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naujų idėjų ir sovietų pavergtom

tautom ir jų komunistams. To
dėl ateityje reikia laukti tamp
resnio slavakų prijungimo prie 
Pragos centrinės valdžios, kaip 
buvo Novotnio laikais, nors slo
vakai visada protestavo, kad 
Pragos valdžia slovakus išnaudo
janti ir apleidžianti.

Vakar jury komisija šias ei
lutes rašant dar tebesvarstė sep
tynių agitatorių bylos sprendimą 
ir kaltinamųjų likimas dar ne
buvo aiškus.

o- Sen. Ed. Muskie paskelbė, 
kad jis trečią kartą kandidatuos 

i senata.

Amerikos prekybos su už
sieniais pernai davė 7 bil. dole 
riu deficitą.

o Senatas teisingumo komi
tetas 12 balsų prieš 4 vakar pa
tvirtino teisėjo Carswell kandi 
datūrą i Aukščiausią Teismą. Se
natas pradės debatus dėl jo pa
skyrimo kovo 2 d.

žmonių buvo deportuota karo 
metais. Gal apie 150,000 pasi
traukė į Lenkiją. Daugiau kaip 
50,000 lietuvių yra Austrijoje 
ir Vokietijoje. Gerokas jų skai
čius atvyko į Jungtines Valsty
bes.

Rusija bandė šias tris Pabalti
jo valstybes valdyti savo pa
statytais vietiniais valdininkais, 
panašiais kaip ji valdo savo pa
jungtas valstybes kvislingų iš
kamšų pagalba. Tačiau Pabalti-

♦ Komunistinė Kinija paleido 
iš kalėjimo Britanijos pilietį, 78 
metų McBain, kuris Kinijoje iš
gyveno daug metų, o dabar bu
vo atsiųstas į Hong Kongą.
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Moodi
• Wadi Hof

— Iš Lietuvos gauta žinia apie 
Onos Bugailiškienės-Gruzdytės 
mirtį. Ji buvo Emilijos Put- 
vinskienės sesuo, mirė Vilniu
je 1970.1.28 ir palaidota sausio 
30 d. Vilniuje, Rasų kapuose 
greta savo vyro, Felikso Bugąi- 
liškio.

Beveik kiekvienas dešimtasis 
amerikietis yra kilęs iš paverg
tųjų ar pajungtųjų tautų, įskai
tant tuos, kurie pabėgo iš Rusi
jos nuo komunizmo ir tuos, ku
rie Rusiją apleido dar carų lai
kais. Tačiau per metų metus- 
tūkstančiai išvietintųjų lietuvių 
kaltino Rusiją kaip genocido 
vykdytoją ir šaukėsi į Amerikos 
prezidentus, pradedant Truma- 
nu, kad skatintų Jungtines Tau
tas ištirti padėtį Pabaltijo vals
tybėse. Tie atsišaukimai liko be 
pasekmių.

Kai Rusija prarijo Lietuvą, jos 
gyventojų buvo tik truputį ma
žiau kai 3 milijonai. Lietuviai 
vergijos lengvai neprisiėmė. Jie 
priešinosi.

Iki 1948 metų Rusija skelbėsi 
likvidavusi 12,000 ar daugiau po
grindžio kovotojų. Lietuvių trem 
tinių šaltiniai likviduotųjų skai
čių pateikia 8,500. Apie 35,000 
aktyvistų pasiliko veikti prieš 
prispaudėjus.

Panaši situacija buvo Latvijo
je ir Estijoje.

Siekdami nugalėti rezidenci
jos sąjūdį, rusai griebėsi visuo
tinos deportacijos. Apskaičiuo-

TEL AVIVAS. — Izraelis jau 
baigė statyti žibalo vamzdžių li
niją iš Eilato uosto prie Rau
donosios jūros Aškelono uosto, 
Viduržemio jūroje. Linija buvo 
atidaryta prieš 10 dienų. Ji yra 
155 mylių ilgumo, per metus 
ta linija pereis apie 20 milijonų 
tonų naftos. Laivams neberei
kės plaukti Suezo kanalu, jei 
jis kada bus atidalytas. Iš Aš
kelono laivai galės naftą pasiimti 
ir išvežioti Viduržemio jūros pir
kėjams.

MASKVA. — Sovietų litera
tūros žurnalo “Novy Mir” redak
torius Aleksandras Tvardovskis 
pasitraukė iš pareigų. Jis ir jo 
žurnalo linija seniai buvo puo
lama “Literaturnaįa Gazieta”, 
rašytojų sąjungos organo ir at
skirų partijos kritikų. “Novy 
Mir” kiek laisviau žiūrėdavo į 
režimui nepatinkančių rašytojų 
kūrinius ir juos spausdindavo. 
Praėjusią savaitę rašytojų są
junga pakeitė keturis ’’Novy 
Mir” redaktorius, atsiųsdama iš
tikimus konservatorius. Tvar
dovskis po to atsistatydinęs. Jis 
iki šiol išsilaikęs tik todėl, kad
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Nedaug kas bepameną, o dau
gelis, deja, nė nebepaiso, kad ry
toj atžymimos Lietuvos nepri
klausomybės 62 (turėjo būti 52) 
metų sukaktuvės.

Beveik pusė tų metų buvo pra
leista Kremliaus ne junge, bet 
vergijoje. Su Lietuva drauge 
vergijoje yra Estija ir Latvija.

Laisvė suklykė, kai nacių ba
tai sutrypė Čekoslovakiją 1938 
ir 1939 metais, tačiau beveik be 
jokio riksmo praėjo, kai Rusija 
1939 ir 1940 metais prarijo sa
vo tris mažas kaimynes.

Iki šiandien pasaulis tiek ap
siprato su baisenybėmis, kad iš
didžios ir laisvos tautos nelaimė 
nebekelia susirūpinimo, net sąži
nės gražinio.

Kai 1939 metais Italija padarė 
invaziją ir aneksavo Albaniją, 
buv. prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas pareiškė: “Kiekvie
nos mažos tautos pasaulyje poli
tinė, ekonominė ir socialinė ne
priklausomybė daro įtakos mūsų 
valstybiniam saugumui ir gero
vei. Kiekviena tokia dingusi 
tauta silpnina mūsų valstybinį 
saugumą ir gerovę”.

Tačiau šių žodžių jis nebetai
kė Lietuvai, Estijai ir Latvijai, 
kurias Rusija 1939 mętais -oku
pavo ir 1940 m.'prarijo. Taip 
pat jis tų žodžių .netaikė Lenki
jai, Čekoslovakijai, Vengrijai, 
Rumunijai ir Bulgarijai, bet dar 
pagelbėjo Jaltoj perduoti jas į 
nelaisvę, į likimą, kurį jo įpėdi
nis Harry So. Trumanas užant
spaudavo Potsdame. Rytų Vo
kietija taip pat pateko raudonų
jų nelaisvėn.

biure.
BONA. — Vakarų Vokietijoje 

policija ėmė saugoti žydų sina
gogas, įstaigas ir prekybos na
mus po to, kai Muenchene gais
ras sunaikino žydų bendruome
nės centrą. Čia buvo ir senelių 
namai. Ugnyje žuvo septyni žy
dai ir 9 buvo sužeisti. Nustaty
ta, kad namai buvo padegti. Po
licija aiškina, kas namus pade
gė. Paskelbta aukšta piniginė 
premija už nusikaltėlių išaiški
nimą.

MILWAUKEE. — čia vėl įvy
ko demonstracijos, nes univer
sitete kalba sakė iš San Francis
co atvykęs kolegijos preziden
tas Hayakawa. Studentų kai
riosios grupės protestavo prieš 
jo kalbą ir daužė mieste langus. 
Hayakawa savo kalboje nusiste
bėjo, kad žmonės, kurie reika
lauja kalbos laisvės sau ir savo 
draugams, nelinkę duoti tos lais
vės kitiems, jei jų įsitikinimai 
kitokie.

jo būti trumpesnė. Pagrindinio 
kalbėtojo dr. B. Nemicko kalba 
turėjo būti trumpesnė. R. Sa- 
kodolskio kalbos galėjo visai ne
būti, nes buvo iškelti klausimai, 
nieko bendro neturį su švente. Jo 
pastabos apie bendravimą pra
eityje skaldė ir-dabar skaldo lie
tuvių visuomenę. Alto skyriaus 
surengtame minėjime netiko 
kalbėtojo pastaba, jog Clevelan- 
do rezoliucijos, paskelbtos visų 
veiksnių vardu, jau nebegalio- 
jąnčios.

Minėjime dalyvavo 1,200 žmo
nių, Laisvinimo darbui aukų su
rinkta 6,500 dol.

jo valstybėse tie vietiniai valdi
ninkai yra suporinami su iš Rusi
jos importuotais asistentais, tu
rinčiais geležinę kumštį ir mo
kančiais jos neslėpti. Tuo tarpu 
gyvenimas Lietuvoje yra pairęs.

Pramonės produkcija, kaip 
pranešama, nukrito iki pusės to 
kaip 1939 metais ar mažiau. 
Upių trafikas kadaise buvęs ju
dria .Nemuno upe esąs beveik

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo šarvuočių dalinys netoli Da 
Nango apsupo šiaurės Vietnamo 
batalijoną, kuriam buvo paves
ta pulti Da Nangą. Priešo dali
nys laukė apie 18 mylių nuo 
miesto atvykstančių sustiprini
mų. Po penkių dienų apsupimo 
kovų, žuvo 99 priešo kareiviai 
ir 20 buvo paimti nelaisvėn. Tarp 
žuvusių buvo bataliono vadas, 
politinis komisaras ir vienos kuo
pos vadas. Kitas kuopos vadas 
paimtas nelaisvėn. Komunistai 
prarado nemažai ginklų, kinų 
gamybos radijo siųstuvą, raketų 
sandėlius ir maisto atsargas.

Vis dažniau Izraelio aviacija nepasitenkina puolamais prie Suezo kanalo, bet bombarduoja ir to
liau esančius Egipto taikinius. Jau keliolika ka-tu buvo daužomi taikiniai prie Egipto sosti

nės Kairo.

PRAGA. — Čekoslovakijoje tebevyksta kova tarp partijos 
va3o Gustavo Hušako, kuris laikomas nuosaikiu^komunistu, ne
norinčiu per stipriai bausti 1968 metų reformų veikėjų, ir stali- 
nistų, kurie liko valdžioje iš Antonino Novotnio diktatūros dienų, 
žurnalas “Nove Slovo”, kuris leidžiamas Bratislavoje, Slovaki
joj ir yra laikomas Gustavo Husako organu, paskutiniame nume
ryje rašo, kad Čekoslovakijoj yra komunistų, kurie nieko nepa
simokė iš 1968 metų ir laiko save politiniai nepriklausomais, ga
linčiais daryti ir sakyti, kas patinka. Kai kurie vietiniai partijos 
vadai jau aiškiai kalbą, kad Husakas greit vėl bus Mokslų Akade
mijos narys. (Jis ten dirbo Novotnio valdymo laikais).

SANTO DOMINGO. — Ke
leivinis Domininkonų respubli
kos lėktuvas nukrito, sugedus 
motorui, į jūrą. Lėktuve buvo 
102 asmenys, jų tarpe 52 Ame
rikos piliečiai, žuvo buvusio 
Domininkonų prezidento Barre
ras žmona ir duktė, buvęs pasau
linis bokso čempionas Carlos 
Cruz ir 12 merginų — Puerto 
Rikos tinklinio rinktinė.

• Zagazig

• Inshas

AMMAN AS. — Jordano ka
ralius Husseinas spaudos konfe
rencijoje bandė išaiškinti Jorda
no vyriausybės,nusileidimą par
tizanams. Valdžios dekretas su
varžąs partizanų teises, buvo 
tyliai atšauktas. Susikirtimuose 
su partizanais žuvo 30 asmenų. 
Karalius pareiškė, kad įvykęs 
“nesusipratimas” ir jis išreiškiąs 
savo apgailestavimą dėl jo. Ka
ralius patvirtino, kad Pakistanas 
atsiuntė į Jordaną priešlėktu
vinės gynybos dalinį iš 500 vyrų, 
nes pakistaniečiai esą musulmo
nai ir turį neginčijamų teisių Je
ruzalės mieste.

minėjimas
ČIKAGA. — Sekmadienį Ma

ria HS įvyko Nepriklausomybės 
dienos minėjimas, kuriame da
lyvavo senatorius Charles Per
cy ir sen. Smith, abu Illinois res
publikonai. Generalinis Lietu
vos konsulas Čikagoje dr. P. 
Daužvardis pabrėžė, kad abu Il
linois senatorius minėjime kar
tu turėti yra retas atsitikimas, 
įvykęs tokių minėjimų proga pir
mą kartą. Sen. Percy buvo su
tiktas labai šiltai, jis pristatė 
pagrindinį kalbėtoją sen. Smith. 
Salėje matėsi ir daugiau res
publikonų partijos veikėjų.

Abu senatoriai parodė Lie
tuvos bylos supratimą ir lietu
vių, kaip balsuotojų, jėgos įver
tinimą. Sen. Smith savo kal
boje pažadėjo reikalauti, kad bū
tų sustiprinta “Amerikos Balso” 
siunčiama į Lietuvą programa, 
ir kad Lietuvos ir kitų Baltijos, 
valstybių laisvės byla būtų Ame
rikos vyriausybės keliama įvai
riomis progomis.

Minėjimo programa užsitęsė,

Husakas nelinkęs griežtai bau
sti Dubčeko šalininkų, nes jis 
pats buvo komunistų partijos 
valymo auka ir sėdėjo kalėjime 
Novotnio laikais. Todėl masinių 
areštų ir teismų Čekoslovakijo
je nėra, nors pavienių bylų ir 
įvairių kaltinimų pasitaiko, šiuo 
metu teisiamas žurnalistas ir 
buvęs redaktorius Ota Filip, o 
Jiri Lederer, kitas Dubčeko die
nų žurnalistas, buvo suimtas.

Nauja valdžia po truputį kei
čia ir 1968 metais atsiradusį 
čekų ir slovakų atskyrimą ir slo
vakų autonomijos padidinimą. 
Slovakijos partija veikia atski
rai nuo čekų partijos. Centro ko
mitete yra atskiras biuras čekų 
reikalams. Slovakai, gavę dau-. 
giau teisių partiniuose klausi- 
mouse, ėmė plėsti tas teises ir 
į ekonomiką. Sakoma, kad Slo
vakija be Pragos ėmė megzti 
prekybos ryšius su Vengrija, 
Austrija ir net Vakarų Vokieti
ja. Pragoję ruošiami nauji įs
tatymai, kurie tas slovakų teises 
vėl bandys apkarpyti. Spaudo
je vis dažniau pasisakoma apie 
stiprią, centrinę valdžią. Slova
kijos autonomijos padidinimas 
irgi laikomas politine Dubčeko 
klaida.

Slovakijos partija ir vyriausy
bė per praėjusius metus turėjo 
jau du premjerus ir tris parti- 

apmiręs. Keleivinių traukinių jos vadus. Sovietų Sąjungai vi- 
sumažinta iki vieno per dieną.: są laiką nepatikęs Slovakijos at- 

Rusija primetė savo kalbą uni- siskyrimas nuo Pragos centrali- 
versitetams ir mėgino privilioti zuotos valdžios. Kremliaus va- 
studentus, bet kaip pranešama,1 dai bijo, kad toks autonomijos 
tik apie 10 nuošimtis teįstojo į davimas slovakams gali sukelti 
komjaunimo sąjungą.

TEISĖJAS HOFFMAN NEPAMIRŠO IR KALTINAMŲJŲ GYNĖJU ĮŽEIDIMU
ČIKAGA. — Septynių agitatorių teisme teisėjas Julius Hof- 

man sekmadienį priteisė bausmes likusiems trims kaltinamiesiems 
už teismo įžeidimus: Jerry Rubin gavo 2 metus, 1 mėnesį ir 23 
dienas už 15 įžeidimų, John Froines gavo mėn. 15 dienų už 10 
įžeidimų ir Lee Weiner — 2 mėn. 18 dienų už 7 įžeidimus. Didelį 
triukšmą sukėlė teisėjo žodžiai kąltinamųjų advokatams. Teisėjas 
pasakė, kad ir advokatai gaus bausmes už teismo paniekinimą. 
Advokatas William Kunstler už 24 įžeidimus nubaudžiamas 4 
metus, 13 d. kalėjimo, advokatas Leonard Weinglass už 14 įžeidi
mų nubaustas 1 metams, 8 mėn., 3 dienoms kalėjimo.

Teisėjas Hoffmanas pareiškė, 
kad jis teismo praktikoje yra 
buvęs daug metų, tačiau jis nie
kada nėra girdėjęs teisininkų 
kalbant teisme taip, kaip kalbė
jo šio teismo gynėjai. Nusikalti
mai Amerikoje auga ir dėl to, — 
pareiškė teisėjas Hoffman, — 
kad nusikaltėliai žino, jog atsi
randa advokatų, kurie net per
žengdami savo profesijos reika
lavimus ir įsipareigojimus, tuos 
nusikaltėlius gina. Primindamas 
advokatui Kunstleriui jo perskai
tytą teisme New York Times ve
damąjį, kuriame teisėjas buvo 
kritikuojamas, teisėjas Hofma
nas pareiškė turįs šimtus veda
mųjų iš visos Amerikos laikraš
čių, kurie teisėją gyrė.

Avokatai nutarė teisėjo baus
mę apeliuoti ir jau sudarė šešių 
žymių advokatų tarybą, kuri 
juos gins apeliacijos teisme.

Lauke, prie teismo rūmų įvy
ko demonstracijos, kuriose jau
ni kaltinamųjų rėmėjai šaukė: 
“Two-four-six-eight, jail Hoff
man, smash the state”. Policija 
iškratė visą Drake Towers, 179 
E. Lake Shore dr. namą, kuria
me gyvena teisėjas Hoffmanas, 
nes buvo gauta žinia, kad ten 
padėta bomba. Speciali sustip
rinta sargyba saugo teisėjo bu
tą ir visą pastatą.

Amerikos Civiliniu Teisiu uni
ja New Yorke paskelbė savo nuo
monę, jog teisėjo Hoffmano 
bausmės gynėjams yra nekonsti- 
tucinės. Spaudoje rašoma, jog 
paskutinį kartą gynėjai buvo pa
našiai nubausti už panieką teis
mui 1949 metų byloje, kur buvo 
kaltinami komunistų partijos 
veikėjai.

Tuo metu teismas New Yor
ke truko 9 mėnesius. Teisėjas 
Harold Medina už teismo įžeidi
nėjimus nubaudė šešis advoka
tus, tačiau bausmės buvo mažes
nės — nuo 30 dienų iki 6 mėne
sių. Apeliacijos teismas tas 
bausmes patvirtino ir advokatai 
turėjo jas atlikti.

Teismo įžeidimas gali būti ke
lių rūšių, šlykštūs žodžiai, ku
riuos Rubinas šaukė į teisėją va
sario 4 d. atnešė jam 6 mėn. Tei
sėjui įeinant į salę, paprastai vi
si atsistoja, šios bylos kaltina
mieji to nedarė ir už kiekvieną 
neatsistojimą buvo nubausti po 
1 dieną. Teisėjui reikalaujant 
“sėsti”, nepaklausymas neša jau 
21 d. kalėjime, nes tas neklus
numas įvykdytas jury komisijai 
matant. Už suspausto kumščio 
salutą jury komisijai Haydenas 
gavo dvi dienas, už “bučkio pa
siuntimą” komisijai. Abie Hoff
man gavo 1 dieną. Už paklausi
mą, ar teisėjas miega. Davis ga
vo 2 mėn.

Teisėjas, įsakydamas išmesti 
kelis triukšmadarius iš salės, 
pasakė: “Laikas jau užbaigti ši
tą cirką”. Amerikiečių visuo- 
nei irgi atrodo, kad šis teismas 
turėtų būti užbaigtas. Specialis
tai apskaičiavo, kad mokesčių 
mokėtojams jis kainuos apie 2.5 
milijonus dolerių.

rasistinių režimų
LUSAKA. — Valstybės sek

retorius William Rogers, atvykęs 
į Zambiją, pareiškė, jog Ameri
ka smerkia vyriausybes, kurios 
pagrįstos ant rasinės diskrimi
nacijos, tačiau Amerika, lygiai, 
netiki, kad atsakymas į jas yra 
jėgoje ar smurte.

Zambijoje veikia įvairios afri
kiečių grupės, veikiančios prieš 
baltųjų mažumų valdžias Pietų 
Afrikoje, Rodezijoje ir portuga
lų valdomose Angoloje ir Mo- 
zambikoje. Tų kraštų išlaisvi
nimas yra labai artimas ir pačiai 
Zambijos vyriausybei.

Afrikos valstybėms įdomu, 
kokia bus Afrikos atžvilgiu pre
zidento Nixono politika. Afriko
je Amerika yra puolama už tai, 
kad ji laiko Rodezijoje savo kon
sulatą, tuo lyg parodydama bal
tųjų valdžiai Rodezijoje savo pri
pažinimą. Valstybės departa
mentas aiškina, kad Rodezijoje 
gyvena 1,100 amerikiečių ir kon
sulatas reikalingas grynai prak
tiškais sumetimais.

♦ Iš New Yorko į Floridą
skrendantį Eastern 727 lėktuvą' katalikų kunigo invokacija gale 
piratai nukreipė į Kubą su 104 
keleiviais

♦ Prezidentas Nixonas suda
rė 8 asmenų komitetą, vadovau
jamą viceprezidento Spiro Ag
new, kurio tikslas bus padėti vi
sos Amerikos mokyklų rajonams 
integruoti mokyklas.

♦ Senatorius Ed. Kennedy 
Floridoje susirgo plaučių uždegi
mu.

"Lithuania Sees Freedom Die" 
Tr_- ?

■- Chicago Tribune atstovas Washingtone Walter Trohan, savo 
straipsnyje “Lithuania Sees Freedom Die” vasario 16 dieną 
rašo.
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NARKOTIKAI
ekv’.enas iš mošų galim-tirpti 

narkotikų vartotojais
mari ja — prašykime “Narcotic 
Section”.

Niekada neimkime vaistų be
gydytojo nurodymo. Tada visa
da būsime saugūs. Mat, kiekvie- 
las žmogus gali tapti nesukon- Į 
traliuojamu vaistų vartotoju.!

et milijonieriai bei elgetos, se- 
neEa> ir vaikai, daktarai su ku
nigais — niekas nėra apsaugo
tas nuo pavojingų vaistų nesu
laikomo vartojimo. Todėl visi 
visada ir visur budėkime, kad! 
nepakliūtame narkotikams į nas- į 
rus.

Jei gydytojas prirašė vaistų, 
sekime jo nurodymus — neimki- Į 
me vaistų perdaug. Tas pats 
elgesys turi lydėti mus perkan-1 
čius vaistus be recepto. Liau
kimės vartoję užmigimui bei at
sibudimui visokias piliules. Jei 
gydytojas prirašys — būtinai 
neilgiau vaistus vartokime negu 
gydytojas patarė. Jei kils kokia 
abejonė dėl vaisto — geriau vi
sai susilaikykime nuo jo nau
dojimo.

Ką suaugusieji gali daryti

žiūrėk Į savo vaikų elgesį bei 
į įspėjimo ženklus. 1. Stebėk ada
tos įdūrimus bei išbėrimus ant 
rankų, kojų ar pilvo. 2. Stebėk 
vaiko lėliukių išsiplėtimą, jo ko-1 
jų ir rankų niežėjimą. 3? Sek 
vaiko akių ašarojimą, jo čiaudu
lį ir nuolatinį žiovulį. 4. Stebėk 
apie nosį atsiradusias opeles bei 
paraudimus. 5. Nepraleisk leng- 
\ ai vaiko nervinimąsi, drebulį

Visi kenčiame nuo narkotikų
vartotojų

Visų kišenes slegia narkoma
nai. Pradėjęs narkotikus varto
ti negali išvengti kriminalo. Kai 
neleistinai įsigijama narkotikų 
—tuomi palaikomas krimina
las visų narkotikų pristoti nėto- 
jų. Daugelis žmonių esti įvelti 
į narkotikų prekybą: smugelni- 
kai, prekybininkai, gamintojai, 
vaistų pardavėjai, nesąžiningi 
vaistų firmų agentai, tokie pat 
vaistininkai bei gydytojai. Pa
tys adiktai dažnai pakeičia gau
tą receptą. Tai ir suvartojama 
šiame krašte kasinėtai po pen
kis bilijonus piliulių — nelega
liai tiek narkotikų suvartojama.

Narkotikai yra brangūs. Pri- 
pratėlis negali tiek turėti lėšų. 
Jis priverstas esti vogti bei 
prostitucija užsiiminėti Pats vog
damas adiktas, įvelia kitus į kri
minalą. Įpratėlis į narkotikų 
vartojimą mažiausiai esti reika
lingas dienai po 20 dolerių tiems 
vaistams. Jis turi pavogti pre
kių. per dieną mažiausiai už 100 
dolerių, kad galėtų gauti $20 nar
kotikais apsirūpinimui vienai 
dienai. Taip ir prasideda žmo
gui. pragaras ant žemės.

Nebūkime akli — nemanyki
me, kad vadinamieji konfesiniai 
universitetai bei mokyklos yra 
laisvos nuo narkomanų. Anaip
tol — visur narkotikų vartojimo

s? -..

dintojai su

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI

jie dideliais; 
.Į j uos įpran-: 
barbitūratus j

vai-
Alfu Brinką.reį«), bale

Narkotikų vardai ir jų pravardės
Klausimas. Prašau daktarą 

paaiškinti apie dabar visur mi
nimus narkotikų pavadinimus. 
Tiek daug jų vardų ir visokių jų

labai pavojingi, j t 
kiekiais vartojami 
tama. Perdozavus 
galima nusižudyti — sustoja ai-i 
savimas.

Amphetamines (“Bennies”).; 
Jų tarpe yra benzedrine, dexe- Į 
drine (“Hearts”), ir ampheta
mine sulfate (“Whites”).

pavadinimų, kad man visai galva vaistai jaudina smegenis — ne-

’>ei neramumą. 1 liga šakoja, lapoja ir jau žiedus
T^_ . . . . 1 krauna, o kai vaisius ims ta li-Eutmai padekime savo vai-į , .. ,. , , . ., , . * . s ga brandinti, nebus ramybes nekams bei anūkams susirasti ua- . _. 1 vienam is musu.vyzdmgus araugus. visi turi-į

me dalyvauti tik geruose užsi-1 Išvada. Narkotikų varto- 
ėmimuose, veikti tik pavyzdin-’ jimas liečia — ir skaudina visai
gose draugijose ir tik kūrybinius 
darbus vaikams skirkime bei to

jų nevartojančius. Prasideda 
tabako rūkymu, svaigalų varto-

kiems darbams sąlygas savu 
kruvinu prakaitu sudarykime. 
Visi tėvai ir seneliais sueikime 
veiklai ir pokalbiams apie visų 
tinkamą užsiėmimą. Visur ir vi
sada taip turime elgtis. Gana

j imu daugelis blogybių. Imama 
keliauti narkotikų karalijon. Ta
da griebiamasi už ištvirkavimo, 
vagysčių, žudymo bei automo- 

' bilių nelaimių. Tokios blogy- 
! bės visus mus liečia — visi bu-

blogį į vatą vynioti, savo vaikus 
vien gerais laikyti — jų nuo nar
kotikų neapsaugant. Narkotikų

dėkime ir kiek išgalėdami sava 
veikia — savu pavyzdžiu kovo
kime su blogiu savyje ir artime.

tvanas visus mus pražudys. Tad ' Pasiskaityti: Clarence J. 
šiandien visi išeikime prieš jį. Į Rowe, An Outline of Psychia- 
Reikale šaukimės policijos pa-j try, Wm. C. Brown Co. SPubli- 
galbos: WA 2-4747, tai inf or-: sher, Dubuque, Iowa 52003.

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2JIO. 
lai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knyga galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
i>isMinčian1 Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

NAUJIENOS,
173!» So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. 60608

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Q«okinys hetuviškv liaudies 
vra Šios dainos ir gaidos:

dainelių ir šokių, 16 psl Rinkinyje

’ Tegu giria šlamščia, 8. Aguonėlės
ūžia, tra-ta-ta 9. Vakar vakarė1'

t. SukttfHs 1 10. Augin tėvas
3 Suktinis l» 11 Meiles valsas
4 Kokietka U. Siuntė mane motinėlė
S Padispanas 13. čigonai
6 Vengerka 14. Pelėda
7. Klumpakojis 1$. Noriu miego

ųr*<sv ‘oKinys kainuoja t»k $1.00.

Šimkaus DAINOS, piano vienam balsui, S psl.

S’uox darnu rinkinius galima gauti NAUJIENOSE Jei atsiy-
.»t* čeki Money Orderi už gaidas ir pridėsite 25 centus perSiutrti-
-c išlaidoms *a» pasiusime jas paštu. Čekius prašome Hrašvt* 

m h - .c pasiusti tokiu adresu:

n \ < J TEN O S
HALSU l> <T.. CHICAGO 8, ILLLNOIS

maz uoliai 
Bmogaus pr 

dvasios ir emocijų savybes, 
įvairiose gyvenimo srityse ir | 
moksle gali pasiekti tokius pat. 
rezultatus su tiek pat pastangų, i 

| kaip ir normalūs, išskyrus gal 1 
1 tik durų skambutį ar pašto dė- j 
į žutę...

Kiekvienas asmuo su bet ko-L_ . ,Į Paryžiaus mady kūrėjas Andre Cour- 
kiu fiziniu trūkumu, daugumo- . reges pozuoja $u vienu savo modeliu, 
j e nori jį paslėpti ir jaudinasi ar demonstruojančiu pavasarinius rūbus, 
pyksta, jei kas nors intensyviai Ant vilnonės medžiagos prisiuvinėti 

t tai stebi. Nykštukai savo fizi-j puikiniai papuošalai, 

j nio trūkumo nuolatos nejaučia, 
Į tačiau taip pat nemėgsta į juos 
atkreipiamų žingeidumo žvilgs
nių. Kaip visada, taip ir dabarti
niame propagandos ir smurto 
laikotarpyje dėl lygybės, mažieji 
tebeturi tik prigimtą jausmą ir 
nori, kad jų didesnieji broliai 
neskirtų jiems specialaus dėme
sio kalboje ar elgsenoje.

Yra apskaičiuota, kad iš apie ’ 
ieno milijono gimstančių kūdi-1 

‘ kių, vienas bus nykštukas arba 
i mažuolis. Daugumoje jie yra 
j normalių tėvų vaikai ir gims- j 

,. į ta normalaus ūgio bei svorio.; šie; ...................... . , iV lemems is jų — nykštukams—; 
neauga galūnių kaulai ir tam 

j jokių vaistų nėra. Jų 3-4 pėdų 
; kūnas yra neproporcingas. Nyk
štukų vaikai gimsta normalūs, 

, ... natūraliu būdu.Studentai jų j

leidžia miegoti, žmogų jie išjudi
na, Kartais gydytojai jų prira- 

; šo svorio numetimui ir smege
nims negaluojant. Jie gali iš-j 
šauti staigią mirtį
imdami prieš egzaminus, spor-j Kita nykštukų grupė — ma
tininkai prieš rungtynes ar vai- žuoliai turi proporcingas visas 
ruotojai prieš ilgą kelionę ma-įkūno dalis. Neužaugimo prie
šina — visi jie kenkia savo svei-

I katai ir kartais gyvybei. Nuola-
i tinis jų vartojimas gali sukelti
Į psichozę ir smegenų sunaikini
mą. Todėl nė gydytojas netu-

Lrėtų jų prirašyti, nei joks žmo- 
į gus jų imti. Taip, ir būtinai ne j

. Į kitaip!
Dar čia pn-1 TT . .. ...i hallucmogenes — čia pnskai- 

i tomą LSD, peyote ir mescaline.
Juos vartojantieji laikinai ap-

apsisuko — nieko apie juos ne
suprantu. Tai bus visiems nau
dinga aš manau.

Atsakymas. Labai naudinga 
žinoti vardus ir pravardes (nick
names) bent pavojingiausių da
bar gausiai vartojamų narkoti
kų. Sužinokime apie jų savybes 
— lengviau galėsim save ir arti
mą nuo jų apsaugoti.

Narkotikai — taip vadinami 
stambieji susidaro iš opiumo ir 
jo padarinių: heroino (narko-. 
manų vadinamo horse (arkliu), Į 
morfino (M), codeino, demero-Į 
lio ir paregorico. 
klauso iš voca lapų gautas nar-; 
kotikas cocainas (pravardė: coke 
ar “snow”). Visi virš minėti 
išskyrus opiumą ir heroiną yra i 
naudingi skausmo ramintojai.; 
Yra įstatymais leista teisėtam i 
gydytojui prirašyti tokius vais-i 
tus ligoniui. Visoks kitas tų i 
vaistų vartojimas yra įstatymais! 
draudžiamas. Tie vaistai su-; 
menkina j utimus ir sulėtina žmo- < 
gaus elgesius. Visi išskyrus co-1 
cainą veda prie nesulaikomo jų i 
vartojimo . — ’ adikcijo’s. O ne- Į 
pertraukiamas jų vartojimas ve- < 
da žmogų prie psichologinio ir fi
zinio sugriuvimo.

Marijuana (pravardė: “Tea”, 
“Pot”) priskaitoma prie narko
tikų — veikia panašiai kaip virš 
minėti vaistai — tik neveda prie 
adikcijos. čia taip pat yra skir
tumas nuo virš minėtų narkoti- Į 
kų: marijuana neprirašoma Ii-i sustingimą, ir tuo pat metu at

žastis yra stoka augimo hormo
nų, kurie turi pasiekti pituita- 
rinę glandą, esančią apačioje gal
vos smegenų. Tačiau ir šaluti
nės priežastys, kaip maisto sto-

— nes kitokio nėra ir negali bū
ti. žmogus turi tapti sau žmo
gumi — savyje turėti policinin
ką; asmenybę žmonišką. Tada 
visi jo elgesiai bus tinkami. Už

turi deluzijas (klaidingas įsitiki-1 w Jradatime dirbti 
mmas, kuris negalima atitaisy
ti protavimu) ir haliucinacijas

. (jutimas nerealaus dalyko). Juos 
: vartojantieji gali nepataisomai 
; sužaloti smegenis. Haliuciogeni- 
; niai vaistai neturi medicinoj e jo- 
i kio pritaikymo.

Įkvėpuojžuuieji vaistai (inha
lants) — jų tarpe yra orlaivių

i klijus, degiklių skystis ir eteris.
; Išskyrus pastarąjį, anie medici
noje nevartojami. Juos naudo
jantieji pajunta svaigulį, su
stingimą ir perdėtai —nepama
tuotai gerą nuotaiką. Jie yra pa
vojingi, nes veda prie stipresnių 
nuodų vartojimo.

Narkotikas — tai kiekvienas 
vaistas,'kuris iššaukia miegą ir

goniams kaip skausmą raminan
tis vaistas. Bet koks mari j uanos 
vartojimas yra draudžiamas įs
tatymais.

Barbitūratai (pravardės — 
“Barbs”, “Candy”, “Goof balls”) |
— prie jų priskaitoma . seconal j 
(“Red devils”) nembutal (“Yel
low jackets”), tuinal (“Christ
mas trees”) ir phenobarbital, šie 
vaistai prislegia smegenų veiklą į
— už tai gydytojo priežiūroje 
yra vertingi raminantieji vais
tai (sedatives). Barbitūratai yra j

palaiduoja nuo skausmų. Jie są
žiningo gydytojo rankose tik ga
limi vartoti žmonijos g-erovei. 
Kaip siuvėjui kirvis, kaip kir
tėjui adata netinka darbe var
toti — taip mums ne gydyto
jams nė vienam neverta į ran
kas imti narkotikų, be gydyto
jo žinios. Už tai visi dirbkime, 
idant tokiais žmonėmis taptume, 
kurie pajėgi medicinišką įstaty
mą pildyti. Kito kelio į apsisau
gojimą nuo narkotikų niekas ne
pasiūlė, nepasiūlo ir nepasiūlys

Alvudo Vaiky Teatre kiaunes — Vladas Navickas su 
jį pamėgusiais vaikučiais.

. - , Nuotrauka M. Nagio

I 
i

Nors mažieji turi problemų 
dėl aprangos ir gyvenimo reik
menų prisitaikymo, vistiek gali 
džiaugtis "ir didžiuotis kai ku
riomis prigimtomis savybėmis. 
Jie yra atsparesni įvairioms li
goms ir gali gėrėtis iki pat gilios 
senatvės jauna išvaizda. P. F. I.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ RALFO VEIKLOS 

104 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00. minkšti — $3.00.

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

site čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

N A U J I E N O S,
i 739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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Ikad ne tik save sužmogintume, 
bet ir artimui tikresniu žmogum 
tapti, padėtume.

It’s been a while, right?
WelL then you’re like a 

lot of us.
It seems that many of us 

are too grown-up to get 
excited about things like the 
Star-Spangled Banner any 
more.

You could almost say 
that patriotism makes us feel 
embarrassed.

Besides, it’s hard to really 
feel patriotic when you 
hear so much about how this 
country is falling apart

But, of course, America 
still has a Bill of Rights.

And free elections.
An incredibly high stand

ard of living.
And a free enterprise 

system that lets you hitch 
your wagon to any star you- 
want.

And plenty of other things 
you can’t find anywhere 
else in this world.

Know what? Looking at it 
that way, America deserves 
a lot more credit than it’s 
been getting.

One of the best ways to 
give this country the support 
it deserves is to buy U. SL 
Savings Bonds.

They strengthen the coun
try so that it’s better pre
pared to solve its problems.

And they happen to be one 
of the best ways to provide 
for your own welfare.

• The interest is exempt 
from state and local income 
taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until you 
cash your Bonds.

Buy U. S. Savings Bonds 
through the Payroll Savings 
Plan where you work. Or at 
your bank.

It’ll give you a good 
feeling.

And a perfect excuse for 
getting goose bumps the 
next time they

If they're k»t, Molen. «e 
HeMroyed, rt repUe* ’em

Take stock in America
Buy U:S. Savings Bonds & Freedom Shares

NAUJIENOS
1739 So. -Halsted Street Chicago. I1L 60608
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Detalė iš Vaižganto Vakaro programos: "Dzidorius Artojas — Dėdė 
Mykolas", skaito: (iš kairės j dešinę) Algis Regis, Gražina Vinda

šiūtė ir Vytautas Rupinskas.

Kažkaip nejučiomis nusku- Juknevičiūtės — šimoliūnienės 
bėjo dienos ir nebeturėjau pro
gos sugrįžti Į vieną šviesią aki
mirką, kurią praėjusią metą 
gruodžio 27 d. teko išgyventi 
Jaunimo Centre, Vaižganto kū
rybos vakaro metu.

Tik kai susitikau vieną sekma
dieni po mokytoją konferenci-

• jos Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto direktorių Domą-Ve- 
lišką susirūpinusiu veidu, ūmai 
grįžo anas vakaras, ruoštas to 
instituto studentu.

— Dirbame, kiek galime. Tu
rime registruotą studentą virš 
60. Lankančiu studijas studen
tu skaičius Įvairuoja. Juk ne 
visi gali kiekvieną kartą Į pas
kaitas atvykti. Bet džiaugiuosi, 
kad mūsų jaunimas domisi li
tuanistikos dalykais. Tai vis 
šviesi ateitis - kalbėjo direkto
rius Domas Velička, kasdien 
besisielojąs drauge su savo ko
legomis jaunimo ateitimi.

Po tokio pokalbio štai su
grįžtame i Vaižganto kūrybos 
vakarą. Kiek čia daug pasian-, 
gą, darbo ir sielos Įdėta, Va
karas buvo paruoštas Išskirti
nai kultūringai. Ir dalyvių skai
čius užtektinai gražus.

Gėrimės grožinio skaitymo 
etiudu: Vaižganto “Dzidorius 
Artojas — dėdė Mykolas”, iš
trauka iš apysakos “Dėdės ir 
dėdienės”. Ši kūrybos pluoštą 
skaito Algis Regis, Vytautas Ru- 
pinskas ir Gražina Vindašiūtė. 
Skaito gerai Įsijautę, pažinę 
Vaižgantą. Malonu klausyti. 
Balio Pakšto smuiko efektai, 
Įgroti i garsinę juostą, skaity
me gerai derinasi, šioje sceno
je jaučiame režisorės Dalios'

ažiai valdanti 
ugusta Šauly- 
vlesaūs Tumo 

no keliais, 
Irdama ties 
niais ir ryš- 
Funio Vaiž-

visas gyvneimas švietė 
jaunatviška dvasia, polėkiais, 
entuziazmu, ryžtu ir meile Lie
tuvai. Tai šviesus pavyzdys ir 
mūsų jaunimui. Ir gražu, kad 
ši didįjį lietuvių tautos vyrą 
taip nuoširdžiai kultūringoje 
akademijoje prisiminė mūsų 
jaunimas — Pedagoginio Litua
nistikos Instituto studentai. Bu
vo proga jiems, besiruošiant 
šiam Vaižganto kūrybos va
karui, patiems arčiau pažinti 
patį kūrėją. Pažymėtina, kad 
PLI jau nebepirmu atveju 
gražiai užsirekomenduoja ruoš
damas mūsų tautos iškiliųjų 
žmonių atminimą. Toks 
kaip tik ir veda Į mūsų 
gražią praeiti ir mūsą 

pusiau vaidybi-Įmas giliau pažįsta mūsų

ranką.
Ištrauką iš Vaižganto “Pra

giedrulių” — “Paslaptingojo 
žodžio ieškotojas” matome pu
siau statinėje, į 
nėję formoje.

Komentatoriai: Algimantas 
Viktorą ir Lidija Jadviršytė, 
Saulius, paslaptingojo žiedo 
ieškotojas — Gintaras Aukštuo
lis, Iešmantą — Sauliaus tėvas 
Brunonas Tropikas, lešmantie- 
nė — Kristina Živilė Karaliū- 
naitė, 
Pakšt aite, ši vaidintojų grupė 
Vaižganto kūrybą perteikė nuo
širdžiai įsijausdami, taisyklin
ga lietuvių kalba, be akcento ir 
su rvškiais aktoriškais gabu- 
mais. šiuo atveju aktoriui Le
onui Barauskui, režisavusiam 
šią sceną, teko sunkokas užda
vinys, tačiau pasiekta pasigėrė
tinai gražią rezultatą. Muziki- 

Ta proga šiam didžiam kū
rėjui atminti PLL išleido du Jo 
veikalus: Rimai ir Nerimai” ir 
“Tiesiant kelią Lietuvos Nepri- 

lešmantukė— Emilija’klausomybei”. Ir džiugu, kad 
vieno ją — “Tiesiant kelią 
Lietuvos Nepriklausomybei” 
mecenatė yra Asta Veličkaitė, 
prieš metus kaip tik baigusi PL 
Institutą ir parašiusi diplomini 
darbą “Mariaus Katiliškio raš
tą žodynas”. Tai jaunosios 
kartos atstovė, lietuviško švie
timo rėmėja, jau nebe pirmą 
kartą yra parėmusi P. L. Insti-

Žodis Apie Vaižgantą, kalba: stud. Augusta Šaulytė.

zouj ir minti, 
lė praskubėjo 
Vaižganto g\

Į akimirkomis stabt 
jo gyvenimo dide 
kesniais bruožais, 
ganto

kelias 
tautos 
jauni- 
tautos 
litera-kūrėjus, susipažįsta su 

turą ir tai nuoširdus žingsnis ir 
paskata daugiau domėtis sava 
tauta.

lutą pinigais. Šviesus pavyzdė
lis ir kitiems jaunosios kartos 
atstovariis.

Apie kitus mecenatus ir gerų 
darbų rėmėjus jau skaitėme 
spaudoje ir šiuo atveju nebe
kartosime. Tik šios gražios tal
kos dalyviams — mecena
tams ir talkininkams priklauso 
nuoširdus ačiū, už besimokan

Vodkos problema Sovietų Sąjungoj
Brežnevas reikalauja “baigti daryti ceremonijas su 

girtuokliais”, o “Literaturnaja Gazeta” siūlo 
“nepataisomus girtuoklius” sterilizuoti

MASKVA. — Laikraštis “Li
teraturnaja Gazeta” padarė vie
šą pripažinimą, kad “sovietinis 
žmogus” (sovietskij čelovėk) 
dabar daug dažniau griebiasi 
bonkos negu bet kada anksčiau. 
Laikraštis atsišaukia net į Fried- Į 
richą Engelsą, kurs pasakęs, 
kad girtuokliavimas yra “kapi
talizmo lig^a” ir komunizmo 
“mokslo” bonzos Kremliuje ilgai 
klaidingai tikėjo, kad revoliuci
jos rezultate ta “liga” pati per 
save pranyks. Dabar pati Li
teraturnaja Gazeta pasiūlė ne
pataisomus girtuoklius sterili
zuoti kuomet jokios kitokios 
priemonės nepagelbės.

Sumilovas už visas 
negeroves kaltina vodką
Pats Sovietų Sąjųngos konpar- 

tijos galva Brežnevas partijos
SCENOS Iš SOVIETŲ ROJAUS’

— narys, inž. Jonas Vilga- 
tvarkytojas, prel. Jonas 

sekretorius, inž. Evaldas

... - I S’ ll**.

Tautos Fondo Valdyba. Iš kairės: Kęstutis čižiūnas — narys, dr. ekon. Julius Maldutis - 
lys — vicepirm., Petras Minkūnas — iždininkas, inž. Jurgis Valaitis — Viiko finansų 
Balkūnas — pirmininkas, Juozas Audėnas — Viiko vicepirm., Juozas Pažemėnas —

Remeza — vicepirm., Zenonas Juris — vicepirm.

čio jaunimo pastangų rėmimą 
ir vertinimą.

Baigiant šias kelias mintis 
norėtųsi linkėti, kad Tumo Vai
žganto optimizmu, energija, 
ryžtu ir meile Lietuvai bei gim
tajam žadžiui degtų ir Pedago
ginio Lituanistikos Instituto 
studentai, kurie taip gražiai ji 
prisiminė sukaktuviniuose me
tuose.

centro valdybos posėdyje gruo
džio mėnesi pareikalavo “baigti 
daryti ceremonijas su girtuok
liais, kurie daugumoje atvejų 
yra kalti dėl sovietinės pramo
nės gamybos sumažėjimo”, o 
sovietinės Rusijos vidaus reika
lų ministeris šumilovas, pasi
remdamas statistikos duomenį-, 
mis, rašo “Sovietskaja Rossija” į 
laikraštyje, kad dėl daugumos 
nusikaltimų atsakingas yra al
koholis. šumilovas iki steriliza
cijos nesiekia, bet reikalauja 
suvaržyti: svaigiųjų gėralų par
davinėjimą.

Per metus girtuoklystė 
padidėjo 24.6%

‘‘literaturnaja. Gazeta”. ne 
juokais pradėjo iš didžiųjų pa
trankų šaudyti Į smulkiuosius 
vodkos mėgėjus. “Atrodo, kad 

mes per ilgai manėme, jog gė
rimas yra prakeiktos praeities 
liekana”, rašo toliau šis laikraš
tis. “Pažiūrėkime tam 
niškam fenomenui tiesiai i akis 
ir raskime būdus ir priemones 
jam pasitikti”.

Naujoji prieš alkoholi nukreip
ta kampanija taikoma specialiai 
Į kiekvieno ruso labiausiai mė
giamąją vodką. Valdžia sten
giasi trokštančius sovietu pi
liečius nuo vodkos nukreipti Į vy
ną, kokteilius ir kitokius lengves
nius gėralus, tačiau pasak pro
fesorių Aleksiejų Gersensoną 
valdžios oficioze “Izvestija” al
koholinių gėralų, ypatingai vod
kos, suvartojimas Sovietijoje 
nuolatos didėjąs, “Literaturnaja

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

Frank Zogas, President

(Passbook Savings
All accounts com- rffiTĮĮ 
poundad daily 

paid quarterly

Gazeta” paskelbė, kad per vie
nus tik metus, nuo 1966 metų 
vasaros iki to paties 1967 metų 

velnio-' laiko alkoholio (vodkos) sudoro- 
i j imas padidėjęs 24.6 nuošim-
čiais.. Pusės litro vodkos bonka 
Sovietijoj kaštuoja tik apie pus
trečio dolerio.

Paskutiniais mėnesiais prieš 
vodką sovietų spaudoje pasipy- 

i lė visokiausi kaltinimai. Litera- 
j turnaja Gazeta skelbia, kad 60% 
i visų žmogžudysčių ir išprievar- 
I tavimų, visas trečdalis valstybi
nio turto vogimų, virš 60% kūno 
sužalojimų ir daugiau nei 90% 
“vandalizmo veiksmų” atlieka
ma vodka apsvaigus.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHBR AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50832 

PHONE: 2544470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000)

and Loan Association Safety of^ 
YOUR SAVINGS

UP TO 
.S20,000.

CO^ 1.
2.
3.
4.

PER ANNUM
Praeidami pro "vodkos lavoną" Maskvos piliečiai nusisuka į šalį

KNYGA - GERIA!iŠ!A DOVANA
$5.00
$3.00
$2.00

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CER
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

0 PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t, 336 psl. 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl........... ........ ...................
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl..................... „............~.............. ..........
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl..........
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ................   _................................
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai. 207 ir 225 psl........... „. $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl....................... ...........
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai..............................................................
Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ...... . .................

f 12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais 
viršeliais $2.00, kietais .... .

g 13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 22?
j 14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psL

■ u

8-
9.

10.

I IL

15.
16.
17.
18.

19.

DIVIDENDS COMPOUNDED BAILY. PAID QUARTERLY.

Viicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr., President and Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30 ....

Sunku ii šalies pasakyti, ar geras samaritonas girto pasigaili, ar enka
vedistas tempia į sterilizavimo kliniką.

$12.00
$4.00

$1.50

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

228 psl. ........... _....

Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.................
C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl........................... ..........._.......................................
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl. 

angliškai...... . .... .................................. ......................
Pranys Alienas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl.20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biogl~“_

21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00 

$10.00
$3.00

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

Šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

“N A U J I E N 0 S”
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

'— ,—„———_— --------,  ------------ -—   —

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — TUESDAY, FEBRUARY 17, 1970



5tr««t, Chica;
Lietuvi

trims
Sl-SOp

ikia mokėtlass postage

six month. 3 months. In
other USA $16. per year.
$8.50 per six months. $4.50 .per 
three months; Canada $18.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienrasčio kainos: 
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams .................
pusei metų __ ________
trims mėnesiams ______
vienam menesiui 

Kitose JAV vietose: 
melams ___ ________ _
pusei metų ___ ________

$18.00
$10.00
$5.50
$2.00

$16.00
$8.50

Jra ne ūži jo j c gyvenantieji lie- 
viai Paryžiuje leidžia nedi- 

delj safirografuotą laikraštėlį 
$18 00 ^rancūzijos Lietuvių Žinios”. 
$10.00 Į šių metų vasario mėnesio nu- 

meryje yra lietuviams plačiai 
pažįstamo prof. A. J. Greimo 

$21.00 straipsnis “Būti lietuviu” At- 
v$2.50 i spausdintas jis minėto laikraš

tėlio pradžioje. Dėl jo optimiz-

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadieninę nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

menesiui

Kamidojcz 
metams 
pusei metų __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
melams______
pusei metų ____
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant j • K . • , , . -iv
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben U1° ^tuviams labai reikalin- 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, j »os kantrybės, jį perspausdi
ni. 60608. Telef. HAymarket 1-6100. j name, kad Amerikos lietuviai

Pinigus reikia siųsti pašto Money purėtų progos susipažinti su ja- 
Orderiu kartu su užsakymu.: ine dėstomomis minitmis. Štai 

jos:

"Iš senovės rūkų, kaip šešė
lis iškilusi tauta, istorijos nu
stumta į Baltijos užkampį, 
dviejų didžiųjų kaimynų — sla
vų ir germanų — prispausta, 
bet neprileista prie jūros; de
vynioliktojo 
pusėje išleista
miestelių daktarų ir bažnyt-

SU 
mvr

Ypatingas kraštas |
Kaip žinia, Amerikos valstybės sekretorius William; 

P. Rogers važinėja po Afriką, aplankydamas Įvairias i 
valstybes. Jo tikslas: užmegzti su tomis valstybėmis glau
desnius santykius, o taip pat išaiškinti Amerikos nusis
tatymą arabų valstybių atžvilgiu.

Paaštrėję Vidurio Rytuose santykiai tarp Izraelio ir 
arabų valstybių pusėtinai apsunkina Rogerso misiją. Su
tinkamas jis gana nedraugiškai net tose valstybėse, ku
rių valdžios yra palankios Amerikai. Tą nedraugiškumą 
daugiausia sukelia Amerikos nepritarimas Prancūzijos 
valdžios nusistatymui parduoti Libijai 110 karo lėktuvų 
bei padaryta prezidento Nixono užuomina, jog arabų 
valstybių aprūpinimas lėktuvais gali privesti prie to, jog 
Amerikai teks siųsti lėktuvus Izraeliui, kad būtų išlai
kyta pusiausvyra.

Aplankęs Tunisą ir Maroką Rogers užsuko ir Į Etio
piją, kur pasimatė ne tik su “karalių karalium” Haile 
Selassie, bet ir su Jugoslavijos prezidentu Tito, taip pat 
lankančiu Afrikos valstybes. Su pastaruoju jis aptarė 
Vidurio Rytų pavojingą padėti. Abiejų nuomonės suta
po, jog karo grėsmė Vidurio Rytuose sumažėtų, jeigu 
arabų valstybės ir Izraelis iš kitų kraštų negautų ginklų.

Etiopijos sostinės Adis Ababos aplankymas apsiėjo 
be incidento. Gal tai ir dėl to, kad ten universitetas yra 
uždarytas (tai padaryta dėl prieš kelis mėnesius ten ki
lusių riaušių). Vadinasi, nebuvo studentų, kurie dau
giausia ir kelia riaušes. Be to, gyventojų atžvilgiu Eti
opija yra tikra mišrainė. Tikrų etiopų priskaitoma dvi
dešimt nuošimčių, galų — 50 nuošimčių, amharų yra 
apie du milijonai, bet jų kalba dominuoja (o iš viso kalbų 
ir tarmių yra apie 40).

Religijos atžvilgiu Etiopijos gyventojai suskirstomi 
priskaitoma apie devyni mi- 

3 su viršum milijonai ir per pen-

Kamuų vi 
niam atgii. 
tokia tauU 

imą?

Iš gelmių kylantis pasididžia- Į mis formomi 
vimo jausmas — tai pirmas at- tybe. Apie t 
sakymas į klausimą, kaip šian- valstybę galii 
dien žmogus gali būti ir šakytisĮkyti, ir gero, 
lietuviu. Pasididžiavimas 
tik karaliais ir kunigaikščiais 
— kokia tauta jų neturėjo! — 
ne tik Algirdais, kalavijais tru
pinusiais Maskvos vartus, ne 
tik Vytautais, mušusiais vokie
čių ordinus, kiek tuo ilgu ke
liu, kuriuo per trumpą laiką, 
per tris, keturias kartas, lietu
vių tauta nužengė nuo dūmi
nių pirkių, nuo medinio šakoto 
arklo iki moderniškų visuome
ninių struktūrų, iki mokslo ir 
technologijos apvaldymo, iki

amžiaus antroje savitų kultūros vertybių sukū- 
iš baudžiavos, į rimo. Tauta — tai ne tik jos 

garbinga ar liūdna praeitis, ne

Tai tokia yra Etiopija, kurią dvidešimtas amžius 
beveik nėra palietęs. Ji dar tebegyvena tolimos praeities 
gyvenimu.

Opozicija didėja
Atrodė, kad prezidento Nixono parinktas naujas 

kandidatas Aukščiausiojo teismo teisėjo postui nesusi
lauks didelės opozicijos ir senato greit bus patvirtintas. 
Bet taip neatsitiko. Pirmiausia buvo to kandidato, teisėjo 

' G. Harold Carswello, pasiknista praeityje. Pasirodė, kad. 
j jis prieš dvidešimt su viršum metų, kandidatuodamas po- 
| litiniam postui, pabrėžė savo Įsitikinimą, susijusi su bal- 
Į taodžių pranašumu.

Kadangi toji kalba buvo pasakyta politinės kampani
jos metu ir tada Carswell buvo dar jaunas (28 metų), tai

a daug ki 
ir blogo.
uvo deuxne j vyriausyt 

kos, kito, 
tiškos. Jinai vieniems davė že
mės, kitiems nedavė, dar kitus 
išsiuntė į Braziliją, ar į Pran
cūzijos anglių kasyklas. O svar
biausia, tauta išlaikė savo bran, j 
dos egzaminus. Lietuviui pasi- Į 
darė savaime aišku, kad jis ne 
lenkas ir ne gudas, o lietuvis, j 
Jam tapo savaime aišku, kad 
jis turi teisę, kaip ir kiti, sava
rankiškai tvarkytis^ ir gyventi. 1^^^ tauįa savo žemėje, šitoks 
Kitaip sakant, būti lietuviu į ijetuvjškumo supratimas 

nežiūrint paviršutinių kivirčų, 
dirbtinų audrų vandens šaukš
te — vyrauja ir pasaulio lietu
vių išeivijoje. Reikia tik minu
tei užmiršti kasdieniškas smul
kmenas, dažnai neleidžiančias 
matyti esminių dalykų, ir nu
stebęs išvysi, kaip ir Paryžiaus 
fibrike, ir New Yorko dan
goraižio biure, ir Etiopijos 
džiunglėse lietuvis tvirtai neša 
savo kaip lietuvio vardą, kad 
jis visur laiko savo elgesį pagal 
tam tikrą, dažnai nesąmonin
gą idealų lietuvio vaizdą.

Būti mažuma, būti mažumos 
atstovu — tai ne tik saugoti sa-

I '

jam ta nuodėmė buvo atleista, juo labiau, kad jis griežtai

taip: krikščionių (koptų) 
lijonai, mahometonų 
kis milijonus stabmeldžių.

Gyvenimas Etiopijoje yra labai primityvus. Nuo viso

pareiškė, jog dabar tokio pranašumo baltaodžiam^ jis 
nepripažįsta. Net buvęs viceprezidentas Humphrey pa
reiškė, jog “už jaunystės nuodėmes” negalima Carswel
lo pasmerkti. Tokiu būdu viena didžiųjų kliūčių jo pa
tvirtinimui buvo pašalinta.

Bet vos toji kliūtis buvo pašalinta, kaip atsirado nau
ja: keliamas klausimas dėl Carswell kompetitingumo kai
po teisėjo. Jau nurodomi penkiolika jo padarytų sprendi
mų, kurie buvo apeliacijos teismo panaikinti. Tai, sako jo 
kritikai, yra aiškus Įrodymas, kad jis neturi reikalingų 
kvalifikacijų užimti Aukščiausiojo teismo teisėjo postą.

Kai visa tai buvo iškelta aikštėn, tai prieš Carswello j 
patvirtinimą pasisakė ir Humphrey bei, kiti žymūs poli
tikai, kurie anksčiau buvo linkę pro pirštus žiūrėti i siū- T 5 • T r ✓ Z • • • -f • ••lomo kandidato “jaunystės nuodėmes”.

pasaulio ji yra atsilikusi ir savo metais: ten dabar yra ne 
1970 m., bet 1962 metai. Ir jie prasidėjo ne sausio 1, bet 
rugsėjo 11 d. Tada ir buvo švenčiami Nauji metai. Kiek
vienas mėnuo ten turi 30 dienų ir metų gale susidaro pen
kios (o kas ketvirti metai šešios) ekstra dienos. Tomis 
ekstra dienomis žmonės dirba, bet atlyginimo negauna.

Ir vis dėlto, nežiūrint nelabai palankių Corswello 
j atžvilgiu iškeltų faktų, manoma, kad senato dauguma 
j pasisakys už jo patvirtinimą Aukščiausiojo teismo tei
sėjo postui. O kiek tai prisidės prie to teismo autoriteto 
padidinimo ar sumažinimo, tai kitas klausimas, — klau- 

' simas, kuris paaiškės tik ateityje.

Georgiįos Centrinė ligoninė turi išmaitinti kasdien apie 11,000 asmenų. Li- 
. goninė pati kepa savo reikalams duoną, kurios kasdien reikia 1/600 kepai y.

Maitinimo administratorius apžiūri su kepėju naujai iškeptą duoną.

pratimą neabejotinai rodo lie-

jam pasidarė natūralus, nor-Į 
malus, kasdieniškas jo gyve
nimo būdas.

Atėjo nauji laikai, bet jau 
niekas neišbrauks iš tautos is
torijos tų dvidešimties metų. 
Ar lietuvis šiandien gyvena Lie
tuvoje, ar Prancūzijoje, ar 
Amerikoje — jo būdas būti lie
tuviu yra toks, o ne kitoks dėl 
to„ kad tarp 1918 ir 1840 metų 
tauta nešiojo — gražiau ar pras
čiau pasiūtą, bet savą valstybi
nį rūbą.

Lietuvių tautos dabartis gali 
būti apibrėžiama vienu saki
niu : ar imsi visą tautą, ar pa
vienį individą, ar kalbėsi apie 
lietuvį Lietuvoje, ar plačiaja
me pasaulyje — lietuvis šian
dien tautinės mažumos, ar tos 
mažumos atstovo būklėje. 
Būti mažumoje — nepato
gi situacija. Ji -ugdo nepa
sitikėjimo savimi, savo men
kavertiškumo jausmus. Leng
viausias kelias iš tos padėties 
išeiti, iš gero lietuvio pasidary
ti blogu prancūzu, antraeiliu 
amerikiečiu ar rusu. Tačiau 
tautine mažuma pasijutimo 
kompleksas gali duoti ir griež
tai priešingų rezultatų: žydų 
armėnų, koptų pavyzdžiai ro
do, kad tautinės mažumos, sve- 16-tą ją. 
timų apsuptos, išvysto, atvirkš-' klausiame, ar Lietuva bus lais- 
čiai, savimi pasitikėjimo, sa- va? 
vo pranašumo, naujų gabumų 
ir dar stipresnio tautinio soli- vos matę, 
darumo jausmus. ] 
svetimoje aplinkoje

vo tautinio išdidumo jausmą. 
Tai kartu ir prisitaikyti prie 
daugumos, įsiterpti į tą daugu
mą tam, kad išvystytom savo 
asmenines ir tautines galimy
bes. Išlieka tik tie individai, 
kurie sugeba, savęs neparduo
dami, surasti sau vietą juos 
supančioje visuomenėje.

Išlieka tik tos tautinės mažu
mos, kurios, saugodamos savo 
tautinę asmenybę, intuityviai 
žino pagal dabar madoje esan
čią formulę, iki kol galima eiti 
“per toli”. Tai tautos, kurios 
turi istorinį patyrimą ir istori
nę kantrybę.

Lietuvių tautos išmintis: mo
kėti išlaukti”.

PRIE PAMINKLO...
7

Dalia Eidukaitė, Čikagos A. L. M. mokinė, prie 
paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę pasakė šią kalbą:

Traginga ir pamokanti yra' keist
mūsų tautos istorija. Senovėje taučiai draugai, 
kultūringa ir turtinga tauta, ti savo tautybės, 
per 700 metų, išgyveno sunkių 
kovų laikotarpį. Buvo dienų, 
kad atrodė nebėra jau pasauly 
galios, kuri Lietuvą bepajėgtų 
prikelti. Bet, Lietuva, kėlėsi ir 
tapo Nepriklausoma valstybė

šiandien, minėdami Vasario 
jau ne vienas savęs

taip kaip mūsų svetim- 
negali pakeis- 
Tad, ne kovo- 
bet kovokimekimė prieš ją, 

už ją.
Nekalbėkime, 

nįjdomu ir nenaudinga, bet 
geriau pažiūrėkime ką mes 
jaunieji galime daryti, kad bū
tu naudos, v

Pirmiausia, siekime mokslo, 
‘būkime teisingi, mokėkime 
gerbti kilus, būsime ir mes pa
gerbti. Esame lietuviai — tarp

kad mums tai 
ir nenaudinga 

pažiūrėkime

Mes. jaunieji, nesame Lietu- 
dažnai stebimės iš saves kalbėkime lietuviškai ir 

Pasijutimas vyresniųjų pasakymų, apie grį- nesigėdinkime kitiems papasa- 
‘ skirtingu žimų į laisvą Lietuvą. Dažnai koti apie savo tėvų gimtą kras-

nuo kitų suteikia dažnai nau- mums nesuprantamos per mi- 
jos papildomos energijos savo nėjimus kalbėtojų kalbos. Daž- 
asmeninę vertę parodyti, savo j nai ir savo tėvus pavadiname 
tautini išdidumą nuveiktu dar- j nerealiais.
bu pagrįsti. I Bet, taip sakydami , ar esa-

Tokį tautinį išdidumą, tokį!me teisingi? Mes esame lietu- 
lietuvio asmeninės vertės su-' viai ir to niekad negalime pa-

ta ir daromas to krašto žmo
nėms skriaudas. Tegul ši Va
sario 16-toji būna mūsų mąsty
mo ir naujo pasiryžimo diena.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE-

NEPRIKLAUSOMOS LIElUVOs į
MOKY rOJAS IR JO DARBO i

APLINKYBĖS !
i 

(Iš 1969 metų užrašų)

L. VAIČIŪNIENĖ
8

Aš pati dar prieš 1926. XII. 17 dieną ! 
pradėjau dirbinėti su skautėmis niekieno | 
neraginama. Atėjo pora mergaičių, atsi- į 
menu pavardes, ir paprašė bendrame tun
te vadovauti skaučių skyriui. Nors beveik 
nieko nenusimanydama apie būsimas pa
reigas, sutikau ir iš jų pačių pramokau.

Moksleiviu skautu — skaučių sambūrv- 
je. Marijampolėje, tada dirbo, nemanau. į 
kad priverstas, marijonas kun. Vladas Ma- j 
zonas ir Rygiškių Jono gimnazijos berniu- { 
kų klasių tikybos mokytojas kun. Jonas 
Petriką. (Pirmasis bolševikų ištremtas, 
miręs Charbine; antrasis lietuvių bolševi
kų nukankintas pirmąjį prasidėjusio karo 
rytmetį Lankeliškių Budavonės miškelyje). 
Tuntininku yra buvęs Antanas Kučinskas, 
Marijonų gimnazijos mokytojas, ateitinin
kų darbuotojas.

Negalėčiau dabar šimtu procentu liu
dyti. ar tuojau po ano vyriausybės pa
tvarkymo ar netrukus po progimnazijose ir 
gimnazijose visų partinio atspalvio moks
leiviu organizacijų veiklos sustabdvmo. iš- 
skyrus skautus, šie trys skautų darbuotojai i 
mokytojai iš skautų pasitraukė.

Kun. J. Petriką, nors pasitraukimu pa
rodęs vyriausybei priešiškumo, nėra buvęs 
kaip nors papeiktas: liko ir buvo toliau 
visą laiką savo pamokinėse pareigose. 
Kun. Vincas švelnys, daugiau mergaičių 
klasėse dėstęs tikybą, šalia gimnazijos ir 
toliau dirbęs su ateitininkais, vėliau pakel
tas vyresniuoju mokytoju. Atsirado Rygiš
kių Jono gim. Marijonų gini, mokytojas 
Čepulis...

Aš jokiai partijai nepriklausiusi, tik 
savo tautai, nespaudžiama, neraginama 
pasilikau ir toliau skaučių “stiebu” ne dėl 
riebaus kąsnio. Pasilikau dar už tai, kad 
organizacija beveik išimtinai moksleivių, 
kad programa labai tinka sveikai, naudin
gai laisvalaikiui išnaudoti, kad veikla tau
tinė, su paslauga artimui. Savaime supran
tamas, su nieku nelyginamas, Dievas. 
Ypač mane žavėjo skaučių malda: “Dieve, 
padėk man šiandien būti geresne, negu va
kar buvau”.

Kaip anie skautų vadai už pasitrauki
mą nėra buvę papeikti, taip aš už pasiliki
mą nesu buvusi kaip nors pagirta.

O dviem tautininkam mokytojam ir vie
nai mokytojai, dirbusiems su jaunalietu
viais, tur būt, nė Mokytojas nemano, kad 
darbas būtų buvęs užverstas. Jeigu saky
čiau, kad tie trys gimnazijoje būtų turėję 
ką pelningiau už mokytojus, niekur šalia 
savo pamokų nedirbusius, arba už dirbu
sius gimnazijoj sustabdytose, tose pačiose 
užaugusių organizacijose — būčiau melagė. 
Vienas iš jaunalietuviuose dirbusių moky

tojų yra bene Hartforde. Te jis mane pa
taiso.

Taip taip! Yra buvęs kurį laiką pavie
niams nuolatiniams skautų darbuotojams 
pusiau papigintas geležinkeliais važiavi
mas. Tačiau, daugelis tuo papiginimu ne
sidžiaugėme. O kai buvo panaikintas — 
nenusiminėme. Organizacijos reikalais 
pavienes keliones, kiek žinau, apsimokė
davome pačios. Visų moksleivių ekskursi
jos mažiausia trijų asmenų su vadovu, 
buvo papigintos dviem trečdaliais... Tuo 
papiginimu galėjo visi naudotis.

Vietoje gimnazijose sustabdytų organi
zacijų nei tuščia vieta, nei tuščias laikas 
nepalikta. Pasiūlyta telkti mokinius į da
lykinius būrelius — muzikų, literatų, teat
rininkų, dailininkų, tautodailininkų, spor
tininkų, keliautojų, tikybininkų ir t. t. 
Tokių būrelių steigimas nėra buvęs naujai 
sugalvotas. Prieš tai be jokio raginimo tūli 
mokytojai savo dėstomo dalyko būrelių 
buvo suorganzavę. Iš kitų man žinomų, 
paminiu Panevėžio gimn. literatų būrį, va
dovaujamą rašytojo ir direktoriaus Dobi
lo; Prienų gimn. kun. Martišiaus sodinin
kus; Marijampolės R. J. gimn. tautinės kū
no kultūros šokių būrį... Be gimnazijose 
veikusių dalykinių būrelių, tolygių sekcijų 
turėjo ir ideologinės — pasaulėžiūrinės or
ganizacijos.

Siūlomų dalykinių būrelių gimnazijose 
tinklui plėsti ir jiems vadovauti mokytojai 
nėra buvę verčiami. Organizavo ir dirbo 
tie mokytojai, kurie patys su jų steigimo

. idėją sutiko, kurie turėjo ir žinojo, ką juo- 
■ se veikti, kurie... netingėjo arba, gražiau 
i tariant, kurie turėjo laiko...

Apie save sakau nei skųsdamosi, nei 
; girdamos!: nepr. Lietuvoje dirbdama mo

kyklinį darbą, nesijaučiau nešanti kokią 
naštą. Tikrai nebuvau nei patrukusi, nei 
kokios kitos ligos man tas darbas neįvarė. 
Kiekvieną rytą į pirmąją pamoką skambu
tis man skambindavo lyg ano Kudirkinio 
Varpo linksmas atgarsis. Atsistojus prieš 
puikių, gabių Lietuvos vaikų klasę, džiaug
davausi vis nauju džiaugsmu. Tai buvo 
šviesiausias, prasmingiausias mano gyve
nimo laikotarpis. Mickeviciškai tariant, 

Sveikata.
Kaip man dabar iš vietos ir laiko nuoto

lio atrodo, būčiau įstengusi dirbti daugiau, 
geriau, rūpestingiau, nes matau spragų ir 
klaidų. Tas gražus prieauglis norėdavo ir 
popamokinio užsiėmimo. Tik tiek duok. 
Juo sunkesnio, juo geriau...

Tą patį drįstu sakyti ir apie kitus mano 
buvusios aplinkos mokytojus, ypač apie 
bendradarbes mokytojas. Nesu girdėjusi (nė 
dabar negirdžiu) nė jų aimanų sunkybe, 
našta, trūkiu, ar persidirbimu.

Jeigu kas patruko, tai patruko išeivi
joje, nes normaliai plakusioms širdims 
buvo sunku prisitaikyti prie geležinio diri
gento takto.

9. MOKYTOJŲ ATLIKTASIS 
UŽDAVINYS

“Mokytojas atliko savo uždavinį, išau

gino daug šviesiu žmonių, kurie ir išeivi- O O c
į joje neblogai įsikūrė” (M.)

Mokytojas ir šiuo teiginiu pasirodo ne
norįs atiduoti visiems to, kas •kam priklau
so, o pasilieka sau. y

Kad nepr. Lietuvoje išaugo daug ne tik 
apskritai šviesių žmonių, bet ir tautiškai 
lietuviškai sustiprėjusių, apsivaliusių nuo 
šimtmetinės svetimos priespaudos maurų, 
tai žinome ir matome čia. Bet ne tiesa, kad 

Į tai tik mokytojų nuopelnas. Apie tai pla
čiau užsiminta skyriuose “Mokytojų atlygi
nimas” ir “Mokytojas vienas veža kultūrinį 
vežimą”.

Bet tur būt, tiesa, jog niekas negali 
kitam duoti to, ko pats neturi, arba nenori 
turėti. Tai mokytojas, prileiskime, vienas 
išauginęs daug šviesių žmonių, pats turėjo 
būti šviesus. Tos šviesos pats turėjo iš kur 
nors gauti. Antra tiesa, šviesus mokytojas 
yra liudininkas šviesios tautos ir valstybės, 
taip lygiai, kaip šviesi tauta ir valstybė yra 
liudininkė šviesaus mokytojo. “Ir šviesa, ir 
tiesa mūs žingsnius telydi”.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A IT J T E N A S* 

Jos visad rašo
TFISYBĘ
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Rvz. tel. 239-4683

DR. K. G. BMUKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pu i a ski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

DR. S. BIEŽ1S
Tiiefu P Respect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė > 
optometristas

DR. EDMUND E. CiARA 
2?W W. 5lst STREET 

Tel.: G R 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.1 
1—±, f—d, antrad., penkt. 1U—4, ir 

šeštad. 10—2 vai. i

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
/ ^MJŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd. STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Tel. ofiso: PR 3-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858.W. 63rd STREET

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

— Nedrąsu būtų k bubėti apie 
tai. JAV universitetų gausu, 
studijuojančių milijonai, tai ir 
jų nuotaikos įvairios. Galiu ap
graibomis atsiliepti apie savo 
universitetų, kur mokosi arti 
dvidešimt tūkstančių. Turiu ne
svyruodamas pasakyti, kad stu
dentijos daugumoje įsigalėjusi 
darbinga nuotaika. Visi skuba 
galimai anksčiau baigti pasirink
tas būsimoms specialybėms sa
vo studijas. -Mokslas reikalin
gas didelių išlaidų, tai laikas 
brangus. Be to, norima anks
čiau sukurti savo Šeimų, įsigy
ti namus ir kitus gyvenimui rei
kalingus bei būtinus patogumus 
ir pradėti nepriklausomų gyve
nimų. Be šių norų lyg Demok- 
lo kardas kabo virš studijuojan
čių vyrų galvų — tai karinės 
prievolės. Daug kam stojimas į 
kariuomenę atidėtas, kad mokslų 
baigtų. Kas nustatytų egzame- 
nų minimumo neišlaiko, tie tuoj 
pašaukiami atlikti karinę tarny
ba. Tada jau visi reikalai susi
painioja nepageidaujama kryp
timi.

— O kokios visuomeninės nuo
taikos tarp studentu klostosi ar 
susiklostę, — teiraujuos.

— Sunkiai sprendžiamas klau
simas. Sunku tokias nuotaikas 
tiksliai patikrinti. Juo labiau, 
kad jaunųjų tarpe nėra jos pa
stovios, jos kinta. Tai priklau
so nuo šalyje vedamos politikos 
ir nuo visokeriopų kitų veiksnių, 
kaip kada visai atsitiktinų arba 
nuolatos dirginančių iš šalies 
kitų atneštų.

— Bet politine prasme, kaip 
jos pasireiškia? — įdomavaus.

— Čia dar sunkiau tiksliau 
atsakyti. Reikalas štai koks: 
didžioji studentijos dalis tiek 
užimta savo studijomis, kad ne
turi laiko ne tik pasireikšti, bet 
net rimčiau pagalvoti. Esama 
saujos karštuolių, kurie bet ku
ria proga sukelia didelį triukšmą

fPUTRAMENTAS)
I I E

landoje

puj

pdseKe

AL’S CANDID PHOTO

Susirinkimų ir parengimų

umve 
inam

aTtripi 
rima

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. —— 586-1228

JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS”
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS !R' CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ-SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta._____

DR, FRANK PLiCKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEŠ8UTIS 
INKSTU, PC'SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

P. ŠILEIKIS, 0, P.
ORTHOPEDAS-PRCTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629
Telef.: P Respect 6-5084

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tel.: Frontier 6-1882

I PERKRAUSTYMA!

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Į2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-80631

TIK 513995;
i Iš PA R D AVIM ASI '

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 1 
j LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

----------------------j

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.________

DR. V. P. TUMAS0N1S i 
CHIRURGAS

24S4 WEST 71$t STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

sophie barcus]
RADIJO ŠEIMOS VALANDOi

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

Lietuvį kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki. penktadienio 10—11 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 0:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r ▼.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVP
CHICAGO, ILL. 60621

------ riir-Tir-------- riiniriwim

atnešamas ir 
bis laikraštis, 

Į — anglų ir ispanų kalbomis. Re
tai kas jį nusiperka. Gauna ir 
nemokamai. To laikraščio turi
nys pačių “kairiųjų”. Kremli- 
niai bolševikai to spaudos leidi
nio smerkiami jau kaip savo at
gyvenusieji, bet kinų komunis
tai pakišami jaunimui kaip idea
las.

Neabejotina, mano universi
tete jie turi pritarėjų. Nedaug, 
bet jie veržlūs, ir iš šalies ste
bint, gali padaryti klaidingas iš
vadas, kad menamai esama daug 
tos ideologijos pasekėjų. Vie
name bendrame studentų susi
rinkime jie mėgino stipriai pasi
reikšti ir paviršiun išplaukti. Pil
na to žodžio prasme, tie karštuo
liai kitų studentų buvo nešte 
išnešti iš patalpos lauk, ir ne
atsirado kas jų tokį likimą už
jaustų — tarytum, kaip nieko 
nebuvo, žinoma, tas įvykis tų 
karštuolių neatšaldė. Jie veikia 
kaip ir anksčiau. Niekas jais ne
sidomi. Bet ne čia visų tų drumz
lių šaknis ar pati opioji vieta...

— O kur? — neiškentęs lep
telėjau.

— Narkotikai, — trumpai, 
drūtai pašnekovas atsiliepė. Ir 
toliau tęsė:

-— Ar daug tokių universitete 
to blogio vartotojų, — nežinau. 
Jei anie karštuoliai gali atvėsti 
be jokių blogų jpasekmių, tai šie 
ne tik savo sveikatą ir dvasios 
būseną žaloja, bet gali gi tai at
siliepti ir būsimai kartai pavel
dėjimo būdu. Ar daug tokių esa
ma mūsų ,uniyersitete, negaliu 
pasakyti, bet yra. Juos gali iš
skirti iš kitų, ypač iš jų jpergy- 
venimų. Pastebėsi vieną kitą 
kur nuošalyje stūksantį ar sė
dintį. Akys primerktos, veidas 
išsiblaškęs, šiurpu pažvelgti, o 
ypač į merginas. Pasitaiko šio- 

’ kių ir tokių. Jie .visi jautriai vi
sa pergyvena. Jausmingi. Juos 
paveikti lengva. Tokie ir anų 
karštuolių Įtakai greičiau pasi
duoda. štai toks atsitikimas. 
Kažkas paleido gandą, kad uni
versitetas esąs policijos apsup
tas ir bus krata. Ta akimirka 
išeinamų vietų kriauklės buvo 
narkotikų pakelių prikrautos 
tiek, kad kliudė net vandeniui nu
bėgti... Buvo gardaus visiems 
juoko, kai paaiškėjo, jog jokios 
policijos nėra ir nebuvo, o aliar
mas buvo sukeltas tik narkotikų 
vartotojams Įbauginti...

— O kudlų pasekėjų ar esa
ma universitete? — pasiteira
vau.

— Pereitais metais vienas at
sirado su trimis savo palydovė
mis, bet be kitų pašaipos nieko 
nesulaukęs, dingo kartu su savo 
draugėmis.

Mudviejų pašnekesys ėjo prie 
galo, reikėjo skirtis, tai dar pa
siteiravau ar galiu spaudon pa
rašyti ką girdėjęs?

— Palieku j ūsų nuožiūrai. Bet 
jei parašyt, tai be pavardžių ir 
universiteto pavadinimo, — pa
sakė.

— Kodėl? — paklausiau.
— Esu jaunas, be to, pasirink

ta mano specialybė jokios rekla
mos nereikalinga. Tai tik ma
no Įspūdžiai ir tai nesuformu
luoti, statistika neparemti. O 
Įspūdžiai gali būti dalinai klai
dingi, net apgaulingi. Iš kele- 
rių atsitikimų, negalima spręsti 
apie universitete įsigalėjusias 
tarp studentų nuotaikas. Geriau 
be pavadinimo.

Nuoširdžiai atsisveikinęs su 
pašnekovu atsiskyriau. Tai bu
vo pereitų metų 
gai galvojau, ar 
žinios. Pagaliau 

įrašyti. Tų žinių
niekam nepakenks, — nei gar
bės, nei šlovės neatims. O ži
noti svarbu kokių esama tarp 
besimokančio jaunimo nuotaikų 
ir kaip jos pasireiškia.

voliueija, kuriai įvykdinti buvo 
sukelti jaunuoliai. Tokiems dau
guma nereikalinga. Būtinas 
tik veržlumas, akiplėšiškumas, 
kad galėtų atsidurti įvykių prie
šakyje ir suimti valdžių į savo 
rankas. Tada skelbti, kad tik 
“išmintingiesiems” lemta kitus 
valdyti.

Teisingai sakoma, kad politi
nės pažiūros gali nublukti be ža
los. Gi narkotikų vartojimas ža
loja ne tik vartojantį, bet ir pa
veldėtoją.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

pabaigoje. II- 
skelbtinos tos 
nutariau pa- 

paskelbimas

Call and ask for EDIE BURBULIS

SKAITYK "NAUJIENAS’
JOS TELKIA GERIAUSIAS

Julia ir K. Augustai

T?IStNGTAUSIAS ZINIAS

— Žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, vasa
rio 18 dieną 7:30 vai. vak., Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti. Aptarsime klu
bo bėgančius reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvieni, raŠt.

7

Lietuvos kariuomenės kapitonas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
I 
■

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario 18 d. naujoje vietoje, 
būtent Amera Simons parkelio svetai
nėje, 1640 N. Drake Ave., pirmame 
aukšte. Kambario nr. 103. Yra trum
pas blokas įrytus nuo N. Central 
Park Ave. ir pusė bloko N. nuo W. 
North Ave. Pradžia 1:00 vai. po pietų. 
Nariai ir narės, malonėkite abykda- 
mi Į susirinkimą atsivesti naujų kan
didatų įstojimui j klubą.

W. Mankys, nut. rašt.

KOSTUI PAUUŪNUI
į mirus, Jo dukrai Brigitai ir žentui Zigmantui 
I
I Jakimčiams, seseriai Elenai Petrikienei ir
I kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Gyv. 4634 So. Paulina Street
Mirė 1970 m. vasario 14 d., 6:30 vai. vakare, sulaukęs 68 metų 

amžiaus. Gimęs Rygoj, Latvijoj.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Brigita Jakimčius, žentas Zigmantas, du anū- § 

kai: Andrius ir Irena, sesuo Elena Petrikas, svainis Povilas ir kiti g 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje. 6845 So. Western S 
Avenue.

Trečiadieni, vasario 18 d. 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 1 
į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų | 
bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. '.ji

Visi a. a. Kosto Paliliūno giminės, draugai ir pažistami nuošir- g 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti ■ jam paskutini na- f 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sesuo, žentas ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai jMažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubiic 7-8600 REpubEc 7-8601

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

I

Ž

i

■I

Gyv. 7037 So. Campbell Ave.
ANNA BAKUTIS - JAKUBAITYTĖ

Mirė 1970 m. vasario 15 d., sulaukusi 78 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: vyras Ralph, du sūnūs — Adolph, marti Margaret 
ir Peter, marti Rose Marie, dvi dukterys — Sally Hochwarter, žentas 
Rudolf ir Lucille Kuypers, žentas Edward, 12 anūkų ir 2 proanūkai 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Trečiadienį, vasario 18 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į St. Adrian parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anna Bakutis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

iI

I

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

JOSEPH KESER (KESERAUSKAS)
Mirė 1970 m. vasario 14 d., 8:45 vai. ryto. Gimęs Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: žmona Bernice (Griciūtė), du sūnūs — Jerome, 

marti Mary Ann ir Robert, sesuo Uršulė Witkiewicz su šeima, dvi 
švogerkos — Laura Blatz, jos vyras Joseph ir Sophie Trubutis, švoge- 
ris Frank Gricius ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Trečiadienį vasario 18 diehą 10 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Joseph Keser giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 478-2345,

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS I
I

I
| I ■
III 11in

I

I
iI

I 
i s

I 
S

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

--

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

į

i8

<

I

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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TOP W AGES AND PROFIT-SHARING PLAN.

2212 W. Cermak Road Chicago

(414) 377-3000reikia
Beie.

teatras yra aktoriaus tic 
nis susitikimas su publika. Gar
susis George C. Scott, užpraei
tus metus praleidęs Broadway 
teatruose, pasakė, jog jam nu-

is Ba-įsibodo vaidinti televizijos ir fil- 
teeh nikams.

Man regis, kad liet 
-------- > įmanomas. Rei 
pasiekti "hit” stadijos.

ASTA BOS APIE IŠEIVIJOS TEATR HELF WANTED — MALE
Derbininkv telkia

HCLF WANT g D MALE
Darbininicų BeBcU

SIC

bl (ialima sakvti. i< % V
s j šiandienos televizi jos 
i-jpasaulyje neįmanomas 
-įnia, jog New Yorko k 
-;silaiko tik dėl žydų ir homo 
- sualu lankvmosi. O pa 
-^lietuvius nėra nei žvdų

ojai vakaroti kartu su pri 
siais teatralais pas Jauni 
Teatro direktorių Anatoli 
lairj, kuris mano apskaicia 
u sukvietė mūsų teatralų 
i i reprezen ta ty vų skaiči ų: 
pats pastatymo režisierius

ius Lapinskas ir autorius 
rdas Landsbergis senas 
•o vilkas Stasys Pilka, pa
ėjęs aktorius Leoi
kas, režisierius Jurgis Ble-jnių neurotikams, 

mū-j 
kaip kad >teatras 
uigo kul- i * -

Beje, jaunieji Į^į j>eveik kupranugario lindi- 
\'nias per adatos skylute. Tačiau 
’jir New Yorke “hit” yra reteny- 
’jbė. Ilgą laiką gyvenau Broad- 
Įway teatrų rajone, o pirmame 

> šiokio tokio 
Vieną dieną iš-

pa-

ATACO STEEL PRODUC
IN GRAFTON, WISCONSIN HAVE IMMEDIATE NT

PUNCH PRESS OPERATORS, 
ARC WELDERS, SPOT WELDERS 

1-st and 2-n<l shift openings. Liberal overtime and fringe 
benefits.

rASKOLC
IB 2EM7

s ir kiti. Dalyvavo ir 
raudos atstovai, 
s Bradūnas iš D 
io priedo. I 
"iai buvo dėmesio centre 
kad Vasiukevičius Alens- 
Bradūnaitė, Sinilgaitė...

imo Centro salė buvo pil-Į - '
ūrovų, Įspūdžiai malonūs;3Ujįšte net tilpo 
r karsti. O kažko labai trū

Astronautas Fred Haise treniruojasi 
su specialiu grąžtu. Jam teks balan
džio mėnesį iškasti Mėnulyje 10 pė

dų gilumo duobę.

These are perm^r.ent positions. We are now working 58 hours per week. I 
APPLY IN PERSON FROM 8 A M. TO 5 P. M.

1040 — 9th AVENUE
GRAFTON, WISCONSIN

impai pasakius, 
uta pro sali. Vaidinimas 
;o “hit”: žiūrovu toleruo
ji nesutiktas entuziastin- 
leatras tampa teatru, kai 
isuomenės apglėbiamas, 
vaidintojai tampa žvaigž- 
, kada pradedama spe- 
>ti bilietais. Taip neatsi- 
ų vakarą Chicagoje.
ilgi, ilgi metai, kai išei- 
teatre buvo priartėta prie 

Chicagoje atgaivintasis 
is ir Dundulis bei Anato- 
Kairio “Curriculum Vi- 

'emjera buvo priartėji- 
rie “hit”, bet nepasiekė 
io tikslo. Pastatymai nu- 
užmarštin.

garso teatras.
kabinti puošnūs plakatai. į :. 

dar s>iii Įdarytos sudėtingos brangios de-

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VER 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8

MEDŽIO DARBININKAI
Ar n xt m tt n m n t a

TRUCK BODY REPAIRMEN 
Experienced in truck and trailer 

pair work. > 
Union scale.

T. H. RYAN CARTAGE 
1501 No. 25 AVENUE 

MELROSE PARK
v\lęs aną dieną Chicagoje dėl 
nesulaukto “hit”, šiandien žvel- 

įgiu į ateitį gan optimistiškai. 
Kažkas labai svarbaus ir pras
mingo verda Chicagoje, o tai 
kursto Anatolijus Kairys. Yra 

igerą jaunų jėgų. Juk taip su 
i savo laimėjimu pas amerikie
čius atėjo Tom O’Horgan (su 
savo Hair). Jis kelis metus in
tensyviai dirbo su jaunimu su
prasti, kas yra jo aktoriai ir 
kas jo publika. Taip prisiren
gęs, jis tegalėjo susilaukti pa
sisekimo.

šiandien Anatolijus Kairys 
jau yra išeivijos teatro nepa
keičiamas žinovas. Jis žino ko
kią sąmatą galima daryti. Jis 
žino dramos literatūrą. Jis ži
no aktorius ir režisierius. Jis 
pats dega teatru. Jo dramatur
gija sėkminga. Publika su ma
lonumu ir dėmesiu priėmė 
Diagnozę, Viščiukų ūki, Curri-

koracijos, pasiūti kostiumai. 
Kitą dieną jau viskas vežama į 
šiukšlyną. Mažesnio tikėjimo 
teatralai dingsta iš padangės, 
o kiti vargsta toliau, nes tam 
jie ir gyvena.

Tokia jau mūsų lietuvių eko
nominė padėtis, jog teatro dar
bas paliekamas tik savaitga
liams. To neužtenka. Bet dar 
daugiau kliūčių: visokie fon
dai geriau skirs pinigus abejo
tinos vertės knygoms, bet ne 
teatrui. Anatolijus Kairys, dra
maturgas, pedagogas, biznie
rius, tą užburtą ratą pralaužė, 
įsteigė Chicagoje Jaunimo Te
atrą ir Dramos Studijų, įtrau
kė režisūron muziką ir šiaip to
talinio teatro entuziastą Darių 
Lapinską, surengė pirmąjį te-Įculum Vitae, o jo dramaturgi- 

FASTEETHjatro festivalį. Ir, tur būt, į vi-į ja, paremta teatrine patirtimi, 
są tai sukišo labai daug savo

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui Gali

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • N OTARI
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIŲ

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

40 AKRŲ MODERNI FARMA prie 54 
greitkelio, netoli New London. 

JOE DISHNO,
Rt. 3, NEW LONDON,, WISC. - 

Tel. 9824965

Garantuotai pastovus darbas kiekvie
nais metais.

NĖRA ATLEIDIMŲ 
NEMAŽINAMAS

VALANDŲ SKAIČIUS
Nauji ateiviai yra pageidaujami,
nekalbėti angliškai. Mes čia turime 
žmones, kurie jums išvers. 5. dienos 
savaitėje. Labai geros darbo sąlygos 
vienintelėje visoje Amerikoje harpų 

dirbtuvėje.
Kreiptis asmeniškai i 

Mr. KRASICKI ‘
MISCELLANEOUS FOR SALE 

IvetrOs Pardavimai

TAVERNA IR RESTORANAS 
su 4 modernių kambarių butu piet
vakarių industrijos rajone. Pelninga 

vieta, parduodama dėl ligos.
Skambinti 

Tel. VI 7-9508 
po 2 vai. po pietų.

2735 WEST 71st STREET

LYON - HEALY
HARP FACTORY 

1423 W. LAKE ST.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R«ikia

PALOS PARK — ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. K 

$7,500. Nauja apylinkė, brangus namai.

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savinink
TELEF. 349-0600

ės dėl slidinėjančių

3TINIŲ DANTŲ?
įberkite .truputį
> plokštelių. Tie nepaprasti 
i sudaro malonią savijautą, nes . . 
geriau laikytis jūsų plokšte- pinigų, 
rerai tinkančios plokštelės yra |

Jūsų sveikatai. Reguliariai j 
e savo dantų gydytoją. Įsi- 
EASTEETH bet kurioje vai-

=rank Zapolis 
> W. 95th St. 
A 4-8654

I I
I IMSUSAKCT

alinių ir valstijos pajamų 
>kesčių apskaičiavimas 
N C O M E TAX 

noiamo turto pirkimas -
pardavimas

EAL ESTATE
Parašų paliudijimas
TA R Y PUBLIC 

raudimo informacijos 
NSURANCE

HAITIS REALTY
37 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

Ką riša tai reiškia? Anatoli
jus Kairys į lietuvišką teatrą 
atėjo profesionaliu keliu. Iš 
pradžių jis buvo tik dramatur
gas (o daugumoje mūsų dra
maturgai yra tik literatai, jei 
kas pastatytų jų veikalus, jie 

J patys juose užmigtų). Gi šian
dien jis jau turi scenos darbo 
patirtį, labai įdomus jo ben- 

- dradarbiavimas su Lapinsku, 
^ statant Kairio Curriculum Vi- 

Įtae ir Pavojingą Siuvėją. Tarp 
; režisieriaus Lapinsko ir dra- 
|maturgo Kairio buvo nemaža 

s įtampa. Laimėtoju išėjo lietu- 
j j vių teatro galimybė, kur reži- 
ijSierius profesiniai dirba su au- 
| j torium. Galų gale vieną dieną 
I pats autorius gali tapti režisie- 

rium. Tai yra profesionališku-
I mas,

gyvėja ir daugiau domina. 
Tad yra rimto pagrindo su

tikto lietuviško “hit” 
išeivijos teatre.

Saulius Šimoliūnas

laukti
m ii su v

Rašo Halina Mošinskienė, 
Sao Paulo. Brazilija

INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
: So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
ency Exchange įstaigoj)
automobilių draudimai.

nors ir pavėluotas, išei- 
a? vijos teatre. O Anatolijus Kai- 
~ rys ta gera linkme ir eina.

Aname suėjime pas Kairi 
Stasys Pilka gerai išsireiškė: 
bus teatras, jei turėsime pilna
kraujį vaidinimą. Beje, vaidi
nimai neparašomi kaip litera
tūra. Jie gimsta teatriniame 
darbe. Ir todėl aš, nors ir nusi-

Pagal statistikos davinius, 
stipriausias lietuvių išeivių bran 
duolis Pietų Amerikoje, būtų 
Brazilijoje, čia bene geriausiai 
ir patogiausiai gyvenama.

Pirmosios ir antrosios kartos 
išeivija čia įsikūrė pastoviai. 
Brazilijos lietuvių istorija yra 
turtinga ir spalvinga, ja galima 
būtų didžiuotis. Tik gaila, kad 
iki šiol niekas nesiryžta tos is
torijos išleisti... — Buvo orga
nizacijos, mokyklos, chorai, laik
raščiai, sekmadienio radijo va
landėlės. Minėjimai, koncertai, 
vaidinimai susilaukdavo gausios 
publikos — tai buvo tikra ben
druomenė, kurios narius rišo ben
dra kalba ir tėvynės nostalgija. 
Ja žavėjosi brazilai, statydami 
sau pavyzdžiu lietuvių tautinį 
susipratimą.

gyvena savo amžių, ateina nau
jos, su naujomis idėjomis, nau
jomis pažiūromis i gyvenimo ap
raiškas — viskas keičiasi kaip 
kaleidoskope. Kas sustoja “pail
sėti” — atsilieka.

Dabartyje, lieutvių kultūri
nis gyvenimas Brazilijoje yra 
pasiekęs stagnacijos tašką ir ne- 
siverždamas pirmyn jis lieka at
gyvena.

Pasaulio lietuviai turi susida
rę nuomonę, kad Brazilijos lie
tuviai be parapijos klebonų, pa
tys nieko nepajėgia.

Iš lietuviškų -išlikusių organi
zacijų, stipriausiai S. Paulyje pa
sireiškia Lietuvių Sąjunga, ta
čiau, jeigu jinai nesusipras lai
ku paimti Į savo rankas kultūri
nio vadovavimo, ji taip pat liks 
užuomaršoje, kaip daugelis bu
vusių organizacijų.

Nuo ko pradėti? — Kad ir at
gaivinti lietuvišką spaudą!

SECRETARY Jr.
RIDE YOUR TRAIN TO OUR 

DOOR - STEP.
120 So. RIVERSIDE PLAZA__

Across from Union & N. W. stations. 
National Businformation firm has 
immediate opening for Sales Sec., 

Typists opportunity
also available — 37% hr. week. 

Pleasant working condition.
CALL

RA 6-9100

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
IS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja- 
iu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis, 
imami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Tačiau , kaip gamtoje pava
sariui nučiurlenus, vasarai nu
žydėjus, ateina ilgas ruduo ne
šantis žemei poilsį, taip ir žmo
gus pasiduoda tam gamtos dės
ningumui. Senosios kartos at- pavaišinti.

Marquette Parko Namų 
Savininku Susirinkimas
Vasario mėn. 20 dieną, 7:30 

vai. vakare Marquette Parko 
parapijos ,'salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave., šaukiamas 
namų savininkų labai svarbus 
susirinkimas. Susirinkime bus 
paminėta visiems lietuviams 
labai svarbus Įvykis, būtent 
Vasario 16-toji diena. Žymus 
ekonomistas — bankininkas 
Adolfas Baliūnas padarys pra
nešimą apie kapitalo investavi
mą ir iš jo pelno gavimą. Chi- 
cagos miesto valdybos chemi
jos inž. Sterba rodys filmą ir 
aiškins apie oro teršimą. Taip 
pat bus svarstomi namą savi
ninkams rūpimi klausimai. Po 
susirinkimo visi dalyviai bus

DYING — Apdraustas perkraustymas 
s ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-
AL NAUJOKAITIS

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

—— —-----

GH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks

35 
900

800

700
$5,000 minimum 

2 year certificate

5^4% 

$1,000 minimum 
1 year certificate

— Highest reserves.

vestment
>nus plan 
K) minimum

Savings Insured to $20,000.

ITON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

j .oa- Mį,auo IMU
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GENERAL OFFICE'
37% HR. WEEK.

Good typing skills — Record keeping, 
lite filing & other diversified duties. 
Must have own transportations. Ex
cellent Company benefits, including 

profit-sharing.
Modern working facilities.

CALL

AIRCRAFT RADIO
ELK GROVE WILLAGE

437-9300
STORE CLERK

FULL TIME

Apply in person. 
EDGEBROOK CLEANERS 
6410 N. CENTRAL AVE.

RO 3-4343

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
s?

f

■i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Achar, 

Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

LOOP
IBM Executive and Standard.

Statistical, report and preparation for 
photo. Knowledge of IBM composer 

helpful or will train. 
Phone RA 6-7480

GENERAL OFFICE
Woman 25—40, typing, light book
keeping, filing, 4 girl office, 32% hr. 

week. Salary open. Near Loop.
Call TA 9-1844,
between 9—4 P. M.

HOUSEKEEPER
to take care of elderly couple* 

Light cooking and cleaning 5 days a 
week . 8 A. M. to 5 P. M. Northside. 
Good starting salary. References.

Call 539-0572

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

ismna į Agent

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYR85 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Talu REpublte 7-1941

DRAUGUŽI NESVAJ*
PRIE FORD CITY 5% kan 

modernus mūras. Apie 40 pė 
pas, auto garažas. $22,90

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, ; 
ria High. Naujas gazu šildyn 
minijaus langai, mūro garažas 
sklypas. $45,000.

10 KAMBARIU MŪRINIS 
nios, 2 virtuvės. 2 mašinų m 
ražas. Naujas gazu šildymas 
nūs priedai, gražesnis ir pa* 
už naujus namus. Arti visko.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRA;
3 kamh.. garažas. Arti mūsų.

VERTINGAS MŪRAS, nauj 
gas. elektra ir garažas, taip p 
šildymas. 4 nuomos pelningi 
mų. Marquette Parke. $26.9t

PIGUS LOTAS dviem butar 
ti, Marquete Parke

Valdis Real Esta
2458 W. 69th St Tel. RE ’

PERKAME, PARDUODAME, 
Į NOME įvairaus dydžio namus 
Parūpiname paskolą, visokerio 
drauda, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILT
2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

Šimkus Real Esta
NOTARY, INCOME TAX SER1
4259 So. MAPLEWOOD AVE

Tel. CL 4-7450
Greitas rr; tvarkingas visokiausi) 
^avvbiu pirkimas - pardavimas, 
sioie kontoroje daromi ir liū< 
vertimai, užpildomi pjlietvbės 
mat income tax ir įvairūs kitoki 
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir

BUILDERS AND CONTRACT!
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTC 
įrengiu naujus ir perstatau sen 
su rūšių namo apšildymo peči 
rir-conditioning i naujus ir sent 
mus. įrengiu vandens boileri 
stogu rinas (gutters). Darbas 
karnas greit, sąžiningai ir garant 

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste 

užmiesčiuose.
Domas Žukauską
HEATING & SHEET METAI

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

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFD
Įkurta prieš 50 metu

VISOKIUS STOGUS, rinas ir i 
kamuosius vamzdžius sutaisome 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pat 
me. Nudažome namus iš lauko ii 
liekame “tuckpointing” darbus. Es 
apdrausti, visas darbas garantuoti

Skambinkit
IA 1-6047 arba RO 2-877 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet J

SKAITiK TATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

o

NAUJIENAS
• xxxxxxxxxxxxixixxxxxxxxxn
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MUTUAL FUND ASSETS
TOTAL NET ASSETS ( 
Billions of Dollars

Month-End)

! 1 1 ! t 1 1 t r t. r t r r r t r t t t

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

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

JAI REIKALINGA VIRĖJA. Nuola-į 
tinis darbas. 5 dienas savaitėje. Pri
vačios patalpos gyventi, gera alga ir 
geri namai tinkamam asmeniui. Susi

kalbėti angliškai. Skambinti
Tel. 428-2646 arba rašyti: Af Box 269 

225 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO. ILL. 60606

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

; Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643
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SALES OF SHARES- 
.Millions of Dollars________
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Lentelėse matoma mutual fondų ir akcijų pirkimo padėtis praėju
sių metų pabaigoje. Gruodžio mėnesį akcijų nupirkta už 522,155,000 

dolerių.
Tel. 238-9787-8
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