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JUNGTINĖS TAUTOS IEŠKO TAIKOS,

JERUZALE. — Netiesioginės Egipto-Izraelio derybos per 
tarpininką ir Jungtinių Tautų atstovą dr. Jarringą jau prasidėjo. 
Jarringas dvi dienas viešėjo Kaire ir iš ten sugrįžo į Kipro salą, 
kur tuoj susitiko su Izraelio ambasadorium. Izraelio užsienio rei
kalų ministerija paskelbė, kad Jarringas netrukus lankysis Jeru
zalėje.

Tuo tarpu stipri sovietų de
legacija, vadovaujama Kiril Ma- 
zurovo, pirmojo vicepremjero, 
atvyko į Siriją, kur bus 6 die
nas. Bus svarstomi Viduriniųjų 
Rytų klausimai ir Sirijos-Sovie- 
tų Sąjungos santykiai. Mazuro- 
vui atvykus į Siriją, tuo pačiu 
laiku Egipte savo vizitą baigė

' maršalas Grečko, sovietų gyny
bos ministeris. Praėjusią savai
tę iš Maskvos sugrįžo ir Irako 
delegacija. Visi arabų kraštai 
stiprina, sovietų padedami, sa
vo kariuomenę ir rengiasi karui 
prieš Izraelį.

Egiptas, paskelbdamas apie 
Grečkos vizitą, sako, kad pasi
kalbėjimai lietė Egipto kariuo
menės stiprinimą. Egipto karo 
ministeris generolas Sadek pa
reiškė, kad Egipto kariuomenė 
gaus tokių ginklų, kurių neturi 
ir didžiosios valstybės.

Sirija irgi stiprina savo jė
gas. Jau nuo 1967 metų Sirijo
je dirba apie 500 sovietų kari- 
ninkų-instruktorių, kurie paruo
šia sirų kariuomene naudoti so
vietų ginklus. ;

Libija pirmądięni^pa^J>ė,, 
kad jos vicepremjeras majoras 
Salem Jallud irgi važiuoja į Mas
kvą. Jis pirma sustos Egipte.

IŠ VISO PASAULIO
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PEKINAS. — Po dvieju dienų tylos Kinijos spauda vakar 
davė prezidentui Nixonui ir jo vizitui Kinijoje pilnus du pusla
pius svarbiausiame partijos dienraštyje. Įdėtos septynios foto
grafijos, kuriu svarbiausia — Nixono ir Mao Tse Tungo susiti
kimo nuotrauka. Kinijos žinių agentūrai paskelbė apie šį vizitą 
8 žinias. Užsienio korespondentai, kalbėdami su kinais gatvėse, 
pastebėjo, kad visi žino apie šį istorinį susitikimą ir visi kartoja 
spaudoje paskelbtus kinų vadų pareiškimus.

ST. PAUL. — Rusų poetas 
Jevtušenko, skaitęs savo poeziją 
Macalester universitete, buvo 
grupės studentų nustumtas nuo 
scenos. Paaiškėjo, kad jį nu
stūmė keli ukrainiečiai, kurie 
per mikrofoną ėmė reikalauti 
Ukrainai laisvės. Policija su
ėmė du asmenis. Poetas užsiga
vo begriūdamas koją, šią de
monstraciją Surengė ukrainiečių Čikagos miesto centre esančioje Auditorium teatro salėje vasario 20 dienos popietę buvo suruoštas Lietuvos ne

priklausomybės paskelbimo minėjimas. Martyno Nagio trauktame paveiksle matome salės vaizdą ir kalbėtojui 
pritariančius klausytojus.

jaunimo grupė “Tusm”.
PEKINAS. — Kinijos prem

jeras Chou pareiškęs preziden
tui Nixonui, kad Kinija gali iš 
Amerikos pasimokinti, 
Įtraukti į vyriausybę jaunų žmo
nių. Kinija turinti valdžioje per 
daug senių, kurie ilgai gaišę ci-

U ARABAI PAGROBĖ R. KENNEDY SŪNŲ
Palestiniečiai reikalauja Egipto paleisti 4 arabus

BEIRUTAS.— Trys arabai pagrobė ore vokiečių Lufthansa
viliniame kare ir revoliucijoje keleivinį lėktuvą su 172 keleiviais ir privertė lakūnus skristi į 
prieš patekdami į valdžią, ku- Pietų Jemeną, kur lėktuvas nusileido Adeno aerodrome. Čia 

moterys ir vaikai buvo išleisti, o vyrai keleiviai ir įgulos nariai

Prasidėjo kunigo 
Berrigan byla

HARRISBURGAS. — Kunigo 
Philip Berrigan ir šešių jo drau
gų teisme paaiškėjo, kaip vy
riausybė sužinojo apie tos gru
pės sąmokslą pagrobti preziden
to patarėją Kissingerį ir susprog
dinti Washingtono įstaigų šildy
mo sistemą. Kartu su kun. Ber- 
riganu kalėjime sėdėjo Boyd 
Douglas, nubaustas už armijos 
karininko vaidinimą, už nepa
dengtų čekių pasirašinėjimą ir 
pasipriešinimą FBI detekty
vams. Jį kalėjimo viršininkas 
leisdavo dienos metu važinėti į 
Bucknell universitetą studijuo
ti.

Kun. Berrigan pradėjo pra
šyti Douglas, kad jis nuneštų 
laiškus jo draugams laisvėj. FBI 
prikalbėjo Douglas, kad jis tuos 
laiškus parodytų detektyvams, 
kurie visus kunigo laiškus nu
kopijavo. Iš tų laiškų ir suži
nota apie sąmokslą ir jo daly
vius. Douglas, tuo būdu, tapo 
svarbiu liudininku byloje prieš 
septynis “balandžius”, kuriuos 
prokuroras pavadino “kairiai
siais katalikais”.

žinių 
vakar

“Lima 20” jau 
ant Mėnulio

MASKVA. — Sovietų 
agentūra paskelbė, kad
erdvėlaivis “Luna 20” švelniai 
nusileido ant mėnulio netoli Der
lingumo jūros. Visi laivo apa
ratai puikiai veikią ir pradėję 
vykdyti jiems numatytus užda
vinius.

Maskva neskelbia ar šis erd
vėlaivis atgabeno “Lunchodą”— 
automobiliuką, kuris važinėtų po 
mėnulį. Nusileidimas įvykęs 
kalnuotoje mėnulio srityje, ku
rioje dar nėra buvę jokių tirimų.

rion atėję jau pasenę.
BELFASTAS. — šiaurinėj Ai- jjk0 lėktuve. Arabai grasina lėktuvą susprogdinti, jei Egipte 

rijoj speciali Britanijos teisinė; 
komisija pradėjo apklausinėji
mus apie įvykius Londonderry, 
kuj- katalik^^opstragįjos _mę- ’ 
tu žuvo 13 asmenų. Komisijai 
vadovauja vyriausias Britanijos 
teisėjas Lordas Widgery.

ROMA. — Jėzuitas istorikas 
Robert Graham iš Vatikano ar
chyvų surinktomis žiniomis skel
bia, kad Hitleris karo metu sva
jojo užimti Vatikaną ir pagrobti 
popiežių Pijų XII-tąjį, kurį jis 
laikęs atsakingu dėl Italijos pa
sitraukimo iš ašies.

PHNOMPENHAS. — Kambo
džos kariuomenė pradėjo puoli
mus prieš komunistų jėgas, ku
rios laiko užėmusios senos Kam- 
bodijos sostinės Angkor griuvė
sius. Vengiama naudoti artile
riją, nes bijoma pakenkti šven
tyklų griuvėsiams ir meno tur
tams.

BELFASTAS., — Sprogimas,
gazolino stotyje sukėlė Belfasto; žinoma, Kalifornijos kalėjime sė- 
centre didelį gaisrą britų karei- di palestinietis Sirhan Sirhan už 
viai susišaudė su airiais, kurie; Roberto Kennedžio nušovimą 
atėjo į Airijos pasienį taisyti ka- 1968 m. Dabar arabų rankose 
reivių susprogdintų kelių.

, . SAIGONAS. — Pietų Vietna-| 
me amerikiečių kareivių skai
čius sumažėjo iki 127,000.

♦ Ispanijoje 18 amerikiečių 
kareivių suimti ispanų policijos 
už narkotikų naudojimą.

nebus paleisti keturi palestiniečiai, suimti už Jordano premjero 
Wasfi Tell nušovimą. Pirmadienį prasidėjo tų palestiniečių teis
mas. Tarp lėktųvokeleivių yra ir žuvusio JAV senatoriaus Roberto 
Kem>edy vyriausijis-sūnus, 19 metų;'Joseph Keifrfedy H!-*šts. I.ėk- 
tuVas skrido'iš New Delhi į Atėnus, Graikijoje.

Rusai neinformuoja 
savo skaitytojų

MASKVA. — Sovietu žinių 
agentūra mažai skelbia žinių 
apie prezidento Nixono vizitą 
Kinijoje. Prezidento atvykimas 
buvo paskelbtas dviem sakiniais. 
Dešimt kartų daugiau ‘Tzvesti- 
ja” paskyrė JAV komunistų par
tijos suvažiavimui New. Yorke.

Kinu banketas 
amerikiečiams

PEKINAS. — Iškilmingame 
bankete Pekine, Didžiojoje Liau
dies salėje, kurioje telpa iki 5,000 
žmonių, dalyvavo apie 700 ame
rikiečių ir kinų svečių. Orkes
tras grojo populiarias amerikie
čių melodijas, jų tarpe “Ame
rica the Beautiful”. Po gerai su
groto Amerikos himno preziden
tas Nixonas nuėjo prie orkestro 
ir pasveikino dirigentą, kuris dėl 
to gerokai nusigando.

Puota, kaip smulkiai aprašo 
amerikiečiai korespondentai, su
sidėjo iš užkandžių: pasendintų 
kiaušinių, keptų lašinių ir mari
nuoto karpio. Toliau sekė kiau
šinių 
buko 
kepti 
tyčių
su kokoso riešutais, įvairūs py
ragaičiai ir vaisiai. Korespon
dentai sako, kad. prezidentas Ni-

Vakar prasidėjo rimtos dery
bos. Prezidentas Nixonas su 
valstybės sekretoriumi Rogers 
ir patarėju Kissingeriu keturias 
valandas sėdėjo prie vieno stalo 
su premjeru Chou ir jo patarė
jais. Nieko neskelbiama apie pa
sitarimų temas. Amerikiečiai 
korespondentai pastebi, kad ir 
prezidento štabas tapo toks pat 
nekalbus ir paslaptingas, kaip 
ir Kinijos valdininkai.

Tautinė Kinija nerodo iš šio 
susitikimo jokių vaizdų. Pietų 
Vietnamo spaudoje irgi maža ži
nių apie prezidento* vizitą Pe
kine. Pikčiausiai šią kelionę 
puola šiaurės Korėjos laikraš
čiai. Komunistų partijos dien
raštis paskelbė antraštę: “Nixo
no Kinijos vizitas — elgetos su 
balta vėliava kelionė”.

gimtadienis
WASHINGTONAS. — Vakar, 

vasario 22 d. buvo pirmojo Ame
rikos prezidento George Wash
ingtono gimtoji diena. Iš tiesų, 
Washingtonas pagal Juliaus ka
lendorių buvo gimęs vasario 11 
d. 1732 m. Kada Britanija pra
dėjo naudoti Grigaliaus kalendo
rių, Washingtono gimtadienis 
buvo perkeltas į vasario 22 d. 
Tada jis buvo švenčiamas virš 
200 metų.
Pradedant šiais metais Wash

ingtono gimtadienis bus švenčia
mas trečiąjį vasario mėnesio pir
madienį. Taip nutarė JAV kon
gresas, norėdamas duoti darbo 
žmonėms šia proga ilgesnį sa
vaitgalį.

baltymo sriuba su bam- 
atžalomis, ryklio pelekai, 
vėžiukai, grybai su gars- 
lapais, šutintas viščiukas

Apie prezidento Nixono susiti- Stonas ii* premjeras Choumažai

Britų vyriausybė, prašoma 
Amerikos vyriausybės, per savo 
ambasadorių P. Jemene reikalau
ja tuoj paleisti lėktuvo kelei
vius, jo įgulą įn patį lėktuvą. 
Amerika su Pietų Jemenu dip
lomatinių santykių pati neturi.

Prezidentas Nixonas Pekine 
buvo painformuotas apie šį įvy
kį. Jaunasis Kennedy lankėsi 
Indijoje su savo dėde, sen. Ed
ward Kennedy, šis prieš savai
tę su žmona grįžo namo, o Jo
seph Kennedy dar pasiliko pa
matyti Indijos ir savaitę čia vie
nas važinėjo.

Nežinia ar arabai taip planavo, 
— pagrobti lėktuvą, kuriame bū
tų Kennedžiii šeimos narys. Kaip

yra jo vyriausias sūnus.
Lėktuvo pagrobėjai paskelbė, 

kad jie priklauso naujai palesti
niečių organizacijai “Sionistų 
okupacijos kankinių” grupei. 
Trys oro piratai nežino, ką toliau 
daryti ir laukia instrukcijų iš 
savo vadų, kurie esą Gazos pa
kraštyje. Piratai pareiškė: “Mes 
kovosime, kol mūsų žemė bus 
išlaisvinta iš komunistinio prie
šo”. Vėliau Lufthansos agentū
ra paskelbė, kad arabai pataisė 
savo pareiškimą; jie turėję min
tyje ne “communism”, bet “com
mon” (bendro) priešo.

Kinų vertėjai 
gyveno Amerikoje 
PEKINAS. — Prezidentui Ni

xonui susitikus su Mao Tse Tun- 
gu jų abiejų žodžius vertė 33 
metų vertėja Tang Wen Sheeng, 
kuri ilgą laiką gyveno Ameri
koje. Jos tėvas buvo New Yor- 
ko kinų kalba leidžiamo laikraš
čio redaktorius. Panelė Tang 
gyveno New Yorke iki 11 metų 
amžiaus.
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♦ Arabų teroristai Adene, P. 
Jemene, paleido visus keleivius 
iš pagrobto vokiečių lėktuvo, ta
čiau laiko jo įgulą ir patį lėktų* 
vą žada susprogdinti. Paleistas 
ir Joseph Kennedy.

♦ Stalino duktė Svetlana, iš
tekėjusi Amerikoje už Peters, 
paliko su vaiku jo namus.

♦ Sprogimas Belfaste sužei
dė 4 asmenis. Keturi vyrai žu
vo automobilyje jam staiga su- 
sprogus. Išaiškinta, kad žuvę 
buvo airių armijos nariai, kurių 
vežama bomba ne laiku sprogo.

Amerikos lėktuvai numušė 
ore šiaurės Vietnamo Mig lėktu
vą.

♦ Prekiniam japonų laivui 
sprogus Yokohamos uoste, žuvo 
2 jūreiviai. Dar 12 dingo su 
laivu.

VakarCape Kennedy pami
nėta 10 m. sukaktis nuo pirmo 
amerikiečio astronauto žygio į 
erdvę. Buvo pagerbtas John 
Glenn, pirmas apskridęs žemės 
orbitą.

♦ Valstybės prokuroro Klein- 
dienst apklausinėjimas prasidė* 
jo senato teisingumo komitete. 
Manoma, kad jis šią savaitę bus 
patvirtintas.

♦ Quataro šeikas išvyko me
džioti į Iraną, o jo pusbrolis pa
grobė valdžią.

♦ New Yorke politinės glo
bos paprašė 23 kubiečiai, atvy
kę su Costa Rikos pasais į aero
dromą.

kimą su Mao Tse Tass agentūra 
paskelbė 42 žodžių pranešimą.

Sovietų spauda apie šį istorinį 
pasimatymą Pekine skelbia ko
mentarus iš kitų komunistinių 
laikraščių. Perduota prancūzų 
komunistų laikraščio L’Huma- 
nite nuomonė, kad Amerika ban
danti” pasinaudoti Kinijos va
dų atskilimu nuo tarptautinio 
komunizmo linijos, bando iš
naudoti kinų neapykantą sovie
tams”. Maskvos spauda pakar
tojo ir Amerikos komunisto Ja
mes Jackson žodžius partijos su
važiavime, kur jis pasakė, kad 
Amerikos-Kinijos susitikimas 
yra diktuojamas bendros jų ne
apykantos Sovietų Sąjungai.

Maskvos televizija parodė sa
vo “Vremia” programoje pusę 
minutės trukusią transliaciją, 
kur prezidentas Nixonas yra su 
tinkamas Pekino aerodrome.

tegėrė baltos kinų degtinės', ta
čiau prezidento patarėjas Kis- 
singeris išgėręs tris stiklus. Vi
si nustebę, kad prezidentas ir jo 
žmona puikiai valdo “chopsti- 
kus”.

i

Unijų vadovybė

♦ Prezidento duktė Patricia, 
sulaukusi 26 m., pirmadieni su
silaukė telefoninio pasveikinimo 
iš tėvu Pekine. C

MIAMI BEACH. — Amerikos 
darbo unijų federacijos APU
ČIO vykdomoji taryba priėmė 

i stiprią rezoliuciją, kurioje pa- 
smerkiamas kongreso bandy
mas nebeduoti lėšų Radio Free 
Europe ir Radio Liberty progra
moms, kurios transliuoja žinias 
Rytų Europos klausytojams ir 
Sovietų Sąjungos pavergtiems 
žmonėms. Lėšas nutraukti siū
lo sen. Fulbrightas, sakydamas, 
kad tos radijo pro^......
“šaltojo karo lie’:;-

Darbo unijų vadovybe
savo rezoliucijoje: “Uždarymas 
šių svarbių ryšių su Sovietų Są
jungos pavergtais žmonėmis bū
tų aiškus ženklas, kad Ameri
ka kapituliuoja žygyje nešti Vė
są ir drąsą nesuskaitomiems r i- 
lijonams žmonių už Geležir s 
uždangos”.

Lėšos toms radijo stotims pa
sibaigia šią savaitę, nes kongre
sui nutarus jų neberemia ČIA 
organizacija. Naujų lėšų šalti
nių toms stotims nėra parūpinta.

yra

ako

Kitas pagrindinis kinų ver
tėjas yra Chi Chao Chu, kuris 
yra baigęs Amerikoje, Harvardo 
universitete, chemijos mokslus. 
Jis yra gimęs Amerikoje, bet jau 
seniai gyvena Kinijoje ir yra 
važinėjęs, kaip vertėjas su įvai
riomis kinų diplomatų delega-

* rijomis.

Chicagos Lietuviu Tarybos pirminin
kas Julius Pakalka šiy mėty vasario 
20 dieną atidaro Chicagos Auditorium 
teatro salėje suruoštu Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 54-tą sukak
tį. Salėje buvo viri 2,000 dalyvių.

Foto Martyno Nagio

Palestiniečiai
nutarė susijungti
KAIRAS. — Palestinos Tau

tinė Taryba paskelbė Egipte, kad 
visos partizanų grupės nutarė 
susijungti į vieną karinę orga
nizaciją, kuri turės apie 12.000 
vyrų. Centrinis arabų palesti
niečių komitetas vienbalsiai nu
taręs susijungti ne tik karine, 
bet finansine, politine prasme. 
Nutarta steigti ir bendrą infor
macijos centrą.

Jau anksčiau buvo paskelbta,' 
kad Nixonas Kinijai padovanoja 
šios kelionės proga du retus ka- 
nadiškus stumbrus — “mušk 
oxen”, kurių Kinijos zoologijos 
sodas iki šiol neturėjo. Kinijos 
premjeras-Chou-<-pareiškėr kad- 
jis pakraus į Amerikos lėktuvus 
dvi baltai juodas pandas meškas, 
kurios labai retos ir randamos 
tik Kinijoje. Tokias pandas turi 
tik keli zoologijos sodai, jų tar
pe Londonas ir Maskva. Pandos 
Chi-chi ir An-An pagarsėjo, kai 
buvo bandoma Londono ir Mas
kvos soduose jas suporuoti.

Politiniai stebėtojai sako, kad 
Nixono priėmimas pas Mao Tse 
Tungą ir Chou pareiškimai ban
kete rodą, kad derybos stovi ge
rame kelyje. Chou pareiškė, kad 
abiejų šalių pastangomis var
tai j draugiškus ryšius pagaliau 
buvo atidaryti. Nixonas daug 
laimėjęs simpatijų, kai jis savo 
pareiškime bankete panaudojo 
Mao pareiškimą iš vienos jo min
čių knygos. “Ką mes čia atliksi
me, pareiškė Nixonas, gali pa
keisti visą pasaulį. Nėra jokios 
priežasties mums būti priešais. 
Nė vienas iš mūsų nesiekiame 
svetimos teritorijos, nė vienas 
nesiekiame kitą dominuoti. Nė 
vienas nesiekia valdyti pasaulį”. =

Mirė kardinolas
E. Tisserant

ALBANO. — Italijoje mirė 
įtakingas katalikų bažnyčios kar
dinolas Eugene Tisserant, 87 me
tų amžiaus. Jis ilgą laiką bu
vo kardinolų kolegijos dekanas, 
vadovavęs dviejų popiežių iš
rinkimui, o patarėju buvęs net 
penkiems popiežiams.

Kardinolas Tisserant buvo gi
męs Prancūzijoje, Nancy apy
linkėje, Lorraine provincijoje. 
Jis studijavo arabų kalbas ir 
buvo laikomas Viduriniųjų Rytų 
specialistu. Pirmajame Pasauli
niame kare jis savanoriu tarna
vo kariuomenėje Palestinoj. Į 
kardinolo laipsnį jis buvo pakel
tas 1936 m.

Sakoma, kad kardinolas, kuris 
laisvai kalbėjo 11 kalbų, kas
dien vis kita kalba kalbėdavo 
rožinį.
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Iš Vyriausio Skautininko būstinės:___ _____ __w . . _

KA ŽADA ŠIE METAI?
Išryškėję sumanymai, planai ir įvykiai

Vasario 7 d. bendraraščiu vadovams Liet. Skautų 'Brolijos 
Vyriausias Skautininkas v. s. Petras Molis apžvelgia gyvuosius 
šio meto reikalus, realizuojamus sumanymus,- pateikdamas drau
ge ir eilę sugestijų veiklai pakelti, paspartinti, paįvairinti.

v. s. PETRAS MOLIS, 
Liet. Skautu Brolijos Vyriausias 

Skautininkas

Jaunimo Kongresas
Kaip žinia, Kongresas bus Či

kagoje birželio 31—liepos 3. Po 
to bus studijų dienos ir jaunimo 
stovykla “Romuvos” skautų sto
vyklavietėje Kanadoje 7. 9 iki 7. 
15. Kongreso uždarymas Įvyks 
7.15 Toronte.

Šiuo metu lietuviškose koloni
jose vyksta atstovų rinkimai. 
Pasistenkite visi atstovų rinki
muose dalyvauti ir būti renka
mais kandidatais. Skautiškas 
jaunimas turi pilnai Įsijungti Į 
jaunimo kongreso *darbą ir pa
gal išgales prisidėti prie jo pa
sisekimo; Vienetų vadovus pra
šau pranešti man apie skautus, 
išrinktus atstovais, pažymint 
pilną jų adresą.

Stovyklos
Australijoje 1.15-15 Geelon- 

go “Šatrijos” ir Melbourne 
“Džiugo” tuntų skautai-es sto
vyklavo Simo Kudirkos stovyk
loje prie Geelongo. Stovykla bu
vo didelė ir darbinga. Gautas 
sveikinimas. paprašytas visu 
stovyklos dalyvi ;.

Čikagos “Lituanicos” tunto 
broliai stovyklaus Rako stovyk
lavietėje liepos 8-22 d., Kana
doje Toronto ir artimesnių vie
tovių skautai — Romuvos sto
vyklavietėje liepos 23 iki rug
pjūčio 6 d.. Jūros skautų-čių 50 
m. jubiliejinė stovykla Įvyks Ro
muvos stovyklavietėje liepos 16 
iki 22, Klevėlando “Pilėnų” ir 
“Neringos” tuntų stovykla Įvyks 
Wasagoje — Kanadoje rugpjū
čio 6 iki 19 d. ir Atlanto rajono 
stovykla rugpjūčio 27 iki rugsė
jo 4 d. prie Concord. N. II. Būtų 
labai naudinga mūsų broliams, 
jei bent po kelis iš Įvairių vie
tovių galėtų nuvykti Į rengia
mas stovyklas kitų vienetų, ar
čiau susipažinti su stovyklų pro
grama ir pasikeisti idėjomis, jau 
nekalbant apie tampresnius as
meniškus ryšius tarp įvairių 
vietovių brolių G sesių.

Gegužės 26-29 d. Jesuit Re
treat House, Klevelande “Pilė
nų” ir “Neringos” tuntams glo
bojant, Įvyks visuotinis vyr. 
skaučių ir skautų vyčių suvažia

vimas. Platesnę informaciją pa
teiks rengėjai.

Atlanto Rajono Skautų-čių 
sporto šventė, Worcesterio “Ne
vėžio” ir “Neringos” tuntų glo
bojamą, Įvyks birželio 24-25 d. 
prie Worcesterio, Maironio Par
ke, Shrewsbury, Mass.

“Ąžuolo Mokykla” šiais metais 
bus Atlanto Rajone rajono sto
vyklos metu rugpjūčio 27 iki rug
sėjo 4. Platesnę informaciją pri
sius VS Pav. v. s. Č. Kiliulis.

Spaudos leidiniai
LSB Skautų Skyriaus ir Vad. 

Lav. Vedėjo v. s. A. Saulaičio 
SJ paruošta “Skilčių Užsiėmi
mai” knyga v. s. V. Vijeikio 
spaustuvėje jau atspausdinta. 
Tam tikrą kiekį egz. vienetų va
dovai gaus greitu laiku. .Jos kai
na §2.50. Atsiskaityti su LSB 
Tiekimo Skyriaus Vedėju ps. R. 
Kabaliūnu.

Skautų Aidą prenumeruoja 
kiekviena skautiška šeima, o 
taip pat jį skaito ne tiktai vado
vai, bet ir visi skautai. Mes no
rime, kad jis mums patiktų ir 
būtų rašoma apie mus visus; ra
šykite į ji, ir jis bus visų mūsų 
darbo vaišius, visų mėgiamas ię 
laukiamas. Kurie jo dar neužsi- 
pręnumeravo turėtų atlikti kuo 
greičiausiai. Nepamirškite už
sakyti ir mūsų broliams skau
tams Į Vokietiją ir Angliją. Da
lis brolių jau jiems yra užsakę, 
bet, kurie galite, užsakykite ki
tiems, jie bus labai dėkingi.

Vokietijoje Dr. Vydūno skau
tų vyčių būrelis pradėjo leisti 
Gairelė. Duodama žinių apie 
skautų-čių veiklą Vasario 16 
gimnazijoje ir apylinkėse.

Clevelande mišri skautų vy
čių ir vyr. skaučių skiltis išlei
do Skautijos Spinduliai. Reda
guoja broliai ir sesės, o leidžia 
“Neringos” ir “Pilėnų” tuntai.

Chicagoje Lituanicos tunto 
vilkiukai išleido neperiodinį laik-. 
rašteli “Au, au, au”.

Kiti einamieji reikalai
šv. Kazimieras yra mūsų skau

tų globėjas, ir jį reikėtų pami
nėti sueigų metu. Daugelyje vie
tovių rengiamos Kaziuko mugės, 
‘r šis irražus !:e-u viskas paprotis 
turėtų būti p. oselėjamas visų 
vienetų. Būtų gerai, jei ir ma
ži vienetai galėtų surengti Ka
ziuko muge, kur skautai turėtų 
progos parodyti savo Įvairių su
gebėjimų.

GINTARĖ KANDIDATĖ GRAŽINA VINDAŠIŪTĖ 
veda lauže Klaipė tos Dieną Chicagoje.

Br. Juodelio nuotr.

Glaser’s Furniture and Appliance Co. ■ *
5115-5123 So. KEDZIE AVE. ' PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

KARALAITIS ŠV. KAZIMIERAS MALDOS EKSTAZĖJE, 
-w ♦ - A W- u LU" 1 ~ ’ .o

ant bažnyčios laiptu surastas karališkųjų sargybinių.

Daugelyje vietovių yra vyres
nio amžiaus skautininkų, kurie 
vienetams nepriklauso. Nepa
mirškime jų ir kvieskime į tal
ką. Jie turi žinių ir niekuomet 
neatsisakys padėti jaunesnie
siems broliams. Kur nėra skau
tininkų ramovių, užregistruoki
te juos prie tunto, nes dauge
lis iš jų norėtų priklausyti Bro
lijai, žinoti, kas joje vyksta, ir 
savo darbu ir patarimais prisi
dėti prie skautiškos veiklos.

Kai kurie vienetų vadovai tei
ravosi apie vilkiukų vasaros uni
formą, todėl noriu priminti vi
siems, kad pagal vilkiukų uni
formos nuostatus vilkiukų vasa
rinė uniforma yra trumpos kel
nės ir trumpos kojinės.

Dar daug vienetų nėra prisiun
tė vienetų registracijos ir na
rio mokesčio už 1972 m. Visus 
vadovus prašau paskubėti ir su
tvarkyti kuo greičiausiai. Taip 
pat prašau neužmiršti prisiųsti 
vieneto revizijos komisijos ak
tą, kaip reikalauja Brolijos pi
niginės atskaitomybės nuosta
tai.

Kalėdų gerasis darbelis. Ti
kiu, visi vienetai jį atliko kuo 
tvarkingiausiai, bet tiktai keli 
vienetai jį prisiuntė. Prašau pa
skubėti ir gerojo darbelio aukas 
prisiųsti LSB Iždininkui s. A. 
Glodui, 15 Ayrshire Rd. Worces
ter, Mass. 01604.

Su v. s. č. Kiliuliu aplankėme 
sergančią v. s. O. Saulaitienę ir 
LSS Tarybos Pirmininką v. s. 
A. Saulaitį ir ta proga turė
jome ilgesnį pasitarimą Įvairiais 
skautiškais reikalais. V. s. O. 
Saulaitienės sveikata žymiai pa
gerėjus, bet dar turės ilgokai 
būti namuose iki- galutinai pa
sveiks. Ta pačia proga Water
bury, Conn., turėjome platų pa
sitarimą su “Panerių” viet. va
dovais ir tėvų komiteto nariais.

Metinės vienetų registracijos 
skaičiai rodo, kad kai kurie vie
netai mažai skautų paruošia Į 
aukštesnius laipsnius ir specia
lybes. Brolius vadovus prašau 
atkreipti rimtą dėmesį į skautiš
kos programos išėjimą ir spe
cialybių Įsigyjimą. Brolija turi 
Pažangumo, Vėliavos ir Tėvy
nės Sūnaus žymenis. Nepamirš
kime atsižymėjusius vadovus ir 
šiaip labai aktyvius ir darbščius 
skautus pristatyti. Nusipelniu
sius pagerbkime.

Budėkime!
v. s. P. Molis, 

LSB Vyr. Skautininkas

KOVAS -
ŠV, KAZIMIERO
MĖNUO

Religines mintys sueigoms
Pašnekesiams

— Šv. Kazimiero šventė.
— Kokia religinė padėtis dabar 

Lietuvoje?
— Pergyvenimai Lietuvoje ka

ro metu, vėliau, Rusijoje ir 
Sibire, ypatingai tikėjimo 
atžvilgiu — iš knygos ar pa
kviesti kalbėtoją.

žaidimams
— Iš paveikslų atspėti žymes

niuosius lietuviu dvasiškius.
— Lietuvos bažnyčių vaizdai — 

spėti, kur? kuriame amžiuje 
statyta?

— Kaip lengviausiai nuvykti Į 
liet, parapiją.

Darbeliams
— Paveikslai, molio ar popie

riaus modeliai Lietuvos baž
nyčių.

— Įrengti būkle šv. Kazimiero 
paveikslą mažais rėmais.

— Padaryti būklui lietuvišką 
koplytėlę.

— Kaziuko mugės.
Susikaupimo vakaras

— Giesmė šv. Kazimiero.
— Sibiro maldaknygė (iliustruo

ti parinktas maldas pieši
niais).

— “Stovyklų Vakarai” Nr. 16.
Parodėlei

— Lietuvos bažnyčios (žr. dar
beliai). ,ur

— Lietuvių katalikų ir evange
likų parapijos išeivijoje (žr. 
L. Enc.). Žemėlapis ir lentelė.

Uždaviniams
— Gyvenimas Lietuvoje dabar: 

iš spaudos parinkti, Liet. 
Enc.

— Pakviesti visą lietuvių jau
nimą Į šv. Kazimiero šventę 
savo būkle ar patalpoje.

— Išmokti naują lietuvišką gies
mę.

paruošė v. s. kunZA. Saulaitis SJ

VEIDAI
IR

DARBAI
Chicagos Ramovėnai ir vėl 

remia Skautų Aidą. Vasario 25, 
penktadienį, 7:30 vai. jaunimo 

Centre, Skautininkų-ių Ramovė 
rengia Skautų Aidui paremti va
karą. Filmininkas Vyt. Stasiū- 
naitis rodys filmus: Lietuva 1937 
metais, J. Stuko — okupuotoji 
Lietuva. (Abu šie filmai turi 
Įdomius žurnalisto Vyt. Kashiū- 
no komentarus). Dail. Adomas 
Varnas, Los Angeles lietuviai, 
Algis Trakys ir Taksiukas šlei- 
vys — žavus kartūnas ir Tom 
Thumb — Nykštukas — įdomus 
angliškas kartūnas.

Tai jau antroji skautininkų 
Ramovės talka Skautų Aidui. 
Prieš metus Ramovė skyrė Skau
tų Aidui visą mažojo pokylio pel 
ną.

■A Kaip praėjo Kūrybos Die* 
ha? Akademinio Skautų Sąjū
džio jau antrieji metai ruošia 
Kūrybos Dieną vietos skautams 
ir skautėms. Įvykio tikslas—ska
tinti kūrybingumą, talentų ieš
kojimą ir jų ugdymą.

Antroji Kūrybos Diena įvyko 
vasario 6 d., Jaunimo Centre; 
truko keturias valandas. Daly
vavo visų keturių tuntų sesės 
ir broliai su savo kūrybos dar
bais tapyboje, skulptūroj e-ir kt. 
meno šakose; Įvairiais rankdar
biais ir foto darbais. Literatū
ros srityje — sava poezija ir 
Įvairiais rašiniais, o taip pat ir 
kitų kūrėjų sukurtų darbų dai
liu skaitymu. Už geriausius dar
bus Įteiktos premijuos: pirmųjų 
vietų laimėtojams — statulėlės, 
antrųjų ir trečiųjų vietų — mė
lyni kaspinai. Atitinkami kaspi
nai Įteikti ir už dalyvavimą Kū
rybos Dienoje.

Dalyviai buvo suskirstyti pa
gal amžių Į tris klases: Į jaun. 

COME IN TODAY! EASY TERMS
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skautų-čių, skautų-čių ir vyr. 
skaučių — skautų vyčių. Ver
tintojų komisiją sudarė filiste
riai Raimundas Korzonas, Rai
mundas Cinką, Ramunė Kvikly
tė, Ramutė Bartuškienė ir Jū
ratė Eidukaitė.*

Šių metų Kūrybos Diena pra
ėjo neformalioje aplinkoje, bet 
reikia laikyti pasisekusia. Daly
vių skaičius buvo didesnis negu 
pernykščioje. Daugiausia daly
vių buvo tapybos ir rankdar
bių šakose. Išstatyta tikrai grau
žiu ir Įdomių darbų. Parodą ap
lankė nemažas skaičius tėvų, va
dovų, skautų-čių. Kai kurie va
dovai po sueigų atvedė savo 
draugoves parodos apžiūrėti. 
Buvo Įdomu stebėti parodos lan
kytojus, ypač vilki’ukus-paukš- 
tytes, kurie rodė didelį susido
mėjimą viskuo, o ypač savo am
žiaus “kūrėjų” darbais.

Įdomios buvo ir laimėtojų, 
ypač mažųjų, reakcijos — vieni 
apstulbę iš nustebimo, o kiti te
kini bėgp atsiimti premijų. Dau
gumas savų darbus vertino ir 
atsisakė .juos net artimiausiems 
šeimos nariams dovanoti, bet 
buvo ii* praktiškai galvojančių 
— vienas septynmetis vilkiukas, 
apsvarstęs-, kad tokių medžių jis 
ir daugiaii gali nupiešti, savo 
pirmąjį pfėriii j uotą, “kūrinį” čia 
pat už du dolerius pardavė...

Literatūros grupėj e dalyva
vo palyginti nedidelis skaičius 
brolių-sesių. Pažvelgus Į vietos 

skautiškųjų vienetų Ir lituanis
tinių mokyklų leidžiamus laik
raštėlius, susidaro vaizdas, kad 
turime nemaža sugebančių ra
šyti ir kurti. Deja. Didžioji dau
guma jų kūrybos dienoje ne
dalyvavo, nes nebuvo tinkamai 
paraginti.

Būsimą Kūrybos Dieną ruo
šiant, reikėtų bent keletą mė
nesių iš anksto paskelbti jos da
tą, pasirenkant dieną, kurią ne
vyktų iškilmingos sueigos ar 
kiti Įvykiai, trukdą skautams- 
tėms dalyvauti. Pasirūpinti tiks
lia ir smulkia informacija ir tie
siog pakviesti vienetų vadovus, 
ypač draugininkus, paraginti 
skautus-tes dalyvauti, šįmeti- 
nė Kūrybos Diena’ parodė, kad 
joje dalyvavo nariai tų draugo
vių, kurių draugininkas-kė pats 
įvykiu domėjosi. Vien tik sun
kiai .išskaitomas bendraraštis, 
kuriame net nenurodyti telefo
nai asmenų į kuriuos' siūloma 
kreiptis, didelio entuziazmo da
lyvauti nesukelia. Pageidauti
na ir iškilmingesnio premijų įtei
kimo.

Kūrybos Dienai praėjus ten
ka palinkėti rengėjams ištver
mės ir pasisekimo sekančią or
ganizuojant, o visų sričių kūrė
jams joje gausiau ir entuzias- 
tingiau dalyvauti.

ASS Čikagos skyrius už pa
stangas skatinti jaunimo (kū
rybingumą ir suteikimą progos 
jam dalyvauti parodoje ir var
žybose nusipelno įvertinimo pra
dėtą tradiciją tęsti, vis tobu
linant ir tobulinant Kūrybos 
Dienos vyksmą. IR.



LIONGINAS ŠEPETYS

LIETIMU DAILĖ SVETUR
(Tęsinys)

Jaunoji kartą Vakaruose maiš
tinga, ir sunku pasakyti, kodėl 
išeivių dailės jaunoji dalis nuo
širdžiomis akimis tesidairo po 
kojomis, nepakelia galvos aukš
čiau — į kosmosą, į klasinius mū
šius, į nerimstantį žmogus, pa
galiau į savo protestuojantį vien
metį. Matyt, čia ir pasireiškia 
specifinis jaunųjų bėgimas nuo 
tėvų politikos į apolitiškumą, ku
ris, beje, taip pat yra politika.

Ieškodami grožio gyvenimo 
paviršiuje, buvusios ar tenykš
tės buities aplinkoje, muzikan
tų, cirkininkų pasaulyje, daili
ninkai atitrūko arba nepriėjo 
prie žmogaus kaip socialinių, psi
chologinių kompleksų objekto. 
Be atskirų išimčių, išeivių dai
lė nesukūrė pilnaverčio žmogaus 
paveikslo, išeinančio toliau siau
rų interesų...

Menas reikalauja ne vien di
delės asmeninės, bet ir visuo
meninės aukos, svarbių uždavi
nių ir, tik juos spręsdamas, pats 
gali tapti dideliu. Nors tai aki
vaizdžiai įrodė pasaulinė meno 
istorija, šiuo atveju pravartu 
pacituoti Rytų ir Vakarų Eu
ropos dailės žinovą, garsiojo žur
nalo ir menininkų grupuotės 
“Meno pasaulis” steigėją, paga
liau žmogų, patyrusį emigran
to duonos skonį, A. Benua; “Me
nas tampa stipriu, brandžiu tik 
tada, kai padeda tarnauti visuo
menės gyvenimui, kai kūrėjas

r

įsisąmonina, jog atlieka kažką 
reikalingo, didelio, kažką tokio,

Čios? valstybėse. tačiau jis ne
tapo nacionalinio meno kryptimi. 
Jis neperėmė jokios tautos me
no tradicijų ir jų netęsė. Tai 
kosmopolitinis reiškinys. Jeigu 
tautos turėjo savo baroką, goti-c i vaUVUo vUlvjv V V gvll-

kas taps laikmečio * paminklu . visiškai neturi savo ab-
Didelės, progresyvios temos po
reikis ypač stiprus dabar, nes 
mūsų laikmečio žymė — kova už 
žmogų, už laisvę, už gamtą. Tai 
supranta vis daugiau jaunu Va
karų dailininkų (pavyzdžiui, jau
nas norvegų dailininkas F. Vi- 
derbepgas. rizikuodamas vieša 
opinija, drąsiai ir talentingai at
skleidė amerikiečių kariaunos 
žvėriškumus Vietname, jų susi
dorojimą su studentų demons
tracijomis pačioje Amerikoje).

Jaunųjų išeivijos dailininkų 
kūrybos santykis su tėvyne, jos 
praeitimi ir dabartimi neturi so
cialinio, nei estetinio polemikos 
karščio. Tai tik spontaniškas vi
dinis jausmas, jog nesi visai vie
nišas tarp svetimų, o kažkur to
li turi kažką didelio, neišsenka
mo, iš ko sąmoningai ar neju
čiomis gali pasisemti jėgų, stip
rybės. Jiems tautiškumas — 
ne Įprastinė, šaltai apsvarstyta 
programa, bet jau ir ne vidinis 
poreikis.

Sunku konkrečiai atsakyti, ko
dėl išeivijos dailė taip stipriai 
surišo savo likimą su srove, ku
ri labiausiai niveliuoja kūrybi
nį veidą, taip reikalingą po visą 
pasaulį išsisklaidžiusiems tapy
tojams ar grafikams lietuviams, 
kuri negailestingai naikina bet 
kokį nacionalinį savitumą. Nors 
abstrakcionizmas gimė konkre-

i
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YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

straktaus meno, kuris skirtųsi 
tautinėmis formos apraiškomis 
ar vidine sandarą. Kai kurios 
tautos turi garsių abstrakcioniz- 
nro atstovų, geriausiu atveju be- . 
sustengiančių asmeniškai kažkuo 
išsiskirti iš kitų, bet neturi sa
vo abstracionizmo. Mondrianio 
geometrinis abstrakcionizmas ' 
yra individuals, bet niekas ne- j 
drįs rimtai teigti, jcg jis atspin-! 
di kokios nors tautos dvasią.

Antra vertus, niekam nepa
vyksta -įrodyti, kad abstracioniz-j 
mas yra internacionalus menas, Į 
Jis susideda iš įvairių tautų at-, 

■stovų kūrybos, bet ši suma me-' 
chaninė, neturinti svarbiausio j 
ryšio — tautas jungiančios pa
žangios idėjos. Tai betautis, kos-, 
mopolitinis menas.

Vyresnės kartos dailininku 
skausmingus ieškojimus ir blaš
kymąsi, jų bandymus abstrak
čioje .dailėje išsamiausiai, nors 
ir individualiausiai, charakteri
zuoja Adomo Galdiko kelias, žiū
rint į jo tripiką Lietuvos buities 
tema, sukurtą per vieną mėnesį 
tarptautinei 1937 m. parodai Pa
ryžiuje ir ten laimėjusį Didžią
ją premiją, sunku įsivaizduoti, 
kad eilės tvarka sunumeruotos 
gausios abstrakčios temperos, 
primenančios Aršilo Gorkio fan
tastiškus peizažus, yra to paties 
autoriaus. Aišku, kiek folklo
rišku siužetu paremtas triptiko 
turinys, stipri, suvokiama for
ma, rodos, niekada negalėjo to 
paties tapytojo drobėje suirti, 
susimaišyti į beformį spalvų sū
kurį. Pasirodo, galėjo, nors tam 
prireikė net dvidešimties visuo
meninių ir asmeninių lūžių me
tų, kai atrodė, jog visa realioji 
tikrovė yra nusistačiusi ir prieš 
žmogų, ir prieš jo kūrybą, kai 
autorius galvojo, jog vienintelė 
išeitis — bėgti nuo tokios tik
rovės ir “ieškoti už jos nema
tomos, bet jaučiamos tikrovės”.

Į trečią išeivijos dailės kelio 
stotį A. Galdikas atvyko pagar- 
sėjęs-kaip abstrakčios; dailės at
stovas, bet ne visiškai pasitrau
kęs ir nuo realistinės dailės. Kai 
sielą užliedavo tėvynės ilgesys, 
kai ypač aiškiai ir skausmingai 
iškildavo senosios Žemaitijos 
vaizdai, dailininkas realistiškai, 
su subtilia pagarba gamtai per
keldavo juos ant drobės.

Tapytojo kelionė _ abstrakčion 
dailėn buvo nelengva, prieštarin
ga. Daugelis saitų nuolatos trau
kė grįžti realizman^O svarbiau
sias — tėvynės gamta, žmonės, 
kuriuos norėjosi tapyti tik rea
listiškai, aiškiai, paprastai, kaip 
palikta liaudis, jos menas. Gal 
dėl to paskutinis, jau neužbaig
tas jo darbas buvo Žemaitijos 
peizažas. Net ir tada, kai tėvy
nės vaizdai palaipsniui pradėjo 
abstraktėti, jie vis tiek prašėsi 
realios formos. Jo reikalavo ir 
savitas, gilus gamtos pajauti
mas, tiesiog augmenijos kultas, 
įprasmintas tarpiniuose, pusiau 
abstrakčiuose peizažuose, natiur
mortuose (“Gotiškas peizažas”, 
“Senkapiai”, “Lietuviškas pei
zažas”) , o taip pat Freiburge su
kurtuose spalvų ugnimi degan
čiuose švarzvaldo gamtovaiz
džiuose, kurie savo metrika irgi 
kalbėjo apie Lietuvą, šiuos pa
veikslus pavadinčiau vidinės ko
vos ir abejonių paveikslais. Jie 
pilni švelnaus lyrizmo ir maiš
tingų jausmų, išsakytų subtilia

Detruito lietuviu jaunimo grupė išgavo iš Detroito meto Roman Gribbs, sė- tė, Dana Veselkaitė, Vida Skiotytė, Viktoras Nakas, Aldona* Mikailaitė - 
dinčio paveikslo viduryje, Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo proklama- Andriušaitienė ir Robertas Selenis, šios delegacijos pirmininkas. Lietuviai 
ciją. Paveiksle iš kairės į dešinę stovi: Kristina Milerytė, Aida Smalinskai- įteikė Detroito merui knyga apie Simą Kudirką.

Irę***

/Wwf -“'y

I Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psl., daug paveikslų. 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 
čekj ar Money orderi tokiu adresu:

it

•R 1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60608

menine kalba. Spalvos ne skai
sčiai grynos, kaip vėlesnių ab
strakčių darbų, o prisotintos 
tamsesnių tonų, kontrastingų 
persiliejimų. Daiktų forma api
bendrinta, gotiškai veržli. Ta- 
pysena drąsi, plati, primenanti 
gyvus akvarelinius nutekėjimus.

A. Galdiko abstraktūs aliejau,s 
temperos darbai taip pat rodo, 
jog juose esama kažko daugiau, 
negu vien spalviniai deriniai. Ma
tyti, tas “kažkas” yra įgimtas 
gamtos sudievinimas. Gamta ko
voja su savo priešybe — abstrak
cija, ir ši kova verčia dailininką 
siekti turinio ir abstračioje ta
pyboje. Dėl to jo pavasarinis 
ciklas (“Pavasaris bunda”, “Pa
vasaris”, “Pavasaris skleidžia
si”,. “Pavasariop” ),Jbendra nuo
taika, menine kalba iš esmės ski
riasi nuo rudens ciklo (“Tamsus 
ruduo”, “Neramus ruduo”, “Ru
dens judesys”), šitokios nuo
taikos diferencijos, pavyzdžiui, 
nėra V. Kandinskio abstrakčiose 
akvarelėse ar D. Poloko 
se.

Gal būt, pernelyg norėta išpopu
liarėti. Dėl to minėtu dailininku 
abstrakti kūryba šaltesnė, sche- 
matiškesnė. Pavyzdžiui, A. Ta
mošaičio abstraktūs paveikslai, 
primenantys apšalusių langų 
stiklus saulėtą dieną, sukurti 
nuolatos ir metodiškai prievar
taujant jam taip gerai pažįsta
mo lietuvių liaudies meno orna
mentiką, simboliką. Vienodomis 
tapybos priemonėmis tuos ele
mentus jis išdžiovina, išsunkia 
bet kokius gyvybės ir savitumo 
gyvus, nesuteikdamas jokios ki
tos prasmės, emocijų. Dėl to dai
lininkas, pirmuoju darbu išsis
kyręs iš kitų, toliau liko visiš
kai vienodas, įkyriai nuobodus.

A. Tamošaitienė, taip pat gi
liai; pažindama mūsų liaudies.au
dinius, ilgai ir kantriai siekė iš 
jų spalvinių derinių sukurti savi
tus abstrakčius tapybos paveiks
lus.

(Bus daugiau)

JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago* 8, Illinois
j

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS tN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

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

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

drobė-

1739 South Halsted Street, Chicago, UI, 60608

Abu ciklai muzikalūs, 
kslo “Pavasaris bunda”

Pavei- 
lengvi, 

grakščių vertikalių linijų ritmai 
šviesiame ramiame fone asoci
juojasi su arfos muzika, o “Pa
vasaris skleidžiasi”, kur griež
tas gana taisyklingų vertikalių 
ir horizontalių plokštumų persi
pynimas ryškėja pro minkštas, 
šviesias spalvines dėmes, nu
skamba galingu vargonų akor
du. Jau nusistovėjęs, išsisklai
dęs “Pavasaris” skamba lygiai, 
ramiai, švelniai — lyg vestuvi
nis mergaičių šokis. Kitokios 
rudens ciklo spalvos, kitokį rit
mai — tamsa, sodrumas, kon
trastingumas, netaisyklingumas 
— verčia atidžiau įsiklausyti, 
susikaupti, kažko gailėtis.

Paprastuose reiškiniuose A. 
Galdikas sugebėjo rasti ir paro
dyti vidinio nepaprastumo, pa
kilumo pradus. Tai aplamai vi
sos jo tapybos jėga. Kaip tik 
šito ir nepajėgė suprasti emi
grantinė aplinka, dailininko kū
ryboje teieškojusi ryšio su savo 
smulkiu pasaulėliu ir, žinoma, jo 
tenai neradusi.

A. Galdiko abstrakti kūryba, 
palyginus ją su kitų vyresnės 
kartos eksrealistų abstrakčiais 
opusais, dar kartą įrodo papras
tą tiesą, jog meninė individua
lybė būtina kiekvienoje meno 
srovėje.

K. žoromskio, A. Tamošaitie
nės, A. Tamošaičio, J. Kelečiaus, 
B. Murino, E. Kubbos ir kitų 
vyresnės kartos atstovų abstrak
tūs darbai rodo, kad savo kūry
binį metodą jie pakeitė žymiai 
lengviau. Priežastys gali būti 
įvairios. Matyt, jų ryšys su sa
vo ankstesne ir su lietuvių liau
dies meno kūryba nebuvo toks 
daugiaplanis ir atsakomingas.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

«

JNSURfB

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

9

——

UNIV

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, IU-------WSDNBS., FEBRUARY 28, 1872

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE. 
L YEAR MATURITY

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

įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pasitarimai Pekine
Praeitą pirmadienį komunistinės Kinijos sostinėje 

prasidėjo svarbūs tarptautiniai pasitarimai. Jie ilgiems 
metams lies ne tiktai JAV ir komunistinės Kinijos san
tykius, bet tų pasitarimų išdavos lies visą pasaulį. Visi 
televizijoje matėme prezidentą Niksoną patarėjų lydi
mą, vykstantį tolimon kelionėn, o pirmadienio vakarą 
matėme jį jau Pekine, spaudžiantį ranką ne tiktai Kini
jos premjerui Čiu Enlajui, bet ir krašto diktatoriui Mao 
Cetungui.

Senais laikais žinios iš Kinijos eidavo savaitėmis, 
tuo tarpu šiandien mes jas matome veik įvykių metu. Ko- 
munistinėn Kini jon buvo įleisti Amerikos televizijos ir 
radijo specialistai, kuriems buvo leista ne tiktai foto
grafuoti prezidento Niksono ir komunistinės Kinijos va
dų susitikimus, bet įrengtos priemonės toms fotografi
joms perduoti visam pasauliui.

Iš pirmų pranešimų aiškiai matyti, kad pasitarimai 
tarp Washington© ir Pekino jau seniai buvo pradėti. San
tykiai su Kinija buvo nutraukti prieš 20 metų, kai Mao 
Cetungo kariai, gavę ginklų iš sovietinės Rusijos, nugink
lavo gintis nesiryžusią Čiang Kaišeko kariuomenę, išvai
kė Kinijos respublikos vyriausybę ir įvedė komunistinę 
diktatūrą. Mao Cetungas be jokio atlyginimo konfiska
vo visas JAV investicijas, paėmė Amerikos bankus, pre
kių sandėlius ir prekybos įstaigas. Mao Cetungas pasiel
gė panašiai, kaip su užsienio kapitalais elgėsi komunis
tinė Rusija.

Prezidentas Niksonas, nekreipdamas dėmesio į Mao 
Cetungo amerikiečiams padarytą skriaudą, nutarė at
naujinti diplomatinius santykius ir siekti taikos ne tik
tai Kinijoje, bet ir kitose Azijos vietovėse. Pranešimai, 
sako, kad prezidentas Niksonas gana šaltai sutiktas 
aerodrome ir pervežtas tuščiomis Pekino gatvėmis, bet 
jis tuojau buvo nuvežtas į diktatoriaus Mao Cetungo rū
mus. Prezidentas ištisą valandą, vertėjų padedamas, kal
bėjosi su Mao Cetungu. Jiedu aptarė pagrindinius nuo
status pasitarimų eigai. Prezidento Niksono ir diktato
riaus Mao Cetungo susitikimas išsklaidė laisvojo pasau
lio spaudoje vaikščiojusį mitą, kad Mao Cetungas ne tik
tai yra susenęs,- bet beveik bejėgis. Dabar aiškėja, kad 
jis vis dėlto yra tikras komunistinės Kinijos valdytojas. 
Jis jau 78 metų amžiaus, bet dar stiprus, gerai orientuo
jasi ir savo kabinete turi visų įtakingesnių partijos na
riu kartoteka.

Prezidentui Niksonui ir kartu su juo atvykusioms 
patarėjams Kinijos premjeras Čiu Enlajus suruošė ban
ketą. Banketo metu ne tiktai kinietis, bet ir Amerikos

trims mėnesiams $6.00
vienam mėnesiui -$2.00

Kanadoje:
metams  $22.00
pusei metų $12.00
vienam mėnesiui _______ ... $3.00

Užsieniuose:
metams ..........  $23.00
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HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ZUZANA JUŠKEVIČIENĖ

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
atidarymas įvyks birželio mėn.Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongresas, tai jaunimo suskri 
dimo, jo jaunatviškų nuotai
kų, džiaugsmo šventė! Ši šven
tė jau nebe už kalnų. Jaunimo 
kongresas prasidės birželio 24 
d., Chicagoje, Jaunimo Cent
re, kur įvyks meno parodos. 
Jų bus aštuonios. Įvairių me
no krypčių. Daugumas kūri
nių — paties jaunimo darbai. 
Oficialus Jaunimo Kongreso

prezidentas pasakė reikšmingas kalbas. Kinijos prem
jeras, pripažindamas didelius skirtumus tarp Kinijos ir 
JAV, sveikinimo kalboje pabrėžė, kad abi valstybės turi 
siekti tarptautinės įtampos sumažinimo. Jis norėtų, kad 
abi valstybės užmegztų diplomatinius santykius ir tar- 
tųsi visais abi valstybes liečiančiais klausimais. Jis pa
reiškė viltį, kad JAV ir Kinija santykius tarp valstybių 
spręs taikiomis pasitarimų, bet ne karo priemonėmis.

Prezidentas Niksonas tuojau atsakė į Čiu Enlajaus 
sveikinimą. Prezidentas kalbėjo ne tiktai apie dviejų 
didelių valstybių ir tautų diplomatinius santykius. Jis iš
dėstė ir kelis principus, kurių ne tiktai JAV, bet komu
nistinė Kinija turėtų laikytis. Trumpoje įžanginėje savo 
kalboje prezidentas Niksonas pripažino, kad tarp dviejų 
valstybių yra nepaprastai didelių skirtumų, bet jis nuro
dė, kad yra ir bendrų reikalų, svarbesnių už esančius skir
tumus. Prezidentas sutiko tartis dėl esančių skirtumų, 
bet jis nesutiko daryti jokių kompromisų dėl kelių prin
cipų. Prezidentas nesitiki panaikinti dvi valstybes ski-. 
riančio vandenyno, bet jis tikisi nutiesti tiltus, nuo kurių 
būtų galima kalbėtis ir tartis. Kiniečiams komunistams 
prezidentas Niksonas, priminęs skirtumus, šitaip tarė:

— Todėl šiomis penkiomis dienomis pradėkime 
ilgą kelionę kartu. Ne užtvenktų kelių žingsniais, 
bet skirtingais keliais, vedančiais į tą patį tikslą: į 
taikaus ir teisėto pasaulio struktūros statybą, kuria
me kiekvienas su lygiu kilnumu kartu galėtume gy
venti ir kuriame kiekviena didelė ar maža tauta tu
rėtų teisę nuspręsti savivaldos formą, be jokios už
sienio intervencijos ar dominavimo..-. Nėra jokio 
pagrindo mums būti priešais. Nei vienas mūsų nesie
kia kito teritorijos. Nei vienas nesiekia dominuoti 
antrąjį. Nei vienas mūsų nenori atkišti savo kumštis 
ir valdyti pasaulį”. (Associated .Press koresponden
tų iš Pekino perduota prezidento Niksono kalba).
Prezidentas Niksonas Kinijos komunistams priminė 

seną principą, kurio laikosi Amerikos užsienio politikos 
vairuotojai. Šitas principas buvo taikomas ir komunisti
nei Kinijai. Savo laiku įvairūs Stalino patarėjai stengėsi 
primesti komunistinei Kinijai savo valią. Mao Cetungas 
ėmė iš rusiškų emisarų ginklus ir kurį laiką klausė pata
rimų, bet vėliau ryžosi “komunistinį rojų” įsivesti savo
mis priemonėmis. Pirmiausia jis išvijo iš komunistinės 
Kinijos sovietų valdžios agentus, nukapojo galvas saviems 
maskvinės politikos šalininkams ir turėjo drąsos pasiprie
šinti net Chruščiovui.

Jeigu prezidentas Niksonas laikysis tų pačių pfrinci- 
pų ir planuojamuose Maskvos pasitarimuose, tai į mažų 
tautų skaičių turės būti įrašyta ir Lietuva, kuriai reikės 
leisti pačiai, be jokios užsienio intervencijos ar doftiiila- 
cijos, savarankiškai tvarkyti savo reikalus. Pasaulyje 
nebus taikos be rusų pavergtų tautų laisvės. Jos nebus, 
jei Pekinas neatsisakys nuo intervencijos į kitų tautų gy
venimą.

komitetus, dalyvius, pačius dir
bančius, kad visi žinotų kas, 
kur ir kaip dirbama, planuo
jama. Jaunimo Kongreso šauk 
lio balsas jau nuskambėjo veik 
per visus kontinentus, — lietu
vių jaunimui jau paskelbta 
džiugi miela žinia! Tad neten
ka nė abejoti, jog jaunimas Šią 
žinią išgirdo: rengiasi į kong
resą, gyvena kongreso nuotai
komis!... Jaunimo Kongrese 
sutiko dalyvauti ir palaiko ar
timą korespondencinį ryšį šių 
kraštų jaunimas: Australijos, 
Anglijos - Didžiosios Britani
jos, Brazilijos, Kanados, Ko
lumbijos, Venecuelos, Vokieti
jos, na, ir visų lietuvių koloni
jų JAV-se

Šiam pasaulinės apimties or
ganizaciniam uždaviniui vyk
dyti yra sudarytas II PLJ Kon
greso komitetas, su pirminin
ku R, Sakadolskiu priešaky, 
visa eilė komisijų ir pakomi
sijų. Būtent: finansų kom., 
pramogų kom., kongreso ati
darymo kom., registracijos pak. 
stovyklos kom., technikinių 
reikalų pakom., tvarkos kom., 
informacijos net dvi, tai spau
dos ir radijo — TV., atstovų ir 
peticijų kom., viso dešimt at
skirų padalinių su keliais šim
tais darbuotojų ir jų talkinin
kų. Paskira Žiniaraščio redak
torė, kongreso krautuvėlės ve
dėja. Sudaryti ir paskirų kraš
tų Jaunimo Kongreso organi
zavimo komitetai. Pakviesti ir 
paskirų meno šakų — parodų 
organizatoriai. Kaip matoma, 
Jaunimo Kongreso atlikti pa
rengiamieji darbai liudija, jog 
mūsų jaunimas yra pakanka
mai atsakingas. Atseit, Kongre-’ 
so organizatoriai, uždavinio 
vykdytojai yra verti visuome
nės pasitikėjimo ir visapusiškos 
paramos. Šiuo metu yra labai 
aktualus finansinis reikalas. 
Jaunimo Kongreso sąmata — 
$150.000 yra sutelkta vos pusė 
šios sumos...

Kongreso studijinė programa 
— visuomenės dėmesio cent
ras.

Jaunimo kongresas yra ne 
vien tik jaunimo reikalas, yra 
ir visos lietuvių išeivijos dide
lis tautinis ir kultūrinis įvykis: 
jis visų aptariamas ir laukia
mas. Visiems svarbu, kad jau
nimo kongresas įvykti] ir visa
pusiškai pavyktų.

Jaunimo kongreso pagrin
dinis uždavinys, be abejo, yra 
ir turi būti tautinis — kultūri
nis reikalas. Jaunimo sukvie
timas ir tautinių nuotaikų su
kėlimas yra tik priemonė pa
čiam tikslui siekti... Svar
biausias reikalas: jaunimą 
įvesti į išeivijos uždavinius, 
jam uždėti tam tikrą dali rū
pesčių ir atsakomybės už tau
tinės gyvybės išlaikymą, tau
tinės kultūros puoselėjimą.

Išeivijos kultūrininkai, vi

30 d., Chicagos vidurmiesty, 
Conrad Hilton viešbuty. Kong 
resas bus uždarytas Kanadoje, 
Toronte, liepos 16 d.

Jaunimo Kongreso vykdoma
sis, technikinis komitetas jau 
dirba visu intensyvumu. Pa
rengtas ir išleistas parengia
mųjų darbų informacinis lei
dinys, šeši žiniaraščiai, skirti 
informuoti spaudą, kraštų 

suomenininkai, kurie artėjau 
čiu Jaunimo Kongresu yra su
sirūpinę, kad kongreso vado
vybei, programos vedėjui dr. 
Al. Norvilai, pavyktų surasti 
tokius paskaitininkus, kurie 
būtų ne tik autoritetingi patį 
reikalą pristatyti, bet pažintų 
laiko ženklus ir jaunimo dva
sią. Pajėgtų jaunimą uždegti, 
paskatintų jį pasišvęsti savo 
tautos labui. Tai kongreso pa
skaitininko uždavinys ir me
nas.

Šių dienų problemos ir lie
tuvių jaunimo idealai.

Kaip matome ir jaučiame, 
gyvenamo meto ir aplinkos 
dvasinės, moralinės proble
mos yra didelės ir skaudžios, 
o neretai ir mūsų jaunimui 
yra lemtingos negatyvia pras
me. . . Būtina mūsų jaunimą 
supažindinti su šiomis proble
momis, privalu šias proble
mas parodyti: moralinės' eti
kos, estetikos ir tautinio išliki
mo šviesoje. O taip pat ir suk
tos, giliai maskuotos politinės 
kovos už pasaulio politinį do
minavimą šviesoje. Gyvas rei
kalas imtis visų galimų būdų 
gelbėti mūsų jaunimą iš dva
sinio pasimetimo, kad nei vie 
nas lietuviukas, nei viena lie
tuvaitė nežūtų.

Tenka konstatuoti faktas, 
kad esamos jaunimo proble
mos gyvai liudija, jog neuž
tenka ugdyti vien tik protines, 
intelektualines individo galias, 
— siekti vien mokslo. Lygia 
greta mokslo pastatyti ir dva
sinės kultūros reikalus. Būti
na žadinti —• ugdyti ir dvasi
nes individo, piliečio galias.

O tai yra tokios dvasinės ver 
lybės: pagarba artimui, parei 
ga, atsakomybė, ištikimybė ir 
t. t. Didžiosios dvasinės žmo
gaus vertybės išstumtos iš ofi
cialaus gyvenimo, iš mokslo 
įstaigų. Dabarties gyvenimas 
dar šiaip taip laikosi ant pra
eities sukurtų dvasinių nuotru 
pų... Bet gi kas bus rytoj, ko
kį palikimą iš dabarties gaus 
ateities karta ir kaip ji mus 
vertins? Tai*jaunimo uždavi
nys šiuo gyvybinės svarbos rei
kalu susidomėti, jį rimtai pa
studijuoti ir rasti atsakymą. 
Tai neabejotina, jog būsimo 
Jaunimo-Kongreso vienas svar
biųjų uždavinių ir yra žmo
gaus dvasines vertybes iškelti 
į dienos šviesą, “nupustyti” 
nuo jų laiko dulkes visu aka
deminiu supratimu, išmintimi 
ir šias vertybes jaunimui pri
statyti, kaip laiko pastatytą 
uždavinį.

Tad dvasinių vertybių siekis 
ir jų Įsisavinimas ir tebūna 
mūšų jaunimo pasididžiavi
mas ir tautinis žymuo!

Tenka kai ką ir džiugaus pa
sakyti, kad jau ir per chaoso 
dulkes pradeda ryškėti jauni
mo dvasinis atgimimas. Jau

Naujasis valstybės prokuroras Richard 
Kleindienst dar turi gauti senato pa
tvirtinimą pareigose. Jis anksčiau 
buvo pasitraukusio prokuroro John 
Mitchell padėjėjas. Prieš jį nusistatę 
senato liberalai ir kai kurios negry 

organizacijos.

nimas kai kur jau telkiasi į 
mažus būrelius, tariasi ir ieš
ko išeities iš klaikios dvasinės 
situacijos. Laikas mūsų jauni
mui ryžtis ir stoti į jaunimo 
dvasinio atgimimo avangardą, 
su tautine, aukštai iškelta vė
liava rankoje.

Konkrečiai tariant, asmeny
bės ugdymo — ugdymosi rei
kalas, ši tema turėtų būti 
įtraukta į Jaunimo Kongreso 
programą ir akademišku pajė
gumu, o taip pat ir visa tauti
ne atsakomybe pastudijuota.

Būtina atkreipti jaunimo dė
mesį, žvilgsnį į Lietuvą ir į 
pačią Europą, pasaulio kultū
ros lopšį. Būtina patikrinti Lie 
tuvos jaunimo nuotaikas, Eu
ropos kultūrinius laimėjimus. 
Na, ir jeigu tai kongresinis’ 
jaunimas apsispręstų, patį Jau 
nimo Kongresą užsklęsti to
kiais šūkiais: Lietuva — lie
tuviams! Laisvojo pasaulio 
jaunimas, tikrai, daug paša 
kytų savo sesėms, broliams 
Lietuvoje. Daug būtų pasaky
ta ir suktiems, žemažiūriams 
pasaulio politikams. Kas dar 
svarbu: tokiais šūkiais lietu
vių jaunimas drauge įsijung
tų ir į Europos laisvųjų tautų 
apsijungimo didįjį vyksmą. 
Pasakytų — ir mes čia su ju
mis drauge!... Iš tikrųjų, 
laisvųjų Europos tautų visa
pusiškas apsijungimas ir yra 
visų Europos pavergtų tautų, 
o taip pat ir Lietuvos išsilais
vinimo reali viltis,

• Minesotos valstijoje (JAV) 
už eismo taisyklių pažeidimą į 
teismą buvo paduotas aštuonias
dešimtmetis vairuotojas. Paaiš
kėjo, kad vairuotojas niekada 
neturėjo teisių, nors mašina va
žinėja nuo 1915 metų.

• Ar žinote, kad vengrai Įsi
kūrė prie Dunojaus IX a.? Jų ka
ringi protėviai (ugrai, m ad j ar ai) 
atkeliavo ten iš pietų Uralo ste
pių.

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE
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Po vėliavų tokio Įnešimo... pasirodė 

atskirta protarpiu, be niekur nieko, cho
rų eisenos pradžia. Tai nutrauktas papro
tys, tradicija, kai tokių švenčių, iškilmių 
programos atlikėjų mažesnė ar didesnė 
eisena — minia ateina ne iš už “kulisų” į 
uždaromą ir atidaromą sceną, bet ateina 
kaip ir visuomenė, iš lauko salės pusės Į 
atvirą sceną, estradą ar aikštę. Tada eise
na pati atsineša vėliavas ar kitus atitinka
mus ženklus, protarpiais eisenoje paskirs
tytus. Pav.; į stadijoną, aikštę sportinin
kai^ kūno kultūros švenčių dalyviai... i 
šventoves iškilmingų pamaldų draugijos, 
klubai, sąjungos, federacijos, kad ir ka
riuomenė! ... Tokia eisena iš lauko i atsi
ras scenas ateina ir su savo muzika, ir su
tinkama, kur galima, su derama muzika, 
gėlėmis... Ir panašiai išeinančius, išsine- 
šančius vėliavas, ženklus išleidžiama...

Andrius Baltinis, rašydamas “Drauge” 
apie Latvių Dienas (1968. VIII. 30. IX. 2.) 
“Dieve laimink Baltiją’’ pabrėžia, kaip 
sakėsi, latviai vertina savo tautinę vėlia
vą: “Latvių kariai, kurie kovojo tiek Lat

vijoje, tiek už Latvijos ribų, visada nešė
si su savimi tautinę vėliavą!”

Apie “Latvių Dienas” pabaigusią Dai
nų šventę “Naujienų” korespondentas ra
šo: “Dainų šventės yra bent šimto metų 
senumo latvių tradicija, kurią jie atsinešė 
į šią šalį” (...) “Festivalis baigias di
džiuoju koncertu, kuris prasidėjo 53 cho
rų grupių paradu tautiniuose kostiumuose 
su savo tautinėmis vėliavomis ir specialia 
Dainų- šventės vėliava”—

Mūsų šios Dainų šventės atveju, atro
do LB-nės vadovybės, ar šventės komiteto, 
norėta sekti ALT-os Vasario 16-sios ir ki
tus panašius salėje minėjimus — akade
mijas, konferencijas... kur meninės da
lies gali ir nebūti. O kur ji yra, pav. Va
sario 16-sios minėjimuose, meninės pro
gramos atlikėjai sueina į sceną iš už “ku
lisų”, tai vėliavos įnešamos, o po akade
minės politinės dalies, ar kaip kitaip ją 
pavadinsime, išnešamos... Jeigu buvo 
taikyta i ALT-os pėdas, nors dainų šventė 
skirtingas renginys, tai po -atidaromų kal
bų ir himnų vėliavos turėjo būti išneštos... 
visuomenės išlydėtos...

“Mes. čia maža saujelė lietuvių kovoja
me iki paskutinės minulės už nepriklau 
somos Lietuvos vėliavą”... — rašo Kazys 
Škirpa, nepriklausomos Lietuvos pasiun

tinys Berlyne, kai rtfsąi bolševikai, oku
pavę Lietuvą, atėmė pa'siuntinybės na
mus, ir kovotojai buvo priversti nuleisti 
ir atsiimti Lietuvos vėliava. ‘Tietuviu ak
tyvistų frontas ir kovos kelias*’, Naujienos 
1971 VII. 28.

Kokie aktyvistai nematė reikalo iškel
ti vėliavas, ar pastatyti šalimis didžiųjų 
durų, laisvame krašte, nepripažįstančia- 
me Lietuvos okupacijos, šios šventės die
ną ir keleriopų istorinių sukakčių metais! 
Tūkstančiai gatve praeinančių būtų jas 
pastebėję. Kiti būtų ir sušidomėję, kieno, 
kodėl, kam iškeltos čia vėliavos, jau ne
kalbant apie tūkstančius lietuvių, vėliavų 
pasigedusių išorėje, viduje ir eisenoje.

Suprantame tuos lietuvius, ar lietuvių 
kilmės, kuriems dabar jėga paklupdytos 
Lietuvos vėliava gali būti kokia “vėliav- 
palaikė”, menkniekis, kitiems “fašizmo”, 
extremizmo žymė.-.* Bet mums čia didžia
jai išeivijos daliai ir Lietuvoje pavergtai 
tautai, sulyginus mūsų vėliavą su tautas 
kančia, su partizanais, ją kėlusiais kraujo 
ir mirties aukomis, su tremtiniais Į “pla
čiosios tėvynės” mirties krašttts, sti Ku
dirka, pastatytu prifeš teismą po raudona 
vėliava, ir taip teismui atsakiusiu... >— 
mūsų vėliava yra kaip tik ta didžioji, ktrri, 
išeivijoje iškelta, kalba vardu žmogaus, 
sąžinės laisvės, tautos teisės laisvai nepri- 
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klausoinai gyventi ir kurti, savo nepabai
giamą dainą.

iV-ji Dainų šventė buvo ir tebėra pir
moji be vėliavų ir be jokio ženklo vyksmo 
vietos išorėje, pirmoji su tokiu vėliavų 
įnešimu is su tokia jų padėtim viduje—

V. KUR MES EINAME — 
EISENA, ŠVIESOS, DRABUŽIAI

Lydėdami į estradą vienmarškinių vy
rų nešamas vėliavas, atsisūkams į chorų 
eiseną. Prieblandoje, mirkteliant švie
soms, sumirguliuoja sulieti į vieną bendrą 
tėkmę moterų chorai ir tyliai lėtai slenka. 
Pranešėja skelbia žinomų mišrių (ir at
skirų) chorų vardus. Moterys apsirengu
sio s šventiniais tautiniais drabužiais — 
reiškia žino, kur eina... Kiek šviesos lei
džia pamatyti — vaizdas lietuviškas, sa
vas, gražus. Tik kad leistų ilgiau matyti 
ištisai visą vaizdą!... Moterų eiseną vi
suomenė sutinka stovėdama ir lydi trūk
čiojančiu, apygausiu plojimu...

Po jų iš paskos išnyra visai priešingo 
vaizdo vyrų chorai, ar mišrių choru vyriš
kųjų pusių vėl ištisa kolona. Pranešėja čia 
kartoja tuos pačius vardus. Vyrai pasi
puošę, kaip trys vėliavnešiai, juodomis 
kelnėmis ir baltais trumpomis rankovė
mis marškiniais. Juoda balta gedulo juos
ta, tamsos traukoma, tįsčioja estrados 
link. Atrodo, lyg būtų paklydę, pataikę 

ne ten, kur reikia. Papurto nuostaba, šiur
pas, iškyla didelis klaustukas. Kodėl? 
Akys nukrypsta į bekylančias estradon ir 
ten besirikiuojančias moteris. Visuomenė 
susėda, ir vyrų kolona slenka be bendro 
visų dėmesio.

Įkandin vyrų kolonos pasirodo diri
gentai. Jie pagal tarptautinį įproti, etike
tą, pagal vardo šventės reikalavimą fra
kuoti. Reiškia, jie žino, kur ir ko eina. 
Ir taip pabaigia eiseną iškilminiu tarptau
tiniu tonu, aišku, prieštaraujančiu vyrų 
tokiai kolonai.

Vaikų — jaunuolių chorai eisenoje ne
dalyvavo. Jie suvesti iš už “kulisų” suso
dinti viršuje estrados, už tos margos tink
linės užuolaidos Į šalis, sudarė lyg sparnus 
savo margais drabužiais. Šis atžalynas, 
prižiūrimas tvarkos komisijos, tylus, ra
mus sėdėjo, nematydamas scenoje dai
nuojančiųjų vyresniųjų, laukdamas savo 
eilės. Jo bendrą chorą aiškiai pamatėme, 
išvestą į sceną dainuoti, čia buvo sakoma, 
kurių mokyklų chorai ir paliepta iššauktus 
atsistoti. Kadangi chorai pagal balsus iš
sklaidyti, tai atskirų chorų vienoje vietoje, 
nė jų mokytojų nematėme...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES

IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

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

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryto’

Rax. teL 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS
AKUaERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pula*xi Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadipniwis 
Treėiad. ir sekmad, ofisas uždarytos.

RoZ4 3241 WEST 66tt> PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
Ut

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 69541533 

Pox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rax.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

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

“contact lenses’"
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. 

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso Hlėf.- HEmlock 4-2123 
ReHd. tėte... Glbson 8-6195

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

_ P. ŠILEIKIS, 0. r.
M O.THOPEDAS-PROTEZISTAS
W Aparatai - Protezai, Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba kojom
* (Areh Supports) ir t. t

Vai.: 9__4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef,: PRospect 6-5084

Lietuvos Vyčių vakaras GOLFSTROMAS - EUROPOS PEČIUS
šeštadienį, vasario 19 d. Lie- 

tuvos Vykiai surengė savo sa
lėje tradicinį “Memories of 
Lithuania” vakarą. J. Evans 
pakvietė prie garbės stalo: Al
doną Brazis, kun. P. Ciniką, 
MIC, Lietuvos gen. kohsulę J. 
Daužvardienę, vyskupą V. Briz 
gį, vakaro pravedėją Leoną 
Paukštą, dr. L. Kriaučeliūną, 
ponią I. Kriaučeliūnienę ir so
listą Algirdą Brazį. Jis sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him 
nūs, o invokaciją sukalbėjo P. 
Cinikas.

Po pietų kalbą pasakė vys
kupas V. Btrizgys, pagirdamas 
Vyčių organizacijos darbus, 
ypač jų steigiamas mokyklas 
suaugusiems lietuviams, kurie 
norėtų pramokti savo tėvų kai 
bos. Vyskupas priminė ir kai 
kurių asmenų agitaciją prieš 
“Brizgį ir Vatikaną”, patarda
mas tas pastangas nukreipti 
prieš Maskvą, o ne prieš sa
vuosius lietuvius. Jis kvietė 
Vyčius energingai, aktyviai ir 
pozityviai tęsti darbą, ypač at 
lietuvinant nutautėjusius.

Solistas A. Brazis priminė

CRADfNSKAS
v PATI NAUJOJI 

SPALVOTA TV
[ LENGVIAUSIAI I

NUSTATOMA J
2512 W. 47 SI. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl 
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PERKRAUSTYMAl

MOVING
Ltidimaį — r'ilnx aparauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

^2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstu m y. 
ANTANAS VILIMAS 
. 823 West 34 Place

- -Tek: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

! - \ L j
Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12; 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-^ 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vilt 
ryto.

TėL: HEmlock 4-2413
7’J9 So. Maplewood avė. !

CHICAGO. ILL 60629
c ——  —
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Lietumi taipgi perta r pntauii 
ir progas sąžine tirta pff
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POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėtnis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtas scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gblmes.

Naujienose $ra gausus pasiriilkimas poezijos leidinių:
1. J. Augusfaityt6 i VaiėiGiileriė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- 

<natOį 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio tormato, 157 psL $2.00.
5. Butkv Eilėraščiai ir raštai; 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas; LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina 83.00.
7 Rlėbpai JurgeflSnlt, GLODI i LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenii, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Elliudti pasakojiinai apie 
fšvietlritas lietuvaitės senovės laikais; su autoriaus lliuslraajotniš. 35.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko
Anykščių Silglis”, vertimas, 42 psl. S2.00. /

14. Balys RbEla, UGNIES PA RDA V ĖJAS. Eilės, 95 psl. il.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. RinkUiK lynka, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Patras Sagatai, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MAfto LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gftodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psL, $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyrudllš, METŲ VINGIAI, Lynkbs rihktidė, 180 psl. $3.00.
22. Johas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,
psl. $1.00. •
24. Adomas Jasai, hdK PALAlMlkTAš. Eoežija. 115 psL $3.(fo.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naajienr 
.ištinę arba užsakyti paštu, pridėdšnt čeki ar piniginį orderi.

N A b J I E N o s,
1739 So. Halsted ŠL, Chicago, lit 60608

pločio. Vidutinis jo gylis vande
nyne yra apie 500 metrų. Ir ši 
milžiniška vandens srovė teka 
gana greitai. Savo pradžioj 
Golfstromas teka po 9 kilomet
rus per valandą, t. y., dvigubai 
greičiau negu Nemunas. Nuo 
aplinkinių, stovinčių vandenų, 
kitaip sakant, nuo savo “kran
tų”, Golfstromas skiriasi savo 
spalva ir temperatūra. Jis yra 
melsvos spalvos, o “krantai” — 
žalsvos. Iš tolo žiūrint, srovė 
ir “krantai” aiškiai matyti. 
Kaip griežta 5’ra linija, skirian
ti Gdlfstritfhią nuo stovinčių van
denų, galima spręsti iš to, kad 
laivo pirmagaly, atsirėmusiam Į 
stovinčius vAridėhis, ;r pastur- 

Igaly, esančiam Golfstrome, van
dens temperatūra skiriasi de

neseniai mirusį muziką J. Upe vadinam didesnę ar ma- 
Byanską, padainuodamas, Žmo žesnę nuolatinę vandens srovę, 
nai akompanuojant, By anskol tekančią sausuma. Esam įpratę 
mėgtą dainą. Vėliau A. Brazis 
kartu su sol. Kristina Mileriute 
padainavo ištrauką iš “Links
mosios našlės”

Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė savo kalboje dė
kojo Vyčiams už jau tradicija 
tapusių “Lietuvos atsiminimų” 
vakarų organizavimą. Ji pri
minė Lietuvos kančias ir ragi
no nenustoti vilties, nes “tau
ta gyva”. Ragino ištisus metus 
veikti Lietuvos labui, nepasi
tenkinant tik šventėmis.

J. Evans pristatė susirinku
siems šių metų Vyčių pagerbi
mo žymenį gaunantį dr. L. 
Kriaučeliūną, apie kurio veik
lą ir nuopelnus trumpai pa
kalbėjo. Pagerbtasis, jo žo
džiais: x“Ne tik duoda, bet ir 
pats dirba”. Jis priminė, kad 
praeityje šitokiais Vyčių pa
gerbimo ženklais buvo apdo
vanoti A. Rudis ir dr. J. Jero
me.

Atsakydamas dr. L. Kriau- 
čeliūnas pareiškė, esąs sujau
dintas parodytu jam dėmesiu. 
Į lietuvišką darbą jungtis esan 
ti šventa visų pareiga. D r. 
Kriaučeliūnas nusistebėjo Vy
čių patvarumu ir jų atliktais 
per 50 metų darbais Lietuvai, 
kurią Vyčiai pamilo iš tolo. 
Lietuvos visai nematę. Jis ra
gino jungti visas senas ir pri
augančias, naujas jėgas kovai 
už Lietuvos laisvę.

Po trumpų A. Brazio baigia
mųjų žodžių dar kalbėjo kun. 
A. Stasys, kviesdamas visus 
aukoti Amerikos Lietuvių Ta
rybai, ragindamas visus atsi
lankyti i Vasario 16 minėjimą.

Vakaras buvo baigtas trum
pa kun. P. Ciniko, MIC,, padė
kos malda. A. P.

ROCKFORD, UI.
Mūsų rūpestis

* Del 'susidariusių aplinkybių 
Vasario 16-tos minėjimas pavė
luotas, Įvyks jis tik vasario 27 
d. Lietuvių klubo salėje. Ame
rikos Lietuvių Tarybos vietos 
skyriaus pirmininkas Petras šer
nas sušaukė visų organizacijų 
atstovus pasitarti apie minėj imo- 
surengimą bei jo programą.

Programai atlikti iš Chicagos 
atvyksta Vyčių choras, muziko 
Fausto Strolios vadovaujamas. 
Choras ir jo solistės giedos baž
nyčioje, o mišias atnaušaus ii* 
pamokslą pasakys kanauninkas 
kun. Zakarauskas.

Po pamaldų bažnyčioje, kaip 
jau minėta, Lietuvių klubo sa
lėje Įvyks Vasario 16-os minėji
mas, kuriame bus pasakytos kal
bos, o meninę dalį atliks Vyčių 
choras. Visi kviečiami minėji
me dalyvauti. žvalgas

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
tCURtĖ GARSINASI
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manyti, kad upių krantai turi 
būti “kieti”, iš žemės. Tik pasa
kose pasakojama, kad esama to
kių kraštų, kur teka pieno upės 
su sviesto krantais, t. y., su 
minkštais krantais. Ar yra 
upių, kurių krantai būtų skysti, 
taip pat iš vandens? Taip, tokių 
upių yra daug ir jos yra nepaly
ginamai didesnės už sausumos 
upes. Nedaug yra didelių upių, 
kurios būtų platesnės už vieną 
kilometrą ir gilesnės už dešimt 
metrų. Bet ką reiškia šis sau
sumos upių plotis ir gylis, paly
ginus su vandenynų upėmis!

Žemėj yra trys didžiuliai van
denynai: Didysis, Atlanto ir In
dijos. Šių trijų vandenynų da
lys sudaro ledų vandenynus, ar
ba jūras, žemės ašigaliuose. Van
duo vandenynuose nestori ne
judamai, kaip ežeruose. Mat, 
vandenynai, dėl savo didumo, 
yra Įvairiose klimato juostose. 
Ties pusiauju, vandenys yra nuo
lat saulės kaitinami. Pusiaujo 
vandens temperatūra pasiekia 
ligi 30 laipsnių šilimos. Tuo 
tarpu ko arčiau į ašigalius, tuo 
vandens temperatūra mažėja, 
kol pereina Į amžino ledo sritis. 
Dėl šio temperatūros nevieno
dumo vandenynuose ir atsiran
da “upės”, arba, tikriau sa
kant, srovės. Kai kuriose vieto
se teka šilti vandenys, kitose — 
šalti. Tad vandenynų srovės 
yra šiltos ir šaltos, ir šiltų ir 
šaltų srovių yra daug. Laimė 
tiems kraštams, pro kuriuos te
ka šiltos srovės; o vargas tiems, 
pro kuriuos eiųa šaltcsios. Šil
tosios srovės minkština, švelni
na klimatą, o šaltos srovės daro 
jį nemalonų, žiaurų, beveik ne
tinkamą gyventi. Apie vieną to
kią vandenyno upę, arba srovę, 
čia ir bus papasakota.

Ties vidurinės Amerikos kran
tais, Meksikos Įlankoj, kur am
žinai kaitina jsaulė, prasideda 
•šiltoji Golfstromo srovė, kuri te
ka skersai Atlanto vandenyną ir 
atsimuša Į Europos krantus. 
Golfstromas yra tikras išgany
mas Europai. Jis visai teisingai 
vadinamas Europos pečium. Be 
Golfstromo visa šiaurės ir vidu
rinė Europa būtų šalta, susidėtų 
iš negyvenamų plotų, panašiai 
kaip Amerikoj šiaurės Kanada. 
Iš Meksikos Įlankos Golfstromas 
pro sąsiaurį tarp Kubos salos ir 
Floridos pusiasalio pasuka Į At
lanto vandenyną. Amerikiečiai 
juokauja, kad jie, jei norėtų, 
tai galėtų Europą sušaldyti. 
Tam reikėtų tik užpilti sąsiauri 
tarp Kubos ir Floridos. Tada 
Golfstromui būtų užkirstas ke
lias Į Atlantą ir jis turėtų pa
sukti visai kita linkme, grei
čiausiai į pietus, pusiaujo link. 
Žinoma, tai yra tik juokaį. Ta
čiau su šių dienų technika ame
rikiečiai lengvai galėtų savo 
grasinimą Įvykdyti. Nuo savo 
pradžios Jig įėjimo pro minėtą 
sąsiaurį į Atlanto vandenyną 
Golfstromas parodo tikrą gam
tos stebuklą. Būtent, savo pra
džioj jo tekančioji sroVė turi 
2.500 mfctrų gilumo, o Floridos 
sąsiaury — tik 800 metrų. Taigi, 
jis teka iš apačios Į viršų! Įėjęs 
Į Atlanto VafidertVna, Golfštro- 
nias greitai platėja ir pasiekia 
daugiau kaip 1,000 kilonietrų

(PUTRAMENTAS)šimčia laipsnių. Artėdamas prie 
Europos, Gofstromas skiriasi į 
dvi šakas: viena pasuka prie 
Islandijos, o antra — pro Nor
vegiją pasiekia net Naujosios 
Žemės krantus Lediniuotam van
denyne. Kiek svarbus yra Golf
stromas Europai, matyti iš to, 
kad Norvegijos uostai niekad 
neužšala ir ten gali augti dar 
miežiai ir avižos tokioj šiaurėj, 
kaip, pvz., Amerikoj ir Sibire 
yra beveik amžini ledai. Tai ši
limai, kurią atneša Golfstromas 
Europai, gauti, reikėtų kas mi
nutė sudeginti po du milijonus 
tonų akmeninių anglių! Golf- 
stromo ilgumas yra apie 11,000 
kilometrų. Tokia tad yra Golf
stromo upė, Europos pečius! 
Kaip matom, su juo negali net 
iš tolo lygintis jokia sausumos 
upė!

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Linismuaiū srt* liLdesiv >aianito- 
gražiausios geies ir va..'..aa. azrex* 

pili papuošimui ir sezoninės 
kapama gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMf NT/ V,
5525 S®. Ha ris m Ava. — 586-122C

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Talsfonah PR 8-0833 ir PR 84W34 

j

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUN AL HOME

IŠEISIU...
Išeisiu, nebeliks manęs, — ti

krai, iš pradžių marškiniai ma
no bus šlapi, paskui išdžius, — 
vaikai verks ir liausis, užmirš... 
Savo atgyvenau, laikas jau, ir, 
vis tiek, noriu dar vieno pavasa
rio ! — atkelsiu vartus, eisiu lau
kų pažiūrėti, — kaip šokinėja 
piemenys ir veršiukai, kaip jie 
šokinėja! Ir kokia skani žolė! 
Vėjas, atlėkęs nuo saulės, su
jaukia visą sodžių.

Pavasaris — šviežias ir grei
tas. Paskui, — vasara, — dau
gybė margų taškelių laukuose, 
judančių, krutančių, nuo aušros 
iki sutemų, — ir vyturių dau
gybė — kiekvienam žmogeliui 
po vyturį, po giedantį paukštį, 
— būkite sotūs giesmėms, -jei 
neužtenkat duonos...

Bitė Vilimaitė apie žemaitę
(iš Baltos dėmės)

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYT]

SUGADINA SMEGENIS
Grupė Anglijos gydytojų, ku

rie tyrinėjo marijuana vartojan
čių jaunuolių smegenis, nusta
tė, kad rūkymas to nuodo su
traukia smegenis. Tokia smege
nų atrofija priveda prie atmin
ties sumažėjimo arba visiško 
proto pakrikimo. Be to, Įvyksta 
asmenybės pasikeitimas; pasi
keičia temperamentas.

Kurie ilgai rūkė marijuarią, 
pasidarė tinginiais, netinką bet 
kokiam darbui. Bet politikieriai 
bando Įrodyti, kad tas svaigalas 
“nepavojingas” ir nesą reikalo 
uždrausti vartoti. Faktai rodo 
priešingai. M. š.

VARDAS PER 
NESUSIPRATIMĄ

Peru valstybės mieštas ii* pro
vincija vardu Arequipa gavo tą 
pavadinimą per nesusijlratimą. 
Ten 1537 iri. atvyko pirmasis 
baltas žmogus Diego de Almagro 
ir paklausė rodydamas Į žemę 

kaip vadinasi ta vieta, čiabu
viai pamanė, kad jų nebuvėlis 
svečias nori atsisėsti ir pakvie
tė tai padaryti savąja kalba.

— Taip, jūs galite čia pailsė
ti, — yra šio pavadinimo pras
mė čiabuvių kalboje.

lEUDEIKlS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
«HmrBfflnjnnnnnmnniutnHinHnntHiiiinuutu>nHtmnurtnnniuwJiwuu?HnR«ninnrnnnmn»

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS ' GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENIU

Tek: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-6440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Diffektdriy

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYŠĖ

PAULINA YUŠK1ENĖ
Gyv. Cicero, Illinois

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

1 ne. Apidimių kaime. ,
Amerikoje išgyveno 60 metų. . 
Paliko flulifldę: 3 dukterys — 

Catherine Kučius, Estelle Matt
son. jos vyras Cyrus. Eleanor 
Miller, jos Vyras Gėdrge. 5 anū- 

, kai. 8 proanūkai, 2 seserys, — 
Petronėje Schwab Lietuvoje 
Elena Rudienė ib kiti gitriinės. 
draugai bei pažįstami.

Priklausė Apšvietds Draugijai 
ir SLA 301 kuopai.

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

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

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

Nuliūdę lieka:
Dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Jean 
Vance. Tel. 652-5245.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 So. LITUANICA AVENUE, phone: YAros 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S<J. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1UW-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWiCZ)

2424 WEST 69th StftEET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671 |

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162rid ST. Photiė COmmodore 4-2228
South Holland, Illinoia

5 MAUJltfcdS, ėRlCAftd 8, ILL- FtBfcUAftV įfa
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Siu metu vasario 12 dieną Chicago Savings salėje bu/o paminėtas Abraham Lincoln gimtadienis. Taupymo 
bendrovėje ta proga atidaryta Abraham Lincoln gyvenimo paroda. Visi šios taupymo bendrovės nariai ir 
apylinkės gyventojai kviečiami aplankyti parodą. Paveiksle iš kairės į dešinę matome taupymo bendrovės 
direktorių Charles A. Beacham, bendrovės sekretorę ir iždininkę Margaret B. Littlefield ir bendrovės vice

prezidentą John E. Rakei.

Spalio ni^n. prąijioj ALT 
pirm. dr. K. I»o)>eiis ir vicep-kas ■

J. * ,l y- ~ ------------------------------------------

HĖLP WANTED — MALE
D* rb In inky Reikia

dr. K. Šidlauskas buvo priimti 
Valstybės departamente Euro
pos reikalams pasekretoriaus pa
vaduotojo, RichArd T. Davies, 
dalyvaujant Baltijos skyriaus Prefer experience in form and fill

DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS

Amerikos Lietuvių Tarybos politinė veikla
pasakė minėjimuose kalbas.

Metų pradžioj,'t, y. 1971 m. 
sausio 8 ir 9 dienomis ALT pirm, 
dr. K. Bobelis su keliais V-bos 
nariais buvo nuvykęs Į New Yor- 
ką dalyvauti VLIK, JAV, LB, ir 
Simo Kudirkos komitetų atsto
vų konferencijoj, kurioj buvo 
plačiai išdiskutuotos Įvairios ga
limybės, ką būtų galima pada
ryti dėl paties Simo Kudirkos 
likimo, jei jis būtų išlikęs gy
vas, ir kaip šis lietuvio nepasi
sekęs į laisvę šuolis turėtų būti 
Įamžintas.

Praeitų metų bėgyje Valdy
bos p-kas su kitais nariais da
lyvavo keliuose posėdžiuose 
Jungtinio Baltų K-to, kuriam dr. 
K. Bobelis praeitais metais va
dovavo, bendriems visas tris pa- 

tautas liečiantiems

Šalia netolimos praeities ne
paprastų Įvykių — Simo Ku
dirkos, Bražinskų ir Simokaičių 
bylų, kurios buvo pareikalavę iš 
Tarybos vadovybės skubios akci
jos, ALT Valdyba nebuvo nu
stojus rūpintis ir bėgamaisiais 
politiniais reikalais.
- Kaip kiekvienais metais, ALT 

Valdybos buvo pasirūpinta, kad 
JAV Kongreso abeji rūmai tin
kamai paminėtų 1971 m. vasa
rio 16 dieną. Praeitais metais 
JAV Senate ir Atstovų Rūmuo
se kalbas pasakė arba savo pa
reiškimus Į “Congressional Re
cord” pridavė 72 kongresmanai 
ir 27 senatoriai.

Vasario 16 d. minėjimams lie
tuvių kolonijose Valdyba paruo
šė porą rezoliucijų pavyzdžių, 
kuriuos gavo ALT skyriai ir ben- baltiečių 
dradarbiaujančios organizacijos, klausimams apsvarstyti. 
Valdybos nariai eilėje vietovių

vo net keletą kartu metų bėgy
je priimtas prez. Nixono patarė
jo George Bell, su kuriuo Simo 
Kudirkos bylos metu sudarytas 
ir dabar palaikomas nuolatinis 
ryšis.

viršininkui Doyle Martin. Su 
šiais pareigūnais ALT atstovai 
diskutavo visą eilę lietuviams 
aktualių klausimų, kaip pav. Si
mo Kudirkos likimas, Sovietų 
įvykdytos Baltijos kraštuos ag
resijos nepripažinimas bei Balti
jos diplomatinių, misijų tęsti
numo klausirųas. Tos pačios die
nos vakare ALT atstovai daly
vavo Mayflower viešbutyje Ame
rikos Balso lietuvių skyriaus 
20 metų veiklos paminėjime, į 
kurį, be JAV Informacijos Tar
nybos viršininkų, kelių Kongre
so ir Valstybės dep-to atstovų, 
buvo atsilankę daug kitų paverg
tų tautų politinių veikėjų.

Spalio mėnesio bėgyje Vašing
tone įvyko visų Amerikos etni
nių grupių konferencija, kurioj 
.Altą atstovavo vicep-kas dr. K. 
Šidlauskas ir dr. Jonas Genys, 
šioj konferencijoj ALT atsto
vams pavyko Baltijos tautų lais
vės klausimą įtraukti į konfe
rencijos priimtą politinę rezo
liuciją.

r MAINTENANCE MAN
FACTORY EXPERIENCE ONLY - 

Good all around electrical and me
chanical trouble shooting and repairs. 
" ' , ‘ ■ : L__ __yzj

packaging.
Second shift.

Call Mr. LATHAM - 
EVANS FOOD PRODUCTS

4118 So. HALSTED ST.
Tel. 251-7400

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai Ir įrengimai

parduodami
Iš MODELINIŲ NAMŲ RAT.DAT 

JO% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
laimus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

ALT pirm. dr. K Bobelis bu-

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

SS Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
S Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio px- 
<< ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
>) tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
K laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
tt šiai 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

Gave pinigus, tuojau knyga pasiųsime.

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

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

COSMOS PARCHS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T«l. WA 5-2757
3333 So. Halstad St., Chicago, HL 60608. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTI N A S

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigns ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metu patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«l. WA 5-J20.

GEROS DOVANOS
iioi knygoj parduodamos dabar "Naujienos*" su 

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 
tllk ---------.. ~— - ■ - — — _ — _ - - -- _ ■!■■■■■■ --- 1 •

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money orderi.

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

6 NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— WEDNES., FEBRUARY 28, 1072

Žmogaus garbinimas Viktoro 
Petravičiaus kūryboje

ŠĮ savaitgali Menėje Mar
quette Parke atsidaro Viktoro 
Petravičiaus naujosios grafi
kos bei tapybos paroda.

Viktoro Petravičiaus nauja 
kūryba yra gaivalingas ir ryž
tingas žmogaus aukštinimas. 
Kiti du svarbūs tapytojai ir 
grafikai, Vytautas Ignas ir Vy
tautas Kasiulis, irgi savo ruož
tu garbina žmogų. Kai Igno 
žmogus išsireiškia liaudišku 
piemenuku ar našlaičiu, kai 
Kasiulio žmogus ateina iš 
mito, legendos, literatūros, 
ypač romanistinės, kur pinasi 
Arlekino ir Kolumbinos figū
ros, tai Viktoro Petravičiaus 
žmogus yra itin realistinis ir 
šiandieninis, pergyvenęs 1960 
— 70 metų žiaurumą, smurtą 
ir vis ryžtasi gyvenimui ir per 
galei. Petravičiaus nelyg mot
to: gyventi ir garbinti tokį gy
venimą koks yra. šiandieninis 
Petravičius per tradicines liau 
diskų motyvų išraiškas nelyg 
atliepia Algimanto Mackaus 
poezijos neornamentiškumą, 
ypatingą dabarties pajutimą ir 
betarpiškumą.

Petravičiui charakteringa 
tai, kad jis savitas, seniai sa
ve suradęs menininkas, niekad 
vietoje nesustojąs ir savęs ne- 
pamėgdžiojąs. Jis eina su gy
venimu. Atėjo kūrybos pasau
lin per tautodailę ir lietuvišką 
liaudies tradiciją; po antrojo 
pasaulinio karo Vokietijoje 
prasiveržė brandžia suidealin
to žmogaus liaudies forma kū
ryba; 1950 — 60 metais išgyve
no abstrakto periodą, kada ly
giagrečiai dirbo tapybos, gra
fikos, stiklo mozaikos medžia
gose atvaizduodamas objektus ir 
objektų detales, o šiandien 
naujai persiėmęs jam būdingų 
figūrinių kompozicijų laisvu
mu dirba su praeities ir šian
dienos ženklais — simboliais, 
įsidėmėtinas dar vienas daly
kas apie dailininką. Jis dirba 
ciklais, grupėmis, nes viena
me paveiksle mintis nesibaigia, 
bet eina surištu minčių vers
mėm. Pvz„ šioje parodoje cik
las “Simfonija” susideda iš 
dvylikos grafikos darbų.

1960 — 1970 metų laikotar
pis be savo bendro žiaurumo 
ir neramumo turėjo išskirtiną 
kryžių Viktorui Petravičiui 
asmeniškai. Be abejo, tai tu
rėjo didelę Įtaką visai daili
ninko kūrybai ir jos tematikai. 
Ir šiandien mes tegalime tik 
džiaugtis Viktoro Petravičiaus 
surastu nauju realizmu ir dva
siniu tvirtumu, persiduodan-i lietuviams gerai pažįstamą, 
čiu į žiūrovą atvirumu sau iri kaipo buvusį duonos išvežio-

pasauliui. O tai yra 
brangus išgyvenimas.

Saulius Šimoliūnas

didžiai

Didžiausias kalbininkas
Joseph Caspar, tapęs Kar

dinolu Mezzofonti, kilęs iš Bo- 
lognos miesto Italijoje, buvo 
didžiausias pasaulio kalbinin
kas. Jis mokėjo 114 kalbų ir 
dar 72 jų dialektus — tarmes. 
Žinovų tvirtinimu 54 kalbomis 
jis kalbėjo kaip kalba išsilavi-, 
ne asmenys savo gimtosiomis 
kalbomis. Kinų kalbą jis iš
moko per 4 mėnesius ir tą 
kalbą laikė sunkiausia išmok
ti. Kalbininkas niekuomet ne
buvo išvvkes iš savo gimtosios e- V O
Italijos.

sistema

per se-

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Nąm«i, Žeme — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETR.1S KAZANAUSKAS, PrezidenUa

2212 W. Cennak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

jinio biznyje. Prieš išvykda
mas tolimon kelionėn jis ap
lankė savo sūnų Albertą, Ri
verdale, Ill. ir Joną, Pittsburg, 
Pa., taip pat 5 anūkus ir 6 
proanūkus. N. Gabrėnas yra 83 
metų, skaito Naujienas ir įdo 
maujasi lietuvišku gyvenimu 
bei pavergta Lietuva, iš kurios 
jis išvyko 1909 metais.

— Dr. Jonas Gliaudelis, So. 
Holland, Ill., Įsijungęs i Lietu
vių choro “Pirmyn” veiklą, 
su visa valdyba ir choristais, 
deda pastangas, kad operetės 
“Linksmoji našlė” pastatymai 
kovo 4 ir 5 d. susilauktų tinka
mo dėmesio visuomenėje. 
Operetės kai kurias žavingas 
melodijas praeitą sekmadieni 
grojo Lawrence Welk orkest
ras televizijos programoje.

— Stella Povilionis iš Mar
quette Parko apylinkės, Ame
rikos Legiono Swift posto pa- 
gelbinio Moterų vieneto parei
gūnė, aplankė su to posto na
rėmis sergančius ligoninėse 
karo veteranus ir įteikė jiems 
dovanas.

— Don Antikauskas iš Mar
quette Parko apylinkės yra 
Iraquois distrikto skautų glo
bos ir vajaus komiteto vicepir
mininkas. To distrikto skaitai 
vasarą turi bendrą1 iškylą” Mar
quette parke su įvairiomis 
skautiškomis programomis ir. 
pramogomis.

— "Vasarojimo ir sportavimo 
paroda prasidės vasario 27 d. 
International amfiteatre.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

LAIKRODŽIAI 1R BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpublie 7-194) -

LAIMINGI NAMAI
TIKRAI VĮz AUKŠTO 2 butų mūras 

20 metų. 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

Į 12 METŲ 2 butų geriausias mūro
* saugiai.

j namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga-

Rea! Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

Federallnty Ir valstijos pajamy 
moktsciv apskaičiavimas 

! N C O M E TA X 
Nekilnojamo turto pirkimas ■ 

pardavimas
REAL ESTATE 

Parašy paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
I N SU RANCE
NAUJAS ADRESAS 

Simaitis realty 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 111. 60631 Tek YA 7-5980

— Jaunimo Kongreso petici
jų komisija jau paruošė peti
cijų lapus, kurie yra gaunami 
Kongreso būstinėje, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Ill., 
60636. Jos tekstas yra trum
pas, koncentruotas ir aptarta 
pagrindiniai pavergtos Lietu
vos , Pabaltijo valstybių ir jų 
gyventojų reikalai taip pat tei
sėti reikalavimai. Peticija bus 
Įteikta Jungtinių Tautų gen. 
sekr. Kurt Waldheim. Prie šio 
darbo yra prašomi prisidėti ri-. Savings and Loan Ass’n., 
si pasirašant, renkant parašus

Grąžąs, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su ėlektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpytai, 

j 2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu- 
j vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. $44,900.

DIDĖT .TS 6 kambarių mūras. Mo- 
denius ’ 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyvenfi Marquette Parke. $22,500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

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

8 K AMR MŪ1L, moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai. Šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų 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-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS - 10 butų mūras, S 
automobiliu mūro garažas. Marquette 

j. Parke.

NERIS REAL ESTATE
Tik $83.000.

t Te!.: 471-0321
įvyksta šių metų balandžio 29 
d., 8 vai. vak. Kiti operos spėk 
takliai bus balandžio 30 d., 3 — 
vai. popiet, (gegužės 6 d., 8 HEATING CONTRACTOR 
vai. Vak., ir gegužės / d., 3 Įrengiu naujus ir perstatau senus vi- 
Vai. popiet. Visi spektakliai ■ su rūšių namo apšildymo pečius ir 
'•yks-Marijos mokyklos audi.i .ir.senus na- 
torijoje^ Chicagoje. - ••

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas

žemė juda, žemė kruta
Mūsų žemė nepaliaujamai 

juda aštuoniomiš įvairiomis 
kryptimis tuo pačiu laiku.

1. Ji sukasi apie savo ašį keis 
dama dienas ir naktis.

2. Skrieja aplink saulę 19 
mylių per sekundę ir padaro 
didžiulę elipsę per vienerius 
metus.

3. Kartu su saulės 
skrenda link Vegos 
žvaigždynų 12 mylių 
kundę.

4. Dalyvauja mėnlio judėji
me ir traukoje.

5. Sukasi apie bendrą sau
lės sistemos ašį.

6. Juda kartu su visa saulės . _ _
sistema ir palaiko traukos lyg- į platinant kitataučių tarpe.) rei^ujr grįzo į savo seną biznį, 
švara.

7. Keičia šiaurės
ašigalių padėtį tuo periodiniai 
pakeičiant metų laikus.

8. Dalyvauja pasikartojan 
čioje kas 25,000 metų kai ku
rių dangaus kūnų procesijoje.

♦ Kazys J. Macke - Maciukas, 
ilgų metų pareigūnas Chicago 

šio
mis dienomis pasitraukė iš pa-

Pirmoji ir paskutinė 
karo auka

Prancūzijos kareivis vardu 
Monty buvo nelaimingiausias 
1870 metų kare su Prūsija da
lyvis.. Jis pirmasis buvo su
žeistas ir paskutinysis nukau
tas. Jo gimimo vietoje, pietų 
Prancūzijoje valdžia jam pa
statė paminklą.

Taip pat dar teberenkami pa- Real Estate^ Insurance ir Income 
ir piet.ų ra^ai ir platinami lapai Ame- Tax patarnavimą. Reikalui' 

rikos Lietuvių Tarybos paruoš 
tos peticijos prez. Nixonui. Jie 
gaunami Altos raštinėje, 2606 
W. 63 St., Chicago, Ill. 60629.

— Kasparas Radvila vado
vaus komitetui, kuris rūpinsis 
IV-tosios Tautinių šokių šven
tės dalyvių nakvynėmis.

— Aldona Valeišaitė - Bru~ 
sokie.nė, išraiškos šokio meni
ninkė, turinti savo šokių studiją 
ir repetuojanti Jaunimo Cent
re, rengia baletą Chicagos 
Lietuvių Operai , kuri šiemet 
stato Banaičio “Jūratės ir Kas
tyčio” operą. A. Valeišaitė 
kaipo išraiškos meno interpre- 
tatorė bei šokėja yra plačiai 
pasireiškusi Europoje ir šiame 
krašte.

mus.' Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

esant, kreipkitės adresu: 2549
W. 71st Street, Chicago. Telef.
PR 6-3140. (Pr). *

— Charles Gabrėnas paskir
tas 3 metams i JAV Armijos Ci 
vilių departamentą Stuttgarto 
apylinkėje, Vokietijoje. Jis pa
kvietė pas save tėvą Napoleo
ną Gabrėną, Marquette Parko

— labiausiai nuskriaustam 
I pagalba — 341 Alvudo radijo 
paskaita ši ketvirtadienį, va
sario 24 d., 11 vai. r. Sophie 
Barčus Radijo šeimos valan
doj.

— Komp. Banaičio “Jūratės 
ir Kastyčio” operos premjera

Užbaikime milijoną! LF 
dešimtmečio vakaras - balius 
įvyksta vasario 26 d., 6 vai. 30 
min. vakaro Inn Motion salėje, 
5820 So. Kedzie Avė. Ta proga 
įstojo į LF narius su $100 įna
šais: Bronius ir Anelė. Ambra
ziejai, Saulius Vydas, M. D. ir 
Kazys ir Kazimiera Bradūnai; 
savo įnašus padidino $100 su
ma: M. Kvedaras iki $600, Jonas 
ir Ona Kanišauskai iki $800, Jo
nas Jankauskas iki $500 ir And
rius Baltrušaitis iki $200. Juozas 
Blažys atidarė LF savo šeimos 
atmintinį įnašą, Nr. 2920, įmo
kėdamas $600.

Vakaro - baliaus metu visi 
naujieji nariai bus pagerbti ir 
jiems bus įteikti LF nario ženk
liukai. Kas dalyvaus, prašoma

A. 4 L. INSURANCE & REALTY 
A LAURAITIS 

INCOME TAX 
♦645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-«775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigus automobiliu draudimai.

v - *

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208V1 W. 95th St.

GA 4-8654

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS 
Čia automobiliai išlyginami ir nuda- 

pranešti iki vasario 23 d. telef. žonū. Darbas atliekamas sąžiningai 
iki 4 vai. p. p. 927-9672 arba lr Kai'
LF būstinėm 2422 W. Marquette 3518-24 W. 63rd Street, Chicago, m. 
Rd^ Chicago, Dl. 60629, telef., TEL.—776-5M8
925-6897. (Pr). Anicetas Gerbaglunlca^




