
POGRINDŽIO SPAUDA SOV. SĄJUNGOJ
Vakarų spaudos stebėtojų nuomone, Sovietų Sąjungoje nuo

lat stiprėja ne tik pogrindžio spaudos skaičius, bet ir jos poveikis 
krašto gyventojams. Apie tą pogrindžio slaptąją spaudą plačiau 
paskelbė Bostone leidžiamas dienraštis “The Christian Science 
Monitor”, gruodžio 24 d. laidoje.

Laikraščio bendradarbis Paul 
Wohl teigia, kad slaptasis laik
raštis, pavadintas “Dabartinių 
įvykių kronika”, pasirodo kartą 
per du mėnesius ir jis Sovieti- 
joje jau leidžiamas bent 14 mė
nesių. Kalbama apie to leidinio 
devintąjį numerį, kurio data — 
1969 m. rugpjiūčio 31 d. Leidi
nys rašomas mašinėle, turi ligi 
10,000 žodžių, kai kurie egzem
plioriai padauginami fotostati
niu būdu ar perspausdinami.

Dar 1968 metais, laikraščiui 
pasirodžius, jis savo viršely bu
vo nurodęs, kad tie metai — tai 
žmogus teisių metai Sovietų Są
jungoje ir čia pat paskelbta žmo
gaus teisių deklaracijos 19-jo 
straipsnio citata apie tai, kad 
“Kiekvienam žmogui pripažįs
tama laisvė turėti laisvą nuo
monę bei laisvai ją skleisti”.

Žmogaus teisės bei jų pažeidi
mas Sovietijoje, tai pagrindinis 
to slapto leidinio turinio bruožas 
— per 14 mėnesių toji “Kroni
ka” jau yra atskleidusi bent 
tūkstantį žmogaus teisių gru
baus pažeidimo Sovietų Sąjun
goje atvejų.

Kadangi “Kronika” pasirodo 
tam tikrais tarpsniais, tai ver
čia daryti išvadą, kad leidinys 
turi vis naujų skaitytojų bea. 
platintojų. Jo straipsniai, kaip 

. nurodoma Bostono dienrašty, 
yra be polemikos atspalvio ir 
pateikia daugiai faktiškąją, 
gryną medžiagą. Tai atitinka 
naujosios sovietų kartos būdin
guosius bruožus — šioji vengia 
kelti ideologinius klausimus ir 
leistis į teoretinius išvedžioji
mus. Dėl to “Kronikos” povei
kis į skaitytojus, palyginus su 
įprastiniais totalitarizmo puo
limais, žymiai veiksmingesnis.

Laikraštis skelbia duomenis 
apie nepasitenkinimo reiškinius 
visame krašte, jis. pateikia at
virų laiškų tekstus, įvairių, so
vietinio režimo persekiojamų 
mažumų atsišaukimus, nurodo 
į kitų pogrindžio leidinių turi
nį, visa tai liudija, kad “Kro- 

• nika” turi platintojų bei talki
ninkų visoje Sovietų Sąjungoje.

Minėtas leidinys yra virtęs 
protesto Sovietijoje garsiakal
biu. Jis ne tik skelbia atvirus 
laiškus bei atsišaukimus, bet ir 
žinias apie bylas, paskirų kovo
tojų už laisvę Sovietijoje su
ėmimus, jų ištrėmimus, nepasi
tenkinimo bei netvarkos reiški
nius krašto darbininkų tarpe, 
režimui nepalankų sąjūdį ne tik 
sovietų kariuomenėje, bet net 
ir saugumo pareigūnų tarpe.

Jau pats to slapto leidinio pa
sirodymas ir režimo nesugebė
jimas ar nenoras jo sustabdyti 
akivaizdžiai liudija; nepasiten
kinimo, rūgimo judėjimas So
vietų Sąjungoje ne tik neblėsta, 
bet vis daugiau ryškėja bei plin
ta. Jis yra apėmęs ne tik rašy
tojų, menininkų ar mokslinin
kų sluoksnius, bet žymiai dau
giau krašto gyventojų, kurie vis 
drąsiau ir dažniau reikalauja 
teisių, kurios įstatymų jiems 
pripažįstamos, ar reikalauja ati
taisyti seniau jiems padarytas 
skriaudas.

Vis dėlto, nors minėtoji “Įvy
kių kronika” laikytina išimtinu

vietijoje, tačiau ji — nevienin- 
telis pogrindžio leidinys. Slap
tų laikraščių, pvz. “Feniks” ir 
pan., pasirodo nevienodais tar
pais ir jie įvairiais keliais pa
tenka į Vakarus bei stropiai se
kami sovietinio gyvenimo ste
bėtojų.

“Kronika” savo 9-je laidoje 
skelbė apie įvairius nepasiten
kinimo sąjūdžius, demonstra
cijas bei bylas. Mums ir Bal
tijos kraštų gyventojams įdo
mu, kad leidinio 5-me numery
je (1968 m. gruodžio 31 d.) pa
skelbta santrauka Estijos moks-į 
liniukų bei specialistų memo
randumo, kuriuo estai reikala
vo siekti demokratizacijos vyk
smo sovietų bendruomenėje.

Devintoje laidoje (1969 m. 
rugpiūčio 31 d.) paskelbta apie 
Sovietų Sąjungoje kilusius pro
testus ryšium su Čekoslovakijos 
okupacijos metinėmis. Ta pa
čia proga pranešta, kad Esti
jos Žemės Ūkio akademijos stu
dentai 1968 m. Užgavėnių metu 
Tartu mieste gatvėse buvo pa
sirodę: su plakatais, bylojan
čiais:

“Sveikiname turistus tankų 
įgulose...”, Jankiai, keliaukite 
namo ir pasitraukite nuo Chud 
ežero” (Peipaus ežeras ties Es
tijos Sovietų siena) .

Be to, toje pačioje laidoje pra
nešta apie povandeninio laivy
no karininkų suėmimus Lenin
grade ir Taline, Estijoje. Vienas 
tų karininkų, estas — politinio 
skyriaus pareigūnas, buvo pa
teikęs projektą “Demokratinio 
judėjimo Sovietų Sąjungoje 
Programai”.

“Kronika” buvo paskelbusi, 
kad tuo metu sovietinis saugu
mas suėmė 31 povandeninio lai
vyno, su bazėmis Baltijos jūro
je, pareigūną ir kad apie ketvir
tadalis visų suimtųjų, daugiau
sia jūros karininkų, buvo es
tai, reikalavę lygių teisių bei 
laisvės savo tėvynei Estijai.

(E)

Čikagos im-tas 
įveda lietuvių k.

ČIKAGA. — Čikagos univer
siteto huritanitariniu mokslu fa
kulteto dekanas Robert E. Stree
ter pranešė Lietuvių Fondo va
dovybei: dr. Antanui Razmai ir 
dr. Gediminui Balukui, kad uni
versitetas labai džiaugiasi gavęs 
Lietuvių Fondo paskirtas lėšas: 
penkis tūkstančius dolerių, kas
met per ateinančius trejis me
tus.

Dekanas praneša, kad už tas 
lėšas universitete bus įvedamas 
lietuvių kalbos dėstymas 1970 
metų rudenį su pilnu kreditu 
šio kurso studentams.

(Profesoriui Stankiewicz pa
vesta sudaryti planus ir progra
mas. Dekanas laiške prideda, 
jog lietuvių kalba yra labai svar
bi kalbotyroje ir kalbiniam bei 
kultūriniam baltų ir slavų sri
čių išsivystymo supratimui.

Dekanas Streeter pakartoti
nai reiškia padėką Lietuvių Fon
dui už “supratimą ir dosnumą 
padedant universitetui išplėsti
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Izraeiio sargybinis su savo "padėjėju" budi prie Lebano sieros, kur paskutiniu metu arabu partizanai dažniau 
puola. Šarvuotas automobilis, kuriame sargybinis sėdi, yra Rytinės Vokietijos gamybos. Nemažai tokiu šarvuo

čiu izraelitai atėmė iš Egipto kariuomenės 1967 metu liepos mėnesio kare.

žuvo 1,230 žmonių
ČIKAGA. — Praėjusiais me

tais Čikagoje ir apylinkėse au
tomobilių avarijose buvo užmuš
ta 1,230 asmenų. Pačiame Či
kagos mieste žuvo 350 žmonių. 
Sužeistų buvo 42,525.

Čikagos apylinkėmis laikomos 
septynios apskritys ir Cook ap
skritis bei pats Čikagos mies-

Statistika rodo, kad pernai žu
vusių buvo šiek tiek daugiau, 
negu 1968 metais: Čikagoje ta
da jų buvo 339, o sužeistų — 
40,753.

Sunkios sąlygos

Skulptorius Ged. Jokūbonis, 
kurio Lenino paminklas pasta
tytas Maskvoje, pasikalbėjime 
su “Literatūros ir Meno” savait
raščio atstovu (nr. 47, 1969) nu
siskundė sunkiomis lietuvių 
skulptorių kūrybos sąlygomis. 
Esą, trūksta ir patalpų kurti 
skulptūras ir medžiagų.

Jokūbonis teigia: “Turime tik 
pora erdvesnių dirbtuvių, o 
stambių kūrinių ruošiama ke
liasdešimt. Skulptoriai tiesiog 
laukia eilėje... Antai, liedinant 
N. Petrulio Lenino figūrą, vi
są mėnesį laukė P. Vaivada, o 
P. Aleksandravičiui su žemai
te teks palaukti dar pora mėne
sių... Labai trūksta medžiagų, lie
jikų, akmentašių... Visa tai slo
pina skulptorių entuziazmą, 
trukdo vystyti sumanymus— 
reikia nuo jų pečių pagaliau nu
imti tų buitinių reikalų naštą 
ir palikti jiems spręsti tik kū
rybinius uždavinius”. (E)

Vilniaus teatre
Vilniuje, akad. dramos tea

tre, metams baigiantis pastaty
tas- neįprastas ir, greičiausia, 
labai mažai visuomenės dėmesį 
kreipiąs spektaklis. Tai “Ren
kuosi drąsą” tik su viena akto
re .— Monika Mironaite. Ji apie 
dvi valandas scenoje skaito Len
kijos ir Vokietijos komunistės 
Rozos Liuksmeburg laiškus.

Spektaklį pastatė Lurje, de
koracijos — Percovo. Laiškus į

BERLYNAS.

nos pažeidimo” įvykusio pra-

karu Vokietijos pasienio sargy
biniai peržengė i Tyrinės zonos

ke išgelbėjo sužeistą jauną, 17 
metų vokieti. Jis landė pereiti

leidiniu, nes ji išsamiai nurodo 
į žmogaus teisių pažeidimus So-

savo programą šia reikšminga
kryptimi”.

lietuvių kalbą išvertė A. Lio- 
bytė. (E)

RUSU RADARU ir parsivežė namo
Naujas izraelitų puolimas Lebane

TEL AVIVAS. — Izraelio dalinys peržengęs Lebano sieną, 
Įsibrovė į nedidelį Lebano miestelį, susprogdino karinės sargybos 
punktą ir sugrįžo atgal į Izraelį su 21 belaisviu, iš jų 10 kareivių. 
Lebano vyriausybė pasiskundė Jungtinėms Tautoms ir paskelbė, 
kad šiame puolime Izraelis netekęs trijų kareivių. Izraelis pra
neša, kad šis žygis į Lebaną yra atsilyginant už Lebano puolimus, 
kurių paskutiniame buvo pagrobtas vienas izraelitas, kaimo nak
tinis sargas.

Negali pakilti
HAVANA. — Brazilijos kelei

vinis lėktuvas, kurį ore pagro
bė penki jauni brazilai, po įvai
rių nuotykių pagaliau pasiekė 
Havaną, Kuboj, tačiau nebegali 
dėl sugedimo iš ten sugrįžti.

Lėktuvas buvo užkliuvęs Li-
!mos, Peru aerodrome, nes suge
do vienas motoras. Lėktuvo ba
terijos negalėjo lėktuvo užstar- 
tuoti. Peru mechanikai sujun- 

ČIKAGA. — Policiją ir prie-1 gė 22 automobilių baterijas ir
miesčių šerifai suėmė aštuonis lėktuvą užvedė. Tos pačios pra
baltus jaunuolius, kurie kalti-

Jaunuolių gauja

Per praėjusius kelis mėnesius, 
policijos žiniomis, ši jauna gau

blemos lėktuvą ištiko Kuboje.

l užsienio filmus 
pritrūksta bilietų 
Vilniaus kino teatruose, net

tingus Glenview, Northbrook ir
Northfield priemiesčių namus.

Gaujoje vienas buvo 18 me-;
tų, kiti jaunesni. Pats jauniau- keliuose, metų pabaigoje turė
siąs turėjo 13 m. Visi gaujos na- ’ jo didžiausią sėkmę seniau pa

sieną prie Mellriehr.adto. tačiau pai yra iš turtingu namu, eina gamintas JAV filmas “Geriausi

ku. susprogdino miną. Ji 
traukė jam vieną koją.

Išgirdę minos sprogimą 
žeisto jaunuolio šauksmą, 
rų sargybiniai, nusiėmę šautu
vus ir juos palikę savo pusėje, 
nuėjo minų lauku ir atnešė su
žeistąjį į vakarus per spygliuo
tų vielų užtvaras.

nu_ siūs buvo rasta 12 revolverių,j Frederic March). Jį teigiamai 
televizijos apa- vertino ir spauda, teigusi, kad 

režisierius, W. Wyler, filme iš- 
šlovinti amerikietinį

motociklas, daug 
ratų. 400 dol. pinigais.

Iš viso gauja pavogė 35,000 vengęs 
doL vertės daiktų: laikrodžių, gyvenimą ir būdą 
brangenybių, kamerų. Gaujos 
nariai tėvams aiškinosi iškeitę! 
ką nors savo į tuos naujus.

Vilniečiai nepaprastai dome
ną- ! •,OS^ PrancūzŲ pastatymo, taip 

l pat nebe naujos gamybos fil- 
j mu, “Anželika — angelų mar
kizė”. Kiek patirta, į abu fil- 

*■ New Yorke mirė vyras, ku- mus dažnai pritrūksta bilietų, 
riam Kalėdų dieną buvo įdėta'tuo tarpu kino teatruose, kur 
kito asmens širdis ir abu plau- rodomi sovietų ar kitų respubli- 

| čiai. širdis prigijusi gerai, ta- kų gaminiai, tuščių vietų — 
: čiau organizmas atmetės plau- šimtai

SAIGONAS. — Vienas JAV’ dus. 
armijos kapitonas buvo paša-j 
lintas iš kuopos "ado pareigų, 
nes Naujųjų Metu naktį, kari-j 
nėms paliauboms tebegaliojant. 
jis tinkamai neermė savo va-j 
dovaujamos pozicijos, i 
pasitikėdamas 
skelbtomis karo paliaubom 
kapitonas sumažino bazės sar-1 čiasis traukinys iš Lenkijos, 
gybas, tačiau komunistai tą nak-j Sovietų “Inturisto” duome- 
tį bazę puolė ir per 20 minučių Į nimis, Lietuvą daugiausia lan- i 
užmušė aštuonis amerikiečius. Į T 
bei sužeidė penkis. Rytų Vokietijos, JAV, D. Bri- ■

šis puolimas buvo amerikie- tanijos, Venggrijos. Fed. Vo-' 
čių kariuomenei pats nuosto-l kietijos. Toliau seka Kanada, 
lingiausias per Naujųjų Metų I Čekoslovakija ir Sirija. Be to, 
paliaubų laikotarpį. Kapitono Į ouvo turistų ir iš Pietų Ame- 
pavarde neskelbiama. rikos kraštų. (E)

Pakeitė kapitoną

Turistai Lietuvoje i ^teau]ino balet^
J Į Vilniuje, operos ir baleto te- 

Lietuvoje. metams baigiantis, ’ atre vėl atnaujintas J. Indros 
Matyt lankęsis vad. draugystės trau-; baletas “Audronė”. Jis buvo pa- 

komunistų pa-|kinys. Į Vilnių atvežęs 330 tu- statytas 1957 m. (baletameiste* 
r 1stti I^en^^ij^iSa fl'ai buvo trc_ į ris V. Griviekas) ir scenoje bu-

ro pasirodęs daugiau kaip 
, kartų.

Baletas turėjęs sėkmės

80

... ______ _____________ ir
^tiiristai iš kraštų: Lenkuos.Leningrade. Da

bar, jį atnaujinus, jis kiek pa
gyvintas. Audronės vaidmenį 
atlieka V. S. Masaniovaitė. (E)

Stebėtojų manymu, dabar 
Prancūzijai atsisakius parduo
ti Izraeliui ne tik ginklus, bet ir 
nekarinės reikšmės medžiagas, 
Lebano fronte gali įvykti dau
giau susikirtimų. Izraelis pra
eityje vengdavo pulti Lebaną, 
nes prancūzai labai jį užstoda
vo. Ir ginklų pardavimo sustab
dymas Prancūzijos buvo paskelb
tas po to, kai Izraelio puolimas 
sunaikino Beiruto aerodrome 
esančius Lebano lėktuvus.

Izraelis paskelbė dar vieną 
įdomų žygį, kuris įvykęs gruo
džio 26 d. Specialūs izraelitų da
liniai puolę prie Bas Ghareb vie
tovės esančias Egipto nriešK’:- 
tuvines pozicijas ir pagrobę vi
sai sveiką, radaro stotį P-12. Di
dieji helikopteriai šią radaro 
stotį, sveriančią septynias to
nas, pargabeno į Izraelį, kur .da
bar Izraelio inžinieriai ją tiria 
ir egzaminuoja.

Sugrįžusius iš Egipto dalinius 
pasitiko pats štabo viršininkas 
gen. Haim Bar Lev. šitokių ra
daro įrengimų nėra visame lais
vajame pasaulyje. Puolimo me
tu izraelitai dengė gretimas 
Egipto karines pozicijas lėktu
vų kulkosvaidžiais ir raketomis. 
Radaro stoties gynėjai pasida
vė, kai du jų žuvo, o vadas pa
bėgo į kalnus. Kiti keturi buvo 
pargabenti į Izraelį.

Egipto radaro įrengimai yra 
atsiųsti ir įrengti sovietų. Izra
elitų pagrobta stotis veikė kar- 

1 tu su SA-2 priešlėktuvinėmis ra
ketomis. Radaro veiklos spin
dulys siekiąs 186 mylias.

Egipto prezidentas Nasseris, 
kaip praneša Paryžiuje leidžia
mas “Africasia” žurnalas, pa
reiškęs arabų partizanų vadams, 
kad Egiptas turįs lėktuvų ne
mažiau, kaip Izraelis, tačiau ne
turįs gerų lakūnų. Jų Egiptas 
turėsiąs už penkerių metų. Ta
da būsią galima sutriuškinti Iz
raelio aviacijos pranašumą, ku
ris esąs 
vakaru 
mais.

pagrįstas naujausiais 
technologijos laimėji-

Lenkai nesidomi

MORTGAGE RATES

Her bomb

19M1966 IW

Paskatos šamams pirkti vis sunkiau gavnatnw ir bankai ima 
mus nuošimčius. Prezidentas laido nuo sausio mėn. dar pakeiti ban- 

kV nnam nuošimčius ui paskolas narmj pirkėjams.
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BOSTONAS. — šiandien pra
sideda ilgai atidėliotas teismo 
apklausinėjimas apie Mary Jo 
Kopechne mirties priežastis. Ji, 
kaip žinoma, praėjusių metų lie
pos 18 d., važiuodama automo
biliu su senatorium Edwardu 
Kennedy, Chappaquiddick salo
je nuvažiavo nuo tilto ir pasken
do. Apklausinėjimas bus slap
tas, liudininkų pakviesta 19. jų 
tarpe pats svarbiausias — sen. 
Kennedy.

♦ Karo laivynas nurašė tran
sporto laivą “Badger State” j 
nuostolius, nors jis Ramiajame 
vandenyne dar nenuskendęs 
dega. Laivas yra pilnas j Viet
namą gabentos amunicijos ir

Lenkų gyventojų Lietuvoje 
šiuo metu gali būti apie 200,000, 
Gudijoje — 300,000, gi Ukrai
noje jų skaičius galįs siekti pusę 
milijono — šitaip teigia lenkų 
dienraštis Vilniuje “Czerwony 
Sztandar” (nr. 267, 1969). Mi
nėtas dienraštis turi apie 30,000 
prenumeratorių ir jų nemažas 
skaičius yra ne Lietuvoje, bet 
Lenkijoje.

Esą, tai “vienintelis lenkų kal
ba dienraštis Sovietų Sąjungo
je“ ir iš visų milijono lenkų juo 
domisi... visai nedaug.

Kokia išvada lenkams? Tai 
esanti aiški gėda, nes, mano
ma. Lenkijos gyventojai tuo vil
niškiu dienraščiu domisi dau
giau negu lenkai — Lietuvos ir

gali sprogti. Jo išgelbėti neįma
noma.

ypač Vilniaus krašto gyventojai.
(E)



ŠALPOS GRUPĖ “DAINA” TORONTE
Toronte veikia moterų orga- 
acijinis sambūriu pąsivadi- 

-■ simpatišku lietuvio širdžiai 
r nuotaikai vardu “Daina”, šis 

sambūris veikia nuo 1941 m.

aina” — tai organizacija, 
r: su dainavimu ir pačia dai- 

.ia lyg ir nieko bendra neturi.
sbent, kaip vienas nuotaikin- 

"as kalbėtojas grupės subuvi
me yra pabrėžęs, kad Toronto 
I'etuvės dainietės — dainuojan
čios šalpos siuntinius vargstan- 
t:ems tautiečiams pakuodamos, 
o tie vargstantieji — dainuoją.

■- džiaugsmo, kai tuos siunti-: 
ius gauną...
Torontiškė "Daina” — tai 

venų moterų sambūris. Jos yra 
"adariusios tik vienai vieną iš
imti ir vieninteliam vyrui — 
Winnipege gyvenusiam, senosios 
lietuvių imigracijos atstovui, di
deliam labdariui, p. Jauniškiui, 
kuris kasmet prisiusdavo šalpos 
reikalams nemažiau kaip po 10 
d . J Jauniški dainietės buvo iš-* 1 
rinkusios šalpos grupės garbės 
nariu Iš moterų tarpo dainietės 
yra išsirinkusios garbės nare 
ypatingai daug pasidarbavusią 
ir riena iš šios grupės steigėjų 
' "priją Jokubynienę.

Toronto lietuviu moterų šal- 
ros grupė ‘Daina*’, kuri šiuo 
metu bebaigianti savo veikios 
trečiąją deš'mti metų, yra išva- 
siusi labai didelę ir reikšmingą 
darbo vagą. Tai, galima sakyti, 
mažučio maštabo torontiškis 
“Ralfas”. Tos grupės moterys, 
stebindamos visuomenę savo di
ce’e energija ir repailstamumu, 
yra sukelusios itin dideles su
mas pinigų, kuriais jos nušluos
tė begaliniai dideliam vargstan
čių lietuvių skaičiui vargo aša
ras nuo skruostų, pagelbėjo 
jiems nelaimėse ir ligose bei 
praskaidrino nevilties dienas.

Prieš dvidešimt aštuonerius 
metus įsisteigęs šis šalpos..sam
būris "Daina” turėjo ir tebe
turi kinu labdaringą tikslą — 
aukų rinkimo, pramogų rengimo 
ir kitais keliais sukelti didesnę

sumą pinigų ir ją perduoti at- Į 
sistatysimos vėl laisvos Lietu-; 
vos Šalpos reikalams. Deja, jos 
tikslo paskirtis laiko bėgy pa
sikeitė.* Vos pasibaigus 2-rajam 
Pasauliniam karui ir, toli gražu, 
nespėjus Lietuvai išsivaduoti iš 
okupantų vergijos, pasigirdo iš
blaškytų lietuvių pagalbos pra
šantieji šauksmai iš visų pasau
lio kampelių ir buvo pajustos jų 
tiesiamos rankos, prašant gali
mos materialines paramos. 
“Daina” dar daugiau suintensy
vino savo darbą ir šokosi varg
stantiems savo tautiečiams pa
dėti.

Dainietės aukomis ir paren- 
gimais organizavo pajamas, pir
ko maisto produktus, pakavo 
siuntinius ir siuntė pagalbos 
prašantiems, nežiūrint kur jie j 

Į besirastų tremtinių stovykloje, j 
Į belaisvių lageriuose, senelių na
muose ar kitur. Jos yra su-į 
rinkusios ir išsiuntusios daugy
be drabužių vargstantiems, už
sakiusios jiems lietuviškų laik
raščių, kitus — sušelpusios ir 
pinigais.

Kaip bendra tradicija, dainie- 
tes renkasi į susirinkimus kar
tą per mėnesį. Jų susirinkimai j 
— itin charakteringi. Kiekvie
nas susirinkimas esti atskiros 
grupės narės bute. Susirinki
muose perskaitomi pagalbos pra
šantieji laiškai, kurių per mėne
si gaunama po keliolika, nuta
riama kiek ir kuriam iš prašan
čiųjų skirti paramos, parenka
mos narių grupės siuntinių pa
kavimui, parengimų ruošimui ir 
k’: jkiems virbams.

"Dainos” kilnius tikslus ir 
begaliniai svarbų dar^ą yra ge
rai supra tusios abiejų Kanados 
lietuvių laikraščių — “Nepr. 
Lietuvos” ir "Tėviškės Žiburių” 
redakcijos, kurios mielai talpina 
tos grupės skelbimus, praneši-1 
mus, apyskaitas ir kitokias ži-i 
nias apie jos veiklą, o nenuils-Į 
tančios grupės veikėjos ir gar-į 
bės narės M. Jokubynienės dar
bu ir rūpesčiu bei gabios jos

Chtcagos mokslo ir meno muziejuje praeitais metais buvo grazj i.^ uVuka kakdinė programa. Paveiksle matome
lietuviškos programos dalyvius r Lvttmšky iokiy tekėjus.

Foto Martyno Nagio

plunksnos dėka visuomenė esti 
visapusiškai painformuojama 
apie “Dainos” grupės veiklą, 
jos užsimojimus ir atliktus dar-
bus.

Jeigu šalpos grupė “Daina” 
ruošia bent kokį paminėjimą ar 
subuvimą, visos gautos paja
mos — iki cento — esti tos 
grupės pelną. Išlaidų — nie
kad neesti. Pobūviams visus 
maisto produktus — suaukojo 
ačios “Dainos” grupės narės,
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kitas išlaidas — taip pat paden- tos per Federalę Valdžią. Vietoj 
gia jos asmeniškai. penkiolikos tūkstančių dolerių,

Toronto lietuviškosios parapi- dabar kiekviena sąskaita — 
jos — taip pat labai palankios knygutė yra apdrausta dvide-

D ametis Chicago Taupymo 
Bendrovės xadovas — Chair
man ir Prezidentas John Pakel, 
dirba kartu stl savo gražia, ga
bia, darbščia ir nuoširdi: 
marčia Philomena Pakel, taip 
pat su pagalba direktorių ir ki
tų bendrovės pareigūnų. John 
Pake! nesenai atšventė septy- 

Iniasdešimt penktą gimtadienį, 
bet yra nepaprastai tvirtas ir 

Į atrodo, kad eina jaunyn, bet 
.ne senyn.

W. B. Sabastian

kus h r 04* re ■ * * ug&n djkie&ės at
sakomybės. Tačiau tie, kurie 
nėr dauir k a vos»gena, pasidaro 
mažiau budrūs, neveiklus ir era- 
lūs sako kavos priešai. Bet tie, 
kuriE kiivą 81^ k&fsino 
suko abstinentui, tie ^eriuu jau* 
čiasi. Jie būna budresni ir ge
riau atlieka darbą. Kai “kafei- 
no” dozė padidinama, tie, kurie 
įpratę gerti stiprią kavą, jau- 
,asi gei .au. t ei abstinentai — 

blogiau. Jiems, išgėrus puodu
ką stiprios kavos, “širdis su- 
py ksta ’.

Ir taip gerai, ir taip negerai.

JOHN PAKEL, Sr.

“Kas naujo Chicago Taupy
mo Bendrovėje ?” paklausė ma
no senas draugas. Aš jam atsa
kiau, kad naujo labai daug. 
Pirmiausia turiu priminti, kad 
Chicago Taupymo Bendrovė 
yra vadovaujama prityrusio 
bankiniuose reikaluose John 
Pakel. 1969 metais Chicago 
Taupymo Bendrovė Įsivedė 
kompiuterio sistemą, taip va
dinamą “On Line”, kad galėtų 
taupytojams teikti geresni ir 
greitesni patarnavimą. Nuo
šimčiai yra priskaitomi kiek-

šios grupės moterų veiklai. Jos 
skelbia prieš pamokslus apie 
“Dainos” ruošiamas rinkliavas, 
daromus aukų vajus ir leidžia 
grupės narėms pasistatyti baž
nyčiose net aukų priėmimo sta
liukus. i

Ilgiausių metų kilniam “Dai
nos” darbui ir sėkmės jos gra
žiai veiklai! Pr. Aiženas

«TW— ■—»

Paupyrao Bendrovėje 
vieną dieną ir išmokami kas 
trys mėnesiai. Chicago Tau
pymo Bendrovė turi virš dvi
dešimt keturių tūkstančiu tau
pytojų, kurių Chicago Taupy
mo Bendrovėje taupomi pini
gai 1969 metais uždirbo tris 
milijonus, tris šimtus dvide
šimt penkis tūkstančius ir sep
tynis šimtus šešiasdešimt vie
ną doleri. ($3,325,761.34). Tą 
milžinišką sumą Chicago Tau
pymo Bendrovė išmokėjo savo 
taupytojams, kas rodo, kad pi
nigus laikyti namie nėra nei 
naudinga, nei saugu. Pinigai 
tegul dirba pinigus.

Mano draugas atsakė, kad 
Chicago Taupymo Bendrovė iš 
tikrųjų gerai veikia savo nuo
savose moderniškose patalpo
se. Jis sakė, kad gyvena Mar
quette Parke ir yra senas Chi
cago Taupymo Bendrovės tau
pytojas. Toliau jis paklausė, 
kas naujo pradedant 1970 me
tus? Aš jam pabrėžiau, kad 
naujo ir šiais metais bus labai 
daug. Chicago Taupymo Ben
drovės sąskaitos yra apdraus-

šimt tūkstančių dolerių. O an
tra tai, kad iki šiol Chicago 
Taupymo Bendrovė penkis su 
ketvirčio nuošimčio mokėdavo 
tik ant penkių tūkstančių dole
rių certifikatų, o dabar moka 
penkis ir ketvirtį nuošimčio ir 
ant vieno tūkstančio dolerių 
certifikatų. Dar naujo tas, kad 
pagal Federal valdžios patvar
kymą, tiems Chicago taupyto
jams (ne naujiems), kurie no
ri investuoti dešimt tūkstančių 
dolerių į certifikatus, laikant 
juos nemažiau, kaip du metus 

! Chicago Taupymo Bendrovėje, 
tai už juos Bendrovė mokės še
šis nuošimčius. Tuomet drau
gui pasakiau, kad matai kiek 
yra naujo šiais 1970 metais.

Alvudas rūpinasi jaunimu ir seneliais
Marquette Parko lietuvių ka- ir jos talkininkių, davė progos 

talikų parapijos salėje gruodžio;skaniai pasigardžiuoti.
21 d. Alvudas buvo surengęs! 
visiems lietuviams bendras kū
čios. Į kūčias prisirinko pilna 
salė žmonių. Visi paruošti sta
lai buvo užimti. Tai jau 9-tos 
Alvudo rengiamos kūčios, ši
graži lietuviška tradicija, kurią 
puoselėja Alvudas, yra sveikin
tina.

Vai k učiai dėklą m a vo ei lėraš- 
cius. Solistė Kalvaitytė - Velba- 
sienė gražiai pagiedojo. Kūčių 
dalyviai giedojo melodingas lie
tuviškas Kalėdines giesmes. Kū
čios praėjo pakilioje lietuviško
je dvasioje, o kūčių stalas, dėka 
geros šeimininkės, p. Bosienės

Programai vadovavo akt. Al
fas Brinką.

Alvudas, vadovaujamas^dr. J. 
Adomavičiaus, yra pasiryžęs rū
pintis ne tik jaunimu, bet ir se
neliais. Jis pasiryžęs pastatyti 
senelių namus. Toks Advudo pa
sirinktas darbas yra didžiai 
sveikintinas. Visu lietuvių yra 
šventa pareiga tą jų pasirinktą 
darba visokeriopai remti.

Tauta, kuri nesirūpina savo 
seneliais, yra paskirta žūti.

Tik nepriklausomai nuo bet 
kokių konfesinių organizacijų 
senelių namai galės išlikti savi
stovūs ir lietuviški.

Al. Bud.

$2 50

Alvudo surengtos lietuviams bendros kūčios Marquette Parko parapijos sa
lėje. Prie stalo sėdi iš kairės Stasys Dagys, Algirdas Budreckas, Antanas 
LJvsi'us su ztTjcl^ ir sol. 'KalvaItytė-Velbasienė. Foto M. Nagio

Vartotu y kreditas trečiame metu ketvirtyje pasiekė 118 bilijony do- 
leriy. Mėnesiniai mokami kreditai siekė 95.4 bil. dol.

from the ^accessibles“

aint 
nthony 
5>avixie:s

Jūs galite naudoti šį 16 vienetų nerūdijamo plieno įran
kių setą, kiekviena proga. Bambu išvaizdos nerūdijamo plie
no ir lusito koteliai (panašūs į sidabru padailintą juodmedį) 
sukelia rytietiško skonio, teigiamai nuteikiančio visam mais
tui. šis puikus 16 vienetų setas duodamas jums veltui, kai 
atidarysite naują $500,00 ar didesnę, taupymo sąskaitą arba 
jei pridėsite tokią sumą prie^abar esamos sąskaitos. Sv. An
tano Taupymo Bendrovė siūlo Jums platų taupymo planų 
pasirinkimą,įskaitant ir 5*4%. Pradedant vieno išmokėji
mo certifiksRu (mažiausiai $7.500.00) ir baigiant visų jūsų 
reikalavimų’patenkinimu. Atsiprašome, kad duosime tik 
vieną dovaną šeimai ir nesiųsime jos paštu. Pasiūlymas pa
sibaigs sausio 15 dieną. Telefonuokite arba užeikite šiandien.

1447 South 49th Court
Gcero, Illinois 60650

PHONE: 656-6330 JOSEPH f. GRIBAUSKAS, EXEC SECY

Fedaral Saving* and loan Intvrenct Corporaflon, WnMogton, O.C.
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Dėl Lietuvių radijo valandėlės Kalifornijoj i
Naujienų 1969 m. lapkr. 3 d. 

Nr. 136, p. 3, buvo kiek ilgesnė 
korespondencija, pavadinta “Lie
tuvių radijo valandėlė Kalife r- 
nijoj”, kurioj neteisingai, iš
kreipiant tikrus faktus, pavaiz
duojamas Kalifornijos lietuvių 
radijo klubo pirmininkės (kuri 
kartu yra ir radijo programos 
vedėja) Stasės Pautienienės at
liekamas darbas ir negražiu bū
du ji pati, kaip asmuo, sunie
kinama. Korespondencija pasi
rašyta slapyvardžiu “Klubo na
rys”.

Kad šio plačiai skaitomo dien
raščio skaitytojai neliktų su
klaidinti, randame tikslu ir rei
kalinga tatai atitaisyti.

Pirmiausia, korespondentas 
sako, kad radijo valandėlė buvo

vykdomuoju vicepirmininku, da-' 
lyvauja visuose valdybos f ošė- į 
džiuose bei pasitarimuose ir at-; 
stovąuja radijo valandėlei san- į 
tykiuose su amerikiečiais bei jų į 
įstaigomis.

Korespondentas kaltina pirm. Į 
Pautienienę, kad ji, perėmusi'
programos vedimą, pasijutusi 
viešpačiu ir ėmusi vaidinti va
landėlės savininkė esanti. Tai 
irgi yra netiesa. Atvirkščiai, 
pirm. Pautienienė visais radijo 
valandėlės reikalais visados tu
rėsi su visa valdyba. Jei nega
lėdavo posėdžių sušaukti, tai tar
davosi tiesioginiu žodžiu ar te
lefonu su atskirais valdybos na
riais. Jos numatomos progra
mos buvo valdybos aptartos ir 
tvirtinamos: jokio jos vienos

Čikaga; Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklom Te»u Komitetas: Sėdi iš kairės Į deši
nę: B. Sekmakienė, D. Barauskienė, V. Čepaitiene, S. Bacevičiene; stovi Atf. Kerelis — 

pirmininkas, J. Lapkiene, I. Kerelienė ir K. Burba.

Šauliai televizijoje
**iūetuviai Televizijoje“ gruo

džio 11 d. visa pruvrama buvo 
skirta šauliams. Vytauto Didi, 
šaulių kuopa minėjo šaulių 

jS-gcs 50 metų įsisleigimo su
kakti. i. S-gus pinu. VL Išga- 

ĮHaitis prisiminė šaulių Sąjun
gos kūrimusi laikotarpį. Aly 

t Budrevkus padek lama v o sa v, 
J parašytus patriotinius eile rus

; su radijo valandėlė skambėtų po 
s plačiąją Kalifernij?. Už tai 
į mes, visi kiti valdybos nariai, 
reiškiame ja: nuoširdi ią padi- 

: ką ir kartu giliai apga’lestauja- 
me dėl tokio jos pastangų sunie- 

j tinimo ir jos pačios skaudaus 
I Įžeidimo. Manytume, kad ir vi- 
{si kiti Kalifornijos geros valios 
j lietuviai tą pat jai jaučia ir reiš-

i iuv Trumpą montažą suvaitli- 
;u» uis autorius P. Beinortus. 
i';t . ;iių šokių grupė pašuko 
iru. ią liaudies šokius.

>grainos fone buvo išstaty
ta šaulių garbės sargylia su šau- 
ij <\uopų vėliavomis. Dalyva- 

• »»: linkt, pirm. P. Tomkus, Vy- 
auto Didž. šaulių kuo|>os nio- 
terą vadovė S. Cecevičienė ir 
.alilybus nariai P. Padvais- 
,as. K. Bubinas. U. Džiuvė, A. 
ša n tilčiukas, Klaipėdos j. š. 

kuojtos pirm. S. Bernotavičius 
ir š. Kulbokas.

šis Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos minėjimas paliks ilgai 
iruž nirštas. Žiūrovai turėjo 
iro; >s prisiminti savo tėvų 
kraštą — brangią tėvynę Lietu
vą. Besiklausant pačios pro
gramos ne vienam nuriedėjo 
ašara per skruostą. abu

atgaivinta Stasio Paltaus ir Juo
zo Gedminto rūpesčiu. Atgaivin
ta ji nebuvo, o buvo naujai įs
teigta. Iš seniau veikusios ra
dijo valandėlės dabartinė valan
dėlė nieko negavo, nieko neper
ėmė, ir nėra jokio ryšio tarp bu- ! 
vusios ir dabartinės radijo va-| 
landėlių. Antra, valandėlė bu-Į 
vo įsteigta ne vien Paltaus ir! 
Gedminto rūpesčiu. Tiesa, kad; 

■jiedu, kartu su kitais, įrėši ir 
rengėsi kaip nors padaryti, kad 
lietuviška radijo valandėlė veik- j 
tų. Betgi steigiamasis tuo rei
kalu susirinkimas buvo tuolai
kinio Liet. Bendruomenės Los 
Angelės apyl. pirmininko An-! 
tano Audronio sušauktas ir jo' 
pravestas. Be to, jo vadovauja-! 
ma apylinkės valdyba nutarė ir i 
stambią auką radijo valandėlei! 
duoti. Tad kodėl ^nutylimi žy-i 
mūs A. Audronio nuopelnai,! 
tuo darant jam skriaudą?

Išvadą, kad Paltus buvęs iš ra
dijo programos vedėjo pareigų 
išstumtas, korespondentas daro 
iš to, kad Paltus, atsisveikinda
mas su klausytojais savo pa
skutinėj vestoj programoj, kal
bėjęs sujaudintu balsu. Kas Pal
tų arčiau pažįsta, žino, kad jis 
dažnai kalba jausmingai, tad 
būtų klaidinga daryti išvadą tik 
iš jo susijaudinimo. Iš tikrųjų 
•Paltaus niekas iš radijo progra
mos vedėjo pareigų neišstūmė. 
Kaip pirmininkė, taip ir visa 
valdyba Paltaus vestas progra
mas vertino ir niekad nedarė 
jam jokių priekaištų. Kai jis 
pareiškė noris pasitraukti, pirm. 
Pautinienė ir kiti valdybos na
riai prašė ji pakeisti savo nu
sistatymą, bet jis vis tiek, dėl 
šeimos aplinkybių, pasitraukė. 
Tad negali būti jokios kalbos 
apie kažkokį jo “išstūmimą”. Tai 
patvirtina ir ta aplinkybė, kad 
Paltus ir toliau liko valdybos

savavaliavimo nebuvo..
■

Nieko blogo nėra, jei progra-; 
mos vedėja savo pareiškimus 
kartais tardavo vienaskaitos pir
mame asmenyje, pavyzdžiui, 
“aš manau”, “aš prisimenu”, 
Tiesa, kad viešosios spaudos at
siradimo pradžioj (kas dažnai 
tęsiasi ir iki šiol) buvo vis ra
šoma ir viešai kalbama “mes 
manome”, “mes siūlome” (t. y. 
daugiskaitoj), bet tai kilo iš to, 
kad anais senesniais laikais, ka
da nebuvo pilnos spaudos, žodžio 
ir asmens laisvės, buvo net pa
vojinga sakyti “aš manau”, t. y. 
reikšti savo asmeninę nuomonę, 
nes galėjai naktį būti išvilktas 
iš savo lovos ir tolimesni laiką 
praleisti kalėjime. Taip dar ir 
dabar yra komunistiniuose ar ki
tuose šiokios ar kitokios dikta
tūros kraštuose. Tačiau Vaka
ruose, ypač Amerikoj, vis labiau 
ir labiau pereinama prie drą
saus asmeninio reiškimosi bū
do. Tą gali klubo narys kas
dien matyti bei girdėti ameri
kiečių spaudoj, radijuje ir tele
vizijoj. Tad ir mūsų radijo pro
gramos vedėja, asmenindama 
savo pareiškimus, tik parodė 
esanti neatsilikusi ir kartu Įne
šė daugiau gyvumo ii- šiltumo.

Kritiškasis korespondentas 
prikiša, kad programos buvu
sios neparuoštos ir netinkamos, 
bet čia yra asmeninis korespon- 
.dento skonis,-dėl kurio sunku 
ginčytis: visiems niekas negali 
įtikti. Antra visi žino, kad nei 
Stasė Pautienienė, nei Paltus, 
nei kurie kiti Amerikos lietu
vių radijo programų vedėjai nė
ra profesionalai, tik tą darbą'

tų bei atliktų, kaip Amerikos 
profesionalai, kurie nieko kitoj 
nedirba ir kurie turi ištisus šta-i 
bus paruošėjų bei gausybę tepk-j 
ninių priemonių jiems padėti. ; 
Antra vertus, ar ir tos profesio- į 
nalų programos yra visada tobu- į 
los, vertingos ir yisiems patin
ka? Programos vedėja Pautie
nienė pagal esamas aplinkybes, 
programas atlikdavo gyvai, Įdo
miai, gan gerai ir su nemažu 
artistiškumu. Net ir čia iš kitų 
kolonijų atsilankiusieji, kaip 
kun. dr. V. Balčiūnas, p. Biliū
nas, kun. dr. Gureckas, kun. dr. 
B. Markaitis ir kiti yra viešai 
gyrę mūsų programas kaip kul
tūringas ir profesinio lygio.

Kad Stasė Pautienienė būtų 
varžiusi kitoms organizacijoms 
radijo programai pasireikšti, 
irgi yra netiesa: skautai, biru- 
tininkės ir kitos organizacijos 
yra turėjusios programas per 
mūsų radiją. Dėl koresponden
to nurodyto atveju, kad, esą, 
nebuvę leista Studentų S-gos 
Los Angeles skyriui dviejų pro
gramų pravesti, reikia paaiš
kinti, kad ir čia nebuvo iš prin
cipo visai atsakyta, tik buvo iš
reikštas pagidavimas, kad sky-Į 
rius pasirinktų kitą asmenį sa-, 
vo programos rėžisorium bei ve
dėju, nes jų numatytasis vargu 
yra tinkamai tam pasiruošęs. 
Mat, tas numatytasis jau buvo 
kitas dvi programas pravedęs, 
dėl kurių pirmininkė ir kai ku
rie valdybos nariai buvo iš klau
sytojų pusės susilaukę nusiskun
dimų ir nemalonių priekaištų. 
Todėl bendrai radijo valandėlės

dejas. Ar tik ne - yra ir kak į visi daromi, ką pagal aplinky- 
bamosfes piktos . .esumdeuci-;bes galime, ir atsiprašome, jei!
jos įkvėpėjas?

Radijo valan lės valdyba j 
anaiptol neteigia. :ad visos mū
sų radijo prograr xs. lygiai kaip 
ir visi kiti mūsų ’ ganizaciniai 
darbai bei kultūr i lai pasireiš
kimai, nepalanki .nis tremties 
sąlygomis, yra e priekaištų: į

nevisada pavjrksta taip pada- j 
ry ti, kaip kai kurie klausyto
ja: skaitytojai ar žiūrėtojai no
rėtu.

Kalifornijos lietuvių radijo į 
klubo pirmininkė ir radijo pro-; 
gramos vedėja Stasė Pautienie-! 
nė yra Įdėjusi labai daug darbo |

kisi-
KaliforaHes lietuviu radijo

J. Motiejūnas ir S. P. Paltu
— vicepirmininkai. T. Sereikie- 
nė — iždininkė, J. Gedmintas — 
sekretorius. V. Gilys — techni
nis programos vedėjas. A. Šul
cas — L. B. L. A. apyL atsto
vas radijo reikalams. B. Grauži
nis — Revizijos komisijos pir-

9 Juodųjų orpingtonų veis- 
s višta Naujoje Zelandijoje 

1930 metais padėjo 361 kiauši
ni. Jos “draugė” Firbank far- 
moje. Westmorlande, Anglijoje, 
per 6 dienas padėjo 16 kiauši
nių.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DAKx>u ZMOGaUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

dirbą, bet programas paruošia gerovei valdyba ir priėjo tokios
ir praveda nuo savo tiesioginio išvados — tai nebuvo joks vie- 
darbo atliekamu laiku, kartais nos S. Pautienienės sayavališ- 
būdami ir labai pavargę. Tuo j kas pasielgimas.' Tuo, supranta- 
budu negalima iš jų reikalauti, Į ma, buvo nepatenkintas numaty- 
kad jie tiek pat gerai paruoš- tasis programos režisorius—ve-

a
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1800 So. Halsted St Chicago, 111. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais - Tel- HA 1-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmenis 
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na 
mams Įsigyti.

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

TAUPYMO KNYGELIU

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

tiek Stasė‘Pantie?, i erė. tiek mes5 ir nemaža: savo lesu, kad mū-' mininkas. t B

Standard Federal pays 5U% interest per 
annum on savings certificates of $1,000.00 
or more. Issued for 6 months.

A 90 day gold eagle passbook account which 
pays 5% per annum ($50.00 minimum) is 
also available. Regular passbook savings 
earn 4%% per annum. Interest is compounded 
daily, paid quarterly.

Savings in by the 10th earn from the 1st.

Assets over $141,500,000.00 - Reserves and Surplus over $12,000,000.00 
('lore than twice the legal requirements)

Federal Charter 2 Federal Supervision 3 Justin Madctewkh, President
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 3 VI 7-1140
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B. Asmenybė

Pateikęs Aleksandro Stulgins
kio gyvenimo faktus, toliau ban
dysiu iš jų išryškinti Stulgins
kio asmenybę.

I. Idėjiškumas

pats ryškiausias Alek- 
Stulginskio asmenybės 
bus jo idėjiškumas.

Bene 
sandro 
bruožas

Ką gi rodo jo, dar gimnazijos 
suole sėdėjusio jaunuolio, 
sisprendimas būti kunigu, 
kyti žmones doros, vesti j u 
las j dangų ?

Tas rodo jo idėjiškumą.
Ką rodo jo, tegul vėliau ir pa-

ap- 
tno- 
sie-

i apsisprendusio, 
agronomo darbo, 
jis pake ir savo 

Aldonai, planavusiai
agronomij ą), darbo 

kaimo žmonių,

P. Stravinsko paskaita, skaityta Detroito Lietuviu 
C^ganilacijy Centro 1969.XII.7 suruoštoj akademijoj 

(Tęsinys 3) 

sauliečiu 1; 
pasirinkimą 
nelengvo (t 
dukteriai 
studijuoti
tarp papr;
tarp anuomet (prieš I-jį Pas. Ka
rą) dar gerokai vargstančių ūki
ninkų, stengiantis jiems padėti 
apvaldyti gamtą, kad jų, tų var
go žmonių, rytojus būtų gra
žesnis, kad to vargo jiems bū
tų kuo maž au?

Tas rodo irgi jo idėjiškumą 
Jo pastangos padėti Lietuvos 

žmonėms gintis nuo okupantų 
vokiečių (I 
tu), jo rei;

jo Pas. Karo me- 
cimasis šalpos dar-

bus pakeltas at-
Amerikos pašto aptarnavimas juo tolyn, tuo darosi 

blogesnis. Ne tik laiku nepristatomi per paštą siunčiami 
laikraščiai ir žurnalai, bet dažnai tas pats atsitinka ir su 
laiškais. Ypač pasireiškia pašto patarnavimo didelis su- 
šlubavimas prieš Kalėdas, kai laiškų ir kitokių siuntinių 
skaičius žymiai padidėja

Kodėl taip yra? Kodėl nepajėgiama pašto operavi- 
mas sutvarkyti taip, kad jis teiktų tinkamą patarnavimą?

$1,800,000,000, jei pašto tarnautojams 
lyginimas.

Kur išeitis? Nejaugi nieko negalinta padaryti, kad 
būtų pašalinti arba bent žymiai sumažinti negalavimai?

Nėra jokia paslaptis, kad viena pačių svarbiausių 
i pašto negalavimo priešasčių yra politikierių kišimasis j 
pašto operavimo reikalus. Kaip žinia, pastas yra tiesio
ginėje federalinės valdžios žinioje. Pašto reikalams tvar
kyti yra skiriamas generalinis pašto viršininkas. Tačiau

Pirmiausia reikia žinoti, kad niekur pasaulyje paštas 1° iniciatyva yra labai suvartyta, be Kongreso sutikimo
~ J I . .J • *•_- 4- ~ 1r4-i \Tnrrnh -i-io

nėra taip užverstas visokiausiais siuntiniais, kaip Ame
rikoje. Apskaičiuojama, jog per metus per paštą pasiun
čiama apie 90 bilijonų Įvairiausių siuntinių: visokios 
rūšies laiškų, laikraščių, žurnalų ir kitokių siuntinių!

Savaime suprantama, jog reikia praleisti nepapras-! 
tai daug laiko tam, kad tie siuntiniai būtų išskirstyti ir 
pasiųsti pagal nurodytus adresus. O tuo tarpu siuntinių 
tvanas vis didėja: kiekvienais metais padidėja maždaug 
trimis nuošimčiais. Vadinasi, jei pernai pašto patarnavi
mas buvo blogas, tai šiemet jis gali būti dar blogesnis, — 
blogesnis, žinoma, tuo atveju, jeigu nieko nebus pada
ryta, kad tas patarnavimas būtų pagerintas.?

Yra kelios priežastys, kodėl pašto patarnavimas šlu
buoja. Viena pagrindinių priežasčių — tai siuntinių gau-! 
sumas, tikras jų tvanas. Tam tikrais atvejais paštas yra | 
tiesiog piktnaudojamas. Tik pažiūrėkime, kiek visokio vi
sokiausio šlamšto per jį siunčiama. Ir tai dažniausiai laiš
kų formoje. Siunčiami visokie garsinimai, visokie pasiū
lymai pirkti tą ar kitą dalyką. Paprastai tie reklaminiai 
laiškai nėra nei atidaromi, o juo labiau skaitomi: jie be 
niekur nieko metami Į šiukšlių dėžes. Bet tai neužkerta 
kelio reklaminių laiškų siuntimui: Savo prekių reklamuo
tojai pasitenkina, jei iš šimto laiškų du nenueina niekais, 
atseit, “užsikabina” už pirkėjo.

Kiek paštas turi darbo su reklaminiais laiškais, 
sunku ir Įsivaizduoti, turint galvoje tą faktą, jog tokių 
laiškų per metus pasiunčiama apie dvidešimt du bilijonai I

Blogiausias dalykas yra tas, kad dėl reklaminių laiš
kų siuntimo paštas turi pusėtinai nuostolių. Iš viso pašto 
nuostoliai metai po metų didėja. Praeitų metų pašto 
nuostoliai, kaip apskaičiuojama, sieks pusantro bilijono 1 
dolerių, šiais metais jie bus dar didesni: jie pasieks galĮnavimo.

i be, kultūros, politikos ir kituo
se panašiuose darbuose vėl ro
do jo idėjiškumą.

Jis ne tik pats dirbo plačiai 
idėjinį darbą, bet ir kitus, ypač 
gi jaunuosius traukė į jį.

Kaip jis troško, kad mūsų jau
nimas šiandien, kur jis begyven
tų, būtų idėjiškai nusiteikęs, 
dirbtų idėjos darbą!

Savo laiškuose dukteriai Dr. 
Aldonai Juozevičienei ir josios 
dukroms (savo anūkėms) jis kė
lė mintį, kad mūsų jaunimas 
(Amerikoje) stiprintų savo idė
jiškumą, lietuvišką dvasią, skai
tydamas mūsų rašytojus — kla
sikus, ypač gi Maironį, kurį ir 
jis labai mėgo.

Jis dėjo daug vilčių ypač į 
mūsų mokslus einantį jaunimą, 
kuriam idėjų pasaulis pasiekia
mas lengviau, negu kitiems.

Dėl to jis skatindavo mūsų 
jaunimą (tiek Lietuvoje begy
venantį, tiek užsieniuose esan
tį) siekti mokslo. Net savo sun
kiu darbu uždirbtą kapeiką, sa
vo varganas santaupas jis pali
ko (naminiu testamentu užrašė) 
savo giminių vaikams, kurie 
sieks mokslo.

Tas rodo, iš tikrųjų, jo dide
lį, sakyčiau, skaistų idėjiškumą.

II. Visuomeniškumas

Aleksandras Stulginskis bu
vo visuomenininkas iš prigim
ties.

Kur tik jis bebūdavo, kur be
gyvendavo, kiek tik sąlygos jam 
leido, jis dirbdavo visuomeninį 
darbą, tiesiog mesdavosi į jį vi
sa savo gyvybine energija, visu 
užsidegimu.

Jis reiškėsi visuomeniniame 
darbe plačiai, visose jam priei
namose to darbo srityse. Iš 
tikrųjų, jis dirbo ir kultūrini, ir 
politinį, ir šalpos, ir profesini, 
ir kitokį viešąjį visuomeninį 
darbą.

Kiek tik sąlygos leido, jis 
reiškėsi visuomeniškai, netgi ir 
gyvendamas kaime, savo Jokū
bave.

Jo duktė Dr. Aldona Juozevi- 
čienė viename savo laiške man 
rašo:

“Visuomeninis darbas buvo 
jam labai prie širdies. Atsime
nu, kaip kruopščiai, su kokiu už
sidegimu jis ruošdavosi paskai
toms, kai jį kas pakviesdavo į 
Kauną, Dotnuvą ar kur kitur”.

Jis mėgdavo ypač gi akade
minį jaunimą.' Jo pakviestas, 
jis mielai darydavo jam politi
nius pranešimus ar skaitydavo 
problemines paskaitas.

Ir jaunimas mėgo, mylėjo jį. 
Jis buvo gi ir Ateitininkų vi
suomenininkų Vytauto klubo iš
sirinktas garbės nariu (tam klu
bui ir aš, va, dar nuo anų laikų

ir pritarimo jis mažai ką tegali padaryti. Negali jis net 
paskirti pašto viršininkų Įvairiems miestams ir mieste

liams. Kandidatus toms pareigoms pristato senatoriai, 
i visai neatsižvelgdami i kandidatų kvalifikacijas. Pasek- 
imėje pašto viršininkų postus užima asmenys, kurie labai 
■ dažnai turi menką nuovoką apie pašto reikalų tvarkymą.

Didėjantis siuntinių skaičius apsunkina pašto patar
navimą, o kai tas patarnavimas dar nėra tinkamas dėl 
nekvalifikuotų pašto viršininkų, tai visai suprantama, 
kodėl pašto operavime pasireiškia tokie nesklandumai.

Kur išeitis? Nejaugi nėra vilties, kad pašto reikalai 
bus sutvarkyti taip, jog nereikės sielotis dėl negavimo 
laiku laikraščių, o juo labiau laiškų?

Jau prezidentas Johnsonas buvo pasiūlęs pašto tvar- 
! kymą “atimti” iš politikierių, Įsteigiant specialią visuo
meninę korporaciją, kuri turėtų teisę, taip sakant, sa
varankiškai veikti pašto reikalus tvarkant. Prezidentas 
Nixonas irgi padarė panašų pasiūlymą, už kuri pasisa
kė ir generalinis pašto viršininkas Blout. Tačiau Kongre
so komisijoje tas pasiūlymas “Įstrigo”, kai balsai pasida
lino lygiomis: pusė tos komisijos narių pasisakė už ir 
pusė prieš.

Baigiant Kongreso sesiją, prezidentas Nixonas ir vėl 
pakartojo, jog jis nepaliaus reikalavęs, kad Kongresas 
pasisakytų už pašto reformavimą, sukuriant lyg ir auto
nomišką korporaciją, kuri galėtų iš pagrindų pertvar
kyti pašto patarnavimą. Ar jam pasiseks palenkti Kon
gresą, tai klausimas. Kongresininkai, nuo kurių malo
nės priklauso 3,300 su viršum “šiltų vietelių” (pašto vir
šininkų postų), kaip atrodo, nėra labai linkę atsižadėti 
savo privilegijų. 0 kol to nebus padaryta, kol nebus paš
tas reformuotas, tai sunku tikėtis iš jo geresnio patar- priŪluTauUku? labai"*di<^7u(Z 

‘juosi).

IB. Meilė žmogui

Aleksandras Stulginskis idė
jiškai ir visuomeniškai reiškėsi, 
daugiausia, iš meilės žmogui.

Meilė žmogui buvo jo ryškus 
asmenybės bruožas.

Mylėjo jis visus žmones, net 
ir tuos, kurie jam Uoga linki 
ar daro, net ir komunistus, nuo 
kurių savo gyvenimo antroje pu
sėje tiek daug nukentėjo.

Būdamas Resp. prezidentu, 
jis nevienam komunistui, nu
teistam dėl jo priešvalstybinės 
veiklos, yra dovanojęs bausmę, 
ne vieną jų yra išleidęs iš ka
lėjimo. Pasinaudoję jo malone, 
komunistai (tegul ir nevisi) bū
davo jam labai dėkingi. Kiti jo 
gerą širdį atsimindavo net po 
keliasdešimt metų, grįžus jam 
į tėvynę iš Sibiro tremties, štai, 
vienas iš daugelio pavyzdžių.

Kai Aleks. Stulginskis, grįžęs 
iš Sibiro, tam tikru reikalu ap
silankė pas vienos Vilniuje esan
čios įstaigos vedėją, komunis
tą, patyrusį kada jo (Stulgins
kio) gerą širdį, tai anas jam at
sistojęs pareiškė:

“Jūs esate žmogus, kuriam 
aš turiu žemai nusilenkti”.

Ir ten pat jis Stulginskiui, iš 
tikrųjų, žemai nusilenkė.

Toliau, vienas dabar labai augš- 
tose “tarybinės” Lietuvos parei
gose esąs komunistas (Liet, ne
priklausomybės laikais buvęs 
dar tik šiaip stipriai kairysis) 
po 1926.XII.17 d. perversmo 
rinko parašus po prašymu Resp. 
prezidentui Ant. Smetonai iš
leisti iš kalėjimo vienam idėji
niam komunistui. Tą prašymą 
pasirašė ir Aleksandras Stul
ginskis.

Anas parašus rinkęs asmuo, 
dabar jau pasidaręs “labai dide
lis” “tarybinėje” Lietuvoje, tą 
prisiminė irgi net po kelias
dešimt metų. Jis stengėsi Alėks. 
Stulginskiui, grįžusiam iš Sibiro 
tremties, visaip padėti, tik, žino
ma, jo, tegul ir ’’didelio” galia 
sovietinėje despotijoje vis tiek 
ribota, net labai maža.

IV. Teisingumas
"Ryškus Aleks. Stulginskio as

menybės bruožas buvo ir jo tei
singumas. . '

Teisingas jis buvo irgi vi
siems. Toks jis buvo, tiek vals-' 
tybinėje tarnyboje (aukštose 
Resp. Prezidento ar kitose pa
reigose) , tiek ir privatiniame 
gyvenime.

Būdamas Resp. Prezidentu, 
jis dėjo visas pastangas, kad 
valstybės valdžios vykdyme da
lyvautų kuodaugiau politinių 
grupių, kad kuomažiau būtu 
opozicijos. Jis sakė, kad to rei
kalauja politinė išmintis ir tei
singumas. Todėl jis steng
davosi sudaryti koalicinius 
ministerių kabinetus. Jų aps-

j Čiai yra buvę Sdgnudno prezi- 
dentavšno non aouo
metu jo politinė partija (krikšč. 
demokratai) turėjo seime ab- 

I soli utinę daugumą ir galėjo kraš
tą valdyti patys vieaL

Saugojo jis piBeaų lygybės 
principą, laikydamas, kad irgi 
reikalauja ne tik teisė, bet ir 

į teisingumas Jis nemėgo vals
tybės gyvenime protekeitmizmo 

(piliečių nelygaus traktavimo, 
suteikiant jiems kurias valsty
bines tarnybas, duodant valst. 
darbo.

Teisingas buvo Aleks. Stul
ginskis, kaip sakiau, ir savo pri
vatiniame gyvenime.

Gyvendamas kaime, ūkinin
kaudamas savo Jokūbave, jis 
buvo teisingas, pirmiansia, su 
savo kaimynais.

Savo kaimynams jis vistKmet 
geru už gerą atsilygindavo, net
gi su kaupu, pvz^ perleisdamas 
jiems kokį veislinį gyvulį, duo
damas gerų sėklų ar pan.. Dėl 
to kaimynai jį ne tik gerbė, bet 
ir mylėjo, kaip geą ir teisin
gą žmogų.
- Su savo darbininkais jis ir
gi visuomet buvo teisingas. Ge
rai juos laikydavo ir gerai atsi
lygindavo jiems už darbą.

Nemėgo jis tik tinginių ir 
vagilių, kurių kartais pasitai- 
kydavo ir Jokūbave.

Bet tai jau kiekvieno žem
dirbio būdo bruožas, žemdirbys 
pats yra darbštus, todėl ir tin
ginių nemėgsta. Jis savo sun
kiu darbu isigija nuosavybę, to
dėl ją ir vertina. Nemėgsta tų, 
kurie su nuosavybe nesiskaito, 
kurie vagiliauja.

Tokie yra ne tik Lietuvos žem
dirbiai (iš kurių ir Aleks. Stul
ginskis yra kilęs), bet ir kitų 
kraštų. Jie nemėgsta ypač gi 
vagių. Ana, vokiečių žymusis 
teisininkas Rudolf von Jhering 
(1818—1892) savo knygoje 
“Der Kampf um Reeht” (“Kova 
dėl teisės”) rašo, kad, Įžeidus 
žemdirbio asmens garbę, jis tik 
numoja ranka ir visai dėl to 
nereaguoja, bet jei kas p^ies jo 
nuosavybę (pvt, pavogs jo lau
ke paliktą arklą), tą jisai už
muš... (B. d.)

Kares galįs tęstis 1G0 m.
Jungtinių Tautų generaknis 

sekretorius U Thant Įspėjo J. 
T. asamblėją susirūpinti Vidu
riniuose Rytuose konfliktu tarp 
žydų ir arabų. Jis paragino 
Jungtinių Tautų narius imtis 
saugumo priemonių, kad būtų 
laiku užkirstas kelias ten besi
plečiančiam karui.

Kitaip karas tarp žydų ir ara
bų tautų galįs užsitęsti net 100 
metų.

K. GRINDA

LIETUVIU KALBA ANT GENOCIDINIŲ 
MASKVOS SVARSTYKLIŲ

ŠĮ straipsnį, ryškiai nušviečianti okupan
tų rusinimo politiką Lietuvoje, perspaus
diname, autoriui ir leidėjui sutikus iš šio
mis dienomis išleisto “Varpo” Nr. 9.

Red.

Dešerijevas irgi aiškiai pasako, kad 
daugybės kalbų buvimas S. S-goje sudarus 
bendrajai komunizmo politikai sunkeny
bių bei praktinių nepatogumų. Esą. jei 
socializmo laikotarpiu atskiru tautų kal
bos išsivysiančios, tai "komunizmo kūri
nio epochoje tautinių kalbų raida, kaip ir 
tautiniu kultūrų raida, neturi reikštis be- <. c
galinio jų tautinės specifikos vystymosi, 
jų ypatybių išpūtimo su žala bendrosioms, 
internacionalinėms tendencijoms, su žala 
pažangiesiems SSSR ’autų įr įų kultūros 
raidos tarpusavio prasiturtinimo ir artėji
mo procesams” (psl. 1IX). t uri būti toly
džio žengiama i vienos visoje S. S-goje 
kalbos įsigalėjimą. Ii' iš tikrųjų, sovieti- 
joje kalbų skaičius maži siųs. "Dabartiniu 
metu mes tikrai galime pasakyti. kad 
raida tolimesnių visuomeninių procesų, 
susijusių su komunizmo kūrimu SSSR. 
\eda ne j dabartinių kalbų kiekio didėji
mą. bet j jų palaipsni mažėjimą, i nuosai
ku vienos kalbos pakeitimą kita” (psl. 361). 
\ ie na kalba, esą, padėtų sulydinti ivairia- 
1au< iiis s. S-gos gyventojus ■ vienalytę so
vietine \rtoomene. Žinoma, nutylima, kad. 
galim.-! s.; tų nė viena V s ą>s tauta savo

*noru neatsisako nuo savo gimtosios kalbos, 
^bet kiek galėdama tam priešinasi.
(' KODĖL PRIMETAMA RUSŲ KALBA 

NERUSŲ TAUTOMS

Dešerijevas aiškiai sako, kad ta viena 
; visai S. S-gai kalba turėsianti būti rusų 
kalba, o ne koks anksčiau Stalino skelbtas 
kalbų mišinys. Kalbų istorija nerodanti, 
kad nauja kalba atsirastų iš Įvairių kalbų 
susiliejimo. Tai jau nuo Chruščiovo laikų 
visų partijos linijos besilaikančių sovieti
nių autorių vis aiškiau kartojama. Kodėl, 
būtent, rusų kalba, Dešerijevas nurodo 
šiuos motyvus: 1. rusai sudarą daugiau 
negu pzuse S. S-gos gyventoju; 2. kitos S. 
S-gos tautos savo noru nusistačiusios mo
kytis rusiškai; 3. rusti kalba labai artima 
kitoms S. S-gos slavų kalboms (ukrainie
čiams. gudams); 4. žymi S. S-gos gyvento
jų dalis mokanti rusų kalbą, o inteligentijai 

I ji faktiškai esanti antroji gimtoji kalba; 5. 
rusai suvaidinę vadovaujamą vaidmenį iš
laisvinant iš caro jungo ir vietinių priespau 
dos nerusų tautas ir teikia brolišką pagalbą 
kitoms S. S-gos tautoms; 6. istorinės tradici
jos iškėlusios rusų kalbą S. S-gos tautų 
bendrąja kalba ir rusų kalba Įgavusi dide
lę reikšmę tautų kultūrų ir mokslo raidai; 
jau caro laikais rusų kalba buvusi vieno
kiu ar kitokiu būdu bendra Įvairių Rusijos 
tautų kalba (psl. 69).

šitoks rusų kalbos visiems S. S-gos gy
ventojams nerusams pagrindimas vargu ar 
gali ką įtikinti. Daugiausia gal svertų tei
ginys, kad rusai sudarą S. S-gos gy ventojų 
dauguma; Dešerijevas sako, kad 54,65%

4 — NA

(pagal 1959 m. surašymo davinius; psl. 5), 
o pagal 1965 m. davinius 53% (psl. 368). 
Žinant bolševiku sugebėjimą klastoti sta
tistiką (atsiminkime bolševikinius balsavi
mo nuošimčius:)', reikia abejoti kukliu 
54% priskyrimu rusams; ar tik iš tikrųjų 
nesislepia čia net mažesnis rusu nuošimtis 
negu 50? O jau yra grynas, ir dar šlykštus 
melas, kad S. S-gos nerusų tautos never
čiamos, bet savo noru rusu kalbos mokosi, 
dargi žinodamos, kad dėl to jų gimtosios 
kalbos turės išnykti. Vėl visai nerimtas ar
gumentas. jog rusų kalba turėsianti pir
mauti dėl to. kad rusai pirmieji kėlę ko
munistinę revoHučiją Rusijos imperijoje. 
Juk tai rusų ka:bos nepašventina kokia ko
munistine kalba, kuri iš tikrųjų tėra ta 
pati kalba, kurią vartojo ir plėtojo pir
miausia — pačių bolševikų terminu — fe
odalinės ir kapitalistinės carų gadynės ru
sai, svetimu tautų ir kraštų grobikai. Ta 
kalba visoms Rusijos bei S. S-gos imperijos 
nerusų tautoms jau greičiau primena pa
vergėjų, o ne išvaduotojų kalbą. Didelėje 
valstybėje kalbų klausimas tegalėtų būti 
išspręstas neb< nt teisingo tautinio federa
lizmo pagrindu (Plg. G. Heraud, Die Voel
ker als die Ti aeger Europas, Wien - Stut- 
gart 1967.) O jei Jau S. S-gos gyventojams 
nerusams būtinai turi būti užkarta viena 
kalba, kodėl l-»kia negalėtų būti, pavyz
džiui. kad ir ukrainiečių kalba, kurią var
toja antra savo didumu S. S-gos tauta, o 
ją — griebiantis to paties Dešerijevo argu
mento — juk lengvai bus galima suprasti 
ir kitiems S. S-gos slavams. Juoba, kad 
tiktų čia dabar pagerbti ukrainiečius, ku-
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rių kalba buvo slopinama caro laikais, o 
ir kitoms S. S-gos tautoms ji neturėtų bent 

j atstumiamo buvusių pavergėjų prieskonio.
O jau “istorinės tradicijos” motyvas 

i rusų kalbos primetimui įteisinti yra tikras 
j bolševikinės dialektikos perlas: nepaisant 

to, kad carai smaugė nerusų tautas, slopi
no jų kalbas, jie, pasirodo, vis tiek atliko 
šiandieninės sovietinės imperijos kūrė
jams tikrai “pozityvų darbą”... Tą pat 

! pasakoja ir “Tiesos” red. Genrikas (lie
tuviškai būtų Henrikas ar Enrikas) Zima
nas, sakydamas, kad ir caro laikais “pats 
rusų kalbos mokymosi faktas ir tada turė
jo objektyviai pažangią reikšmę”. (G. Zi
manas. Per suklestėjimą į vienybę; apie 
tolesnio socialistinių nacijų suartėjimo 
dėsningumus, Vilnius 1968. 139.)

Svarbesni rusų kalbos primetimo neru- 
su tautoms motvvai vra tie, kurie riešai 
komunistų neskelbiami. Jie remiasi tuo 
pagrindu, kad ambicingų užmojų sorieti- 

i nės imperijos kūrėjams vis dėlto praktiš- 
, kiausia bazuotis S. S-gos branduolį suda
rančia palyginti didele rusų tauta, iš seno 
turinčia imperialistinės valstybės ir nacio
nalizmo tradicijas. Nors bolševikai ir gi
riasi (nerusii tautoms), kad kovoją su vi
sokiu nacionalizmu, tačiau jie faktiškai 
remiasi rusiškuoju nacionalizmu, tegu iš 
dalies ir kitais sumetimais. Juk rusiškojo 
nacionalizmo, o ne ko kito pirmiausia bol
ševikai griebėsi ir aistrindami gyventojus 
priešini is vokiečiams II Pasaulinio karo 
metu. Labai būdinga, kad tam S. S-gos 
nerusų tautų rusinimui (įskaitant ir jų

■ neišsiskyrimą iš Rusijos ir bolševizmui 
5. 1970

žlugus) pritaria ir baltieji rusai. (Tai pla
čiai dėsto I. A. Kurganov, Nacii SSSR i 
russkij vopros, Frankfurt a. M. 1961. Kny- 
gą išleido komitetas Rusijos teisėms ir lais
vei ginti (Komitet za prava i svobodn v 
Rossii).

NERUSŲ KRAŠTŲ KOLONIZA^TMAS. 
VIETINIŲ GYVENTOJŲ IšSKLAIDYiLAS 

IR RUSŲ KALBOS PLĖTIMAS

Kaip Maskva mano ivykdysianti rusu 
kalbos primetimą visoms S. S-gos nerusų 
tautoms?

Ogi pirmiausia ryžtingumu centrali
zuotu Maskvos vadovavimu sovietinei kal
bų politikai. Rusų *ir nerusų kalbų santy
kiavimas, tų kalbų vartojimo paskirtis, 
apimtis ir pobūdis yra diriguojamas S. 
S-gos centrinės komunistų partijos.

Bolševikinės imperijos kūrėjai paste
bėjo, kad atskiros nerusų kalbos (nebent 
visai mažytes tauteles teišskyrus) S. S-go
je neišnyks, jei nerusų tautoms bus leista 
gyventi jų tėvų žemėje, nuo amžių ją gy
venamoje teritorijoje, nevedant ten dis
kriminacinės, žudomosios politikos. (Taip 
yra pvz. Šveicarijoje, kur vokiečiu, pran
cūzų ir italų kalbos laikomos valstybinė
mis kalbomis ir yra apsaugotos nuo išny
kimo saw teritoriją ribose. Tai ne silpni
na, bet stiprina Šveicariją, Žr. L. Weis- 
gerber, Sprachenrecht und europaefeche 
Einheit. Koetn 1959. 22. 45 - 46. M; A. Ge
rutis, .Gedanken zur sOwjetischen Russifi- 
zierungspolitik im Baltikum — Acta Balti
cs V, 1965, 33).

(Bus daugiau)
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SKYLĖ SKYLEI NELYGU

9 vai

Susirinkimu ir parengimu

FOREST 
FIRES!

1751

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZJSTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko|om* 
(Arch Support*) ir t t-

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠE R Ė N AS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

ir tautiečiai — seni ateiviai. 
Net ir senųjų ateivių moterėlės 
mus ragindavo, sakydamos:

PERKRAUSTYMA!

Graiku restorane Londone dainininkė turi vaikščioti ant sudaužytu 
lėkščių, kurias mėto restorano svečiai. Graikijoje valdžia šitą tra
diciją uždraudė, tačiau užsienio graikai per šventes dar sudaužo 

nemažai lėkščių.

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairią atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

OR PETER BRAZIS 
-HYSICIAN AND SURGEON 
*34 WEST 71st STREET 
Tfisas: HEmlock 4-5849 

Reiklu 388-2233 
OFISO VALANDOS:

OR. S. BIEŽ1S
PRospect 8-1717 

SYOYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
^449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

^fadical Building). Tel. LU 5-644t> 
^Priima lomius pagal susitarimą 
Jet neatsuiepuų skambinti 374-3012

ČT’- vak. 7-8
antradieniais ir penktadieniais 

’Teead tr setanad ofisas uždarytas.
3241 WEST 66th PLACE 

Phone; REpublic 7-7868

AM Rudoko kabinėta perėmė 
optometristas

EDMUND E. CIARi 
77no w 51«t STREET 

TM, _ GR 6-2400
pagal susitarimą: Pirm., ketv.

I— 4. 7—9, antrad., 
woifaH IQ

irmad. ketvirtai nuo 1—4 ir 7__9
*ntrad.. penktadieni nuo 1—5, treč’ 

ir šeštad tiktai susitarus

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

v alanaos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml' 3-0001.

& sums 
ALERGIJA

WEST 51 st STREET
Intradjemxu. penktadie-

2-° šeštadieniais 10-1 v. p_ p. 
Ligoniai priimami pagal snaitarima

šeštad tiktai susitarus’
Mt M75T ~

ak

prieš dvidešimtmetį i**Ko jūs 
Įkibom į senutę Aštuonioliktąją ^juose Metu 
koloniją, kad tik prie lietuvių!nėti. Ameri
— senųjų lietuviškosios kolo- sutinka lab;
nijos “veteranų” — gr i norių, (niekad neri, 
'Nesibaidėme, jei gaudavome Į varpelių, 
kokią landynelę, kad ir rūsyje i kepuraičių. ________
— beismonte, iš senutės Euro- j linksmybių ir galėsite paba 
pos atklydusiems lupant dvi
gubą nuomos “kailį”. Bet vis- 

itiek, kad tik prie savųjų tautie
čių.

Slinko mętai vieni ir kiti, ir 
vis ateidavo Nauji Metai. To
kiom progom kartais išklysda- 
vom iš tų beismontėlių. Kieno 
vaikai maži, lai tėvas — mai
tintojas vienas bandydavo iš
sprukti; o kieno paaugesni, tai 
parankėj pasiėmęs kokią Bar
butę žmonytę, prieš Naujų Me
tų dvyliktą išeidavo pasižmo
nėti. Išeidavo Naujų Metų pa-

lnuuai i^aujus 
lai funny . Ciat jus 
uatėte kiek ten būna 
triūbelių ir juokingų 
. Gausite ir

(PUTR AMENT AS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 

ausies gėlės ir vainikai, antka
pių papuošimai ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. - 586*1220

s- a JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofise tel.: Portsmouth 7-6000 
Rend, tele*.: GArrfen 3-7278;

»' sfiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

OR. A. MACIŪNAS
C'H I R U R G A S 

2858 W. 63rd STREET

7aL: pirma<L, ketirtad. 5-8 vaL vak., 
autrad.. peuktad. 1—4 popiet

rfisc teU HE 4-1818 arba RE 7-9700 
“fidenciios.- PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- VIDAUS LIGŲ SPEC-

>454 WEST 71 st STREET
'riėmimo vai.: nuo 9—11 vai. ryto ir 
įuo 4—8 vaL po pietų. Šeštad. nuo 

9:00—2.00 p. p.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR, LEONAS SE18UTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaL: antrad, nuo 2—5 po pietų, 
kptvirtacL nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
TeL 925-8296

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

uždaryta.
• Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. AĄOTERŲ ligos 
Ofisas: 2£52 WEST 59fh STREET 

TeU- PR 8-1223
OFISO VAL.: pinru antrad.. trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 8-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

J

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r y.
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A’
CHICAGO, ILL. 6062£

A FORESTS FUTURE 
JS IN YOUR HANDS

and all our wildlife depend on 
you to help prevent

Smokey’j ABCs: Always 
bold matches till cold. Be wire 

to drown all campfires, 
stir the ashes, and drown 

them again. Crush all 
smokes dead out.

voti...
Taip prieš 20 metų buvo se-l 

nojoje lietuvių Aštuonioliktoje! 
kolonijoje; gal taip buvo Brid-I 
geporte ir kitur. Tada dar žmo
nės nerodė iš Mėnulio parvež
tų akmenėlių, į kuriuos net 
Maskvoj žiūrėdami ruskeliai 
pradėjo peštis. Tada garsiojoj 
Aštuonioliktoj kolonijoj dar 
nebuvo ant aukštų stulpų iš
tiestų kelių, kurie aptaško ap
linkines gatves. Tada lygiai 12 
valandą ir patrankos šaudyda
vo ir išgėrę užsilikusias nuo 
liepos 4 dienos bombikes 
sprogdindavo. Tada visoj ko
lonijoj buvo tik lietuvių gyve7 
narna, čia tada gyveno ir Mai- 
kis, ir Jon Kromelis, ir Pužaus
kas, ir Virbila, ir Gribas, ir 
Miežienė, ir daug, daug kitų. 
Tuomet Naujų Metų vidurnak
tį išėję, ūžia, šaukia, groja mu
zika, net šaligatviai dreba! Vi
sų galvas puošdavo blizgančių 
spalvotų popierių įvairios ke
purės, o moterys dėvėjo Ha
vajų vainikus ant kaklo. Ap
link girdėjosi tik lietuviškas — 
valio!

O dabar — po 20, o gal tik 
po poros praslinkusių metų, 
švelnutėm sniegulėm krintant, 
jūsų reporteris išklydo pasi
žvalgyti prieš Naujų Metų vi
durnakti. Žiburiai žiba, bet 
kur tos Naujų Metų kepuraitės, 
kur triubelės, barškučiai ir vi
sas linksmas Naujų Metų suti
kimas? Po du, tris žmoneliai 
snūduriuoja ir daugiau nieko.

Durimis trenkęs išeina gerai 
nugėręs senas lietuvis, kurio ir 
paklausiau: “Ar karčiamnin- 
kai bėdoj?”. Jis pasižiūrėjo 
paniūrom ir atsakė: “ Karčiam- 
ninkąi nelinksmi; gal dar blo
gesni bus metai. .. Matai .dau
guma šneka, kad negerą val
džia išsirinkom. Nieko nedaro 
ką prižadėjo. Gal vėl sulauk
sime deprešeno... ”

Sniegulėm krintant dar pa
klaidžiojau gatvėmis, bet visur 
tas pat. Pas žmones jau nėra 
to buvusio džiaugsmo. Net ir 
karčiamose nėra blizgančių ke
puraičių. Naujų Metų vidur
naktis visai netoks, 
prieš keletą metų. 
Juozas

koks buvo

Gaigalas

Drąsus mangūzas
Rudyard Kiplingas savo apy

sakoje pavaizduoja drąsųjį man- 
guzą Riki-tiki-tavi, kaip jis 

nugalėjo Indijos gyvatę kobra.
Mandūzas yra nedidelis žvė

riukas, apie 14 colių nuo gal
vos iki uodegos (uodegos ilgis 
lygus jo kūnui). Pilkas, trum
pom kojom, su mažomis, apva
liomis ausytėmis, stora uodega 
ir smailiu snukučiu žvėriukas); 
turi gerą apetitą. Jis naikina 
įvairius kitus žvėriukus bei gy
vates. Edą ir daržoves, kai ne
gauna mėsos. Bet jo mėgia-: 
miausias patiekalas, o kartu ir 
“sportas" — su gyvatėm. Jis 
naikina žiurkes, varles, kates, 
šunis žn vištas. Mangūzas la
bai vikrus, greit pripranta prie 
namų ir žmonių. Jį galima ir 
namuose laikyti, tik tada ka
tei ir šuniui namuose vietos ne
bus. Jis gyvena apie 10 metų. 
Labai veislūs žinduoliai.

Kai kurie kraštai, kur buvo

REMKITr? TUOS BIZNIERIŲ.** 
KURIE GARSLNASI 

“NAUJIENOSE"

BEVERLY HILLS GtLINYČM
GRLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 ir PR 8-083*

FĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOiME 

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

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
MKšTf Tl'TOMOBILiAMS PASTATYT)

ROCKFORD,
Plėšikai

— Kas buvo jūsų vyro mii> 
ties priežastis?

— Jo kostiume buvo skylė.
— Tai keista. Mano vyro vi

sas kostiumas skylėtas, bet jis 
nemiršta.

— Manasis buvo narūnas...

— Joniškiečiu Klubo metinis susi-: 
rinkimas Įvyks sausio 6 d. 8 vai. vak.: 
Vengeliausko svetainėj, esančioj 4500 į 
So. Talman Avė. Visi nariai kviečia-1 
mi atsilankyti, nes bus svarbių klu-i 
bo reikalų.

Mary Urbe lis, sekret

— Chicagos Lietuviu Brighton Par
ko Moterų Klubo metinis susirinki
mas Įvyks ketvirtadieni, ’ sausio 8 d., 
Vengeliauskienės salėje' 4500 So. Tal
man Avė. 3 vai. vak. Nares prašome 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir išklausyti raportą kny
gų revizijos komisijos.

Estella McNamee, nut. rašt.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

aidotuvių direktoriai;

DOVYDAS P. GAIDAS GtRALDAS F. DAIMW
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel. YArds 7-1741 1742

So. CALIFORNIA AVENiT
Telefonas: LAfayette 3-0440-------------------------- j    — Eržvilko Draugiško Klubo meti- 

daug žiurkių ar kitokiu kenkė-;nis susirinkimas įvyks trečiadieni, 
. z ‘----------- ‘---------- . (Sausio 7 d.. \engehauskienes saleje.

jų, importavo manguzus.'Pasi-Į45OO So. Talman Avė., 8 vai. vak. Na- 
rodė, kad .jie ir daug žalos pa
daro laukiniams paukščiams. Jie 
lipa Į medžius. JAV draudžia 
mandūzas Įgabenti gal todėl, 
kad viena cukraus plantacijų 
bendrovė, kur buvo atsiradę 
daug žiurkių, užveisė mangūzus. 
Šie ne tik žiurkes, gyvates, bet 
ir laukinius paukščius pradėjo 
naikinti.

Taigi, nėra to gero, kur ne
būtų ir blogo.

MODERNIŠKOJ AIR-CONDITIONEU KOP* YCIO
rial prašomi gausiai atsilankyti, nes 
bus knygų revizijos komisijos rapor
tas. Yra daug kitų svarbių reikalų 
aptarti. ’

Estella McNamee, nut. rašt. I 
&
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NARIAI:

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

11

A.
Rockfordo Lietuvių klubą 

buvo atėję plėšikai. Su geležine 
štanga bandė atplėšti išorines 
duris, bet žalos padaryta nedaug. 
Iš paliktų sniege pėdų matyti, 
kad dirbo du žmonės. Čia ne
pasisekus nueita prie šoninių 
durų ir ten bandyta laužtis, bet 
ir čia užraktas atlaikė. Iš čia nu
eita į vakarų pusę, prie baro. 
Pirmas duris atlupo, bet užrak
tas irgi atlaikė. Plėšikai dirbo 
arti žiro šaltyje, bet nieko ne
laimėjo, tik padarė apie 500 do
lerių nuostolių. Klubo tvarky
tojas pašaukė policiją, kuri at
vykusi viską surašė. Gal apdrau- 
dos kompanija sumokės?

Prieš kelis mėnesius plėšikai 
buvo Įsilaužę j klubą per di
džiosios scenos langutį. Virtuvė
je išplėšė indams laikyti len
tynas, atlupo 8 užrakintus stal
čius, bet nieko neišnešė. Matyt, 
ieškojo pinigų. Atrodo, kad dar
bas pusdurnių vaikėzų.

Klubo namas iš visų pusių ap
šviestas ir kas valanda prava
žiuoja policija, bet nepastebėjo. 
Nežinia kokių žygių imsis klubo 
direkcija, kad tas nepasikarto- 

žvalgas

Į

I

Please! Only you can 
prevent forest firesDR. V. P. TUMAS 0 KIS

CHIRURGAS
2454 WEST 71st STREET 

. Ofiso totef.: HEmlock 4-2123 
Rczid. tolof.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valapdos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

•< H A v ! KN<

.UOGAUK

MV IR SlClUliIS

Japonijoj gimimu sumažėjo i
Japonijoj dabar gimimu rata I 

yra mažiausia pasaulyje. Jeigu | 
gimimai pasilaikys per 10 me- 1 
tu taip, kaip dabar, tai Japo- • 
nijoje gyventojų skaičius bus ji 
normai js.

Japomy moterys vidutiniškai: i 
pagimdo du vaikus. Bet gyven- i s 
toju perviršiaus nebūtų, jeigu | 
gimdy:nų rata būtų 2.13, paskel- | 
bė japonų cenzo biuras.

@ D džiausiąs vestuvinis kep
snys ; asaulyje kepamas bedui- j 
nu giminėje, tai “fašeruotas” 
keptas kupranugaris. Norin
tiems tokį išsikepti savo arba 
vaiku vestuvėms čia pateikia
mas re tas:

Virt is išinius sudėti j vir
tas. žuvis; šias sudėti j virtas 
vištas. Visa tai įdėti i keptą j 
verši r tą įsiūti Į išdarinėtą 
kupra’ ugarį ir iškepti ant lau
žo.

e B žangiausias prieskonis yra 
Viduržemio pajūriuose augan
tis čei ronėlis (crocus sativus), 
kurio aina yra apie $200 kilo
gramu:.

d..
85

MONIKA BUMBLISS

Pagal tėvus Montikas

Gyv. Lowell, Indiana

Mirė 1970 m. sausio men. 3 
4 vai. po pietų, sulaukusi
metų ’ amžiaus. Gimusi Lietu
voje, Kretingos aps., Salantų 
vis., Tūzų kaime.

Amerikoje išgyveno daug 
. metų.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys: 
Stella Blythe ir Sally Schuth, 
žentas Paul; du anūkai: Danna 
Junghiem ir jos vyras Gregory’ 
ir Paul Schuth, jo žmona Jeanne; 
brolis Antanas Montikas, jo vai
kai: Anthony Montikas ir Adelė 
Smukšta ir jos šeima: švogerka 
Karolina Martinkus ir jos šei
ma. švogeris John Bumblis ir 
jo šeima ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoj liko viena sesuo.
Velionė buvo mirusio Frank 

Bumbliss našlė.
Kūnas bus paša n otas pirma

dieni 1 vai. po pietų Leonard 
koplyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

Antradieni, sausio 6 dieną 
8:33 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios Į Visų Šventų parapi
jos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietu
vių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Monikos Bumbliss 
giminės, draugai ir pažistami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
la:dot4vėse ir suteikti jai pas- 
k”HnKpatarnavimą ir atsisvei
kinimą. >

1 *
Nuliūdę lieka:

Dukterys, brolis ir 
giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
CO 4-2228.

I

-

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

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

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-5672

H
*

o. LITUANICA AVENI R. Phone: Y irds 7-34QJ

>1 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

i

:<:n9 So LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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sauna
922-1888

NIEKUR GERIAU!

Susi-

APDRAUDUozo

£2.00.
Tai geriausioji sod

> DARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS IR BIČIULIS

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL ONDAY, JANUARY 5, 1970

JOBS WITH SECURITY
IMMEDIATE OPENINGS

CALL 
769-2181

piliečiai jau 
is metais dar

for small loop 
patent law firm

? ne jim 
a ’ jorta

protesor
Menzeli,

pasaulyje, 
bei patyriu

UILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Ststybs Ir Remontas

ązin.nga*

įrankiai.

Komisija, 
cionaline 
priežastims 
nustatė, k 
oįai nenap

DICTAPHONE 
TYPIST

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

lūšio menesi

NAUJIENOS” KIEKVIENO

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

Donald 
žymėjusi 
ITO ėsa

Accounts receivable clerk 
requires typing and typist 

for clerical work.

ir kad tie ne- 
a psi reiškia cha- 

nenormaliomis 
pirštu ir delnų

WALTER RASK, prezidentu
9727 So. WESTERN AVE.,

Chicago, III. 60643. Ttl. 231-9717
Pardavinėjame lėktuvą, laivą, trau
kimą bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus i visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

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

savaitėje. Nereikia virti, 
tarsime dėl algos.

Susikalbėti angliškai.
Tel. 369-8046

PUIKUS. 2 AUKŠTŲ MŪRAS. 6 ir 
3 kamb., garažas. Arti mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningų paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

7 KAMBARIŲ MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

2 BUTŲ po 7 kamb. tvirtas mūras. 
Alumin, langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuvės. Arti mūsų. $29,500.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-720C

Per annum oa 
egular Saving#

Savings Insure

V ill J Hi*

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Franckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos - 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

TeL: PR 3-9533

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

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZAN AUSKAS, prezidentas

2212 W. Cerniak Road Chicago, lit Virginia 7-7747

Free suburban train Transportation from Elgin and other Milwaukee 
Road points.

pply at CAR FOREMANS OFFICE, located 1% mile East of York Rd 
and Green St., Bensonville, HL or phone.

766-1100 Ext. 331 or 330
A n equal opportunity employer

SECRETARY 
Machine Shop in Skokie area 

needs secretary. 
Varied duties.

Applv in Person 
GLADSTONE TOOL 

7334 N. RIDGEWAY 
SKOKIE, ILL.

BEVEIK NAUJAS 4 modernių bu
tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 
Kedzie apylinkėje.

MAISTO KRAUTUVE Brighton 
Parke. ___

DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. $13,500.

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

2737 W. 43rd STREET 
Tel. CL 4-2390

Knygą galima gauti 
pasiunčiant Money Order

tįstas perkraustymas
.'imas. Xaujausi kraustymo 

mėty patyrimas.

JOKAJTIS
ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVI. 

LA 3-1775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs auto mobili v draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

MILWAUKEE ROADS NEEDS 
RAILROAD CAR MEN

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

RTAL ESTATE FOR SALE 
Nat _i, Žemė — Pardavimui

HEATING CONTRACTOR
IjjĮįįin naujus ir perstatau senu® vi 

namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų linas (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

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

3RIGHT0
4071 Archer Ave,

•* “Naujienoms” reikalingas 
spaustuvės darbininkas. Geriau 
būtų susipažinęs su spaustuvės 
darbais, bet išmokytume ir 
spaustuvėje nedirbus}. Čikago
je gyvenantieji galėtų užvažiuo
ti į “Naujienas” ir išsikalbėti 
administracijoj, o kitose kolo
nijose gyvenantieji galėtų para
šyti tokiu^adresii: “Naujienos”, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois 60608.

One who does good work 
Reas, wages.

AL NA I
Z022 W. 69 SI. CHICAGO

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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, .-Inas ir aute 
imamuosius vamzdžius sutaisome artn 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataisa 
me. Nudažome namus iš lauko ir at- 
Liekame/‘tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

vpltni rr/Mpkltė* Mt kxta.

SEWING 
MACHINE 

OPERATORS
Good Working Conditions. 
Steady Year Round Work.

APPLY
LOYAL CASKET CO.

134 S. California, Chicago, Ill 
SA 2-4065

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Konservatyvus astronc 
dviejų observatorijų d:rėkto 
Northwestern universiteto 
tronomijos departamento p: 
sorius ir nirmininkas Danp<

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

REIKALINGA MOTERIS
LIETUVIŠKAI ŠEIMAI 

iš trijų asmenų, vakarų priemiestyje, 
4—5 dienas savaitėje. Atskiras kam- 

barvs. TV.
Tel. FI 4-6196 

po 6 vai. vak.

Lawrence Razavi 
Amerikos Mo
ti r-jos mitinge

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, 111. §0632. Tei. TA 7-59*0

BENDRAI NAMU RUOŠAI 
reikalinga moteris 21-50 m. amžiaus. 
Gyventi su jauna šeima priemiestyje, 
atskirame kambaryje. Penkios die
nos

Kristijono Donelaičio Lituanistiniu mokyklų mokiniai Kalėdinės progra 
mos parengime atlieka "Snaigės" baletą.

Foto V. Noreikos

“NAUJIENŲ” KALENDORIUS
“Naujienų” Kalendorius iš

siuntinėtas visiems skaityto
jams. Kioskuose ir krautuvėse 
dienrašti perkantieji turėjo gau
ti kalendorių pas pardavėjus. 
Kiekvienam pardavėjui dar prieš 
šventes įteiktas pakankamas 
kalendorių skaičius.

Kalendorių galima gauti 
“Naujienų” Administracijoje. 
Pačiose “Naujienose” jis kai
nuoja 50 centų. Kas nori užsi
sakyti kalendorių paštu, tai pra
šomas atsiųsti vieną dolefj ir 
tikslų adresą. Užsakymus gali
ma siųsti tokiu adresu:
“Naujienos”, 1739 S. Halsted St., 

Chicago, Hl. 60608

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

tune-ups Ir L t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

HICAGO, ILL. TEU VI 7-9327

WELDERS — CAR CLEANERS — OILERS NEEDED 
EXPERIENCE NOT NECESSARY. WILL TRAIN.

NOTARY, INCOME TAX SERVICE
4259 Sv.MAPLSWOOD AVENUE

TeL CL 4-7450
Greitas Ir tvarkingas vlsomauiių nuo 
savybių pirkimas pardavimas. Be te 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tas ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8

2 TYPISTS
GLENCOE. FULL-TIME 9-5 

Varied duties—Addressograph; Mim- 
eo, and other general office duties. 

Company benefits.
Contact Mrs. HANDLEY 

for interview, 
835-4124

Delne surašytas 
žmogaus charakteris

Kad delne yra surašytas visas 
žmogaus gj’venimas. tatai kiek
viena kaimo raganėlė žino. Tai 
patvirtino iš mokslinės pusės 
Stanfordo universiteto .moksli
ninkas Dr 
savo pranešime 
kslo Skatinimo 
Bostone.

Massachusetts 
darvti tvrimai

HELP WANTED — MALE 
Oarbininkv Reikia

chromozomų daugiau ir tatai 
išveda iš lygsvaros asmens ge
netinę mašineriją.m. kuriuos J.\\ 

t u r ė j o. p ask u t i n i a
apie 30 milijonu naūju įsigijo

Kokios pasekmės, būteir 
vien Detroito tarp 1965 ir 196? 
metu žmonių nužudymu šau
namais vinklu is nadaugėk

j Mins., nes, Kau 
galutinį išsprendimą 

są šį klausimą reikia 
ondonas turi 
arvardo un: 

astronomą 
s seniau pasi

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios llslmokė- 

|imo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

4455 So. Ktdxfc Ave. PR S-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANG^^YBŽS 
Pardavimas ir Taikymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REpublic 7-1941

nuo 1960 
nužudyti 
jolicinin- 

96 nuošimčiai buvo nu- 
nklais. Iš 
nų prieš

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

Lenk medelj kol jannas
i Iš Phoenix, Ariz. pranešama, 
kad ten prasidėjo ilga teismų 

^procedūra dėl vieno cento. Mies
tas apskundė 14 melu amžiaus 
"vagį”, berniuką, kurs užėjęs 

Ji krautuvę paėmė vieną, cento 
r įdės saldainiuką ir jį čiulp
damas buvo beišeinąs, bet 
krautuvės sargo pastebėtas ir 
sulaikytas.

Patrulis sugaišo daugiau 
kaip valandą laiko besurašy- 
damas orginalų raportą (“pro
tokolą”). Paskui stenografė tą 
raportą nurašė ir kopiją per- 

[siuntė detektyvų divizijai va
dovautis tolimesnėms investi- 
gacijoms. Detektyvai tą “sus- 
pektą” apklausinės ir parašys 
savo raportus nepilnamečių 
globos įstaigoms, kurios imsis 
tolimesnių žygių.

Miesto policijos viršininko 
pavaduotojas aiškina, kad to
kie žygiai yra daromi dėl prin
cipo. “Krautuvės turi būti po
licijos apsaugotos’^ jis pasakė, 
“ir jei patys žmonės tokius in
cidentus praneštų policijai, tai 
šiandien keturiolikameciai sal
dainių vagišiai nepataptų še
šiolikamečiais plėšikais”.

Call: Frank Zapoli
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

mergavai.
avo karštus
mos profeso

Pi*r annum on 
Investment boom

o Si 5.000.00

i lO.Hi ASSOCIATION
Chicago. Illinois 60632

Cigarečių rūkymas 
smarkiai sumažėjo

ltitinkamų JAV autoritetų 
iunus, cigarečių rūkymas 
įeitais metais sumažėjo le
diniai. Mažėjimas prasidė- 
P.MiS m. ir bent trigubai pa
iri? io 1969 metais. *

iiyneK prm a* s \i < c
met buvęs sk... “Jei ne 
būčiau Oro Pajėgu (Air Force■ 
prieš 21 metus pakviestas tuo: 
regėjimus tirti, šiandien ir.a* 
pats tebūčiau toks pat cinikas 
kaip daugumas manr ortodoksę 
kolegų”, prisipažino jis.

Per visas JAV4u 
u HK>7 metų bu\< 
areigas einant 411 
ai. j 
jdyti šaunamais g 
levvnių pasikėsini 
A,V-bių prezidentu 
isi jie buvo daryti 

milijonu, pernai inais ginklais, 
onais daugiau, o 

per pirmus 7 mėnesius 
ra tos sumažėjo dar tris 
tbiau negu 19f>3 metais, 
tma dar didesnio rū- 
imazėjimo, ?<ai senatas 

iliau uždraus rūkymą gar
ner televizija.

ųoinerv Ward ką tik išleido sa
vo prekių užsisakymui per paš
tą (mail orders) katalogus, ku
riuose šimto prekių kainos pa
skelbtos sumažintos. Komerci
jos sekretorius Maurice C. 
Stans pranašauja šiais 1970 me
tais “žymios pažangos infliaci
jai suvaldyti”. General Motors 
|)askelbė, kad jis per šių metų 

pagamins 377, 
891 automobilius, kai per 1969 
metų sausio mėnesį pagamino 
180.268. Tai parodo, jog pirkė
jų biudžetų priveržimas ir į eko
nomiją atsiliepia prilaikomai. 
Bendros visų JAV-bių išlaidos 
už reikmenis ir patarnavimus 
1969 metais siekė 932 bilijonus 
dolerių, tai yra arti 8 nuošim
čių (7.75r<) daugiau kaip 1968, 
nors kainos per ta laika paki- 

Rusios tik 4.75%, o pati gamy- 
'ba pabrangusi tik 3%.

Kad administracija kovojo 
prieš infliaciją monetarinės ir 
fiskalinės politikos priemonė
mis, rodo jos pastangos išleisti 
ne daugiau negu pajamų gau
na. Faktiškai praeitieji fiska
liniai metai, pasibaigę birželio 
30 diena, turėjo net biudžeto 
perviršį (surplus), kai metais 
anksčiau biudžetas turėjo 25 
bilijonus dolerių deficito.

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 84.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.60.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adre^n:

Kristijono Donelaičio Litua* 
program

Tam (lFO) klausimui disku
tuoti konferencijoje buvo su
daryta trylikos mokslininku 
grupė, simpoziumas (panel). 
Kiek tūli mokslininkai nenori 
tuo klausimu net diskusijų leis
ti, rodo faktas, kad, kaip kon
ferencijos pirmininkas astrono
mas Thornton Page pasakė, tas 
Colorado universiteto preziden
tas prof. Condon ne tik atsisa
kęs dah^vauti šioje konferenci
joje, bet dar dėjęs pastangas 
neprileisti prie šio simpoziumo, 
net paprašydamas vicepreziden
to Spiro .Agnew intervencijos!

Condon 
jis parašė 
ir dėlto vi 
išmesti. C 
linmka P

kalėjimuose 
kriminalis- 

tais kaliniais parodę, kad į kri
oši Na-jminalinius nusikaltimus linkę 
smurto asmens turi nenormalius lyties 

chromozomus 
normalumai 
rakteringomis 
linijomis jų 
nuospaudose.

Žmogus normaliai turi (kie- 
vienoje celėje) po 16 chromo
zomus, kurie yra sudaryti iš 
genų (genes), o genės apspren
džia žmogaus paveldėjimus. 
Iš tų 16 chromozomų du aps- 

itPJ'ž. Apipicsunų su ginklais prendžia žmogaus lytį (seksą), 
rankose padaugėję dukart į tačiau gerokoj daly ištirtų kri- 
daugiau negu apiplėšimų hc ininalistų rasta, kad jie turi 
ginklų. Inuo vieno iki keturių lytinių

sutinkąs su specialios komi 
pirmininko Colorado uni ver 
to profesoriaus Condono r? 
tu. jog tokių daiktu kaip “s] 
dančios lėkštės” (LTO) nėi 
jas toliau tyrinėti, reiškia 
tui pinigus švaistyti.

Savo pranešime Amer 
Mokslams Skatinti drauą 
konferencijoje Bostone prof, 
nek pareiškė, kad jis “skrm 
čiomis lėkštėmis” ir toliau 
mėsis, nepaisydamas 
tai gali pakenkti jo 
pozicijai mokslininkų 
jose arba Northwestern univer
sitete.

Atmetant visokių puodgalvių 
kultistų, juokdarių, “aiškiare 
gių”, fanatikų ir norinčių beJ 
ką tikėti pranešimus, vis dar pa 
silieka kad ir n 
rimtų, pilno pa. 
tų asmenų palit
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