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KISINGERIS ANTRADIENIO NAKTĮ 
GRĮŽO K PIETŲ AMERIKOS 
Sekretoriui kiekvieną dieną teko sakyti 

kalbas, atsakinėti laikraštininkams
WASHINGTONAS. — Sekretorius Henry Kisingeris, pra

leidęs 9 dienas šešiose Pietų Amerikos valstybėse, antradienį naktį 
grįžo į Washingtoną.

Visiems atrodė, kad jis turė
jo būti pervargęs, bet jis pats 
pareiškė, kad gerai jaučiasi ir 
trečiadienį vyks į darbą.

Gana ilgai jis buvo apsistojęs 'i
Costa Rica sostinėje, o prieš WASHINGTONAS. — Vals- 
grįždamas į Washington^, ke-Jtybės departamento pranešimu, 

svetimų valstybių įsiskolinimas 
Jungtinėms Valstybėms siekia 
60 bilijonų dolerių. Iš tos su
mos $24 bilijonai tebėra JAV 
nesumokėti nuo Pirmojo Pasau
linio karo. Vien nesumokėtų 
nuošimčių suma siekia $633 mil.

-lioms valandoms jis buvo sus
tojęs Guatemaloje ir pasikalbė
jo su prezidentu bei kitais vals
tybės pareigūnais.

Buvo keli labai sunkūs klausimai

Kohimbi joj e viena. nepprastai
gražios išvaizdos žurnalistė pa
klausė sekretorių po jo plačios 
įžangos apie įvykius Angoloje, 
kodėl kai Kuba siunčia karo jė
gas į Angolą, tai vadinasi inter
vencija, o kai JAV siunčia karo 
jėgas į kitą valstybę,-tai vadi
nasi'kooperacija? / . _ 

’ - ..■r’-*-<fv ■- ■
_ Kisingeris pažiūrėjo, nusijuo

kė ir pasakė, kad niekad daugiau 
jis neįeisiąs, gražioms moterims 
klausti.

■ - ’AT >

Vėliau paaiškino, kad Kuba no
ri primesti portugalų išlaisvin
tos Angolos gyventojams mažos 
grupelės valdžią, tuo tarpu JAV 

siuntė karo jėgas tiktai susita
rusi su bėdon patekusia vyriau
sybe.

JAV neleis intervencijos 
Amerikoje _

Sekretorius. Kisingeris Costa
Rica laikraštininkams pabrėžė, 
kad JAV neleis Kubai ar kuriai 
kitai valstybei organizuoti ekspe
diciją į bet kurią Pietų Ameri
kos valstybę. Kai kurie Pietų 
Amerikos kraštai bijo, kad ge
rai ginkluotos Kubos jėgos neįsi- 
veržtų į kurią nors valstybę ir 
nebandytų primesti komunistinę 
netvarką?. Amerikos valstybės 
savo laiku yra pasirašiusios su
sitarimą, liepiantį daboti, kad 
kuri - nors valstybė nebandytų 
įsikišti į kitų valstybių vidaus 
reikalus ir primesti savo valdžią 
Kisingeris yra įsitikinęs, kad ke
lionė į Pietų Ameriką buvo nau
dinga JAV ir Pietų Amerikai.^

Fordas laimėjo 
pirminius rinkimus 
MANCHESTER, N. H. — Pre

zidentas Fordas laimėjo respu
blikonų partijos pirminius New 
Hampshire rinkimus. Jis surin
ko 51% visų paduotų balsų, o 
buvęs Kalifornijos gubernato
rius Ronald Reagan gavo tiktai
49%.

Reagano šalininkai skelbia, 
kad prezidentas Fordas turėjo 
laimėti žymiai didesne daugu
ma.

Iš demokratų daugiausia balsų 
gavo Jimmy Carter. Antroje vie
toje stovi demokratas Morris 
Udall. Galutini rezultatai dar 
nežinomi, nes provincijoje dar
tebeeina skaičiavimas. Apskai- dymuose kongreso komitetui nu- yra taip tvarkomas, jog jis iki
čiuojama, kad gub. Wallace gir neigti 4 inžinierių faktus, bet 
vo tiktai 1% balsų. tik kalbėjo apie pasiaukojimą.

IŠ VISO PASAULIO
Kiek pasaulis skolingas JAV

Chicagos universitetas pakels 
mokesčius

Chicagos universitetas nuo 
ateinančių mokslo metų pradžios 
skelbia naują mokesčių už moks
lą padidinimą: už kolegiją iš 
$3,210 iki 3,420; Pritzker Medi
cinos Mokykla iš $3,420 iki $3,- 
630; Teisių (Law) mokykla .i&. 
$3,690 iki $4,050; Teologijos/ 
Bibliotekų Mokslo ir Social Ser^ 
vice Administration iš 3,360 iki 
$3,570- šiuo metu apie $5,000 
iš 8,050 studentų gauna finan
sinę paramą per universitetą 
pilnos ar dalinės stipendijos for
moje. Daugiau kaip 3,000 stu
dentų turi gavę paskolas per 
universitetą. Mokestis už mok
slą kituose universitetuose yra: 
Yale $4,475; Northwestern $4,- 
200; Stanford $4,274; Harvard 
$3,950, Rochester $4,000.

Australija turi 4 himnus

CANBERRA. — Australijos 
valdžia nutarė, kad kraštas tu-, 
ri turėti keturis himnus, būtent: 
“God Save the Queen” (Dieve, 
saugok karalienę), “Advence, 
Australia Fair” (Pirmyn, gra
žioji Australija), “Waltzing Ma
tilda” ir “Song of Australia” 
(Australijos Daina).

Pavojingos jėgainės
VAŠINGTONAS. — Keturi 

atominių jėgainių konstrukto- 
riai-inžinieriai, protestuodami 
prieš atominių jėgainių priežiū
ros komisiją ir norėdami atkreip
ti visuomenės dėmesį į pavojin
gą dabar veikiančių atominių jė
gainių padėtį, atsisakė iš kon
struktoriaus pareigų, kur jie už
dirbdavo iki 40,000 dol. į metus, 
jų “pasiaukojimas” tikrai atkrei
pė dėmesį visuomenės ir kongre
so komiteto, tyrinėjančio, ge
riau sakant stebinčio atominę 
energiją ir jos reikalus.

Kongreso komitetas apklausi
nėje ne' tik tuos 4 inžinierius,
bet pasišaukė apklausinėjimams 
ir patį atominės energijos komi
sijos pirmininką W. A. Andersą, 
buvusį astronautą, ir kuris į ko
misijos pirmininko vietą buvo 
paskirtas prez. Niksono. Atomi
nės komisijos pirmininko vieta 
skiria 32,000 dol. metinės pensi
jos, sulaukus 50 metų amžiaus.

Andersas negalėjo savo paro

Ekonominiai prezidento Fordo patarčiai iš kairės į dešinę: vyriausias patarėjas Allan Green
span, biudžeto direktorius James Lynn ir iždo sekretorius William ,Simon. Jie apskaičiavo, kad 
ateinančiu metu valstybės biudžetas bus 394.2 bilijonai doleriu.

ATSTOVŲ RŪMAI SVARSTO ĮSTATYMU 
UŽGINT PIGIUS MAŽUS REVOLVERIUS

Teisiu Komitetas pirmą kartą 18 balsu prieš 14 
pasisakė už federalinę ginklu kontrolę

WASHINGTONAS. — Atstovų Rūmų Teisių Komitetas pirmą 
kartą priėmė draudimą pirkti-parduoti, gaminti ir importuoti pi- 
gius; lengvai paslepiamus rankinius ginklus,Tokius kaip “Saturday 
Night Special” šaudyklės.

Komitetas, kurs ruošia įstaty
mą federaliniais šaunamų gink
lų kontrolės nuostatais pagriež- 
tinti ginklų priežiūrą, 18 bal
sais prieš 14 pasisakė už pro- 
viziją sumažinti kiekybę ir ga
lėjimą įsigyti mažus ir pigius 
rankinius šaunamus ginklus. Iki 
šiol tas komitetas pakartotinai 
yra atmetęs bet kokius sumany
mus rankinėms šaudyklėms už
drausti. Dabar gi komiteto pri-
imtas papildymas uždraus im
portą, gamybą ir pardavimą visų 
revolverių, kurių ilgumas bus 
mažiau kaip 5% inčai arba 
vamzdis trumpesnis kaip 4 inčai, 
ir visų pistalietų, trumpesnių 
kaip S’/ž inčai. Kariams ir poli
cijai personalo šis įstatymas ne
taikomas.

Kongresmanas John Congers 
Jr. (D., Mich.), vienas iš to bi- 
liaus rėmėjų, sako, kad bilių 
galutinai priėmus bus smarkiai 
sumažintas mažųjų šaunamųjų 
ginkų turėjimas ir jų gamyba 
šiame krašte.

Atmetė Fordo 
pasiūlytą planą

VAŠINGTONAS. — Prez. For
das yra pasiūlęs ateinančiais 
1977 metais pakelti socialinio so
cialinio draudimo mokesčius 3.3 
bil. dol., atskaitant iš darbinin
ko uždarbio 6.15%. Pagal pa
siūlytą planą, tokį pat procentą 
turės mokėti ir darbdavys.

Senato finansų komitetas ta-
čiau vasario 24 d. posėdyje pre
zidento pasiūlytą planą atmetė. 
Geriausiu atveju jis galės būti 
peržiūrėtas š. m. vėlai rudenį, 
kai pasibaigs visokie politikų 

rinkimai.
Senato komiteto pirmininkas 

R. B. Long pareiškė, kad nėra 
reikalo skubintis su pakeitimais, 
nes socialinio draudimo fondas

1980 m. neturės jokių finansi
nių sunkumų.

Sovietai ginkluoja 
“trečiąjį pasaulį” 

per Kubą ir Korėją
WASHINGTONAS. — Slap

ti dokumentai rodo, kad šiaurės 
Korėja, kaip ir Kuba, yra Sovie
tų panaudojama ginklams ir ka
ro paramai skleisti “trečiajame 
pasaulyje”, Įrašo Jack Ander
son iš Washingtono.

Šiaurės Korėja, be to, mankš
tina ir apmoko savo klientus kaip 
vartoti sofistikuotus sovietų gin
klus. Viena tokia treniruotojų 
grupė iš 75 “mokytojų” keliau
ja aplink pasaulį su misija pa
ruošti moderniems ginklams 
specialistus, kaip ji 1975 metais 
buvo atsiųsta į Siriją apmokinti 
tos šalies lakūnus žygiams prieš 
Izraelį. Ta misija buvusi suda
ryta iš šiaurės korėjiečių. Ne
mažai rasta sovietų gamybos 
ginklų pas Palestiniečių partiza
nus.

RŪKYMAS AUTOBUSUOSE 
NUOSTOLINGAS KIŠENEI

CHICAGO. — Rūkyti CTA au
tobuse ar traukinėlyje labai ne
patartina. Nekalbant apie ken
kimą savo sveikatai, rūkymas 
CTA transportacijos priemonė
se jau pernai priimtu miesto po
tvarkiu baudžiamas nuo $50 iki 
$300.

Kas to nepaisydamas nori ri
zikuoti, patariama pasiimti at
sargai $25, kadangi tiek kaštuo
ja paprastas užstatas iki teismo. 
Kas neturės teismo reikalauja
mo užstato, turės kalėjimo ce
lėje pasėdėti per visą naktį.

Cook Apskrities Teisme vie
na kamera pavadinta “Smokers 
Court” (rūkorių teismas).

Howletas turi 
daug rėmėjų

ČIKAGA. — Ulinojaus valsti
jos sekretorius ir dabartinis kan
didatas į gubernatorius A. How
lett turi daug rėmėjų, kurie jį 
remia pinigais nuo pat 1960 m., 
kai jis*pfadėj6 politinę' karjerą.

Pirmoje eilėje dosniausiai jį 
remia, pasak Sun Times, M. S. 
Kaplan kompanija ir visa Ka- 
panų familija, įteikusi jam 
7,500 dolerių ir parūpinusi Sun 
Steel Corp, konsultanto rietą su 
15,000 dol. metiniu atlyginimu. 
Sun Steel Corp, yra M. S. Kap
lan Co. padalinys, sugebėjęs 
lengvai gauti milijonines paran- 
gas iš Ulinojaus valstijos.

Iš viso Howletas 1972 m. tu
rėjęs 3,300 piniginiai jį parė
musių rėmėjų, kurių tarpe yra 
ir visi Ulinojaus darbininkų uni
jų vadai.

Laikraščiui Sun Times iškė
lus viešumon Howleto rėmėjų 
klausimą, ypač Sun Steel Corp, 
konsultacijos vietą, lygiagrečiai 
su einamomis valstijos sekreto
riaus pareigomis, ir kuri gal būt 
susikerta su įstatymais, jis “gar
bingai” atsistatydino iš konsul
tanto vietos.

Apsaugo spaudą
NEW YORKAS. — Nacionali

nė žinių taryba išleistame pa
reiškime sakosi, kad taryba yra 
atlikusi didelį darbą apsaugoda
ma spaudos teises ir kad ji atei
tyje stengsis taipgi neleisti var
žyti spaudos laisvę.

Taryba yra privati organiza
cija, įsteigta 1973 m., kuriai va
dovauja teisėjas G. Edvards.

Muštynės dėl aerodromo

NARITA, Japonija. — Tūks
tantis riaušėms tramdyti polici
ninkų susirėmė su 240 farme- 
riais ir studentais, protestavu
siais prieš naujo, tarptautinio, 
aerodromo statybą. Oficialiu 
praneščimu, 33 asmenys buvo 
sužeisti, jų tarpe 11 policininkų. 
Susirėmimas baigėsi policijos 
pergale, kuri suėmė 48 protes
tuotojus, jų tarpe 15 moterų. 
Muštynės įvyko prie 210 pėdų 
aukščio plieninio bokšto, kurį 
lėktuvų skraidymams trukdyti 
aerodromo aikštėje pastatė opo
nentai — Naritos gyventojai.

L. BREŽNEVAS KALTINO JAV DEL 
STRATEGINIU GINKLU KONTROLĖS c-

Smarkiai kritikavo Kiniios komunistus 
už pastangas griauti detentes politiką

MASKVA, Rusija. — Leonidas I. Brežnevas, Rusijos komu
nistų partijos pirmasis sekretorius, pasakęs suvažiavusiems ko
munistų partijos nariams penkių kalbą, Rusijos ir rusų pavergtų 
kraštų gyventojus pamaitino naujais pažadais. Jis apgailestavo, 
kad nei praeitais, nei užpraeitais metais sovietų valdžia negalėjusi 
pakelti gjrventojų gyvenimo standąrto, nes praeitais metais der
lius buvęs labai blogas.

Lygiai prieš penkeris metus 
Brežnevas ir premjeras Aleksei 
Kosyginas partijos kongresan 
suvažiavusiems partijos nariams 
prižadėjo pakelti krašto gyvento
jų gyvenimo lygį ir pripildyti 
krautuves maisto produktais bei 
drabužiais. Pirmaisiais penkme
čio metais nieko padaryti nega
lėjo, nes neturėjo iš ko. Maisto 
produktus Rusijoje surija ke
turių milijonų kariuomenė ir dar 
didesnė policija, sekanti gyven
tojų nuotaikas ir užlaikanti ne
paprastai daug prievartos dar
bo stovyklų.

Ilgoje savo kalboje pirmiausia 
Brežnevas pabrėžė, kad jis So
vietų Sąjungos vyriausybė pri
silaikys detentės politikos ir-ban- 
dys palaikyti draugingus santy
kius su JAV. Jis tvirtina, kad 
prieš penkeris metus pradėta de
tentės politika jau yra davusi 
gerų rezultatų, tarptautinė įtam
pa yra gerai atslūgus!. Jis dirb
siąs ir toliau, kad detentės poli
tika būtų tęsiama, nes ji yra so
vietų užsienio politikos pagrin
das.

V

Smarkiausi Brežnevo šūviai 
buvo nukreipti prieš dabartinę 
komunistinės Kinijos vyriausy
bę ir Mao Cetungo vadovaujamą 
partiją. Jis apgailestavo, kad 
Kinijos komunistai visus savo 
smūgius yra nukreipę prieš de
tentės politiką. Brežnevas tvir
tino, kad Kinijos komunistai no
ri išprovokuoti naują karą, kuris 
gali būti visiems labai kenksmin
gas. Kalbos gale Brežnevas pa
stebėjo, kad sovietų valdžia pa
keistų savo pažiūrą į Kinijos ko
munistus, jeigu jie pripažintų 
pagrindinius leninizmo-marksiz- 
mo principus. Tuo tarpu Kini
jos žinių agentūros skelbia, kad 
Rusijos komunistų partijos va
dai ir toliau tebekalba apie savo 
teritorijų ekspansiją. Jiems pa
vyko įsistiprinti Angoloje, o da
bar planuoja naujus užkariavi- 
msu.

Daug vietos Brežnaves pasky
rė praeito penkmečio planams 
nagrinėti. Iki šio meto sovietų 
valdžios paruoštos žinios skelbė, 
kad kiekvienoje pramonės sri
tyje planai išpildomi visu šim
tu nuošimčių, bet rezultatai pra
eito penkmečio labai prasti. Pra
eitais Sovietų Sąjunga nepajėgė 
prisiauginti pakankamai mais. 
to. Vyriausybė numato, kad pa
dėtis mažai tepasikeis ir šiais 
metais, nes dėl pašarų stokos 
teko ne laiku išskersti daugelį 
kiaulių ir prieauglių veršių. Jis 
nurodė, kad ir pagaminami pro- 
auktai yra labai jau menkos ko
kybės. Jis prižadėjo gyvenimo 
standartą pakelti, bet visi dar
bininkai turės dar daugiau pa
sitempti, sparčiau dirbti ir ga
minti geresnius produktus. Apie

Pagrobikai sužalojo 
Hearstaitės protą
SAN FRANCISCO. — Rung

tynės tarp prokuratūros ir ad
vokatūros jau kelinta savaitė be
sitęsiančioje Patricijos Hears- 
taitės byloje ne tik nesibaigia, 
bet dar aštrėja.

Patricijos gynėjų vyriausias 
adv. Lee Bailey iš Bostono įro
dinėja. kad Patricija dalyvavo 
drauge su savo pagrobikų gauja 
apiplėšime vieno banko, neturė
dama kito pasirinkimo — arba 
dalyvauk arba mirsi, o prokuro
ras Bancroft laikosi savo, kad 
teisiamoji dalyvavo savo-pagro
bėjų kriminaliniuose veiksmuose 
savo laisva valia, savo pagrobi
kų neverčiama.

Pakviestas Kalifornijos uni
versiteto UCLA profesorius psi
chologas Dr. Louis West paliu
dijo, kad Patricija, savo pagro
bikų visą laiką grasinama' pri
sidėk arba mirsi, be jokio pro
testo dalyvavo banko ir krautu
vės apiplėšime jau protiškai pa
veikta, kaip vaikas, kad ką nors 
daro, laukdamas savo tėvų pagy
rimo. Psichiatras Dr. West pa
brėžė, kad ji ir dabar dar nėra 
pilnai pagijusi iš “traumatinio 
neurozo”, iš kurio ji gali pa
sveikti tik mandagios ’draugys
tės ir malonios aplinkos dėka.

Per visus pagrobimo metus ji 
gyveno mirties baimėje, gaujos 
vado Donaldo (Cinque) DeFree- 
zės prievartaujama ir grasina
ma ir nematydama kitokio išsi
gelbėjimo apsisvėrė pasiduoti sa
vo pagrobikų valiai ir galiai. *;

Koks buvo Australijos 
premjeras Whitlam

SYDNEY, Australija. — Laik 
raštis “The Australian” paskel
bė apie buvusio darbiečio minis- 
terio pirmininko Gough Whitlam 
(kurs buvo Sovietų Rusijai pri
pažinęs Pabaltijo valstybes) 
slaptą sandėrį su Irako kairiųjų 
valdžia ir Palestiniečių vadu 
Yasser Arafatu, kad apmokėtų 
Au.-tralijos Darbo partijai jo rin
kimų metais padarytas skolas, 
ir Irako valdžia sutikusi “ke
letą šimtų tūkstančių” dolerių 
duoti. Bet kai apie Whitlam 
sandėrį sužinojo Darbo partijos 
vadai, tie “pasibaisėję” liepė tą 
biznį tuč tuojau nutraukti.

papildymą maisto krautuvių len
tynų jis šiais metais visai ne
kalbėjo.

Gali lyti
Saulė teka 6:32, leidžiasi 5:36



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIčIUS

Paaiškėjo nesėkmės priežastis 
Frontininkų Bendruomenė (F. 

» B.) rengė Chicagos Jaunimo cen
tre Vasario 16-tos minėjimą.

* Draugas daug reklamavo tą mi- 
■ dėjimą ir rašė apie jo prelegen- 
- tą Sibiro tremtinį ir disidentą

prieš komunizmą Bronių Nau
džiūną. dabar gyvenantį Kana
doje. Minėjimas įvyko vasario 

X 13 d., tet j jį atsilankė tik 82 vy-
* resnio amžiaus žmonės.

— Kas čia dabar darosi? Ko
dėl tiek mažai žmonių, o jauni
mo beveik visai nėra — teira
vosi ten buvę ir apie tai girdėję.

Ci?ero miestelio pirmosios pu- 
7 sės antroji.per savo artimą “ra- 
~ binams” kalbėtoją pareiškė, kad 

tą minėjimą, ypatingai jo pa- 
£ grindinį kalbėtoją Naudžiūną, 

boikotavo organizacijoje orga- 
‘^.©izucti bendradarbiautojai ir til

tų su sovietais statytojai. Įro
dymui jis padavė šią B. Naudžiū- 
no straipsnio ištrauką iš “Tė- 

S viškės žiburių” 5 numerio:
— Grįžau į Vilnių, bet saugu- 

: miečiai visut sekė. Jų agentų 
buvo pilna šokių salėse, kavinė- 
se. baruose, restoranuose. Kar- 

t tąb’ivau kaltinamas už tai, kad 
5 prof.sąjungos rūmų kavinėje su- 

organizavau mitingą, sakiau, jog 
į rusus reikia šaudyti, o komunis- 
? tus karti.

perskaičiau ištrauką, kal
bėtojas paaiškino:

— Bendradarbiautojai ir til
tų statytojai nėra tokie kvaili. 

\ Ne’iūrint, kad tuo minėjimu bu
vo čąroma Altui konkurencija ir 
skirfrtomi lietuviai, jie turėjo jį 
boikotuoti, norėdami užtikrinti 
savo ateitį; nes be pareiškime 
minimų jie neturėtų su kuo bėrį 
dradarbHųti, o ir tiltų statyti 
nerėikėt^, K. Petrokaitis 

j BERNARU SHAW JUOKAI IR
i SĄMOJUS

Apie autorių ir jo būdą
George Bernard Shaw (1854- 

1950). britų rašytojas, drama- 
Jurgas, teatro veikalų bei mu- 

£ žikos kritikas, buvo gimęs Du- 
L bline. Irlandijoj, bet didesnę sa- 
£: vo gyvenimo dalį buvo Londone, 
-- D. Britanijoj. Tai nemenko pro- 
X to. stataus būdo, aštraus sąmo- 

jaus ir humoru turtingas žmo- 
gus. Niekam nepataikavo.

čia pateikiama to žymaus hu- 
- moristo, įvairiomis progomis pa- 
» bertų aforizmų ir paradoksų, ku- 

rie savo formos originalumu ir 
esme dažnai sudomina žmones. 

F Visada laisvai, aštriais žodžiais 
Jį operuodamas, Shaw dažnai ne- 

■į.. paisė nė savo paties asmens.

— Visiems, juk ; iuoma, kau 
aš paradoksalus, excentrikas, są
mojingas, gabus ir 1.1... Tačiau, 
kaip jie tai sužinojo ?

Ligoninėje
Po operacijos, kenčiančiam 

Shaw užteko humoro chirurgui 
pasakyti:

— Jeigu aš pasveiksiu, Jums 
bus maža naudos, nes gydyto
jams reputaciją sudaro ant jų 
rankų mirusiųjų pacientų — žy
mių žmonių kiekis!...

Jei mirti, tai su muzika
Viena Irlandijos radijo sto

tis, pertraukusi programą, krei
pėsi į Bernardą Shaw, paklaus
damas ar jis pageidauja, kad 
jam būtų pagrota kokia nęrs 
melodija. Savo apsakymu ra
šytojas visus nustebino;

— Pagrokite man tą melodi
ją, nuo kurios pasimirė sena 
karvė! (Yra sena airių liaudies 
dainuška.“’Miršta senoji karvė’’).

Šaliapino pasakojimas
Būdamas Londone, aš kartą 

turėjau malonumo susitikti ke
lias žinomas anglų scenos mote
ris — aktores. Tai atsitiko be- 
pusryčiaujant pas B. Shaw, ku
ris tą dieną sumanė savo valgo
majame už stalo sutelkti išim
tinai savo amžininkes. Buvau 
klausinėjamas apie garsiuosius 
Rusijos ir kitų tautų aktorius 
ir aktores. Aš pasakojau pa
minėdamas pavardes, deja, taip

Svetimšalių pavardės

Kartą B. Shaw buvo paklaus
tas :

— Kuo tamsta paaiškini fak
tą, kad britų dirigentų tarpe 
taip maža tėra įžymybių?

— Ką reiškia “maža”? — at
sakė Shaw ir paminėjo ilgą eilę 
angliškų pavardžių.

— Jeigu paminėtieji vadintų
si kitataučių pavardėmis — ang
luose niekada nekiltų klausimas 
apie garsenybių stoką!

Koks skirtumas?
Kartą Shaw buvo pakviestas 

vienos pjesės premjeron-. Po 
spektaklio režisierius dramatur
gą paklausė:

— Koks skirtumas tarp kome
dijos, dramos ir tragedijos?

— Jaunas žmogau, — atsakė 
Shaw — pats faktas, kad tams
ta nežinai tarp komedijos, dra
mos ir tragedijos skirtumo, pa
sako. Man asmeniškai — kome
dija, žiūrovams — drama, o 
tamstai pačiam — tragedijai...

Medum patepta kritika
Vienam rinktinių žmonių 

sambūryje namų šeimininkė sve
čiams, tame skaičiuje ir Shaw 
“pristatinėjo” jauną smuikiniu-i jau susiklostė, jog prie kiėkvie- 
ką, kurį ji pati laikė genialiu.; nos pavardės turėjau pridurti: 
Pagrojus paskutines dvi Franco 
Kreislerio miniatiūras, giliai ‘ 
susijaudinusi šeimininkė kreipė
si į Shaw;

— Koks jūsų, brangus maes-j 
tro, apie mano globotini įspūdis 1 
ir nuomonė?

— Aš linkęs lyginti jį su Pa- 
derevskiu, — atsakė Shaw.

— Tai labai malonu ir puiku, 
maestro, tačiau... Faderevskis gi 
nė smuikininkas!

— Taigi, tik todėl! — patvir
tina Shaw.

„ Aplodismentų vertė

Aplodismentus teatre Shaw 
laikė netikusiu papročiu, o plo- 
janeiuosius — ramybės trukdy
tojais. Žmonės ploja:

a) vieni iš prigimties reikš
dami savo pasitenkinimą,- kadan
gi tas jiems nieko nekainuoja,

b) kiti — stengdamies ką 
nors (kas jiems patinka) pamėg
džioti. Aš gi skaitau, jog bilie
to nusipirkimas, savaime jau yra 
spektaklio arba koncerto įverti
nimo įrodymas ir todėl niekada 
neploju, — atsakydavo Shaw.

Jam visada sekėsi

— Jis jau miręs, arba — deja, 
— ji jau mirusi.

Akiplėša Shaw rimčiausiu 
tonu pastebėjo:

— Kaip keista. Pas jus visa 
•tai taip gerai sutvarkyta: gy- 
tveno, veikė, darbavosi ir mirė...
O pas mus gi.!...

Ir jis plačiu, artistišku — ran
kos? mostu, rodydamas visą prie 
stalo susirinkusią anglų scenos 
“senąją kapituliuojančią, bet 
nemirštančią gvardiją”;..: Vienu 
metu keliolika pirštų, draugiš
kai, bet rimtai, pagrūmojo gar
siajam išdaigininkui — sąmoji- 
ninkui...

Teatre

Kartą Shaw turėjo atsakyti 
klausimą: “Kaip jaučiatės pa
sisekimo atveju?”

— To aš nežinau, — atsakė
I 7

Shaw.

Kartą Shaw pavėlavęs n uvyko 
teatran. Spektaklis jau buvo 
prasidėjęs. Ji sutikusio parei
gūno jis buvo paprašytas tykiai 
nueiti ložon ir atsisėsti savo vie
ton, Shaw paklaus:

— Tai kaip, ar žiūrovai jau 
miega ?

Kas kieno protėviai:
Bernardo Shaw svetainėje 

kabėjo besijuokiančios beždžio
nės paveikslas, į kurį jo viešnia 
atkreipė savo dėmesį:

— Mūsų protėvis, — pasakė 
ji-

— Kiekvienas savo genealo
giją geriausiai žino, — 
Shaw.
y — Bet aš manau, kad 
ščiai: žmogus beždžionę 
dė. — juokėsi Shaw.

Surinko K. Petrauskas

atsakė

atvirk- 
pagim-

Sen. Henry Jackson, demokratę par
tijos stipriausias kandidatas prezi
dento (pareigoms.'. Demokratei parti
joje yra visas tuzinas politiku, no
rinčiu tapti JAV prezidentais, bet 
paskutinę savaitę didokas ju skaičius 
jau pasitraukė iš kovos lauko. Tuo 
tarpu sen. Jacksonas gana stipriai 
laikosi. Jis važinėja po visas valsti
jas ir sako kalbas. Jis apvažiavo svar
besnius Aliaskos miestus, organi
zuodamas savo pritarėjus.

nusibodo gyventi didmiestyje. 
Jis nutarė tapti fanneriu, augin
ti vaisius ir daržovės, o valgyti 
tik natūralų, organišką maistą. 
Tuo tikslu jis pirko gabalą že
mės ir knygas, iš kurių mokėsi, 
kaip sėti bei sodinti vaisme
džius ir daržoves. :

Važiuodamas traukiniu j savo 
pažadėtąją žemę, sutiko tikrą 
farmerį ir jam pasakojo savo 
svajones. Farmeris-jam tarė:

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto* laisvė ir lietu

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

Juozas Kapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lase Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
>-ruota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGfETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Rudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

O. Kuraiilt, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu seiliumi

Vincas Žamaitls, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M psl. Kaina $1.50

Šie if kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

aHHantant darbo valandomis arba užsakant paltu prld»d*n4 
{•iri «r pinigine o«rl«>dt

Linksmi melagiai
Nuvažiuoja į Floridą pasišil

dyti du kanadiečiai. Floridoje su
tinka senais laikais buvusių drau- 

I gų, kurie čia per keliolika metų 
Floridoje net pamiršo, kaip at
rodo šaltis, dėlto paklausė kana- 

1 diečių.
“Pas mus žiemos būna tokios 

šaltos, pavyzdžiui praeitoji, kad
I net žvakės tiek sušąlą, kad ir 
i liepsnos nebegalima nupūsti, 

paaiškino torontietis.
“Tai dar niekis”, papildė ma- 

nitobietis. “Pas mus Manitobo- 
je yra taip šalta, kad bekalbant 
žodžiai burnoje apledėja ir no
rint susikalbėti reikia juos kep
tuvėje atitirpyti!”

Po 90 metų

Kalbasi du pensininkai.
Vienas giriasi; “Negeriu, 

rūkau ir moterų nesivaikau, 
štai jau devynias dešimtąsias 
sukaktuves atšvenčian!”

Antras (jaunesnis) nastebęs 
paklausė “Kaip jas šventei?”

I
Hipis ūkininkauja

ne-
o

job vaikas. atsake: — Ne
aš išmušiau tavo langą. Klausk 
mano vaiką...

• Politinė olimpiada eina vi
su smarkumu. Republikonai ir 
demokratai rungiasi, net iš pi
liečių aukų prašo. Kas laimės 
lenktynes, rudenį balsuotojai 
paskelbs.

• Politinei ir kultūrinei re
voliucijai siautėjant, ir vienas 
žmogus gali surengti Vasario 16 
vardan dailės parodą ir, bičiulių 
paremtas, nusinešti LF tūkstan
tinę. Vis vien LF turi atiduoti 
kam nors savo metinę duoklę, 
tai geriau Ją atiduoti be jokio 
vargo.

• Magaryčioms, kad būtų 
linksmiau, siūlau visiems uniso
nu padainuoti šią senovišką dai
nelę;
Muzika, muzika groja tavernoj, 
Sukasi poros į priekį, atgal, 
Ūžia prie baro, ūžia bravarnėj, 
Kitas prigėręs •— šokti nebgali. 
Todėl jis maišo mūsų kultūrą 
■Su svetimųjų makulatūra...

Don Pilotas

AUTO DRAUDIMO B-VĖS 
NEPATENKINTOS

Automobilių draudimo bend
rovės sako, kad taip vadinamas 
“no-fault” draudimo įstatymas 
ne tik nesumažino automobilių 
draudimo kaštus, bet, priešin
gai, juos padidino.

Esą, penkiose valstijose, kur 
“no-fault” įstatymas veikia, 
1974 m. auto draudimo bendro
vės išmokėjo 112.70 dol. automo-

— Negerai. Daržbveš auginti biliu nelaimės atveju už kiekvie- 
yra daug darbo, beL maža naų- na iš apsidraudusio vairuotojo 
dos. Ot, vištų ūkis į— tai ir or
ganiškas ir pelningas: viščiukai pu visose kitose valstijose, kur 
greitai užauga dėti’ organiškus “no-fault” įstatymų nėra, nėlai- 
kiaušinius arba tinka organiškai. mės .atveju auto draudimo ben

drovės išmokančios tik 100.90 
dol. už kiekvieną 100 dol. įmokė- 
jimą.

gautą 100-to dol. sumą. Tuo tąr-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Ctkagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jauninas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. >

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai" poeto 
N ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.,

Dauguma š’ų knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. • >

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 6060&

-u

, LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kui; yra kilęs Lietuvos vardas^ Dei 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten. minimas ir Lietu
vos vardas. Į ’ .

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ; Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųs ta; jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halstėd Št., Chicago, III. 60608.

vištienai.
Hipis jo paklauše, nuvažiavo 

Į peryklą ir pirko tūkstantį viš
čiukų. Bet po poros dienų jis vėl 
grįžo Į peryklą ir pirko dar tūks
tantį viščiukų. Inkubatoriaus 
prievaizda paklausė:

— Ką tu darysi su tiek daug 
mažų viščiukų?

— Vėl bandysiu juos• šodyti. 
Anuos aš arba per giliai - įta- 
siau, arba per daug vandens ant 
jų užpyliau — paaiškino hipis.

(kv)
VISĄ LAIKĄ TIK Už TAIKĄ 
Ziperių amžius pakelia pirštą 
Ir taikingai paspaudžia mygtuką. 
Ir sagas visokiausias’ taip suka. 
Pakelia pirštą ir rtiagiku virsta.
Ziperių amžius—taurūs liberalas 
Visiems jis laisves dalina, 
Nuo Berlyno atplėšęs .Berlyną. 
Ziperių amžius — vagių idealas.
Ziperių amžius teisėtai niršta, 
Kad sagos konservatyvios baisiai 
Nei jos miršta, nei ziperiais

[virsta, 
Lyg jo kilnūs darbai būt .

[bevaisiai
Mes visą laiką, ponai, už taiką, 
Jūs, pasakykit, už ką?...
Kas su mumis marširuot

[nepataiko,
Tam amžina bus taika!
Vieną Europon iš Afrikos grūda, 
čia gi—per galvą kitam su lazda 
Ziperi, ziperi, ziperi dūda, 
Ziperi, viperi — da! .

Ar balsuojam už>naują, ar seną, 
Viskas lieka vis tiek po senam, 
Nes lietuvio kova prieš Ivaną 
Prieštarauja kilniem jų planam.

Balys Pavabalys 
(Iš Lietuvių Dienos 

gruodžio nr.)
MAGARYČIOS

Nei turtais, nei pinigais
mirties negalima papirkti. Kai 
jau atėjo tavo loterijos nume
ris, tai ir važiuok pas Abraomą.

• Maksimas Gorskis yra pa
sakęs: — Kai kūdikis gimsta, 
nuo ttos dienos jo gyvenimas 
prasideda eiti trumpyn.

• “Kas skaito ir rašo, tas 
duonos neprašo’, sako lietuvių 
priežodis. Man atrodo, kad da
bar visi skaito irrašn; bet duo
nytės reikia- kitur užsidirbti?:.-’

• Kaimynė nuėjo pas kitą 
1 kaimynę reikalauti, kad anoji ni

rtingų tėvų sūneliui hipiui mokėtų už langą, kurį išmušė

SKA 1 i'Yl IJb.v.Oh-’A TINI

DIENRAS1.
i .. . • •

<au kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

( HU AGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
,-Uek.Mj Abrise kny^a aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Jhicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl Kama 
^10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chičagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
. lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž

nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, ^ocailistiruų, laisvamaniškų ir 
Kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. T < ’

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
‘>rden * *

VVIĖriMIS LIETUVIŲ ISTORIJOS-'DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti r "{ 1

• - - ' - ji.'.:.,.

J. 1739 So. Halsled SL. Chicago,„Jll. 6060b
ES
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Bonds
are-for saving up 

•for a down payment

lot easier. Just sign up for the Payroll 
Savings Plan where you work.* Every 
payday, an amount you specify is 
automatically set aside from your check 
and used to buy U.S. Savings Bonds. 
Before you know it, you’ll have a nest 
egg big enough to buy a little nest of 
your own. U.S. Savings Bonds. A good

stock . 
in^tnenca.
Buy U. S. Savings Bond*

1

j

®0
A *

’ > ' N A U J
1739 So. Halsted Street Chicago, UI. 60608
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RAŠO VLADAS RASČIAUSKAS

KELIONĖ Į PIETŲ AŠIGALĮ
(Tęsinys)

; Nuo Ugnies Žemės kalnų nu
sileidęs busas nuvažiavo tie
siai į Ušuajos uostą. Ten jau 
laukė mūsų laivas “Lindblad 
Explorer”

Viskas buvo taip sutvarky
ta, kad Pietų Ašigalio ekspe
dicijos nariai galėtų eiti tie
siai į laivą. Jis jau laukė mūsų 
uoste. Vos išlipom iš buso 
mums-patarė eiti į kambarius, 
užimti savo kajutes ir pailsė
ti* Jau buvo po vidudienio, 
šešias valandas keliavę men
kais Ugnies žemės keliais, bu
vome gerokai išvargę. Ekspe
dicijos vadovybė pranešė, kad 
galima tą dieną pailsėti," o se
kančią dieną galėsime išvažiuo 
ti Ugnies žemės įdomesnių vie 
tų apžiūrėti.

-Nusileisdamas busu į slėnį 
pastebėjau tris lėktuvėlius. Tai 
man parodė, kad Užuajoje yra 
aerodromas, kuriame stovėjo 
keli lėktuvai. Jeigu kiti gali 
lėktuvais skraidyti, tai, pagal
vojau, kad ir aš galėsiu tai pa 
daryti. Aš jau kombinavau, 
kaip čia išsiaiškinti, kur ir 
kaip būtų galima nusisamdyti 
lėktuvėlį, kad man dar kartą 
nereikėtų tais pačiais keliais 
ir tais pačiais autobusais ke
liauti į Rio Grande. Ugnies že
mė įdomi, bet josios keliais 
Argentinos busais antrą kar
tą keliauti aš jau nenorėjau.

Man .davė kambarėlio raktą 
ir liepė eiti, ir pailsėti. Nespė
jau susirasti savo kambario 
numerį ir pradėjau atrakinėti 
duris, prie manęs prisistatė 
Švedijos profesorius Bjorn E. 
V. KlingwalL

—Tai mes gyvensime kartu, 
— jis man sako.

— O ne, mes kartu negyven 
sime, >—•aš jam atsakiau.
— šis kambarėlis yra dviem, 

turėsime būti kartų, jis lyg at- 
siprašinedamas 'man aiškina.

— O ką aš šu tavim dary
siu? —jaš jo paklausiau. Jei
gu ateitų profesorė, tai tada 
galietų būti kita kalba, bet da
bar tai tokio dalyko nebus.

• :—Man liepė apsistoti šita- 
rųe kambaryje, — jis man aiš
kinai tH2t aš jam pasakiau, kad 
aš: mokėjau už' kambarėlį vie- 
riam asmeniui, tai tokį aš ir no 
rių gauti. Jeigu tau nurodė šį 
kambarį,, tai, štai, imk raktą 
ir-gyvenk čia, o aš eisiu į raš
tinę ir pareikalausiu, kad man 
duotų kitą kambarį, 
‘“Atidaviau Klingwaliui rak
tą, o pats nuėjau i raštinę ir 
paprašiau, kad man duotų 
mano kambarį Manęs atsipra-' 
še if davė kitą kambarį.

' Savo daiktus susidėjau ir iš
ėjau į uostą, pasidairyti, ar aš 
negalėsiu gauti lėktuvą, kuris 
mane nuneštų į Rio Grande, 
kai grįšime iš kelionės į pie
tūs ir i šaltį.

Aerodromas buvo kitoje įlan 
kos pusėje, bet susisiekimo 
bendrovės ofisas buvo pačia
me miestelyje, beveik Ušuajos 
centre, apie porą blokų nuo 
laivo. Pamatęs kelionių biurą, 
tuojau užėjau į vidų ir radau 
dvi gražiai nuaugusias argen
tinietes, Ugnies Žemės gyven
tojas.

Kai su argentiniškai nemo
kančiais sueinu, tai ir aš galiu 
argentiniškai pakalbėti, bet kai 
reikėjo nusipirkti bilietą ke- i 
lionei į Rio Grande, tai buvo j 
bėdos. Pasirodo, kad tos pa- j 
nos tiktai užuaijiškai tegalbė-1 
jo, bet jos tiek suprato, kad 
reikia dar vieną draugę atsi
vesti, kuri angliškai mokėjo ir 
galėjo susikalbėti. Atėjusi aukš ’ 
ta pana pirmiausia man pasa
kė, kad galiu samdyti lėktuvą, 
jeigu noriu, bet galiu nusi
pirkti ir tikėtą į Rio Grande. 
Aš joms išaiškinau, kad šian
dien aš dar nenoriu skristi, bet 
kai laivas sugrįš iš Pietų. Aši
galio tai tada aš norėsiu skris
ti į Rio Grande. Man pasakė, 
kad ir tokį dalyką galima pa
daryti, nes lėktuvas skrenda 
kartą į dieną.

— Tai kiek kainuos tikė
tas iš Ušuajos į Rio Grande----
paklausiau pačios .gražiausios.

— 250 pesų, — man atsakė.
Man atrodė, kad tiek jos 

paims už patarvimą, ir aš dar 
karta paklausiau, o kiek pats 1 
tikėtas kainuos.

— Tikėtas kainuoja 250 pe
sų, — ji man pakartotinai at
sakė.

— Tai labai pigu, aš jai atsa 
kiau. — Tiktai du doleriu.

— Jūsų pinigais gal ir pigų,’ 
bet mums nustatyta tokia kaina 
ir tiek man turėsite užmokėti.

Sumokėjauesaš tai panai 
250 argentiniškų pinigų ir išė
jau patenkintas, 
jau patenkintas.

(Bus daugiau)

Siūlo automobiliuose 
įrengti oro maišus 
WASHINGTONAS. — Paga

lėjęs kaip “žmonių advokatas” 
Ralph- Nader į savo prieš 10 me
tų išleistos knygos “Nesaugu,’ 
bet kokiu greičiu” antros laidos 
įžangoj e rašo, kad Amerikos au- 
tomobilai tebėra nesaugūs/ —ir 
tam nesaugumui pašalinti jis siū
lo automiliuose įrengti “oro mai
šus”, kurie automobilių susidū
rimuose ar atsimušimuose mo
mentaliai prisipučia duj’ų, kurios 
tariamai sušvelniną susitrenki- 
mov smarkuma.

Nusistačius automobiliams 
greičio ribą 55 mylias per va
landą, užmušimai automobiliuo
se po 5.7 žmones kiekvienam 100 
milijonų pravažiuotų mylių su
mažėjo iki 4.2 užmuštų, bet Na
der tvirtina, kad įrengus automo
biliuose oro maišus dar būtų ga
lima apsaugoti mažiausiai 11,- 
600 žmonių nuo užmušimo ir 
620,000 žmonių nuo sužeidimo.

— Rodezijos karo jėgos pa
tikrino pasienio miškus, ar kar
tais ten neįsiveisė vadinamų 
marksistų, planuojančių kviesti 
kubiečius padėti jiems primesti 
“liaudies valdžią”. Nežiūrint į 
prieš paskelbtus pranešimus 
apie ginkluotų jėgų atsiradimą, 
pasienyje tokių dar neteko už
tikti. Rhodezijos kariai gavo 
įsakymą saugoti valstybės sie
nas.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

Vladas Rasčiauskas su viena Švedijos profesore Rio Grande aerodrome, ženklas 
sako, kad iš Rio Grande į Ušuają dar yra 125 kilometrai. Iš šio aerodromo Į Ušuają 
visi keleiviai buvo susodinti j tris busus ir nugabenti j Ugnies Žemę. Rasčiauskas 
savo straipsniuose aprašinėja kelionę į Ugnies Žemės Galą.

Lietuviškajai operai 20 metu sukaktis

mi paramos pastatymui šių upe 
m. Reiškė viltį, kad lietuviš
koji visuomenė, supratusi rei
kalą, kaip moraliai, taip male- 

j raliai, parems, o opera galės 
j ir toliau gyvuoti.

Stasys Juikėnas

BEIRUTAS. — Kanados pa
siuntinybe, esanti Libano sosti
nėje Beirute, ginkluotų palesti
niečių buvo okupuota. Visi pa
siuntinybės tarnautojai, kurių 
yra apie 30, laikomi įkaitais pa
siuntinybės rūmuose.

GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkj atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų va’kai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS 1

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. „•
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dėti, bet prašomas ir pajutęs 
tautinę pareigą, apsėmė šj sun 
kų ir nevisai dėkingą 
dirbti. Jis savo kalboje 
gė ir gražaus jumoro, 
kuomet buvo statoma 
“Gražina

š. m. sausio 28 d: Lietuvių jokių būdu nebus galima ap- 
Tautiniuose Namuose sąryšy-į seiti. Bet jis turi viltį, kad at- 
je su lietuviškosios operos 20 si ras macenatų kurie, šiam lie 
metų sukaktimi įvyko radijo 
televizijos vedėjų spaudos ko
respondentų, kai kurių solistų 
ir kitų operai pritariančiųjų 
asmenų pasitarimas.

Susirinkimą atidarė solistas 
Stasys Baras, pasveikinęs atsi
lankiusius, papasakojo, kad 
šiais metais bus statomos trys 
lietuviškos operos. Pastatyti 
lietuviškas operas tikrai sunki 
užduotis, šių operų pastaty
mas didėlę problemą sudaro, 
operos valdybai. Orkestracija, 
dekoracijos, rūbai ir kitkas pa sukakties. Tai ir šių open] pa

statymo proga bus ir Operos 
20 metų ir Amerikos 200 metų 
sukakties paminėjimas.

Operos bus statomos gegu
žės mėn. 8,9 ir 15 ir 16 dieno
mis. Užbaigiant kalbą nuošir
džiai prašė spaudos, radijo, te
levizijos ir visų lietuvių mora
linės, finansinės paramos, kad 
opera ir toliau galėti] egzis
tuoti."

Lietuvių gydytojų pagelbi
nio vieneto moterų vardu kal
bėjo Valė Mažeikienę. Ji savo 
žodyje pastebėjo, kad mes esa
me maža tauta. Negalime Lie
tuvai nepriklausomybės ginklu 
atkovoti. Bet už tai turime pa
sirodyti kultūrinėje srityje. Pa 
sirodyti, kad esame verti būti 
nepriklausomais, be jokių oku 
pantų malonės. Prašė, kad ir 
spauda prisidėtų prie šių ope
rų pastatymo.’

Muzikas Aloyzas Jurgutis 
priminė, kad lietuviškų operų 
pastatymas brangiai kainuo
sią. Bet jos bus lietuviškos ir 
pačių lietuvių sukurtos. Datos 
parinktos labai geros. Pastebė 
jo, kad ir ok. Lietuvoje lietu
viai pripratę prie vakarietiš
kos muzikos. Operos tikrai įdo
mios ir kiekvienas lietuvis tu 
retų jas pamatyti.

šių operų pastatymas pra
džiugins ir ok. Lietuvos lietu
vius, ypač muzikus. Jie operų 
pastatymus Amerikoje seka, 
įdomaujasi ir džiaugiasi lietu
vių pasisekimais.

Bus statomos šios lietuviš
kos operos: Jeronimo Kačins- 
ko-Juodas laivas, šiai operai 
libretą parašė Landsbergis.

Juliaus Gaidelio-Gintaro ša
lyje. Libretas Anatolijaus Kai
rio ir Vytauto Marijošiaus- 
Priesaikoje. Libretas Balio 
Sruogos.

Algimantas Dikinis paaiš 
kino libretų turinį. Juodojo lai 
vo librete bus-pavaizduota jū
rininko (Neminint Simo Ku
dirkos pavardės) šuolis iš lai
vo į laisvę ir kitas jau privers 
tinds šuolis jį nelaisvę. Ginta
ro šalyje libretas-pasaka ir 
priesaikoje-istorinis įvykis iš 
Jogailos laikų.

Dailininkas Adolfas Valeš- 
ka parodė šioms operortis de
koracijų ir rūbų eskyzus. Sa 
kėši buvo nusistatęs, daugiau.

reikalaus didelių išlaidų.
Sukėlimui siu operų pasta

tymui lėšų, yra rengiamas ope 
ros balius. Įėjimas 50 dol. Pra 
šė, kad nežiūrint aukštokos 
kainos lietuviškoji visuomenė 
gausiai atsilankytų. Savo at
silankymų sutelktų didesnę pi
nigų sumąHir tuo pačių padėtį 
sumažinti operų pastatymo iš
laidas. Dar nuoširdžiai dėkojo 
gydytojų pagelbinio vieneto 
moterims, prisidėjusioms prie 
operų pastatymų.

Vytautas Kadžius operos vai 
dybos pirmininkas papasako
jo vargus, rūpesčius, sėkmės ir 
nesekmes statant operas. Anks 
čiau, išskyrus “Gražinos” ope 
rą, buvo statomos ne lietuviš
kos operos, šioms' lietuviš
koms operoms pastatyti šusida 
rė daugiau rūpesčių ir be to 
reikalinga sutelkti daug dau
giau lėšų. Ne lietuviškoms ope
roms dekoracijos, gaidos gali
ma buvo išsinuomoti. Gi lietu
viškoms operoms reikia jau ir 
dekoracijų, rūbų ir gaidas pa
tiems pasigaminti. Bendrai lie 
tuviškų operų pastatymas pa
reikalaus 75% daugiau išlaidų, 
Pavyzdžiui gaidų išnuomavi
mas kainuodavo 150-200 dol. 
Dabar naujų pagaminimas jau 
apie 5000 dol. Pridėjus dar rū
bus ir dekoracijas — jau susi
darys stambi suma.

Jeigu ir visiems keturiems 
spektakliams bus išpirkti visi 
bilietai ir dar pagal sudarytą 
sąmatą truks 37,000 dol. Tai bus 
gana didelė suma nuostoliams 
padengti. Tai ir be macenatų

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

tuviškam reikalui ir lietuviš
kų operų pastatymui nepašykš 
tės ir stambesnę sumą paauko
ti. Mažiau pasiturį, kad ir ma
žesnėmis "sumomis, prie kil 
naus tikslo prašomi prisidėti. 
Kiekviena didelė ar maža au
ka operai ,bus reikalinga ir 
operos vadovybė aukotojui bus 
labai dėkinga.

Be to, gauta iš Amerikos įs
taigų raginimų, kad ir lietu
viai prisidėtų prie Amerikos 
nepriklausomybės 200 metų

darbą 
neven- 
Girdi, 
opera

tai dauguma džiau
gėsi ir gyrė gražias šiai operai 
dekoracijas. Bet reiškė nuomo 
nes, kad solistams ir chorui var 

į gu ar pasiseksią. Pasibaigus 
operai visi rašė, choras ir solis 

| tai buvę geri, o dekoracijos 
“netikusios”. Statatant” Kau
kių galių” vėl visi gyrė dekorą 
cijas, o psektakliui pasibaigus 
tik tiek pastebėjo — “dekora
cijos nekliudė”.

Mano, kad šios dekoracijos 
operoms bus geros ir žiūro
vams patiks. Matant eskizus 
atrodė, kad dekoracijos ir rū
bai tikrai turės patikti žiūro
vams ir tiks operai.

Tarp kitų nėr eikšmingų 
klausimų, kunigas Juozas Pruns 
kis patarė kreiptis į Vašingto
ną, gal ten paskirtų šių operų 
pastatymui kad ir kuklią sumą. 
Buvo atsakyta, kad tuo reika
lu jau buvo kreiptasi, užpil
dant gana komplikuotus blan
kus. Deja, gautas neigiamas 
atsakymas.

Stasys Baras uždarydamas

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: tų

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608 .

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 •' 1 

>•----------------------------- ■ •

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Taupykite
pas mus

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

RSA
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

. TA ■.>

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

3 _ NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL, —THURSDAY, FEBRUARY 26, l»7l



15 cents per copy,

Mes nebebuvome žmonė-

$7.50
$2.50

$26.00
$14.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Naujienos eina, kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kanadoje:
metams _____ -
pusei metu ___
vienam mėnesiui

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Užsieniuose:
metams __ ___
pusei metu ___
vienam mėnesiui

mis, buvome pavesti bolAevr

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

ir ypač jįj vaikų tarpe. Užtat, 
“strįbtų derliaus” reikia tikė
tis ir iš savųjų tarpo.
“Kultūrstribiams” kartais sek 

mingai talkininkauja “krašto 
gerovę ir kultūra” susižavėję 
kai kurie mūsų kultūrininkai 
ir net dvasiškiai, pavaišinti iš 
okupanto lovio. Tai mūsų gė
da! T* Tauragis

$30.00
$16.00

$3.00

$31.00
$18.00

$4.00

žiant jos, bet pasakant: “iMelieji, atkreipki! dėmesį 
dalykai buvo ir taip, dalykai atėji iki 76ųjų me
tų, jie nepakito, šiandien Afrika paraudus’ kas lau
kia ateityje, ir užtenka visokių iliuzijų.” , Toliau — 
dėl knygos buvau planavęs išleisti knygą... Kol kas 
niekas nesigauna, sustojo reikalai. Kada gausis, Die
vas žino. Dėl filmą... taip pat... Kontraktas pusei

$30.00
$16.00

$8.00
S3.00
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1739 So. Halsted Street Chicago, 111. 60608. Telephone HA 1-6100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Kitose JAV vietose 
metams _-___

pusei metu ___

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ______ _ ...___
pusei metu ___________
trims mėnesiams______
vienam mėnesiui ______

eis taip, kaip iki šiolei, filmo taip pat nebus. Na, o 
iaip gyvenimas eina... reikia tikėtis, neužilgo įsidirb- 
sime. Kur — nežinau dar. Tai maždaug taip. Ačiū.” 
(Vienybė, 1976 m. vas. 6 d., 6 psL)
Simą Kudirką ir jo šeimą Amerikon atgabeno orga

nizuota Amerikos lietuvių visuomenė. Daugiausia dar
bo padėjo Amerikos Lietuvių Taryba ir josios pirminin
kas Dr. Kazys Bobelis. Jis nepaliko nei vieno atsakingo 
pareigūno, su juo neišsikalbėjęs ir neįtraukęs į Kudir
kos laisvinimo akciją. Kai Kudirka jau pasiekė Ameri
ką, tai tas pats Dr. Bobelis jam pasiūlė butą, mokyklas, 
sąlygas dirbti ir įsitraukti į lietuvių visuomeninį gyveni
mą, bet Kudirka pasirinko tuoš, kurie iš tuščio į nepilną 
pilstė, bet pozityvaus darbo nedirbo. Netenka stebėtis, 
kad visi planai nuėjo niekais. Gaila dar iki šio dienos ne
paaiškino, kuriai įstaigai jis pasiuntė Kudirkų kelionpi
nigius, bet Kudirka ir toliau vadovaujasi jo informaci
jom apie Amerikos gyvenimą. Jis pataria protestuoti ir 
protestuoti, net ir prieš vyriausybę, kuri išreikalavo iš 
Brežnevo išleisti jį iš kalėjimo ir išvažiuoti iš Sovietų 
Sąjungos. Galima, žinoma, ir protestuoti, bet pirma gal 
vertėtų pagalvoti. , < '?

Bet įdomiausias kitas Kudirkos atsakymas. Kudir
ka buvo paprašytas pasakyti, ar tinkamai ir pakanka
mai dirbama Lietuvos laisvei aptauti, kuria linkme tas 
darbas turėtų' būti dirbamas. Kudirka šitaip atsakė:

— Na, 'be abejo, su lietuviška spauda ir .su lietuviš
ka visuomene susipažinę gana plačiai. Na, teigiamo dau
giau, negu neigiamo. Jūs gal sakysite, kad/išsisukinėju, 
ne. Bereikalingas piovimasis lietuviškoje spaudoje mums 
garbės nedaro. Tą ne vieną kartą yra pažymėję protin
gi ir nuoširdūs autoritetingi lietuviai. Tiktai reikalinga 
susiklausyti, nes, jeigu mes piausimės, aidas muša Vil
niaus ir Kremliaus varpinėse ir ant mūsų veido spiaudo- 
ma (plojimai).” (ten pat.)

Kudirka ir čia kalba barzdukine kalba ir metodais. 
Jis pokštelėjo bendrą kaltinimą visai sapudai, bet konk
retaus nieko nepasakė. Jeigu jau toje spaudoje bereikalin 
gai piaunamasi, tai reikėjo bent nurodyti, kas ką piau- 
na. Mesti kaltinimą ir neduoti konkrečių davinių — lais
vame pasaulyje neįprasta. Jeigu jau toje lietuviškoje 
spaudoje taip jau piaunamasi, tai reikėjo nurodyti ne tik 
kas piauna, bet ir už kąz. Nepasakius nieko konkretaus, 
susidaro įspūdis, kad visa spauda tiktai pjautynėm ir gy
vena. Bet Kudirka žino, kad taip nėra.

Be to, jam reikėtų neužmiršti, kad ta Amerikos lie
tuvių spauda labai daug prisidėjo ir prie jo laisvės. Spau
da pirmoji iškėlė reikalą protestuoti prieš jo išdavimą iš 
“Vigilante”, spauda visą laiką Ragino mūsų tautiečius rū
pintis jo laisve. Be laisvos spaudos nėra gyvenimo, nėra 
paažngos.. Be jo žmonės ir mokytis negali, savo klaidų 
nepastebi. Jeigu Kudirka būtų atidžiau skaitęs lietuviš
ką spaudą, tai, ko gero, šiandien ir knyga būtų ir filmas 
būtų susuktas.

IŠ ELENOS JULIUTĖS LIUDIJIMŲ
Aprašydama savo praleistą 

laiką Lukiškių kalėjime E. J u-’kinių idėjų propagandistais, 
čiūtė kartkartėmis palygina ka 
linio gyvenimą su “tarybine 
laisve”.

(psl. 68) “Nėra to blogo, kas 
neišeitų į gerą. Apsidžiaugda
vau atsiminus, kad nebereikės 
skaityti ateistinės paskaitos, 
kuri man buvo paskirta kovo 
mėnesį.Kaip gera, kad nebe
reikės dergti to, kas man šven
ta, kęsti priekaištus, kritiką, 
įtarinėjimus. Dažniausiai po 
įvairių politinių ar ateistinių 
referatų, kuriuos paprastai1 
skaitydavom šabloniškai nura
šę iš laikraščių, išgirsdavome 
vis tą patį šablonišką įvertini
mą: apolitiškas, beidėjinis, 
šlykštus, buržuaziškai miesčio 
niškas ir pan. Menkai raštingi 
“kritikai” nė patys nesupras
davo, ką tai reiškia. Viena tik 
jie nujausdavo, kad mes atlie
kame prievartinę pareigą ir ne 
turime jokio noro ką nors įti
kinti. Ir dėl tokių “beidėjinių” 
paskaitų mes jausdavomės pa
žeminti, nes nieką nėra niekin- 
giau, kaip tikinti kitus tuo, 
kuo pats netiki: Neabejojame, 
kad ir klausytojai mums neti
ki, kad ir jie klausosi tik iš 
prievartos’’.

Atmetusi “Judošiaus grašio” 
ir laisvės, siūlymą, E. Juciūtė 
rašo: (psl. 70) “Man buvo gė
da dėl tokio pasiūlymo, galvo
jau, kad pati sudariau lengva
būdės įspūdį tardymo metu. 
Užtat, apsidžiaugiau išgirdus, 
kad tas “talismanas” buvo 
mano gera kilmė. Tačiau ne
turėjau jokio noro ja pasinau
doti. Tokia kaina nepirkčiau 
nė tikros laisvės — išvykimo į 
užsienį, ką besakyti apie -tary
binio piliečio laisvę, kur lais
vasis nuo kalinio skiriasi tik 
tuo, kad turi daugiau oro ir... 
daugiau baimės. Kalinys jau ži 
no savo dalią, nebeturi ko pra 
rasti, — nuo grindų nebenukri 
si — o laisvėje žmogus visą 
laiką kenčia arešto baimę — 
grėsmę, nors ir nieko -blogo ne
darytų ’.

“Ar nė geriau kalėjime?” — 
E. Juciūtė klausia (psl. 166). 
‘‘Nors ilgėjomės laisvės, bet ne 
kartą, pagalvojus -apie dabar
tinį -gy venimą laisvėje, nukra- 
tydavo šiurpas, čia priprato
me prie atvirumo, baimės ne
varžomų šnektų, nereikėjo v.eid 
mainiauti, kalbėti prieš savo 
nusistatymą ir sąžinę. To viso 
mes neturėjome laisvėje. Mes 
ten buvome visi prievartauja
mi kiekviename žingsnyje. Bai 
mė mus įpareigojo sakyti ne

partijos ruporais. Ko vertas 
toks gyvenimas, tokia laisvė? 
Čia, kalėjime, jaučiuos laisves 
nė. Juk dar taip nesenai daina
vau: ‘Stalinas garbė mūsų di
džioji, Stalinas jaunystė am
žina, su daina kovoje iškovo
ję, mes su Stalinu laimėt ei
me’__ Tokios dainos mums
springo gerklėje, bet mes tu
rėjome dainuoti. Mes turėjo
me šypsotis, kai širdis verkia, 
bėgti šalin nuo lavonų, kad 
mūsų veidas neparodytų gai
lesčio. Mes turėjome dergti sa
vo tautos praeitį ir mąsų gar
bingus žmones, niekinti Dievr 
ir Bažnyčią... o kai niekas ne
mato, atgailauti už tai, kad pa 
siduodame tokiai prievartai...

Ar negeriau kalėjime? Čia 
daugiau kenčiame fiziškai, ma 
žiau moraliai, čia niekas nebe 
verčia giedoti ditirambų savo 
tautos pavergėjams, naikinto
jams; čia mes esame jų prie
šai, atviri, nebe slapti. Ir ži
nome, kad jau mums blogiau 
nebebus. Nebėra jau -arešto 
baimės, mes jau nebeturime 
ko netekti. Kuo jie begali -mus 
pabauginti? Karceriu? Bet mes 
ųiieko draudžiama nedarome. 
Kalbėti mums nėra draudžia
ma. Jeigu uždraustų kalbėti, 
vistiek neuždraus mąstyti.

Čia įkalinti mūsų kūnai, o' 
dvasia laisva; ten, laisvėje, 
buvo laisvi kūnai/o dvasia ver 
gijoje. Ir taip kartais Klaus 
susikaupimo valandomis neju 
čiom ateidavo noras padėkoti 
Dievui ir už tą kalėjimą, ku
ris išvadavo nuo melo ir veid
mainystės laisvėje”.

Komentarai del tautos “Jais 
vės” po jšių E. Juciūtės pasisa
kymų būtų nereikalingi, jei ne 
Maskvos siunčiami į mūsų tar 
pą “kultūrprppagandiniai stri
bai”. Jie bando patriotizmą pa 
versti keiksmažodžiu, Vyti ■.— 
supuvusiu arkliu, .o kovą už 
tautos .laisvę — pajuokos .ob
jektu., Skaudu pripažinti, jie

Kudirka nepatenkintas lietuviška spauda
Šių metų sausio 10 d. Batuno pirmininko Kęstučio 

Miklo suruoštos Simo Kudirkos ir Vaclovo Sevruko dis
kusijos “Lietuvos ir lietuviškais reikalais”. Vaclovą Sev- 
ruką. čikagiečiai jau pažįstą. Praeitais metais jis buvo 
Chicagoje, dalyvavo specialiai jam suruoštame simpozi- 
jume ir atsakinėjo į klausimus. Vėliau jis dar skaitė pa
skaitą, kuri buvo komentuojama, čikagiečiai jį pažįsta. 
Naujo iš jo nesitikę kol jis nebaigs universiteto studijų, 
persvarstys savo pozicijas ir padarys pareiškimus.

Kudirką čikagiečiai taip pat pažįsta. Jie atidžiai 
klausėsi jo pasakojimų apie gyvenimą Lietuvoje, apie 
bandymą išokti į Amerikos laisvę ir amerikiečių pastan
gas jį ištraukti iš komunistinio pragaro. Tas pastangas 
amerikiečiai geriau žinojo, negu pats Kudirka. Susidaro 
įspūdis, kad jis dar ir šiandien nežino, kaip jis pateko 
Amerikon ir kieno pastangoms jis atgavo laisvę. Kai bu
vo paskelbta žinia apie Kudirkos ir Sevruko susitikimą, 
tai manyta, kad jiedu papasakos apie tas sunkias dienas 
rusų okupuotoje Lietuvoje, kai Kudirka buvo patrauk
tas teisman, o Sevrukas stengėsi suimtajam padėti, pra
nešti apie jo nelaimę ir okupanto primetamus kankini
mus.

Bet Miklas susitikimą panaudojo kitiems tikslams 
Jis pradžioje leido jiems pasisakyti keliais kasdieninio gy
venimo klausimais, o vėliau kaip viena, taip ir antro pa
klausė apie visuomeninius lietuvių reikalus. Diskusijų 
pradžioje Miklas ’paprašė abu diskusantus, kad jie papa
sakotų, ką jiedu dabar veikia, kaip jiems pavyko įsitrauk 
ti į normalų Amerikos gyvenimą ir koki yra jų planai 
ateičiai. Pirmiausia jis paprašė Kudirką, kad pasipasa
kotų. Kudirkos žodžiai šitaip buvo užrašyti:

“Be abejo, truputi apsivilta, bet. tas apsivylimas 
neina į blogąją pusę, tik apsivilta tuo... apsivilta 
amerikonišku .gyvenimu. Labai skaudu, kad JAV 
aukštieji pareigūnai ir visuomenė nesupranta mūsų, 
ištrūkusių iš to pragaro. Na, ką ir norėti, jeigu Sol
ženicynas ir tas buvo nustaumtas, tai ką mes reiškia 
me, ar Vaclovas, ar aš, ar kas kitas. Bet nereikia 
kreipti į tai dėmesio, nereikia pasiduoti, ir reikia 
protestuoti,, ir dar kartą protestuoti, reiškiant ne
pasitikėjimą net JAV vyriausybe, žinoma, . nešmei-

ŠIUPINYS
A m. vasario 21 d. Lietuvių 

Tautiniuose namuose įvyko 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugijos tradicinis šiupinys.

Atidarė Aldona Buntinaitė, 
trumpai papasakodama šiupi
nio reikšmę. Ilgesnėje kalboje 
Jurgis Anysas papasakoju, kad 
šiupinį lietuvininkai virdavo ir 
valgydavo jau ir Kristijono Do
nelaičio laikais, šiupinys laivo 
valgomas netik Užgavėnių pro 
ga, bet ir kitomis progomis, da
gos, pjūties, kūlimo ar kitokius 
darbus užbaigus. ‘

Atgavus Klaipėdos kraštą 
šiupinį valgydavo: “Laetuvinm 
kai susėdavo prie šiupinio sta 
lo parodyti savo lietuviškumą 
ir pasidalyti savo džiaugsmu 
vėl savą lietuvišką kraštą at
gavus.’’

Rūtos Kleinaitytės išmokyti, 
puikiai pašoko tautinius šo
kius! Landytinį, Mergaičių Au 
dejėlę ir Malūną šie šokėj-ai- 
jos: Audronė Perkūnaitė, Kor
nelija V-encelytė, Rosvyta Me- 
yerytė, Evelyna Meyerytė, Sil
vija Jurkšaitytė, Rita Norei
kaitė, Rūta Kasiulytėj Klaudi
ja Sedaitytė, Diena Paulikai- 
tytė, Henry Kasiulis, Robertas 
Sedaitis, Vilius Arūnas Ka
minskas.

Jurgio Lampsačio- paruos
tos, Viktorui Jurkšaičiui akom 
panuojant: LUija Buntini.enė, 
Karina Srugytė, Irena Kleinai- 
tytė, Aldona ‘Buntinaitė, Klau
dija Sedaitytė, .Zelmą Juškė- 
nienė, Angelika Simėkaitė, Rū 
ta Naųjokienė ir JEdita Žemai
taity t ė dainavo Sužydo aukso 
žiedas, Ištark mano vardą, Va 
karo daina, Nemunėlis ir šla
ma šilko vėjas. Kaiip Jokiai 
taip ir dainos publikai patiko. 
Už tai buvo programų atlikė
jams gausiai, gąiisiai paklota. 
_ Martynas Purvinas, padėko
jęs visiems atsilankiusioms, ir 
net tolimiems svečiams ragino 
skaniai valgyti šiupinį.

Po to atsilankiusieji buvę 
pavaišinti ne tik tradiciniu žiu 
piniu, bet ir kitais skaniai pa
gamintais valgiais. Bet šiupi
nys buvo iš visų skaniausias.

Matėsi į šiupinį atvažiavu
sių net iš Los Angeles (Clif) 
Algirdas dažė, kuris trumpai 
visus čikagiškius pasveikino. 
Iš Collinsvilles -Kikutis.su žmo 
nele ir iš St. Louis dr. Švarcas.

Atsilankyti į šiupinį buvo 
daugiau norinčių, bet jau vie
tų nebebuvo. Po to senimas ir 
jaunimas šoko ir linksminosi 
iki vėlyvos nakies. Teko paste
bėti, kad šiupinio parengime 
matėsi daug jaunimo.

Statys Juškėnas
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JONAS AUGUSTAITIS

Dviejų pasaulėžiūrų varžybos
Todėl dar tą patį vakarą Klaipėdiniu traukiniu, 

kuris išeidavo po 9 vai. iš Kauno, pasimatęs ir atsi
sveikinęs su Zigmu Starkum — Lietuvos Banko direk
torium ir Vaclovu Sidzikauskiu — šell direktorium 
Kaune, išvažiavau su šeima į Klaipėdą. Abejodamas, 
ar pravažiuosiu Kretingos — Bajorų Reicho sieną? 
Juodu ramino, nes turėjau psiėmęs naują. Jau liau
dies vyriausybės išduotą diplomatinę vizą, nors seno
ji dar nebuvo pasibaigusi.

Liepos mėn. 12 d. rytą. Kretingos geležinkelio sto
tyje. apie 8 valandą, NKVD policininkas žiūrėjo ma
no pasą. Su juo buvęs Lietuvos policininkas atkreipė 
jo dėmesį, jam rodė, kad viza išduota liaudies vyriau
sybės (po 1910 m. birželio 17 d.). “Pravilno!” — tei
singai ir... praleido! Išlipome Klaipėdos geležinkelio 
stotyje. Kretingos geležinkelio stoties tarnautojai po 
to kalbėjo, kad po .pusantros valandos po išvažiavimo 
(po 10 vaL) Sovietų policija, radusi užregistruotą pra
važiavimą. nuleido rankas. Ar dėl mano nepasirody- 
mo liepos mėn. 12 d. ryte Vilniuje, tarnyboje, ar dėl 
pasikalbėjimo iš vakaro su Pozdniakovu, Sovietų po
licija jau mane ieškojo! Niekas tikrai negalėjo žinoti 
tų ieškojimų tikrųjų priežasčių.

Tai taip Didžiulė vergų imperija, kartu nešdama 
vergiją ir Lietuvai, tuo pat palaidojo ir mano svajo
nes bei viltis padaryti Lietuvos geležinkelių įmonę 
pajėgia be priekaištų tarnauti tautos ūkiui bei kultūrai. 
Šie trumpi prisiminimai rodo mano nepasisekimų ei
gą prilyginti Lietuvos geležinkelius geriems Europos 
geleži u keliams, kad keleivis, pervažiavęs sieną, nepa
sijustų. kad jis apleidžia Vakarus ir įvažiuoja į Ry

tus. ..
Užbaigai lieka atsakyti į klausimą: ar per tą tu

ziną su viršum metų (1926 — 1940) su didžiulėmis 
pertraukomis geležinkelių ūkio bei susisiekimo sri
tyje nepasisekė padaryti jokios pažangos?...

Iš čia aprašytų įvykių netenka daryti išvadų, kad 
Lietuvos geležinkeliai nedarė jokios pažangos, — jie 
darė pažangą taip transporto priemonių pagerinime," 
taip ir administracijos bei ūkio srityse. Buvo įvestos 
mažosios bei didžiosios greitosios automotrisos vieti
niam susisiekimui pagerinti per Kretingą į Klaipėdą 
(į Palangą), buvo pagerinti tarptautinio susisiekimo 
traukiniai bei prekių transportas; bendradarbiaujant 
su kaimynais, išvengta su jais nesusipratimų bei pro
cesų ir nuostolių, kas atsitikdavo pirmiaisiais nepri
klausomybės metais; buvo aptvarkyti keleivių bei pre
kių pervežimo tarifai, aptvarkyta medžiagų užpirki
mo bei pristatymo eiga, parangų atidavimo procedū
ra. bandyta kiek daugiau racionalizuoti geležinkelių 
išlaidų sąmatą, vengiant perdidelių išlaidų nėpro-’ 
duktingoms statyboms, nereikalingiems remontams, 
kaip pav. Kybartų geležinkelio stotyje salės remonto. 
Puošni salė kadaise buvo skirta rusų caro šeimai sūs- 
loti, vykstant j užsienį, ir jos remontui, visai nereika
lingai. buvo išleista 60.000 litų, taip pat Smetonos spe
cialaus vagono-traukinio bei viršininkų puošnių ka
binetų. proteguojamų asmenų butų ir t p. įrengimų. 
Bendrai, taupios ir įmonei stiprėti racionalios sąma
tos dar nebuvo pasiekta. (Pavzd kai jėga atplėšto. 
Klaipėdos Krašto grąžinimo Reichui ėjo atsiskaity
mas už geležinkelio medžiagas — kiek palikti Reichui 
ir kiek išsivežti — tai Reicho delegacijos pirmininkas, 
Karaliaučiaus geležinkelių direklijos prezidentas dr. 

. dr. inž. Bauman’as labai stengėsi pasiimti kelio ruo

žo viršininko kabineto baldus. Vienas jų delegacijos 
narys pašepšėjo, kad leisčiau, nes jis norįs jais įsi
rengti savo kabinetą. Turtingo Reicho geležinkelio di
rekcijos prezidento kabinetas buvo taupiau įrengtas, 
negu Lietuvos kelio ruožo viršininko!..).

Tokios ir panašios išlaidos vėliau buvo vengia
mos. Išleistas paskutiniais metais geležinkelių įsta
tymas buvo dar labai netobulas. Juridinės formos ap
tarimas, administracijos bet turto nuostatai buvo su
dėti kartu su geležinkelių pervežimo tvarkos nuosta
tais, kurie buvo taikintini geležinkelių klijentams. Ta
čiau ir šiai nedideliai pažangai daryti, nors ir nepa
kankamai, buvo nelengva. Pavyzdžiui, greitųjų auto- 
motrisų įsigijimui buvo pasinaudota momentu, kai 
vyr. gelež. direktorius inž. J. čiurlys lankė Amerikoje 
savo dukrą ir žentą, o aš vadovavau Geležinkelių Val
dybai. Turėdamas Tūbelio pasitikėjimą, paprašęs tam 
reikalui kreditų ir gavęs virš normalios sąmatos, bu
vo nupirfelos Reiche 1937 m. keturios greitosios auto
motrisos ir 1938 m. paleistos tarp Kauno ir Klaipėdos. 
(Sumokėta 270.000 litų, Matyckas, L. Enc., XV t).

Tad pažanga buvo netik geležinkeliuose ir kitose 
srityse, ir Smetonos režimui esant, tačiau ji buvo per 
maža; racionaliai šeimininkaujant, ji galėjo būti ke
leriopai didesnė. Valstybės aparato kiekvienoje žiny
boje buvo žmonių, kurie tą pažangą darė, buvo žmo
nių su iniciatyva, noru gerbūvio, tvarkos ir pasitama- 
vimu tautai, kartais net rizikuodami nustoti tarnybų. 
Man yra žinomi tokie asmenys miškų administracijo
je, finansų srityje, žemės ūkio, kurie baigę užsienyje 
mokslus, siekė Lietuvą prilyginti pažangioms Euro
pos valstybėms, nors toli ne visiems tai sklandžiai 
vvko. ĄĮ ,

Mano, nuo gimnazijos laikų draugas, mišk. inž.

Vincas Žemaitis, vis ragindavo mane parašyti apie 
Lietuvos geležinkelius ir vis jam atsakydavau, kad 
negaliu parašyti nieko gero, o tik kritiką, kur aš il
gesnį laiką dirbau. Tegu rašo kiti, tegu manę kriti
kuoja, o aš teisinsiuos- Įvyko tačiau kitaip, kaip įžan
goje minėjau, dėlko parašiau šiuos savo tarnybos ap
rašymus. ;. Be to apie Lietuvos geležinkelius parašė 
Lietuvių Enciklopedijoje, XV tome, straipsnyje “Susi
siekimas ir transportas’, psl. 241 —247, inž. Jonas Ma-. 
tyckas, ilgesnį laiką juose dirbęs. Matyckas ten rašo 
apie geležinkelių pradžios veiklą, perėmimus iš 'Vo
kiečių okupacinės valdžios 1918. XII. 3, apie pirmąjį 
personalą, apie vėlesnę (1938 m) administracijos — 
geležinkelių Valdybos sudėtį, geležinkelių tinklą, pa
status ir įrengimus, riedmenis, jų priežiūrą, eksploa
taciją, finansines išdavas ir taip .pat apie geležinkelių 
pažangą. Jis mini:

a) 1937 -m. garvežių parką sudarė 153 garvežiai 
iš jų 36 keleirioiai, 102 prekiniai, 15 manevrinių; b) 
vągonų — 313 keleivinių, iš jų 213 V. Europos tipo,, 
100 Rytų E.; c) 1937 m. — 12 automotrisų, iš jų 8 
dviejų ašių, mažos — 130 a. j., 70 klm greičiu ir 4— 
120 klm greičio (apie -jų įsigijimą minėjau); d) siau 

geležinkelių 1938 m. garvežių — 62, iš jų 23 garv.
750 mm kelio pločio. Vaganų — 44 750 mm. ir 55
vagonai 600 mm keleiviniai ir prekinių vagonų 238 
— 750 m mir 309 vagonai 600 mm. kelio pločio.

(BUS DAUGIAU) .
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Kikutis.su


TELEP. PR 8-3229 '

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES

GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimu.

DR. K. G. BAWKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6954)533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antracL. penktadieni nuo 1—S. tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

KEZ;: GI 8-0873

DR. W., EIS1N - E1SINAS
akušerija ir MOTERŲ LIGOS

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

Valandos jpagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti M i 3-000 L

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
TeL: 561-4605 ir 4894441

O F I S A I : ’ •
1002 N. WESTERN AVĖ. ' 
5214 N. WESTERN AVE. x 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso te!.: HE 4-1818 _
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rct STREET

Vai.: an./ad. nuo 1—4 po piety, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71sf STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezld. telef.: Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Ked. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 11.

2850 W.st 63rd St., Chicago III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Bomba laikytu t’OrixyaUjos 
prezidentui

— LISABONA, Portugalija. 
— Madeiros salose kelyje iš 
aerodromo j salos sostinę Fun
chal sprogo stipri bomba ke
liomis minutėmis anksčiau 
prieš ministeriui pirmininkui

jose Pinbrivo tie Azuvedu ltu» 
keliu pravažiuojant. Bomba 
susprogdinta tokioje vietoje, 
kur žmonių nebuvo, dėlto nie
kas nesužeistas.

PARYŽIUS. — Penktadienj 
stipri bomba sprogo padėta 
Alžirijos konsulate prie durų

fineli ■■ *i« nrc—MM—m—TTTHi-uirimn

TEISININKUI
RAPOLUI SKIPIČIUI 

mirus,
jo žmoną, gimines ir artimuosius giliai 

užjaučiame ir jiūdime
LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGUOS 

CENTRO IR ČIKAGOS SKYRIAUS VALDYBOS
' A

iš h’;—o jiusr**. Nieką?* nesu
žeistas, tik daugumos langų 
stiklai išbyrėjo ir šiaip pada
ryta nuostolių. Konsulatas bu
vo arti prie Pergalės Vartų.

URANO MINISTERIS 
PIRMININKAS TARIASI

BEIRUTAS. — Libano minis- 
teris pirmininkas Abdel Halim 
B h ad dam, grįžęs iš Damasko, 
kur tarėsi su Sirijos prez. Hafez 
Asadu, tuojau susišaukė poli
tikos lydęrius, pranešdamas 
jiems kai kurias iŠ pasitarimų 
su Sirijos prezidentu atvežtas ži
nias ir prašė jų padėti, kad ne
atsinaujintų civilinis Libano ka
ras.

KHARTOUM, Sudanas. — 
Įvykdyta mirties bausmė dar 
trims asmenims, dalyvavusiems 
nepasisekusiame suokalbyje pra
eitų metų rugsėjo mėnesį nuvers
ti prezidento Gaafar Ximeiri val
džią. Iki šiol jau ekzekutuota

Šiandien sueina mirties metinės mūšy brangiai

DALIAI JUKNEVIČIŪTEI MACKUVIENEI 
ŠIMOLIŪNIENEI

'r_

O

Teatras kiekvienoj tautoj, šalia savo tiesioginių tikslų, buvo ir tebė
ra gyvoji mokykla supažindinti visuomenei su savąja kultūra. Scenoje 
kalbamoji kalba yra ne tik aktorių su žiūrovais komunikacijos priemo
nė,'bet vienas pagrindimų kuriamojo vaidinimo elementų, šalia techni
kinių vaidinamai kalbai reikalavimų, kiekvienas scenoj ištartas žodis 
pirmiausa turi būti tariamas taisyklingai. Išeivijos teatrui (nežiūrint, ar 
reikiamos, ar lietuviško teatro neesminio įprasminimo tikslais) skiriamos 
ypatingos pareigos žadinti tautinę sąmonę ir patriotinę dvasią uždede di
delę atsakomybę kiekvienam užlipančiam j lietuvišką sceną vaidintojui.

Pasinaudojant mūsuose nukaltu nelabai grakščiu sceninės veiklos 
terminu, reikia pastebėti, kad tokia veikla neša dvejopą kalbos išlaiky
mo naudą: vaidintojui ir žiūrovui. Susibūrusi bet kuriam lietuviškam 
darbui jaunuomenė, repetuodama vaidinimą, privalo kalbėti, arba iš
mokti gryną savąją kalbą. Gi vaidintojui išėjus scenon, kiekvienas žiū
rovas turi teisės reikalauti išgirsti grynos kalbos pavyzdį. Tačiau tik tru
putį* pervertinus pirmąją naudą — vaidintojui (o tai neretai atsitinka), 
antroje pusėje — žiūrovo sąskaiton gali būti daroma ne nauda, bet žala. 
Suprantamas kiekvieno vaidintojų grupėn įstojusio noras kuo greičiau 
su vaidmeniu scenoje pasirodyti. Be šito troškimo iš viso nebūtų jokio 
teatro: nei jaunimo, nei mėgėjų, nei profesinio. Bet jaunasis vaidintojas, 
dar neišmokęs taisyklingos kalbos, tos pačios lietuvių kalbos išlaikymo 
vardan neturėtų būti išleidžiamas rodytis viešuose vaidinimuose. Jei re
petuojamas veikalas ar šiaip rengiamas koks žodinis pasirodymas virsta 
gimtosios kalbos mokomąja priemone, toks pasirodymas turėtų pasilikti 
šios specifinės mokyklos ribose, o neišeiti puHikon teatro vardu. Radus 
reikalą publikai pasirodyti, reikėtų paieškoti būdų žiūrovai tinkamai pri
sistatyti, j>Abrėžiant savo darlm užsibrėžius tikslus ir reikalavimus.

Dalia, Aidai 1969 Nr. 1, p. 35.

JADVYGA JUKNEV1CIEN® tr SAULIUS ŠIMOUCNAS

—

-8 asmenų, to suokalbio dalyvių.
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAINimeiri kaltina dešiniųjų gru

pes ir Libiją, kuri globojanti Su
danui priešingas jėgas.

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Susirinkimų

PRANEŠIMAI

Upytės Draugiškas klubas rengia 
Bunco ir kortu balių sekmadieni, va
sario 29 d. Battaan salėje, 4040 South 
Western Ave. Pradžia 1:30 vai. popiet.

Bus Labai gražių ir vertingų dova
nų laimingiesiems. Taipgi bus ska
nių šiltų valgių ir šaltų gėrimų.

Kviečiame visus narius ir svečius 
atsilankyti ir smagiai praleisti po pie
tų su upytieciais. A, Kalys

— Vasario 29 d., sekmadienį, 1] vai. 
ryto Jėzuitų koplyčioje, 5620 South 
Clermont Ave., bus atnašaujamos šv.1 
Mišios už mirusius Zarasiškiu klubo 
narius. Klubo nariai ir giminės ma- į 
loniai kviečiami pamaldose daly- * 
vauti Valdyba

— ZARASIŠKIU KLUBO narių su
sirinkimas įvyks kovo 21 d., sekma-' 
dieni. 2:00 vai. po pietų naujoje vie
toje — Chicago Savings and Loan 
finansinės bendrovės Pakel Hall, 
prie 63 ir Western Ave. Visi klubo 
nariai yra kviečiami susirinkime da
lyvauti. Be kitų klubo reikalų teks 
aptarti ir 'pavasarinio banketo rei
kalą. kuris Įvyks balandžio 24 d.

Valdyba

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

MOV I N G
Apdraustas per kraustymas 

iš ivairiy atstūmę. .
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

’NAUJIENOS" B0LSE71KAMS 
YRA RAKŠTĮ g JŲ AKYSE

fGRADINSKAS
, 226.76
; 8 TAKŲ MANETOFONAS 

TIK $39.95
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. ir tree, uždaryta.

4zBet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 
meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirg nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stet>ėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą^ ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrlnė- 
tojv aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

A—1 ' — 111 " ............................................... ....
GĖLĖS VISOMS PROGOMS i

1 f

Beverly Hills
GĖLINYČIA

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

FOREST FIRES HURT 
OUR TORJSST FREENDf

Ovr "rikSife b«t bd 

tgaix the carelea of 
pieaac folkrr SooLey’i ABCr 

Ahrayi matchei till (XhUL 
cwbt Arcrww <11 eaaipdraa, 

•Bir dhr tabea, aad 4fo^»

Oety 1551

BUY U.S.
SAVINGS 
BONDS

■WHBRE YOU BANK OR WORK

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

/■

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviuir

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) I

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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TRUMPAI
A a uj ienų 

dėkoja p* ('lirdžiū- 
organi-

MŪSŲ-SPAUDOJE

— Kongrese atst. Edward J. 
Derininski d ai v va us 11 Ii nois 
Lietuvių Respublikonų Lygos 
metiniame bankete vasario 2^ 
<1. Jaunimo centre. Jame bus
pagerbtas Alto pirm. dr. K.jGrikšaj* iš Hot Springs, 
Bobelis.

j j<> pareikštą norą*’, 
j vadovybė
į nui ir aukotojams už 

įzuotą paramą.

— A. Sabaliauskas, Los 
Angeles, Cal. pratęsdamas pre
numeratą savo gerus linkėji
mus parėmė 6 dol. 
Naujienų paramai.

— Vincas Kačinskas iš Chi
canos pietvakarių sekančios sa 
vaitos pradžioje važiuos su 
vo mašina i Hot Springs, 
kansas. Jis mielai paims 
norintį vykti asmenį ar 
menis. Suinteresuoti 
teirautis tel. RE ">-5421. 
mis dienomis jis išėjo pensi
jon, pavesdamas įsteigtą me
talo apdirbimo įmonę savo 
sūnui Valdžiui, gyv. Lemonto 
apylinkėje. Reikia pastebėti, 
kad tai antroji V. Kačinsko įs
teigta ir sėkmingai veikianti 
dirbtuvė. Naujienos yra dėkin
gos jam už atsiustą paramai 
20 dol.

dovaiia 
Anicetas 

Ark, 
išreiškė savo padėką už ka
lendorių, atskiru laišku atsiųs
damas 3 dol. John Baronas iš 
Hamiltono* keisdamas gatvės į S3- °\ i adresą atsiuntė dolerį. Tos anv 

Ari j* • _i ' 
ten 
as- 

prašomi 
šio-

— Jonas Girdžiūnas, Union 
Pier, Mich., atsiuntė 30 dol. su 
tokiu laišku: “Išgirdęs apie 
Naujienų nelengvą būklę, siun 
čiu jums p. Stepo Juodakio ir 
savo auką — po 10 dol. Trety
sis davė taip pat dešimkę, ku
rią drauge atsiunčia, bet jo pa
vardės, įrašytos į aukotojų są
rašėli, prašau neskelbti pagal

linkės tautietis užsisakė Nau
jienas 6 man., bet pavardės pra 
šė neminėti. Vajaus proga Nau 
jienos yra siunčiamos 2 savai
tes nemokamai pagal gautus 
pageidavimus arba atsiųstus 
galimų skaitytojų adresus.

— A. Jurkšaitis, Etna, Pa., 
kiekviena proga paremia Nau- 
nienas. Kartu su padėka už ka 
lendorių jis atsiuntė penkinę. 
Juozas Pučkorius iš New Buf
falo, Mich., pratęsdamas pre
numeratą atsiuntė 4 dol. Dr. 
Julius A. Ramonas iš Orland 
Parko taip pat atsiuntė 4 dol. 
Naujienų vadovybė visiems 
nuoširdžiai dėkoja.

— Penktadienį vas 27 d., 
7 vai. vakaro Marquette Parko 
parapijos salėje Reorganizuo
ta ir J. Bagdžiaus vadovauja
ma benruomenė rodys nepa
prastai gerus filmus. Vadovy-

Frontininką Rendruomęnė 
bankrutuoja

Frontininką Bendruomenės 
(FB) vadai vis dar tebelaiko 
save Lietuvių Bendruomenės 
pateptaisiais, nežiūrint, kad 
sudaryta nauja Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės valdyba 
ir taryba. FB savo tolimesnę 
egzistenciją Amerikoje jau vi
sa; nepateisina, o savo ardo
mąjį darbą tiksi pratęsti nau
jais rinkiniais ir politinės veik 
los propaganda savo ir sateli
tinėje spaudoje bei aktyvumu, 
nukreiptų prieš Amerikos Lie
tuvių. Tarybą.

Betgi savo pagrindinuose 
veiklos baruose- ir tiksluose 
FB sulošė, bankrotą ir reika
linga skubių veiksmų bei re-

vadovėliai pasenta žymiai grei 
čiau, negu jų brangūs kieti vir 
šeliair'po metų kitų jie pasi
daro mokiniams kalbos atžvil
giu pejrsųnkūs. Daug kitu, mo 
dernesnią mokslo priemonių 
buvo siūlyta kad ir tose pačio
se “švieliflio Gairėse”, bet vis
kas atsimušė į kietą “vadovė- 
fininką’1 mūro J>ieną/Iš visų siu 
lytų, priemonių pripažinimą ga 
vo tik^skaidres, bet šalta va
dovų . laikysena sužlugdė kitą
Kanadoje - pradėtą modernų English speaking woman with ex- 
nrnfefefa-'- n/Havinines k-nrfp perience to take care of elderly woman, ptojeKtą — uzdavjmnes Korte- south Side. Days. Call after 11 A. M. 
les, kuHiį dvi dėžutes sudarė 368-1796
Toronto' mokytojai. - į

Ketvirta. Juo toliau, jūo 
smarkiau į mūsų duris beldžia 
si nauja problema —, lituani's-1 
tinis mokymas vaikų, kurie

WELDER — MECHANIC

For-plant in heavy metals in
dustry to work pn conveyor sy
stems, overheąd cranes and 
other machinery. Must have Lo- 
Hi rod welding, and xnechanic- 
al experience. Steady work. 
Excellent working conditions.

R. LAVIN and SONS, INC. 
3426 So. Kedzie.

HELP WANTED — MALI 
Darbi n inky Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE PGR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENė — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 8 Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgu metą patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALAN TINAS

=*

I*

£

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų j gali o 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtirios. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudalyti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — SI6.00, 

trims mėn. — S850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— S26.Č0, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 
Chicago, Ill. 60608

Q Siunčiu-------------- dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS 

ADRESAS

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.—THURSDAY, FEBRUARY 26, 1876

formų, šiuo reikalu rašo švie- ateina is šeimų, lietuviškai ne- 
timo ir bendruomeninių bei vi 
suomeninių reikalų 
tas pedagogas . A.
“Tėviškės Žiburių” 
straipsnis “Švietimo 
įdėtas vedamuoju.

Apžvelgęs tėvų bei vaikų pa
dėtį bei lituanistinio švietimo 
nesekmes, jis cituoja mokyto
jų žurnalo “švietimo Gairės” 
penkias išvadas, kurių trys yra 
tokios:

Trečia — mokslo priemo
nės. Jau eilė metų pagrindiniai 
vadovėlių leidėjai — JAV LB 
švietimo taryba — laikosi tvir
tai įsikibusi į vadovėlius. Lei
džia juos liuksusinius, su kie
tais viršeliais, kirčiuotus, daug 
kainuojančius. Niekas nesako, 
kad tai blogai, bet dėl didelės 
vadovėlių leidimo kainos nu
kenčia modernesnių mokslo 
priemonių reikalas. O ir patys

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.
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LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
4 . • '

Pardavimaa ir Taisymas
2646 WEST 69fh STREET

T*Wj R Epu b I Ic 7-1941
i

bė kviečia visus maloniai atsi
lankyti. Prie įėjimo bus prašo
ma auka. Stasys Patlaba

Spaudos klubo narių 
susirinkimas

Pranešama, kad šių metų 
.kovo 1 d., pirmadienį, 7 vai. 
vakaro, Chicagos Marquettei ' - ’ , * - 1 4 M*--.'-
Parke, Gintaro, salėje, (2548 
West 69 St.) šaukiamas Chica
gos Lietuvių Spaudos Klubo 
visuotinis susirinkimas. Janįė. 
bus svarstdmi svarbūs klausi-Z ‘ i*- 
mai ir renkama klubo vaidyŲįl 
bei revizijos komisija. Rlubo 
nariai kviečiami sųsiririkime 
dalyvauti. ;

P. Stravinskas, Klubo pir
mininkas. . ; \ • i .

— Genė Prūsis posunkios 
operacijos, guli Loyola".. Uni
versiteto ligoninėje.--
—Ignas Serapinas, pedagogas, 

lituanistas, Pedagoginio litua
nistikos instituto neakivaizdi
nio skyriaus direktorius, skai
tys pagrindinę paskaita Juozės 
Augustaitytės - Vai čiūnienės 
diveju metų mirties sukakties 
minėjime. Minėjimą rengia 
specialiai susidaręs komitetas, 
jam vadovauja Andrius Juške
vičius.

— Janina Monkutė-Marks, 
dailininkė, vadovaus Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
mirusios poetės ir publicistės 
Juozėz Augustaitytės — Vai
čiūnienės skyriaus atidarymo

mokėdami. Be poros knygų tuo 
reikalu nięko daugiau nepada
ryta nęi tikslų, nei metodikos, = 
nei.priemonių atžvilgiu, —"Svarbu Cicėriečiams.' JAV

Penktą.’Gaila,, kad dabartį- LB (reg.) Cicero Apylinkės 
nė PEB valdyba'likvidavo bu- Valdyba š. m. kovo 7 dieną 
vusią "PLB švietimo tarybą. rV vai. ryto šaukia visuoti- 
Šiuo metu nebėra kam rūpin- a? narių susirinkimą Šv. Anta- 
tis švietimu viso laisvojo pa- no parapijos salėje Ciceroje. š. 
šaulio mastu. Taigi, ir šiojelm- vasario 22-29 d. nuo 8:30 v. 
vietoje pradedame žiūrėti pro ’M-1 va^- po pietų mažo- 
pirštus. p°j parapijos salėje naujų na-

Štrauso politika laikyti gal-registracija ir solidarumo 
vą įkišus j į smėlį -nėra gudri mokesčio priėmimas. Valdyba. 
Kol dar tebeturime pajėgų ir ................. ................... ....
pinigų, pats laikas susidariu- T -\ r,, ♦ Venecueios lietuviu Drau-sias problemas spręsti, nes -• . .. ,.. ,. ■ . * * , .v gija rengia motinos pagerbimąpriešingų atveju patrauks isL . m d. šėštadi^
mokyklų ir pajėgesni mokyto L- naiijoj ^jun_
Ja1’jr moįiniai-; , \ ; gos salėje, 2417-21 West 43 St.

PLB vadovybei ir Frontam- Programa atliks Vanda Stan
kų Bendruomenei Amerikoje A; Mažeikienė, dalyvau-
laikas nustoti svajojįus apie jant šokių 
frontininkų bei konfederatų mės šuiinys, ūkiams gros Mar- 
užkulisiuose sukurtas yisuoh kauško orkestras. Šilta ir šalta 
no doiųmąyįmo teorijas ir vakarienė. Auka 8doL asmeniui, 
ti realią padėtį. Ji diktuote Užsisakant staliukus grupėmis 
diktuoją- daugiau neužsiiminė|ar pavieniai> skambinti 
ti iliuzijomis naujuose rinki
muose, kuriais visuomenė, vi
sai nesidomi, nes jie nięko nau 
jo nežada atriesti. Vieton to 
turėtų rasti bendrą kalbą su 
Amerikos LB valdyba ir tary
ta dėt beridro Švietimo’ ir vi- 
•5 , ’ T“-

suomenimo darbo. ■.
Chicagoje- veikianti Kr. Do

nelaičio lituanistine; mokykla 
jau senai padarė reikiamas re
formas ir tapo jšeivijoje di- 
.Ėžiaiisia iir s^riiirigi^isia, .De
ja, vietoji ėm^sįpavyįdį, Frop; 
dninki^-Bendrilcanenę- atisakė

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA I
/ - - - — *

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci
cero Avė. Virs $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tų mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436^7878

. ATEITIS TIKRA
6 butų iškilaus grožio gelsvas mū

ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. $66,000.

6 kambarių 15 m. mūras. Įrengtas 
beismantas su virtuve. Naujas gara
žas. Arti 72-tros - California. Vertas 
pirkti.

LIUKSUS, NAUJA REZIDENCIJA, 
8 kambariai, tinka ir pajamoms, arti 
Talman banko, ekstra platus lotas, 
2 auto garažas. — $38.000.

< ų P^etrokaitis ;
y z i v i .<•

Kieįcviends dfet^is galį ap 
si drausti; gyvybę mįo 8100 iki 
S1O,OO0‘SusivdeĮitifeo Lietu
viu Amerikoje Į’-( SLA) organį- 
zacijoj. VaikatrtS v ,..jąūnu°- 
liams^pigi TERM apdrąuda: 
$1,000 tik už 3 /dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrailda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Ąkcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl? šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin * % " "Naujienos 
Tel. 421-6100.-- - — . (Pr).

•NAUJIENOS! BOLŠEVIKAMS
programai. Aatidarymas įvyks YRA RAKŠTĮS.JŲ AKYSE

> >
RIMTA KNYGA — GERIAUSIĄ DOVANA

kokiąNaulianoM galima gauti puiki v, Įmygy, kurl«t'paovpJSet 
knygų spintą ar lantyng. ' -

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gr»Hal Jriita, m PĮd.
K. Bielinlt, D1ENOJANT, gražiai Irižta. 4«4 pgL
Dr. Kazys Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS.' H tomas, 

žiaia viršeliais. 336 psl. Kaina $8.00. MfokitaU viri
Prof. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl. Įrišta — 13.00, minkštais vir
šeliais — S2.00; II dalis, 225 psL (riHa — 0.00. minkš
tais viršeliais u.—.------------- —---------- -4—L---------

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai iriJt*. 4l« psL
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO. 493 P*L. minkštai* vir

šeliais. ------- -------------------------——■—— ■' —
Juozas LiOdfiut, RAŠTAI, 250 psl. — . ......—-- ------
P. LlOdiluvIen*, ATSIMINIMAI API< JUOZĄ LIOO1IŲ, 

88 psl. .
Janina NarOni,

170 P«l. ___ ________  ., x . .
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 

puslapiai ...... —------- - —-- ----------....................-
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et palto išlaidom*.

TRYS IR VIENA, J*uny»tė» rtghniainuiJ

776-
3727, 925-4980 ir 434-0637. (Pr.)

I Naujas žemės drebėjimas ' 
Gvatemaloje

i ; -ė-
CUATEMALOS MIESTAS.— 

Dar vienas smarkūs žemės sukrė
timas Gvatemalos mieste priver
tė tūkstančius žmonių bėgti į 
gatves ir miesto parkus. Daug 
šimtų šeinjų buvo ką tik grįžę 
^savo ąp|riąut;ųs. namus, po siau- 
^įhgojo.drėijėjiižpj vasario 4 die- 
itį, kuornet oficr&liais duomeni- 
mi s 22;122 ’'žmonės žuvo 74,015 

'buvo .sužeisti ir daugiau kaip 
milijdiiąsT^hbnių like be pasto-

-y;?; * z ž
Trečiadienio'nakties 'drebėji- 

įnas įvyiK>-.3 :58 yilirytb ir pa
gal Richterio skalę buvo 4:8 sti- 
prumo. ’■’

♦ Juozės Augustaitytės - Vai
čiūnienės dviejų metų mirties 
sukakties minėjimas. Vasario 28 
d. 5 vai. p. p. šv. Mergelės Ma
rijos Gimimo šventovėje (Mar
quette Parke) pamaldos. Vasa
rio 29 d. 5 vai.- p. p. Lietuviu 
Tautiniuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. minėjimas: Igno 
Serapino paskaita, Zuzanos Juš
kevičienės ir Irenos Smieliaus- 
kiėnės pasisakymai. Grandies 
šokėjų grupė; Balio Pakštų liau
dies instrumentų .kvartetas, dai
nininkas Bronius Jančys, akom- 
paniatorė Genovaitė Aleksiūnai- 
tė ir Jūratė- Jasaitytė, apšvieti
mas ir šviesos efektai V. žygo.

U.00 
u.oo :
Gra- - ■>'

zeko lietuvių kultūros muzie j u j e, 
iškilmingas J. Augustaitytės - 
Vaičiūnienės skyriaus atidary
mas. Vadovauja dail. Janina 
Monkutė - Marks. (pr..)

1739 S, HalsrUd St, Chicago, DL 60608. — JgL 1-41Q0
----- ----- ------------------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. _ . .
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST, CHICAGO 

Telef. 434-4660

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
ivį kailinin 
Chicago je

NORMANĄ
URŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 60601

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimą skaitytojų 
adresus. _

DIDELIS MŪRO 
bariai, puiki vieta 
sraži vonia, naujas gazo šildymas. 
S21.000.

NAMAS. 6 kam- 
Marquette Parke,

MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildvmas. 
Duikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

į *
2 BUTU modemus mūro namas su 

garažu. Atskiri šHdvmai. Rami, grafi 
gatvė Marquete Parke. $36,600. I

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent air cond. Arti Maria High. — 
<*45,500.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

REAL ESTATE —
Nuosavybes

OUT OF TOWN 
— kitur

BANGOR. MICH. ; RETIREMENT 
HOME 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell sturdy 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
Basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 
^0°^ land pn blacken road. Rus 
cnrvicQ tn schools wh’oh 3™ 7pęS 
than 2 mihc a wav. — both elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front nf house and other shade trees. 
$20,000. Taxes onlv $126 yearly.

Tel.: 616 427.-8766.

HUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai iums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

♦369x ARCHER AVE. CHICAGO.TE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APVT.TNKfi.TE
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
Derstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

(Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

$3.00

|1.00

HOME INhbh-V t

u.oo
13.00

Call Frank Zapolls 
3208 y2 W. 95th St.

GA 44654

H.00
$5^0

SKAITYTI ’NAUJIENAS* 
SKAITYK IR KITAM PATARK

___ DĖMESIO 
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

“NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA




