
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

(NIAOJO
THE LITHUANIA

Tto hfH eo4 GreetiMf Lit Be wniinn Bv Aisw&e I

HAUJiBMOt 
TU UtbeaaU* N«w» 

by *I*k< l»ithuaaiaa Ncwj PuWiakut^ Go.. 5^ I 
1739 Sa Halsted Street. Chicago, m. 00600 

HAymarket 1-6100
Owr One Mittiee Uthutnicn In Tto United 8te^9 I

VOL. LVIII Chicago, III. — Antradienis, Sausio-January 5 d-» 1971 m. Kaina 10c 3

ČEKOSLOVAKIJOJE TEBEVYKSTA REFORMOS
SOVIETŲ “DRAMBLYS JAU IŠMOKO 
PLAUKTI”, SAKO JAV ŽURNALISTAS

John Chamberlain, Amerikos kolumnistas, rašo apie “Raudo
nąjį dramblį, kuris išmoko plaukti”. Jis primena Winstono Chur- 
chillio pasakymą apie rusų ir anglo-amerikiečių karinę galią. Jei 
pastarieji lygintini su banginiu, tai Rusija esanti dramblys, ku
rio jėgos yra sausumos kariuomenėje ir šarvuočiuose. Churchillio 
žodžiai šiuo metu jau negalioja, nes sovietai per paskutinius 25 
metus pastatė 170 milijonų tonų laivų, kada Amerika pastatė tik 
150 miL tonų. Amerikos admirolai dažnai pareiškia savo susirū
pinimą sovietų jūrų galybės augimu. Chamberlainas sako, kad 
dramblys jau tampa banginiu, Amerikos politiką siekiant do
minuoti senatoriui William Fulbroghtui, senato užsienio reikalų 
komiteto pirmininkui.

Chambarlain rašo, kad pasi
keitimą galima pastebėti iš ma
žų dalykų. Kada lietuvis jūrei
vis bandė pabėgti iš sovietų lai
vo, tas laivas buvo Amerikos te
ritoriniuose vandenyse. Vyko 
derybos dėl geltonuodegių men- 
kųi ne kur nors Baltijos jūroje, 
bet pora mylių nuo Marthos Vy
nuogyno. Sovietai ištiesė ran
kas į Amerikos menkes. Tai gali 
atrodyti nesvarbiu faktu, daug 
svarbesnis yra sovietų brovima
sis į Viduržemio jūrą. Kai bus 
atidarytas Suezo kanalas, sovie
tai taps didžiausia jūros galybe 
Indijos vandenyse. Jie tūri ba
zę ir uostą Hodeidoje, Jemene, 
Adene yra 50 asmenų sovietų 
atstovybė ir karo lėktuvų bazė. 
Modernus uostas pastatytas So- 
malijoje, Berberos įlankoje.. Už 
penkerių metų sovietai turės di
džiausią pasaulio prekybos lai
vyną. Kai Čilė jau bus komuniz
mo rankose, kas gali atsitikti, 
sovietai ttirės svarbios Uostus ir 
Ramiajame vandenyne. Dar bus 
nemažai girdima ir apie Cien- 
fuegos, Kuboje bazę, sako Cham
berlainas.

Gruodžio 17 d. Amerikos Vi
toj o laivyno Viduržemio jūroje 
vadas admirolas Kidd pareiškė, 
kad šioje srityje jėgų balansas 
yra toks, kad Amerika “žygiuo
ja -ant Ištemptos virvės”. Kon
flikto' atveju Amerikai reikėtų 
pasikliauti britų, italų, graikų 
ir'turkų karo laivynais.

Admirolas pareiškė, kad so
vietų laivų Viduržemio jūroje 
yra 41, nors spalio mėnesį jų 
buvo 73. Kiti sugrįžo į Juodąją 
jūrą žiemai. Sovietai naudojasi 
Egipto uostais Aleksandrija ir 
Port Saidų, o dabar baigiama 
statyti ir Meras Matruh bazė 
155 mylios į vakarus nuo Alek
sandrijos. čia paruošiami Egip
to aviacijos lakūnai, čia stovi 
ir sovietų karo laivai.

Be Egipto sovietams prieina
mos bazės: Sirijoje — Latakia 
ir Alžire-Bone. Sovietų laivai 
dažnai stovi tarptautiniuose van
denyse netoli graikų Kythera sa
los, Sicilijos kanale ir prie Tuni
so Hammamet įlankos. Sovietų 
laivynui vadovauja admirolas 
Leonenkov.

IŠ VISO PASAULIO

MANILA: — Bolivijos pilietis 
bus teisiamas Filipinuose už Po
piežiaus užpuolimą. Jis du kart 
smogęs popiežiui į krūtinę, kai ■ _ 
jis lankėsi Maniloje, bet nesužei- j •. 
dęs popiežiaus. Kaltinamasis 
Mendoza y Amor nesąs visiškai 
protingas, tačiau galįs būti tei
siamas.

TEL AVIVAS. — Izraelio ka
rinė vadovybė pašalino iš parei
gų arabą, Gazos miesto burmis
trą, už nebendradarbiavimą s.u 
okupacine valdžia.

LONDONAS. — Britanija 
parduos Iranui tankų už 48 mi
lijonus dolerių, šių Chieftain 
tankų britai nepardavė Izraeliui 
ar Libijai. Kiekvienas tankas

i gaisrą, skuba su didžiausiomis mašinomis. Prancūzijoje yra 
kurie greit pasiekia užsidegusį namą. Labai dažnai jy pakanka

Amerikoje gaisrininkai, gavę pranešimą apie kilusį 
įvesti ir maži gaisrininku vienetai su motociklais, I 

užgesinti vos prasidėjusią liepsną.

GEORGE MEANY PASMERKĖ NIXONO

Geri metai Vokietijoje ir Japonijoje
WASHINGTONAS. — Amerikos darbo urijų federacijos pre- 

1 ridentas George Meany, kuris vadovauja unjoms, atstovaujan
čioms 13 milijonų darbininkų Amerikoje, pi smerkė prezidento 
Nixono vyriausybę dėl jos ekonominės politikos. Apžvelgdamas 
praėjusius metus Meany pareiškė, kad jie buv< pegeresni už 1969 
metus, bet dar blogesni. Aukštos kainos ir auk iti paskolų nuošim
čiai kartu su didėjančiu bedarbių nuošimčiu ro :o, kad vyriausybei 
nepavyko tvarkyti ekonominių reikalų. Uniji ’Vadovybė sutiktų 
net su kainų ir algų kontrole, jei ji apimtu visų rūšiiį, paja-

kainuoja 300 tūkstančių dolerių, mas, akcijų dividentus ir bendrovių pelnus, ome tik darbininkų 
Į algas. , - iJŽ ..TOKIJO

bodijos valdovas Sihanoukas , šiais metais ALF-CIO organi- 
skundėsi per Pekino radiją, kad zacjja svarbiausia dėmesį skirs 
P. Vietnamas okupuoja rytinę . valstybiniam sveikatos draudi- 
Kambodijos dalį ir kolonizuoja (niui, pareiškė Meany, nes gydy- 
jos žemės savo ūkininkais.

MANILA. — Filipinų komu-'kad tik arba labai turtingi ar- 
nistai, suskilę į dvi dalis, paskel-1ba visiški skurdžiai gali gydy-

mo kainos pasiekė toki tašką,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

bė, kad Liaudies Armija, atski
lusi nuo Huk judėjimo, jungiasi 
su Pekinu ir Mao Tse Tungu. Ru
kai esą “gangsteriai revizionis- 
tai”.

HYDEN. — Komisija, ištyrusi 
Kentucky anglių kasyklų sprogi-

tis.

Harris viešosios opinijos tiri- 
mo institutas paklausinėjo ame
rikiečiu, kokios problemos yra 
svarbiausios ir spręstinos Kon
grese. Didžiausias nuošimtis at
sakė, kad svarbiausia problema

mo priežastis, paskelbė/kad di- j ekonominė, net 63 nuošim
čiai. Vandens ir oro teršimas 
sudarė 41%, Vietnamo karas — 
31%, mokesčiai ir kainos — 
31%, nusikaltimai — 28%, stu-

namito sprogdinimas sukėlė visą 
eilę dulkių sprogimų kasykloje, 
kur žuvo 38 angliakasiai.

KAIRAS. — Po trijų lėktuvą neramumai —

♦ Egipto prezidentas Sadat 
pirmą kartą viešai paskelbė, kad 
sovietų kareiviai gynė Suezo ka
nalą nuo izraelitų. Jie prižiūrėjo 
gynybos raketas, šeši sovietų 
kareiviai žuvę nuo Izraelio bom
bų.

♦ Sniegas ir audros palietė ne 
tik Čikagą, bet ir Europą. Lon
done senatorius Muskie užkliu
vo aerodrome ir turėjo atidėti 
savo kelionę į Vokietiją. Pran
cūzijoje kariuomenės helikopte
riai gabena maistą į sniego at
kirstus kaimus.

I CEKOSLOVAKŲ VALDŽIA NAIKINA 
| DUBČEKO ĮVESTUS PAKEITIMUS

VIENA. — českoslovakijos kompartija padidino federalinės, 
I centrinės vyriausybės galias ir panaikino Dubčeko laikais įvyk- 
I dytą Slovakijos ir Čekijos įstaigų atskyrimą. Buvę prekybos ir 
i pramonės ministerial atskiroms sritims dabar įjungti į centrinę 
I vyriausybę ir padaryti vicepremjerais, kurių iš viso yra devyni. 
Įsteigtos keturios naujos ministerijos, šie pakeitimai vis dar te
bevyksta "normalinimo” vardan, po Dubčeko ir jo reformų vy
riausybės nuvertimo su sovietų kariuomenės pagalba.

Lenktvnės nesiseka
v

WASHINGTONAS. — Pagal 
ūkio planus Sovietų Sąjunga bu
vo pasiryžusi 1970 m. pralenkti 
JA Valstybes visose gamybos 
srityse, įskaitant ir žemės ūkį 
(Chruščiovo pareiškimas 1959 
m. “Pravda” 1959 m. vas. 8 d.)

Amerika perka 
britu lėktuvus 

G

LONDONAS. — Trečiadienį 
Amerikos marinai priims Angli
jos Dunsfoldo aerodrome naują 

(lėktuvą, statytą britų Hawker 
Siddeley bendrovės. Iki šiol 
Amerika užsakė 12 tii lėktuvų, 
vadinamų Harrier. Jie kainuo
ja 43 mil. Ateityje, jei lėktuvai 
pasirodys tinkami, marinai žada 
įsigyti dar 18 lėktuvų, o per atei
nančius penkerius metus bus už
sakyta dar 100.

Harrier lėktuvus britų kons
truktoriai statė nuo 1957 metų. 
Lėktuvai gali pasikelti stačiai į 
viršų, todėl juos galima naudo-

, . . . v . iti be aerodromų. Lėktuvai gali
../a?18 Baigiantis štai kas t>ūti naudingi fronto linijose, nes. 

paaiškėjo: raguočių skaičius juos nusileidusius priešui sun- 
vienam gyventojui sumažėjo ^*0 ku pastebėti. Patys britai jau 
—SOX', palyginus su pnesrevo- turj tris tu lėktuvu eskadriles, 
hucimais laikais. Pažanga pa-, Viena ju laJkoma Britanijoje 
daryta sunkiojoje pramonėje ir 
apsiginklavime, tačiau šiuo me
tu Sovietų S-ga turi: 1 automo
bilį 450 gyventoj ų (vienas dviem 
su puse gyventojo JA Valstybė- ’ 
se); 1 telefoną 520 šeimų (1 te- 
Ifonas kiekvienai šeimai JA 
V-se); elektros tenka 270 kv/v. 
vienam gyventojui (2,400 kv/v.

’ 0 
dvi yra priskirtos prie Nato 
aviacijos jėgų ir laikomos V. Vo- 

^kieti joj e. -Karališkasis Oro lai- 
į vynas užsakė 90 Harrier lėktu
vų.

Ir kitų valstybių aviacijos yra 
susidomėjusios šiuo britų lėk
tuvu. Jis gali pasikelti ir nuo 
laivų, gali operuoti įvairiuose 
klimatuose. Lėktuvą pakelia ke
turi sprausminiai motorai, ku-

Iš dienos uždarbio sovietų 
darbininkas gali pirkti maždaug 
du su puse karto mažiau mais- (rie, ore atsukti į horizontalią 
to produktų ir penkis kartus poziciją, varo lėktuvą pirmyn, 
mažiau pramonės gaminių, ne
gu Vakarų Europos darbininkas

Motorus gamina Rolls Royce 
bendrovė.

e Palestinos partizanų orga
nizacija Al Fatah paskelbė, kad 
ji nuginkluos savo narius Libane 
ir uždarys savo partizanų verba
vimo agentūras keturiose pales
tiniečių stovyklose Libane.

nelaimių, kurių vienoje žuvo 16 
asmenų, Egipto aviacijos vado
vybe uždraudė skraidyti britų 
gamybos Comet keleiviniams lėk
tuvams.

FORTALEZAS. — Brazilijoje 
apie 50 ūkio darbininkų įsitvirti
no vienoje plantacijoje ir gina 
ją nuo policijos. Susišaudyme 
žuvo du darbininkai ir du poli
cininkai, tačiau darbininkai at
sisako apleisti žemę, sakydami, 
kad ji jiems priklauso.

NEW YORKAS. — čia pradė
jo eiti naujas dienraštis “Daily 
Miror".

Etiopijoj veikia 
sukilėlių grupė

BEIRUTAS. — Etiopijoje vei
kia Eritrėjos Išlaisvinimo fron
tas, kuris siekia išvaduoti Etio
pijos valdomas Eritrėjos žmo
nių apgyventas sritis. Fronto va
das Libane paskelbė, kad arti
moje ateityje bus pradėta inten
syvi politinė, finansinė kampa
nija, kurios tikslas paremti ka
rinius žygius Etiopijoje. Eritrė
jos frontas planuoja 
Etiopijos ekonomiką, 
ti karinius taikinius 
valdžios agentus.

TOKIJO. — Pernai Japonijo
je kas 16 sekundžių gimė naujas 
kūdikis ir kas 44 sekundės mirė 
vienas gyventojas. Kas 31 se
kundė viena pora susituokė, o 
skyrybos įvyko kas 5 min. 30 
sek.

sinės problemos — 11% ir svei
katos draudimas — 9%.

Vakarų Vokietijoje praėjusie
ji metai, nors algos ir kainos 
kilo, nedavė bedarbių. Vokietijo
je dirba 2 milijonai užsieniečių, 
kiekvienam bedarbiui yra šeši

I darbai, skelbiami darbo rinkoje. 
Produkcija pakilo 3.5%. Užsie
nio prekybos balansas padidėjo 
iki 3 bilijonų dolerių pertekliaus.

Japonija irgi turėjo turtingus 
metus. Nors kainos pakilo 3.7%, 
japonų visuminis gamybinis au
gimas buvo 11%. Japonai irgi 
turi prekybos perteklių apie 4 
bil. dolerių sumoje.

sabotuoti 
sprogdin- 
ir žudyti

Eritrėjos ir Somalijos veikė
jai ieško paramos arabų valsty
bėse. Gruodžio 16 d. Etiopijos 
imperatorius paskelbė karo sto
vį ir ėmė griežčiau persekioti su
kilėlius. Beirute paskelbta, kad 
vien tik eritriečių kaime Kere- 
ne abisinai išžudė apie 500 žmo
nių.

Rockefelleris buvo 
kviestas demokratų

NEW YORKAS. — Guberna
torius Nolson Rockefeller po pa
sirodymo NBC televizijoje, kur 
jis pareiškė nenorįs kandidatuo
ti į viceprezidento vietą, nors tu
rėjęs tokių progų kelis kartus, 
vėliau paaiškino spaudos atsto
vams, kad jam demokratų kan
didatas į prezidentus Hubert 
Humphrey siūlė. 1968 metais 
kandidatuoti su juo į preziden-

e Alabamos gubernatorius 
George Wallace vakar vedė nau
ją žmoną. Jis buvo našlys.

♦ Jungtinėse Tautose ruošia
masi arabu-Tzraelio taikos dery
boms. Egipto ir Izraelio amba
sadoriai atvažiavo su naujomis 
instrukcijomis. Vakar su JT se
kretorium U Thantu kalbėjosi 
valstybės sekretorius Rogers.
♦ Virgin salose gubernatorium 

buvo prisaikdintas pirmas neg
ras dr. Melvin Evans. Priesaiką 
priėmė pirmas JAV juodas Aukš
čiausiojo Teismo narys Thur- 
good Marshall.

♦ Portugalija skelbia, kad 
Ginėjos kolonijoje žuvo septyni 
teroristai, jų tarpe du Kubos ko
munistai.

♦ Didieji karo lėktuvai puolė 
Pietų Vietname prie demilitari
zuotos zonos pastebėtus komu
nistų kariuomenės telkinius.

turą. Rockefelleris atsisakęs, 
nes jis esąs respublikonas.

Humphrey nesigina, kad bu
vo planuojama tokia demokrato 
ir respublikono koalicija. Yra 
žinių, kad ir Nixonas siūlė Rock- 
feleriui kandidatuoti į vicepre
zidentus, tačiau gubernatorius 
nesutikęs.

Kviečia sovietus 
stebėti teismą 

G 

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas, atsakė 
į 14 sovietų mikslininkų gru
pę atsiųstą laišką, kuriame 
prašo Amerikos vyriausybę pri
žiūrėti, kad suimta Kalifornijos 
komunistė, negrė Angela Davis, 
turėtų teisingą teismą.

Valstybės departamentas at
sakė sovietų mokslininkams, 
kviesdamas juos visus atvykti 
j Ameriką ir stebėti Davis teis
mo eigą. Už tai sovietų vyriau
sybė turėtų įsileisti į savo ren
giamus teismus 
betojus.

Angela Davis 
žmogžudystės ir
loję kartu su kitais kaltinamai
siais. Ji pirko ginklus, kuriais 
pernai, rugpiūčio 7 d. buvo nu
šautas San Rafael, Kalifornijo
je teismo teisėjas ir trys kiti as
menys.

Valstybės departamento atsa
kymas į sovietų kreipimąsi buvo 
nusiųstas sovietų fizikui Piotrui 
Kapicai. Atsakyme nenurodo
ma, kuriuos sovietų teismus 
Amerikos pareigūnai norėtų ste
bėti.

Amerikos ste-

yra kaltinama 
pagrobimo by-

Gyvenimas Čekoslovakijoj yra 
nelengvas. Ypač sunkus jis 
tiems, kurie buvo prisidėję prie 
Dubčeko reformų. Įstaigose, įmo
nėse, universitetuose trūksta 
darbuotojų, nes jie buvo “išvaly
ti”. Vien Karolio universitete at
leista 70 profesorių ir lektorių. 
Beveik visuose universitetuose 
panaikinti marksizmo-leninizmo 
kursai, nes jiems trūksta pati
kimų dėstytojų. Buvusių dar
buotojų tarpe daug bedarbių. 
Kiti išvažinėjo į kaimus ir dir
ba žemės ūkyje.

Pats Dubčekas tebesėdi Bra
tislavoje. Jam buvo siūlomas 

I darbas sveikatos draudimo įstai
goje, tačiau jis atsisakė. Jis ne
norįs turėti darbą, kur reikia 
naudoti didesnes pinigų sumas, 
nes bijo, kad valdžia jo neapkal
tintų su padirbtais pinigų pasi
savinimo kaltinimais. Jis norė
jęs gauti girininko darbą, tačiau 
buvo atmestas. Jam siūlomas 
tarnautojo darbas girinirikys- 
tės įstaigoje.

Čekoslovakijos komunistų par
tija nętękp po. valymų 220,000 
narių. Apie 880,000 j&u.jąvo 
naujus bilietus, tačiau daug na
rių nemoka nario mokesčių nuo 
sovietų kariuomenės įžygiavimo 
dienos. Dar blogiau partijoje su 
narių kvalifikacijom. Pragos par
tijos skyriuje narių amžiaus vi
durkis esąs 57 metai. Apie 55% 
visų Pragos komunistų partijos 
narių yra virš 60 metų amžiaus.

Sovietai Londone 
parduoda ikonas

LONDONAS. — Sovietų vy
riausybė, sugrobusi savo valdo
muose kraštuose bažnyčių ir vie
nuolynų turtus, kartais parduo
da juos kapitalistiniuose kraš
tuose. Sausio 19 d. Londone 
Christie galerijoje Novoexport 
agentūra vėl parduos 55 ikonas, 
ši sovietų švietimo ministerijos 
kolekcija nėra labai vertinga ir 
Christie aukcionieriai spėlioja, 
kad paveikslai atneš apie 7,000 
dolerių. Ikonoms tokia suma yra 
labai nedidelė. Pernai viena vo
kiečių galerija už vieną ikoną 
gavo 24,000 dol.

Sovietų valdžia daugiausia 
uždirbo parduodama caro Nika- 
lojaus I-mojo aukso-sidabro ser
vizą, kuriame buvo 1,750 atski
rų daiktų ir kuris visas svėrė 
apie tris tonas. Londone už tą 
servizą sovietai gavo 158,000 dol. 
Naujieji savininkai servizą pa
dalijo į 28 atskiras dalis ir, žino
ma, parduodami dar uždirbo.

Ikonų pirkėjai kartais gali ge
rokai laimėti. Viena Londono 
galerija iš rusų pirktas ikonas 
paprastai gerai ištiria, peršvie
čia rentgeno spinduliais. Iki šiol 
iš 300 ikonų net septynios ras
tos su paveikslais, tapytais ant 
viršaus senų, vertingesnių pa
veikslų.

Betliejaus gatvėse, kaip ir prieš 2,000 
mėty, galima pamatyti aviy kai me n i v. menu.

♦ Prancūzijos Alpėse įvyko 
sprogimas, kuriame žuvo 16 as-

TEL AVIVAS. — Pernai iš So
vietų Sąjungos išemigravo j Iz
raelį 1,000 žydų, kas yra tris 
kart daugiau, negu 1967 m.



I TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

.... - JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

TIK NAUJAI ATGINUS ŽMOGUS
ATNEŠA NAUJUS METUS

Sveiki visi sulaukę dviejų di
džiųjų žiemos švenčių. Kalėdas 
praleisdami, Naujus Metus su
tikdami mes prikalbame gražių 
žodžių vieni kitiems. Jei mūsų 
žodžių, nors ir gražiausiai pa
maldžios retorikos apsuptų ne
seka bent grumstelio dydžio dar
bai — veltui mes aušiname bur
nas krikščioniškame pasaulyje 
jau arti du tūkstančiai metų. 
Reikia konkrečių darbų artimo 
gerovei. O mes net savo planuo
se — pasveikinimuose esame 
klaidingi: juk mes linkime gera
valiams linksmų švenčių ir lai
mingų naujų metų. Koks tai 
dvasinis apakimas: vien bloga- 
valiams toks linkėjimas visų 
pirma teiktinas, nes geravalis 
pats pajėgia kurti sau linksmą 
nuotaiką ir laimę kitam dary

linkėjo linksmumo ir laimės, ne
suprasdami ką darą. Kristui gi
mus buvo teisingai skelbiama, 
kad tik geravaliams taika ant 
žemės užtikrinta. Bet tai bu
vo tik programa — nurodymas 
už ko reikia griebtis tokios tai
kos įgyvendinimui. Mes nesu
pratę šios tiesos esmės, neėmė- 
me savęs geravalinti reikiamu 
darbu, mes ėmėme gramafoniš- 
kai kartoti tą pačią plokštelę,

Blogavaliams laimingų metų ! I griebdami darbų minėtos
Atgimusio žmogaus linkėjimas tiesof į’1 U “°"

j sų plokštelė išglero iki visiško
damas tai, ko jis nori, kad jam ■ 
kitas atliktų. Blogavalis taip i 
žmoniškai elgtis nepajėgia dėl į 
savų jausmų nesubrandinimo.j 
Jis yra tikras ligonis — reika-Į 
lingas pagalbos, gydymo ir lin
kėjimas geron pusėn nusiteiki
mui paspirties. O mes papugiš- 
kai kartojame tinginio paleistą 
gandą, būk geravaliams reikia i 
paskatų būt geriems, bloga va- 
liūs paliekant visam laikui už-! 
marštyje. Taip ir buvo negydy
ti dvasiniai-psichiniai-emociniai 
ligoniai per visus laikus iki kol 
prancūzas gydytojas Pinel 1792 i 
m. pirmas pasaulyje išvadavo- 
50 psichinių ligonių iš jiems už
dėtų grandinių. Jas jiems už
dėję buvo tie pamaldus ir ne-

neveiklumo. Taip ir palikome 
mes išgverusiais gramafonais, 
nepajėgdami savais darbais daž
nai net keturkojui prilygti. Štai 
to mūsų žemiau gyvuliškumo 
kritimo faktai, iškelti l$X70 me
tų, liepos 14-24 d. Penktajame 
Pasaul. Ev. Liuteronų Bažny
čių S-gos (PLF) susirinkime, 
įvykusiame prie Genevos ežero, 
Evian-Des Baines vietovėje, 
Prancūzijoje. 1. Plačiai papli
tęs žmogaus orumo pažeidimas: 
religinis persekiojimas, įvairios 
formos priespauda, politinių ir 
kitokių belaisvių kankinimas, 
skurstančiųjų ir silpnųjų ekono
minis išnaudojimas, pavienių vai 
stybių teisių viešas ir subversy- 
vus niekinimas neleidžiant joms 

pamaldūs žmonės, kurie per pačioms laisvai apsispręsti sa- 
Naujus Metus vien geravaliamss vo likimo, žmonijai pavojus dėl

įvairiopos netvarkos: karionių, 
teršalų, narkotizavimosi, ištvir
kimo ir nesuskaitomais kitokiais 
būdais žmogaus į niekus išvirti
mo.

Už tai šių švenčių metu im
kime planuoti savo elgesį atei
nantiems penkiems - dešimčiai 
metų. Už tai atbuskime — ne
miegokime toliau, nors ir pato
giame šiandieniniame guolyje. 
Žiūrėti imkime, kas bus už kelių 
metų šitaip mums tinginiaujant, 
savų sodybų atkakliausiai negi
nant — vien kitataučiams jas 
užleidžiant, iš labiausiai pamil
tų vietovių — tokio Marquette 
Parko kažkur skristi rengiantis. 
Šiais Naujais metais atbuskime 
žmoniškiausiai ir protingiausiai 
veiklai — ir tos veiklos energin
giausiai griebkimės, jei norime 
dar žmonėmis — lietuviais — 
krikščionimis kiek ilgėliau iš
likti.
Tvarkymąsi pradėkim nuo savęs

Jei Kalėdų-Naujų Metų laiko
tarpyje mes neįsijudinsime ge
riems — artimui skirtiems dar
bams — veltui mes praleidome 
tas šventes, nors ir gausiai 
skrandį kimšome, gomurį vilgė- 
me, vienas kitam tas pačias kor
teles siuntinė j ome, ir spalvotų 
popierių glėbius- su vienu kitu 
menkniekiu kitas kitą apdova

nojome. Tikrumoje, Kalėdos ir 
Nauji metai yra priemonė nusi
teikti ne tiek gavimui, kiek da
vimui — dovanojimui kitam 
nors krislelį gėrio. Tas šventes 
išnaudokime savyje turimų gė
rio pradų išugdymui iki tikro 
žmoniškumo. Užtai nesigirkime 
niekais, žmoniška bus, kai vai
kai kitiems ką nors dovanoti bus 
pratinami nuo pat mažens. To
kios vaikų santaupos turi būti 
vargstantiems vaikams Lietu
voje, Suvalkų Trikampyje ar 
kitur per Balfo atstovą įteikia
mos. Tegul tas kelių mėnesių 
sūnelis mato gerus darbus ir te
gul jis į juos pratinas iš anksto, 
kitaip iš jo išaugs vien ėmėjas 
dovanų — nuo tokių jau šian
dien serga visa žmonija. Dar 
viena našta daugiau pasunkin
sime ir taip jau nepakeliamus 
žmonių vargus, jei taip netiku
siu savu elgesiu žalosime savo 
prieauglį. Paukštelių lesiniman 
per visus metų mėnesius vaikų 
pratinimas, jiems augalų kam
baryje bei darželyje priežiūros 
pavedimas — yra dar kitos prie
mones jauname kūne išugdymui 
geravališkumo.

Kokie mes vien fiziniai tėvai 
— seneliai esame, įrodo sekantis 
montesorininkės mokytojos Do
mės Petrutytės patyrimas su 
darželinio amžiaus vaikais. Jos 

apklaustų keturiasdešimt dar
želinio amžiaus vaikų tik vie
nas vienintelis žinojo apie Simo 
Kudirkos tragediją.

Mes tėvai ir seneliai pirmieji 
turime savus jausmus sužmogin
ti — mes patys pirmiausia turi
me sugeravalėti, vien apie tokį 
sugeravalėjimą tuščiažodžiauti 
paliovę. Mes žmoniškumo sto
kodami, jo nepajėgiame saviems 
vaikams bei anūkams įdiegti. Už
tai ir auga mūsų aplinkoj žmo
gaus pavidalo nelaimingiausi su
tvėrimai : artimo kankintojai, 
senelių reikalų nesupratėjai, se
nų tėvų apleidėjai, tėvynės nie
kintojai ir dar visi kiti kitokie 
blogavaliai. O su jokiu blogava- 
liu — kitaip sakant, su jausmais 
paliegėliu — kaip ir su blogio 
simboliu — šėtonu tu negali iš
eiti obuoliauti, nenorėdamas lik
ti ir be obuolių ir be krepšio. 
Taip kentėjo, kenčia ir kentės 
net milijonus metų visi žmonės 
netekę krepšio ir obuolių dėl tų 
įvairiopų blogavalių— jausmais 
pakrikėlių niekdarbių. Kentė
sim ir mes visi didžiausias kan
čias tol, kol savyje ir artime sa
vais darbais mes neprižadinsi
me tikrąjį žmogų: geravalį, me
diciniškai sakant — jausmais 
subrendusį. Turime už tai kar
tą ant visados imtis psichologiš
kų tiesų savame veikime įgy* 

vendinimo: pradėkime nors kar
tą žmoguje žmogų ugdyti pagal 
dabar jau žinomus vaiko psicho
logijos mokslo dėsnius. Juos 
mums visiems jų sužinoti nusi
teikusiems nurodys kiekvienas 
pajėgus pedagogas, gydytojas, 
dvasiškis. Tik taip nuo pagrindų 
pradėję, mes netruksime gra
žiausio rūmo — žmoniškumo — 
gera vai iško asmens susilaukti. 
Nuo tokio atsiekimo prasidės vi
sas kitas mūsų žmoniškai švie
sus gyvenimas. Tik nedaryki
me iki šiol visų darytos ir kar
totos klaidos: to darbo griebki
mės patys, jo nepavesdami nei 
Dievui, nei šėtonui.
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SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’

PILKITE JAV TAUPYMO BONUS

{neškite $1000 ar daugiau ir Jūs galėsite pasirinkti parankų Bulovą kelionės laikrodi arba 
West Bend kavos virdulį. 5000 dol. ar didesnis indėlis Jums suteiks galimybę p'asirinkti 
Toastmaster broilerį arba G. E. radiją ir laikrodį. Pasiūlymas pradeda galioti gruodžio 
3 dieną ir baigiasi 1971 m. sausio 30 d.

Mae*
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STALO INDAI
4 gabalu stalo indu komplektas, International 
Silver Co. gamybos, veltui duodamas atidariusiems 
naują $100 taupymo sąskaitą arba tokią sumą 
įnešusiems 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 krautuvių kainos dalį. Yra daugiau gražiu 
namams reikmenų 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 mėn. 3 dieną ir baigiasi 1971 m. gegužės 
mėn. 15 dieną.

fe

BULOVĄ KELIONĖS LAIKRODIS • ŽADIN
TOJAS yra parankus ir praktiškas visai 
šeimau Jis tinka namuose ant stale ir 
patogus keliaujant. Tamsoje šviečia numeriai 
ir rodyklės, gražiais odiniais viršeliais.

WEST BEND AUTOMATIŠKAS KAVOS 
VIRDULĮ S. Įjungus elektrą išverda kvapi 
kava, kuri laikosi geriamo] temperatūroje... 
visai automatiškai. Nuo 5. iki 9 puodukų 
kavos gražiame užgrūdinto aluminijaus inde.

UŽDIRBKITE IKI

METAMS 
Už TAUPYMO 
SĄSKAITAS

METAMS 
Už CERTIFIKATU3

t

TOASTMASTER FIRMOS BROILERIS 
TOSTERIS. Iškepa mėsą, sušildo sumuštinius, 
išverda užšaldytus pietus. Dvieję pozicijy 
lentyna. Išimamos broilerio rinkės. Automatine 
temperatūra nuo 200 iki 450 laipsniu

6. E. MASYVUS LAIKKROOIS - RADIJAS. 
Pažadina nustatytu laiku automatiškai 
kontroliuojant garsą.’ švelnaus medžio' 
atspalvio kabinetas turi apšviestą chromo 
Skalą, kristalinj priekį.

‘INSURED ‘ _ n
irt* VO
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jog nereikia pa-

Dantes "Dieviškąją

m. 
niais.

reikia priminti, kad 
raižymo yra dar ir

iliustruota medžio raiži-

— Dail. Janina Mankutt*
Marks padovanojo paveikslą
Balzeko Lietuvių kultūros mu-

Ilr lietuviu grafikų, jm DAIL. M. STANKŪNIENĖS 
velionį Pauliu 
yną, Telesforą

M. Stankūnienė

Juozas Mikelevičius
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Gold Eagle notice passbook accounts and other certificate 
accounts are available to earn 51/4 % per year. Also 
available are Christmas Club and Vacation Club accounts. 
Our savings counselors will be glad to explain the various 
savings plans and interest payment procedures to you 
in more detail.
Take advantage of these high rates, the highest permitted 
by Federal Regulations. You will be the richer for it.

Savings insured to $20,000.00

Interest paid quarterly.

Assets over $148,000,000.00

Reserves over $12,900,000.00

mechaniški darbai — bankno
tai, certifikatai ir t. t. Šioje sri-

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

tiaug kitų.

Baigiant 
be medžio 
lino (linoleum) medžiaga, kuris 
dabar plačiai vartojamas Ame
rikoje. Dailiajai graviūrai yra 
mašinos, kuriomis atliekami

v. Kasiu-j Dail. Magdalenos Stunkū- 
Viesuią lrįnienės darbų paroda įvyks š.

m. sausio 16 d. Čiurlionio gale
rijoje Jaunimo Centro patalpo
se. Išstatoma 40 darbų: tapyba, 
grafika, kolažas ir mozaika. 
Atidarymas 7 v. vakaro.

Yra t skirtingi būdai medžio | 
raižiniams — klišėms gaminti: 
1) juoda linija, 2) balta linija, 
3) chiaroscuro ir 4) spalvotas 
paveikslas. Medžio raižyba yra 
seniausias ir puikus grafikos 
menas. Juodos linijos klisografi- 
ja yra pati seniausia. Raižymui 
medis turi būti minkštas pvz. 
obelies, vyšnios, uosio, sycamo
re. Medis plaunamas paraleliai, 
nulyginamas, kad būtų visiškai 
plokščias. Tada dailininkas ant 
lygaus medžio padaro piešinį, 
o po to su aštriu instrumentu 
išraižo linijas. Užbaigtą klišę 
atspaudžia ant popieriaus su 
rankomis arba su mašina.

Baltų linijų paveikslui raižy
ti vartojamas geras kietas me
dis, kuris plaunamas priešin
gai — skersai. Rezultate pavei
kslas turi juodą foną. Chiaro
scuro klišė gaminama ne viena, 
bet dvi, iš ko gaunasi ofseto 
efektas. Galima atspausti 2 spal 
vom. Spalvotam paveikslui ga
lima daryti kiek nori klišių, tik 
tai reikia kiekvienai spalvai at
skiro raižinio, kuris spaudžia
mas ant naujos vietos pirmiau 
atspaustame popieriuje.

Šito meno metodas yra tiek 
senas, kad senovės egiptiečiai 
ir babiloniečiai tokiu būdu ply
tose (spausdavo savo piešinius. 
Senovės indai naudojo medžio 
raižinius tekstilės pagražinimui. 
Viduramžių Europoje medžio 
lentoje išdroždavo tūliems raš
tams užantspauduoti inicialus 
arba ženklus bei herbus.

Platesnis medžio raižinių 
naudojimas prasidėjo, kai bu
vo išrastas geras plonas popie
rius, nes nebuvo praktiška at
spausti ant papiruso ar kitokios 
medžiagos. Kiniečiai Tang di
nastijos laikais (61^907) pir
mieji pradėjo garhTfiti gerus 
medžio raižinius. Japonai išmo
ko iš kiniečių medžio raižybos 
8 amž. iškėlė šį meną į aukštą 
techniką. Jų spalvoti atspaudai 
yra vieni iš puikiausių.

Seniausi Europos medžio rai-

žiniai pasirodė 1123 m. Dabar 
tie atspaudai yra Manchester!** 
knygyne Anglijoje. Pirmieji 
medžio raižybos centrai buvo 
Vokietijoje ir Olandijoje. Bet 
pradžioje panašūs raižiniai bu
vo grubūs ir blogi piešiniai. Vi
si medžio raižiniai 15-tam a. 
buvo skirti religinėm temom, o 
vėliau sudaromos atskiros kny
gos su raštu. Antroje 15-to a. 
pusėje buvo išleista “Neturtin
go žmogaus Biblija” (Biblia 
Pauperus) ir “Dainų Dainos” 
(Canticum Canticorum) ilius
truotos medžio raižiniais. Buvo 
ir daugiau iliustruotų leidinių 
Vokietijoje, bet Olandijos leidi
niai buvo daug geresni.

Atsiradus raidinei spaudai, 
bet neturint mechaniškų prie
monių klišėms gaminti, medžio 
raižiniai ir graviūros buvo la
bai populiarios. Cologne Bibli
ja spausdinta tarp 1470 ir 1475

Ziountas Miksys Grafika

tvjc dirba ir dail. Jonas Tričvs. ziejui.

Medžio raižiniu menas ir knv- 
gų iliustravimas iš Vokietijos ir 
Olandijos paplito visoje Euro
poje. Lyonas 1176 m. buvo me
džio raižytojų centras, o vėliau 
ir Paryžius. Venecijoje (Italijo
je) ypatingai dekoratyvinis me-j 
džio raižinių menas buvo popu
liarus.

16-tame amž. medžio rai
žinių menas pasiekė aukščiau-

šio laipsnio technikoje. Vokie
čių dailininku, kaip Albrecht 
Duerer ir Haris Holbein (jauna
sis) šioje srityje surado naują 
būdą — šviesps ir šešėlių efek
tą, kas reiški 
veikslo spalvinti dirbtiniu bil
du. Kiti vokiečiu meistrai Lu-
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So* Halsted St ^Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DlSĖLES ATSARGAS 

(steigta 1923 metais TeL 421*3070
(stalgoe pietuose kiemas automobiliam* pastatyti

menas. Nuo to laiko medžio rai
žyba pradėjo netekti savo po
puliarumo, nes pareikalavimas 
sumažėjo, bet niekad nenustojo 
savo vertės, kaip viena iš gra
žiausių grafikos meno šakų.

19-tam amž. medžio raižyba 
pasidarė aktuali JAV ir Prancū- 

cas Cranachį Ilans Baldung, zijoje. Gustave Dore vienas iš 
kurie išrado chiroscuro, buvo geriausių medžio graviruotojų, 
geriausi meisirai. O Lucas van iliustravo
Leyden buvo geriausias olandų Komediją”, Bibliją ir daug ,ki- 
16-to šimtmečio tos srities spe- tų knygų. Amerikoje medžio 
cialistas. Italija turėjo keletą raižinių menu nedaug dailinin- 
gerų medžio raižytojų. Vokie- kų teužsiėmė, daugiau dėmesio 
tija ir Olandija yra šios meno buvo atkreipta į 
rūšies tėvynės.

17-tam amž. atsirado oforto

ofortą (etch-
ing).

Lietuvos meno mokykla davė Atsisveikinimas" (Grafika)
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STAN D A R D 
DERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140

OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 aan. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 pjn»
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted*

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 9, ILL, — TUESDAY, JANUARY 5, 1971



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Dally Except Sunday by The Lithuanian Newa Pub. Co., Inc.

1799 So. Halstod Street, Chicago, III. 40608. Telephone 'HA 14100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

j. KLAŪSEIKtS

Subscription Rate*:
tn Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
ox month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.
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Matas Untulis komunistinėje spaudoje
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9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Balfas neduoda ramybes okupantui
Amerikoje Balfo atstovai neduoda žmonėms ramy

bės, įvairiausiais būdais prašinėdami aukų, o rusų oku
puotoje Lietuvoje Balfas neduoda ramybės rusams ir 
okupantui tarnaujančiai sovietų policijai, slaptiems agen
tams, laikraštininkams ir pagaliau prokurorams dėl tų 
aukų paskirstymo. Pradžioje okupantas įvairiausiais 
būdais šmeižė Balfą, bet šmeižtai žmonių nenugąsdino. 
Dabar jie imasi gyventojus gąsdinti, tardyti, spaudoje 
jų vardus valkioti, bet ir šie žingsniai gyventojų neatbaido.

Prieš kelis mėnesius Vilniuje leidžiamoje ‘‘Tiesoje” 
buvo paskelbti keli straipsniai, kuriuose su purvais buvo 
maišomas Balfo darbas. Atrodo, kad minėtų straipsnių 
būtų galėję užtekti visam reikalui numarinti, bet metų 
pabaigoje šis klausimas ir vėl keliamas. Tiktai šį kartą 
gąsdinimai dar stipresni, viešumon velkamas gausesnis 
vardų skaičius. Aiškinama, kad Balfas tiktai skudurus 
tegali atsiųsti, o iš paskutinio straipsnio matyti, kad tų 
Balfo “skudurų” pageidauja ne tik paprasti vargšeliai, 
bet ir įtakingi komunistų partijos nariai, partijai pri
klausantieji mokytojai, statybininkai ir didelių įstaigų 
sekretoriai, viršininkai ir sekretorių patikėtiniai. Jie už
miršta viską, kad tiktai iš Amerikos ateitų tų “skudurų” 
siuntinėlis.

Okupanto leidžiamoje spaudoje smarkiai buvo puo
lamas Vokietijoje gyvenantis ir “tarybinėn’ Lietuvon va
žinėjęs Vytautas Svilas, už jo ištekėti norėjusi M. -Prial-- 
gauskaitė, buvęs okupanto priešas Stasys Zaikauskas ir 
kiti. Visi jie buvo dienomis ir naktimis tardomi ir klau
sinėjami. Dabar išvilkta aikštėn dar daugiau žmonių. 
Pasirodo, kad į tą Balfo “skudurų” reikalą yra įvelti 
komunistų partijos nariai ir įvairių įstaigų pareigūnai. 
Vieni prisipažįsta prie padalytų klaidų, o kiti nekreipia 
jokio dėmesio į anksčiau paskelbtus gąsdinimus, prašo 
adresų, kad tik atsirastų galimybė gauti tų amerikoniš
kų “skudurų”.

Telšiuose gyvenanti Ona Kazlauskienė parašiusi tam 
Zaikauskui tokį laišką: “Stasy, aš sužinojau, kad tu da
lini adresus. Štai, aš noriu paprašyti, kad ir man atsiųs
tom nors vieną adresą.” Panašaus dalyko prašo ir Stasė 
Bigienė. Ji taip pat prašo “skudurinio” adreso, tiktai laiš
ko gale įdeda pastabą, patardama laišką sudeginti Puo
lamas ir minėtų laiškų gavėjas Stasys Zaikauskas. A. 
Bačkus tvirtina, kad tas “buvęs banditas” gyvena Vil
niuje, Lenino prospekte, o tie, kurie “nuo jo gaujos nu
kentėjo, tapo invalidais, buvę liaudies gynėjai, gyvena 
lūšnose”. Sovietų policija tardė net A. Bartninką, sovie 
tų valdžios knygų rūmų sekretorių ir privertė jį parašyti 
tokį viešą pareiškimą:

“Net keista darosi, sužinojus, kad tarybiniai 
žmonės, viskuo aprūpinti (dargi partijos nariai), iš
drįsta kreiptis į mūsų Tėvynės priešus, kaulyti iš jų 
dovanų arba jomis naudotis. Kaip žemina tarybinio

Untulį komunistinėje spaudoje 
prabilo rašytojas ir Žurnalistas 
Jonas Šimkus. Knygoje ‘Tary
bų Lietuvos Rąžyto j ai”, išleis^ 
toje Vilniuje 1957 m., Šimkus 
savo autobiografijoje labai daug" 
pasakoja atsiminimų apie Matą 
Untulį ir viešumon iškelia, ko
kio nelaimingo gyvenimo galo 
tas tautosakininkas susilaukė. 
J. Šimkaus atsiminimuose mini
mas ir progimnazijos direkto
rius Košys, kurio gyvenimo ap
rašyme Paulius Jurkus Matą Un
tulį komunistu vadina.

Šie Šimkaus apie Untulį atsi
minimai buvo laisvajame pasau
lyje daugelyje laikraščių per
spausdinti. J. Šimkus Matą Un
tulį vadina “pačiu karščiausiu 
lietuviško žodžio brangintoju”, 
kokį tik kada jam teko pažinti. 
Visų J. Šimkaus atsiminimų čia 
neatpasakosm, neperspausdin
sime, bet tik žvelgsime į tas pa
straipas, kur minimas komuniz
mas. Apie Mato Untulio pažiū
ras kalbėdamas J. Š. sako:

“Į daugelį dalykų jo pažiūros 
buvo labai humaniškos, o politi
niu atžvilgiu — liberališkos. Jis 
man daug yra pasakojęs, kokia 
graži ir gera bus komunistinė 
santvarka, kai bus panaikinta 
nuosavybė, kai žmogus nebeiš- 
naudos žmogaus. Bet konkrečiai 
apie komunizmą statančią Tary
bų Sąjungą jis -gana dažnai pa
sisakydavo kritiškai”.

Esu jau prieš keletą metų ra
šęs, jog visai neprisimenu, kad 
Matas Untulis mums, Ylakių 
vid. mokyklos moksleiviams, bū
tų apie komunizmą taip idealiai 
kalbėjęs. Jei Šimkaus pasako
jimas nėra noras sukomunistin- 
ti praeitį, tai visvien. jis tokiais 
savo pasakojimais kaip tik iš
ryškina, jog Matas Untulis ne- 
atštatytinas į gretą su M. Ged
vilu. Daug kur pasaulyje užtik- 
-si žmonių, kurie komunizmo te
orija, jos skelbiama žmonių ly
gybė žavisi, bet smerkia rusiš
kąjį komunizmą, kurį sukūrė Le
ninas ir Stalinas. Taigi, pagal 
Šimkų Untulis pasisakydavo kri
tiškai prieš komunizmą statan
čią Tarybų S-gą, gi Mečislovas 
Gedvilas stojosi padėti tą ko
munizmą Lietuvoje įgyvendinti.

Toliau Šimkus rašo:
“1940 metais M. Untulis užėjo

į “Tarybų Lietuvos” redakciją, 
susirašęs ištisą sąrašą visokių 
‘•negerovių”. Pasitarę ir pa- 
siginčiję.tą sąrašą perpus suma-; 
žinome”.

Patikėtina, kad Untulis buvęs 
Šimkaus mokytoju, jį jaunystė
je rėmęs ir raginęs literatūros 
darbui, užėjo į ‘Tarybų Lietu
vos” redakciją ir Šimkui patei
kė tarybinių negerovių sąrašą. 
Juk žiome, kad net žymūs kitų 
partijų veikėjai, kai kuriuos 
krikščionis demokratus įskaity- 
tinai, iš pradžių nesusigaudyda- 
mi, kaip rusiškasis komunizmas 
bus statomas, siūlėsi tarybinin- 
kams į bendradarbius. Gi Matas 
Untulis ne į bendradarbius pa
sisiūlė, bet su negerovių sąrašu 
atvyko pas aukštai komunisti
nėje santvarkoje iškilusi buvusį 
mokinį Šimkų.

Atsisveikinimas buvęs toks:
— Ponu daraisi! — pagrasi

nęs Untulis Šimkui, pridėdamas:
— Pas tave net įeiti sunkiau 

darosi.
Atsisveikinant J. Šimkui 

nepadavė rankos
Tragiškojo likimo ištiktą Ma

tą Untulį Šimkus susitikęs pa
skutinį kartą Vilniuje. Vaizdai 
tokie:

“Karta visiškai netikėtai Vil
niuje, vegetarinėje valgykloje, 
matau: sėdi prie staliuko tarsi 
pažįstamas, bet labai pablogu- 
sio veido žmogus. Kramto sausą 
grikių košę, užsisrėbdamas rūgš
čiu pienu. Priėjau arčiau, žiūriu 
— Matas Untulis! Mane užplū
do gerų prisiminimų ir visokių 
kitokių sentimentų banga. O 
jis sėdi, kaip iš medžio išskap
tuotas smūtkelis, tik akys šyp
sosi.

— Tai iš kurgi, kaipgi ? — bu
vau bepradedąs klausinėti.

O jis mani
— Ar dar neišponėjai?
Apsirengęs buvo pilkšvais mi- 

linukais, apsiavęs medpadžiais, 
su kaimietiška nešmenele, pa
našia į elgetos tarbą, su minkšta 
lapine kepure.

■Buvau bebandąs teirautis, gal 
reikia kokios nors materialinės 
paramos. Aš gi iš tiesų jam bu
vau visiškai konkrečiai skolingas 
už knygos išleidimą.

— Nesirūpink, — ramiai at
sakė jis. — Pats‘žinai, kad man

žmogaus vardą tokie prašymai, o priešams įduoda
mas į rankas propagandos ginklas.

“Niekad neatėjo į galvą mintis prašyti iš Balfo 
kokių nors dovanų, nors mano gyvenime ‘buvo ir ga
na sunkių valandų. O paprašyti man buvo .’lengviau
už kitus, nes vienas iš Balfo “činovninkų”, kun. V. 
Geisčiūnas, buvo mano mokslo draugas, kadaise gy
venome viename kambary. Bet jis nuėjo priešams 
tarnauti, ir man iš jo jokių dovanų nereikia. Jeigu 
ko reikės, tai paprašysiu tarybinių žmonių. Tarybi
nės valdžios, o ne priešų”. (Tiesa, 1970 m. gr. 27 d. 
4 psl.).

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
teftftkfcte 

^Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 5002 

PHONE: 254-M70

1914 metų
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
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Iš “tarybinės” valdžios ir iš tikrų “tarybinių” žmo
nių Bartninkas gaus tiek, įdek jis gali gauti iš alksnio 
riešutų. Tikri “tarybiniai” žmonės tiktai savęs žiūri, o 
kai reikia ką duoti, tai paleidžia tankus ir ^kulkosvaidžius,
kaip tai padarė Lenkijos tikri tarybininkai!” Atkakliau
si lietuviai komunistai pasistatė vilas, vieni Palangoje, o 
kiti Paneryje, bet kolchozininkai privalo verstis iš 12 
rublių pensijos.

Balfas visą laiką okupantui buvo didelė kliūtimi. 
Anksčiau jie puolė buvusius Balfo pareigūnus, o dabar 
jie puola su visais lietuviais sugyventi mokantį ir tvar
kingai Balfo reikalus tvarkantį kun. V. Geisčiūną. Iki šio 
meto okupantas tenkinosi tardymais ir Balfo darbo •nie
kinimu, bet dš paskutinės žinios susidarė įspūdis, kad 
okupuotoje Lietuvoje ruošiama didelė byla. Rusai tvir
tina, kad bet kokiai kampanijai pirmiausia paleidžiami 
laikraštininkai, o vėliau juos paseka policija ir pro
kuratūra.

Prieš Balfą ir nieko bendro su Balfu neturinčiais 
okupuotos Lietuvos 'gyventojus kampaniją pradėjo Vy
tautas Miniotas. Tai įvairias partijos įstaigas ir institu
tus baigęs jaunas laikraštininkas, glaudžiai dirbąs su 
policija ir prokuratūra. Jeigu priešas pakartotinai taip 
smarkiai puola Balfą, tai Amerikos lietuviai turi jį su
stiprinti. šis nedidelis darbas priešui jis labai pavojingas.

nedaug tereikia. Keliauju per 
Lietuvą, žodukus lesiodamas, 
dainikes užrašinėdamas, žodyno 
medžiagą papildydamas.

Truputį pagalvojęs dar pridū
rė;

— I Žemaitiją retai tenuva- 
žiuoji. Ylakiškiai ir žydikiškiai 
skundėsi man, kad tavęs negalį 
prisiprašyti. Pasidarei rašyto
jų pirmininkas, tai pas prasčio
kėlius ir nebesirodai...

Keistai atsiskyrėm. Bene kei
sčiau, negu visad anksčiau. Jis 
nepadavė rankos, tik kepurę tru
putį kilstelėjo”...

Tai tokie vaizdai iš paskuti
nio Šimkaus pasimatymo su Un
tulio. Karo metu Šimkus buvo 
pabėgęs į Rusiją, ten dirbo ko
munistinės propagandos apara
te, grįžęs Lietuvon iškilo į tary
binių rašytojų pirmininkus, bu
vo įvairių komunistinių laikraš
čių ir žurnalų redaktorius. Ir 
tam, senos pažinties vyrui, Ma
tas Untulis paskutiniame atsi
sveikinime nė rankos nepadavė. 
Kaip kas nori tą gali aiškinti, 
bet galima sakyti, jog Untulis 
tokiu atsisveikinimu išreiškė sa
vo nepalankumą visai sovietinei 
kultūrai, kuriai Šimkus vadova
vo.

Išėjo Matas Untulis, kaip J. Š. 
rašo, lietuviškų žodžių rinkti ir... 
nebegrįžo. Kažkur Žemaitijoje 
kažkokį plėšikai nudobė žmogų, 
iš kaimo į kaimą beeinantį. Šim
kus sako, jog tuo metu niekas 
ir nesužinojo, net mažyčio ne
krologo neparašė. Ir pats Šim
kus nenurodo nei kada, nei kur 
Untulis nužudytas.

Taigi, ar mokytojo Košio bio- 
grafininkas Paulius Jurkus yra 
tikras, jog Untulis buvo komu
nistas? Tur būt, jis tik‘taip sau, 
kaip jau minė jau, pagal seną ma
dą nušnekėjo ar J. Kosiu pati
kėjo. Komunistai savo partijos 
narių nelaidoja be, ikaip J. ŠJ 
išsireikšta, net be mažyčių ne-* 
krologų.

“Gimtasis Kraštas” apie 
Matą Untulį

Šįmet komunistinės propagan
dos laikraštis “Gimtasis Kraš-i

tas” išspausdino Česlovo Kuda
bos po Žemaitiją kelionės apra
šymą. Pacituosime, kas apie Ma
tą Untulį rašoma:

“Apačioje mėlynė platėja, pla
tėja... “Rietavo giria.-” — atsk, 
dusti. Kažkur šiame miške yra 
■Mato Untulio kapas. Greta di
džiųjų Žemaičių vyrų vardų rei
kėtų įrašyti ir šį kuklų žemai
čio vardą. Prisimeni...

žavus žmogus buvo Matas Un
tulis. Dar jaunystėje jis para
šė knygelę “Naudingo žmogaus 
gyvenimas”. Jo gi gyvenimas 
— maža pasakyti buvo naudin
gas — reikalingas kraštui. Per 
vargą išsilavinęs, buvo plačios 
erudicijos žmogus: pedagogas, 
publicistas, vertėjas, kalbinin
kas, kraštotyrininkas. Anketo
se visad rašėsi esąs tautosakos 
rinkėjas. Surinko 80,000 žodžių, 
5,000 įvairių tautosakos žanrų 
vienetų. Mūsų akimis žiūrint, 
tai ištiso instituto, o ne vienų 
pečių darbas.

Neramiais pokario metais, jau 
senyvas, tas mažas su kuprele 
žemaitukas, visad plynai kirpta 
galva ir labai gerų akių, buvo 
Lietuvos Mokslų akademijos 
mokslinis bendradarbis. Jo dar
bo stalas — gimtoji Žemaitija. 
Uoliai ėjo ir ėjo kailiniuotas su 
kortelėmis saujoje. Sužvėrėjęs 
banditas pastojo kelią. 1952 m. 
rugsėjy čia, Lelėnų kaimo ribo
se, netoli Endriejavo, išbarstė 
pavėjui' prirašytus gimtosios 
kalbos žodžių lapelius... Jį nuve
dė į mišką... Nieks kapo nežino
me. Rašytojas Jonas Šimkus, 
kurs jį vadino “brangiuoju ir ge
ruoju mokytoju”, “pačiu karš
čiausiu lietuviško žodžio bran- 
gintoju”, labai gailėjo šio žmo
gaus.; ‘“...net mažyčio nekrolo
go neparašėme, nieks nepasige
do”, — graudenosi. O ir dabar 
ar daug kas ;prišimename, kad 
'štai tais visais Žemaitijos keliu
kais pėsčias praėjo tas geras 
žmogus, labai mylėjęs savo liau
dį”.

Tai iir viškas, kas “Gimtojo 
Krašto-” 'bendradarbio apie Ma
tą Untulį parašyta. Nė kartą 
nepaminėtas komunizmas ar

Untulio komunistinė veikla, ku
rioje jis tikrai neeireiškė ir tik 
“Darbininke” pasišauta Untulį 
komunistinti. (Bus daugiau)

Maisto produktu 
inspekcija

Chicagos miesto sveikatos ta
ryba ilgame pranešime apie 
maisto produktų inspekciją pra
eitais 1970 metais rašo, kad 65 
profesiniai apmokyti maisto in
spektoriai per tuos metus ap
lankė daugiau kaip 20,000 val
gymo ir gėrimo vietų (valgyk
lų, restoranų), kepyklų, saldai
nių dirbtuvių ir mėsos paruošos 
įmonių ir per tuos metus pa
smerkė (rado netinkamus) dau
giau kaip milijoną svarų maisto 
produktų, uždarė 133 įmones, 
ištyrė daugiau kaip 3,000 pilie
čių skundų dėl nesveiko maisto 
arba nesanitarinių sąlygų, ir nu
siuntė į Sveikatos tarybos labo
ratorijas ištirti apie 20,000 mai
sto pavyzdžių.

Sveikatos tarybos inspektoriai 
esą periodiniai treniruojami ir 
patyrę analistai “organoleptai”, 
tai yra gerai išmokslinti paste
bėti, užuosti ir pajusti skonį. Jei 
produktas neatitinka nors vieną 
iš šių trijų sąlygų, jis paimamas 
iš krautuvės ar įmonės lentynų 
ir siunčiamas į laboratoriją 
bakteriologinei analizei.

"NAUJIENOS“ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga -*•

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU 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:

1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

i

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

0 MONTH MATURITY

Chicago Savings
and Loan Association

INSURED

PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

f0 PER ANNUM PER ANNUM

ON Alt PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. "PAID QUARTERLY.

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 Sot. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. B to 8. Sat 9 to 12:30
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREIT 
Ofh® t»l«fu PRospect 6-3229 

Rezid. t.I.f.; WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 0 vai, vak. Treč. uždaryta.

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). ToL LU 5 6446 
Priimą ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolofu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.; 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč.

ir šeštad. tiktai susitarus._____

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

MOVING
Apdraustas porkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIAMAS 

823 West 34 Place
Tai.; F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Is stiklinio pluošto pagaminta "alkūnė“ bus įtaisyta Texas medžio apdirbimo įmonėje. Vamzdis 
yra 5 pėdp, šeši y coliy skersmens ir sveria 4/J00. svarp. Jis nerūdija, yra stiprus bei atsparus.

•NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

GUŽAUSKŲ1 
BKVIRLY HILLS GtLINYCIA 

GtLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WIST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84ES13 Ir PR 8-083411 
...-1 J

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Unkamomn arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5325 So. Harlem Ave. — 586-1220

BAŽNYTINĖS ŽIBIOS
Arkidiocezijos finansų stovis

DR. EDMUND E. C1ARA 
2/uv W. 5ist STREET 

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm,, ketv. 
1—4, 7—t), antrad., pp-nkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8, 
__________ antrad. 2—4.___________  

Ofiso te!.: HE 4-1818 arba 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 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

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

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

CHICAGO, ILL 60629

KELIONĖS I LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones i 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- 
liūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rex, 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., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

t " " S
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublic 7-1941

AGENTŪRA:
. -s. Namų, automobi-

f \lių, gyvybės, svei-
I v©uw f^d****) katos ir biznio. 
IhMranrrf AO«Niy patogio$ jjsimokė- 

i'"10 s^,y9o$‘
ISA C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

Priima ligoniu® pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-8195

SKAITYK "NAUJIENAS“ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 

•NAUJIENOSE”,—TURI GERIAUSIĄ 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

Pirmą kartą savo istorijoje 
paskelbė

Chicagos katalikų arkidioce- 
zija pirmą kartą savo 125 metų 
istorijoje viešai paskelbė savo 
finansinį stovį (assets), kurs sie
kiąs $85 milijonus (tiksliai $85,-. 
506,000). Iš tų sumų $54 mili
jonai pavadinti “globojamais” 
pinigais, priklausančiais paski
roms parapijoms ir religinėms 
įstaigoms, kurios savo fondus 
“deponuoja” arkidiocezijoje ir 
galinčios atsiimti bet kuriuo lai
ku.
Į arkidiocezijos turtus neįrašyti 

mės, pastatai ir įrengimai, pri
klausantieji paskiroms parapi
joms, kuriuos parapijos įtrau
kiančios į savo metinius finansi
nius pranešimus.

Per praeituosius fiskalinius 
metus, pasibaigusius birželio 30 
d., arkidiocezijos pajamos buvę 
$36,520,000, o išlaidos $35,964,- 
000. Viena stambiųjų išlaidų 
pozicijų yra $2,906,000, išleista 
arkivyskupo kardinolo katedrai 
Holy Name išpuošti.

Raportas parodo, kad ir arki- 
diocezija, kaip daugelis kitų re
liginių ir švietimo institucijų, 
jaučia infliacijos spaudimą, kas 
atsiliepia į pragyvenimo išlai
das ir algas mokytojams ir net 
kunigams bei vienuolėms.

Arkidiocezija nelaikanti savo 
pinigų taupymo įstaigose (sa
ving accounts), mieliau dėdama 
pinigų perviršius į JAV Iždo no
tas, kurios yra parduodamos kas 
savaite ir duoda aukštesnius nuo
šimčius negu taupymo įstaigos.

Arkidiocezi j os nej udomo j o 
turto nuosavybės, nepriklausan
čios individualėms (paskiroms) 
parapijoms, įvertinamos į $6,- 
420,000; tai esą daugumoje tuš
ti plotai būsimų parapjių vysty
mui. Jokia nuosavybė nelaiko
ma investmentų tikslams ir tos, 
kurios kartais gaunamos kaip 
donacijos ar palikimai, esą par
duodamos kaip galima greičiau.

Netiki raporto tikrumu

Organizacijos, pasivadinusios 
“Amerikiečiai už Bažnyčios ir 
Valstybės Atskyrimą” direkto
rius, metodistų kunigas Virgil 
Craft raportą pavadino katali
kų lyderių pastanga paveikti le
gislature (Illinojaus seimą), kad 
sutiktą duoti valstybinę pašalpą 
parapinėms mokykloms. “Tai 
nėra certifikuotų viešųjų audito
rių oficialus raportas, o yra pa
čių bažnyčios lyderių finansinis 
pareiškimas”, pasakė jis.

Kun. Craft pasakė, kad šis fi
nansinis pareiškimas esąs nepa
kankamas, kadangi jis neapima 
assetu (turto) arkidiocezi j ai 
priklausančių 456 parapijų taip 
pat neįskaitomi apie $53 milijo
nai pajamų, gaunamų iš aukų ir 
nepaskelbtos, “estraordinarinės 
pajamos” iš parengimų, minėji
mų, karniyalų, bazarų taip pat 
pajamos iš nuosavybių, parapijų 
investmentų, pastatų, žemių ir 
įrengimų.

Raporte minimas sąrašas $29,- 
541,000 dolerių korporacijų ver-

tybiniuose popieriuose. “Jei kar
dinolas Codf nori pasilaikyti 
tuos vertybiiius popierius ir ki
tus turtus ieliestus, arba nori 
juos panaudoti kitiems tikslams, 
o ne savo mokykloms, kaip gi 
neetiška yra versti visuomenę 
daryti tai, ko jis pats nenori da
ryti — atiduoti savo mokykloms 
pirmenybę ir pasisemti iš savo 
brangiųjų jfondų”, sako kun. 
Craft.

Arkidiocffiijos pranešėjas 
ginčijo, kai raportas esąs 
tinkamai paruoštas.

Vyskupas P. Marcinkus 
Vatikaho bankininkas

už-
ne-

Vorld pranešė iš Va-The New 
tikano, kad vyskupas Paulius 
Marcinkus praeito gruodžio 21 
d. buvo ndninuotas Instituto 
per le Opeje di Religione (Re
liginių Darių Instituto) ir visų 
to instituto direktorių bei paties 
popiežiaus 
tas to insti 
esąs pirmas 
tokia pozici.
čiui. (Vyskupas Paulius Mar
cinkus yra Įš Cicero, HL, kilęs 
lietuvis, bet arkidiocezijos laik
raštis, žinoma^ to nemini).

Chicagos kaidinolas Cody pa
reiškęs; “Tai jra ypatinga gar
bė Chicagos .arkidiocezijai, kad 
pirmasis amerikietis šiam svar
biam Vatikano 
čikagietis kui 
perimant šias 
mes jį sveikinąme ir reiškiame 
geriausius linkėjimus”.

Religinių Da|bų institutas bu
vo 1942 metais įsteigtas popie
žiaus Pijaus XII ir jo tikslas 
yra “parūpinti globą ir adminis
traciją visų kapitalų, skiriamų 
religinei veiklai (tai yra šis in
stitutas administruoja Vatika
no ir kitų religinių organizaci
jų fondus, kitais žodžiais yra Va
tikano bankas). Vyskupas Mar
cinkus 1968 m. gruodžio mėnesį 
buvo paskirtas šio instituto-ban- 
ko sekretorium.

Pauliaus patvirtin
ate prezidentu. Tai 
atsitikimas, kuomet 
i patikėta amerikie-

postui parinktas 
igas. Vyskupui 
naujas pareigas

Nepiliečiams laikas 
registruoti adresus

JAV Teisingumo departamen
to Imigracijos ir natūralizacijos

įstaigos Chicagos distrikto di
rektorius Aiva L. Pilliod prime
na, kad sausio mėnuo yra visų 
svetimšalių, ne Amerikos pilie
čių registracijos mėnuo. Per šį 
mėnesį nepiliečiai privalo nuvyk 
ti į savo pašto įstaigą arba Imi
gracijos ir natūralizacijos ofisą, 
paimti adreso registracijos kor
telę, ją užpildyti ir grąžinti paš
to įstaigos ar Imigracijos ofiso 
valdininkui.

Mr. Pilliod įsakmiai skatina tą 
pareigą šio mėnesio bėgyje at
likti, nes sąmoningas šio reika
lavimo nepildymas gresia rimto
mis pasėkomis: areštu, nubau
dimu ir eventualiu deporta
vimu.

— JAV ir Kanados Lietuvių 
4-sios Dainų šventės Vykdo
mojo Komiteto būstinės adre
sas 6643 S. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA, tel. 
312, 436-5665.

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuvių Brighton Parko Moterų 
Klubo metinis narių susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį, sausio 7 dieną 
Talman svetainėje, 4500 So. Talman 
Avė. Pradžia 8 vai. vak Narės pra
šomos atsilankyti. Knygų revizijos 
komisija padarys pranešimą. Po su
sirinkimo bus vaišės.

Nutarimų rašh

— Eržvilko Draugiško Klubo meti
nis narių susirinkimas įvyks trečiadie
nį, sausio 6 dieną Talman svetainėj, 
4500 So. Talman Avė. Pradžia 8 vai’, 
vak. Nariai prašomi atsilankyti lai
ku, nes bus svarbių reikalų aptarti. 
Knygų rezivijos komisija padarys pra
nešimą. Po susirinkimo bus vaišės.

Nutarimų rast.

— Bridgeport© Lietuvių Namų Savi
ninkų Draugijos metinis narių susi
rinkimas įvyks antradieni, sausio 5 
dieną Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.„ 7:30 vai. vak. 
Visi nariai ir narės kviečiami i susi
rinkimą. A. Kauiakls, rast.

TĖVAS IR SONUS 
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 AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: YArM 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicages
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Viršuje iš kairės matome New York© garsinimu įstaigos tarnautoją, Philadelphijos pardavėju pa
rengimo specialistą, Kalifornijos automobiliy pardavimo agentūros vedėją ir Texas vandens tie
kimo tarnautoją. Jie visi vaikystėje buvo garsas Hollywood© aktoriai. Apačioje matome j y 

fotografijas.

nčms kaulai lėtai suauga...
Tamkevičius visą gyvenimą 

buvo jautrus žmogus, bet aša
kos jum Beriedėdavo net ir skuti 
džiansiais gyvenimo laikotar- 

jpiais. Mirė jo žmona, mirė sū- 
Įnus, liūdnas žinias gaudavo iŠ 
Lietuvos, širdį labai skaudė
davo, bet ašaras jis suvaldyda- 
vo. Dabar , pamatęs per šven
tes atėjusį lankytoją, jis neiš
kentė. Tuojau ašaros pradėjo 
Įriedėti... Paėmęs antklodės 
į kraštą, jis nusišluostė skruos-

HELP WANTED — MALE '
Darbininky Reikia

SVEIKINAME TAMKEVIČIU, 
SULAUKUSI 88 METU!

Sveikiname Antanu Tamke- V
yičių, šiandien sausio 5 dieną, 
sulaukusi <88 metu amžiaus. 
Sveikiname jį nuoširdžiai, nes 
esame isitikinc. kad niekad il
game savo gyvenime Tamkevi
čius tos sveikatos nebuvo rei
kalingas. Ilgą savo gyvenimą 
Tamkevičius buvo stiprus, kaip 
tas lietuviškas ąžuolas, bet 
prieš porą mėnesių lūžo jam 
dešinės kojos kaulas ir labai 
lėtai gyja.

Šią sukakti Tamkevičius bū
tų galėjęs gražiai praleisti savo* 
namuose su artimaisiais arba 
didelėje ilgų metų bendradar
bių kampanijoje, bet šią su
kaktį jis mini vienas niūrioje 
Eergreen Rest Home lovoje.

Tamkeviėiui buvo padaryta ko 
jos operacija, lūžęs kaulas su
dėtas ir geležiniu sraigtu su
spaustas, bet sugijimas eina 
labai lėtai.

Tamkevičiaus širdis dar stip
ri. Ji plakė 88 metus tvarkin
gai. plaka gerai ir šiandien. Jo 
akys ne tokios jau stiprios, bet 
atėjusius žmones labai greitai 
pažįsta. Jis turi labai jau lauž
tus akinius, bet jeigu yra rei
kalo, tai jis ir laikraštį paskai
tyti dar gali. Jo klausa gera. 
Ir kas nuostabiausia, kad jo 
atmintis labai šviesi ir gera. Jis 
gali neatsiminti, ką jam vakar 
davė valgyli, bet jis atsimena, ką 
šio šimtmečio pradžioje pasa
kė Dievo Apveizdos klebonas, 
labai ižeides ir užrūstinęs mi
nėtos parapijos tiktinčiuosius.

Tamkevičius Amerikon atva 
žiavo jaunas, bet jis susirado 
čia darbo, vedė čia atvažiavu
sią lietuvaitę Stulginskaitę, iš
augino šeimą, pasistatė namus 
ir juos išmokėjo; vaikams na
mus pastatė, įsitraukė į visuo
meninį Amerikos lietuvių dar
bą. priklausė parapijų komi
tetams, kovojo už savo teises, 
nusipirko sklypą Chicagos Lie-

. I B »■ -■ ■ JUM-* m 1

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS f

HIGH RATES
5%

Passbooks

5% %
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

— PAID QUARTERLY 
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 metu patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

... ■—n.______ ------------
r'~~ ---------- - H IL ---J----L-1-- - . . . ' —

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

b. ■ - .... - - ---------------  " " - --------  ■ *

tuvių Tautinėse Kapinėse, bu
vo išrinktas kapinių direkto
rium, iždininku ir kelis kartus 
buvo perrinktas kapinių pir
mininko pareigoms. Išmoko 
dirbti visuomeninį darbą ir 
dirbo jį pavyzdingai. Jis buvo 
geras pirmininkas, saugojo vi
sų sklypų savininkų teises, bu
vo pavyzdingas iždininkas ir 
tvarkingai atsiskaitydavo or
ganizacijos pinigus.

Ilgus metus jis pardavinėjo 
paminklus šalia Lietuvių Tau
tinių Kapinių, gaudamas nedi
delę komisiją, iš kurios ne tik 
jis pats, bet ir visa jo šeima 
misdavo. Jis padėdavo lietu
viams nusipirkti sklypus kapi
nėse, nurodydamas dar lais
vas ir gražesnes vietas. Jis mo
kėjo būti naudingas sau ir lie
tuviams. Visą gyvenimą jis bu 
vo nepaprastai taupus. Jis be 
reikalo nemetė savo asmeniš
kų pinigų, bet jis labai stro
piai dabojo, kad nebūtų berei
kalingai mėtomi ir visuomeni
niai pinigai.

Tamkevičius pažino labai 
daug žmonių, įvairių organi
zacijų veikėjų, bet didokas 
žmonių skaičius labai gerai pa 
žino ir Tamkevičių. Ištisą me
tą — žiemą ir vasarą, rudenį 
ir pavasarį darbo dienomis ir 
sekmadieniais — Tamkevičius 
būdavo kapinėse. Jis pasveikin
davo kiekvieną į kapines atvy
kusį žmogų, seną ir jauną, vy
rą ar moterį. Kiekvienam jis 
padėdavo, kaip susiorientuota* 
ir susigaudyti. Našlėms jis nu
rodydavo, kur gauti vandens 
naujai pasodintoms gėlėms pa- 
laistuti. o pasimetusiems vai
kams nurodydavo kur surasti 
apleistą tėvų kavą... Kiekvienas 
prisimena aukštą, tiesų, gražiai 
nuaugusį vyrą, visą laiką vaikš 
čiojantį po kapines, lūkuriuo
jantį administracijos ofise, at
sakinėjantį į klausimus. Tai 
buvo Tamkevičius, tapęs ka
pinių dalimi, žinąs visus ka
pus ir sklypus, ir galįs ką taors 
gražaus pasakyti apie kiekvie
ną skyrių ir kiekvieną palaido 
tą vyrą ar moterį. Daugelį jis 
gerai pažino...

šiandien Antanas Tamkevi
čius lietuvio gydytojo priežiū
roje, guli S. Pulaski gatvėje, 
prie 91 esančioje Evergreen 
Nursing Home, 215 kambary
je, šalia lango. Protas jo dar 
šviesus, akys žiba, rankos lėtai 
juda, bet Tamkevičius, jau ne 
tas. Jis lagai sumenkęs, iš
džiūvęs. Liko tiktai oda ap
tempti stambūs kaulai, o rau
menų jau mažai. Jis gali tiktai 
gulėti ir sėdėti. Sulaužyta koja 
jau sugijusi, operacijos siūlai 
ištraukti, bet jis dar negali at
sistoti. (lydytojas Įsakė ant su
laužytos kojos nebandyti stotis, 
kol jis nepasakys. Diertos bė
ga. eina savaitės, bet gydyto
jas neskuba įsakymo duoti. Sa
ko, kad viskas gražiai gija, bet 
kaulas labai lėtai suauga. Vi
siems vyresnio amžiaus žmo-

— Na, kas čia dabar tau da- 
ii-osi? Pirma niekad neašaro- 
i 1 •• (lavai...
| — Liūdna man šioje ligoni
nėje, — atsake Tamkevičius. 
{ — ši viela labai liūdna... Man 
šventės buvo liūdnos. Gali 
įsivaizduoti, niekad aš vienas 
žiemos švenčių nepraleidau. 
Visuomet buvau kartu su šei- 

| ina, o dabar prie Kalėdų stalo 
i buvau vienas.. .

Pasaulyje yra daug žmonių, 
kurie vieni Kalėdas praleidžia. 
Yra ir tokių^ k^irie švenčių sta
lo neturi, vieiui vieni pasau
lyje, bet Tamlevičius turi pa
grindo liūdėti ir baimintis vie
natvės.

Bandėm nuskaidrinti jo nuo
taikas, bet nevyko. Jo argu
mentai buvo stipresni, negu 
raminantieji mūsų žodžiai.

Re porteris

Astuonių savaitgalių 
šventės 1971 metais

Kongresui prieš porą metų 
“pataisius” ketinis nacionalinius 
šventadienius, amerikiečiai šie
met turės aštuoris savaitgalius 
po tris dienas “šventas”.

Nuo šiol Jurgo Washingtono 
gimtadienis, Kapų Diena, Ko
lumbo Diena ir naujoji federa
linė šventė — "Veteranų Diena 
bus pirmadieniais, nepaisant ku
rią savaitės dietą būtų tikroji 
diena. Kiti 4 savaitgaliai yra 
Kalėdos, Nauji Metai, Liepos 4 
ir Darbo Diena. Vienintelis 
šventadienis nedavęs ilgo savait
galio yra Padėkos Diena, kuri 
pasilieka kaip tavus ketvirtąjį 
lapkričio mėnesio ketvirtadienį.

Nors Kongreso įstatymas lie
čia tik federalinius tarnautojus 
ir federalines įstaigas bei Įmo
nes, tačiau čaugumas biznierių 
sutinką tą phną prisiimti ir jau 
45 valstijų legislatures tuos 
šventadienius pertvarkę pagal 
šias naujas federalines datas. 
Darbo unijos ir biznis švenčių 
reformą sutinka palankiai.

Šiemet nacionalinės šventės 
bus sekančiomis dienomis (pir
madieniais) :

Washingtono gimtadienis va
sario 15 d. (gimtadienis yra va
sario 22 d.);

Kapų Puošimo Diena gegužės 
31 d. (būdavo gegužės 30 d.);

Nepriklausomybės Diena lie
ka kaip buvusi, liepos 4 d., bet 
švenčiama taip pat pirmadienį, 
liepos 5 d.;

Darbo Diena visuomet buvusi 
ir palikusi rugsėjo pirmąjį pir
madienį, šiemet bus rugsėjo 6 
diena; c. “

Kolumbo Diena antrąjį spalio

Trijy aukšty apsiaustas išsiardo. Iš 
"maxi" galima nesunkiai padaryti 
"midi" arba, nuėmus vidurinę dalj, 

gauti "poncho".
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COLOR MATCHER
Responsible salaried position with fast 
growing Company. — Producing uni

que product.
CAREER QL’EST

Div. Of Flynn Consultants Inc.
372-0890

PERSONAL
Asmeny Ieško

ANTON ROSSMAN yra prašomas at
siliepti, sumokėti nuomą ir pasiimti 
savo asmenišką nuosavybę, esančią 
2024 So. Peoria St., laike dviejų savai
čių. Daiktai po to bus tuojau paša
linti. Prašomas kreiptis j Anna, ta-| 

me pastate. JOHN DUNDEK.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos 

—

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
virtuvės ir kitomis privilegijomis 1 

asmens bute, antram aukšte..
5533 So. TALMAN AVĖ.

mėnesio pirmadienį, šiemet bus 
spalio 11 dieną;

Veteranų Diena spalio mėn. 
ketvirtąjį pirmadienį, šiemet 
bus spalio 25 d.;

Kalėdos gruodžio 25 d. — šie
met bus šeštadienį. (Pirmadie
nis nebe “šventa”).

Nauji 1972 metai bus šešta
dieni.

TRUMPAI

— John Unitas - Jonaitis pra
eitą sekmadienį pasigėrėtinu 
žaidimu pusiau finalinėse rung 
tynėse su Oklahomos Riders 
išvedė savo komandą Baltimo- 
rės Colt į pergalę 27:17 rezulta
tu. Sausio 17 d. Colt susitiks su 
Dallas Cowboys komanda ga
lutinėms šių metų futbolo rung 
tynėms. J. Unitas, kaip ir ledo 
rutulio garsus čekų kilmės žai
dėjas Stan Mikita, neužmiršo 
savo senosios tėvynės ir jos 
žmonių. Simo Kudirkos byloje 
J. Unitas pasisakė aiškiai ir 
balsiai.

— Michael Maldėnas tarnau
ja 6-je pėstininkų brigadoje, 
kuri dabar yra ChuLai, Vietna
me. Ten jis pakeltas į Sp/4 
laipsnį. Prieš išvykdamas į 
kariuomenę studijavo Wilson 
Junior kolegijoje. Tėvai gyve
na Marquette Parko apylinkė
je.

— John čaplis baigė Chica
gos State Colegiją ir gavo Ba
kalauro laipsnio diplomą su 
garbės pažymėjimu.

— J. Allen Carr Chicago Tri
bune skaitytojų balsų skyriuje 
rašo, kad Leningrado žydų teis 
mas jo paskirtos bausmės yra 
tipiški visai Sovietų sistemai, 
kuri nedaro skirtumo dėl pabė 
gėlių kilmės. Ta proga prime
na nelemtą įvykį lietuvio jūri
ninko <Simo Kudirkos, kuris 
Amerikos laive buvo rusu bru
taliai mušamas iki sąmonės ne 
tekinio. Dabar apie jo likimą 
nieko nėra žinoma. Elgesys su 
juo yra tai pat tipiškas Sovietų 
rėžimo pavyzdys.

— Dail. Magdalenos Stankū
nienės darbų paroda įvyks sau
sio 16 d. Čiurlionio galerijoj. 
Bus išstatyta virš 40 įvairaus 
žanro paveikslų.

— Chicago Tribune sekma
dienio laidoje ragina pasisaky
ti jaunimą įvairiais klausimais 
naujoje skiltyje “Voice of the 
Youth”. Už įdėtus straipsnius 
mokės po 10 dol. Ten pat at
spausdinta lydimasis blankas ir 
informacijos.

■— Venecuelos Lietuviu Drau
gija 1971 m. sausio 9 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vakare Dariaus- 
Girėno salėje, 4416 So. Western 
Ave., rengia metinį Snaigių Ban
ketą. Bus trumpa ir įdomi pro
grama. šokiams gros nepavarg- 
stąs Venecuelos Lietuvių orkest 
ras. šalta - šilta vakarienė. Veiks 
turtingas bufetas. Įėjimo auka 
5.00 dol. Stalus užsakyti pas 
bilietų platintojus ir telef. dieną 
CA 5-4995, po 5 v. vak. 776-3727 
ir 458-8345. (Pr).

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas 

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925^015

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, modemiški ir nauji 
ireigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marauette Parke. S43.000.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

BUNGALOW
By owner — 5 yrs. old. 4100 West, 
1300 North. 5% rooms. 3 bedrooms, 
kitchen & dinette & front room. Forc
ed air heating. S. S. windows & doors. 
Fenced front & back yards. $21,300. 

FHA-Loan appvd. 
Please call 278-4918.

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš S16.000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už S52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marauette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48.000.

PLATUS LOTAS, Marauette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim

PUIKUS. DIDELIS 2 no 6 mūras 
Gazu šildymas, olatus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.

2 BUTU. 14 mehi modernus mūras, 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. $36000.

9 KAMR. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti musu. 
$19,600.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 44050

5 KAMBARIU mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga
zu. moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnauiis mūrinis, 
šilima, gązu. alnminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. auto garažas, platus 
sklvnas. $18 900.

pn r ivmRTNTS. 2 atsHri karštu 
vandeniu šildvmai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu 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.

NFRIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET ■.

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

SIUNTINIAI
Į LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairi v pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
< J

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

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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 idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS




