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PRASIDĖJO JAV DERYBOS SU KUM. KINIJA
“Chicago Tribune” 

apie p. Daužvardienė
ČIKAGA. — Vakar dienos 

“Chicago Tribune” paskyrė dau
giau kaip pusę puslapio Lietuvos 
generalinei konsulei Juzei Dauž- 
vardienei, primindamas Don Ja
mes straipsnyje, kad lietuviai jos 
vadovaujami švenčia Nepriklau
somybės dieną. Straipsnis pa
puoštas didele ponios Daužvar- 
dienės fotografija su Lietuvos 
Vyčiu rankose. Įdėtos trys fo
tografijos su meniniais šiaudų 
darbais.

Straipsnyje aprašomas ponios 
Daužvardienės ilgametis domė
jimasis lietuvių liaudies kūryba, 
lietuvių papročiais, dainomis ir 
šokiais. Primenama, kad p. J. 
Daužvardienė - parašė knygą 
apie lietuvių valgius.

LOS ANGELES. — Sulaukęs 
74 m., vėžiu mirė pagarsėjęs žur
nalistas, radijo programų vedė
jas Walter Winchell.

PAVYKI VASARIO 16 MINĖJIMAS Sen. Muskie dar
stipriausiasDu senatoriai: R. Dole, C. Percy ir atstovas Pučinski 

pasakė kalbas
ČIKAGA. — šių metų Vasario 16 d. minėjimas Auditorium 

salėje sutraukė 2,700 žmonių, jų tarpe apie 400 lietuvių jaunimo. 
Alinėjimas buvo pradėtas punktualiai trumpą žodį tariant Či
kagos Lietuvių Tarybos pirm. Juliui Pakalkai. Jungtinis Čikagos 
Lietuvių Operosjr Liętuvių^MenoAnsamblio ‘‘Dainavos” choras, 
airiguojamas.Aleksandro Kučiuno sugiedojo JAV, Lietuvos him
nus ir “žuvusioms už Tėvynę” Putino ir A. Vanagaičio kūrini.

Minėjimo pranešėja buvo Ka
rite Valaitienė. Įžanginę maldą 
sukalbėjo Jolita Kriaučeliūnaitė 
ir Martinas Trakis. Nepriklauso
mybės Aktą perskaitė Vladas 
Žukauskas, asistuojamas Julės 
Sakalauskaitės ir Rimos Sko- 
rubskaitės. Rezoliuciją perskai
tė Aldona Indreikaitė.

Lietuvos gen. konsulas p. Ju
zė Daužvardienė tarė trumpą žo
di, pasiūlydama tris konkrečius 
punktus, kurių Įgyvendinimo tu
ri lietuviai reikalauti iŠ Sovietų 
Sąjungos. Jos pasiūlymai iš
šaukė gausius plojimus.

ALT valdybos pirm. dr. K. Bo- 
, helis pristatė pagrindinį kalbė
toją sen. Robert Dole iš Kan
sas, Respublikonų partijos pir
mininką. Sen. Dole nurodė sa
vo kalboje, kad prezidentas Lin
coln buvo pirmas respublikonų 
filosofijos formuluotojas, parti
jos linijos nustatytojas. Kal
bėtojas nurodė, kad pasaulis ne
gali būti pusiau laisvas ir pa
brėžė prezidento Nixono žodžius, 
kad taika ir laisvė eina kartu.

Sen. Robert Dole nurodė, kad 
laisviems pasaulio žmonėms rei
kia būti tvirtiems ir budriems, 
čia jis ėmė kritikuoti demokra
tų partijos senatorius, kandida
tus Į prezidento vietą, už tai, 
kati jie siūlė sumažinti gynybos 
reikalams skirtas lėšas. Už tą 
sumažinimą — 25% balsavo sen. 
Muskie, sen. Humphrey, o lėšų 
sumažinimą senate siūlė sen. Mc
Govern.

Sen. Dole kalba buvo pritai
kyta rinkimų metams, skiriant 
daug vietos demokratų partijos 
kandidatų pareiškimams apie 
Vietnamo taiką. Sen. Kennedy 
pareiškęs, kad jis šliaužiotų 
prieš komunistus, kad tik lai
mėtų taiką. Sen. Fulbrightas bu
vo kritikuojamas už pasiūlymą 
nutraukti lęšas Radio Free Eu
rope ir Radio Liberty progra
moms. Demokratai siekią tai
kos be saugumo ir jie siekią 
valdyti Ameriką. Toliau kalbė-

Richard Nixon

tojas gyrė prezidento Nixono lai
mėjimus'ir darbus, gyrė pasi
traukusi valstybės prokurorą 
John Mitchell ir Nixono kelio
nę Į Kiniją.

“Chicago Tribune” aprašyda
mas minėjimą ir pasakytas kal
bas, pabrėžė, kad sen. Dole kal
ba susilaukė mandagaus paplo- 
jimo iš 2,000 lietuvių, tačiau at
stovas Roman Pučinski iššaukęs 
“stogą griaunančių” ovacijų. 
Frank Blatchford reportažas iš 
minėjimo ir pavadintas “Pamo
ka sen. Dole etninės politikos 
srityje”.

Atstovas Roman Pučinski tik
rai susilaukė daug plojimų. Jis 
pagyrė lietuvių grupę, kad ji, gal 
vienintelė iš visų etninių gru
pių, sugeba išauginti patriotini 
jaunimą ir sugeba Įtraukti ji Į 
bendrą darbą. Kongresmanas 
Pučinski, kuris yra demokratas 
ir šių metų rinkimuose kandida
tuoja Į senatą, puikiai pažįsta 
lietuvių sentimentus. Jam dau
giausia plota už patarimą prezi
dentui Nixonui, važiuojant Į 
Maskvą, pirma sustoti Vilniuje. 
Tos kelionės sėkmės Įrodymas 
būtų žinia, kad jis nuvykęs Mas- 
von ten pareikalaus laisvės Bal
tijos valstybėms.

Daug plojimų. Pučinski gavo 
ir už savo žodžius, kad jį stebi
na Amerikos lietuviu kantru
mas, ir tiesiog užsispyrimas ieš
kant savo tautai laisvės ir per 
25 metus to klausimo neužmirš
tant ir nepavargstant. “Jūsų 
gyslose tikrai teka kovotojų 
kraujas”, pareiškė Pučinski.

Po minėjimo akademinės da
lies buvo ilgokas koncertas, ku
riame dalyvavo solistė Aldona 
Stempužienė, pianistas Andrius 
Kuprevičius ir solistė Gina čap- 
kauskienė, solistėms akompa
nuojant Aleksandrui Kučiūnui.

Po koncerto žodį dar tarė sen. 
Charles Percy, irgi šiltai sutik
tas. Jis priminė, kad merui Da
ley jis pasiūlė pavadinti vieną

NEW YORKAS. — Gallup vie
šosios opinijos institutas paskel
bė, kad senatorius Muskie vis 
dar yra stipriaųsiąs demokratų 
kandidatas Į prezidentus. Vasa- 
įjo; mėn,; ^radži4je už; jį pasi
sakė 29 % dęmokratų. "Kitas kan
didatas, kuri demokratai norėtų 
matyti prezidentūroje yra sen. 
Kennedy, gavęs 24 % visų balsų. 
Jis, kaip žinoma, kelis kart yra 
pareiškęs, kad jis nekandidatuo
ja.

Atmetus sen. Kennedžio kan
didatūrą, jam skirtų balsų di
džiausia dalis tenka sen. Hump-1 
rey, kuris iš viso gavo apklausi
nėjime 23% demokratų balsų. 
Tačiau 6% Kennedžio rėmėjų, 
jam nekandidatuojant, žada bal
suoti už sen. Muskie, 3% už me
rą Lindsay.

Visi kiti demokratų kandida
tai : sen. McGovern, sen. Jack- 
son, McCarthy tegauna tarp 5 
ir 2 nuošimčių.

VALLEY FORGE. — Laisvės 
Fondo vadovybė paskelbė, kad 
šių metų fondo žymenis gaus ge
nerolas Omar Bradley ir buvęs 
“Chicago Tribune” Washingto- 
no biuro vedėjas Walter Tro- 
han . Iš viso bus apdovanota 50 
asmenų.

Čikagos gatvę Simo Kudirkos 
vardu. Plojimų susilaukė ir pa
žadas, kad astronautai, sekantį 
kartą skrisdami Į mėnulį, nuveš 
ten ir Lietuvos vėliavą. Jis pa
žadėjo gauti iš Baltųjų Rūmų 
pažymėjimą liudijantį, kad tik
rai Lietuvos trispalvė yra mė
nulyje.

Abu didieji Čikagos rytiniai 
laikraščiai vakar davė nemažai 
vietos sen. Dole, kongresmano 
Pučinski ir sen. Percy pasta
boms susirinkime. Jau vien tas 
gerokai pateisina minėjimo ren
gimą miesto centre, nors tai ir 
sudarė nepatogumų marųuetpar- 
kiečiams, įpratusiems turėti mi
nėjimus savo kolonijoje. Minėji
me matėsi tautiečių iš Grand 
Rapids, Waukeegano, Lemonto 
ir kitu tolimesnių vietovių. Sce
na buvo kukliai, bet skoningai 
papuošta organizacijų vėliavo
mis, gėlėmis ir naujai sukurtu 
skulptoriaus Aleknos Vyčiu.

Amerikos komunistų 
suvažiavimas

NEW YORKAS. — šeštadienį 
New Yorke prasidėjo 20-tas ko
munistų partijos kongresas, ku
riame dalyvauja apie 1,000 žmo
nių. Platforma papuoštą dideliu 
juodos komunistės: Angela Da
vis paveikslu. Suvažiavime da
lyvauja Čilės senatorius Luis Fi
gueroa.

Partija šiais metais išstatė 
savo kandidatą prezidento rinki
muose. Kalbėtojus pristatęs ko
munistas James Jackson juokais 
prašė, kad tapęs prezidentu Gus 
Hali nepadarytų jo ambasado
riumi Pekine. Amerikos komu
nistai aklai klauso visuose klau
simuose Maskvos ir palaiko ją 
ideologiniuose ginčuose su Kini
ja.

“Pravda” puola 
New Yorko policiją
MASKVA. — Kaip jau buvo 

rašyta, Kinijos atstovybė New- 
Yorke suruošė New Yorko poli
cijai vaišes, atsidėkodama už ki
nų diplomatų saugojimą New 
Yorke, ši žinia sukėlė didelį so
vietų pyktį. “Pravdos” laikraš
tyje kinai išbarami, o New Yor
ko policija sarkastiškai pajuo
kiama, nes ji nesauganti taip ge
rai sovietų diplomatų.

Policijai “Pravda” primeta san
tykiavimą su gangsteriais ir ne
mandagias pastabas kinų diplo
matų priėmime.

Pragoję ruošia 
Lietuvos dienas

Vilniuje sausio 12 d. paskelb
ta, jog rugpjūčio mėn. Prahoje, 
Čekoslovakijoje rengiamos Lie
tuvos kultūros dienos. Plečiant 
kultūrinius mainus su Čekoslo
vakija, vis daugiau lietuvių, kul
tūros veikėjų, keliauja į Čekos
lovakiją. 1971 m. pabaigoje bu
vo pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis tarp Vilniaus ir Prahos 
universitetų. Į Prahą paskaitų 
skaityti išvyksta keli Vilniaus 
universiteto profesoriai: J. Ku
bilius (rektorius), J. Viščiakas, 
K. Daukšas, H. Polukordas. Nu
matyta, kad Prahoje atliks prak
tiką visa eilė Vilniaus universi
teto studentų grupių. (E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
<$> Maskvos “Izvestija” kriti

kavo Kinijos vadti tylėjimą, ka
da Amerika “didina karą Indo
kinijoje”. Rusijos liaudis smel
kia amerikiečiu darbus ir Kini
jos pritarimą tiems darbams, sa
ko laikraštis.

<+ Tautinės' Kinijos asamblė
ja, kuri susirenka kas 6 metai, 
pasmerkė rezoliucijoje Ameri
kos prezidento kelionę į Kiniją. 
Ta kelionė kenkianti Kinijos in
teresams ir teisėms. Tautinės 
Kinijos vyriausybė nepripažins 
susitarimų, kuriuos gali pasiek
ti prezidentas Nixonas Kinijoje. 
Tautinė Kinija neatsisakys sa
vo tikslo — nuversti Pekine ko- 
munistini režimą.

Kinijos informacijos įstai
ga apdovanojo Amerikos kores
pondentus literatūra, kuri smer
kia Amerikos agresorius, aprašo 
“Amerikos marionečių nusikal
timus P. Vietname”.

♦ Graikų vyriausybės žinio
mis trys valstybės varžosi, siū
lydamos Graikijai savo karo lėk
tuvus: Amerika, Prancūzija ir 
Britanija.

♦ Bengalijos premjeras pata
ria sudaryti tarptautinę komi
siją, kuri prižiūrėtų pasikeitimą 
žmonėmis su Pakistanu, kur gy
vena nemažai bengalų, norinčių 
važiuoti į Bengaliją.

♦ Britų Anglies Taryba pa
skelbė, kad anglių pristatymas 
privatiems namams prasidės tik 
už 6 savaičių.

> Dėl sniego audrų Pennsyl- 
vanijoje ir New Yorko valstijoj 
mirė 15 asmenų, daugiausia nuo 
sniego kasimo. Ebensburge, Pa-, 
iškrito 45 coliai sniego. Daug 
sniego gavo ir rytinė Kanada.

“Lima 20” turi 
šiandien nusileisti
BOCHUMAS. — V. Vokietijos 

observatorijos žiniomis, sovietų 
erdvėlaivis “tuna 20” rengiasi 
nusileisti ant mėnulio. Patys so
vietai nieko neskelbia apie šios 
kelionės, kuri prasidėjo praė
jusios savaitės pirmadienį, tiks
lus.

Vokiečių observatorija seka 
erdvėlaivio siunčiamus radijo 
signalus ir orbitos kitėjimą. Jos 
apskaičiamu, rusų laivas turi nu
sileisti ant mėnulio antradienio 
rytą.

PREZIDENTAS PEKINE APLANKĖ MAO
PEKINAS. — Prezidentas Nixonas pirmąją savo dieną Pe

kine nuvyko aplankyti komunistų partijos pirmininko Mao Tse 
Tungo ir kalbėjosi su juo valandą laiko. Vakare prezidento garbei 
surengtame bankete jis ragino savo kalboje kinus “pradėti ilgą 
žygį kartu”. Tas žygis neturįs būti “į koją”, bet gali vesti skir
tingais keliais į vieną bendrą tikslą — pasaulio taikos ir teisin
gumo struktūrą, dėl kurių viso pasaulio žmonės sutinka”. Susi
tikime tarp Nixono ir Mao dalyvavo prezidento patarėjas Kissin- 
geris, kinų protokolo valdininkas ir vertėjas. '

IŠ VISO PASAULIO

MASKVA. — Sovietų žinių 
agentūra skelbia iš Pekino apie 
kinų pasiruošimus priimti Ame
rikos delegaciją. Kinai ištuštinę 
geriausius viešbučius, aprengę 
krautuvių patarnautojus nau
jais drabužiais, išvežę iš Pekino 
visus chuliganus, .ėmęsi priemo
nių, kad neįvyktų piktų demon
stracijų prieš amerikiečius. Ame
rikiečiai korespondentai į tai at
siliepia, kad Kinijoje, kaip ir 
Sovietų Sąjungoje, “priemonės” 
prieš demonstracijas galioja vi
są laiką. Nei Pekine nei Maskvo
je niekas jokių demonstracijų 
negali surengti be valdžios ži
nios, o viešbučiai Kinijoje visi 
esą trečios rūšies.

MANAGUA. — Nikaragvos 
prezidentas Somoza pareiškė, kad 
milijonierius Howard Hughes at
vyko čia biznio reikalais. Nika
ragva garantuos jam visą sau
gumą, ramybę ir privatumą, pa
reiškė prezidentas.“

ŽENEVA. — Šveicarijos gy
nybos ministeris pasmerkė 32 
kunigus, kurie pasiskelbė nei
sią atlikti karinės prievolės, ku
ri trunka 49 savaites. Valdžia 
grasina kunigams teismu ir ka
lėjimo bausmėmis.

Nairobi. — Tanzanijos pa
skelbtos žinios, kad Uganda iš
žudė apie 5,000 langi genties 
kareivių yra paneigiamos Ugan
dos vyriausybės, kuri sako, kad 
Uganda iš viso turėjo tik 6,000 
kareivių. Taigi, skelbimas, kad 
1,000 kareivių išžudė 4,000 savo 
draugų, esanti nesąmonė. Ste
bėtojai iš Ugandos praneša, kad 
ten tikrai įvyko rasinės skerdy
nės, kai valdžią pagrobė genero
las Idi Amin.

— Vilniuje vasario 4 d. įvy
ko partijos ir vykd. komiteto su
rengta konferencija aptarti ko
vai prieš girtavimą. (E)

Italai
kareivių palaikus
ROMA. — Italijos valdžia pa

skelbė, kad iš Libijos bus par
vežti į Italiją virš 20 tūkst? il
čių ten palaidotų italų karen ų 
kaulai. Kariai ten žuvo ir bu o 
palaidoti netoli Tripolio miesto, 
kuriam augant, Libijos vyriau
sybė nutarė panaikinti italų ka
pines, kurių žemė reikalinga 
miestui plėstis.

Italų kapinėse palaidoti karei
viai yra iš 1911 m. ir II-jo Pa
saulinio karų laiku.

Baigėsi streikas
LOS ANGELES. — Apie 71% 

vakarinių uostų darbininkų nu
tarė baigti streiką ir grįžti į dar
bą. Uostuose prikrauti stovi 218 
laivų, vien tik Los Angeles uos
te laukia 32 laivai.

Uostų darbininkų iškovotus 
algų pakėlimus dar turės pa
tvirtinti Algų taryba, nes pa
kėlimai yra didesni už 5.5% nu
statytą ribą.

Po susitikimo su Mao Tse Tun- 
gu prezidentas pradėjo pasikal
bėjimus su premjeru Chou En 
1-a.i, su kuriuo numatoma susi
tikti kasdien po pora valandų.

Pekino aerodrome ir gatvėse 
žmonių beveik nesimatė, nors ki
nai yra pagarsėję savo sugebėji
mu sušaukti mases žmonių į pa
radus ir mitingus. Aerodrome 
buvo išrikiuota garbės sargy
ba, o prezidento delegaciją su
tiko premjeras Choų ir užsienio 
reikalų ministerijos valdininkai 
bei kiti valdžios pareigūnai. Or
kestras sugrojo abejų valstybių 
himnus. Iš aerodromo preziden
tas automobiliu buvo nuvežtas 
į rūmus, kuriuose jis gyvens sa
vo viešnagės metu.

Kinijos žinių agentūra trum
pai paskelbė apie prezidento at
vykimą. Kartu pabrėžiama, kad 
Amerika turi užbaigti savo agre
sijos karus ir turi neberemti In
dokinijoje marionečių režimų.

Bankete abu: prezidentas Ni
xonas ir-jo žmona valgė su kinų 
T'chppsticks’L . nors_buvo parū
pintos šakutės ir šaukštai.

Korespondentai atvyko į Ki
niją dieną anksčiau. Kiekvie
nas korespondentas gavo po ver
tėją, kurie visur sekioja užsie
niečius. Pirmoje spaudos konfe
rencijoje priešpiečių metu vie
nas amerikietis paklausė vyriau
sią kinų valdininką, kas atsiti
ko su gynybos ministeriu Lin 
Piao. Atsakymas: “Prašome 
vaišintis!”

Korespondentų priėmime Šan
chajuje, visi buvo gausiai vaiši
nami alumi, ryžių vynu ir savo
tiška sojos pupelių degtine, kuri 
esanti gen stipri. Buvo kelia
mi tostai už draugystę, už taiką, 
gerą sveikatą, ilgą gyvenimą. 
Kinai prie kiekvieno korespon
dentų stalo vis raginę svečius — 
’’gambay”, kas reiškia — “Į svei
katą”.

Prezidentas Pekine nepraran
dąs nei minutei ryšių su Wash- 
ingtonu. Jo lėktuvas turi specia
lius radijo įrengimus, kuriais pa
laikomi ryšiai. Net ir skrisda
mas Kinijos premjero lėktuvu 
prezidentas turės mažą radijo 
siųstuvą.

Esperanto klubai 
Lietuvoje

Klaipėdoje š. m. sausio mėn. 
vyko penktoji esperanto klubo 
paroda. Ji rengiama kas metai. 
Šiais metais buvo parodyta daug 
suvenyrų iš įvairių kraštų, Af
rikos ir Australijos, laiškai ar 
atvirlaiškiai 38 pasaulio kraštų. 
Pagal “Komj. Tiesą” (sausio 27) 
klubo narys V. Baniulaitis tu
rįs gerų draugų Kuboje, Vene- 
cueloje, Havajuose, o klubo pir
mininkas A. Vizgirdas gaunąs 
laiškus iš Australijos, Kanados, 
Italijos, Vietnamo. Plačiai susi
rašinėja ir kiti nariai.

Parodoje buvo parodyta apie 
60 leidinių esperanto kalba lei
džiamų Europoje. Azijoje, Ame
rikoje. Lietuvoje dabar veikia 
jau 19 esperanto klubų bei stam
besnių ratelių. (E)



Kartais vaiko pluoštai* plau
kų iškritimo priežastys yra la
bai aiškios. 1. Tik nesenai per- 
siskyrę tėvai. 2. šeimos nario 
mirtis. 3. Mokykloje nesklan
dumai. Tokios ir panašios ne
gerovės gali būti atvirai aptaria
mos.

NĖRA LAIMĖS - NĖRA PLAUKŲ
Laiminga diena, o ne geras vaistas atželdina plaukus. 

Clete S. Doreey, M. D.

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmą darnos pagrindai
Naujausių moksk* žmrų populiarus perteikimas

_ _ JONAS ADOMAVIČIUS, M. U

Abeji gydytojai — tide der
matologai, tiek psichiatrai su
tinka, kad daugelyje atvejų 
pluoštinis išplik imas (alope
cia areata) gali atsirasti po di
delio — sunkaus pergyvenimo 
(psychic stress) , žmoguks ne
tenka ne tik pluoštais savo iš
krentančių plaukų, bet taip pat 
ir savo emocinio pastovumo 
(emotional balance). Retas ku
ris iš mūsą žinojom šią tiesą, 
kad pluoštinis žmogaus nupliki
mas yra ne tiek plaukų neteki
mas, kiek ant jo pečių nelaimių 
užgriuvimas — nelaimingumas.

Kas yra tas pluoštinis 
žmogaus nuplikimas

Pluoštais žmogui nuplinkant 
(alopecia areata vardu gydyto
jai tokį nuplikimą vadina) stai
ga iškrenta plaukai pluoštais, 
paprastai nuo galvos ar barzdos, 
o kartais tik blakstienos iškrin
ta. Įsidėmėtina tos ligos savy
bė, kad praplikusias vietas ri
boja sveikai augantys plaukai. 
Iškritusiu plaukų vietos esti 
taip plikos kaip nulyginto ak
mens paviršius, šita ligos sa
vybė isidėmėtSna kiekvienam, 
nes pluoštinį šioje ligoje plaukų 
iškritimą reikia skirti nuo vi
sai kitokios, bet labai panašios 
ligos — nuo vadinamojo vyriško
jo nuplikimo. Pastaruoju atve-

Srity parlamento jauniausia narė yra Šiaurės Airijos atstovė Berna
dette Devlin, išrinkta Belfasto kataliky. Ji vėl pagarsėjo, kai parla

mente puolė mušti britu vidaus reikaly ministerį Maudling.

SUSIVIENIJ1MO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
GEROVĖS KOMITETAS

94-32 ITlth STREET
RICHMOND HILL, NEW YORK 11418

SLA Pildomosios Tarybos rinkimai 1972 m.
BALSUOKIME UŽ DABARTINĘ SLA VADOVYBĘ

MIELI SLA NARIAI:

j u vyrui plinkant nupligusiose 
vietose dar vis auga gyvaplau
kiai — šiokie tokie plonučiai 
plaukeliai. Dėl psichinių per
gyvenimų plinkant pluoštais jo
kio plaukelio nelieka nuplikusia
me plote. Antru atveju plinkant 
— dėl paveldimo negerumo vy
rams plikei atsirandant, išpli
kusios vietos atrodo, nelyginant, 
Anykščių šilelis — jose dar vie
na kita sumenkusi pušelė palie
ka — tik gyvplaukiai želia.

Tik labai retais atvejais dėl 
nervinės Įtampos viso kūno plau
kai iškrenta — net ir tie gyv
plaukiai. iš plaukais neapžėlusių 
vietų žmogų apleidžia. Pirm 
negu taip visiškai plaukų žmo
gus netenka, jis paprastai aptu
ri vidutinio sunkumo, būdingą, 
virš minėtą pluoštais plaukų ne
tekimą. Visiškai visam kūne 
plaukų netenkant liga vadinama 
visišku nuplikimu — alopecia to
talis. r

neigiamas puses. 3. Pacientui 
duodama aiškiai suprasti, kad 
nervus raminąs vaistas padės 
jam gyvenimo sunkumus sutik
ti, o ne nuo jų pabėgti.

Kitą kartą atsilankant paci
entui pas gydytoją, pastarasis 
klausia ligonio, kaip jam einas 
— kaip raminą nervus vaistai 
veikia. Ar jis geriau, ar blo
giau jaučias, ar jis geriau — ra
miau miega. Tai labai svarbus 
dalykas, nes miegas yra visų ge
riausias psichosomatinių (kū
no negerovių atsiradusių dėl 
jausmų pertempimo) ligų gy
dytojas. Visais būdais tiek gy
dytojas, tiek pacientas turi steng 
tis, kad sergančiojo nakties po
ilsis

Kas darytina nežinant 
sergančiojo šeimos stovio

Nežinant apie paciento gy
venimą kiek nuodugniau, rei
kia prisiminti, kokie dalykai 
mus, kaip ir kiekvieną kitą as
menį, labiausiai skaudina, štai 
dažniausios priežastys kiekvieno 
jausmus (emocijas) išvedan
čios iš tvarkos. 1. Vedybos. 2. 
Perskyros. 3. Paaukštinimas. 4. 
Pažeminimas, o. Netekimas dar
bo. 6. Dviejų tarnybų turėji
mas. 7. Pirkimas ar pardavimas 
namo. 8. Persidirbimas. Pana
šių nervus įtempiančių apysto- 
vų sąrašą galėtume tęsti iki be
galybės.

Štai viena gyvenimiškų — 
mums neretai kiek mažesniame 
laipsnyje pasitaikančių pluoštais 
nuplikimo priežasčių, šį kartą 
moteriai pasitaikiusių. Žmona 
laukė metų metus, kada ji ga
lės išpuošti savus kambarius, 
taip, kaip ji senai svajojo. Paga
liau jos vyras sutaupė atsakan
čiai pinigų ir leido jai savas sva
jones įvykdyti, žmona dirbo — 
gražino savus kambarius taip 
įtemptai ir taip ilgai,' kad kai 
darbas buvo pabaigtas, ji ne
teko visų savų galvos plaukų. 
Jie ataugo tik po penkių metų, 
žinoma, moterims dabar jų gal
vos plaukuotumas neturi didės-

nė» reikšmė*—jos plaukui ga
li ant savos galvos nešioti ko
kius nori. Kadaise buvo mada 
ir vyrams tokias galimybes tu
rėti. Tada dermatologams dėl 
galvos plaukų iškritimo nebu
vo ko rūpintis perdaug. Parikai 
jiems darbą atėmė.

žinoma, daugeliui pluoštais iš
plikusių tiek vyrų, tiek moterų 
nesurasime priežasties tokiai jų 
negerovei. Pvz., evangeliko mi
sionieriaus žmona pamažu, per 
kelis metus, neteko savo gražių 
plaukų. Gydytojui tuo laiku ne
buvo žinoma, kad toji moteris 
su savu vyru — pastorium su
grįžo j Ameriką iš Afrikos po 
ilgo ir laimingo ten gyvenimo — 
misijų. Nuo to laiko tai mote
riškei ir ėmė pluoštais slinkti 
plaukai.

Kartais pluoštais plaukų slin
kimo priežastys visam laikui lie
ka neišaiškintos. Tais atvejais 
esti patenkinta tų dermatologų 
saujelė, kurie netiki šią ligą at
sirandant dėl dvasinės įtampos.

Kam gydyti savaime 
pagyjančią ligą

Pluoštais plaukų slinkimo li
ga yra psichosoihatinė negero
vė. Tai dėl jausmų įtampos at
sirandanti kūno liga. Kam to
kią gydyti — paklauskit ne vie
nas. Geras klausimas. Daugu
mas taip praplikusių pacientų 
susitvarko be gydymo. Steroidai 
(kortizonas) tik laikinai daly
ką patvarko,o, be to,, dar kartais 
sukelia pašalines negeroves. O 
vis dėlto, reikia žmogui padėti 
jausmais susitvarkyti, tada jam 
greičiau bet kokia kūno negero-

vė susitvarko. Ba to, malonu 
yra gydyti ligą, kurią lengva 
diagnozuoti ir kuri yra visai ne
pavojinga. Geras dalykas pa
cientui žinoti, kad pluoštais iš- 
plikimas (nesumaišyti su pa
našiais kitais — dėl kitų, pvz., 
sifilio, išplikimais) yra nepavo
jingas dalykas. Tai palengvins 
ne vienam gyvenimą.

Paprastai nereikia tokią pa
cientų siųsti pas psichiatrą jų 
jausmams sutvarkyti. Daugelis 
kūno negerovių gaunasi dėl jaus
mų netvarkos. Tokios skran
dyje žaizdos, žarnų išopėjimas 
ar egzema... reikalauja irgi ner
vų — jausmų tvarkymo. Tik la
bai sunkiais — ilgai užsitęsu
siais pluoštais nuplikimo atve
jais prisieina griebtis psichiatro 
talkos.

Išvada. Pluoštais plaukų 
iškritimas, neliekant jokio gyv- 
plaukio iškritusioje plaukų vie
toje, yra nesunkiai atitaisomas 
dalykas. Nereikia tokiais atve
jais nusiminti. Reikia tik savus 
jausmus gydytojo globoje tvar
kytis ir turėti kantrybės. Ir ne
gydant, bet save žmoniškai nu
raminant, reikalai su tokiomis 
plikėmis susitvarko.

Pasiskaityti. Psychoanalys M. 
R. Sapirstein: Paradoxes of 
Everyday Life, Random House,
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Šį kartą neteks SLA Gerovės Komitetui daug ko aiškinti. 
Už jos rekomenduojamą sąrašą pasisakė 95% visų balsų, duotų 
1971 m. gruodžio mėn, nominacijose. Nuo Bostono iki Pacifiko, 
nuo Toronto, iki Miami, kur tik SLA veikia, nepaprastai daug 

į narių pareiškė savo nesvyruojantį pasitikėjimą dabartine SLA 
“ vadovybe ir savo balotuose pabrėžė, kad patikimiausieji kandi- 
; datai yra:

- PAUL P. DARGIS — Prezidentas
- ALEXANDER CHAPLIKAS — Viceprezidentas 

ALGIRDAS BUDRECKIS — Sekretorius
į EUPHROSINE MIKUŽIS — Iždininkė
« STEPHEN BREDES. Jr. —Iždo globėjas
“ JOSEPHINE MILLER — Iždo globėja.

Dr. STEPHEN BIEŽIS — daktaras kvotėjas.

Visi puikiai suprantame, kad toks pasitikėjimas Įsigyjamas 
vien darbais bei rezultatais. Duodami baisa už dabartine Pildo
mąją Tarybą, mūsų balsuotojai vaizdžiai parodė, kad viršmi- 
nėti kandidatai sunkiai ir nuosekliai dirba, keldami 
jimo vardą, gerovę ir piniginį pajėgumą. Vadinasi, 
piktų kritikų, kurie nuolat pranašauja liūdną likimą 
jimui, nepaisant visokių nepagrįstų primetimų tiems,

-ba organizacijos labui, mūsų patyrę ir veiklūs nariai - veikėjai 
pozityviai įvertina Prezidento Povilo Dargio vadovaujamos Pild. 
Tarybos darbus.

Apie dabartinę SLA vadovybę teigiamai pasisako dar beša
liškos institucijos — valstijų apdraudos departamentai. Ne taip 
seniai atlikę išsamią SLA turto ir knygų reviziją, apdraudos de
partamentų tikrintojai pripažino, kad visi SLA centro piniginiai 
reikalai tvarkomi kruopščiai ir sąžiningai. Tai yra objektyvus 
atestatas — paliudijimas, kodėl reikia iš naujo perrinkti mūsų 
siūlomus kandidatus.

SLA Gerovės Komitetas kreipiasi į Jus, kadangi Jums rūpi 
inūsų patriotinės organizacijos ateitis ir tvirtas augimas. Mes 
kviečiame Jus prisidėti prie mūsų ir išrinkti dabartinės SLA 
Pildomosios Tarybos narius, kurių pavardės pažymėtos šiame 
laiške.

1972 m. kovo mėnesį parodykite visiems, kad Jums rūpi 
Susivienijimas — dalyvaukite savo kuopų susirinkimuose. SLA 
broliškumas yra pagrįstas demokratiškumu veikloje. Kiekvie
nas narys yra organizacijos seimininkas. Jisai savo valią pa
reiškia demokratiniame procese: balsavimo metu kuopos susi
rinkime. Tad visi pažymėkime balsavimo balote ties minėtų 
kandidatų pavardėmis ženkliukus, kaip nurodoma pavyzdinia
me balote. Tokiu būdu pademonstruosime visiems, kad savo 
balsus su pasitikėjimu atiduodame tinkamiausiems kandidatams 
Į SLA Pildomąją Tarybą.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
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Neišsigąskit — pluoštinis 
plaukų iškritimas susitvarko 

per 365 dienas
Laimė, kad pluoštinis išpliki- 

mas daugumui susitvarko lai
ke vienų metų. Tik naujai at
augusieji plikėse plaukai skiria
si dvejopai nuo likusiųjų plau
kų. I. Jie esti balti — skiriasi 
spalva. 2. Jų sudėtis — forma 
esti skirtinga. Taip bent pra
džioje esti. Jei susitvarkoma vi
sam laikui — galų gale išpliku
siose vietose atauga tokie plau
kai, kurie visai nesiskiria nuo 
normaliųjų to žmogaus plaukų.

Kortizono turintieji vaistai 
(steroids) — duodami per burną 
ar injekcijomis — labai greitai 
ataugina plaukus pluoštais iš- 
kritusiose vietose. Nelaimė, kad 
tie vaistai nėra tokios negero
vės prašalinto  jai. Nustok ėmęs 
minėtus steroidus (cortisone) 
— ir naujai ataugę plaukai vėl 
iškris— ir jie kris tol, kol ateis 
laikas jiems natūraliai atgauti. 
Tam praeina metai laiko. Jokie 
kiti vaistai neturi tiesioginės 
įtakos minėtai ligai.
Nuramink tvarkingai nervus, at
augs plaukai pluoštinėse plikėse

Rodos, nervų ramintojai (tran
quilizers), bent teoretiškai, tu
rėtų šioje — pluoštais prapliki
mo ligoje talkinti. Vienok nė
ra mediciniškoje spaudoje ap
rašyta, kad minimi vaistai padė
tų. Dermatologas Dorsey ne
abejoja, kad tik retas kuris 
pluoštais nuplikėlis pasitaisė 
vien dėl raminančių vaistų priė
mimo. Sunku, žinoma, įrodyti, 
kad vaistams nuraminus žmo
gaus dvasinę-psichinę įtampą, jo 
pluoštinės plikės imtų atželti. 
Nereikia šlietis nė prie vieno 
kraštutinumo. Reikia pasitikė
ti, pataria gyd. Dorsey, nervus 
raminančiais vaistais, juos rei
kia naudoti teisingai ir atsargiai.

Pirm negu gydytojas prirašo 
praplikusiam nervus-psichiką ra
minančius vaistus, jis sekančius 
darbus atlieka. 1. Atsisėda su 
pacientu pokalbiui. 2. Aptaria 
su pacientu nervus raminančio 
vaisto savitumus — geras ir

būtų labai geras.
Viskas turi talkinti 
jausmų nuraminimui

Raminantieji jausmus (ner
vus) vaistai (tranquilaizeriai) 
yra psichoterapijos užvaduoto
jai. Geriau sakantį tai tik prie
das — talkininkas jai. Pacien
tas turi suprasti, kad gydytojas 
nervus raminančius vaistus lai
ko svarbiais ir tik reikiamais at
vejais juos prirašo. Išsikalbant 
apie nervus raminančių vaistų- 
veikimą žmogui, labai vykusiai 
esti aptariami žmogaus kasdieni
niai nesklandumai — ir sužino
ma, kurie jų jį labiausiai vargi
na.

Vaikai irgi turi savus 
dvasinius vargus

Įdomu, kad ir vaikai pluoštais 
praplinka. Dabar- dažnas pa
klaus — ar ir jie turi kokias 
dvasines negeroves, kurios juos 
praplikina? žinoma, kad turi. 
Tik pas vaiką esti daug sunkiau 
susekti, kokios psichinės įtam
pos jį vargina. Tėvai dažnai 
nuoširdžiai prisipažįsta nežiną 
savo vaiko dvasinių persitem
pimų. O kartais net žinodami 
— tėvai slepia nuo daktaro sa
vo vaiko emocines negeroves. 
Atrodo, kad vaikai neapturi sun
kios pluoštais išplikime negero
vės dėl to, kad tėvai — nežiū
rint kaip jie vaikui kenktų sa
vu klaidingu auklėjimu — vis 
vien kartais pajėgia savąjį prie
auglį pamaitinti dvasiniu-emoci- 
niu penų. Tas toks tėvų dvasinis 
vaiko stiprinimas yra brangiau
sias turtas vaikui bet kada aptu
rėtas iš savo gimdytojų. Šia 
prasme net neturtingiausias tė- 
vas-motina gali vaikui sukrauti 
didžiausius turtus — kokių net 
tūli milijonieriai saviems vai
kams nepajėgia suteikti.

Pluoštais išplikęs vaikas daž
nai esti piktas ar labai užgautas. 
Jis kartais netvarkingai elgiasi. 
Nors gydytojas žino, kad ner
vus raminą vaistai nėra tokiais 
atvejais pilnas gydymas, vienok 
jis vaikui juos prirašo, nes ši
tokioje padėtyje nėra geresnės 
išeities. Taip pat ir steroidų 
(kortizono) kiek tais atvejais 
prirašoma. Dažnai tokiais at
vejais tenka gydyti kartu ir mo
tiną: ji esti labai baiminga ir 
jos nervuotumas sirgdina jos 
vaiką. Prisieina ir motinai duo
ti nervus raminančių gyduolių.
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LIONGINAS ŠEPETYS

LIETUViy
(Tęsinys)

Minčiai supranti sugretinki
me V. Vizgirdą su Austrąlijoje 
gyvenančiu V. Meškėnu. Jei V. 
Vizgirdai portretuojamas žmo
gus yra atpirties taškas eiti už 
paveikslo rėmų platesniam pa
saulin, tėvynėn, tai V. Meškė
nui jis — pradžia ir pabaiga. V. 
Meškėnas visaūgiuose savo por
tretuose neieško tėvynės aliuzi
jų, o sprendžia daugiau tapybos 
problemas, apibendrinta, ekspre
syvia forma, sodriu koloritu ar 
stipriu piešiniu nori išreikšti kon
kretaus žmogaus vidinį pasaulį. 
Panašiai kaip vokiečių ekspresi
onisto M. Bekmano, jo žmonės 
— žmonės savyje, susikaupę, 
dažnai gyvenimo laužomi, slegia
mi, susigūžę.

V. Vizgirdos portretinė tapy
ba, būdama beveik unikumas iš
eivių dailėj, yra labai reikšmin
ga autoriaus meninei evoliuci
jai pažinti. Jei 1933—1939 m. 
portretuose pastebime ramesnį 
ir atsargesnį kontūravimą, švel-

DAILĖ SVETUR
nesnių spalvų susiliejimą ir vos 
begimstantį kompozicijų drama
tizmą, tai vėlesniuose portretuo
se (E. Gimbutienės. 1959; F. 
Kiršos, 1962; A. Mažiulio, 1966; 
paveiksle “Dailininkas ir žmo
na”, 1966) vaizduojami asme
nys atsiduria puošnesniame, de
koratyviniame fone, dailininko 
braižas — taupesnis ir intensy
vesnis, spalvų santykiai — kon- 
trastingesni. Tarsi vienu ypu 
V. Vizgirda nuplėšia nuo vaiz
duojamo žmogaus apdangalą ir 
negailestingai rodo vidinį jo pa
saulį, daugiausia dramatišką as
pektą.

Ji tik kontrastiškai parodo, 
jog autoriui pačiam trūksta šios 
vidinės ramybės, pusiausvyros, 
kurią gali duoti nuolatinis, ne
slepiamas ryšys su savo liaudi
mi, įsitikinimas, kad menu at
veri savo tautai naują pasaulį. 
Lietuvių tapybai būdingas lyriš
kumas, pavirtęs' vidine nerimas
timi, — išskirtinis V. Vizgirdos 
realizmo bruožas.

Naujos konstrukcijos vokiečių lėktuvas, išbandomas virš Constance ežero.

šiuo bruožu — nerimastimi, 
vidiniu lietuvybės ieškojimu sve
timoje aplinkoje — pasižymėjo 
J. Katiliūtės paveikslai, sukur
ti nuo kasdieninio darbo Šveica
rijos laikrodžių fabrike atlieka
mu laiku.

liūki-.koį pozos matyti, kad tai . Jįjį meno kelia.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
AH accounts com- 
pounded daily —\ 

paid quarterly
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MIDLAND I 
SAVINGS \ 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632
1 PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate

(Minimum $5.000) |į

Priešingai, seniai pasiekusi 
meninio brandumo ir raiškaus 
savitumo, apkeliavusi nemaža 
pasaulio muziejų, dabar kiek su
stingo, išsikvėpė paryžiečio V. 
Kasiulio tapyba. Jis iš kitų sa
vo aplinkos tapytojų ryškiai iš
siskiria specifine tapybos tech
nika. deja, jau virtusia maniera. 
Paveikslo piešinys labai prime
na kontūrus, gautus per popie- 
,rių perspaudus metalinę mone
tą. Tačiau šis formos priemonių 
kartojimasis, pasak paties dai
lininko, vedantis prie išsisėmi
mo, nėra estetikos, o daugiau 
biznio rezultatas. Šiuo stiliumi 
išsikovojęs tam tikrą pripažini
mą ir rinką. V. Kasiulis nebeno
ri ieškoti naujų kelių, nes bijo 
prarasti savo, kaip tapytojo ir 
miesto centre besipuikuojančios 
galerijos savininko, klientūrą.

Nesunku atskirti darbus, ku
riuos jis kuria sau, kuriuos — 
užjūrio turistams. Tačiau jokiu 
būdu nesinori sutikti su išeivių 
spauda, jog dabar “jis ne tapo, 
o dažo aliejumi akvareliniu leng
vumu, kuria ^karikatūrinį pa-

šaulį”. Ne, visi V. Kasiulio per
sonažai — ar tai būtų biblinis 
karalius Dovydas, ar “Malkų plo
vėjai”, ar pagaliau seno miesto, 
daugiausia Paryžiaus, fragmen
tai — viskas prasminga. Po iš
oriniu grotesku, lengvumu ir net 
lengvabūdiškumu slypi susimąs
tymas, gili, daugiausia lyriškai 
tragiška nuotaika, paprasto žmo
gaus buitis. Būtent lyrišku tra
gizmu, biblinių amžino žydo liki
mu V. Kasiulio tapyba labai ar
tima M. Šagalo tapybai. Argi V. 
Kasiulio senis plačiai žinomame 
“Gatvės muzikante” nėra vidi
nės nuotaikos ryšiais susijęs su 
M. Šagalo garsiuoju “žaliuoju 
violončelistu?? ‘ žinoma, yra. 
Žiūrovą jaudina abiejų dailinin
kų lengvas filosofinis susimąs
tymas. V. Kasiulio paveiksluo
se švelnus, supoetintas požiūris 
į moterį primena gausias lyriš
kas M. Šagalo ir jo žmonos Belos 
santykių motyvais sukurtas dro
bes.

Chicago Savings
ind Loin Aaaociatita ^ZSAFETY OF: \ Jn 
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UP TO

PER ANNUM PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fit 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

B

TEL GR 6-7575

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina S2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

na-

Neabejotina — tai du saviti, 
skirtingi dailininkai. M. Šagalo 
tapyba savo tema, motyvais, na
cionaliniu požiūriu savitesnė, ne
gu V. Kasiulio. Pastarasis nei te
matika, nei atskirais motyvais, 
nei pagaliau dvasia neieško tau
tinio savitumo. Nebent raudonų, 
žalių, geltonų, mėlynų spalvų de
riniai bei kolorito ritmika kiek 
asocijuojasi su lietuvškais au
diniais. Tačiau- sodri raudona 
spalva čia turi gilesnę, simboli
nę prasmę —rigoletiško tragiz
mo krūvį.

V. Ignas — labiausiai su
cionaline tradicija susijęs, sa- 
vičiausias aunesnės kartos ta
pytojų. Jo tapyboje, grafikoje 
nacionalinė specifika “guli” tie
siog kūrinio paviršiuje. Pavyz
džiui, paveikslas “Gyvybės me
dis” simbolizuoja visą jo kūry
bą, kurios šaknys yra giliai lietu
vių liaudies mene, o vainikas ku
pinas savitų, spalvingų vaisių. 
Dailininkas drąsiai “skolinasi” 
iš liaudies meno triaukštės sta
tiškos kompozicijos principus 
(jo žmonės, paukščiai neju
da) geokoloritas, atrodo, yra 
atėjęs iš senovinių, kraičių skry
nių dekoro.

Tačiau V. Igno paveikslai nė
ra liaudies meno atributikos šal
tas junginys, o priešingai — liau
diška daina apie gyvenimą, pa
prastus žmones paplūdimyje, na
mie, darbe. Poetiškumui sustip
rinti dailininkas dažnai žvelgia 
į gyvenimą vaiko akimis, liniją 
per drobę veda vaikiška ranka. 
Tiesa, vaikiškas naivumas kar
tu su nuoširdžiu ribotumu, be
tarpiškumu suteikia tapybai tam 
tikro sentimentalumo, šia pras
me V. Igno “Piemenukas” su 
dūdele grojančiu berniuku, 'jo 
besiklausančia karve, raudona 
saule — šis žmogiškai gražus 
lydinys — primena kito poetiš
kai tautiško tapytojo, moldavų 
dail. M. Greku išgarsėjusį pa
veikslą “Berniukas su jaučiais”.

Toliau minėsime dailininkų 
pavardes ne pagal jų kūrybos 
meninį svorį, o pagal jų pri
klausomybę kokiai nors grupe
lei, krypčiai ir pan.

J. Paukštienė atstovauja san
tūriai ieškantiems menininkams. 
Ji — iš ankstesnio impresionis- 
tiško medžių ir gėlių pasaulio be
sivaduojanti dailininkė. Vaduo
jantis iš meno kanonų, neretai 
blaškomasi, ir J. Paukštienė ku
ria tai figūrines kompozicijas iš 
mūsų liaudies folkloro (“Trys 
karaliai”, “Lietuvės”), tai eks-

presionistinius šiuolaikinio Va
karų pasaulio vaizdus (“Jaunie
ji šoka”), tai realistiškai api-i 
bendrina socialinius reiškinius j 
(“Benamiai”), tai slysta į gry-į 
na abstrakcionizmą (“Evoliuci
ja”). Plečiantis temų skalei, tur
tėja ir meninė kalba. Dailinin
kės paletė pasipildė raudonų ir 
geltonų spalvų dramatiniu sąs
kambiu, o tapysena — apiben
drintu, drąsesniu ekspresionisti
niu potepiu. Ypač darniu spalvos, 
piešinio ir kompozicijos jun
giniu pasižymi “Trys karaliai”. 
Kitos pačios naujausios figūri
nės kompozicijos yra skulptūriš
kai kompaktiškos, monumenta
lios ir, be abejonės, siejasi su 
mūsų liaudies menu, stilistiškai 
artimos mūsų skulptoriaus V. 
Vildžiūno medinių skulptūrų 
plastinei kalbai.

Kanadiečio V. Remeikos skait
lingos regatos, 
palieka švelniai 
presionistinius 
šiaurietiškus, 
(“Auksinis ežeras”, 
uostas”) vandenis. Tai vande
nynų ir uostamiesčio pakraščių 
poetas. Jis randa saulę, plačių 
spalvingų dėmių žaismą ir ten, 
kur, rodos, jų niekada negali bū
ti — didelio miesto užkiemiuose 
(“Užkiemių draugai”). Pasta
rasis paveikslas itin įtaigiai at
skleidžia dailininko meninę pa
saulėjautą — ieškoti grožio kas
dienybėje. Du jaunuoliai, sto
vintys didelių namų, primenan
čių vandenų atspindžius, fone, 
godžiomis geromis akimis atvi
rai ir drąsiai žiūri į pasaulį. Iš 
didesnio jaunuolio liesos, paaug
liškai kampuotos figūros, stai
giai nuleistų rankų, o iš mažes
nio šviesaus berniuko kiek va-

laivai taip pat 
suvirpintus im- 
ir atplaukia Į 

dekoratyvius 
“žiemos

gy veninio nelepinti, bet jo ne
palaužti, su juo- besigrumian
tys žmonės. Sąyo naiviu tikėji
mu mažasis tarsi papildo, pare
mia didesnįjį, kuris jau aiškiai 
suvokia savo nelengvą dalią. **L'ž- 
kiemių draugai” taurina visą 
jauno dailininko kūryba.

Būtų galima paminėti ir dau
giau išeivių jaunimo realistiškų 
dailės darbų. Daro įspūdį A. 
Skuodaitės (“Neapčiuopiamas 
pasaulis”, “Mėnulio daina”), Z. 
Sodeikienės (“Atstumtas žmo
gus”) siekimas išsiplėsti iš žmo
gaus buities vaizdų ir kelti jo 
būties, lemties klausimus. A. 
Elskus (Baltosios uolos”), V. 
Krištolaitytė (“Ih-ieplauka”, 
“Dvi moterys”, įdomiai, darniai 
sprendžia formas. Čia sultinga, 
sunki spalva derinasi su aiškia, 
apibendrinta forma bei kompo
zicija ir prabyla prasmingai, 

j įtaigiai. Ką gi, individualiai 
Į skverbdamiesi pro įvairių avan
gardistinių .takų užtvaras į di-

įie daili lunkui 
stengiami sukurti savitą veidą. 
Atrodo, kad daugelis ju, apėjo # i 
nemažą ieškojimų ratą, net ne
jučiomis atsiremia į Ars kolek
tyvo, j lietuvių tarybinės dailės 
formos atradimų petį.

Visa išeivių realistinė ddilė 
formos požiūriu telpa į tokius 
rėmus, kaip Ars dailininkų, fo- 
vistų, ekspresionistų menas, o 
tematiškai — į siauresnius. Jo
je vyriauja peizažas, natiurmor
tas, buities vaizdai. Vidurinio
sios ir jaunesniosios kartos dai
lininkų realistinėje tapyboje ne
teko užtikti to, ką mūsiškai ga
lėtume pavadinti teminiu pa
veikslu, — didelės kompozicijos, 
visuomeniško skambėjimo dro
bės. Visi darbai kameriški, ati
tinkamas ir jų formatas. Aiš
kiai matyti, kad už šios krypties 
dailininkų pečių stovi ne įtakin
gi užsakovai ar mecenatai, o vie
nas kitas nedidelis užsakymas 
ir, svarbiausia, didelis noras kur
ti. (Bus daugiau)

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI Atsiminimai ir 

intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dvejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dnl. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus Ijteratūrims apie Simo
Kudirkos pabėgima ir io išdavimą rusams. Tra^ediia įvyko bendrn- 
darbiautoju ir tiltu statytojų su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Bnmanas. 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausvhės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rukienė. GRĮŽIMAS 1 LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi anie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Anrašvmo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl.. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gvvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl.. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoie ir Palangoie. Vaizdūs aprašymai, ka ii ten matė, kokias 
kalba* girdėio ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl.. $1.00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna infuristo ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ. SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 4P 
psl.. S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau in«>- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu > ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite

I

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

- V

PER ANNUL
ON SAVINGS CERTIFIC/
OF $5,000. OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

■n

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

J _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, FEBRUARY 22, 1971

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prie4 
10 mėnesio dieną neša nuošimčius nuc mė- 
nėšio pirmos.
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Reikia vienybes ir ryžto
Čikagos ir jos apylinkių lietuviai didžiajame miesto 

centro teatre labai gražiai paminėjo Lietuvos nepriklau-
somybės paskelbimo sukakti. Čikagos Lietuvių Taryba 
sutraukė žymiai daugiau žmonių į minėjimą, negu patys 
optimistai tikėjosi. Iki šio meto minėjimai būdavo ruo
šiami lietuvių kolonijų nedidelėse salėse, tuo tarpu da
bartinė Čikagos Tarybos vadovybė ryžosi imti didelę sa
lę miesto centre. Iki šio meto Įėjimas Į minėjimus buvo 
nemokamas, tuo tarpu praeitą sekmadienį reikėjo mo
kėti net iki keturių dolerių už vietą. Salėn būtų galėję 
tilpti dar pora šimtų žmonių, bet ji buvo apypilnė. Mi
nėjime dalyvavę nelietuviai stebėjosi, kad toks didelis lie
tuvių skaičius ateina Į minėjimus.

Turiningas ir lietuviams naudingas kalbas pasakė 
visi pagrindiniai kalbėtojai. Alto pirmininkas Dr. Ka
zys Bobelis, pasakęs lietuvius kovai už gimtinio krašto 
laisvę vienijančią kalbą, supažindino susirinkusius su 
sen. Robert Dole, respublikonų partijos pirmininku; 
kongreso atstovu Roman Pucinskiu ir Illinois sen. Char
les Percy. Visi komunistus gerai pažįsta ir žino, kad jie 
sukalbami tik tuo atveju, jeigu su jais kalbasi galią tu
rintis ir už savo teises kovoti pasiryžęs atstovas.

Sen. Dole keliais atvejais nurodė, kad prezidentas 
Niksonas Maskvoje galės derėtis su sovietų valdžios at
stovais, jeigu Amerikos karo jėgos bus stiprios ir krašto 
gyventojai vieningai rems prezidentą. Niksonui bus žy
miai sunkiau, jeigu kandidatai į prezidentus reikalaus 
sumažinti krašto apsaugai reikalingas sumas ir nusta
tinės datas Amerikos karo jėgoms atšaukti. Amerikie
čių pozicijoms nepadės sen. Fulbright užsimojimas vi
siškai nukirsti pinigų sumas, skiriamas radijo stotims, 
siunčiančioms žinias į Rusiją arba rusų užimtus rytų 
Europos kraštus

Susirinkusiųjų širdis giliausiai jaudino kongreso 
atstovo Roman Pucinskio pasakyta kalba. Jis pasidžiau
gė, kad Chicagos lietuviai, įsikūrę Amerikoje, neužmir
šta gimtinio savo krašto ir tokiame dideliame skaičiuje 
susirenka paminėti Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mą. Visi žinome, kad sovietų karo jėgos Antro Pasauli
nio karo pradžioje panaikino Lietuvos nepriklausomybę, 
o sovietų valdžia iki šio meto neatšaukė savo karo jėgų 
iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių. Atstovas Pucins- 
ki palinkėjo prez. Niksonui laimingos kelionės į komu
nistinę Kiniją, bet jis pabrėžė, kad ruošiama kelionė į 
Maskvą bus daug svarbesnė. Jeigu respublikonų partija 
siekia taikos ir laisvės, tai prezidentas Niksonas, vykda

trims mėnesiams  $6.00
vienam mėnesiui________$2.00

Kanadoje:
metams$22.0C» 
pusei metu  $12.00 
vienam mėnesiui ------------ $3.00

Užsieniuose:
metamu __..._______________ $23.00
pusei mėtį------------------- $13.00
vienam mėnesiui$3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

I. VLKS.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Naujos knygos

Jau išėjo iš spaudos Kipro 
Bielinio atsiminimų trečioji gny- 
ga GANA TO JUNGO, šioje 
knygoje jo atsiminimai baigiasi 
St. Seimo sušaukimu. Daug 
įdomių ir retai žinomų žinių yra 
iš kovų su bermontininkais. K. 
Bielinis ir pats tose kovose da
lyvavo.

Knygą Gana to Jungo išleido 
ALSS Literatūros Fondas dali
nai savo lėšomis bei tam reika
lui paliktomis K. Bielinio lėšo
mis.

Kas toliau —
Chicaga ar Londonas?

Šiomis dienomis oro paštu gau
ta iš Londono Nidos spaustuvė
je atspausdinti V. Požėlos JAU
NYSTĖS ATSIMINIMAI.

Oro paštu toji knyga atėjo per 
tris dienas. Gi iš Ghicagos lie

mas į Maskvą, pasitarimų dienotvarkėn turėtų įrašyti 
reikalavimą grąžinti nepriklausomybę ir laisvę Pabaltijo 
valstybėms.

Salė labai šiltai plojo kongreso atstovui, kai jis pa
tarė prezidentui ;Niksonui, pakeliui į Maskvą, susto
ti Lietuvos sostinėje Vilniuje ir priminti lietuviams, 
kad amerikiečiai jų neužmiršo. Jis džiaugėsi geromis lie
tuvių charakterio ypatybėmis, neištirpstančiomis lydymo 
katile. Jis pareiškė abejones visai tautų lydymo teorijai. 
Jam atrodo, kad daug rimtesnė yra “mozaikų” teorija. 
Dideliame tautų konglomerate kiekviena tauta žiba mo- 
zaikiškomis savo spalvomis. Amerikon atvažiavę ir čia 
įsikūrę lietuviai neištirpo, bet jie žiba geromis savybėmis. 
Gražu, kad jie nedaro jokių nuolaidų ir ryžtasi vieningai 
padėti didelėn nelaimėn patekusiam gimtiniam kraštui. 
Vienybė ir pasiryžimas atneš rezultatus.

Kongreso atstovas džiaugėsi, kad salėje matėsi tiek 
daug ir gražaus lietuviško jaunimo. Dalis Amerikos jau
nimo eina neprotingo protesto ir nepasitenkinimo keliais, 
tuo tarpu lietuvių jaunimas kartu su vyresniaisiais do
misi savo tėvų žeme ir giminių likimu.

Illinois senatorius Percy parodė, kad ir jis lietuvių 
tautos problemas supranta. Jis džiaugėsi, kad prieš ke
lis metus Vilniuje matė lietuviškai kalbančias senutes, o 
Maskvoje jis turėjęs reikalingo sumanumo paklausti at- 
sakomingus užsienio ministerijos pareigūnus, kada rusai 
grąžins nepriklausomybę lietuviams, latviams ir estams. 
Sovietų valdžios pareigūnai neatsakė į sen. Percy klau
simą, bet jam primetė, kodėl jis šios problemos nekėlęs 
pačiame Vilniuje. “Neklausiau Vilniuje, nes žinau, kad 
lietuvių valdžios atstovų ten nėra”, — atsakė sen. Percy. 
“Dabartinę valdžią lietuviams primetė rusų karo jėgos... 
Tai ne lietuvių valdžia, todėl ir nėra prasmės jos klausti...” 
— atsakė senatorius Percy.

Čikagos Lietuvių Tarybos suruoštas minėjimas rodo, 
kad lietuviai eina teisingu keliu. Aukšti pareigūnai ir 
įtakingi JAV visuomenės veikėjai pataria ir toliau vienin
gai ryžtis padėti gimtiniam kraštui išsilaisvinti iš sovietų 
okupacijos ir jų primestos komunistinės valdžios. Rusų 
okupuotoje Lietuvoje gyvenantieji žmonės negali pakelti 
balso, užtat laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių bal
sas turi būti garsus ir stiprus. Stiprus jis bus tiktai tuo 
atveju, jeigu patys lietuviai ras bendrą kalbą ir, vieni 
kitiems nekliudydami, sieks laisvės pavergtai Lietuvai.

tuvių dienraščiai gaunami per 
3-5 dienas. Tai nuo New Yor- 
ko Chicaga dvi dieni toliau ne
gu Londonas oro linija ir pagal 
JAV pašto spartą matuojant...

V. Požėlos atsiminimai api
ma prieškarinius metus, prade
dant spaudos atgavimu ir bai
giasi pirmojo pasaulinio karo 
metais. Mirtis tuos atsiminimus 
nutraukė. Jo duktė Isolda Davis 
gyvenanti Australijoje, (41 
Shpherd Str., Eden Hills, 5050, 
S. A.) pranešė, kad jos tėvas 
atsiminimus baigė rašyti pasku
tiniais savo gyvenimo metais. 
Deja, susirgęs ir atsigulęs ligo
ninėn, jis tų atsiminimų rank
raščio dalį pasiėmė su savim per
rašinėti. Jam mirus, ligoninėj 
dalis tų rankraščių dingo.

V. Požėlos atsiminimai para
šyti gyva kalba, jo suminėta 
gausu asmenybių, kurios Lietu
vos nepriklausomybės metais

stovėjo priešakyje savo valsty
bės kūrybos darbo.

Knygą išleido ALSS Literatū
ros Fondas visuomenininko P. 
Brazaičio lėšomis, gyvenančio 
Bostone, Mass.

Apie ką nekalbama, 
bet visų žinoma

Nei spaudoje buvo rašyta, nei 
Šiaip plačiau paskelbta, bet vi
siems žinomas lėšų nutraukimas 
Pavergtų J. Tautų sambūrio raš
tinės išlaikymui ir kitiems rei
kalams. Tos lėšos nutrauktos 
nuo sausio 1 d., bet viešai apie 
tai nebuvo paskelbta.

Tiesa, jau nuo seniau buvo 
laukiama ta “naujiena”, — kas
met tos lėšos vis buvo mažina
mos tarp Washingtono ir Mas
kvos flirtui prasidėjus. - Senate 
visada netrūko tokių vyrų kaip 
J. W. Fulbright, kurie jau nuo 
seniau nerimo dėl tų. lėšų. Tų 
lėšų nutraukimas palietė šių 
pavergtų tautų atstovus: Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
Lenkijos, Rumunijos ir Vengri
jos.

Čia bus vietoje pastebėti, kad 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (Vlikas) jokiomis 
valstybės lėšomis nebuvo ir nė
ra šelpiamas, o veikia išimtinai 
savo tautiečių aukomis. Vliko 
vadovybėje iš seno yra ’įsigalė
jusios nuotaikos ir įsitikinimai 
iš jokios valstybės piniginės pa
ramos netykoti. Tai yra išim
tinai pačios tautos reikalas.

Nepaisant, kad pavergtos tau
tos neteko piniginės paramos, bet 
jos pasišovė ir toliau veikti. Tad 
ir Lietuvos Laisvės komitetas 
taip pat gyvuos ir toliau kaip 
iki šiol gyvavo.

Taip pat gresia pavojus ir 
Laisvės radijo pranešimams, ku
rių stotis buvo JAV lėšomis iš
laikoma. žodžiu, tvirčiau pradė
jo veikti skersvėjai, JAV prezi
dentui pasišovus atsilankyti Mas
kvon. Mat, reikia kelias į Krem
lių pravalyti. Kaip įprasta to
kiais atvejais, visada pirmoj ei
lėj nukenčia mažieji.

New Yorko spaudoje šie po
litiniai įvykiai praėjo veik ne
pastebėti. Gal dar susigriebs tai 
prisiminti.

New Yorkas linkęs mažėti
Iki šiol New Yorko miesto gy

ventojų skaičius tolydžio augo. 
Dabar jau veik vietoj sustojo. 
New Yorkan paskutiniais metais 
privažiavo gerokas kinų skai
čius iš įvairių A9zijos vietų. 
Azijos įvairiose valstybėse ki
nai vertėsi smulkia prekyba, 
Azijos tautoms šalies vairavi
mą paėmus į savo rankas, kinams 
pasidarė ankšta naujai įsikūru
siose valstybėse gyventi. Jie 
pradėjo keliauti į JAV, kai pa
lengvėjo įvažiavimo sąlygos. Bet 
štai portor ik iečiai ir kitų arti
mų salų gyventojai, jau gau
siai įsikūrė New Yorke, dabar 
iš to miesto kraustosi atgal pas 
save. Esą, savoje žemėje ra' 

miau. Ypač portorikiečiams ne
patinka mokyklinio amžiaus vai
kų perkeldinėjnnas į kitas mo
kyklas, menamai, rasizmui pa
šalinti. Daugelis portorikiečių 
nenori savo vaikus leisti į neg
rų vaikų lankomas mokyklas. 
Apskaičiuojama, kad pereitų 
metų pabaigoje per 20 tūkstan
čių portorikiečių šeimų su vai
kais grįžo į tėviškę.

O be to, ir turintieji tarnybas 
ar kurį verslą New Yorke, gy
venti įsikuria už New Yorko 
miesto ribų.

Nenuostabu, turint galvoje 
tai, kad pagal kriminalinius nu
sikaltimus New Yorkas yra be
ne trecioje vietoje tarp kitų JAV 
miestų.

Nors dedama daug pastangų 
kovoj su kriminaliniais nusikal
timais, bet nedidelė pažanga te
padaryta.

SLA Vadovybės rinkimai
Gruodžio mėn. įvyko SLA Pil

Chicagos šauliai paminėjo Vasario 16-sios
54 metų sukaktį

š. m. vasario 13 d. Chicagos 
kelios šaulių kuopos punktu
aliai 2 v. p. p. pripildė erdvią 
vyčių salę. Dalyvavo virš 3 
šimtų brolių ir sesių šaulių.

Vytauto Didžiojo šaulių kuo 
pos p-kas V. Išganai tis atidarė 
susirinkimą, pakvietė į garbės 
prezidiumą: šaulių garbės na 
rius ir pagrindinių organizaci
jų pirmininkus. Susirinkimas 
pagerbė vėliavas, kurias lydė
jo šaulių garbės sargyba.

Susirinkimas pagerbė už 
laisvę kritusius karius savano
rius ir šaulius, šaulys A. Bud- 
reckas skaitė paskaitą — Vasa 
rio 16-sios reikšmė.

Po oficialios dalies buvo me 
ninė dalis, šaulys A. Budrec- 
kas skaitė su giliu įsijautimu 
savo sukūrtus eilėraščius va
sario 16-sios proga.

Rašytojas Antanas Kevėža, 
kuris yra atvykęs iš Argentinos, 
paskaitė savo sukurtą eilėraš
tį Vasario 16-sios pagerbimui. 
Nuotaikingai visus nuteikė ak
toriaus A. Brinkos sukurta tė
viškės legenda. Gražus istori
nis kūrinėlis, kurio turinys 
vaizdavo: knygnešių Aušros 
ir Varpo gadynę iki atkūrimo 
Lietuvos Nepriklausomybės, 
Vasario 16-sios paskelbimo ap- 
linkvbes ir nuotaikas. Vaidin
tojų veiksmai palydėti patriot! 
nių melodijų.

Visi su dideliu susidomėji
mu sekė gražią vaidybą, ste
bėjo gražius scenovaizdžius, o 
svarbiausia visi buvome nukel 
ti Į 1918 metų laikotarpį, visi 
su vaidintojais prisiminėme 
tuos laikus ir nuotaikingai iš
gyvenome. Vaidino šaulės ir 
šauliai mažamečiai ir. suaugę, 
' Antras būdingas vaizdelis 

paruoštas šaulio Prano Beino*

domosios Tarybos kandidatų no
minacijos. Balsavime dalyva- - 
83 kuopų nariai. Viso balsuotojų 
buvo 1,211.

Į prezidentus dabartinis pre
zidentas P. Dargis konkurentų 
neturėjo. Už jį balsų paduota 
buvo 1,152. Į viceprezidentus 
kandidatavo keturi. Daugiausia 
balsų gavo A. Chaplikas — 
1,029. Visi kiti surinko net ma
žiau negu po šimtą. Į sekreto
rius kandidatavo du. Dabartinis 
sekretorius A. Budreckis balsų 
surinko 1,128, kitas mažiau šim
to. Į iždininkus kandidatavo du. 
Dabartinė iždininkė E. Mikužytė 
surinko 991 balsą. Konkurentas 
vos 130. Į iždo globėjus kandida
tavo keturi — S. Bredes gavo 
833 balsus, J. Miller — 791, o kiti 
du po du šimtus su viršum.. 
Daktaras kvotėjas Dr. S. Biežis 
gavo 1,090 balsus.

Tenka pastebėti, kad tose no
minacijose galėjo žymiai dau- . 
giau dalyvauti.

ro. 1918 m. rudenį Lietuvoje, 
nuošaliame kaime, susirinko 
būrys jaunuolių ir -išvyko sava
noriais į Lietuvos organizuo
jamą kariuomenę. Vaidino 
jauni vyrai šauliai ir kelios se
sės šaulės. Gražiai ir gabiai 
pavaizdavo Nepriklausomy
bės kūrimosi laikotarpio nuo
taikas.

Labai sveika, kad abudu 
vaizdelius pamatytų lituanis
tinių mokyklų mokiniai, skau
tai ir, ateitininkai. Tai būtų 
tautinio auklėjimo pamokos.

Šauliai ir svečiai gėrėjosi 
šaulių tvarkingumu, draus
mingumu ir gera nuotaika.

Po programos šauliai, šaulės 
ir svečiai susėdo prie gausiai 
gėrybėmis paruoštų stalų, vai
šinosi skaniais užkandžiais ir 
kavute. Vaišes paruošė mūsų 
darbščios sesės šaulės.

Jonas Kaunas
k .
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LEIZERIO ŠVYTURYS
Prie vieno Australijos uosto 

iškeltas virš Atminimo pamink
lo 60 pėdų pirmas pakraščių 
leizerio švyturys. Leizeris tik
tai 7i/į> pėdų ilgumo cilindras, 
kurio' spindulį galima matyti 22 
mylių tolumoje.

Leizeris reikalauja tik tiek 
pajėgos, kiek televizijos apara
tas, o kainuoja tik vieną treč
dalį to, kiek kainuoja paprasta 
energija švyturio aptarnavimas.

M. Š.

FRANCO SUBARĖ KUNIGUS
Ispanijos diktatorius Franco 

subarė kunigus už tai, kad jie 
kišasi į politiką. Jis negalįs to
leruoti kunigą politinės veiklos 
prieš valdžią.

L. VAIČIŪNIENĖ VII. 16

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE

7 Drauge — "Trispalvės Lietuvos vėlia- 
J. Bubelis “Dar žvilgsnis i Dainų šven- vos jau kelinta diena plakasi Ghicagos 

tę”, (“Dirva” 1971. 58 nr.): "Tiek viduje centre. Didelės trispalvės vėliavos yra 
ir tiek International Amphiteatro pastato Randolph ir State gatvių sankryžoje ir ki- 
išorėje buvo pasigesta mūsų trispalvės vė- tur. Visas šis papuošimas yra ryšiumi su 
liavų iškabinimo. Seniau lengviau buvo Pavergtų Tautų paradu, kuris vyksta ši 
susirandamos visos durys Įeiti, kai iš tolo šeštadienį“.
plevėsavo vėliavos”. Maža pataisa. Vėliavos iškeltos ne kam

Niekas visuomenei nepaaiškino, kodėlpapuošti. bet priminti jų pavergtas tautas 
išorėje nėra vėliavų ir jokių ženklų, norsir kovą dėl tų tautų ir pačių vėliavų lais- 
parodančių atvykusiems, kur eiti. Atsi-vės. Tautinės vėliavos nėra puošmena, bet 
menu, prieš porą metų. Vilniaus minėji-tautų emblemos, regimi ženklai, nelygi
nio dieną Tėvų Jėzuitų vienuolyno kiemenant kaip sakramentai, pačios nereikalau- 
nebuvo iškelta vėliavų, kaip visuomet bū- jančios kitokio papuošimo, kaip tik joms 
davo. Apeigų vedėjas pranešė, kad vėla- deramos pagarbos.
vų už tai nėra, kad piktadariai nukirpo Buvo rašyta, kad ir kitų miestu svar- 
virves. Jos nespėtos sutaisyti. (Kas nu- blausiose vietose, “impozantiškai” didin- 
kirpo virves čia vėliavoms iškelti? !) gai ore išsitiesusios. “mūsų vėliavos šau- 

Kad šio pastato, kuriame vyko mūsų kėši laisvės sau ir pavergtai Lietuvai. O 
Dainų šventė, išorėje nebuvo uždrausta kiek jų vedė būrius pačiose eisenose! ! !
vėliavas iškelti, galima remtis ir tuo, jog 
Pavergtųjų Tautų savaitę ir šiais metais, 
tuoj po Dainų šventės, mūsų vėliava ir 
kitų tautų buvo iškeltos Amerikos miestų 
viešose vietose. Apie tai džiūgaujančių 
žinių buvo mūsų spaudoje. Naujienose

Pavergtųjų Tautų minėjimui 
artėjant, miesto centre jau iškeltos visų 
komunizmo pavergtų tautų vėliavos. Lie
tuvos trispalvė gražiai plevėsavo labai ge
roje vietoje, arti Randolph, priešais Mar
shall Field namus.”

Viduje. Jeigu dabar atsirado netikėtų 
nespėtų nugalėti kliūčių- pastato išorėje 
vėliavoms iškelti, tai rasime viduje, dera
moje joms vietoje, visiems ir nesidairant 

matomoje... šalimis estrados ar panašiai. 
Dairaisi ir šen ir ten.... Nėra. Nepasira
šęs autorius Naujienose sakė, (viduje) 
matęs Amerikos didelę vėliavą. Kitas sa
kėsi matęs Lietuvos. Bet nei aš nemačiau, 
nei kiti, pasitikrinti paklausti, sakė nema
tę. Fotografai kaip besišvaistę į visas pu
ses, aukštai ir žemai, užgriebę aukštes
nius balkonus, tačiau nė vienoje nuotrau
koje nei tos, nei kitos vėliavos nematyti.

Sutikime, kad ji kur nors viduje ir bu
vo, tai kodėl tokioje nematomoje psicho
logiškai nesitikimoje, nejieškomoje vieto
je, o ne tokioje, kaip iš tradicijos ir Įpro
čio, iš prasmės vėliavai dera būti — vėlia
vų aikštėje! ! ! Ir šiaip matomiausiose 
vie tose...

♦
Laukiame paskutinio mosto: juk ne 

taip svarbu, ką tam kartui nuomotoje vie
toje randame, bet svarbiausia, ką patys 
atsinešame, šventės pagrindinis veikėjas 
yra iš visų kraštų suvažiavusieji chorai. 
Jie ateis vedini vėliava gyvenamo krašto, 
nepripažinusio Lietuvos okupacijos ir 
Lietuvos valstvbcs ir tautos vėliavomis.

H-sios Dainų šventės chorų atė
jimo didingas, galingas vaizdas. (Trečio- 
ję nebuvau. Ką žinau iš recenzijų). Pir- pomis rankovėmis marškiniai, nešini po 
miausia pasirodo didelė Amerikos vėliava nedidukę vėliavą — Amerikos, Lietuvos, 
kartu su nepriklausomos Lietuvos valsty- | ir Kanados. Iš šalių eina po moterį, apsi-

bės ir su tautos vėliava. Priekyje atskirų 
chorų po tautinę vėliavą nešamą pačių 
dainininkų. Visas vėliavas lydi mergaitės, 
apsirengusios iškilmių tautiniais drabu
žiais. Vėliavnešiai taip pat šventiškai 
apsitaisę.

Pranešus, kad ateina nepr. Lietuvos 
valstybės vėliava, paskutinę akimirką nu
leista iš Vytauto Didžiojo muziejaus bokš
to, (artėjant rusų bolševikų Raudonajai 
armijai), ji sustojusios visuomenės sutin
kama ir lydima sveikinimais, valiavimais. 
Iš aplink stovinčių nuklausai, jog jie lyg 
girdėtų skambant Laisvės Varpą, aną Ame
rikos lietuvių padovanotą "Tas nevertas 
laisvės, kas negina jos”. (Balutis) Tartum 
matytų, jaustų plasdančią, gyvą Lietuvos 
dvasią... Atskiri chorai, pasakius jų var
dus, vietas, iš kur jie atvyko, ir visa ei
sena apipilama šviesomis, plojimais, svei
kinimais. Ir taip, kol vėliavos sustatomos 
i joms pa rengtas vietas, o chorai sueina Į 
estradą.

Dabar po dešimties metų toje pačioje 
vietoje. Tyla. Visuomenė įtemptai laukia. 
Šviesos švyst, mirkt, švyst, mirkt... įeina, 
tarpais apšviečiami, paskui vienas kitą 
trys vyrai, kasdieniškai apsirengę, trūni

rengusią tautiniais išeiginiais drabužiais. 
Vienas iš pažįstamų šnipštelia, kodėl to
kios mažytės vėliavos, visai neproporcin
gos su vieta... O vėliavnešiai galėjo bent 
švarkais apsivilkti. Moterys tautiniais dra
bužiais, o vyrai kasdieniniais... Darbui 
pagarba. Visuomenė vis dėlto vėliavas 
praleidžia sustojusi ir paplodama. Tokie 
trys trejetai prieina iki estrados. Vieni tie 
vyrai su vėliavomis lipa pakopomis aukš
tyn ir jas sustato už chorų sustojimo vie
tos — mūsų vėliavą vidury, anas dvi kraš
tuose — visas tris apačioje ištiesto tinklo, 
išlankstyto ir išmarginto spalvotais Įvaiz
džiais. Vėliavos, pačios būdamos spalvo
tos, (trispalvė), susilieja su spalvotu dug
nu, fonu, ir dingsta. Jeigu nebūtum ma
tęs jas tenai jstatant, vargu jų kyšančias 
viršūnėles iš už sustojusių chorų vaizdo 
pastebėtum.

Kam, nemačiusiam vietoje, būtų Įdo
mu, ką aš čia rašau apie vėliavas patik
rinti, galėtumėte įsitikinti iš foto nuotrau
kų, ypač spausdintų ofsetu, “Laisvoje Lie
tuvoje”, “Dirvoje”, “Lietuvių Dienų” 1971 
m. rugsėjo mėn. viršelis ir t. t

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-3229
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

AtiventSme Lietuvos laisvės Šventę

| Argi ne visi esame tos pačios 
[tėvynės Lietuvos vaikai? Visų 
mūsų bendras ir šventas tiks
las — Lietuvos laisvė.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pularai Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-3 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

1972 m. vasario 13 d. pami
nėjome buvusią Lietuvos lais
vės šventę — Vasario 16-tąją. 
Tai antrasis minėjimas Hot 
Springse, kurį suruošė L. B. apy
linkė, padedant LAS skyriui ir

DR. G K. BOBBIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 495-0533

Fra Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis, kurios vyko R. K. šv. Mari
jos šventovėje. Mišias, už žu
vusius už Lietuvos laisvę ir ru
su komunistų nukankintus mū
sų brolius ir seseris, atnašavo 
tėvas Petras Baniūnas, OFM. 
Tėvas Petras pasakė momentui 
pritaikintą turiningą pamokslą, 
kuriame priminė mūsų tautos 
kančias ir nekaltai išlietą krau
ją-

Bažnytines giesmes vargonais 
palydėjo moksleivis Almis Zda
nius. Pamaldose dalyvavo vi
sa šimtinė vietos lietuvių ir sve
čių.

Tuojau po pamaldų minėjimas 
buvo tęsiamas parapijos salėje. 
Čia susirinko 80 patriotiškai nu
siteikusių lietuvių. Greta jau 
pagyvenusių, matėsi ir jaunų 
veidų.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vai..

GRADfNSKAS

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kadžio Ave^, WA 5-2670

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET ? ;

VALANDOS: Pirmad.,. antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

Iškilmingąjį pasėdį atidarė ir 
jį pravedė L. B. apylinkės pir
mininkas Juozas Bružas. Tėvas 
Petras Baniūnas, OFM sukalbė
jo invokaciją ir jam, tautiniais 
rūbais pasipuošusi mergytė, prie 
atlapo prisegė baltą gėlę.

Susikaupimu ir viena minute 
tylos pagerbti žuvusieji už tau
tos laisvę ir bolševikų nukankin
ti lietuviai.

Pagerbta Hot Springse gyve
ną savanoriai — kūrėjai Jonas 
BagdanaviČius, Juozas Grybaus
kas, Povilas Petrulionis ir čia 
gyvenančios dvi Sibiro tremtinės. 
Jiems visiems, publikai plojant, 
prisegta po gyvą gėlytę.

■Minėjime turiningą paskaitą 
skaitė lituanistas Petras Bal
čiūnas. Į paskaitą buvo įterp
ta Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktas, kurį perskaitė savanoris- 
kūrėjas J. Grybauskas, laisvės 
kovų veteranų ir Sibiro tremti
nių pagerbimas, du eilėraščiai ir 
muzika. Toks originalus paskai
tos perdavimas sudomina klau
sytojus, neduoda nuobodžiauti 
ir priverčia susikaupti.

Muzikinę minėjimo dalį tvar
kė muzikas Jonas Zdanius. Jau
nutės moksleivės, Basa Juciūtė 
ir Vida Sakevičiūtė, pasidabi
nusios tautiniais rūbais, gražiai 
padeklamavo po eilėraštį: pirmo
ji “Lietuvai”, o antroji “Už lais
vę kritusiems”.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Po minėjimo visi dalyviai 
vaišinti kavute ir skaniais 
kandžiais, kuriuos paruošė
sos susidėjusios mūsų šeiminin
kės. Užkandžių metu buvo ren
kamos pavergtos Lietuvos laisvi
nimo reikalams aukos. Nors mū
sų kolonijoje gyvena daugiausia 
pensininkai, bet beveik visi, pa
gal savo išgales, buvo dosnūs. 
St. Jucienė ir A. Kruklys auko
jo po $20, J. Kezys $15 ir K. Ci
cėnas $12. Po $10 aukojo: P. Pe
trulionis, A. J. Kalvėnai, L. Gu
delienė, J. Grybauskas, P. P. Bal
čiūnai, U. J. Bružai, Bronė Mar
tin, J. Urbonas, M. Z. Vaičaičiai, 
M. J. šlegaičiai, G. G. Sakevi- 
čiai, J. A. Bertuliai ir S. K. Rū
kai. $6 aukojo E. B. Mažeikos. 
Po $5 — E. Sharnienė, tėvas P. 
Baniūnas, OFM, E. V. Raste- 
niai, A. Riliškis, J. J. Zdaniai, 
D. V. Garbonkos, 0. Gaushas, 
K. Plepys, J. Brizunė, L. Saka- 
lienė, N. N., J. A. Cibulskiai, O. 
B. Gudoniai, Tamulionienė ir E. 
S. šalčiai. Po $3 — B. Zubavi-

K. ūkana

pa- 
už- 
vi-

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai —- Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

. Apdraustas parkraustymas 
iš jvairip atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

t

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact Senses’*
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma ; ... . ... ... ... .
šeštadieni ir sek-1

dienio iki penktadienio 11 
vai. ryto. * *
madienj nuo 8:30 iki 9:30 vaL

TeL; HEmiock 4-2413 

7*J9 So. MAPLEWOOD AVfe. 
CHICAGO. ILL. 60629

* 7

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

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

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

uždaryta.
Rez. tai.: WA 5-3099

---------sumnusma——

(NAUJIENAS
« TŪRI WLTB—:-----

ir progas aužno tirtai per

NAUJIEMS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

1454 WEST 71 tf STREET 
ORm MUf/ HEmlock 4-2123 

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

p. Šileikis, o. t.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban 
dažai. SpaciaU pagalba kojom- 
(Arch Supports) ir t, L

Vai - 9 —4 ir .6—8 šeštadieniais 9—1- 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

help your 
heart fund” 
help your HEART

ST. PETERSBURG, FLA.
Lietuvių klubo geradarę Kotryną 
Petronis amžinybėn palydėjus
Prieš porą metų buvo palai

dotas Lietuvių klubo garbės na
rys Vladas Petronis, dabargi š. 
m. vasario mėn. 10 d. buvo iš
kilmingai palaidota V. Petronio 
žmona Kotryna Petronis.

Jiedu buvo St. Petersburg© 
Lietuvių klubo garbės nariai, 
kurie yra paaukoję klubui $1,000.

Jiedu ne tik medžiaginiai rė
mė St. Petersburg© Lietuvių 
Klubą, bet tą klubą ir labai mė
go. Kiekvieną sekmadienį klu
bo pietuose, ar šiaip parengi
muose visada dalyvaudavo ir 
kitus ragino lankyti Lietuvių 
klubą. >

Kotryna mirė dar tik 71 me
tus turėdama, taigi pagal Flo
ridos kalendorių, dar labai jau
na, dar galėjo apie desėtką me
telių pagyventi. Buvo pakanka
mai gražiai susitvarkiusi, turė
jo gražius nuosavus namus. De
ja, Kotryna senatvėje užmiršo, 
kad reikalinga turėti stipresnį 
asmenį, kuris visais atvejais 
globotų, i Vena pati gyvendama, 
tiek nusilpo, kad nuvirto savo 
bute ant grindų ir be jėgų ir 
sąmonės išgulėjo visą parą. Tik 
pripuolamai geri kaimynai atra
do ir išgabeno į ligoninę, bet jau 
buvo pervėlu, organizmas nuo 
perilgo nedavalgymo buvo per
daug nusilpęs.

Čia tenka lyg ir įspėti visus 
pensininkus, kurie dažnai pasi
likę po vieną — pasilieka toliau 
gyventi savo gražiuose dideliuo
se namuose be jokios stipresnės 
kito asmens globos. O tokia glo
ba kiekvienam senatvėje būti
nai reikalinga. Taigi visi pen
sininkai turėtų tai gerai įsidėmė
ti.

^Kotryna Petronis-Radž.iutė bu
vo gimusi Amerikoje, Chicagoje, 
nors ir šiame krašte užaugusi, 
bet lietuvybės reikalus visada 
gyvai atjautė.

A

$2 — J. Vasilienė, A. šarka ir 
Turuta. Kiti aukojo po dolerį 
ir mažiau. Iš viso surinkta 
$295.68.

Šiais metais aukos buvo skal
domos tarp Altos ir L. B. Cen
tro. Toks aukų skaldymas su
maišo aukotojus ir dažnas, ne
suprasdamas reikalo, visai nie
ko neduoda. Laikas būtų mūsų 
centrinėm organizacijom susi
tarti ir neskaidyti visuomenės.

POEZIJOS VEIKALAI
Poeziją — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. ButkM Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psi. Kama S3D0.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
& Anatoli jus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. 65.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktim. lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraičiai. 80 psL $250.
21. Alfonsas TyruoHs, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

St. Peteraburgo Lietuvių Klu
bas visus savo mirusius narius 
visada labai gražiai pagerbia. 
Koplyčioje prie karsto atsisvei
kinimo žodį tarė St Peter. Lie
tuvių Klubo pirmininkas p. K 
Jurgėla primindamas velionies 
Kotrynos nuopelnus Lietuvių 
klubui. Į koplyčią atsilankė virš 
200 klubo narių. Velionės Ko
trynos palaikai buvo palydėti į 
Memorial kapines labai didelio 
būrio klubo narių. Automobilių 
vilkstinę sudarė virš 45 maši
nos. -Tose kapinėse Petroniai jau 
iš anksto turėjo užsisakę mau- 
zolejumą. Taigi ir Kotrynos 
karstas buvo padėtas šalia jos 
vyro gražioje mūro sienoje.

Taigi lietuviai floridiečiai at
siminkite, kad tik būdami Lie
tuviu klubo nariais — iškeliau
jant amžinybėn susilauksit di
delės pagarbos iš Lietuvių klu
bo vadovybės ir didelio būrio 
klubo narių. Palmė

SKAITYK ■NAUJIEKAS’ -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

PAULINA YUŠKIENĖ
Gyv. picero, Illinois

Mirė 1972 m. vasario 20 die
ną, sulaukusi 86 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Šilalės rajo
ne, Apidimių kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 3 dukterys — 

Catherine Kučius, Estelle Matt
son, jos vyras Cyrus. Eleanor 
Miller, jos vyras George, 5 anū
kai, 8 proanūkai, 2 seserys, — 
Petronėle Schwab, Lietuvoje 
Elena Rudienė ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Priklausė Apšvietos Draugijai 
ir SLA 301 kuopai.

Kūnas pašarvotas Vance ko
plyčioje, 1424 So. 50th Avė., Ci
cero, Illinois.

Trečiadienį, vasario 23 dieną 
1:30 vai. popiet bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a. a. Paulinos Yuškienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Jean 
Yance. Tel. 652-5245.

80

PATRICIA DOBRO - BALIAUSKAITĖ
Gyv. 6604 So. Campbell Ave.

Mirė 1972 m. vasario mėn. 19 dieną, 3:45 vai. vakaro, sulaukusi 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Telšių apskr.
Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Walter, duktė Mildred Natier, žentas Edwin,

3 sunūs — Clarence, marti Eleanor, Walter Jr., marti Katherine ir 
Harold, 7 anūkai, 3 proanūkai, Lietuvoje sesuo ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

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

Trečiadienį, vasario 23 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Patricia Dobro giminės, draugai ir pažįstami* nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, sūnūs, giminės.

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

24. Adomas Jaws, BOK. PALAIMINTAS. Poeziją 115 p»L 53.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti Į Naujiem- 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

1739 So. Halsted SU Chicago, ilk 6060b

JOHN L. MALESH
Gyv. Coion, Mich. Anksčiau gyv. Roselando ir 

Riverdale apylinkėse, Chicagoje.

GĖLININKAS 
(PDTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valanacr^ 
gražiausios gėlės ir vainikai aaws 

pių papuošimui ir sezoninė* 
kapams gėlė#.

ROY JL PETRO (PUTRAMEHT/tJ
5325 So. Harlem Ave« 546-1220

Dužaus kT 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
8EVERLY HILLS geLiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
TdldfoMl: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 _

Pir.KITĘ JAV TAUPYMO BONUS

TfVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J,, 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6
& 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhaU 3-2108-S
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Wnguuuniii>:tttuauntnnH»tHMMtwww>tmBnmttwnttnmnnmint«ui»uwwiiiiewiMii ■ n ttt-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE j 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ
TURIME I

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTC 

DALYSE s

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArUs 7-340)

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

PETRAS BIELIŪNAS j
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 1

GEORGE F. RUDMINAS |
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-113A-1139

Mirė 1972 m. vasario mėn. 19 dieną 6:30 vai. vakaro, sulaukęs 69 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šiaulių apskr.

Amerikoje išgyveno 51 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Kate (pagal tėvus Zacks), sūnus Adolph, 

marti Lillian,^ duktė Josephine Heringslack, žentas James, 4 anūkai 
— James su žmona Patricia, John, Jayne - Anne Malesh ir Jane - Eli
zabeth Heringslack, vienas proanūkas, 3 seserys — Elsie Maziliauskas, 
jos vyras Alex, Stella Zacks ir Josephine Tanis, jos \yras Russell M. 
ir jų šeimos, du broliai — Adolph Malesh su žmona Mary ir Alphonse 
Malesh su žmona Estelle ir jų šeimos bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Velionis buvo brolis mirusios Antonia Petraiticnės.
Kūnas pašarvotas Leonard koplyčioje.

Trečiadienį, vasario 23 dieną 10:30 
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. John L. Malesh giminės, 

patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnus, duktė, seserys, broliai, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnūs. Telefonas I 

CO 4-2228. I

10821 So. Michigan Ave.
vai. ryto bus lydimas is ko-

Visi a. a. John L. Malesh giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, niinoii
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TEODORAS BtlNSTRUB AS

A. L. Tarybos organizacinė struktūra
Amerikos Lietuvių Tarybą (Al

tą) sudaro šios centralizuotos 
organizacijos: keturios ideologi
nės — Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacija, Ame
rikos Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjunga, Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga ir Amerikos Lie 
tuvių Tautinė Sandara; šešios 
kultūros bei labdaros Lietu
vių Katalikų Susivienijimas 
l ietuvių Amerikoje, Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Mote
rų Sąjunga, šviesos-Santaros 
Federacija, Lietuvos Vyčiai ir 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjunga.

Altos aukščiausias organas — 
jos narių suvažiavimas. Tų Al-

tos narių yra 46 — keturios ide-į 
ologinės organizacijos skiria po 
septynios atstovus,, kitos orga- ( 
nizacijos po tris atstovus.

Altos suvažiavimui yra at- ■ 
sakinga jos Valdyba — duoda sa-' 
vo veiklos, darbų ir finansinę! 
apyskaitas. Suvažiavimui pra-' 
nešimą daro ir iždo globėjai, ku-1 
rie tikrina Valdybos pajamų ir 
išlaidų apyskaitas.

Suvažiavimas renka viene- 
riems metams Altos Valdybą iš 
keturiolikos asmenų: pagal sta
tutą po du narius iš ideologinių 
organizacijų, po vieną iš abiejų 
susivienijimų ir iš likusių ke
turių organizacijų. Suvažiavi
mas renka keturis iždo globėjus

1972 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu

vą, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai, šią vasarą jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuves Į Lietuvą 9 ekskursantų grupes. 
Vienos ekskursijos tęsis 17 dienų, o kitos po 21. Lietuvoje praleis po 
11 dienų. Kas iš anksto užsiregistruos, tai galės pasirinkti patogiau
sią kelionės laiką. Pirmoji šių metų grupė jau pilna, o kitose dar yra 
po kelias vietas. Patariame planuoti iš anksto ir laiku užsiregistruoti.

Susvyravus doleriui pasaulinėje rinkoje, tikslios kainos dar ne
galime nustatyti, bet manome, kad iš Chicagos vienam asmeniui visa 
ekskursija kainuos apie $1,000.00. Ekskursijos vyks šiomis dienomis:

Gegužės 29 d. Chicaga — Montrealis, 17 dienų, grįžtant sustosime 
Paryžiuje.

Birželio 18 d. Chicaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant susto
sime Leningrade.

Birželio 29 d. Chicaga — New Yorkas, 21 diena, grįžtant sustosi
me Romoje.

Liepos 10 d. Chicaga — New Yorkas, 21 diena, grįžtant sustosi
me Romoje.

Liepos 27 d. Chicaga — New Yorkas, 21 dieną, grįžtant sustosime 
Romoje.

Rugpiūčio 21 d. Chicaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant su
stosime Paryžiuje.

Rugsėjo 11 d. Chicaga — New Yorkas, 20 dienų, grįžtant susto
sime Leningrade ir Helsinky.

Spalio 2 d. Chicaga — New Yorkas, 15 dienų, be sustojimo Va
karų Europoje.

Gruodžio 21 d. Chicago — New Yorkas, 14 dienų, Kalėdinė ke
lionė.

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643

Tel: (312) 238-9787
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame in

formacijas kelionių reikalais Į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

ūiia&A-

■ ■

New Yorko meras John Lindsay, besirengdamas Floridos pirminiams 
rinkimams, randa laisvo laiko pasikaitinti saulėje.

melf Wanted — male .A į
Darbininku Reikia 7, y

MAINTENANCE MAN 
FACTORY EXPERIENCE ONLY 

Good all around electrical and me
chanical trouble shooting and repairs. 
Prefer experience in form and 

packaging. 
Second shift. 

CaU Mr. LATHAM
EVANS FOOD PRODUCTS 

4118 So. HALSTED ST. 
Tel. 254-7400

REAL ESTATE
fill

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, lama — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSD4OKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

— po vieną iš ideologinių grupių. 
Išrinktoji Valdyba pati pasis
kirsto pareigomis ir darbais.

Iškilus reikalui, suvažiavimas 
nutaria rengti Amerikos lietu
vių kongresą ar seimą. Kongre
sas išklauso Valdybos praneši
mus, teikia sugestijas ateities 
darbams. Vyriausias tokių kon
gresų tikslas yra parodyti lie
tuvių vieningumą kovoje už 
Lietuvos laisvę, aptarti specia
lios akcijos reikalus, pasisakyti 
dėl JAV vedamos politikos Lie
tuvos išlaisvinimo reikalu ir kt. 
Tokių kongresų jau buvo septy
ni.

Atskirose lietuvių apgyven
tose vietose veikia Altos skyriai. 
Jų sudarymo būdai ir pavadi
nimai pareina nuo vietos orga
nizacijų susitarimų. Skyriai vi
daus reikaluose tvarkosi pagal 
savo taisykles, tačiau savo dar
bus koordinuoja su Altos Val
dybos nusistatymu ir suvažiavi
mų bei kongresų nutarimais. 
Skyrius laikomas oficialiai vei
kiančiu, kai yra užregistruotas 
Altos valdyboje. Skyriai reiš
kiasi vietos gyvenime, keldami 
aikštėn ir gindami Lietuvos ir 
lietuvių reikalus. Jie padeda su
rinkti lėšas Altos darbams finan
suoti ir jos ištaigai išlaikyti. Iš
rodo, kad dar keliose vietose bū
tų galima naujų skyrių Įsteig
ti. Vietos lietuvių veikėjai ga
lėtų tuo pasirūpinti.

Amerikos Lietuvių Taryba nė
ra uždara organizacijų jungtis. 
Kiekviena centrinė lietuvių or
ganizacija, norinti Įstoti Į Altą, 
gali kreiptis Į jos Valdybą. Iš
tisa eilė lietuvių organizacijų — 
politinių, ideologinių, kultūros ar 
labdaros — dar galėtų Į Altą Įs
toti ir dalyvauti Lietuvos vada
vimo jungtinėse gretose.

auklėjimą (400 dol. per metus) 
jie 'guodžiasi, kad panašios 
amerikiečių mokyklos ima už 
vaiką po 500—800 dol.”

Toliau Montessori vadovai pri
pažino, kad dažnais atvejais di
delę Įtaką daro ir seneliai. Kai 
kurie ne tik žodžiu, bet ir dar
bu: vaikų atvedimu, parvedi
mu, kartais ir pinigu prisideda 
prie to, kad jų vaikai 
anūkėlius i Montessori 
lą.

Dėl Įvykusių klaidų 
šome.

siunčia 
mokyk-

atsipra-

PAIEŠKOJIMAI
Argentiniečiai ieško

— Stasys Buivis, nevedęs, ke
lių namų savininkas, gyvenan
tis c. Formosa 2554, Valentin 
Alsina, prov. Buenos Aires, no
ri sužinoti likimą savo nevedu- 
sio dėdės, Walter Buivis, gyve
nusio 3953 So. Rockwell, Chi
cago j e.

— Adomas Kazakevičius, gy
venantis savo namuose c. Hel- 
guerra 1181 (Sue. 16), Buenos 
Aires, Argentina, prašo atsiliep
ti savo brolį Igną Kazakevičių 
bei seserį Oną, gyvenančius Chi- 
cagoje, arba jų vaikus.

— Antanas Jakštas, tauragiš
kis, Skaudvilės valsčiaus, Pa- 
bambių kaimo, prieš pirmą pa
saulinį karą išvykęs į JAV. Kas 
jo likimą žino, malonėkite pra
nešti jo dukrai: Aleksandra

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

1022 VV. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T»L WA 5-9209 
k.______________________________

GEROS DOVANOS
iioi knygos parduodamos dabar "Naujienos#" tu 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ____ __ __$3.00
Minkštais viršeliais tik _______________________  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik  $1.50

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus ček] arba 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST-, CHICAGO 8, ILL.

PATIKSLINIMAS
Vasario 19 d. Naujienose, 

straipsnyje “Už ką pagerbiamas 
Kriaučeliūnas?” Įvyko techniki
nių klaidų, kurios pakenkė 
straipsnio minčiai. Dešimt ei
lučių iškrito, jos buvo pridėtos 
prie J. Bertašiaus straipsnio apie 
Bendruomenę. Kitos dvi eilutės 
visai dingo.

Minėto straipsnio pabaiga tu
rėjo būti šitokia:

. praleidus įdomų vakarą 
su jaunais Montessori draugijos 
vadovais ir daug sužinojus apie 
jų darbą, norisi pasidalinti to
mis žiniomis su skaitytojais.

Pirmiausia apie pačius vado
vus. Jie visi jauni, energingi, iš
simokslinę. tautiniai susipratę, 
atsakingi tėvai. Jie mato, kad 
lietuvybės pradžia ir visos atei
ties pradžia yra vaikų darželis. 
Jie žino ir tuo didžiuojasi, kad 
jų vaikai — būsimi lietuvybės 
žibintai svetimam krašte. Mo
kėdami nemažą kainą už vaikų
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4377, Reinedios de Escalada, 
Argentinoje, prašo atsiliepti sa
vo dėdes, tetas ir giminaičius, 
gyvenančius JAV. Ji yra našlė, 
turi kelis namus ir gėlių par
duotuves. .Jos sūnus yra didžio
sios gėlių i-inkos direktorius 
Buenos Aires mieste. Marta 
žada kurių nors atostogų proga 
pabuvoti JAV ir fa proga susi
tikti su giminėmis, su kuriais 
jokio ryšio neturi. Parašiusiems 
bus dėkinga.

— Juana Žukaitė, Lanus mie
sto valdybos vyriausia knygve- 
dė, ieško tetą Oną Zienkaitę, iš
tekėjusią už Vinco Žuko ir se
serį Michaliną. Pranešti šiuo 
adresu: Srta. Juana Žukas, 
Chaco 2083, Lanus Oeste, prov. 
Buenos Aires, Argentina.

PATARIA BŪTI ATSARGIEMS 
SU ASPIRINU

Televizijoje garsina, kaip vie
nintelę priemonę nuo artritčio, 
galvos skaudėjimo, persišaldy
mo ir t. t. Bet Dr. Vemon M. 
Smith, medicinos profesorius 
Marilando universitete sako, kad 
(aspirinas gali sukelti rimtą 
kraujavimą žarnose.. Jis mai
no, kad aspirinas yra “pavojin
gas vaistas”, ypač kai perdaug 
ir per dažnai vartojamas. Aspi
rinas dirgina kraujo ląsteles.

— Stella Kaulakienė, Lietuvių 
Auditorijos pirmininkė, pralei-l 
do tris savaites Kalifornijoje. Ji 
buvo apsistojus pas Dr. Gudaus
ką. Su daktaro šeimos nariais ji 
turėjo propos aplankyti kelias 
Įdomesnes Kalifornijos 516188 ir 
pamatyti daug žmonių.

— Ir Hot Springs ligos švais
tosi. Dar vis tebeserga profeso
rius K. Račkauskas. Dabar jis 
perkeltas Į St. Joseph ligoninę. 
Ten pat guli ir pamažu taisosi 
St. šaltis. Ouachita ligoninėje 
gydosi Antanas Norgėla.

— Hot Springs jau pavasarėja. 
Giedriomis dienomis tempera
tūra pakyla iki 70 laipsnių, o 
naktimis svyruoja tarp 32 ir 45. 
Jau pradeda žydėt kai kurie de
koratyviniai krūmai. Minkštieji 
medžiai kabina savo žirginius 
ir skleidžia smulkius žiedelius. 
Visa gerkle varnėnai traukia 
vestuvinę dainą, bet devynbalsė 
dar tyli. Mėgėjai meškeriotojai

Jakštaitė - Bačkienė, Av. San Jau miklina meškerkočius.
Martin 2872, Lomas del Mira- — Frank Ročkaitis dalyvavo 
dor, prov. Buenos Aires, Argen- 13-to Wardo teisėjų komisijoje

— Frank Ročkaitis dalyvavo

tina.
Stankaitytės giminiu žiniai Įlinkės jaunuosius piliečius. Jo

Marta Stankaitytė - Norkienė, 
gimusi Latvijoje prieš 63 me
tus, gyvenusi Žagarėje, dabar 
gyvena savo namuose: Taborda

atrenkant pavyzdingiausius apy-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. * Virginia 1-Tlkl

NAMŲ. VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

. ’ J. BACEVIČIUS — BELL REALTY „
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

LA1KRODŽ1AI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET ‘
Tai.: REpublic 7-1941

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel; .254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

Federalinių Ir valstijos pa|amy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas ■ 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Teief. 434-4660

SIUNTINIAI T LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIMINGI NAMAI
TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butu mūras 

20 metu. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos. Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpytai. 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
demus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22.500.
'2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 

mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29.000.

ŽEMES — 30 nedų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr„ 
oo 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Grąžoje vietoje prie parko. — 
$40,500.

8 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
tild. gazu. Marquette Parke. S21.500.

APYNAUJIS 116 aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys. 
2-fa autom/’-garažas. Marquette Par
ke. $38.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jtj butų namui. Oak- 
’awn. Teiraukitės.

. LABAI GERAS 10 birtų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. _

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

Tik $88.000.

Mankus iš Eberhart mokyklos 
gavo premiją už foto technikos 
darbus, Peter Aglinskas iš Mar
quette. — už studiją apie vabz
džiu nuodus ir Tomas Černius 
iš Me Key mokyklos — už gei
zerių modelį.

—- Angela Dimas iš Kelly 
aukšt. mokyklos gavo auksinę 
plunksną ir kvietimą Į automo
bilių parodą Mc Cormick salė
se už originalų šūkį saugiam eis
mui propaguoti. Paroda įvyks 
vasario 26 —kovo 5 d.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontu

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

Apskaičiarimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

James Meredith kandidatuoja Missis* 
sippi valstijoje j senatoriaus vietą, ku
rią laiko demokratas sen. James Ėst- 
land. Meredith pagarsėjo 1962 m. 
kada jis buvo pirmas juodas studen
tas Mississippi universitete. Jis kan

didatuoja respublikong sąražo.

žmona yra tos apylinkės Demo
kratų partijos sekretorė ir Uni
jos fondo reikalų vedėja.

— Romualdas Senkevičius iš 
Brighton Parko apylinkės yra 
De La Salle instituto garbės stu
dentų sąrašuose.

— Frank G. Morkūnas tar
nauja JAV Laivyno rezervo mo
kykloje ir studijuoja siekdamas 
Master laipsnio kriminologijos 
moksluose Illinois universiteto 
Circle campus. 3 metus jis tar
navo Chicagos policijoje kar
tu studijuodamas baudžiamąją 
teisę.

— B. Stankus iš Chicagos piet
vakarių apylinkės yra Illinois 
Benediktinų kolegijos Lisle, Ill., 
Dekano garbės studentų sąra
šuose. Jis studijuoja politinius 
mokslus.

— Sabina Misiūnaitė pakvies
ta Marijos aukšt. mokyklos Mo
tinų klubo metinių priešpiečių 
ir pobūvio rengimo komisijos 
pirmininke. Tas tradicinis mo
tinų ir mokyklos rėmėjų pobū
vis įvyks vasario 26 d. gimnasti
kos salėje. Bus rodomos naujos 
mados moterų drabužiai ir šu
kuosenų stiliai.

‘— Chicagoje sėkmingai vei
kia buvusių alkoholikų organi
zacija Alcoholicus Anonymus. 
Asmenys, turintieji problemų 
dėl nesaikingo svaigalų vartoji
mo, yra kviečiami skambinti 
Al. Anon. tel. PR 8-3222. Orga
nizacija yra grąžinusi j norma
lų gyvenimą daug alkoholikų.

♦ Kazys J. Macke - Maciukas, 
ilgu metų pareigūnas Chicago 
Savings and Loan Ass’n., šio
mis dienomis pasitraukė iš pa
reigų. ir grįžo į savo seną biznį, 
Real Estate, Insurance ir Income 
Tax patarnavimą. Reikalui 
esant, kreipkitės adresu: 2549 
W. 71 st Street, Chicago,-, Teief J

— Dana Venclauskaitė iš Ste
venson mokyklos yra tarpe lai
mėtojų 15-to mokyklų distrik- 
to konkursinėje mokslo populia- 
rizacijos parodoje už darba 
“Sickle-Cell Anemia”. Jeffre^PR 6-3140. (Pr).

A. & L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Plgūt automobiliu draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32(»yi W. 95th St.

GA 4-8654

’it’ if arc CjsujfYv Compsnv

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
♦824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBIHLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-^4 W. 63rd Streat, Chicago, III. 

TEL — 7764888
> Anicetas Garbačiauskas, sav.

------- ------ ------ ---------------------- ---- —




