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?n A SEZONĄ, !
LAUKDAMI NAUJU NESUSIPRATIMU

SAN DIEGO. — Amerikos žvejų laivai šią savaitę išvyksta 
iš Kalifornijos uostų gaudyti geltonpelekės tūnos. Sezonas pra
sidėjo sausio 1 d. Dėl tūnos žvejojimo yra pernai buvę nemažai 
incidentų. Jų laukiama ir šiemet, nes JAV vyriausybei nepavyko 
susitarti su Peru, Čile ir Ekvadoru. Tos valstybėj paskelbė, kad 
jų teritoriniai vandenys siekia net 200 mylių nuo kranto, kada 
tarptautinėje teisėje teritoriniais vandenimis laikomos tik 12 
mylių nuo kranto. Nuo 1961 metų, kada šie nesusipratimai pra- ' 
sidėjo, tos trys šalys buvo sulaikiusios 92 amerikiečių žvejų ' 
laivus, kurių savininkai turėjo sumokėti pabaudas, prarasdavo' 
žvejojimo laiką ir dėl to neteko apie 775,000 dolerių.

šiais metais Amerikos žuvų 
konservavimo įmonės moka už 
tūnos toną 346 dolerius, 14 do
lerių daugiau, negu pernai. Tu
ną gaudo apie 140 amerikiečių 
laivų, kai kurie jų yra dideli, šal
dymo įrengimus turį laivai, galį 
parvežti vienu kartu apie 750 
tonų žuvies, žvejyboje dalyvau
ja apie 2,000 amerikiečių. Jūrei
viai gauna dalį pelno ir per gerą 
sezoną gali padaryti tarp 15,000 
ir 20,000 dolerių. Tokioms pa
jamoms laivas turi išplaukti ir 
sugrįžti su pilnu kroviniu bent 
šešis kartus, žvejai jūroje iš
būna apie 250 dienų.

Pernai Peru ir Ekvadoro ka
ro laivai sulaikė 14 tūnos žve
jų laivų. Vienas amerikiečių 
kliperis buvo Peru karo laivo 
apšaudytas ir gerokai sužalotas 
kulkosvaidžių ugnimi, šiais me
tais laivai vėl ieškos tūnos Pietų

IŠ VISO PASAULIO

LONDONAS. — Strateginių 
Studijų Institutas Londone pa
skelbė, kad Sovietų Sąjunga ga
li iki 1973 metų visas savo sti
priausias SS-9 raketas aprūpin-

Dalias karo laivyno aviacijos bazėje 
ding) lėktuvas. .Jis gali pakilti ir nusileisti 

pelenais yra judinami: pakilimo
— «---------------------------------------------------------
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IZRAELITAI, PRARADĘ RĖMĖJUS 
GALI PRADĖTI ŽŪTBŪTINĮ KARĄ

PARYŽIUS. — Viduriniųjų Rytų klausimas gali sutrukdyti 
Amerikos-Prancūzijos santykių pagerėjimą. Vakar Amerikos am
basadorius Paryžiuje Sargent Shriver aplankė užsienio reikalų 
ministerį MauriceSchumanną, klausdamas, kiek tiesos yra spau
dos žiniose, kad Prancūzija rengiasi parduoti Libijai lėktuvų ir 
tankų už 400 milijonų dolerių. Prezidentas Pompidou rengiasi 
ateinantį mėnesį atvykti į Washingtona. Prancūzija norėtų, kad 
prieš tą kelionę neįvyktų didesniu nesusipratimų, nes Amerikos 
viešoji opinija tikriausiai neigiamai pažiūrėtų į naują arabų val
stybių ginklavimą ir pasmerktų 
arabams pardavimą.

P. Vietnamo senatas

prancūzų vyriausybę už ginklų

pakraštčiuose, nes tuna daugiau
sia ten laikosi.

Tūnos žvejai yra nustatę meti
nę kvotą — 120,000 tonų visoms 
tuną gaudančioms šalims. Tarp 
tautinei organizacijai priklauso: 
Amerika, Kanada, Meksika, Pa
nama ir Costa Rica. Japonija ir
gi nori Įstoti Į šią federaciją.

žvejų laivai gali pirkti iš Pe
ru, Ekvadoro ir Čilės vyriausy
bių leidimą gaudyti tuną 200 
mylių vandenyse, tačiau žvejai 
atsisako tokius leidimus Įsigy
ti, o jiems pritaria ir JAV vy
riausybė, sakydama, kad nu
statytos ribos yra nelegalios ir 
nepateisinamos. Leidimų pirki
mas tik pripažintų tų valstybių 
nepagristus reikalavimus..

Todėl žvejai, išplaukdami 
gaudyti tūnos, laukia, kad ir šiais 
metais Įvyks Įvairių incidentų 
su Peru ir Ekvadoro karo lai
vais.

Husakas laikosi 
vidurio kelio

PRAGA. — Čekoslovakijos 
komunistų partijos vadas Gus
tavas Husakas, pasikalbėjime 
su “Rude Pravo” laikraščiu pa
reiškė, kad partijoje esą kon
servatoriai norėtų pasukti laik
rodį atgal Į Novotnio laikus, 
prieš 1968 metų demokratizavi
mą. Husakas pasmerkė tokius 
partijos narius, kurie Novotnio 
pašalinimą iš partijos vadų va
dina “puču”. Jis pats atsisa
kęs 1964 m. dirbti Novotnio vy
riausybei, nors jam buvo siū
lomas viceministerio etatas.

Kaip žinoma, Čekoslovakijos 
partijoje Husakas laikomas vi
durio kelio atstovu. Jis pasmer
kė Dubčeką už naivumą ir ne
sugebėjimą, tačiau, reikia at
siminti, kad Husakas pats sėdėjo 
9 metus kalėjime už “buržuazinį 
nacionalizmą”.

Husakas priminė, kad netru
kus bus partijos centro komite
to posėdžiai, kuriuose bus svar
stomi ekonominiai krašto reika-

Izraelio spauda skelbia, kad 
Irako laivas “Ramadan-14” yra 
Prancūzijos uoste Cherbourge, 
kur jis paima 200 tonų amuni
cijos ir lengvų ginklų. Izraelio 
vyriausybė pasmerkė Prancūzi
ją nž jos ginklų supirkinėtojo 
buv. admirolo Mordechai Limo- 
no ištrėmimą. Komunikate sa
koma, kad Prancūzija, sustab
džiusi ginklų pardavimą Izrae
liui, derisi su Libija dėl lėktuvų 
ir tankų pristatymo, nors Libi
ja yra paskelbusi pažadą viso
mis jėgomis prisidėti prie Izra
elio sunaikinimo.

X į.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo senatas, išklausęs specialios 
komisijos raporto apie civilių 
žudymą Song My kaime, priėmė 
rezoliuciją, kurioje sakoma, kad 
tai buvęs izoliuotas įvykis, ku
riame dalyvavo tik vienas ame
rikiečių kariuomenės dalinys, tas 
įvykis nesąs JAV karinių jėgų 
politikos išraiška.

Senato komitetas, vadovauja
mas sen. Van Don, buvusio ge
nerolo, pripažino, kad tame kai- 
— : vyrai, mo
terys ir vaikai, šis “apgailėtinas 

i atsitikimas reikalaująs, kad vy
riausybė geriau gintų ir saugotų 
civilius gyventojus, be to, tarp 

Yablonskiai gyveno atokiau ‘Vietnamo ir Ameriko karo jėgų 
nuo gatvės angliakasių kaime, esAs būtinas didesnis koordina-

V STOL (vertical short take-off and lan- 
vertikaliat. Lėktuvo sparnai su pro- 
atsukami tiesiai į viršų.

MĖNULIO PAVIRŠIUJE RASTA AUKSO
mis bombomis. Instituro žinio-. 
mis, sovietai jau turį 250 tokių ’ 
raketų, tačiau daugiagalviu bom- Gentre, tarptautinėje konferencijoje svarsto, kokių išvadų galima 
bų dar jos neturi. Tokia rakė-; Pasidaryti ištyrinėjus Mėnulio akmenis ir kitus iš ten astronautų 
ta gali vienu skridimu sunaikin-' pargabentas paviršiaus pavyzdžius. Viena išvada jau daroma, 
ti tris ar daugiau taikinių, ar-į 
ba vieną didelį taikinį.

KABULAS. — Vicepreziden
tas Agnew lankėsi vakar Afga
nistane, kur jis bus 20 valandų. 
Afganistanas laikosi neutraliai, 
gaudamas šalpa iš Amerikos ir 
iš sovietų.

LONDONAS. — Sovietų he-
Aikopteriu laivas “Moskva” vėl 
įplaukė į Viduržemio jūrą, lydi
mas naikintuvo. Šis kreiseris 
nešioja 30 helikopterių ir yra 
ginkluotas raketomis, torpedo
mis ir patrankomis.

WASHINGTONAS. — Ame
rika sumokėjo 6,100 dolerių 
Kambodijai, jos per vieną avia
cijos puolimą žuvusių piliečių 
giminėms kompensuoti. Už žu
vusį sumokėta po 400 dol., o už 
sužeistą — 150 dol.

HANOJUS. — šiaurės Viet
name įvyko nemažas žemės dre
bėjimas, kuris buvo jaučiamas 
ir Kinijoje, kuri apie jį nieko 
nepraneša.

HOUSTON AS. — Mokslininkai, susirinkę Housrono Mėnulio

■ kad Mėnulis niekada nebuvo Žemės dalimi, arba, jei jis kada 
atsiskyrė nuo Žemės, tai tas turėjo Įvykti labai anksti. dar žemei 
nesusiformavus. Patikrinus Mėnulio radioaktyvius elementus, nu
statyta, kad Mėnulio amžius yra 4.6 bilijonai metų, tačiau pati
krinus Ramybės Jūros akmenis, galvojama, kad Mėnulio pavir
šiaus tirpimas toje vietoje Įvyko prieš 3.65 bilijonus metų.

NEW YORKAS. — Izraelis 
paskleidė Jungtinių Tautų de
legacijų tarpe dar vieną sovietų 
žydų laišką, kuriame vyras ir 
žmona skundžiasi, kad sovietų 
vyriausybė neleidžia jiems išva
žiuoti į Izraelį, kur jau gyvena 
jų sūnus. Prieš kiek laiko Iz
raelis paskelbė delegacijoms ir 
spaudai 18 žydų šeimų iš Sovie
tų Sąjungos laišką, kuriame Iz
raelio vyriausybė prašoma da
ryti viską, kad sovietai i&eistų 
tas šeimas išvažiuoti. Ą

. Maskvoje gyveną Yosif ir So
fia Kazakovai prašo premjerę 
Goldą Meir dėti pastangas 
Kremliuje, kad valdžia juos iš
leistų į užsienį. Kazakovų sū
nus, 22 metų amžiaus, anksčiau 
paspruko iš Rusijos ir lankėsi 
Amerikoje, apeliuodamas į žydų 
organizacijas, kad jos spaustų 
sovietų valdžią.

Kai kurios ištirpusios ir vėl 
sustingusios Mėnulio vietos, ma
noma, buvo taip stipriai ir gau- 

’šiai bombarduojamos meteoritų^ 
kad atsiradęs nuo to bombarda
vimo karštis ištirpdė paviršiaus 
medžiagas. Daugelis mokslinin
kų pripažįsta, kad Mėnulio kilmė 
dar lieka neaiški, paslaptinga, 
kaip ir iki šiol.

Mėnulio paviršiuje buvo ras
ta visai naujų medžiagų, žemėje 
nežinomo gelsvo metalo, kuriam 
buvo renkamas pavadinimas. 
Kai kurie mokslininkai siūlo nau
ją metalą vadinti “kennedyto” 
vardu, pagal JAV buvusį prezi
dentą JF Kennedy, kuris pirmas 
įsakęs pradėti platesnę Mėnulio 
tyrimo programą. Mėnulyje bu
vo rasta ir aukso pėdsakų, ta
čiau jo ten nedaug. Vienas moks
lininkas pareiškė, kad Mėnulio 
aukso neužtektų padengti Mė
nulio tyrimo išlaidas.

Mokslininkai dar negali susi
tarti ir dėl Mėnulio paviršiaus 
tirpimo priežasčių. Vieni, kaip 
minėta, sako, kad tirpimas atsi
radęs nuo meteoritų kritimo 
trinties. Kiti nurodo, kad me
džiagų tirpimas galėjęs Įvykti 
tik prieš 2.6 bilijonus metų. 
Tam klausimui toliau nagrin ėti 
bus reikalingi tolimesni skri-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Afganistano sostinėje Įvy
ko demonstracijos prieš vicepre
zidentą Agnew ir Amerikos po
litiką Vietname. Demonstracijo
se dalyvavo ir keliolika ameri
kiečių jaunuolių — Taikos Ker

Į puso narių.

o Senatorius EugeneMcCar-

Angliakasių unijos

CLARKSVILLE. — Kaip va
kar pranešta, angliakasių uni
jos veikėjas, kandidatavęs ne
sėkmingai praėjusių metų rin
kimuose į unijos prezidento vie-
tą Joseph Yablonski buvo rastas! me juvo 47 civiliai • 
savo namuose negyvas, nužudy-1 
tas šūviu Į pakaušį. Panašiai : 
nužudyta jo žmona ir 25 metų 
duktė.

su 1,200 gyventojų. Jų telefo
no vielos buvo nutrauktos ir pir
mas jų pasigedo New Yorke gy
venąs sūnus, teisininkas, nega
lėjęs prisiskambinti Į namus.

Rinkimų, kuriuos Yablonskis 
pralaimėjo 81,000 balsais- prieš 
46,000 dabartiniam unijos pre
zidentui Tony Boyle, kampani
joje buvo daug aštrių susikirti
mų. Yablonskis sakydavo išva-

visą savaitę ir kalbėsis su so
vietų valdžios pareigūnais apie į 
Amerikos-Sovietų Sąjungos pre- }ySįąS uniją nuo Boyle giminai-
kybos padidinimą.

traukė darbą, sužinoję, kad žuvo 
unijos pareigūnas Yablonski. 
Nušauto Yablonskio vaikai pa
skelbė pareiškimą, kur sakoma, 
kad tėvas, motina ir sesuo žu
vo nuo “profesionalų žmogžu
džių” rankos. Vaikai reikalau
ja, kad jokie unijos pareigūnai 
ar atstovai nedalyvautų tėvo lai
dotuvėse ar koplyčios ceremo
nijose. Taip pat, angliakasiai

yirnas, kad ateityje panašių in
cidentų nebūtų.

Komisijos pirmininkas ban
dė' pasmerkti dėl šio civilių žu
vimo prezidentą Thieu. Jis ne
šąs atsakomybę už visus karo 
veiksmus. Fronte kai kurios 
vietovės dažnai paskelbiamos 
“laisva ugnies zona”. Iš tokių 
zonų, paprastai, yra išvežami vi
si civiliai. Tokiose zonose šau
nama į viską, kas juda, laikant, 
kad tai priešo jėgos. Tokioje 
laisvoje ugnies zonoje buvo ir 
Song My kaimas. Civiliai čia pa
siliko, nežiūrint raginimų, 
jie išsikeltų į užfrontę.

Teoretiškai Prancūzija nepa
duoda ginklų tik kariavusiom 
šalim: Sirijai, Jordanui, Egiptui 
ir Izraeliui. Irakas į tą sąrašą 
neįeina, nors tarp Izraelio ir Ira
ko karo stovis tęsiasi jau 22 
metai. Irakas boikotavo ir 1949 
metų karo paliaubų susitarimą 
Rhodes saloje — vienintelė ara
bų valstybė neprisidėjusi prie 
tų derybų.

Izraeliui skaudu, kad dar taip 
neseniai Prancūzija buvo Izrae
lio sąjungininkė, 1956 metais 
kartu puolusi Egiptą, Britanijai 
padedant. Prancūzų diplomati
niai sluoksniai aiškina, kad 
Prancūzijos interese yra išlai
kyti Įtaką šiaurinėse Afrikos val
stybėse: Maroke, Libijoj, Tunise 
ir Alžire. Kartu Prancūzija už
stojusi kelią sovietų įtakai tose 
šalyse, kur prancūzų kariniai ir 
ekonominiai ryšiai jau seniai ta-

kad po tradicija. Sakoma, kad pran
cūzai pasiūlė Libijai padėti tvar
kyti Amerikos ir Britanijos ap
leidžiamas karines bazes.

čių, pakeisiąs supuvusią unijos
♦ Apie 7,000 angliakasių nu- vadovybę, kuri valdanti jėgos 

ir baimės pagalba. Po rinkimų 
Yablonski reikalavo, kad rinki
mų dėžės ir paduoti balsai būtų 
patikrinti Darbo departamento, 
kuris tai padaryti atsisakė. 
Kampanijoje buvo iškeltos ke
lios teismo bylos, o vieną kar
tą Y’ablonski buvo užpultas 
Springfielde, III., ir primuštas.

Unijos vadovybė paskelbė pa- 
reiškimą, kuriame apgaili Yab-

prasomi nenutraukti darbo del ‘ 
tėvo mirties. i Ionskl° mirtl Ir vadma Ja trage-

I dija. Washingtone kitas Yab-
♦ Ispanijos lėktuvas sudužo;,_ .. .x_ j.. . ._ t_ __ j lonskio sūnūs, irgi advokatas,

pareiškė reporteriams; “Jūs, vy
rai, netikėjote, kaip supuvusi i 

dimai į Mėnulį ir daugiau ak-1 ♦ Vakar Čikagos septynių I yra ši unija. Aš esu Įsitikinęs, 
menų bei Mėnulio paviršiaus j agitatorių teisme liudininku da- j kad unija prisidėjo prie mano 
žvyro. lyvavo meras Daley. j tėvo mirties”.

♦ Ispanijos lėktuvas sudužo i 
Švedijoje. Penki įgulos nariai' 
žuvo, penki buvo sužeisti.

lyvavo meras Daley. j tėvo mirties”.

LONDONAS. — Britų spau
da mėgsta rašyti apie karališ
kos šeimos veiksmus ir darbus. 
Jaunoji princesė Anne, kaip pra
nešama, jau kelis kartus turėjo 
pasimatymą su 30 metų Brian 
Alexander, kuris yra sūnus ži
nomo britų feldmaršalo Earl 
Alexander iš Tuniso. Princesė 
su Brianu sutikusi ir Naujus 

I Metus.

High Cost of Living

lai ir tolimesnis partijos kelias. 
Jis žadėjo toliau tęsti dešiniųjų 
valymą iš partijos, kurioje dar• tuvoje ligšiol veikęs Ministrų 
esą daug buržuazinių nuotaikų.' Tarybos Valstybinis grūdų pro- 
Kartu partijoje bus išlaikytas ’ dūktų ir kombinuotųjų pašarų 
laisvas, demokratinis nuomonių pramonės komitetas pertvarky- 
reiškimo metodas, negrįžtant at-^tas į sąjunginę — respublikinę 
gal į laikus, kada net patys par- Į “Lietuvos TSR Paruošų Minis- 
tijos organai bijodavo pasakyti teriją”. Paruošų “ministru” pa
savo nuomonę. 1 skirtas L. Kareckas. (E) I

— Auksė. Tarybos įsaku, Lie-

(1957-59=10®
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Amerikoje pernai kaino* smarkiai kilo, ypač medicinos patarnavi
mai, kurie lentelėje parodomi atskira kreive.

VIENA. — Čekoslovakijos 
darbininkai raginami spaudoje 
ir susirinkimuose dirbti daugiau, 
negu anksčiau. Valdžia tvirti
na, kad tik žymiai pakėlus ga
mybą, Čekoslovakija gkli tikė
tis išeiti iš ekonominės krizės. 
Produkcijos padidinimas buvo 
ir naujos darbo savaitės prie
žastimi. Pirmoji šių metų dar
bo savaitė buvo septynių dienų: 
darbas fabrikuose vyks nuo šeš
tadienio, sausio 3-čios dienos iki 
penktadienio, sausio 9-tos. Če
koslovakijos darbininkai papras- 

I tai dirba savaitėje penkias die
nas, tačiau šį kartą dirbo ir sek
madienį.

Iš valdžios propagandos gali- 
j ma spėti, kad gali būti panai- 
i kinta penkių dienų savaitė, įvesta 
[ Čekoslovakijoje prieš 6-8 me
tus. Valdžios pareiškimuose 
smarkiai puolami ir vadinamie
ji “parazitai”, kurie neatlieka 
savo darbo normų, ar iš viso ne
dirba. pragyvenimą pelnydami 
juodoje rinkoje. ✓

Stebėtojai nurodo, kad darbi
ninkų moralė po sovietų invazi
jos yra kritusi ir visi šalies eko
nominiai sunkumai kyla iš to 
tylaus protesto prieš Kremliaus 
okupaciją. y

Stebėtojai galvoja, kad Izra
elis, pasmerktas sovietų ir da
bar išduotas prancūzų, Ameri- 

- kai irgi švelninant savo ryšius 
, su arabais, gali atsidurti tokioje 

politinėje padėtyje, kur tiktai 
karas gali išspręsti visus klau
simus. Didėjant arabų pavojui, 
izraelitai gali pradėti naują ofen
zyvą, kuri tą pavojų vėl atito
lintų.

ROMA. — Keturių Italijos 
politinių partijų vadai: krikščio
niu demokratų, socialistu, so
cialdemokratų ir respublikonų, 
buvo susitikę svarstyti naujos 
koalicijos galimybių, buvo ban
doma suderinti skirtumus so
cialistų tarpe. Anksčiau šios ke
turios partijos buvo sudariusios 
bendrą vyriausybę, tačiau per
nai liepos mėnesį minėtos dvi 
socialistų grupės suskilo ir ko
alicinė vyriausybė sugriuvo.

Dabartinė, vien krikščionių 
demokratų valdžia, nepajėgia, 
neturėdama parlamente daugu
mos, išspręsti svarbių reikalų. 
Darbininkų streikai nesibaigia, 
tačiau jų patenkinti valdžia ne
gali, neturėdama pakankamai 
balsų pravesti reikiamiems įs
tatymams.
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skubi žinia iš suvažiavimo būstines:

^GiiusiBAŽAVDIO LAPUS NAUJOSIOS VĖLIAVOS ŠVENTINIMO IŠKILMĖS PHILADELPHUOJE, 
ŽEMAITĖS DRAUGOVĖJE

Kairėje kūmai: v. sk. Darija Dragūnienė ir skautas vytis Henrikas Savickas. Vidutyje 
— draugininke ps. Viktorija Norvaišienė, dešinėje — šv. Andriejaus parapijos kto- 

tonas kun. J. Degutis.
V. Gruzdžio nuotr.

ji tikrai daug buvo,. krei- j 
i nė Į lietuviškų knygų platinimą < 
■ir talkininkavimą savaitgalio i 
j mokykloms. Populiarindamas Ii-i 
; ri>anistiką. jis dažnai lankyda- 
i vosi įvairiose kolonijose su kny-

į prisimena ir Amerikos lietuviai, 
t pas kuriuos jis lankėsi užpernai.

Kanados skautus. Kanados ra-

pavojau
lo 13 d.,

ks parengi- 
įkė apie 30

laždaug apie

dr. E. Vaišnienė-Marijošiūtė, dr

g-'s Valaitis. Moderatorius R. 
vėtys. Kalbėtojai atsakė Į 4 
klausimus.

1. Kokios įtakos tokie koncer-

bės statusui laisvajame pasau-

Balsy skaičiavimas įvyksta sausio 14
Lietuvių Skautų Sąjungos Korespondentinio Suvažiavimo 

Prezidiumas praneša^ kad LSS vadovybės rinkimų balsų skaičia- 
imas numatomas 1970 m. sausio mėn. 14 d. Visi užpildyti bal- 

imo lapai, iš suvažiavimo dalyvių gauti iki minėtos datos, 
■" i užskaitomi.

Dėl kokių nors priežasčių balsavimo lapų negavę skubiai 
rasenu kreiptis pas s. K. Nenortą, 44 Alban St., Dorchester, 

2 lass. 02124, tel. 617-8-5-1832.

VEIDAI

DARBAI

ere:kia nei lakios fantazijos,

------------ t Suvažiavimo Prezidiumas atsi-
7a loję S.ivaž avimo Frezidiu-* žvelgė Į šiuos visus netikėtus 

mo būstinėje patyrėme, kad vi-f kliuvinius, ir surado būdą j tal- 
netikėtai atsirado kliuvinių, J savimą Įsijungti visiems atsto- 

‘rukd’iusių balsavimo vyks-!vams.
A terado eilė vietovių, iš j 
atėjo ne tik kliūtinės ži- ■

bet ir pageidavimai nukel- Į ’*ad Įsivaizduotume sunkų ir su- 
■’ alsavimo data i šiuos metus. Į VfnT' Prerdiumo darba. Ves-: 

?a rrodo, tose vietovėse baisa-} ti susirašinėjimą su gausiais Su-I 
•/mo la”ai buvo gauti tik poį ažiav'mo dalyviais, kurių skai-| 
rod :o '3-tosios, kuri buvo ‘ č: s siekia netoli keturių šim- 

nustatytoji paskutinė diena baig-1 tų,, reikalauja ne tik pasišven- 
*i siusti 1:alsavimo lapus. Tatai i Mmo. bet ir didelės Įtampos, at- 
« k.’Iė atstovuose mintĮ kreip-1 sižvelgiant Į nsos mūsų S-gos, 
'i- ■’ Suvažiavimo Prezidiumą, į paties Suvažiavimo ir atstovų 
p.-eidaujant dar vienos baisa-į interesus.

v:mo datos, šis susitrukdymas, I Iš tikrųjų, šio Suvažiavimo 
s-ėjama, atsirado penkių valšty-Hydig ir apimtis prilygsta bet 
b ją paštų kelionėse, kurios, pa- kuriam seimui, kuriuos papras-

ns

SIMAS NARUŠIS,

miręs gruodžio 23 d., ligšiolinis Aust
ralijos Liet. B-nės pirmininkas, dide

lis skautę gerbėjas ir bičiulis.

-rzstai, prieššventiniu laikotar- 
: i i rna keleriopai apkrautos

< ar perkrautos) Įvairiausios siun 
t nių naštos.

Antrieji laiškai, atėję dar iš 
- :t'i vietovių sudarė ir kitos rfu 
š e- rū~estį-: tose vietovėse bu
rn gauti Suvažiavimo biulete
ni?? vet te balsavimo lapų, kai 
v:-uotinai jie buvo (ar turėjo

v f' risegti kartu.
”a o trečioji priežastis, su- 

ra niojusi atstovus, buvo pačia
me biuletenyje, balsavimo nu- 
rod"mų tekste. Balsavimo datą

- gruod 'io IS-ją — kiti skaitė, 
k?in 15-ją. Rotatorinis, rašmuo 
“y? daugelyje egzempliorių ne
buvo Įskaitomas, ir, be to, su
kėlęs aiškesni (ar panašesni) 
“penketuko” vaizdą. Tokių bū
du vieni Suvažiavimo atstovai lo pabaigos — rinkimų rezulta- 
balsavo gruodžio 13 d. data, o tų paskelbimo ir organizacinių 
k-'ti — gruodžio 15 d. data. ’ klausimų išryškinimo.

Reikia betgi pasidžiaugti, kad j Koresp.

tai ruošia didžiosios Amerikos 
lietuvių organizacijos.' Sunkybė 
' e*gi mūsiškame Suvažiavime 
.'Ta žymiai didesnė: organizaci
jų seimuose principiniai klausi
mai se’mo narių apsprendžiami 
per dvi (ar tris) dienas, jiems 
visiems suvažiavus Į vieną mies
tą, o mes pabirę tariamės kores
pondentiniu (susirašinėjimo) 
'.ūdū su atstovais; išrinktais 
nenkiose pasaulio valstybėse. 
Nieko nuostabaus, kad tas vi
siems brangus laikas atsiima 
savo dali, daugeli svarbių už
mojų sulėtindamas.

Įvertinant ir suprantant Ko- 
respondencinio Suvažiavimo Pre
zidiumo ir Komisijų komplikuo
tą ąparatūros darbą, tenka gė
rėtis jo gyvumu einant prie tiks-

Naujųjų Metų svarstymams

KAS YRA SUŠAUS, SURŪGp, SUSEKĘS?
Ir kas išlaiko žmogų jauna?

ir
Nieko nėra skaudžiau, kaip dienos vakare, metų gale pasi

justi tuš.iomis rankomis. Niekas taip neturtina ir nekelia Į aukš
tumas visokio amžiaus žmogaus, kaip jo paties sunkiausieji 
darbai, pareikalavusieji aukos. Niekas neišlaiko žmogaus jauno 
iki jo metų išėjimo ribos, kaip rūpestis nepraeinamų vertybių 
puoselėjimu. Nė joks žmogus ateity negyvena taip ilgai geruoju 
gyvųjų tarre kaiptas, kurio gilios pėdos likusios praeityje da-‘ 
• arliai. O kuo ilgiau gyvent troškimas visiems įdiegtas.

Tik asmenininkai, gyvendami savo asmens gerovei ir “ma
lonumams”, niekados neprisisotindami, yra alkani, nuogi, sušalę, 
s rfgą. susenę, besibodį savo lengvomis dienomis, kankinami ji 
j fasmčs nebuvimu. Visai teisingai. Kas matuoja gyvenimą til 
-a, o a .-men šku trumpu masteliu nuo pirmosios pradėtos eit 
s:ote’ės, manosi išvengia praeities švieč;ančių j akis gyven ine | 
i rasmčs žiburių, laiko atrinktų ir teigiamai jo Įvertintų, fair 
: kojomis siūbuoja dabarties žemė, griūva tiltas Į ateitį: jis 
n r t ,i> tintas prie to kranto, nuo kurio pradėta eiti, nei prie to 
Į ri e:nsma. 'raziau tokie ėjikai mielai griebiasi visada būvi šio 
<* 'imo T r« ančio lyg “visuotinės idėjos”, patogaus rrrnščk) ““c 
r a ię« n r s u T.is ir vanduo”. Nepaisydami ryšio kartų, tautų ir 
: e s n^- njtrCkę nuo traukos centro, virstą skrajojan
< " s n .ori-j -'is. kol išnyksta masėje, nrr’ndami nepalikę n< 
d barty..e ’du.

K t- - improtauja :r eina tie, kurie kelrodžiu turi ilgais 
,-mj:a;s atr n tas pasvertas ir įkainotas vertybes. Tai rišimasis 
s am injoi.i ’■'uvimu 7 ;e u. ternyba iš gilios praeities einančia’ 
s ’ c rcn': t rrima' t” ■ : cr ją tėvynei ir žomgui, pirmiausia
art-'mJi, tariant, kelionėje pagal atneštus nuo kalno Į pakalnę 
10-tj įsakymų.

Juoze Vaičiūnienė,
vyresnioji skautininkė

I ;O1" <“7 V. v. i 2. Ar tokie koncertai tvirtina
, “ 7 . .... 4.-o: laisvųjų lietuvių tautim jaus-

į skautiškai veiklai paremti. Skau- ,*J^ . .. . ,. ..-4 • ma ir tautuų atsparumą ir ko-tai-tės už tai tana nuoširdų aciu. ,. - .. , ' , ... . ..į j kią jtaką turi j laisvojo pasaulio
★ New Yorko akademikai į lietuvių ryžtingumą kovoti už 

skaniai suruošė Įdomias disku- j savo krašto laisvę?
sijas. Akademinio Skautų Są-i „ . . ■ , . . .-N- v, o., 3- K*5 daugiausia lamu to-judžio New Yorko skynus su-l,. . , , . . . . ,
ruošė diskusijas tana - Vieš. k°n“rt° t*
okupuotos Lietuvos memuinky b>

mnkas, d) laisvasis lietuvis, e) 
-avergtasis lietuvis ir kodėl?

Lietuvių Bendruomenės pirmi- dorinių “70”-jų metų dešimtme- 
ninkas.

Australijos lietuviai skautai 
neteko mielo savo sumanymų ir 
darbų rėmėjo. Jis visada apsi
lankydavo stovyklose ir ugninė
mis kalbomis uždegdavo jaunuo
sius. Stiprus, aukštas, ryžtingo 
veido, žvalios eisenos jis liko li- 

j gi pat paskutinių dienų, nors 
| jau ėjo 71-sius metus. Savo 
: darbu ir žodžiu labai mokėjo pa
veikti ne tik vyresniuosius, bet 
:r jaunimą. Gal dėlto, kad su 
jaunaisiais buvo susirišus nuo

; rat nepriklausomos Lietuvos lai- 
j kų, kada jam yra tekę dirbti 
i vienoje bendroje žinyboje . si 
paskutiniuoju _______
Lietuvos Liet. Skautų Brolijos j denciniu Suvažiavimu, žada daug 
Vyriausiu Skautininku pik. Juo- j rinkiminių naujienų.

’ • Sueigos vieta: 4235 So. Sa
cramento avė.

ir Smarkiai sunegalavo Vy
dūno gyvenimo ir rastų tyrinė
tojas Antanas Krausas. Anta
nas Krausas, vyresnysis skau
tininkas, vienas aktyviausių li
tuanistų Australijoj, yra gy
domas Fitzroy ligoninėje, Mel
bourne. Gydytojai moko jį, iš 
naujo vaikščioti. Prieš kelias sa-

tis, ir Chicagos Skautininkių 
Draugovė sujudo bandyti spėti, 
kur per tą, metų dekadą likimas 
pasuks pasauli, žmoniją, tautas, 
na ir... lietuviškąjį skautavimą.

Draugovės narės skautinin- 
kės sausio 11 (L, 3 v. po pietų,

liną Haušinaitienę pirmajai šių 
metų sueigai. Visos Chicagos 
skautininkės šiai dienai paruo
šia po žiupsnelį-minčių būsimai 
sueigos temai “šeštoji Liet. 
Skautų S-gos dekada”. Kaip ži
nome, šie metai yra mūsų orga
nizacijos antrieji metai einama- 

u me dešimtmetyje, ir, ryšium su 
nepriklausomos ( dabar vykstančiu LSS Korespon-

J. Konkrečiai ir trumpai iš
vardinkite didžiuosius pavojus 
ir reikšmingiausius laimėjimus 
tokių koncertų išdavoje ir ju
tų rekomendacijas?

zr Su ?’aujais Metais atnaujin- 
rae ir savo vienetų knygeles.

vieneto vadovė negali iš
siversti be tinkamos vieneto 
(skilties, draugovės, laivo) kny-

Tbje savo vieneto žinių

zu šarausku.
S’imas Narušis, nors nepri

klausė skautų organiza i.'ai, vi
sada jautriai atsiTepdavo Į vi
sus moralinės ir medžiaginės pa
ramos prašymus, pagelbėdamas 
jaunųjų užmojams, kaip tikrai 
nuoširdus vyresnysis draugas, 
Liet. Skautų S-ga ui nuopelnus 
buvo jį apdovanojusi.

-A'Chicagos skautininkės ap
atėje liūdna žinia, kad gruodžio j žvedgs naująją kalendorinę de-r

.’o vieneto skaučių asmens* ži
nias, sueigų planus ir kitas vie^ 
netą liečiančias - žinias.

☆ Simas Narušis nesulaukė 
Naujųjų Metų. Iš Australijos

?3 d. mirė širdies smūgio ištik-J kada. Su šiais naujaisiais me
tas Simas Narušis, Australijos I tais iš tikrųjų prasidėjo kalen-

NAUJI
SKILTININKU
KURSAI
Po 5-riy metu pertraukos

Nuo paskutinių Chicagos Li- 
tuanicos skiltininkų kursų pra
bėgo penkeri metai. Penkmetis 
išugdė naujas gretas: anuomet 
buvę vilkiukai šiandien jau skau
tai, o buvę “geltonšlipsiai” įkopę 

■ draugovių vadijas, vyčių ir bu
džių būrelius.

Didžiosios tunto rikiuotės 
gale yra virš šimtinės nau

jų vilkų ir kandidatų

Viso šio didžiojo judėjimo pa
sekmėje šią žiemą vėl ruošiami 
skiltininkų kursai, kuriuose da- 
’yvaus tunto vienetų skiltinin- 
<ai ir paskiltininkiai. Kursai 
ryks nuo sausio 11 d. iki gegu- 
ės pabaigos. Pramatyta, jog 
sašnekesiai, diskusijos, praty
bos ir kiti programiniai dalykai

vyks 'kiekvieną sekmadienį nuo 
11 iki 12 vai. Jaunimo Centre.

Kursų programoje numatyta 
gvildenti skilčių sistemą, kon
kursų metodiką, sueigų vedimą, 
naujų narių verbavimą, skilties 
knygvedybą, patyrimo progra-. 
mas ir eilę kitų skilties darbo; 
klausimų.

Stovyklinio skautamokslio da- * 
lin Įeina skilčių išvykos, kelių 
dienų stovyklos, laužų progra
mos. dainos ir žaidimai.

Kursų dalyviai taip pat bus 
supažindinti su LSS struktūra, 
jos tarptautine veikla, o taip 
pat su pasaulio skautų judėji
mu. Skautiškų idealų sritis 
apims religinio ir tautinio auk
lėjimo dalykus, charakterio la
vinimą, drausmės ir pavyzdin
gumo momentus.

Kursų pabaigtuvės pramaty
tos gegužės 31 d. Tą savaitgalį 
įvyks kursantų iškyla ir kursų 
bagimės sueiga.

Tunto skautų skyriaus vedė
jas ps. G. Plačas pramato, kad 
kursus lankys apie 50 Lituani- 
cos tunto jaunųjų vadovų. T.

PASKUTINIOJI CHICAGOS LlTUANICOS TUNTO SKILTlNfNKV 
KURSŲ LAIDA (IMS M.)

Viduryje — kuršy vedėjas v. s. Vytenis Statkus.

IR GILIĄ ŽIEMA PRISIMENAME 
PERNYKŠTĘ STOVYKLĄ

Sesė* Vitalija, "Merkinės" stovykloje 
ėjusi komendantės pareigas, atveža 

stovyklautojoms paštą.

lių yra sukrauta “Kernavės” 
tunte. -Jos- gaunamos - susisie
kiant su 'tuntininke ps. D. Dun- 
dzUiene, -1339 W. 83rd Stį Chi-

Knygelės kaina

, What makes a mandeave. 
the people he knows5 the home 
he made, even the language 
he speaks, to come here?

1

A better, way to live.
Where an ordinary man can 

do die things he thought were 
justfor others.

Where a man can own his 
own home. Maybe with a hack 
yard and a fence.

Where a man can. give his 
children an education. A good 
one at that.

This is American living.
And there are waiting lists, 

ten feet tall, of immigrant 
families waiting to come here.

Most of us know about the 
good things around here.

Although sometimes we 
forget

So what are we supposed 
to do?;

Well, for one thing, we can 
invest in our country. Not 
everyone can boast that

Invest in U.S. Savings Bonds.
They help make America 

economically strong.
And there’s nothing wrong

with a little old American 
pride. *

• For another thing, Bonds 
help you. K

They grow at a guaranteed 
rate, so you’ll have a nice bund 
for some rainy day.*

What’s more, Savings Bonds 
are easy to buy.

You can pick them up where 
you work in a Payroll Sayings 
Plan. (Someone else does the 
paper work.)

Or you can buy Bonds where 
you bank.

When a Family leaves behind 
an old familiar way of life 
to start a new one, there are. 
some reasons.

Reasons-yoa- 
might like to 
invest in. B

If tbeyV* Wt,

lake stock m America
Buy U.S.

NA U J IENOS
1739 So. Halsted Street . Chicago, III 60608
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tiškai pasisakoma dėl jų velk

Sušokai vaišėmis ir menine programa. Veiks baras, bufetas ir lai
mės šulinys,

S -
> / šokiams gros Balio Pakšto orkestras.

'> < s Čikagos lietuviškoji visuomenė kviečiama dalyvautu 
/ s • * .> Pradžia 7 vaL vak. Aus. „ui. etiniai gaunami L.TV raštinė
ms s ) je, teL 254-2233, “Marginiuose” ir pas i.fV Finansų Telkimo Komisijos 
:• > į aarius- ( -i

VEIKS .’IAI IR OPOZICIJA
Bet kokiam platesnė -apim- i 

ties visuomeniniam dari kaip 
opozicija, taip ir sveika kriti
ka yra naudinga. Opozicija 
randama tik demokratiniuose 
kraštuose ir vienokiais ar kito
kiais demokratiniais princi
pais besitvarkančiose organi- ' 
zacijose. Demokratijoj opozi- : 
cija laikoma net būtina, nes ji 
nurodo valdančiųjų darbų nei- : 
giamus reiškinius ir verčia ieš- . 
koti tinkamesnės išeities. Ang- 
lai opozicijos vadui net specia
lų atlyginimą moka iš valsty- ' 
bes iždo. Opozicija ir sveika 
kritika negali būti anarchisti
nė — griaunamoji, bet ji turi 
iškelti blogybes ir motyvuotai

siūlyti, jos supratimu, geres
nius metodus siekiamam tiks
lui.

Praeitų metų gruodžio 14 
Chicago j e suruoštame

Šiuo metu Lietuva neturi sa
vo valstybės. Pavergtam kraš
te nėra nė krislelio demokrati
jos, todėl ir opozicijos ten ne
gali būti. Išeivijoje turime 
daug smulkių ir stambesnių 
įvairių organizacijų. Iš *stam- 
biųjų yra Altą, Vlikas, Balfas, 
L. Bendruomenė ir Susivieniji
mai. Įvairiomis progomis į šias 
organizacijas, ypač į Altą, Vil
ką ir L. Bendruomene, nu
krypsta mūsų visų dėmesys, 
vienokiu ar kitokiu būdu 
joms teikiama parama, ar kri-

Rekašius pasakė, kad, iš?ki- j >\kantai 
riant Bendruomenę, mūsų ben-Įvilką. —_  —-
•driniu organizacijų tinkliniai tika, bei vari 
Ivra tas, kad jos atmetė atran- čia tinta
kos principų ir neturi opozici- moję kritikoje

Tačiau man neteko girdė- nėra minties sa.
kad bent paskutiniais me- kinti, nen
Bendruomenė, kaipo to- Kritika yra v:

jos.

tais

- eda xL> iur- tarnauja lietuviškos emigraei-i priemones 
Dabar jos visuomeninio gv veninio to- 

v«>v spauda balinimui ir mūsų tautinių in- 
vilgm, paly- teresų siekimui”.

prieš ne-? Taigi, matome, kad Aitas ir 
“Akiračių” Vlikas turi mūsuose ne tik stip- 
.avlina kri- rią. bet dar ir niekinančių bei 

ar tas žodis griaunančią opoziciją. Jei or- 
supranta- ganizacijas laikyti geromis tas.

pavartosime, bet žmonės buvo sužeisti. Tą va 
svariju, kad jos nepatarnautų karų nž gir ‘ av: i? 
okupantui. /< \ encluua Įtuoti 186 žmonės.

Opozicija buvo lik nių darbus. l.opoziciją.
prieš tuos, kurie visokiomis tai

□utL simai- ja. tai Altą ir Vliką reikia lai- 
ę patepimo. ;kyti idealiomis.

ir reikalinga. Ten pat dr. Rekašius pasakė, 
.ūsu veiks- kad dvi bendro tikslo visa Iie~ 

visuomenė nuosta- 
tik kartais ne

kalbos dėl 
manymu,

įai prieš ką į visos priemonės geros siekiant

KNYGA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVEL
4. Liudas Mikšys, iš ISTORIJOS Ū

TUVA. 699 psl......................
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETi

154 p si
7. Prof. V. Biržiška? SENŲJŲ LIETL

RIJA, du tomai. 207 ir 225 p
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS
9. St Kairys, LIETUVA BUDO, 416

10. VI. Mingėla. KUb(._ ANTANAS Ml
ir darbai. e_ __ __ ___

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMI*
12. Dr. Antanas^K'Žussen, DANTYS,
- viršeliais $2.00, kietais __ .....

13. JtfSzas švaistas, PETRAS ŠIRVO K A
14. Henrikas Radauskas. EILĖRAŠČIAI
15. Mikas Petrauskas. EOLĖ ŽALČIU
16. C. R. Jurgėla. HISTORY OF THE L
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS
18. Kipras Bielinis, TERORO IR i

310 psl. ......     „
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS Th

angliškai
20. Pranys Aiženas, MARTYNAS JANK
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ,
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTOI

šitas knygas galite įsigyti “N; 
paštu, atsiuntę nurodytas su 

orderiu, šiuo

DOVANA
MINTYS H t., 336 psL

Jo gyvenimas

199 psl. ..............
U ATEINA LIE

DIENOS, 376 psl. __ _
ONA IR JO VEIKLA.

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$130.

‘ $3.00
$5.00
$2.00

US, biografija. 294 psL 
lyrika. 152 psl..............
£IJA, 416 psl..............

ujienų” ofise arba gauti 
mas čekiu arba money 
adresu:

158 psl., minkštais

JVIŠKU KNYGŲ ĮSTO
SI........... .  .2 $2.00 ir

UŽ MIESTO, 356 psl.
psl. .....__ ___i............

$6.00 B 
$3.00 I

$4.00 fe 
$2.00 ~ 
$5.00 
$5.00

510.00
$3.00

$1.00

S4.00 
$4.00 
S2.50

is, 228 psl. ..................
L 239 psl. __ ______
KARALIENĖ. _______

LITHUANIAN NATION.
LĖMĖ. 236 psl..........

VERGIJOS IMPERIJA.

HE GREAT,’’" m

prisiekusių biai vieninga, 
kombinacijomis įsiveržė į va- kaltintojų nu tini aiurnėji- mnda e bendro^ 
dovybę, ir vėl kombinacijomis mąt tą nesibc -nti zirzimą, priemonių. Mano 
neva gavo pasitikėjimą, kada kai jau S auks 
pasitikėjimo klausimas buvo ir niekur neįži£ už ką jie pa- bendro ir gero tikslo, todėl jos 
iškeltas. O pernai Vasario 16 sisako. tai ir 
proga tiems patiems žmonėms ar tas išliet 
sukėlus triukšmą, net pačio- įO______  <
je “valdančioje partijoje” bu- 
vo kilusi opozicija. Bet tai ne- į 
buvo opozicija prieš Bendruo- Į 
menę.

Gi kiek prisiklausėme ir pri-į 
siskaitėme nuosaikių, piktu,’ 
pašiepiančių ir griaunančių lie
tuviškos opozicijos pasisaky
mų prieš Altą ir Vliką. Neskai
tant okupantui tarnaujančių \ 
laikraščių ir visokių girnaka-j 

įlių prieš Altą ir Vliką nutreip- į 
! tu tauškalų, nemažai kritikos i 
\ ir piktos pagiežos išlieja Kali- j 
įfornijos valiutininkai ir Aki
račiai. Iš jų pasisakymų atro- 
jdytų, lyg visos blogvbės ir po
litinės nesėkmės išeitu iš Alfo 
ir Vliko, todėl visa kova ir tu
ri būti nukreipta ne prieš Lie-| 
uvoų okupantus, bet prieš šias Į

! bendrines organizacijas.
Į 1969 m. žurnale karpas” A. 
| Kučys straipsnyje “Sekant Aki- 
| j račius”, 
[ j pasisako;
f į Lietuvos 
t i tas. Am

pradedi abejoti turi būti ne griaunamos, bet

apie jų kritikas taip
**Ka tik Vvriausias 

Išlaisvinimo Konrite-

N 0 S” 
hieago, III. 60608

kuri lAetuvos išgaiš-j 
jvinhno reikalais besirūpinanti J 
? organizaci  j a bedarytu, viskas 
akiratininkams yra blogai. 
Viskas jau yra blogai net ir 
prieš rengimąsi ką nors šioje 
srityje daryti. Tik pavartykite 
kiekvieną "Akiračiu” numerį, 
ir pamatysite kokią nuožmią ir

meoress

Raginkite savo i 

augti - taupykite
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius į 

darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš- j 
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na- Į 
mams įsigyti.

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

MOKAME VIENERIŲ METŲ SIOjOOO 

AR DIDESNIEMS CERT1FIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIU 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
{steigta 1923 metais TeJ HA 1-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Seniems piliečiams vadovėlis
Chicagos miestas išleido kny

gelę, kuri bus naudinga senes
nio amžiaus piliečiams, pensi
ninkams, gyvenantiems Chiea- 

■gos srityje. Knygelėje yra su
rašyta daugiau kaip 250 įvai
riausių senesnio amžiaus pilie
čiams reikalams organizacijų 

•ir pagalbos bei patarnavimo 
i įstaigų. Ja galima gauti nemo
kamai Chicago Human Resour

ces departamento įstaigoje ar
ba jos skyriuje adresu 203 N. 
Wabash Avenue.

Viso užmušta 454 žmonės i
Trafiko aukų skaičius tarp! 

trečiadienio, gruodžio 31 d. ii 
sausio 4 dienos galutinais duo
menimis pasiekė 454 žmonė
mis užmuštais. Daugiausiai dėl 
automobilių žuvo Kalifornijo-j 
je ir Floridoje — po 35 žmones; 
po jų seka Illinojus su 22 auko
mis, Texas su 21 ir Georgia su 
19. Chicagos mieste per Nau
jų Metų 4 dienų savaitgalį žu
vo 13 žmonių.

Nuo Naujų Metų vakaro iki 
sekmadienio vidurnakčio Chi- 
caeoje .buvo 2300 automobiliu diZNIERLAL KURIE GARSINASI 
nelaimi- kuriu nasekoie ‘>)‘> NAUJIENOSE" - TORI GERIAUSIĄ nejauna., Kurių pasėkoje kasmskkima biznyje

BRglI

Oi

Standard Federal pays 5%% 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 4M% per annum. Interest is compounded 
daily, paid quarterly.

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

STANDARD
FEDERAL il

NOW!

INSURED
TO

s20,000”
1 tMWMWBWfIIMgIllwi.Il ------------- ---- -------------

Sėmę* hw I—nrinffi? i of

Assets over $141^500,000.00 - Reserves and Surplus over $12,000,000.00
(noretke^ twice Jegcl requirements}

Federal Charter ■ Federal Supervision 3 Justin Mackiewich, President
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI 7-1140
HQURScMg*,Tterx 9 AJL-8 PJ*. ■ Tew, Fri. 9 XM.-4 PJA. X Set. 9 AJA.-12 Noon ■ Wed.-No Butinew Tronsacfxl
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jog ežerams.

side
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aip gan- 
irės pra

tins. greičiau-

K. GRINDA

cup*

Tuos žodži

pavojų žmoni 
kurioms Hcrnrr

ou
į Kanadoje:

pusei meuj ____
vienam mėnesiui t l W .i

$18.001
S10.00 ;

$2.00 į

I Užsieniuose: i
j metams ______ $21.00 i

pusei mėty ____ $11.00
vienam mėnesiui $250

oa kasdien. išskiriant 
Leidžia Naujienų Be r
Halsted St., Chicago 

Felef HAymarket 1-6100 
dusti pašto 
užsakymu.

Stravinsko paskaita, skaityta Detroito Lietuviu 
anizaciįy Centro 1969.XII.7 suruoštoj akademijoj 

(Tęsinys 4)
Z JjSįįl

buvo paleistas III-sis Seimas, tai 
Aleks. Stulginskis, buvęs to Sei
mo pirmininkas, dėl to protes
tavo, laikė paleidimą neteisėtą 
ir, užrakinęs seimo spintas, pa
siėmė su savim raktus. To me
to valst. valdžios atstovai, net 
atvykę pas Stulginskį j namus, 
reikalavo raktus grąžinti, bet 
jis ir čia pasakė savo griežtą

V. Principingumas

Aleksandras Stulginskis 
principų žmogus.
Jis savo protu suvokdavo, kas ? 

yra gera ir kas bloga ir atsisto
davo gėrio pusėje. Gėrio, kaip 
jis jį suprato, jis laikėsi tvir
tai, kaip principo, kovodamas 
drąsiai su blogiu.

Pastebėjęs kito klaidą, nežiū
rint, kas ją bedarytų, jis vi
suomet turėdavo drąsos pasaky
ti savo griežtą “Ne!” Čia jis 

Į nežiūrėdavo nei draugų, nei gi- 
Į minių. Nec patrem, nec ma- 
į trem, solam veritatem! (nei tė-Į

bu-

4) Kai po perversmo (ir sei
mo paleidimo) buvo Aleks. Stul
ginskiui pasiūlytos augštos Lie
tuvos pasiuntinio pareigos Lon
done, tai jis jų iš principo ne

kis, buvęs Smetonos opozicionie
rius, tą tuojau ir padarys. Bet į 
mūsų kietasis žemaitis, sąžinės Į 
ir principų vyras, anuos gundy- j 
tojus išvarė lauk, pasakydamas į 
jiems čia jau ne tik griežtą, bet l 
ir piktą “Ne!”

“Agitpropui netarnausiu! 
Šalin, šetone!...

Stulginskio gundytojai (tie 
agitpropiniai šėtonai) betgi dar 
ne taip greit nuo jo atstojo. 
Nuolat ir nuolat lindo anie jam į 
akis; ir gražiuoju prašė, ir pik
tuoju (smurtu) jį spaudė oku
pantui pasitarnaut, ištart bent 
vieną bolševikinės propagandos 
žodelį. Pavargo, jėgos išseko, 
mūsų Aleksandras Stulginskis, :

Amerikos pramonės produkcija lapkričio mėn. buvo nukritusi, lygi
nant su spalio mėn. Gamyba smunka jau nuo liepos mėnesio.

ingai pabrėžė,{ 
skelbiama kova ap-

pasidarė gyvybinė pro- 
iuso žmonijos išlikimas, 
žteršimas sudaro dideli 

1a atsparumą kai 
ir upėse laipsniš- 
nenkiolika ar dvi-

' , c r.ei motinos — tiktai tiesa). į priėmė, geriau pasirinkdamas ne
štai, keli pavyzdžiai. • lengvą, purvin.. gyvenimą kai-
1) Kai Lietuvos Taryboje,! me, ūkininkavimą, negu tas iš- 

! svarstant Lietuvos valstybės at-1 kiliąsias, daug jam garbės ža- 
i statymą, kilo mintis, kad mūsų i dančias, jam ir jo šeimai pato- 
, valstybę reik atstatyti monar-! gų gyvenimą užtikrinančias di-
chijos pagrindais (ištrenkant Į plomatinės tarnybos pareigas, 
karaliumi Mindaugu Il-ju vo-1 
kiečių kunigaikštį Urachą), tai j 
Stulginskis tuojau pat pareis-j 
kė savo griežtą “Ne!”

2) Kai, Įvykus 1926.XII 17 d. 
perversmui, daugelis lietuvių 
(netgi apsčiai ir krikščionių de
mokratų) aną perversmą sveiki
no ir teigiamai vertino, tai Alek-

! sandras Stulginskis (lygiai kaip jau prisistatė jam du “tarybi- 
r Ant. Tumėnas ir St. šalkaus- nės”. Lietuvos spaudos atstovai. 
<is) vėl pareiškė savo griežta Jie atvyko pas

“Aš turiu savo garbingas 
pareigas — esu Lietuvos III- 
jo Seimo pirmininkas!”^..

Ir dar pora pavyzdžių iš jo 
gyvenimo jau bolševikinėje des
potijoje.

5) Grįžus jam į Lietuvą (į 
Kauną) iš Sibiro tremties, tuo-

iko su Ene di-i 
u jog jame neoe-j 

gali atsitikti ir su j 
nebus daroma.
>us padarytas Flo- 
)Ii Orlando miesto 
si. iš to ežero bus 

—naikinti 
kuri 
r yėl sišviesti ir suprasti, koki pavojų sudaro ■ aplinkos užter

šimas. Jis nurodo, jog taip buvo ir praeityje. Pavyzdžiui, 
su atominės bombos išsprogdinimu.

butą ir pra-
“Ne!” šė jį parašyti savo atsiminimus

3) Kai 1927.IV.12 d. Resp. apie “kruvinojo Smetonos1 
Prezidento A. Smetonos aktu žimą. Jie manė, kad Stulgins-

re-

Iš valdžios pusės beveik nieko iki šiol nebuvo daro
ma, kad užkirstų kelią tam teršimui. O tai daugiausia 
dėl to, kaip sako Ritchie - Calder, kad nepasirūpinta ap-

.’andenj 
daiktas

ri būti naudojamos

Clement Attlee, kuris ėjo Anglijos premjero parei- 
’ gas ir pritarė prezidento Trumano planui numesti atomi- 
j nes bombas ant Japonijos miestų, parašė knygą, kurioje 
j jis teisinasi ir kitus valdžios “viršūnes” teisina. Girdi, 
{buvo padarytas nutarimas panaudoti atomines bombas 
dėl to, kad tada “mes nieko nežinojome” apie tų bombų 
sprogimo pasekmes. Atseit, valdžių viršūnėms menamai 
nebuvo žinomas radiacijos pavojus, kuri sudaro atominės 

{bombos sprogimas. o
Nebuvo žinomas tas “pavojus”, nors jau 1927 m. dr.

norancijos ir!H- d. Muller kaip tik Įrodė, jog atomo radiacijos sudaro 
nkas, lordas! dideli pavojų. Už tą Įrodymą ir atliktus tyrimus dr. Mui
lo “Foreign periui buvo paskirta Nobelio premija.

Taip, dėl godumo teršiama aplinka, o dėl ignorancijos 
fantas daugiasia prisideda! beveik nieko nebuvo daroma, kad būtų užkirstas kelias 
okios atodairos didžiausi pam teršimui. Reikia manyti, jog bent dabar bus rimtai 
ir ežerų. O jie kaip tik ir {susirūpinta, pirmiausia, sulaikymu tolimesnio aplinkos 

(taip pat žymiame laipsnyje ir teršimo,
• žalą,' kuri buvo padaryta iki šiol.

o jau po to bus daromos pastangos pašalinti tą

su tais savo gundytojais beko
vodamas, nuo jų besigindamas. 
Viename savo laiške (savo ar
timiesiems Chicagoj) jisai skun
dėsi, kad, iš tikrųjų, gal būtų 
geriau, jęį jis būtų likęs be mok
slo (be padėties, be vardo), ta
da gal turėtų ramybę...

Bet vistiek tas geležinės va
lios, kietų principų vyras, tas 
Žemaitijos Cincinatas gundyto
jams atsilaikė. Jis eina į mūsų 
tautos istoriją išdidus, iškėlęs 
galvą, kaip pragarą nugalėjęs 
tautos didvyris!

•5) Atstūmęs nuo savęs tuos 
savo gundytojus, Aleksandras 
Stulginskis laikėsi prieš juos tie
siai, išdidžiai, neparodydamas 
jiems nei mažiausio prie jų pri
sitaikymo, jiems pataikavimo.

Dar 1967 metais, kada jį Kau
ne aplankė jo duktė Dr. Aldona 
Juozevičienė su savo dukra (su 
jo anūke), Jis sakė neprenume
ruojąs nei vieno “tarybinės” Lie
tuvos laikraščio, nes ten, esą, 
tėra tiktai medas ir nieko dau
giau. Principas neleido jam už 
tą melą mokėti pinigo. Vėliau, 
tiesa, savo kitame laiške jis ra
šė savo dukteriai Į Chicagą, kad 
vieną “tarybinį” laikraštį visgi 
užsisakęs, gal kur to melo bu
vo dar kiek mažiau. Jis pats yra 
buvęs spaudos žmogus ir šiaip 
jau spaudą labai mėgo, todėl vi
sai be laikraščio gyventi jam 
buvo sunku.

Turiu surinkęs tokių Aleksan
dro Stulginskio principingumo 
pavyzdžių daugiau, bet čia nu
rodytų gal gi ir užteks.

VI. Tolerancija

Nežiūrint tai, kad Aleksan
dras Stulginskis buvo kietų prin
cipų vyras, jis buvo kartu ir di
delis tolerantas.

Pats turėdamas savo princi
pus, jis ir kitiems pripažino tei
sę juos turėti, skelbti, dėl jų ko
voti.

Jo tolerancija reiškėsi ne sa
vo principų atsisakymu, ne pri- 
sidengimu savo pasaulėžvalgi- 
nio ar politinio veido (santy

kiuose su kitų įsitikinimų ir 
principų žmonėmis), tik pagar
ba kitų įsitikinimų (kitų idė
jų ir principų) žmogui. Jis ki
tų įsitikinimų žmogaus niekuo
met neniekindavo, nelaikydavo 
už save menkesniu. Jei stoda
vo į idėjinę kovą, į ginčą su ki
taip tikinčiais, kitaip galvojan
čiais, tai ginčą vesdavo iš es
mės, neniekindamas savo prie
šininko.

Dėl tokios savo tolerancijos 
Aleksandras Stulginskis visų įsi
tikinimų žmonių, buvo labai ger
biamas. Jis neturėjo politinių 
priešų mūsų lietuviškose politi
nėse grupėse. Jo tolerancija at
sispindėjo ypač gi “Ūkininko” 
laikraštyje, kurį jis redagavo 
visokių politinių nuotaikų ir par
tinių kovų metais.

VII. Būdo tiesumas

Aleksandras Stulginskis bu
vo labai tiesaus, atviro būdo. 
Tiesą, kaip jis ją suprato, sa
kydavo drąsiai visiems į akis, 
niekam nepataikąudamas, prie 
nieko nesiderindamas. Taip kal
bėdavo jis netgi ir su savo idė
jos draugais, krikščionių de
mokratų konferencijose ar ki
tur.

Jei betgi kada pasitaikydavo 
jam suklysti, — o klysti visiems 
pasitaiko, errare humanum ėst 
(klysti yra žmoniška), — tai 
jis visuomet turėdavo drąsos sa
vo klaidą pripažinti ir pakan
kamai valios nuo klaidos atsi
riboti.

Pateiksiu čia vieną pavyzdi, 
rodantį jo būdo tiesumą, kar
tu gi ir jo lankstumą principų 
ribose, jo drąsą prisipažinti prie 
pasitaikiusios jam klaidos.

1917 m. Vilniuje sušauktoje 
Liet. Krikščionių Demokratų 
Partijos I-je konferencijoje My
kolas Krupavičius, labai griežtas 
mūsų, socialinis. reformatorius, 
su savo radikalų sparnu paruo
šė ir pasiūlė konferencijai pri
imti labai jau radikalios žemės 
reformos programą (projektą).

Aleksandras Stulginskis su ne

didučiu savo konservatorių bū
reliu tai radikaliai žemės re
formai nepritarė, ypač dėl to, 
kad ja, jo spėjimu, galėjo bū
ti sugriautas tautos ūkis. Jis 
todėl ir pasiūlė konferencijai sa
vo atsargesnę, vad. “mažąją” 
žemės reformą, kuri būtų dar 
ir atimamos (nusavinamos) že
mės savininkams teisingesnė.

Konferencijoje vyko tarp tų 
dviejų krikščionių demokratų 
liūtų (tarp Krupavičiaus ir Stul
ginskio) ir jų užnugarių labai 
kieta, tiesiog žiauri kova. Ją 
mūsų vargšas Stulginskis pra
laimėjo... Konferencija ^.priėmė 
Krupavičiaus “didžiosios” (tos 
radikaliosios) žemės reformos 
programą (pro j ektą).

Stulginskis, tada anai konfe
rencijai dargi ir pirmininkavęs, 
atsistoj ęs rimtų veidų..pareiškė, 
kad jis iš krikščionių demokra
tų partijos išstojąs ir konferen
ciją apleidžiąs...

Tiktai kone visiems konferen
cijos dalyviams (netgi ir Krupa
vičiaus radikalams) jį su. aša
romis akyse prašant tokio spren
dimo nedaryti, jis, irgi .brauk
damas per skruostus byrančią 
ašarą, jų paklausė, bet tik su 
sąlyga, kad konferencija laikytų 
atsargoje ir jo “mažosios” že
mės reformos planą ir progra
mą. Konferencija tą sąlygą pri
ėmė;. ir Stulginskis.partijoje.pa
siliko.

Vėliau, įsitikinęs, kad Krupa
vičiaus radikalioji žemės refor
ma tautos ūkio nesugriaus, jis 
tą savo “mažosios” reformos 
programą pasidėjo, visam laikui 
Į archyvą ir rėmė Krupavičiaus 
“didžiąją” žemės reformą.

Jis, kaip matėme, turėjo drą
sos ne tik Krupavičiui ir jo ra
dikalams prieštaraut, bet ir drą
sos pripažinti savo paties vėliau 
paaiškėjusią klaidą.

Jei šio žodžio laiko, ribos leis
tų, tai tokių Aleksandro Stul
ginskio valios lankstumo (prin
cipo ribose) pavyzdžių būtų ir
gi galima nurodyti--visa eilę.

(B. d.)

LIETUVIU KALBA ANT GENOCIDINIU c.
MASKVOS SVARSTYKLIŲ

Šį strzžpszį ryškiai nnšviečiazų okupan
te Tsgnnrg UctUVcj-®.
dzzazse, amorirH ir leidėju i sutikus is šio- 

dierezuis išleisi *“Vazpo~ Nr. 9.
Red.

4
Dešeri ievas nažvmi ir tokio dalvko nasė- 

kas: dvikalbiskumas bei kalbos pakeitimas 
čia susijęs su kultūrine, tautine ir kalbine 
asimiliacija (psL 339). Todėl Zimanas. Mas
kvos propagan<k>s ir užazu persakytojas 
šerijevas pažymi ir tokio dalyko pasėkas: 
dvikalbiškumas bei kalbos pakeitimas čia 
susijęs su kultūrine, tautine ir kalbine asi- 
hiiiacija (psL 339). Todėl Zimanas. Mask
vos propagandos ir ukazu persakytojas 
Lietuvoje, tik pučia lietuviams miglą i 
akis, rasvdarras. kad ^Dvikalbiskumas. 
kaip jau teisingai buvo pabrėžta mūsų lite
ratūroje. nereiškia kalbos išstūmimo arba 
įsigalėjimo kitos sąskaita, o ju lygiagreti! 
buvimą ir padeda giliau įsisavinti abi kal
bas — tiek gimtąją, tiek tarpnacionaline”. 
( G. Zimanas, ibid. 140 141.). Matyt, jis 
mano sovietinės imperijos ^šiaurės Vaka
ru krašto"“ provincijos valdiniams galis 
meluoti ir tais atvejais, kai ir pats ^vyres- 
nvsis brolis“ savo kėslus jau yra išsipa
sakojęs.

PERMATOMAS BOLšEMKŲ
Užmačių šydas

Žinorra. mask* niai ^ipagandininkai.
n&hfan -f < planus ir

žygius nerusų kalboms S. S-goje nudaigoti. > 
stengiasi daiktų nevadinti tikraisiais var
dais. o pasirenka eufeminius terminus bei j 
stilių, dangstosi melo šydu, tačiau gerai 
permatomu. Dešerijevas verčiasi tuo pa
čiu sovietiniu stilium ir dėstymo būdu, kai 
skaitytojo suvedžiojimo tikslu sąmoningai j 
neduodama tikslių ir aiškių sąvokų bei 
vaidinių. Teisingai apie tokį rašymą sa- 
I^L^chierbauinas: “Tas kalbinės išraiškos 
netiesumas, tas atskyrio galimybių para- 
ližavimas, tas pabliurimas sąvokinio tiks
lumo, be kurio negalimas elementarinis 
nuomonių pasikeitimas — yra tačiau ne 
pats sau tikslas. Jis veikiau įgalina proce
dūrą. kuri pavadinta Temos suvedžiojimu', 
kai atskiri atvejai yra susieti pagal komu
nistinį tikslą". (H. Schierbaum, das Wort 
als politisches Instrument — Die Sprache 
ini geteilten Deutschland I, 196-4, 31.)-

Deserijevas savo minėtoje knygoje rū
pestingai stengiasi pabrėžti, kad rusų bai
lios skleidimas sovietinės imperijos gyven
tojų tarpe labai skipąsis nuo buržuazinių 
ir kapitalistinių kraštų kalbinės politikos. 
Girdi, ten vartojama prievarta, o S. S-go
je — ne. čia nerusu tautos i rusu kalbos 
vartojimą einančios savo noru. Visiems 
žinoma, kad tai įprastinis sovietinis me
las. Tačiau vis dėlto tam tikru požiūriu 
skirtumo esama. J<ai kurios nekomunisti
nės valsty bės paprastai eina čia į savo tiks- 

j lą atvirai, prieš savo aukas nesidangstyda- 
Į mos geradarių skraiste; tuo atvirumu, 
? gali sakyti, jos bent moraliai stovi aukš
čiau už bolševikus. O antra, jos žymiai 
irčiau savo aukas veikia. Antai, Rusijos

carai, nors taip pat siekė Lietuvos asimi
liavimo, — bolševikai čia tik tęsia caru ir 
jų atstovo Muravjovo Koriko pradėtąjį 
darbą, — per 120 pavergimo metų, kai lie
tuviai dar ir tautiškai susipratusios inteli
gentijos teturėjo ant pirštų suskaitomai, 
Lietuvoje mažiau tepadarė lietuvių naiki
nimui negu bolševikai maždaug per 5 kar
tus trumpesnį laiką. Juk sovietinių Lietu
vos kolonizavimo tempų ir masinių lietu
vių trėmimų ir žudynių negalima nė iš tolo 
palyginti su cariniais.

Kad S. S-gos tautos pačios savo noru su
tiktu pamesti savo gimtąsias kalbas ir per
eitų į rusų kalbos vartojimą, kaip skelbia 
sovietiniai propagandininkai, -įskaitant ir 
Dešerijevą, vėl eilinis sovietinis melas. Ne 
tik tautos, bet apskritai ir jų komunistų 
partijos (nors faktiškai ir pačios būdamos 
tik centrinės S. S-gos komunistų partijos 
padaliniai), jei tik jos savo komitetuose tu
ri pakankamai savo atstovų, o ne Maskvos 
atsiųstų statytinių, tam priešinasi, štai 
ryšium su 1958 m. mokyklų reforma Mas
kva paskelbė, jog Lietuvos respublikos mo
kyklose dėstomosios kalbos klausima turė
sią patys tėvai nutarti, visai nepaisydami, 
kad sovietinė Lietuvos konstitucija (str. 
93) ir S. S-gos konstitucija (str. 121) ga
rantavo, jog ta kalba turi būti lietuvių. 
Nors Lietuvos komunistų partija Kremlių 
ir prašė, kad jis savo nutarimą pakeistų, 
“didysis brolis” to nesutiko padaryti. (V. 
Vaitekūnas. Sovietized Education ir Oc
cupied Lithuania — V. S. Vardys (red.) 
Lithuania under the Soviets, New York 
1968,189.) čia Maskva ne tik savo primes

tąją konstituciją sulaužė, bet ir iš esmės 
pakeitė lietuvių kalbos likimą Lietuvos 
mokyklose: juįc “demokratiškas” nuosta
tas, kad dėl dėstomosios kalbos Lietuvos 
mokyklose kiekvienu atveju turės nuspręs
ti tėvai, tiek tepriklausys nuo lietuvių tėvų 
noro, kiek ir ūkininku noras eiti i kolcho
zus. Tik 1965 m. Maskva padarė čia nuo
laidų lietuviams (taip pat estams ira lat
viams), kurie vis klabino Kremliaus duris. 
(V. S. Vardys, Altes und Neues, 87.).

Deserijevas ir kiti sovietiniai rusų kal
bos propagandininkai, norėdami nukreip
ti nerusų dėmesį nuo užgožiamosios rusų 
kalbos įtakos S. S-gos nerusų kalboms, daž
nai vartoja fraze “tarpusavio kalbų įtaka 
ir prasiturtinimas”. Jei tai būtų natūrali 
vienos kalbos įtaka kitai, o ne iš aukšto 
Kremliaus diriguojama ir primetama 
“technikinės ir ekonominės bazės” ar ki
tomis genocidinėmis priemonėmis, nebūtų 
ko bloga. Vėl tas kalbų “prasiturtinimas” 
tėra vienašališkas f į^usų kalbą iš kitų S. 
S-gos kalbų nebent vienas antras rusų kal
bos struktūros negriaunąs žodis įleidžia
mas, o jau rusų kalbos įtakai nerusų kal
boms yra nustatyta visa eilė kanalų.

Sovietiniai propagandininkai rusų kal
bos primetimą S. S-gos nerusams dar ir tuo 
mėgina padaryti tariamai malonesnį, kad 
tą kalbą vadina “didžiąja rusų kalba” 
(velikij russkij jazyk) ir teigia, kad tik 
per ją toms tautoms teprieinamas kultūri
nio gy venimo pakilimas. O iš tikrųjų kal
botyra žino, kad kiekvienos tautos kalba 
yra pakankama tos tautos reikalams; ir 
dar daugiau: tik gimtoji kalba tegali tau
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tai geriau patarnauti. Antra, jei rusų kal
ba dabar ir geriau atliktų kultūrinę ir ci
vilizacinę funkciją ir kitataučiams, tai tą 
tegalima pasakyti nebent apie mažiau išsi
vysčiusias mažas sovietinės imperijos tau
teles, neturinčias ar dar vakar neturėju
sias savo rašto, o ne apie senas literatūri
nes tradicijas turinčias tautas, jų tarpe ir 
lietuvių. Jei lietuvių kalba, ypač dėl bol
ševikams “turinčio pozityvią, reikšmę’ Lie
tuvos patekimo į carų imperiją, ir buvo 
atsilikusi specialinės terminologijos išsi- 
vystime, tai lietuviai, atgavę nepriklauso
mybę. sėkmingai ėmė šią spragą užkišti. 
O jr antrosios sovietinės okupacijos metu 
ja/inieji lietuviai kalbininkai Lietuvoje pa
ruošė eilę specialių terminologijos žodynų, 
kurie būtų ir geresni, jei maskviniai jų 
bosai nebūtų liepę juos versti žodynus iš 
rusų kalbos ir arčiau laikyti rusiškosios 
terminologijos sistemos bei darybos prin
cipų.

KALBOS STRUKTŪROS SOVIETINTMAS 
IR RUSINIMAS

Ligi šiol kalbėjome apie įvairias išori
nes sovietinės kalbų politikos prieiųpnes. 
Dabar pažvelkime, kaip pati liejtuvių, kal
bą tai politikai panaudojama.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
“NAUJIENA 8n



DR. ANNA BAUCNiS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef. 
Rezid. telef 

Casdien nuo

IjOj

PRospect 8-3229 
WAIbrook 5-5076
L0 iki 12 vai. ryto, 

įuo / iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

-l«f.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
/ak. kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
’Yečiad ir sekmad ofisas uždarytas

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

DR PETER BRAZIS 
“HYSICIAN AND SURGEON 
’434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
>FISO VALANDOS:

-c.du netvirtad nuo 1—4 ir 7—9, 
<irad oenktadienj nuo 1—5, tree.

• ■ Y'Rtar1 tiktai susitarus

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS 
A L E R G I J A 

2751 WEST 51st STREET 
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUXD E. CIARA 
2709 W. 51st STREET 

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10-—4, ir 

seštad. 10—2 vai,

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS f
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET-■
OFISQ VALANDOS:

Kasdien nuo 14-4 popiet ir 6—8 vai.
Treč. ir šeštad. uždaryta. 

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
285S W. 63rd STREET

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

iriso relu HE 4-1818 arba RE 7-9700 
▼•dencijos: PR 6-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
-VDYTQJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
'454 WEST 71st STREET 

nėmimo vai.: nuo 9—11 vai. ryto ir 
;l»o 4—8 vai. po pietų, šeštad. nuo

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

DR. FRANK PLECKAS
QPTOMETRISTAS

KALBA 
2618 W. 71 st 
Tikrina akis.

LIETUVIŠKAI
St. — Tel. 737-5149
Pritaiko akinius ir 

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

M LEOHAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
Wvirtad. nuo 6—8 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. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Ret. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiad.. 
ir penkt. 24 ir 64 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

i
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KI

FUNERAL HOME

I

KSSafo^.*-.

ir darbininkai.

%
PERKRAUSTYMAI

a1(3aseniausia ir didžiausia laidoj imu

CRADINSKAS^

i

3EVERLY HILLS GtLINYčIJ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63 rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-083-

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairi y atstump. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

La»dotuv*ų di»ekranai

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

St 
J®.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS
Aparatai Protezai, Med Ban 
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS 4. A B

■>850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: p Respect 6-5084

Jonu 
fraternalinio policijos 
(FOP), virš 120,000 i 
rinčios organizacijos virsti 
kas, pripažino, kad didoką poli
cininkų skaičių juodieji pante
ros nužudė arba sužeidė, pa
reikšdamas nusistebėjimą spau
dos, radijo ir TV (media) elge
siu bei publikos laikysena.

Kai praeitą lapkričio mėnesį 
juodieji panteros iš pasalų nu
šovė du Chicagos policininkus, 
tas įvykis praėjo beveik nepaste
bėtas ypač toliau nuo miesto. 
Bet kai policija su varantu už
klupo panterų ginklų sandėlį ir 
susišaudyme užmušė du juodus j 
panteras, tai ir spauda, laik-; 
raščių ir radijo žinios bei tele- \ g 
vizijos vaizdai plačiausiai tik i 
ir garsino, skelbdami su “pan- 
teromis” pasikalbėjimus ir fan- i 
tastiškus svaičiojimus apie ne
grų “genocidą” ir t. t. Iš visų 
pusių pasigirdo reikalavimai

OS BIZNIERIŲ?
GARSINASI

IEVAS
•

Fordo bendrovė, norėdama parodyti, kaip svarbu automoilio vairuotojams yra prisirišti 
demonstravo, kas atsitinka neprisirišusiems, jei automoilis apsiverčia. Kairėje, viršuje automobilis specialiai 
apverčiamas, o apačioje matome iškamšą, iškritusią per šonini langą, skrendančią oru. Iškamša nukrito nuo au

tomobilio 50 pėdu. Automobilis važia /o tik 50 mylių per valandą greičiu.

(FUTRAMENTAS)
numo arba liūdesio valandoje 

gražiausios gėlės ir vainikai, antka
pių papuošimai ir sezoninės

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

1R SUNOS
MARQUETTE

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

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

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
UKšTf TŪTOM O BILIAMS PASTATYTI

Šokiu Muzikos
IR KITOKIOS

PLOKŠTELĖS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- 
dienip_iki penktadienio 10—11 
vai. rytoT"'=^zšeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai

v

nuodugniausiai ištirti tų dvie
jų panterų nušovimą net pri
tariant juodųjų militantų ke
liamam nepasitikėjimui baltųjų 
tardytojais ir teisėjais, tuo tar
pu kai niekas beveik nė nepri
siminė, kad reiktų ištirti tų 
dviejų policininkų nužudymą, 
juo labiau, kad tų panterų “li
teratūroje” viešai šaukiama 
šaudyti įstatymų saugotojus.

“Panterų kaltinimai, kad po
licija siekia juos eksterminuoti, 
yra nesąmonė”, pasakė Harring
ton, bet kad panteros planuoja 
policijos genocidą yra užrekor- 
duotas dalykas. Ši organizaci
ja (panteros) giriasi maitina 
vaikus, tačiau su jų maistu dai
nuoja tokią “dainą”:

Ant kalnelio stovi kiaulė
(policininkas);

Jei jos neužmušit, panteros
/tai padarys.

Negrų ’ vaikams dalinami pai
šybos sąsiuviniai, vaizduoją po
licininką su kiaulės galva, kurį 
juodas žmogus užmuša.

“Policija yra įsitikinusi, kad 
juodieji panteros turi suokalbį 
žudyti policijos valdininkus, Įs-|^u 
kaitant ir federalinius”, sako itomobiliu. 
Harrington. “Aišku, kad jie da
lyvauja revoliucinėje konspira
cijoje... Baltieji ultraliberalai 
šokosi paremti juoduosius pan
teras, nepaisydami, kokie tam
sūs

✓akaruškos: Pirmadieniais 7 r
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AV?
CHICAGO, ILL. 6062£

A FOREST’S FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every shrub, 
tad ill car wildlife depend on 

you » help prevent 
forest fires. So please folkrr 

Smokey's ABCs: Always 
bold marches rill cold. Be sure 

to drown all campfires.

them again Crush ill 
smokes dead oat.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rexid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jet neatsiTfepia, Ui tėlėf. GI 845195 f

Vakarui komisiją sudaro: Pe- loje. Paskutiniu laiku, apie 30 
ter Bellon, Joe Pakudaitis ir i metų gyveno Brighton Parke.
Julia Pocius. Taip pat išrinkti Žemeckai buvo seni naujie-

Jniečiai ir dalyvavo lietuviško-
. - j, • - ■ :je veikloje. Brighton Parke gy-Susirinkimą uždarius visiems , j

Upvtės klubo nariams buvo peno nuosavame name. Paltko 
banketas. Gimtadieniu progai"6 hk an“k^ J*1 ir 
it . .u ... ? Aunuos jis labai mvlėio.H. \ engeliauskienei ir Kisie- j J -
lienei sudainuota Happy Birth-i Parapijomis ;
day. Jos. o kartu ir Condux vi-1
sus pavaišino. Naujus metus) 
pradedant nuotaikingai pasi
kalbėta ir padainuota. Koresp.

ŽEMECKĄ PALAIDOJUS
Pranas Žemeckas mirė pra

eitais metais, gruodžio 29 d., o 
palaidotas buvo sausio 2 d.. 
Laidotuvėmis rūpinosi jo vie
nintelė duktė Bernice ir žentas 
Bossai. Pašarvotas buvo Pel- 

y ro Bieliūno koplyčioje, Brigh
ton Parke. Susirinko nemažai 
velionio giminių, draugu ir 
pažįstamų. Koplyčioje apie 10 
valandą pradėtos apeigos, ku
rias pravedė direktorius Bie
liūnas. . Po to velionis nulydė
tas į šv. Agnes bažnyčią, o po 
pamaldų iš ten į šv. Kazimiero 
kapines. Palydėjo apie 10 au- 

Kapų koplyčioje 
dar pasimelsta už velionio sie
lą ir atvykusių palydėtas prie 
duobės, kur ir palaidotas am
žinam poilsiui.

Bieliūnas velionio artimųjų 
vardu padėkojo visiems už gė
les ir atiduotą pagarbą. Vaini
kai buvo ir nuo SLA 228 kuo- 

TV L. , , . . . • . . pos bei Utenos klubo. Visi bu-Lpvtes klubo metinis susirin-l . .. .. . , . . , . VO pakviesti i restoranu pie-
kimas vengeliauskiencs sve^ai‘ fums 
nėję įvyko sausio 2 d. Apsilan
kė daug narių. Pirmininkas J. Pranas Žemeckas į Ameriką 
Kiaunė susirinkimą atidaryda- atvyko 1909 metais ir apsistojo 
mas narius pasveikino su nau- Pittsburghe. Ten vedė 
jais metais. ;
gerbtas miręs narys Tenther. J. 
Baličas perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą, o valdyba 
padarė pranešimus. Protoko
las ir pranešimai priimti. Po 
to naujoji pirmininkė Anna Į 
Condux pasisveikino su buvu-1 
siu pirmininku Kiaune, kuris Į 
klubui vadovavo apie 10 metų. 
Jis per tą laiką klubo labui 
daug pasidarbavo.

| Naujoji pirmininkė Condux 
gražiai prabilo i susirinkusius 
ir kvietė dar daugiau darbuotis 
klubo ir lietuvių visuomenės 
labui. Ji pasakė seną posakį, 
kad kur vienybė, ten ir galy
bė. Kaip senoji, taip ir naujo
ji valdyba visus pasveikino ir 
visiems palinkėjo viso gero.

Naujais nariais j klubą įsto
jo Bose Brazis fr Emilija Bac
kus. Praeito subuvimo komi
sija padarė pranešimą. Vaka
ras 
įjos komisija 
ima i*

Susirinkimu ir parenkime

yra jų tikslai”.

Upytes Klubas

Rože 
Minutės tyloje pa- įBiržietę. Su ja išgyveno virš 50 

-----------------------------t lniefye j0 žmona mirė 1967 m. 
sausio 7 d. Iš Pittsburgho buvo 
išsikėlę į Ohio. Prieš 40 metų 
atvyko i Chicagą ir apsigyveno 
Northsaidėje. Northsaidieciai 
jų šeimą gerai pažinojo, nes jų 
duktė dalyvavo jaunimo

davė pelno. Knygų revizi- 
i padarė praneši- 

iš visų metų veiklos. Pra
nešimai priimti. Nutarta su

drengti blynui r šokių vakarą, 
* kuris įvyks vasario 7 dieną.

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNEsKOS
i IB-CONDITIONED KOPLYČIOS

DOVYDAS P- GAIDAS GERAtDAS F. DAIMII
1605-07 HERMITAGE AVENUE

Vengebauskienės salėje.

Ves;

rui.

— Chicagos Lietuvių Brighton Pa 
ko Moterų

— SLA 
nkimas

riai prašomi gausiai atsila: 
bus knygų revizijos komis!j

vax. \ įsi r 
susirinkimą.

kata aptarti ir išklausyti 
gu revizijos komisijos.

Estei I a McNamee,

Telefonas LAfavette t-0440

aptarti.
Estella McNamee.

Tel VArd- 7-17A1 1742

ržvilko Draugiško Kk 
;irinkimas įvyks

PETRAS BIELIŪNAS

VASAITIS

AMBULANChf 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE M'ESTO 
DALYSE

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

NARIAI:
Chicagos

dieną Ciucagos Lietini

Laidotuvių

Direktorių

huk 
rinkimas 
nt 8 va: 
2417 Wes

niai ii

50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

(LACKAWICZ)
KEET REpublic 7-1213

Virginia 7-3672

MAGDALENA MINIKA • STL'LGINSKAITE
Gyveno 184oje apylinkėje

Mirė 1970 m. sausio 5 d.. 10 vai. ryto. Gimusi Lietuvoje. Taura 
gės aps., Ga irės parap., Platkapuriu kaime.

/Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Petras, 2 dukterys — Josephine Simunjak. 

žentas George, ir Anne Churulo. 3 anūkai: Richard Simunjak. 
Celmer ir Shirley Churulo, 3 proanūkai, brolis Adomas Stalginsca^ 
su šeima, švogeris Stanislovas Lukas su šeima, brolienė Mane S?ui 
ginskas, kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo sesuo mirusios Agotos Laurinaitis,
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 So. U 

tuanica Avenue.
Ketvirtadienį sausio 8 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčio 

i Dievo Apvaidos parapijos bažnyčią, o r 
laidojama Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse

Visi a. a. Magdalena 
širdžiai kvo čiami dalyvauti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, žentas, anūkai, oroanūkai, 

brolis ir gimines.
Laidotuvių Direktori

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LFTUAMCA AVENUE. Phone: Y irds 7-340!

□ paanale

I

HALSTED STREET Phone: YArds 7-191 j

H9 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

<a gimines, 
dot uvėse b

r pszžsta

PS- Q97.

VISI LIETUVIAI B1ZN1ER1A
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PAJAMŲ MOKESČIAI

NIEKUR GERIAU!

922-1888

Call 922-6262

SEAMSTRESS

Aukos

Chica

Susi-

Kieti

APORAŪbŲ

O*

tiek

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.

for small loop 
patent law firm

CALL 
769-2181

■ooie:
džio!

amas
<e vra

Call: Frank Zapofis 
3208*6 W. 95th St. 

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
” Nimy Statyba Ir Remontas

15 dien 
oro gos.

DICTAPHONE 
TYPIST

' .aurina 
goj keli: 
vaizdai.

NAUJIENOS’ KIEKVIENO

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

HEAL ESTATE AND BUILDERS 
2858 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

vo pan
nors <

jos dukra, kt 
kolas parapijc 
savo motinė<<•

Chicagos Medžiotoju ir Meš
keriotojų Klubas kviečia visus į 
Kaukių Balių sausio 10 d. 8 vai. 
vakaro Marquette salėje, 6908 S. 
Western Avenue. Gros Ramonio 
orkestras. Geriausioms kau
kėms skiriamos dovanos. (Pr).

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonai F ra nekas, Ssv.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos - 
(Standartinės ir Automatinės)

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

TeL: PR 8-9533

Accounts receivable clerk 
requires typing and typist 

for clerical work.

WALTER RASK, prezidentai
9727 So. WESTERN AVE.,

Chicago, III. 60643. Tel. 238-9717
Pardavinėjame lėktuvų, laivų, trau
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus t visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

savaitėje. Nereikia virti, 
tarsime dėl algos.

Susikalbėti angliškai.
Tel. 363-8046

Knygą galima gauti N 
pasiunčiant Money Orderi

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

\pp!y at CAR FOREMANS OFFICE, located 1*6 mile East ol York Rd. 
and Green St., Bensenville, Hl. or phone.

766-1100 Ext. 331 or 330
An equal opportunity employer

RENTING IN GENERAL
Nuomos

One who does good work 
z Reas, wages. PERKAME, PARDUODAME, MAI 

NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolų, visokeriopą ap 
draudą, veikia notariatas.

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

MAISTO KRAUTUVĖ 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

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

INCOME TAX.

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

ŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
jaugusiems. 4216 So. Campbell.

Tel. 927-7043 arba YA 7-9580.

BILLING CLERK
Film distributor — near Loop 
Experience preferred. Some ty

ping required.
Salary open.

Call Mr. MAYER at DE 7-2855

NOTARY, INCOME TAS. SERVICE 
4259 S^MAPLEWOOD AVENUE

' Teh CL 4-7450
Greitas ir Tvarkingas visokiausią nuc 
savybių piršima* pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir Rūdijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai: Kasdien 9—3 ir 5—8.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MEAES1NIAIS ISSLMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-77.47

♦ “Naujienoms” reikalingas 
spaustuvės darbininkas. Geriau 
būtu susipažinęs su spaustuvės 
darbais, bet išmokytume ir 
spaustuvėje nedirbusi. Čikago
je gyvenantieji galėtų užvažiuo
ti į “Naujienas” ir išsikalbėti 
administracijoj, o kitose kolo
nijose gyvenantieji galėtų para
šyti tokiu adresu: “Naujienos”, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois 60608.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus Ir perstatau senui vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ii 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609

Tel.: VI 7-3447 '

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

Pleasant working conditions for 
national company. 
Excellent benefits.

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4445 So. ASHLAND AYJL 

LA 3-4775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Plflūe eu+omoblliv draudimai.

R-AL ESTATE FOR SALE 
Nai -i. Žemė — Pardavimui

♦ Edvardas Momkus vaidina 
Deputatą A. Landsbergio veika
le, kurio premjera įvyksta jau 
sausio 17 ir 18 dienomis. Bilie
tai gaunami Marginiuose, 2511 
West 69 gatvė. E9<s numeruo

ju IL WAUKEE ROADS NEEDS
RAILROAD CAR MEN

WELDERS CAR CLEANERS — OILERS NEEDED 
experience not necessary, will train.

KEUFFEL & ESSER Co
500 CENTRAL

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

176 puslapiai, yra fotografi 
Tai geriausioji sodrių pash

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, .’ima ir note 

kamuosiu® vamzdžius sutaisome artu 
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 

’Irsi'naxdvnjte rrAltvd

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8

TERRA
Brengenybėt, Laikrodžiai, Dovanos 

vitomi progemi
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4650

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

— Adolph Sosnitzki, gyv. 
4440 So. Rockwell St. Sophie 
Zakaraitės vyras mirė ir buvo 
gruodžio 24 d. palydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčią ir 
po pamaldų palaidotas Šv. Ka
zimiero Lietuvių kapinėse.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

MEDŽIUKAS, Archer,
Chicago, III. S0632. To!. YA 7-59S0

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

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

HICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGFMYRŽS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T*L: REpublIc 7-1941
<0 98 vsnvi! vaaai&B vi

PARDUODAM!
IŠ MODELDrtV NAMŲ BALDAI 

iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
limis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 So. WESTERN AVE. 
TEL. GR 6-4421

— Packard J. Dalei] 
gos miesto meras, įteikė Chica- 
gos miesto vėliavą Kelly Park 
Trojan orkestro direktoriui 
Charles Guse. šią vėliavą su 
orkestru veš į Miami, Floridą 
ir su jaxialyvaus parade Oran
ge Bowl Pageant* iškilmėes.

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

—Robert Gražys, gyv. 2903 
W. 39 PL, mirė ir gruodžio 26 
d. buvo palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

Per innum 
Sevinęs

A XTURES
andai Ir įrengimai

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogia lisI moks

li mc sąlygos.
L BACEVIČIUS

4455 So. Kedzie Ave. PR S-2233

cero lietuviams, nes ligi šiam 
laikui panašios lietuviškos 
įstaigos uTrreturijoine. čia ne 
lik valomi ir taisonri, bet prii
mami ir naujų rimh užsaky
mai.. Lietuviai turėtų savą 
verslininką palaikyti. P. D.

— Adp. 7,arko Sekerez pra- 
eša. kad jis yra Lake County 
>emokraių kandidatas į JAV 
ongresų. Jis yra baigės teisės 
lokslus ir yra dirbęs Gary* 
liesto inžinieriaus darba.

amas, 1602 So. 51
Comn 

nerasit

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

— Veronika 
(Shermon) m 
d. sulaukusi gil 
laidota su baz

REIKALINGA MOTERIS
LIETUVIŠKAI ŠEIMĄI 

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

barys, TV.
Tel. FI 4-6196 

po 6- vai. vak.

menuo, bei mokas ncatsmc] 
Buvau nuėjęs i J. Evans lak 
tuviu koplyčią, bet į ten t 
reikalu niekas nesikreipė. N 
no paltas buvo panašios sp: 
vos ir tas pat didumas; tik 5 
keisto palto kišenėje radau 
garų, o aš nerūkau. Kaip t

prasideda :r n 
bat Prasidės 
įvairūs nuiarh 
nėšio penkladi 
nos Rožės kltd 
Liberty svetain 
tuoj po Na u j u j 
riai savo pa re i 
Klubo finansų 
Genis buvo su:

— Siu metų sausio 11 d. i 
vai. po pietų Jaunimo Centre 
įvyks akademija įnirusiam Lie
tuvos prezidentui Stulginskiui 
paminėti. Kalbės gen. konsulas 
Dr. Daužvardis, Algis Kasiu- 
laitis ir Jonas Daugėla. Meni
nę programą atliks Povilas Ma- 
tiukas, Petras Armonas 
nigirdas Motiekai t 
nebus renkamos.

i kūrinys su 
as gxwo gyve- 
pasikalbę j inu

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reiki*

tinę arba paskamu 
nu — 656 - 633(L I 
siems malonios, tod 
te ir savo kaimvna

ashing toro miesto Iv 
va ir Kolumbijos dist 
nešto tarvbos pirminiu

— Adolfas Xemajuska Cice- 
mieste. Liberty namuose 

darė rūbų valyklą ir siuvyk-
Tai didelis patogumas Ci-

BurHngtone ant vieno garažo stogo susikrovė 
kad stogas neišlaikė ir sulūžo.

lio.:c buvo 
kuopos narė

balandžio mėn. 5 d.? 
č*1 goję, Lietuvių 
_ iicinę vakarie- 

,’a m- aine programa, 
ves VaKarienė bus Personality Lo- 

{dge salėje. 4740 So. Cicero Avė. 
Į Čikagos ir apylinkių lietuviai 
■kviečiami vakarienės proga įs
toti į LF narių eiles ir dalyvauti 
i vakarienėje. Gali dalyvauti ir 
jnenariai, užsimokėję po $10.00. 
!Dėl informacijų ir registracijos 
i kreiptis į LF būstinę, 6643 So. 
Maplewood Ave.. Chicago, Ill. 
60629. telef. 778-2858 arba pas 

'savo LF vajaus komitetus bei 
įgaliotinius. , (Pr).

— Staigu 
.skus (Lu i j 
bažnytinėm 
buvo ilgam 
jas. Priklausė Raudonos Rož 
klubui ir šv. Antano drau 
Draugijos suteikė pusk 
patarnavimą grabnesiais. 
ir tokiu, kurie i 
klauso. Mano i 
yra didelis apšilę

^asisakv 
našiau

SECRETARY
Machine Shcp in Skokie area 

needs secretary. 
Varied duties. 

Apply in Person 
GLADSTONE TOOL 

7334 N. PJDGEWAY 
SKOKIE, ILL.

i ucser lengvai suprantąs, 
I ko juodžių vadai bendrai 

riidzim laikėsi nepaprasto pik- 
---  31 - o didmieseiuo- 
atveyu. Girdi, ’Ynes juodie- 
vadai tekreipėme dėmėsi i 

suomenės nusikaitimus prieš 
ūsu žmones — ir tai teisingai. 
atbant apie kriminalą, mes 
-eipt-me dėmesį i policijos 
klika ir skelbėme istoriją 
>:e policijos brutalumą” Nors 
ivę teisinga ir reikalinga ši- 
L> 'l juodieji lyderiai 
omr -uri tenkintis. Reikią 
žmon ą nusikaltimus prieš 

suome nę skelbti.
Tucker sutiko, kad daugiau- 
n nusikaltimų padaro jauni 
riškos lyties juodukai, ta
šu atkreipė dėmesį ir į tai, 
id pačių juodųjų bendruome- 

teikia didžiausią kriminalo 
tkų skaičių.
Užpuolikai, rankinukų gro- 
kai. į namus įsilaužikai, 
nurtininkai ir prievartautojai 
džiąja dalimi esą jauni vy- 
ūka . kere niekuomet darbo 
?dirbo ir dirbti nemano tol, 
>1 ne pragvvena iš kriminalo.

c
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