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SUDANAS SUSITARĖ BAIGTI KOVAS
ADDIS ABABAS. — Sudano vyriausybė susitarė su savo 

pietins dalies atstovais baigti 16 metų trukusias kovas ir pradėti 
naują bendradarbiavimą. Pietinio Sudano gyventojai negrai gaus 
plačias autonomines teises, pagal dabar ruošiamą konstituciją, 
kuri turi būti priimta per 30 d. Konstitucija nustatys politinius, 
administracinius ir teisinius rėmus, kuriuose Pietinis Sudanas, 
jos gyventojų vadinamas Azania, galės likti Sudano valstybės 
ribose.

šešiose šiaurinio Sudano pro
vincijose daugumą gyventojų su
daro 12 milijonų arabų musul
monų, o pietuose, trijose provin
cijose gyvena 4 mil. negrų, dau
giausia pagonių. Sudano kovose 
su sukilėliais buvo daug skerdy
nių, teroro, buvo pralieta daug 
kraujo. Sudanui tas pietiečių su
kilimas kainuodavo pusę viso biu
džeto ir laikė pririšęs didelę da
lį Sudano kariuomenės.

Po dviejų savaičių derybų 
Etiopijoje buvo pasirašytas ben
dras pareiškimas, kurį šalia Su
dano vyriausybės atstovų pasi
rašė ir Pietinio Sudano Išlaisvi
nimo fronto vadas Medhin Dapa- 
rang.

Apie sovietų žydų 
teisę emigruoti

NEW YORKAS. — Praėjusią 
savaitę Naujienose pakartojome 
“New York Times” atspausdintą 
laišką apie žydų emigraciją iš 
Sovietų Sąjungos. To laiško au
torius^ Winthrop- Sargent -tvir
tino, kad sovietai negali atida
ryti savo sienų, nes jas atidarius, 
išvažiuotų ne tik žydai, bet lie
tuviai, armėnai ir milijonai ki
tų tautybių.

Į šį Seargeant laišką atsakė 
Amerikos žydų Kongreso veikė
jas Eleazar Lipski. Jis nurodo, 
kad 1958 m. sovietai išleido iš
važiuoti nemažai ispanų tauty
bės žmonių. Graikams buvo lei
sta išvažiuoti Į Graikiją,, len
kams leista sugrįžti Į Lenkiją. 
Visi tie žmonės buvo pareiškę 
norą važiuoti į tėvynes ir jiems 
buvo duoti leidimai išvykti. Ta
čiau tų leidimų neduodama žy
dams, kurie nori apsigyventi sa
vo tėvynėje —. Izraelyje.

Toliau laiške nurodoma, kad 
visos tautinės grupės Sovietų 
Sąjungoje turi teisę spausdinti 
laikraščius, turėti savo mokyk
las, kultūrines įstaigas. Tokių 
teisių neturi tik žydų tautybės 
žmonės, nors žydai sudaro 12-tą 
didžiausią sovietų tautinę gru
pę. Todėl, baigia laišką Lipskis, 
negalima tvirtinti, kad sovietų 
žydai reikalauja kokių specia
lių privilegijų, norėdami išva
žiuoti iš Sovietų Sąjungos.

Prasidėjo Angela 
Davis teismas

SAN JOSE. — Pirmadienį 
prasidėjo negrės komunistės 
Angela Davis teismas, kuriame 
ji kaltinama sąmokslu išvaduoti 
kalinius, parūpinimu ginklų, ku
riais buvo nušauti teisėjas,-pro
kuratūros valdininkas ir viena 
jury komisijos narė buvo peršau
ta.

Angela Davis tvirtina, kad ji 
persekiojama dėl to, kad ji — 
komunistė. Sovietų Sąjungoje 
partija veda plačią propagandos 
kampaniją, kurios tikslas paro
dyti, kad Amerikoje persekio
jami politiniai įsitikinimai, per
sekiojami komunistai.

Komunistės Davis gynėjas 
yra patyręs negrų civilinių tei-

IŠ VISO PASAULIO

ŠANCHAJUS. — Nors apie 
80 amerikiečių žurnalistų pra
šė Kinijos leidimo pasilikti ku
riam laikui Kinijoje, leidimas 
buvo duotas tik penkiems.

SAIGONAS. — Apie 4,000 
vietnamiečių kareivių pradėjo 

puolimą Kambodijos teritorijo
je prieš ten esančias komunistų 
jėgas.

SAN- FRANCISCO. — Ame
rikos prezidento dovana Kinijai 
— pora mušk jaučių — negalė
jo būti išvežti, nes vienas jų su
sirgo “slogomis”, praneša San 
Francisco zoologijos sodas.

RAWALPINDI. — Indija ati
davė Pakistanui 27 sužeistus pa
kistaniečius kareivius, kurie bu
vo Indijoje nelaisvėje. Pakista
nas išleido 17 indu belaisviu.

PESHAWAR. — Keli tūks
tančiai patanų genties žmonių 
demonstravo Pakistane reika
laudami politinės autonomijos. 
Patanaį reikalauja,, kad valdžia 
atšauktu'karo* stovi. •

DAMASKAS. — Sirijos-So- 
vietų Sąjungos pareiškimas po 
sovietų delegacijos vizito prane
ša, kad Sirijos gynyba bus su
stiprinta naujų ginklų iš Sov. 
Sąjungos siuntomis. Kiril Ma
zurov, vadovavęs sovietų dele
gacijai Sirijoje, jau sugrįžo na
mo.

CAPETOWN. — Pietų Afri
ka paskelbė, kad ji nepriims imi
grantų, kurie save vadina ateis
tais.

LONDONDERRY. — Airių 
moterų suruošta demonstracija 
šiaurinėj Airijoj praėjo ramiai. 
Nors demonstracijos uždraus
tos, kareiviai nesikišo į žygį, 
nors stiprios jų jėgos buvo su
trauktos aplink katalikų rajoną.

MASKVA. — Sovietų moksli
ninkai sako, kad iš mėnulio at
vežti nauji pavyzdžiai daug kuo 
skiriasi nuo anksčiau gautų mė
nulio smėlio pavyzdžių.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo kareiviai keturiuose mūšiuo
se nukovė 63-komunistų karei-' 
vius. Praėjusią savaitę iš Viet- Į 
namo buvo išvežta dar 3,000 
amerikiečių. Vietname liko 
124,000 amerikiečių kareivių.

MADRIDAS. — Garsus is
panas bulių kovotojas Manuel 
Benitez, vadinamas, EI Cordo- 
bes, pareiškė, kad jis savo kar
jerą baigė. Jis jau 35 metų 
ir dar nematęs pasaulio. Per sa
vo karjerą jis uždirbęs po 3 mil. 
dol. kasmet, nors rašyti ir skai
tyti jis neseniai teišmoko.

— Vilniuje sausio mėn. vie
šėjo penki vengrai — skulpto
riai. Iš Vilniaus jie išvyko į Mas
kvą dalyvauti vengrų ir sovietų 
skulptorių simpoziume. (E) 

šių bylose, jis yra praeityje gy
nęs Martin Luther King, Stoke- 
ly Carmichael ir Rap Brown. 
Penki teisėjai patys atsisakė ar
ba buvo pakeisti reikalaujant 
gynėjams. Netrukus bus pra
dėta sudarinėti jury komisija.

Apie 500 studentu iš Buffalo, N. Y. universiteto įau praėjo programą, kurioje susipažino su po
licijos darbu. Studentai grupėmis lankosi policijos įstaigose, apžiūri iš nusikaltėliy atimtus gink
lus ir važinėja su policijos patruliais miesto gatvėmis. Pagerėjo studentu santykiai su policija, 

kuri 1970 m. pavasarį kelis kart buvo pašaukta į universitetą malšinti riaušių.

Pasaulio spauda 
apie Lietuvą

Trijų okupuotos Lietuvos ku
nigų, Šeškevičiaus, Zdebskio ir 
Bubnio nuteisimas tebekelia va
karų pasaulio - dėmesį._

Eltos biuletenis Romoje, ita^ 
lų kalba, paskelbė žinią apie tris 
kunigus — ją ištisai persispaus
dino Paryžiaus dienraštis “La 
Croix” (praėj. metų gruodžio 21 
d.). Netrukus žinia pateko ir 
į kitus laikraščius. Paryžiuje 
leidžiamas mėnesinis laikraštis 
“Catacombes”, skirtas Tylinčia- 
jai Bažnyčiai, š. m. sausio 15 d. 
laidoje (nr. 4) žinią taip pat pa
skelbė ištisai (šio laikraščio ad
resas: Sergiu Grossu, B. P. 79, 
92 — Courbevoie, C. C. P. 1206- 
29, Paris, metinė prenumerata 
— 30 pr. frankų).

Apie trijų kunigų nuteisimą 
Lietuvoje rašė “Vita Nuova” 
dienraštis Trieste mieste, apie 
kun. Zdebskio suėmimą ir nu
teisimą Torino mieste leidžiama 
“La Stampa” (vasario 3 d.), “Vi
ta Nuova” Pisa mieste ir visa 
eilė kitų Italijos laikraščių.

Australijoje, Adelaidės mies
to dienraštis “The Advertiser” 
š. m. sausio 14 d. pažymėjo, kad 
JAV valst. departamentas po 
S. Kudirkos Įvykio “esąs nepa
prastai jautrus galimų pabėgė
lių atveju ir dėl to JAV parei
gūnai leidžią panaudoti jėgą at
vejais, kai pabėgėliai, siekią glo
bos JAV-se, prievarta gabena
mi į jų gimtuosius kraštus”.

Kitas Australijos laikraštis, 
“The News” įdėjo Elenos Dai
nienės nuotrauką, šalia eglaitės, 
papuoštos šiaudinukais ir pla
čiai pasakojo apie lietuviškas, 
ypač kalėdines, tradicijas. (E)

Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija
Į Lietuvių Rašytojų Draugi

jos premijos jury komisiją įei
na Kotryna Grigaitytė, Paulius 
Jurkus, Pranas Naujokaitis, Le
onardas Žitkevičius ir Antanas 
Sabalis, Lietuvių Fondo atsto
vas. Komisija vertins 1971 me
tų literatūrines knygas. Premi
jos (1000 dol.) mecenatas — 
Lietuvių Fondas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
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+ Izraelis vakar popiet pa
skelbė, kad jis atitraukia kariuo
menę iš Libano.; Lėktuvai išmė
tė lapelius arabų kalba, kur gy
ventojaiĮspėjami nelaikyti gink
luotų partizanų, nes už tai gali 
susilaukti Izraelio bausmės.. Li* 
bano kovose buvo sužeisti 5. iz
raelitai, apie 50 arabų žuvo ir 
keli šimtai buvo sužeistu. Su
griauta daug namų.

♦ Senato pakomitetis svars
to, ar nereikėtų pakelbti amnes
tijos visiems jauniems vyrams, 
kurie vengė karinės prievolės.

+ Kanadoje sugautą Wiscon- 
sino universiteto sprogdintoją 
Armstrong gins advokatai Wil
liam Kunstler ir Leonard Wein- 
glass, kurie gynė Čikagos teis’ 
me 7 agitatorius.

Vakarinėj Virginijoj nuo 
potvynio žuvo 66 asmenys. Tiek 
buvo rasta kūnų. Dar keli šim
tai žmonių yra dingę, o 4,000 li
ko be namų.

Vakar britų angliakasiai 
sugrįžo Į darbą, tačiau anglių 
trūkumas dar tęsis kelias savai
tes.

< šiaurės Korėjos delegacija 
lankosi Jugoslavijoje. Ji prieš 
tai buvo Maskvoje, kur atsisakė 
prisidėti prie Kinijos kritikavi
mo.

♦ Astronautas Edwin Aldrin 
atidengė, kad jis, grįžęs iš mė
nulio, visą mėnesį turėjo gydy
tis pas psichiatrą, nes buvo be- 
gaunąs nervinį sutrikimą nuo 
visų įspūdžių ir nuo žmonių jam 
rodomo dėmesio.

^Sovietų vertėjas, pagautas 
su slaptais lėktuvų planais V. 
Markelov New Yorko teisme pa* 
reiškė esąs nekaltas.

Siaučia gripas
Lietuvoje siaučia jau trečioji 

gripo epidemija. Sveikatos ‘mi‘- 
nisterijos” pareigūnas F. Pod- 
sedlovskis “Tiesoje” (nr. 25) 
pripažino: gripo epidemija Vil
niuje prasidėjusi anksčiau, gruo
džio pradžioje, matyt, todėl, kad 
dažniau į sostinę atvyksta sve
čiu iš tolimesnių respublikų.

(E)

Izraelis didina 
spaudimą Libanui 
JERUZALĖ. — Izraelis, ne

kreipdamas dėmesio į Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybą vakar 
jau ketvirtą dieną puolė Libane 
esančias palestiniečių arabų sto
vyklas. Faktiškai Izraelio ka
riuomenė yra okupavusi penkias 
Libano vietoves. Sprogddnarni 
namai, kuriuose gyvendavo ara
bai partizanai. Izraelio lėktuvai 
apšaudė ir Eirijos artilerijos po
zicijas, nes iš Sirijos buvo pa
leisti keli šūviai į Izraelio pusę.

Libano pranešama, kad Iz
raelis atsivežė į Libaną ir trak
torių, kurie platina kai kuriuos 
kelius. Iš to spėjama, kad Iz
raelis gali okupuoti pietinio Li
bano vietoves. Londono “Times” 
primena, kad prieš mėnesį Izra
elis įspėjo Libaną sutvarkyti pa
lestiniečius, nes kitu atveju Iz
raelis bus priverstas okupuoti 
tas vietas, iš kurių palestinie
čiai puldinėja Izraelį. Kartu, sa
ko Londono laikraštis, Izraelis 
gali pasistumti ir į Sirijos teri
toriją, nes jam seniai rūpi tos 
vietovės, kur prasideda Jordano 
upės aukštupys.

“Parodoje nėra 
30 metų kančių

JAV Kongreso A. Rūmų na
rys Peter W. Rodino, Jr. (iš 
New Jersey) savo pareiškime 
Kongrese, š. m. vasario 9 d., nu
rodęs į Vašingtone vykstančią 
sovietų meno bei amatų paro
dą, pažymėjo, kad jos lankyto
jai neįžiūrėję “nuolatinės lietu
vių, latvių ir estų kovos, jiems 
siekiant išlaikyti kultūrinės iš
raiškos laisvę nuo rusų okupaci
jos pradžios. Nejaučiama kas
dieninė kova prieš sovietų bru
talius persekiojimo veiksmus. 
Mes parodoje nematome daugiau 
kaip 30 metų buvusių kančių ir 
brutalumo”.

Rodino teigia, kad dabar vyks
tą kultūriniai mainai tarp JAV 
ir sovietų neprivalo nuslopinti 
amerikiečių budrumo. Rodino 
žodžiais, “mes negalime tylėti, 
reikšdami drauge su jais savo 
pyktį bei nusivylimą. Mes turi
me kiekviena proga kalbėti ir 
remti jų bylą”. (E)

“TAIVANAS - KINIJOS DALIS, JAV 
MAŽINS SAVO KARIUOMENĖ TAIVANE”

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas sugrįžo iš Šan
chajaus į Ameriką ir vakar 8 vai. vakare Čikagos laiku buvo iš
kilmingai sutiktas Washingtone. Šanchajuje jis pareiškė: "Tai 
buvo savaitė, kuri pakeitė pasaulį”. Bendras abiejų valstybių 
komunikatas, 1,750 žodžių ilgumo, pabrėžė abiejų valstybių pozi
cijas atskirais klausimais. Tos pozicijos daugelyje klausimų ne
sutampa. Amerika pripažino, .kad Taivanas yra Kinijos dalis ir 
visi nesusipratimai turi būti išspręsti pačių kiniečių. Dėl to Ame
rika pažadėjo išvežti iš Taivano visus savo kareivius ir karinius 
įrengimus. Komunikate visai neminimas Amerikos pažadas Tai- 
vanui jį ginti, neminima 1954 m. pasirašyta Tautinės Kinijos ir 
Amerikos Savitarpinės gynybos sutartis.

Komunikate pabrėžiamas Ame
rikos interesas, kad Taivano 
klausimas būtų išspręstas tai
kingai. Prezidento patarėjas 
Kissingeris paaiškino korespon
dentams, kad Amerikos įsipa
reigojimas ginti Taivaną vis dar 
galioja, tik jis komunikate ne
paminėtas, nenorint užgauti šei
mininkų. Kissingeris suminėjo 
ir visus derybų punktus, kuriuo
se Kinija padariusi nuolaidų. Pir
miausia, Kinija sutikusi palai
kyti ryšius su Amerikos vyriau
sybe, siekiant praplėsti susipra
timą. Aptarti pasikeitimų ga
limumai mokslo, kultūros, spor
to, žurnalizmo srityse. Kinija 
pritarusi tiems patiems tarptau
tinio bendradarbiavimo princi
pams. Abi pusės pritarė preky
bos ryšių užmezgimui. Buvo su
sitarta ateityje palaikyti kon
taktus ir siekti santykių sunpr^ 
mąlinimo, nes normalūs santy-* 
kiai tarp" Amerikos ir Kinijos 
būtų naudingi ne tik abiejų vals
tybių liaudinis, bet ir — visai 
Azijai ir pasauliui.

Tautinės Kinijos reakcija 
spaudoje ir pareiškimuose yra 
labai nepalanki prezidentui Ni- 
xonui. Taivano pareigūnas pa
reiškė, kad žmonės nusivylė Ni- 
xonu ir Amerika. Amerika pa
žadėjo atitraukti iš Taivano ka
riuomenę, nieko negaudama už 
tai iš Kinijos. Pagal Amerikos- 
Taivano sutartį Amerika nega
lėjo viena pati, nepasitarusi su 
Taivano vyriausybe, pažadėti su
mažinti ir išvežti kariuomenę, ra
šo Taipėjaus laikraštis “Chung- 
kuo Shih Pao”. Šis pareiškimas 
praras Amerikai visą pasitikė
jimą Azijoje ir tuo pačiu pa
kenks Amerikos interesams.

“Lien Ho Pao” Taivane sa
ko, kad “Nixonas parodė savo 
bailumą”. Jo kelionė visiškai 
nepasisekusi. Kin>’~ ’n Triu
ši jokių nuolaidu, — š ėri
ką. Laikraštis sutinka, kad tė
ra viena Kinija, tačiau ji esanti 
— Tautinė Kinija, o ne komunis
tų gauja, kuri šiandien kontro
liuoja Kiniją. Tautinė Kinija 
pati pajėgs ginti savo salas ir 
be Amerikos, pareiškė “Lien I.o 
Pao”.

Kiti Taivano laikraščiai rašo, 
kad Nixonas suteršė Amerikos 
ir amerikiečių garbę, parduoda
mas Taivano teises komunistų 
banditams.

Valstybės pasekretorius Mar- 
chall Green vakar atvyko į Ja
poniją paaiškinti japonų vyriau
sybei, kas vyko Pekine praėju
sią savaitę. Japonai irgi nesi
džiaugia paskelbtu po Nixono 
derybų komunikatu. “Japan 
Times” sako, kad Amerikos pa
sisukimas kita kryptimi susti
prina Japonijoje apgavimo 
jausmus.

Minėtame komunikate atski
ros nuomonės pareiškiamos In- 
dokinijos. Japonijos. Korėjos, 
net ir Indijos bei Pakistano klau
simuose. Arčiausiai abiejų vals
tybių pareiškimai sueina Tai-

Opiumo uždraudimas 
kenkiąs Turkijai

ANKARA. — Turkijos prem
jeras Nihat Erim pareiškė Tur
kijos agronomų suvažiavime, 
kad uždraudimas Turkijoje au
ginti opiumo auguonas žymiai 
pakenkė Turkijos pajamoms. Jis 
pridėjo, kad uždraudimas gali 
būti atšauktas.

Premjeras nurodė, kad Tur
kija opiumo aguonos auginti už
draudė grynai žmoniškumo su
metimais, norėdama padėti Ame
rikai sumažinti narkotikų spau
dimą, nes Amerika davė Turkijai 
po II-jo Pasaulinio karo milijo
nus dolerių ekonominės ir kari
nės paramos. Tačiau, pabrėžė, 
Turkija neįsipareigojo jokiai už
sienio "Valstybei, uždrausdama 
auginti aguonas. Jei mūsų eko
nomika? mūsų ūkininkai negalės 
užpildyti plyšio, atsiradusio dėl 
aguonų uždraudimo, niekas 
mums nedraudžia vėl auginti tas 
aguonas, pareiškė premjeras 
Erim.

Jis pridėjo, kad Amerika pati 
pasiūlė Turkijai 35 mil. dol. pa
dėti ūkininkams pereiti prie kitų 
javų ar daržovių auginimo ir 
dar davė 700,000 dol. techniki
nės paramos.

Italija paleido ■ 
parlamentą

ROMA. — Italijos preziden
tas su abiejų parlamento rūmų 
pirmininkais, paleido parlamen
tą ir paskelbė naujus rinkimus 

i gegužės mėn. Iki naujo parla
mento išrinkimo Italiją laikinai 
valdys vienos partijos — krikš
čionių demokratų vyriausybė, va
dovaujama premjero Andreotti. 
Jo vyriausybė pralaimėjo sena
te pasitikėjimo klausimą 158 
balsais prieš 151.

Kiek Vilniuje 
gimė, kiek - mirė?
Natūralus gyventojų judėji

mas Vilniuje, pagal sovietų sta
tistinius duomenis (‘Wiest n ik 
Statistiki”, nr. 11, 1971). 1970 
m. buvo toks; tais metais Vil
niuje gimė 6.453, mirė — 2.173, 
prieauglis 4.280, vedybų bu
vo 4.559, skyrybų — 1,451.

Kiekvienam tūkstančiui Vil
niaus gyventojų 1970 m. gimė
— 17.0, mirė — 5.7, prieauglis
— 11.3. vedvbu — 12. skyrybų
— 3.8. (E)

vano klausimu, kuriuo Kinija 
aiškiai pabrėžia, kad iš Taivano 
turi pasitraukti Amerikos kari
nės jėgos, o Amerika pažada tas 
jėgas mažinti ir visai likviduo
ti “mažėjant toje srityje įtempi
mui”. šiuo metu Taivane yra 
apie 8,000 amerikiečių karių.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jousmŲ damos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 IGNAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ŠIANDIENINIS ARTRITO TVARKYMAS

Daugiau tikrų žinių, mažiau prietarų — tada leng
viau pasiduos gydymui artritas.

Taip daug visose srityse čia santrauka 
priviso apgavikų, kad sunku pa- pranešimo 
sidarė nuo išnaudotojų apsisau
goti. Tiek lenkai, tiek lietuviai Gydymas, kaip ir kostiumas, 
nuo Įvairių prekybininkų nuken
čia, nes nesiorientuoja vaistų 
reikale, o taip pat ir savo ne
galėje.. čia supažindinsime gerb. 
skaitytojus su didžiausia sąna
rių negerove — reumatoidiniu 
artritu, čia ta liga vadinasi rhe
umatoid arthritis, arba trum
piau — RA. Tai pati sunkioji są
narių negalė, kuri iškraipo są
narius, suluošina žmogų.

Colorado universiteto profe
sorius Charley J. Smyth yra gy
dytojas ir vedėjas reumatinių 
ligų skyriaus tame universitete 
(Head of the Division on Rhe- 

, umatic Diseases). Reumatinių 
; ligų žinovai dabar buvo susirin

kę New Orleans mieste aptari
mai; kaip tvarkyti reumatoidinį 
artritą. Apie pacientus ir rei
kiamą kantrybę juos tvarkant 

1 buvo prisiminta, čia paduodama

reikia pritaikyti pacientui
Gydytojas turi nepamiršti, kad 

kiekvieno reumatiko gydymas 
yra visai skirtinga nuo visų kitų 
ta pat liga sergančiųjų sunkeny
bė. Pavieniui atsakančiai pri
taikytą gydymą reikia pravesti 
kiekvienu atveju pacientui ne
galuojant reumatoidiniu artritu. 
Už tai gydytojas privalo savo 
reumatiką labai gerai pažinti. 
Reikia paskirti pakankamai lai
ko sužinojimui paciento baimi- 
nimosi, rūpesčių ir silpnybes. 
Reikia Įvertinti paciento inteli
genciją ir jo supratimą savos 
negalės. Reikia išklausyti, kaip 
pacientas buvo anksčiau gydo
mas ir kaip jis dabar savo reu
matą tvarko. Reikia susekti, ar 
nebuvo vaistais imtais nuo reu
mato -apsinuodymo. - Pasiren
kant reumatą vaistus, reikia su-

Mediciniška tiesa

minėto profesoriaus 
tame susirinkime.

Paveiksle matomi aivudieeiai nupirko namus, esančius 6517 
ba". Alvudo vadovybė ir atsakingi namų pirkėjai sėdi iš kairės į dešinę: Elzbieta Kleizienė su vyru Antanu, Ma
rijos Gotceitienė ir Lukoševičienė, kun. Ansas Trakis, iždininkas Stasys Lukoševičius, Alvudo pirm. Zuzana Gird- 
vainytė, Jonė Bružienė, kun. Antanas Vilkaitis, Juozas Bosas ir Ona Algminienė. Stovi iš kairės į dešinę: Juozas 
Slabokas, Jonė Žygienė, dr. Jonas Adomavičius, Alfas Brinką, Anelė Kirvaitytė, Juozas Kalėda, dr. Ona Vaškevi- 
čiūtė ir Vytautas Žygas. Namai užpirkti ]972 m. vasario 18 d. Namų reikalu galima kreiptis į Alvuda arba kiek
vieną aivudietį tokiu adresu: 6517 So. California Avenue, arba 2319 W. Garfield Blvd., Chicago 111. 6Č636 tokiais 

telefonais: RE 7-6665 arba HE 4-8666. (Pr).
Nuotrauka M. Nagio

S. California Ave., kuriuos pavadins "Lietuvio sody- 
Elzbieta Kleizienė su vyru Antanu, Ma-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi.............—
Prof. Vacį; Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pust ---------------- --------------------------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208. pusk įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225, pusk, Įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais ' — ____ _ ______ i------------------ ....

©r< K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Profc S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk L.;— ------ —— --------
P. Liudžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ------ ---- - ----- -- -----------------------------
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

. , Įrišta

kokią

$6.00

$730

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

Utenos klubo 29 metu sukaktis

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — __;-------------
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pust, dabar tik ------ —-— ----------------- -$10.00

1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
A Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija u* pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimaiPoezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
Krykštavimai Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų, mažie
siems bei jaunimui:

1. M. Butkiene. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY- 
NU KĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš va^kų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dok

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra- 
žus leidinys. $1450.

X A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. SimaD- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, S 1,80.

4; Stase Vanagaite - Petersonienė, LAUME OAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64

Š. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys, S3.00.

8. Jonas Valai!1*, SEN0V6S LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
ėiai bendravo su savo dievais, 54 psl,, S1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

žinoti, ar pacientas nesirgo 
skrandžio žaizda, pakartotinu 
kokio organo uždegimu, inkstų, 
kepenų ar kraujo kuria liga.

Kokia ligos stadija — 
atsakantis ir gydymas

Ypatinga ligos stadija reika
lauja atsakančio gydymo. Pirmi
niame — ankstybame reumatoi
dinio artrito laikotarpyje gy
dymas remiasi šiais šešiais bū
tinumais. 1. Sumažinimas skaus
mo. 2. Raminimas uždegimo. 3. 
Užlaikymas sąnario veiklos. 4. 
Išvengimas sąnario iškrypimo.. 
5. Išmokymas apie ligą tiek pa
ciento, tiek jo šeimos narių. 6. 
Psichologiškai talkinama paci
entui prisitaikyti prie apturėto 
liguistumo. Tolimesnėje ligos 
eigoje daugelis čia minėtų būti
numų paliks, bet dar prisidės 
atsistatymo (rehabilitation) prie 
monės. Bus daromos pastangos 
prarastos sąnario veiklos atsta
tymui — jos gali būti trejopos: 
1. fizinė terapija, 2. užsiėmimais 
gydymas ir 3. atstatomoji chi
rurgija. Kokio nors amato — 
profesijos išmokimas bei išmo
kymas reumatikui irgi yra reikš
mingas. -
Kaip reumatoidini artritą gydyti 

— sunkus uždavinys

Labai sunkus darbas yra tas 
tinkamas kiekvieno reumatoidi
niu artiritu negaluojančio paci
ento gydymas. Viena, kad šios 
ligos eigą negalima pramatyti. 
Ji labai įvairuoja kiekvienu at
veju. Savu sunkumu ir į gydy
mą reagavimu ta liga kiekvie
nam atsitikime esti vis kitokia. 
Užtai sunku įvertinti gydymo 
pasekmes. Nežiūrint tokios sun
kenybės tos ligos gydymo įverti
nime ( medicina turi keletą pa
tikimų būdų, nusakančių, kaip 
kiekvienas pacientas reaguoja į 
bet kokį tos jo ligos gydymą.

1. Įvertinant sąnario uždegi
mo laipsnį, naudojamas indek
sas, kuris nurodo sekančius šešis 
dalykus: 1. skausmą, 2- karštu
mą, 3. paraudimą, 4. sutinimą, 
5. palietimui jautrumą (tender
ness), 6. sąnaryje skysčio atsi
radimą. Sąnario uždegimo stip
rumą pažymima lentelėje nau
dojant esamus minėtus pakiti
mus, išreiškiant jų stiprumą nuo 
vieno plušo iki keturių. Kiekvie
nu atveju ligonį apžiūrint virš 
minėtų reiškinių suma išreiškia
ma atsakančiu skaičiumi.

2. Dar vienaip įvertinant reu
matoidinio artrito laipsnį, nau
dojamas pirštų sutinimo stipru-

| mo dydis. Šito dydžio Įvertini-

.11

a

j

Jau išėjo seniai laukta
Juozčs Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
HMI didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina $2.00. 

i’ersiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- 

<iau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant
Mr Hrd< ri tokiu adresu:

ft

1739 s Halted St, Chicago. HL 60608

mui naudojama sekantys keturi 
dalykai. 1. Visų nešiojamas žie
das, arba vandens išliejimo kie
kis tam tikrame inde Įmerkus 
galūnę. 2. Kumščio stiprumas, 
išreikštas gyvsidabrio stulpelyje 
milimetrais. 3. Laikas — sekun
džių skaičius, per kurį pacien
tas nueina penkiasdešimt pėdų 
nuotolĮ. 4. Sąnario temperatū
ros laipsnis, specialiu prietaisu 
(thermistor) išmatuojant už
degto sąnario odos karšti — 
temperatūrą.

šitaip vertinant reumatoidinio 
artrito stovį apturimas patiki
mos žinios apie ligos tikrą page
rėjimą. ' ' -■

Reumatoidinio artrito 
gydymo pagrindai

Sekainoios šešios priemonės 
visų gydytojų yra pripažintos 
kiekvienu reumatoidinio artrito 
atveju naudotinomis. 1. Ramybė
— poilsis — ne judinimas uždeg
to sąnario. 2. Psichologinis ser
gančiojo prisitaikymas prie sa
vo liguistumo. 3. Skausmo leng
vinimas. 4. Su’mažakraujyste 
kova. 5. Atsakanti mankšta. 6. 
Mišrus maistas — visais ligos 
atvejais. Tai pagrindai — še
ši pamatiniai ■ akmenys šitos li
gos gydyme kiekvienam pacien
tui. šitos šešios gydymo priemo
nės turi būti taikomos kiekvie
nam reumatoidiniu artritu ne
galuojančiajam, nežiūrint ko^ 
kios dar kitos gydymo priemonės 
bus naudojamos tos ligos tvarky
mui. Vien tomis šešiomis gydy
mo priemonėmis daugelį tos li
gos nestipria forma negaluojan
čiųjų galima ilgam laikui paken
čiamai sutvarkyti. Tai pirmoji, 
pakopa (first level) minėta li
ga sergančiojo tvarkyme. Yra 
dar keturios priedinės tos ligos 
gydyme pakopos. Jos reikale 
naudojamos. Tai tarsi pirami
dinės pakopos gydant reumatoi
diniu artritu sunegalavusįjį. 
Apie jas sekantį kartą.

Išvada. Ne dangaus mig
dolų, ne stebuklingų vaistų reu
matoidiniam artritui mes ieško
kime ir troškime, bet tvirtai ant 
žemės stenkimės atsistoti — pa
grindinius tos ligos gydymo ga
limumus stenkimės išnaudoti. 
Visų pirma turime mes, gydyto
jai, išauklėti — išmokyti ne tik 
pacientą, jo šeimą, bet ir visą 
visuomenę, kaip reikia elgtis re
umatoidinio artrito atveju. Tai 
pagrindinio gydymo pirmoji da
lis. Antroji tokio gydymo dalis 
yra šilimos įvairiopas naudoji
mas. čia Įeina vonios, apsiriši- 
mas vilnioniais audeklais, ven
gimas peršalino, šiltas klima
tas ir panašūs prie šilimos pri
klausą dalykai. Trečia pagrindi
nio gydymosi nuo minėtos ligos 
dalis yra gydomoji mankšta. 
Ketvirta tokio gydymosi dalis 
yra poilsis — emocinis, sąna
rių ramybė ir viso kūno atvan
ga. Iš čia visi suprasime, kaip 
svarbu senesniam žmogui dvasi
nė ramybė jam pagarbą — mei
lę reiškiančioje aplinkoje. Pa
grindinio gydymo penktoji dalis
— tai saliciliatų naudojimas pri
sitaikant pakentimui tų vaistų
— kiekvienu atveju tuos vaistus 
individualiai pritaškant sergan
čiajam. Paprastai pradedama 
nuo keturių gramų paprasto as-

pirino per parą priėmimu, imant 
kas keturios ar kas šešios valan
dos atsakančią dalį tų keturių 
gramų. Jei tabletė po pusę gra
mo, tai reikės paimti astuonias 
aspirino tabletes paroje. Paval
gius geriausiai sutrynus ir košė
je kokioje ar uogienėje sumai
šius imti reikia tą.- aspiriną.

Pasiskaityti. Chronic Disease 
Management, February 1972.

ABU TEISINGI
Susitiko kartą du garsūs 

kiečių kompozitoriai, Wagneris 
ir Šumanas, ir ilgokai abu kal
bėjosi. Tai davė jiems progos 
apibūdinti vienas kitą.

— Puikus žmogus tas Šuma
nas, — sakė paskui Wagneris. 
— Bėda tik, kad jis visą laiką 
tyli.

O Šumanas apie WagnerI pa
sakė:

— Man jis labai patinka, tik 
jau plepa tai be sustojimo.

vo-

♦ Liežuvis žmogų pakaria, lie
žuvis ir paleidžia.

Utenos klubas susilaukė 29 kai kurie nariai ėmė abejoti, 
metų amžiau?. Tai buvo 1943 kad vargu klubas, imdamas 

kai būrelis tokius mažus nario mokesčius, 
galės išsilaikyti. Tačiau jis ne 
tik išsilaikė, bet ir jo finansi
nis stovis yra gana geras, ži
noma, vien tik iš mokesčių iš
silaikyti jis nebūtų pajėgęs. 
Didelė parama klubui yra me
tinis parengimas, kuris pap
rastai duoda gerokai pelno. 
Mat, kiekvieno nario pareiga 
yra dalyvauti parengime. Jei 
narys neatsilanko į parengimą, 
tai jis turi užsimokėti pusant
ro dolerio pabaudos. Be to, 
yra surengiami piknikai, ku
rie taip pat duoda daugiau ar 
mažiau pelno.

Per paskutinius 15 metų daug 
narių išmirė. Peržiūrėjęs pro
tokolų knygą, jsuskaičiavau, 
kad nuo klubo įsisteigimo iki 
1971 metų pabaigos mirė 178 
klubo nariai. Jų tarpe ir šeši 
klubo pirmininkai: J. Jaudei- 
ka, S. Narkis, K. Alesiūnas, P. 
Ožalas, J. Baličas ir W. Butkus. 
Dabartiniu laiku klubas turi 
apie 100 narių.

Klubo suštirinkiniai įvyksta 
kiekvieno mėnesio antrą an
tradienį Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Sekantis susirinkimas 
įvyks kovo 14 d. Nariai prašo
mi atsilankyti. — V. J.

m. vasario 21 d., 
uteniškių susirinko Vengeliaus 
ko svetainėje ir nutarė susior
ganizuoti klubą, pavadindami 
jį Utenos apskrities draugišku 
klubu. Tas vardas buvo parink 
tas dėl to, kad iš Utenos apsi 
krities yra kilę daug įžymių 
žmonių: rašytojų, žurnalistų, 
mokytojų, visuomenės veikėjų, 
poetų ir kt. Tarp jų gal pats 
įžymiausias yra vyskupas An
tanas Baranauskas, kuris pa
garsėjo visiems gerai žinomu 
“Anykščių šileliu”.

Prieš 30 metų ir vadinamie
ji senieji lietuviai dar buvo ga
na judrūs, tad ir naujai įsteig
tas klubas smarkiai augo. Per 
trumpą laiką jo narių skai
čius pasiekė apie 300. 1048 m. 
buvo sumanyta pataisyti klu
bo konstituciją ta prasme, kad 
nario mirties atveju būtų iš
mokama 50 dolerių pomirtinė. 
Specialiai sušauktas narių su
sirinkimas nubalsavo konstitu
ciją pataisyti. Taip pat nusta
tė nario mokestį, — $1.20 per 
metus. Nariui mirus 
įsipareigojo pasiųsti 
skiriant tam reikalui 
dolerių.

Nuo 1949 m. klubas pradėjo 
mokėti pomirtines. Jau tada

klubas 
vainiką, 

dešimt

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS «N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Streep Chicago, HL 60608

¥ni can’t
live on love

forever.
the lore in the world xnd you’re doing

E Bonds, 534% when held to matn

it’s foe when you’re old if you caa

Now is the time to start saving.bly picture yourself taking extended

ing that forty acres and firing off the

pare now.

first year). That extra ^%, ptyibie 
as a bonus at maturity, applies to 
Bonds issued since June 1, 1970... 
with a comparable improvetnest for

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on-

Now Bonds pay a bonus at maturity

make your retirement dreams s 
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside frbm each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy Way to save.

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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Knyga, dėl kurios norėjau kurti į 
Liepalotų medelynus ir ten pasislėpti 

bei

Viena kita smulkmena apie rašytoją Petronėlę
Orintaitę ir

1. Vietoj įžangos __
iškilmingas žodis

Garbingasai šio renginio — 
akademijos prezidiume, Gerbia
mosios ir Gerbiamieji knygos 
mylėtojai!

Man tenka didelė garbė kalbė
ti jau antrą kartą šioje šaunioje 
Los Angelių lietuvių kolonijoje, 
kur per mūsų gerbiamąjį Gene
ralinį garbės konsulą skaisčiai 
tebešviečia Lietuvos nepriklau
somybės švyturys, kur yra su
sispietusi gausybė poetų, rašy
tojų, kritikų, — laureatų ir ne- 
laureatų,’ — kur klesti Dailiųjų 
menų klubas, kur amžinu miegu 
užmigo LB L. A. apylinkės glo
botinis Kultūros klubas, kur ver
da kunkuliuoja žurnalizmas su 
dangiškus sapnus sapnuojančia 
Lietuvių žurnalistų s-gos sky
riaus valdyba, kur dar neseniai 
buvo garsiai šaukiama: “Tap
kime knygnešiais!” ir kur, pa
galiau, laurą po lauro į garbės 
puodą deda nemarusis Dramos 
sambūris, sugebąs net tūkstan
tinę pakloti dramos' konkursui, 
iš kurio išdygo “Paskutinis pik
nikas”. Taigi, tokiomis klestin-

jos naujausią kūrybą

čio kultūrinio gyvenimo sąlygo
mis man tenka jau antrą kartą
viešai kalbėti, — pirmąjį 1965- 
66 m. niekieno nesuruoštame 
“Ką laumės lėmė” knygos pri
statyme, o dabar, štai, vargu ar 
vėl būsiančiame iškilmingame 
“Liepalotų medynuose” prista
tyme. Savo ilgą žodį baigiu 
trumpu ir griausmingu bendruo- 
meniškiausiu šūkiu — tegyvuo
ja politika ir propaganda, mūsų 
stiprybės širdis ir viltis!

. 2. Bibliografinis Įrašas 
ir skelbimas

Abi iškilmingame žodyje pa
minėtąsias knygas sukūrė ra
šytoja Petronėlė Orintaitė, da
bar gyvenanti (uždarai ir be ga
lo daug dirbdama) Los Angelių 
mieste, Avinėlio (Avenel) gat
vėje. Pirmąją knygą — “Ką 
laumės lėmė”, parašytą apie sa
vo mokyklos ir mokslo bei kū
rybos draugą Salomėją Nėrį, pa
likęs nuošalyje, sustosiu ties 
naujausiąja — “Liepalotų me
dynuose”, londoniškės Nidos 
knygų klubo išleista Nr. 82 1971 
m. Londone, š kinyga — tai sa
votiška poetinės prozos giesmė

Petronėlė Orintaitė

dėlės yra atsiradusios knygoje 
dėl spaustuvės (atrodo, ir 
dakcijos) kaltės. Bet apie tai 
vėliau ar kita karta.

Na, dabar ir gerbiamam skai
tytojui gali būti aišku, kas įva
rė man baimę. Tai ta dedikaci
ja, kuri juk šalia didelio nuošir
dumo ir respekto dar reiškia -— 
jei atversi burną, turi kalbėti 
kaip humanitaras. Argi be rei
kalo trainiojaisi Humanitarinio 
fakulteto koridoriuose toje au
torės taip pakiliai knygoje pri
simenamo j Kalnų gatvėj, vė
liau Putvinskio (Putvio), o dar 
vėliau Salomėjos Nėries vardu 
perkrikštytoj.

Kaip paprastai apie ką nors 
rašau, apie šią knygą taip rašy
ti vis nenorėjau, o kaip rašyti 
turėčiau, ypač kaip humanitaras, 
vargu kada sugebėsiu.

re-
Susirinkimas išrinko naują 

: dr.
Arvydas Kudirką pirmininku 
(3332 Yuba Avė., San Jose, ( a!. 
95117; tel. 4(18-244-71^7). Ki
ti valdybe nariai: Irena Lingy- 
tė-Grenier iš Mill Valley, Romas 
Ankaitis iš Concord, Aldona Gai
galienė iš Lafayette ir Juozas 
Sidzikauskas-Sidas iš Oakland. 
Į Revizijos komisiją idėjo: Bro
nė Kellogg iš San Carlos ir Irena 
Šamai iš San Mateo. Balsus skai
čiavo ir rinkimus pravedė Rūta 
Narakas iš San Francisco.

Po susirinkimo svečius vaiši
no skyriaus programos vedėja 
Lila Pažėmėnienė. Svečiai taip
gi grožėjosi New Yorko lietu
vių grafiko Juozo Sodaičio pa
veikslais, kurie puošė susirinki
mo salės sienas. Daugelis jo dar
bų buvo vietoje nupirkti.

valdybą 1972-iems metam
i«.iai iš Čikagos — -dma ir Val- 
t das Adamkau Valdas Adamkus, 
| kuris yra Deputy Regionai Ad- 
I ministrator of the Environmen
tal Protection Agency (KPA) 
Midwestern Region, trumpai pra
nešė ir atsakė į klausimus apie 
savo diskusijas, turėtas lietu
viškais reikalais Baltuosiuose 
Rūmuose (White House) Wash
ingtone. Susirinkę nariai ir sve
čiai — viso virš 30 — diskutavo 
naują skyriaus konstituciją, atei- 

I r.ančio rudens rinkimus, ir nau
jų narių pritraukimą.

Liet. Respublikonų Klubo pir
mininkė t ra Bronė Kel’og iš San 
Carlos. Kiti klubo valdybos na
riai; Vanda Šliūpienė iš Burlin
game. dr. Algirdas Monstavičius 
iš San Francisco. A. l’ranys iš 
Mountain View, ir dr. Viktoras 
Kaupas iš Berkeley. Susirinki-

apie savo tėviškę, savo mokslo 
dienas ir jo židinius, apie prisi
kėlusią Lietuvą su jos laikinąja 
sostine Kaunu ir apie autorės, 
kaip ir visų mūsų, liūdną kelią 
į tremtį. Joje Įdėtos 9 apybrai
žos. Tai naujoviškas literatūri
nis žanras, kurio rašytoja inten
syviau ėmės dabar.

Prie viso to dar reikia pridėti, 
kad knyga turi 216 psl., kad pa
prastam pirkėjui (net ne kietų 
viršelių) ji kainuoja 3 dol. Los- 
angeliškiai (po ilgo laukimo) jau 
gali ją nusipirkti pas mūsų kny
gų platintoją Vacių Prižgintą.

Į——MHO lirwn - WX-W—T

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

vą, tą darbą jau sėkmingai tęsia 11 metų. Jo tvarkingai suorganizuo-
I tos ekskursijos vyksta sklandžiai, šią vasarą jo vadovaujamas Ameri

can Travel Service Bureau nuveš Į Lietuvą 9 ekskursantų grupes. 
Vienos ekskursijos tęsis 17 dienų, o kitos po 21. Lietuvoje praleis po 
11 dienų. Kas iš anksto užsiregistruos, tai galės pasirinkti patogiau
sią kelionės laiką. Pirmoji šių metų grupė jau pilna, o kitose dar yra 
po kelias vietas. Patariame planuoti iš anksto ir laiku užsiregistruoti, j 

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

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

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

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

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

Liepos 27 d: Chicaga —| New Yorkas, 21 dieną, grįžtant sustosime 
Romoje. —t " r >,

'Rūgpiūčio 2T d. Chicaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant su
stosime Paryžiuje.

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

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

Gruodžio 21 d. Chicago — New Yorkas, 14 dienų, Kalėdinė ke- 1 
lionė. . i

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
Į 9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

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

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

■ - - - -- -- - - - -- - - -- -

3. Apie tai, kas man įvarė baimės

Laikraščiuose jau užtikau ke
letą tos knygos “Liepalotų medy
nuose” — recenzijų. Recenzen
tai prideramo rango, tarp jų: 
Jurgis Gliaudą, Stepas Vykin
tas (Dirvoje), Pranas Naujo
kaitis (Tėviškės žiburiuose), O. 
Tarvydaitė - Roznikienė KDrau- 
ge). Pagunda ėmė ir mane, kad 
ir ne recenzentą, ir ne kritiką, 
bet šiaip sau žmogų, netoli lite- 
ratinio pasaulio stovinti, prisi
jungti prie jų, tačiau iki šiol pa
bijojau.

Kodėl?
Ne dėl to, kad neturėčiau ką 

pasakyti, nesugebėčiau ’ “pasi- 
kandžioti’V'kai'p mano artimieji 
dažnai mano rašymus apibūdi
na. Ne, ši kartą yra kita prie
žastis, kurią mėginsiu atsargiai 
nurodyti.

Ant mano rašliava apkrauto 
stalo guli vienas “Liepalotų me
dynuose” egzempliorius, jau pa
kartotinai perskaitytas, o pir
mąjį kartą “ryte 'prarytas”. O 
apie tuos “Liepalotus” rašyti vis 
pribijau.

— Kokia gi pikta dvasia tave 
baido? — paklausite.

Atsakymas: tame egzemplio
riuje yra Įrašyta grėsminga lem-

tis, kuri kelia man baimę ir len
kia prie žemės.

♦

Buvo 1971.12.22, bene trečia
dienis, vos pora dienų prieš Ka
lėdas. Tą dieną užėjau į rašyto
jos Petronėlės Orintaitės namus, 
o ši atsilankymo proga padova
nojo man vieną savo naujausios 
kūrybos — “Liepalotų medynuo
se” — ir jame įrašė: “Kolegai 
Humanitarui, kaimynui Liudui 
Balvočiui. P. Orintaitė. Los An
geles 1971.XII.22”. Man pado
vanotosios knygos egzempliorius 
truputį dar ir pakoreguotas au
torės ranka. Matyt, miela Ko
legė humanitarė panoro, kad aš 
pats savo akimis pamatyčiau, 
kokios korektūrinės klaidos klai-

Šiuo sykiu savo rašinį tuo ir 
baigiu. Jei Naujienų Redakcija 
duos sutikimą, aš prie “Liepalo
tų” sugrįšiu ir bandysiu atideng
ti savo knibždėjimų išdavas. 
Pvz. norėčiau sustoti ir prie 
anksčiau paminėtų knygos re
cenzentų ir jų “atradimų”. Vie
nu žodžiu — prie daug ko kito. 
O šits rašinys tėra tik kuklus 
gurkšnelis “ant drąsos”. O juk 
“Liepalotuose” yra tiek daug to, 
kas, baranauskiškai tariant, 
“net akį veria” ir “užu širdies 
tveria”.

P. S. O kas tie Liepalotai? — 
Tai gimtinis rašytojos Petronė
lės Orintaitės kaimas Suvalkijos 
lygumose, netoli Šešupės ir Ku
dirkos Naumiesčio.

Liudas Balvočius

Aktyviai veikia San Francisco 
lietuviai respublikonai

Pereitą savaitgalį Vandos ir 
Vytauto Šliūpų namuose Bur
lingame, Calif., Įvyko San Fran
cisco Lietuvių Respublikonų 
klubo vasario mėn. susirinkimas.

Susirinkimui progą davė sve-

mo šeimininkas, inž. Vyt. Šliū
pas, yra viceprezidentas Califor
nia Republican Nationalities 
Council, kurių būstinė yra Los 
Angeles mieste ir kuriai priklau
so 21 skirtinga tautinė grupė, 
gyvenanti Californijos valstijoje.

V. S.

SAN FRANCISCO ŽINIOS
San Francisco Lietuviu Bendru©- 

menė išrinko naują valdybą

Lietuvių Bendruomenės San 
Francisco skyriaus metinis su
sirinkimas ir Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimas 
įvyko vasario 20 d. College of 
San Mateo erdviose patalpose. 
Virš septyniasdešimties lietuvių 
gyvenančių plačioje San Fran
cisco Bay apylinkėje, susirinko 
išklausyti svečio prelegento iš 
Los Angeles — Juozo Kojelio — 
“Į Laisvę” žurnalo redaktoriaus, 
kuris puikiai išdėstė daugelį įdo
mių minčių, pradedant nuo lie
tuviško jaunimo Įtraukimo į tau
tinį darbą iki pat įvairių “pa
gundų”, kurios kenkia mūsų lie
tuviškai veiklai. Taipgi žodį ta-

galiūnas davė finansinę apyskai
tą ir pranešė kokiems reikalams 
paskirstytos aukos — 100 p-lei 
Lelei Pažemėnaitei, kuri atsto
vaus skyriui Il-me Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongrese; 20 — 
Lituanus žurnalui; 20 — Pa
vergtų Europos Tautų Komite
tui ir 10 — Batunui.

Susirinkimą gražiai palinks
mino astuoni jauni Lituanisti
nės mokyklos mokiniai, Rūtos 
Laurinaitienės vadovaujami. Jie 
sudainavo “Daug, daug daine
lių” ir “Du broliukai kunigai”. 
Tamara Mačiulytė padeklama
vo Juozo Mikuckio eilėraštį “Ar 
žinot tv šalį” ir Tomas Lauri
naitis smuiku pagrojo Ramovė- 
nų Maršą ir Ko liūdi, berželi.

----- -------------------------------------- A
JEIGU NEBŪTŲ 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, mi’nkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

... _ . . _ _ j
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AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

. 4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

INSURED

2U»

PER ANNUM PER ANNUMf0 PER ANNUM

UP TO
S20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^Iafety of^ 
YOUR SAYINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Chicago Savings
_ _  and Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
, Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. Io S P. M., Tum. 2 t. 4, Thur,, s Fri. 9 to S, S,f. 9 to 12:30

INSURED

rė latvių visuomenės atstovas, 
dr. Anderson, Professor of His
tory, San Jose State College, ir 
President-elect of the Associa
tion for the Advancement of 
Baltic Studies.

Minėjimui vadovavo San Fran
cisco Liet. B-nės pirmininkas, 
inž. Vytautas J. Šliūpas, sekre
toriavo Irena Lingytė-Grenier. 
Mėtinę skyriaus apyskaitą davė 
vicepirmininkas Alfonsas Vin- 
dašius, pranešdamas, kad mūsų 
nors ir mažas žmonių skaičiumi 
skyrius, bet per metus atliko 
palyginus didelį darbą — suruo
šė Australijos lietuvio dailininko 
Leono Urbono darbų parodą su 
paskaita; turėjo sėkmingą Pa
vasario Balių su programa; at
stovavo lietuviams su daininin
ke Adele Druktenyte Pavergtų 
Europos Tautų minėjime; R. Pa- 
žemėnas mus atstovavo Kanados 
Lietuvių Dienoje Galgary mies
te; . Vindašius mus atstovavo 
Oregono lietuvių šventėje; tu
rėjome vasaros užbaigtu ves — 
pikniką; įkūrėme Lietuvių Res
publikonų klubą; turėjome la
bai sėkmingą žiemos balių su 
La Traviata, kurią atliko svečiai 
iš Los Angeles — Birutė ir Rim
tautas Dabšiai, Antanas Pavasa
ris, Raimonda Apeikytė ir Al
gimantas žemaitaitis; pravedė- 
me Vasario 16-os minėjimą; Vy.t 
Šliūpas lietuviams atstovavo Ca
lifornijos Respublikonų Nationa
lities Council steigiamajame su
važiavime; nuoširdžiai priėmė
me daug lankytojų svečių iš ki
tų Amerikos lietuvių kolonijų ir 
iš pačios Lietuvos, taipgi pri
traukėme keletą lietuvių, kurie 
atsikėlė gyventi į šią apylinkę. 
Mūsų iždininkas Aloyzas Gri-

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
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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trims mėnesiams -________ $6.00
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Kanadoje:
metams $22.00 
pusei metų _$12.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

(Tęsinys)
Reik gerokai nesusivokti ir 

Žaisti savo ambicijomis, kai 
imiesi duoti pažymėjimus stu
dentams, norintiems vykti j Lie
tuvą studijuoti. Jeigu dingsta 
ir po ilgo laiko atsiranda upėje 
prof. J. Kazlauskas, žymus 
mokslininkas, tai kur gali atsi
rasti studentas, turėdamas švie- 
sos-Santaros kvitelį-rekomenda- 
ciją? Tai irgi sąlygos, apie ku
rias lietuvis turi pagalvoti, tuo 
labiau rašytojas.

atsakiusiam: “Esmi kataliks, 
koun veiksiu nebuvęs”, Kaip ir 
visi tremtijos rašytojai, turiu 
pelnyti duoną kasdieninę, apsi
mokėti už stogą, gazoliną (jeigu 
turi automobilį) ir mokėt taksas. 
Pe to visko galima rašyti, pla
nuoti. 0 be to, nelengva rašyti, 
jei daugiau galvoji, kas, kada 
išleis?

Keletą metų rašęs, beveik bai
giau stambų rinkinį lietuvių pa
sakų, kurių dalis išversta anglų

Orderiu kartu su užsakymu.

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

kalbon;
Turiu paruošęs trumpų apy

sakų, novelių rinkinį; •
Atsakant į klausimą; ką da- Beveik baigiau stamboką kny- 

bartiniu metu rašau, tenka tarti gą apie Simo Kudirkos gyveni- 
su žemaičiu, vyskupui Valančiui Imą ir jo pasiryžimą persikelti

Kas arčiau tiesos?
Draugo literatams nepatiko prieš porą savaičių Nau

jienų įžanginio “Svajojame ir dainuojame” pagrindinės 
mintys, liečiančios “Lietuvių poezijos išeivijoje” atran
ką ir tų poetų kūrybos vertinimą. Atkirčiai jie pasikvie
tė poetą, ir politikuojantį žurnalistą Joną Aistį, Lietuvo
je pradėjusį garsėti Kossu Aleksandravičiaus ir Kuosos 
Aleksandriškio vardu. Iš pastabų matyti, kad Jonas Ais
tis dar gyvena prieš 20 metų DP laivuose ir New Yorko 
uoste prieš Naujienas sukeltomis nuotaikomis ir kerta 
autoritetą turinčio politiko buože.

Straipsnio pradžioje jis prisipažįsta, kad Naujieno
se aptartoji antologija jo dar nepasiekusi ir jis negalįs 
ginti viso įvado, bet tai visai nekliudo p. Aisčiui keliais 
atvejais tvirtinti, kad Naujienos kimba prie žodžio^ poe
zijos nesupranta, o vertintojos net ir nepajėgia suprasti. 
Jo paties poezijos esmę aptariantis Viktorijos Skrupske- 
lytės vertinimas jį pasiekė anksčiau, negu pati poezijos 
knyga, ir tatai poetą įtikino, kad Naujienos jos nesupra
to. Jis Naujienas net įtaria, kad jos ir nenorėjo suprasti.

Mes negalime uždrausti p. Aisčiui turėti pirmų trem
ties Amerikoj dienų nuomonę apie Naujienas, bet mums 
atrodo, kad įtarinėjimams neturėtų būti pagrindo. Kas 
yra arčiau tiesos, bandysime šiandien pasvarstyti.

Žurnalistas Jonas Aistis, teisindamas V. Skrupske- 
lytės įvade skelbiamas mintis, šitaip rašo:

“Viktorija Skrupskelytė ne pirmu kartu užsire
komenduoja, kaip nauja ir didžiai pajėgi bei geros 
mokyklos literatūros tyrinėtoja. Mano poeziją ji at
skleidžia visai iš naujos'pusės, ir man iš tikrųjų buvo 
miela skaityti jos aiškinimus, nes dar niekas iki šiol 
nėra taip toli nuėjęs į mano poezijos esmę... Savo ei
lėse, gal būt, daugiau negu kiti mano bendralaikiai 
esu daugiur susikaupęs ties poezijos esme, jos raiš
kumo galimybėmis ir ribotumu. Man tie dalykai bu
vo ir yra svarbūs. Mano poezijos aiškintojai — An
tanas Vaičiulaitis, Bronius Krivickas, Rimvydas Šil
bajoris — daug gražių ir teisingų žodžių yra pasakę, o 
Viktorija Skrupskelytė atskleidė naują mano poezi
jos aspektą, mano manymu, yra arčiau tiesos. Nau
jienų vedamasis kimba prie žodžių ir ieško prieštara
vimų, kurių iš tikzrųjų nėra, kurių, gal būt, nesupra
to ir nenorėjo suprasti”. (Draugas 1972 m. vas. 26 
d. II d., 4 psl.).
Naujienos p-lės Skrupskęlytės vertinimą norėjo su

prasti, bet nesuprato. Naujienos nurodė, kodėl nesuprato. 
Naujienos pacitavo paragrafo pradžią, kuriame tvirtina-

ma, kad poeto lyrika skaitytoją pastato ne ties poeto jaus
mais, o paragrafo pabaigoje jau tvirtina, kad tie jausmai 
jau teka. Mums atrodo, kad Skrupskęlytės tvirtinimuo
se yra kontradikcijų, kenkiančių pačiai poezijai, tuo tarpu 
p. Aistis yra įsitikinęs, kad ji poezijos esmę geriau su
pratusi, negu kiti aiškintojai. Mums atrodo, kad Skrups
kelytė, baigusi tokias geras mokyklas, būtų galėjusi būti 
aiškesnė.

Mums atrodo, kad būtų geriau, jei p. Aistis, kaltinda
mas Naujienas, būtų taip pat nurodęs, kuri Naujienų min 
tis buvo netiksliai pacituota ir kuri klaidingai. Mes su p. 
Aisčiu pilniausiai sutinkame, kad iki šio meto buvusieji 
jo poezijos aiškintojai pasakė gerą apie poetą žodį, bet tie 
žodžiai nebuvo arti tiesos. Mums atrodo, kad sename ir 
kietame kiaute lindįs Vaičiulaitis, kad ir gražiu žodžiu, 
nepajėgs priartėti prie poetinės tiesos, o Rimvydas Šilba
joris, panėręs į tarptautinius vandenis, negali Lietuvos 
pakraščių rasti ir jos poetų suprasti. Gaila, kad p. Aistis, 
tiktai Naujienoms iškėlus Skrupskęlytės neaiškų dėsty
mą, viešai pareiškė, kad buvusieji jo poezijos vertintojai 
nebuvo arti tiesos.

Bet grįžkime dabar prie poezijos esmės. Naujienos 
turi didelį lietuviškos poezijos darbų rinkinį. Naujienose 
dirbantieji — rašantieji, renkantieji ir spausdinantieji — 
'..ietuvišką poeziją mėgsta ir skaito. Labai dažnai ją ko
mentuoja. Visi džiaugiasi kiekvienu rastu deimančiuku. 
Jeigu poezijos mėgėjai aiškintojo nesupranta, jeigu ji ne
pajėgia aiškiai minčių išdėstyti, tai ar šios silpnybės nu
rodymas yra jaunų humanitarų atstūmimas? Kiekvie
nas kalbos mokytojas iš mokinių reikalauja aiškumos. Ši 
taisyklė turėtų būti taikoma ir lietuvių poezijos aiškin
tojams. Aiškintojai turi taip rašyti, kad lietuvių po
ezijos mėgėjai suprastų. Jeigu mėgėjai aiškintojos nesu
pranta, tai kaip ją gali suprasti paprastas lietuviškos kny
gos mėgėjas?

P. Aistis cituotame rašinyje pasisakė, kad poezijos 
esmė jam visą laiką rūpėjusi ir dabar teberūpi. Jam rūpi 
ne tiktai raiškumas, bet ir josios ribotumas. Ar jam nie
kad nekilo mintis, kodėl lietuvių poetų įtaka tokia ribota? 
Kodėl į poezijos knygas sudedame tiek daug pinigų, o jos 
vis dėlto labai lėtai eina? Ar tarp tokio gausaus lietuvių 
poetų skaičiaus ir tarp lietuvių nėra nutrūkęs ryšys? Ar 
šių dienų poetams nėra kartu, kai jų puoselėtas kūrybos 
darbas lieka nesuprastas ir neįvertintas? Ar neaiškus 
poezijos aiškinimas Įdiegia susidomėjimą poezija? Ar 
Naujienos, siekdamos aiškintojų aiškumos, nepadeda po
ezijai? Jos norėtų poetus nukelti nuo debesų, kad žemėj 
gyvenantieji mūsų tautiečiai galėtų sutikti vaikščiojan
čius poetus ir pasigėrėti jų kūriniais.

į Ameriką — laisvę. Bet reikės 
atidėti, nes Žinių rinkimas kur 
kas painesnis negu aš maniau.

Ne ką daugiau galėčiau pridė
ti, ką suminėjau Subatvakaryje. 
Dabar žinoma, kad Simo žmona 
laikosi jos vyro vertos asmeny
bės tvirtumo. Pradžioje artimie
ji net giminės buvę nusigręžę, 
net siūlę pareikšti viešą pareiš
kimą, kaltinantį vyrą. Vėliau, 
po jo garbingos laikysenos teis
me, artimieji grįžę, visaip padė
dami vienai su vaiku likusiai mo
teriai, Tylus, rūstus okupantui- 
rusui pasmerkimas esąs skau
džiai jaučiamas ir nemažėjas.
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Kokios yra galimybės mūsų 

rašytojams -parašytus kūrinius 
išleisti:

a) lietuvių kalba,
b) angliškai ?
Lietuvių kalba knygų leidi

mas daugiau nei sunkus. Sek
tos, koks klubas partija dar iški
ša. Dažnai spauda murzina, ku
pina korektūros klaidų.

Anglų kalba vertimų leidimas 
išeina į visai kitus laukus, kur 
reikalavimai gan kieti: gera kal
ba, skoningas, nors ir nepraban- 
gingas apipavidalinimas. Anglų 
kalba leidimas gali būti net la
bai pelningas, jei mes sugebė
tum ėm suorganizuoti pajėges
nę leidyklą ir būtinus išteklius. 
Aš pats su visu tuo gerokai su
sipažinau, ieškodamas padores
nės leidyklos pasakų išleidimui. 
Nesigirdamas galiu pasakyti. 
Mano sūnus Jonas gan plačiai 
susirišęs su angliška spauda. An
gliškos leidyklos turi savo tiks
lus ir reikalavimus, ne visada 
mums palankius. Bostone — Su
batvakaryje man buvo įteikti 
net du klausimai apie Many- 
lands-Stepo Zobarsko leidyklą. 
Manau, tai gerai, žinoma, kad 
Zobarsko leidykla yra iš tų, ku
rios išleidžia knygą iš anksto ap
mokėjus išleidimo išlaidas. Tokių 
angliškų leidyklų yra keliolika 
gan įžymių, o mažesnių — Ma- 
nylands ūgio rasime kelias de
šimtis. Didesnė ar mažesnė ap
mokamoji leidykla — didelis 
skirtumas. Pvz., Vantage, New 
Yorke per metus išleidžia kele
tą šimtų knygų pavadinimų,- ka
talogų spausdina dešimtis tūks
tančių, turi galimybę pasiekti 
radijo, TV, turi savo knygų kri
tikus. Kaip gali lygintis, pvz., 
Manylands, per keletą metų iš
leidusi keletą knygų, turinti 
menkus ryšius, pripuolamą po
ros-trejeto asmenų redakcinę. — 
administracinę paramą?

Apie tai būtina plačiau užsi
minti, nes anglų kalba knygų lei
dimas kasdien- darysis gyvesnis, 
būtinesnis. Kaip tokia, Many- 
lans-Zobarskas tegu kruta. Ne- 
mažinkim jo ir jo artimųjų, ypač 
jo dukters Nijolės tikrai nema- 
žos talkos.

Atviras pasisakymas mums 
prasivers, nes anglų kalba raštų- 
knygų leidimas yra pirmoji są
lygų, jei mes norim išeiti iš pa

rapijinių rėmų, tarpusavio pa- 
siūtaravimo, priešrinkiminių pa
žadų. Mums reikia įsigyti pasą- 
prisistatyti eiliniam angliškai 
kalbančiam ir neeiliniam, — jie 
yra tikrieji mūsų talkininkai ir 
draugai, ir jie mus lydės mūsų 
pasisekimuose ir mūsų bėdose. 
Kartais gerai prakalbėlės, simpo
ziumui, priešrinkiminiai rankų 
spaudimai, šypsenos. Reikia ir 
to, bet mes neturime tik tuo pa
sikliauti, jaustis šypsenomis pa
kankamai atidirbę.

Anglų kalba knygų leidimas, 
tai tik pusė darbo. Knygos pla
tinimas, garsinimas buvo ir bus 
kur kas didesnis uždavinys. Nu
sisekęs pavyzdys yra Lietuvių 
Nepriklausomybės Fondo leidi
nys: “Lithuania 700 Years”, ku
rią organizuotai platino lietu
viai Amerikoje. Antra laida bai
giasi ir, manau, netrukus reikės 
leisti trečiąją laidą. Apmokėjęs 
LN fondas išleidimo išlaidas, ne
paliko Manylands rūsyje tru- 
nėti, bet visu atsidavimu plati
no; pvz., girdėjau, daktaras V. 
Paprockas vienas išplatinęs virš 
šimto “Lithuania 700 years”! 
Tai tik gera pradžia.

Mes turim sukurti naują, sti
prią leidyklą anglų kalba, su sti
priu platinimo tinklu ir ne pri
puolamais priešokiais spausdin
ti knygas, bet planingai. Many- 
lands-Zobarsko leidykla jau yra 
žinoma leidykla, leidžianti iš 
anksto apmokamus raštus ir 
kaip tokia ji turi atitinkamą 
prestižą. Nauja leidykla turi 
būti leidykla, kuri leidžia būti
nas išleisti knygas, t. y. tokias, 
kurios gali ir neapsimokėti.

Pravartu pastebėti, mūsų in
teligentija, ypač jaunieji, kas
kart labiau įsisąmonina reika
lą: pasakyti pasauliui, kas mes 
esam, ko mes norim ? Knyga ne
pavaduojama talkininkė tokiam 
reikalui.

5
— Kada kalbama apie Kultū

ros Fondą, tuojau galvokime 
apie tris dalykus: pinigus, pini
gus, pinigus. Tų trijų dalykų 
kietai laikosi katalikiška ir ki
tų religijų vadovybė. Ir jiems se
kasi gerai.

1947 m. rašytojų, muzikų, dai
lininkų suvažiavimas Vokietijo- 
je-Augsburge, buvo išrinkęs Stei
giamąjį Kultūros Fondo komi
tetą, penkiose asabosė: architek
tą Vyt. Landsbergį, St. Leskaitį, . 
kun. St. Yla, Vyt. Alantą ir ma
ne. Man teko pirmininko kėdė.

Parašėm įstatus, instrukcijas: 
visur, kur tik atsiras lietuvių, 
steigti Kultūros Fondo skyrius, 
priklausančius centrui JAV-se. 
Man ir buvo pavesta tokį centrą 
įsteigti JAV, ir buvo įsteigtas 
Scrantone, Pa., ir leisti žurna
lą — ir buvo leidžiamas Nemu
nas. Ir... “Viskas prapuolė, tik 
ant miesto pliko karčiama ir 
sekmadienio vokeliai liko”. Ši
taip man tada sueiliavo kun. Jo
nas Kasakaitis, Pittstono, Pa., 
klebonas. Apie jį vėliau.

Apvažiavau beveik visas di
desnes ar mažesnes lietuvių vie
toves šiaurėje, pragyvenimui ir 
išlaidoms pardavinėdamas Stain
less Steel virtuvės indus. Pir
miausia pajutau, kaip stiklinę 
rasotą sieną Philadelphijoj. Kur 
tik paklebensi prenumeratos ar 
Kultūros Fondo reikalais, daž
nas tyliai traukiasi, Sutikau 
daktarą Dambrauską-Dambro 
Philadelphijoj, išsišnekėjom per 
keletą valandų. Jis atvirai iš
dėjo:

“Pavėlavot. Lietuvių skati
kus gali šiek tiek rinkti Baltas, 
ALT. Labai nedaug, palyginus 
kiek surenka religinės organiza
cijos ir raudonieji. “Jis išdėstė 
atvirai: įvairios organizacijos, 
pažangūs ir nepažangūs, ir libe
ralai, ir katalikai padarė šiurkš
tų nesupratimą — klaidą smerk
dami smetoninę Lietuvą, tuo pa
čiu apspjaudė ir patriotinę lietu
vių bendruomenę Amerikoje. Ir 
atšaldė nuo daug ko, — Lietuvai 
ir mūsų kultūrai,naudingo. Kul
tūros Fondas kėsinasi į tą patį 
dolerį, kurį nori ir gali paimti 
vienaip ai’ kitaip prisitaikę — 
“išsitriksinę” jį pagauti../’

Tai buvo pirmas kibiras šal
to vandens. Deja, tikrovę, tik
riausią perliejantis.

Antras kibiras — kun. Jonas 
Kasakaitis, Pittstono klebonas. 
(Prieš porą metų miręs). “Mes 
turim atpilti vyskupijai pylia
vas”, pradėjo kun. Kasakaitis. 
“Ar aš tavo Kultūros Fondui 
duosiu, ar neduosiu — man nie
ko. Jei klebonas neatpils vysku
pijai pyliavą, jis gali būti nu
trenktas į tokią parapiją, kur ma
karonams, broleli, sunkiai iško- 
lektuosi”. 'Ilgai man dėstė. Aš 
prisiminiau laikraštyje straips
nį, kuriame buvo parašyta apie 
prelato Mendelio Baltimorėje 
uolumą: jis surinkęs iš savo pa
rapijos arti ketvirčio milijono 
dolerių Afrikos misijoms. Kun. 
Kasakaitis į tai: “Pats atsakei: 
Aš niekad prelatu nebūsiu, nes 
esu blogas pyliavininkas. Ką jūs 
atsivežėt ? Susidyilinkavusius 
parapijiečius. Su diplomais. Be 
diplomų angliakasiai, tik pažiū
rėk ką sukūrė. O jūs, DP, pa- 
laidosįt. Vergai!” Mažu kumš
teliu trinktelėjo į stalą kun. Ka
sakaitis: “Reikėjo atsivežti nors 
mažą šliupuką. Amerikoje Jo
nas Šliūpas praaugo Basanavi
čių, Kudirką, nes mes apie juos 
iš tolo girdime. Kai tik vysku
pija' perdaug pyliavom apkrau
davo, eidavom pačion avidėn ir 
sakydavom: “Mums reikia ko
voti su daktaru Jonu Šliūpu”. 
Nebijok: vyskupijos pirmiau su
žinojo Šliūpą nei išmoko skirti 
“polak” nuo “lithuanian”.

(Bus daugiau)
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Jeigu tiek jaunimo rengiasi brangiai 

įsigytais tautiniais drabužiais, kodėl šie, 
palyginus tik dalelės lėšų reikalaujantys, 
būtų atmesti. O kam pritrūktų vasarinės 
aprangos, būtų visai galima dėvėti ir kas 
dieną.

Ar latviai ir kiti, išsivertę šį veikalą, 
išvydę toki mūsų rodomą pavyzdį, privalo 
nepr. Lietuvos mokinius rodyti su jų uni
formomis (klasėje), ar rengti, kaip tik 
pakliūva!

Norėtum šauktis nepr. Lietuvos gim
nazijų mokytojus, klasių auklėtojus, di
rektorius, ypač inspektorius..» ar jie yra 
matę, ar žino tokią nepr. Lietuvos gimna
ziją, kurios mokiniai net mokslo metu 
klasėje yra taip dėvėję. . . .

Lietuviai lietuviškų veikalų scenose 
statytojai, koncertų, baletų rengėjai ir L L 
žino, jog drabužiai, atitinką tautybę, cha
rakterį, būdą, laikotarpį irgi neskiriama 
autentiškumo priemonė. Kad jie žino, Įro
do svetimų veikalų tolygių veikėjų kuo tei

singiausiais, būdingiausiais jų drabužiais 
rengimas. Čia iš daugelio vėl keletas pa
vyzdžių.

Jei gerai atsimenu, bene to paties D. 
Lapinsko, taip aprengusio Jūratę ir Kas
tyti, 1968. IV. 21 Čikagoje Mozarto kūri
nių koncerto net autoriaus gyvenimo, bio
grafijos , pasakotojas - ja buvo aprengti jo 
meto stilingais drabužiais.

Baleto šokėjų, šokančių kitų tautų ba
letus, 1968. VI. 17 Naujienose ar “Drauge” 
(netyčia nukirpau nuo teksto antraštę) 
recenzentas RR, žavėdamasis taip vaiz
dingai piešia drabužius.

“Spalvingais, skoningais rūbais, kurie 
buvo suprojektuoti I. Valeckytės, pasi
puošusios lėlės atgijo’’ (...) “į mazurkos 
laktą ar skriejo kaip vėjas per sceną. Rau
doni ir geltoni juodais pagražinimais rū
bai, ar maldai pritaikytos lengvos sukne
lės, tamsiai mėlyna trumpa tunika, bei 
skirtingų spalvų plasnojančiom skraistėm 
ar rankovėm apdarai — viskas skriejo, 
šuoliavo, plaukė scenoje, lyg pasakų kara
lystėje. Buvo gražu žiūrėti j jaunus veide
lius” (...) “Net mažos, lyg pupos, bal
tom pupūstom suknelėm ir didžiuliais kas
pinais ant galvų mergytės”... ir t. t.

Kas galėtų prieštarauti, kad tokių dra
bužių derinys su tos pačios tautos tauti
niais šokiais nėra gražus derinys. Koks mo 

zūras galėtų nepažinti, kad tie jattni vei
deliai šoka jo tautos šokius! ?

♦
“Lietuviai Calif Otilijoje” 1968. XI. 9. 

“Drauge” pasakojama apie “Muzikos va
karą”. Suvaidirtta ir iš čekų tautinės ope
ros, Smetanos “Parduotosios nuotakos” 
ištraukų, į kurias įeina ir tautiniai šokiai 
(ar šiaip pašokti atskiri šokiai). “Gražūs, 
tikri tautiniai kostiumai, kuriuos pasisko
lino iš čekų žemaitaitis, pridavė daug spal
vos ir autentiškumo visai grupei. Gerai 
šokius paruošė J; Tumienė”.,. Programą 
atliko “Vakarų Aidai' ansamblis.

Tą patį patvirtina “Dirva” 1968. XI. 22: 
“Daug autentiškumo pridavė visam pasta
tymui tikri čekų kostiumai’’... O tie kos
tiumai pareikalavo “išlaidų”. (Citata).

Nekalbant apie svetimoms operoms su
vaidinti brangini įsigyjamus ar išnuomo
jamus, būdingus vaizduojamam laikotar
piui , vietai, vaidmeniui, rūbus , štai ope
retės “Portia tarnaitė” Sėtpinos (D. Kučė- 
nienė), Uberto (V. Nakas) atitinkami rū
bai. (žiūr. 1969. IV. 2. Dirvoje foto nuo
trauką. Buvo ir kituose laikraščiuose.).

Net mūsų dainavimo studijų mokinių 
koncertuose kartais matai prie dainuoja
mo svetimo kūrinio pritaikytus dainuoto
jos drabužius... Ir taip toliau.

O apie rūpestingai mokamai sveti

miems reikalams parūpinamus anų auten
tiškus tikrus drabužius ir šiaip vaidme
nims tinkamus rašau ne todėl kad taip 
taikyti nereikia, bet rašau todėl, kad dau
giau kas iš mūsų susimąstytų, pripažintų, 
jog ir mūsų tautiniai drabužiai turi būti 
lietuviškai autentiški, skoningi, kūrybiš
ki, ne kokie visaip marmališki atkištiniai. 
Tada bus gražūs, net gražesni už kitų taU- 
tų. O visi kiti drabužiai šiaip pagal vaid
menį ir paskirtį turi būti atitinkamai tiks
lūs.

Rašau todėl, kad kaip nors sUkrapšty- 
tume pinigo įsigyti ir savo autentiškoms 
kūrybinėms priemonėms, kostiumams, sa
vo tautos dvasiai išreikšti. O jau ypač ta
da, kai tos priemonės turi kalbėti visos 
tautos vardu, jos neturi būti varganos, 
skurdžios mūsų pačių sukurtame, sveti
mame blizgėjime. Neturi taip skirtis, kaip 
Jūratė ir Kastytis skyrėsi tokia kasdienybe 
iš žibančio neeilinio pastatymo...

VIII. IV-SIOS DAINV ŠVENTĖS 
DEKORACIJA

įžengus vidun, pagauna dėmesį viršuje 
estrados pakopų ištiesta tinklinė užuolai
da, skirianti sceną, estradą, nuo užpaka
ly kylančių kėdžių eilių. Tinklas visaip 
išlankstytas “efektyviai” žėrinčio spalvin
gumo augmeniniais vijokliais “girlian
domis”, prilakdintais paukščių/.. Tinklo 

šalimis po tris, taip pat margai žėrinčias, 
sijas, stulpus, su viršuje mažytėmis sauso 
švendro šluotelėmis. Sijos pastatytos ant 
ilgų plonyčių kotelių.

Pirmasis įspūdis, lyg Kalėdos Čikagoje 
State gatvėje su vainikais apipintais stul
pais, su Kalėdų eglučių plieskiančiai pa
puošalais. .. Sijos, savo ruožtu, kai kas 
sako, primena indėnų palapinių stulpus. 
Kitas besišnekančius iš šalies pataiso: jis 
girdėjęs, skaitęs, jog užuolaida išrašyta 
lietuvių senovinių skrynių raštais. Sijos — 
Vilniaus verbos. Kitas neigiamai papurto 
galvą.

Dekoracija, sukėlusi šiokių tokių pa
lyginimų. vis dėlto teikė įspūdi liaudies 
meno, taip nuspalvinto ir techniškai me
niškai sustilizuoto. Bet šalia to atsiliepia 
antras gautas Įspūdis: kurios tautos liau
dies šis menas? Ar jame pakankamai 
mūsų liaudies meno dvasios ir išraiškinių 
savybių, kad jį būtų įmanoma pripažinti 
mūsų liaudies menu!

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U J I R N A S”
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 r d STREET 
Ofiso telef.: P Respect 8-3229 

Rexid. telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rex. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul«»xi Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinai 374-8012

telef.: P Respect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai. ir sekmad. ofisas uždarytas

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868 '

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ |R iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA^
Telef. 695-0533 

Pox Valley Medical Confer 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lit STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rexid: 388-2233
OFISO VALANDOS: , 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vau 
antrad., penktadienį nuo 1—5. treč.

- ir ieštad. tiktai susitarus,

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
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 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
' 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 rex. 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. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ lipei 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V. Tu mason is, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

MM WEST 7Ut STREET 
Ofbe telef.* HEmiock 4-2123 
Redd, feleCo Gibton 1-61*5

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPIDAS-PROTEZiSTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba ko|omi 

* (Arch Support!) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

help your
HEART FUNdV 
help your HEART

Juozas Pušneraitis

1972 m. sausio mėn. 26 d. va
kare, Čikagoje, staiga mirė Lie
tuvos kariuomenės kapitonas 
a. a. J.. Pušneraitis. Velionies 
pagerbimas ir atsisveikinimas 
su juo įvyko sausio mėn. 27 d. 
Petkaus koplyčioje. Liūdnąsias j 
iškilmes trumpu žodžiu pradėjo 
ir jas tvarkė A. Juškevičius. Kal
bėjo gen. M.’ Rėklaitis, {L. 
Šmulkštys, A. Stankus. Sekan
čią dieną po gedulingų pamaldų 
Tėvų jėzuitų koplyčioje, palai
dotas Lietuvių Tautinėse kapi
nėse. Laidotuvėse dalyvavo 
daugybė žmonių.

J. Pušneraitis gimė 1899 m. 
liepos men. 9 d. Bulzgeniškių 
kaime, Šimkaičių vis., Raseinių 
aps. Mokėsi Raseinių Vidurinė
je mokykloje. Pirmo Pasauli
nio karo pradžioje 1915 m. pa
sitraukė Rusijon ir tęsė mokslą 
Voronežo M. Yčo lietuvių gim
nazijoje. Priklausė .Jaunesniųjų 
moksleivių bešalio lavinimosi

GRADfflSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 47 SI. — FR 6-1998 
LIETUVI* EIK PAS LIETUVI!

I'pERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

. ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S

2047 W. 67th Pi. WAlbrook 5-8063 

i MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii jvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Piece 
Tel.: F Rentier 6-1882 

----- '

•........................................ ' ' '

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

■J
! Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
j dienio iki penktadienio 11—12 
1 vai. ryto. — šeštadienį ir sek

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

TeL: HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. «Ot>29
<1« - ■ - ...... 9 

<BR■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aiBBEinBB■■If
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, turis pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui isskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėnus ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio formato, 157 psl $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI !R RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

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

14. Balys Ruksa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI, Rinktine lyrika, 167 psL, $3 00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyriko? knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrini 

Uai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyrvotis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

J5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujiem? 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį,

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, DL 60608

organizacijai ir vėliau dalyva
vo moksleivių aušrininkų drau
gijoje. Grojo šių organizacijų 
stygų orkestre. Jono Jablonskio 
pamokose atsidėjęs studijavo lie 
tuvių kalbą. 1918 m. grįžo Lie
tuvon.

Raseinių apskr. organizavo 
vietos savivaldybes. 1919 m. 
įstojo karo mokyklon ir tų pat 
metų gruodžio mėn. baigė šios 
mokyklos antrąją laidą jaunes
niojo leitenanto laipsniu. Pas
kirtas į trečiąjį pėstininkų pul
ką Raseiniuose. Dalyvavo ko
vose prieš lenkus Suvalkijoje ir 
Trakų Apylinkėje. Po sunkios 
ligos perkeltas j Intendantūros 
transporto batalioną ir netrukus 
— į Kariuomenės štabo švieti
mo skyrių. Čia dirbo “Kario” 
žurnalo redakcijoje. 1932 m. 
perkeltas j Karo Aviacijos štabą, 
kuriame įvairias pareigas ėjo 
iki 1940 m. sovietinės okupaci
jos. Atliekamu laiku studijavo 
matematiką ir fiziką Vytauto 
Didžiojo universitete. Visą lai
ką gilino lietuvių kalbos studi
jas. Už sąžiningą tarnybą ka
rinės vadovybės apdovanotas 
įvairiais žymenimis.

1944 m. vasarą pasitraukė 
Vokietijon. Ilgiausiai gyveno 
Hanau/Main tremtinių stovyk
loje. Dirbo šios stovyklos admi
nistracijoje ir vietos laikraščio 
redakcijoje. Aktingai dalyva
vo visuomeninėje veikloje.

1949 m. atvyko Čikagon. Iki 
1965 m. dirbo fizinį darbą mu
zikos instrumentų fabrike. Ra
šinėjo mūsų spaudoje ir ben
dradarbiavo Lietuvių Enciklo
pedijoje. Veikė Liet. Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungoje, L. V. S. 
“Ramovės” Čikagos skyriuje ir 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 217 kuopoje, eidamas sun
kias finansų sekretoriaus parei
gas. Dalyvavo Lietuvių Kalbos 
Draugijoje.

A. a. Juozas Pušneraitis buvo 
gilių humaniškų pažiūrų, gerbė 
svetimus nusistatymus, kuklus 
ir labai pareigingas. Skaitė ir 
rėmė lietuvių spaudą. Gyvai 
dalyvavo plačioje lietuvių visuo
meninėje veikloje. Sielojosi 
gimtojo krašto likimu. Paliko 
liūdinčią žmoną Emą, artimuo
sius gimines ir labai daug bi
čiulių. Tebus jam lengva sve
tingo krašto žemelė! L. Š.

PATIKSLINIMAS

š. m. vasario mėn. 22 d. Nau 
jienų dienraštyje. Chicagos 
šauliai paminėjo vasario 16- 
sios 54 m. sukaktį šventės ap
rašyme Įsibrovė klaida.

Turi būti — veikalėli Tėviš
kės legendą sukūrė . Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopos meno 
vadovas J. Petrauskas, o akto
rius A. Brinką tik režisavo. Už 
klaidą atsiprašau.

Jonas Kaunas
H1ZMEKLA.U KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE’. — TURI GERLAUSl^ 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

Vietnamo kalniečiai — "montagnardai" — jau daug metų mato įvai
rias kariuomenes ir karo veiksmus, tačiau jie gyvena savo gyveni
mą, laikosi savo papročių ir nenoriai apleidžia kalnuotas vietas, ku

riose jų protėviai gyveno šimtus metų.

MIAMI, FLA.
Lietuvių klubas gražiai veikia

Noriu Naujienų draugams 
pranešti, kad mūsų Miami Lie
tuvių Klubas yra gerai susitvar
kęs ir prie naujosios valdybos 
pavyzdingai veikia.

Stangvilams, kuriems senoji 
valdyba buvo neteisėtai atėmusi 
parengimų bilietus ir juos pačius 
pašalinusi, bilietai yra sugrąžin
ti ir jie patys pakviesti sugrįžo 
į klubo narius. Ypatingai klubui 
nusipelnęs narys veikėjas Kau
lakis, kurį senieji direktoriai bu
vo pašalinę iš klubo ir iš narių, 
vėl yra ne tik gerbiamas klubo 
narys, bet ir direktorius. Klu
bui nuo uzurpatorių klikos apsi
valyti daug pagelbėjo serija 
straipsnių ir laiškų Naujienose. 
° šiuo -metu klubui yra reika

lingi vyras ir moteris — patar
nauti už baro ir svetainei prižiū
rėti. Yra prie klubo butas su vi
sais moderniškais įrengimais, ir 
skiriamas pusėtinai geras atly
ginimas.

Kaulakio žmonelė buvo sun
kiai sužeista, bet jau eina geryn.

Miami Lietuvių Klubo direk
torių pirmininkė išrinkta p. Ja
dvyga Jankienė, Vinco Jankaus 
žmona, žymi SLA ir kt. lietuviš
kų organizacijų teikėja. Klu
bas pavyzdingai atšventė Va
sario šešioliktąją, bet apie tai 
kiti žadėjo parašyti. J. P.

— Spėjama, kad sunkiausias 
kalakutas pasaulyje yra tasai 
išsiperėjęs 1970 m. Duš ji penk 
tadieni, dabar sverąs 65 sva
rus ir 4 uncijas ir Britų kala
kutų federacijos suruoštose 
varžybose laimėjęs sunkiausio 
titulą.

— Twickenhamo (Britani
ja) vienoje mokykloje moky
tojas liepė mokiniams ne dau
giau kaip dvidešimčia žodžių 
apibūdinti anatomiją, ir vie
nas dešimtmetis jam parašė: 
“Anatomija yra kažkas, ką vi
si turi, bet tai mergaitėse ge
riausiai atrodo”.

— Pradėdama karą, Indija 
turėjo 1.100 amerikiečių, rusų, 
britų ir savo gėmybos tankų, o 
Pakistanas 575» amerikiečių, 
rusų ir kinų gamintu.

— Izraelio min. pirm. Meir 
gavo grasinamąjį laišką, kad 
bus nužudyta ji pati ar kas 
nors iš jos šeimos, jei nebus 
liautasi krašte daryti skrodi
mus (tokį reikalavimą kelia 
kraštutiniai žydai sentikiai).

— Vienas anglų - prancūzų 
Concorde h*ktuvas kaštuos 12 
su puse milijono svarų.

— Sov. Sąjunga šiais metais 
'jaft išleido 12 tūkstančių žydų

išvažiuoti i Izraelį, dabai* jų 
išvažiuoja jau daugiau kaip 
pusantro tūkstančio kas savai
tė.

— Apie 2 mil. italų darbinin
kų dirba kituose Europos kraš
tuose, o i Siciliją ir iš jos į ki
tas krašto vietas pradėjo nele
galiai veržtis tunisiečiai, kurie 
dirba už pusę atlyginimo ir il
gesnes negu vietiniai valandas.

— Manise miestelyje (Ispa
nijoje) netoli Valencijos, be
veik visi 1.309 gyventojai lai
mėjo loterijoje, o kurie nelai
mėjo, nes neįveikė nusipirkti 
bilietų, tie gaus per labdaros 
organizaciją.

— įvairūs pasaulio kraštai, 
įskaitant Britaniją, Pracūziją 
ir Sov. Sąjungą, pradedant 
nuo pirmojo pasaulinio karo, 
yra skolingi JAV 50 milijar
dų dolerių, ir jeigu visos tos 
skolos būtų grąžintos, . tai kiek
vienam amerikiečiui išeitų po 
250 dol., arba devintadaliu ga 
lėtų sumažėti viešieji JAV nuo
stoliai, kurių ji turi 423 mili
jardus dolerių

— Japonijos vyriausybė 17,9 
procentais padidino savo im
peratoriaus ir jo šeimos išlai
das — iki 112 niil. jenų.

PRIEŠINGYBĖS

Kartą kažkuriame pobūvyje 
susitiko du anglų rašytojai >— 
čestertonas ir B. Shawj Pirina- 

' sis buvo ypač storas, o antrasis 
; aukštas, liet liesas.

— Į tamstą pasižiūrėjęs galė
tum sąkyti, kad Anglijoje siau
čia badas.

— O į lamstą pažiūrėjęs aš 
noriu sakyti, kad tuo atveju 
tamsta dėl to kaltas.

♦ Su liežuviu ir Rygą atranda.

REMKITE TUO* BIZNIERIUS.
%UR!E -lRSINASI

s ». n kn o

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Filatelistu Draugijos 
"Lietuva" narių susirinkimas ivyks 
vasario 29 d., 7:30 vai. vak.. Jaunimo 
Centre. Kviečiami nariai ir svečiai 
gausiai dalyvauti. . Valdyba

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis ir 
extra susirinkimas ivyks trečiadieni, 
kovo 1 dieną Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. 3133 S. Halsted ’St, 7:30 vai. 
vak. Visi nariai ir narės kviečiamos 
j susirinkimą, nes bus rinkimas Pil
domosios Tarybos ir taipgi rinkimas 
seimo delegatų, kurie vyks i Miami, 
Floridą birželio mėn.

A. Kaulakis, rašt.

— Eržvilko Draugilko Klubo susi
rinkimas Įvyks trečiadieni, kovo 1 d. 
Hollywood Inn salėje, 2417 W. 43 St. 
8 vai. vak. Nariai prašomi atsilanky
ti laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. 1972 metų pirmininkas turi 
būti būtinai išrinktas. Jeigu kas dar 
nėra duoklių užsimokėjęs, prašomas 
užsimokėti šiame susirinkime.

E. M. M.

PILKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAM (PUTRAMENTAS) 
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antx» 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY JL PETRO (PUTRAMENT/f:
5525 Sa. Harlem Av®. — 514*1220

’ GUŽAUSKŲ ' 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR. 84)833 Ir PR 8-0834
>■ ....................................................— 1

PETKUI
TtVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
<. ,tz, 2533 W. 71st Street

<■ K Telets GRovehUl 6-2345-A** S ’ 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI A1KSTS AUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE I

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

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139 
—

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671 I
11028 SOUTHWEST HIGH WAY, Palos Hills, Ill. 974-4410 
—

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911   I 
LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, ŪUnoii

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
nriiiinnii»»niiiirnnnnnnnninumnnnMUMtmHntunirBtniUHiurgMnai<.iediu , .t r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE A VENICE

TeL: TArda 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associaeijos
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>rt Lauderdale pajūryje gražiai nuaugusi Kim Oetjen išėjo pasivaikščioti su 18 mėn. broliuku Eric, kuris 9 r ei“ 
tai pavargo ir teko jį nešti.

AR TAI
NEAPSILEIDIMAS? r - / A-
Sekmadienį; .vasario mėn. 20 

d. nuvykau į Gimimo šv. Mer
gelės pa lapijos bažnyčią, Mar
quette Parke. Ten buvo atna
šaujamos 10:30 vai. Mišios — 
Suma už okupuotos Lietuvos 
laisvę. Bažnyčia pilna .pilnutėlė 
žmonių. Klebonas ir jo pagalbi
ninkai kunigai, susėdę prie al
toriaus, dalyvauja Tautos šven
tės pamaldose. Pamokslas, cho
ro giedamos giesmės pritaikin
tos šios šventės nuotaikai. Tik
rai gražu, tikra dvasios atgaiva. 
Pasijutau tarsi būčiau Nepri
klausomos Lietuvos laikais 
Kauno Bazilikoje.

Deja, širdį apėmė graudulys, 
kai apsidairęs nemačiau šiose 
pamaldose nei lietuviško jauni
mo, nei lituanistinių mokyklų 
vaikučių, tautiniais drabužiais 
pasipuošusių, nei pagaliau tauti
nės vėliavos.

XELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

Pool table assembly line 
WORKERS 

needed by
ARMAC ENTERPRISES 

Starting wage $2.25 per hour. 
Opportunity for advancement. 

Apply Monday or Tuesday. 
3950 So. UNION AVENUE

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žemi — Pardavimui

Dvidešimt penkių pėdų dailininkas
Kas nori pamatyti grynųjų kytojams iki š. m. kovo 12 d. 
įpresionizmo tapybos tech- įėjimas i parodą $1.00 (studen- 
ką, tas turi paskubėti pama- tams nuolaida) Meno institu- 
ti prancūzų dailininko Edo- tas atidarytas sekm. nuo 1:00 
irdo Vuillard (1868 — 1940) iki 6:00 v. v. ketv. nuo 10 ryto 
►žvalginę kūrybos parodą iki 8:30 v. v., kitomis dienomis 
licagos Meno institute (South nuo 10:00 ryto iki 5:00 v. v. 
ichigan ir East Adams sankry- Reikia skirti kūrybos tech- 
je), kuri bus atidaryta lan- ninę pusę — stilių nuo meno

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso ‘buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

J. A U G U S T A I T I S •
ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA I
154 pusi, knyga. Kaina $1.50 !

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

šiai ir tiksliausiai aprašė ir Įvertino Antano Smetonos veiklą. «
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis.
Kas negali užeiti i <cNaujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki « 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: (į

NAUJIENOS ;
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 į

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. v

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 311. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 6060S. — Tai. 254-3320

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

V. V A L A N T I N A 5

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5-5209

GEROS DOVANOS
iiof knygos parduodamos dabar "NauĮ Ienos#** tu 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _______ __
Minkštais viršeliais tik ___ ______________________

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

tik ______________________________________________

S3.00 
$2.00

$1.50

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekj *rbe 
money ordert

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED STM CHICAGO 8, ELR

kūrybos krypčių, srovinių sti
lių, kurie priklauso daugiau 
meno istorijos bei estetikos 
mokslams. Impresionistiniu 
techniniu stiliumi atlikti dar
bai nuo tam tikro atstumo tarp 
žiūrovo ir paveikslo — sudaro 
žiūrovui toki regini ar įspūdį, 
kokio kūrėjas siekia tą kūri
ni kurdamas. Iš arti pažvel
gęs i tokį paveikslą, matai 
grynų ar maišytų spalvų klos
tes, ,’dėmes, bet atsitraukus, 
tam tikram atstume, tos klos
tės lyg susilieja, iškyla tam tik
ra atspalvių harmonija, pra
deda ryškėti objektai ir gau
namas realus ar fantastinio 
vaizdo Įspūdis, čia darbo atli
kimo technika labai Įvairi, in
dividuali ir intuityvi. Kaip 
muzikoje akordas — atskirų 
tonų sąskambis klausytojui su
kelia pasigėrėjimą, taip ir 
impresionistiniame stiliuje ma 
tome ne atskiras detalių sude
damąsias dalis, bet tų išraiš
kos elementų komponentus, 
kurie žiūrovui sukelia grožio 
emocijas. Dail. Edouard Vuil
lard didžiuosius paveikslus rei
kia stebėti apie 25 pėdų atstu
me. Tik fame atstume žiūro
vas gali Įsisavinti to didžiojo 
prancūzų dailininko sukurtąjį 
dailės groži. Pabandykite.

Įdomu prisiminti keletą Įs
pūdžių iš tos parodos. Per tris 
ketvirtadienius vakarais po 
valandą stebėjau tos parodos 
lankytojus Meno institute ir 
visi, kaip susitarę! (su mažo
mis išimtimis) voromis iš arti 
žiūrėjo Į paveikslus. Neišken
tęs, keletą žiūrovų užklausiau 
ką jie ten iš taip arti, nosis pri
kišę, mato. “Beautiful texture” 
— atsakė man. M. Ivanauskas

Priėmimas Lietuvos 
Pasiuntinybėje

Lietuvos Atstovas ir ponia Ra
jeckai Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 54 m. proga š. m. 
vasario 15 d. surengė priėmimą 
Lietuvos Pasiuntinybės rūmuo
se. Dalyvavo per 150 svečių. .Tų 
tarpe buvo, atstovavę JAV vy
riausybę: valst. pasekretoriaus 
Johnson žmona, iš valst. depar
tamento: Protokolo šefas Mos- 
bacher su žmona ir pavaduoto
ju, dep-to Rytų Europos sk. di
rektorius Baker, Jr., keli buvę 
Rytų Europos skyrių vadovai, 
Apaštališkasis Delegatas L. Rai
mondi, Diplomatinio Korpuso de
kanas, Nikaraguos ambasado
rius Saccasa, Panamos ambasa
dorius, Latvijos, Estijos diplo
matai, Kongreso Atst. Rūmų na
rys D. Flood su žmona, atst. Ro
oney, iš New Yorko, žmona, vi
sa “Voice of America” vadovy
bė, daug politinio, ūkinio, kultū
ros gyvenimo atstovų, ukrainie
čių atstovai ir kt. t

Dalyvavo ir lietuviai iš Va
šingtono bei kitų miestų. ALT-bą 
atstovavo jos pirmininkas dr. K 
Bobelis ir dr. K. Šidlauskas, da
lyvavo ir Kongrese invokaciją 
sukalbėjęs liut. kun. J. Jozupai- 
tis, L. Bendruomenę JAV-se at
stovavo Valdybos narė Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr su vyru. (E)

Pagalvojau argi tai neapsilei- 
dimas ir kuo jį pateisinti ? Juk 
Marquette Parke L. Benudruo- 
menė turi vadovų, kurie, be
rods, nemenki veikėjai. Kodėl 
nerado reikalo suorganizuoti li
tuanistinių mokyklų vaikučių, 
juos papuošti tautinių spalvų 
kaspinėliais ir su tautine vėlia
va atvesti Į šias pamaldas. Ko
dėl šių lituanistinių mokyklų 
mokytojai žiūri Į tokias pamal
das pro pirštus? Argi tai ne jų 
tiesioginė pareiga mokyklos mo
kinius organizuotai atvesti į pa
maldas?

Graudu, kai tokios šventės 
metu ne vienas iš mūsų daly
vauja grynai angliškose pamal
dose, bandai juos pateisinti tuo, 
kad tai tie, kuriems stoka tauti
nio sąmoningunap. Bet dar 
graudžiau, kai matai Vasario 
16-tąją dieną, dalyvaujant gry
nai angliškose pamaldose ir li
tuanistinės mokyklos mokyto
jus?

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais mokytojai ir mokiniai išsi
rikiavę žygiuodavo Į bažnyčią. 
Nejaugi šiandien -juos yra apė
męs toks nuovargi^,-kad jau ne
pajėgia atvesti vaikų, nešančiii 
tautinę vėliavą Į Vasario 16-tos 
šventės lietuviškas pamaldas.

Koresp.

BRIGHTON PARKO 
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

Eilinis susirinkimas įvyko va
sario 3 d., Hollywood Inn salė
je. Susirinkimą atidarė pirm. 
Nellie Skinulis. Ji-pranešė, kad 
yra mirusios dvi narės. Mirusiai 
Vincentai Klimas buvo suteik
tas vainikas. Klubo garbės 
grabnešės palydėjo ją Į amžino 
poilsio rietą. Visos narės atsis
veikino su savo ilgamete klubo 
drauge ir jos šeimai išreiškė gi
lią užuojautą. Narė Pauline 
Burba, kuri gyveno Wisconsin 
valstijoj, buvo pagerbta atsisto
jimu ir tylos minute. Valdyba 
apie jos mirtį sužinojo tik po 
laidotuvių. Gaila, kad taip atsi
tiko.

Į klubą Įstojo dvi naujos na
rės — Sophie Vanko ir Anna 
Nemunas.

Buvo perskaitytas laiškas iš 
Chicagos Lietuvių Tarybos va
sario 16-tos proga. Narės nu
balsavo paaukoti $15 Lietuvos 
laisvės reikalams. .

Pirmininkė pranešė, kad ba
landžio 30 d. yra salė paimta 
žaidimams ir pageidavo išrinkti 
komisiją. Ji bus renkama kovo 
mėn. susirinkime.

Buvo pranešta, kad yra gim
tadienis narės Sophie Jasūnas. 
Po susirinkimo buvo sudainuo
ta “Ilgiausių Metų”, o po to pra
sidėjo vaišės. E. M. M.

TRUMPAI

— Juozas BaceviHiis ir An
tanas Stakėnas pristatė miesto 
merui Richard J. Daley moty
vuotą Marquette Parko Lietu
vių Namų Savininkų organi
zacijos valdybos nutarimą pra
šant pavadinti Archer — Pu-
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laski sankryžoje statomą mo
kyklą Marie S. (Curie vardu.

— Česlovas Kiliulis, So. Bos
ton, Mass., išrinktas Finansų 
komiteto pirmininku telkti 
lėšas Jaunimo kongresui. Į ko
mitetą Įeina Juozas Bichnevi- 
čius, Henrikas Čepas, Vincas 
Kazakaitis, Stasys Lūšys, Juo
zas Rašys ir Mykolas Subatis. 
Komiteto adresas: 51 Tarrev 
St., Dorchester, Mass.

-— William Mustaikis, Scott
ville, Mich., gavo nepamiršta
mą dovaną iš savo mylimos 
anūkės Adellos. Ji užsakė jam 
Naujienas.

— S LA kuopa, New Ha
ven, Conn, paskyrė Vasario 16 
gimnazijai stambesnę auką. 
Tos kuopos nariai gimnazijai 
paaukojo virš 100 dol.

— Inž. Kazys Oželis pasakys 
kalbą LB Brighton Parko apy
linkės Nepriklausomybės mi
nėjime, Įvykstančiame kovo 
12 d. 2 v. p. p. parapijos salėje.

— Jurgio Jašinsko “Melagin
gas Mikasės Laiškas” išėjo at
skiru 70 psl. Chicagos Lietuvių 
Literatūros D-jos leidiniu. Lei
dinyje yra paliesta Mikasės 
Navikaitės — Meškauskienės 
atsiminimų knyga “Žiūriu Į to
lius”, buvusi Naujienose jos 
kritika ir autorės laiškas Į tai. 
Paliesta gyvenimas, okupuoto
je Lietuvoje. Leidinys gauna
mas Naujienose, kaina 1,50 
dol.

♦ Užbaikime milijoną! A. a.
Antano Gintnerio švogeris ir 
šeima, pagerbdami velionio An
tano šviesią atmintį, Įamžino jį 
Lietuvių ’Fonde, atidarydami 
fonde velionio varSu sąskaitą 
Nr. 2932 ir įmokėdami $100. 
Savo laiškely LF rašo: “Anta
nui Gintneriui. Kartu keliavo
me gyvenimo keliu veik 50 me
tų. Žinome, Tu norėjai likti gy
vųjų tarpe. Būk su mumis są
raše tų garbingų lietuvių tarpe; 
kurie remia Lietuvių Fondą”. 
LF adresas: 2422 W. Marquette. 
Rd., Chicago, Ill. 60629, telef; 
925-6897. (Pr).

♦ Pirmyn Choro statoma
Franz Leharo Linksmoji Našlė 
bus kovo 4 ir 5 dienomis, Mari
jos Aukšt. mokyklos auditori
joj. Bilietai Marginiuose ir pas 
choro sekr. A. Jankauskienę, 
6828 So. Artesian, tel. 778-4293 
arba 737-9376. (Pr).

♦ Kazys J. Macke - Maciukas, 
ilgų metų pareigūnas Chicago 
Savings and Loan Ass’n., šio
mis dienomis pasitraukė iš pa
reigų. ir grįžo Į savo seną biznį, 
Real Estate, Insurance ir Income 
Tax patarnavimą. Reikalui 
esant, kreipkitės adresu: 2549 
W. 71st Street, Chicago. Telef. 
PR 6-3140. (Pr).

♦ Estate of FELIX WAJCU- 
LIS, deceased, of Etna Borough, 
Allegheny County, Pa. No. 907 
of 1969 in The Court of Common 
Pleas of Allegheny County, Pa. 
Orphans’ Court Division.

Anyone with information as 
to GEORGE VAIČIULIS, of 
Baltimore, Maryland, or ANTA
NAS VAIČIULIS, also known as 
ANTHONY VICHTELE, of Phi
ladelphia, Pa., is requested to 
notify:

Barton Grubbs, II, Esquire 
912 Frick Building 

Pittsburgh, Pennsylvania 15219

BUY UX
SAVINGS
BONDS

•WHERE YOU BANK OR WORK

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS .

DEL VKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

MUTUAL FEDERAL-SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidentM

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PARDUODANT NAMUS, 
NUOMOJANT BUTUS, 

pašaukit mus 
434-8786 

LISKUS R. E. 
2502 W. 69th STREET

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ MŪRAS — 6 ir 5 kamb: 

riai. Medžiu iškaltas beismanta:
Naujas gazu šildymas. Modernios v< 
nios ir virtuvės. Naujas mūro gar: 
žas, elektros durys. Arti mūsų. -

— Jorūnė Jonikaitė, Chica
gos amerikiečių laikraščio re
dakcijos narė, vadovaus ko
misijai, kuri rūpinsis IV-tosios 
Tautinių šokių šventės išgar
sinimu bei propaganda ameri
kiečiuose.

— 1972 m. vasario 2'r d. Hot 
Springs, ilgos ir labai skau
džios ligos iškankintas, mirė 
Konstitucinės Teisės profeso
rius dr. Konstantinas Račkaus
kas, ilgai profesoriavęs Ford
ham universitete, Bronx, N. Y. 
Velionis vis dar tikėjosi pa
sveikti, bet kartu ir ruošėsi mir-
ti. Nujausdamas artėjančią ke
lionę Į Anapilį kruopščiai su
tvarkė savo palikimą: §2000 
paliko Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklai, anglų kalba leidžia
mai enciklopedijai paremti, 
$2000 Bražinskų bylai ginti, 
tam tikrą sumą Lietuvių Fon
dui ir visuomenės reikalams.-

— Gerai žinomas lietuvis An
tanas Jusas guli švento Kry-; 

‘žiaus ligoninėje. Jis yra dau-. 
gelio klubų narys ir visų myli-: 
mas žmogus. Jis jau praleido 
keturias, savaites ligoninėj. 
Linkime jam greitai pasveikti' 
ir vėl būti su-mumis. Išgyk 
greitaŲnes mes jau tamstos pa
vilgome. - . •

-Gėri draugai
' . Stasė ir Benis Jurėnai

Federalinlų Ir vafstllM pejamy 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME T A X 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudl|imas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformad|os 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tol.: REpublk 7-1941

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.v_

TERRA 
Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 

visom* progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

A. A L. INSURANCE A REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj) 
PlgO* automobiliu draudimai.

V. f

$36,500.
TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūra 

20 metų. 2 auto garažas. Gazo bas< 
board šildymas. Gražus, sausas įren; 
tas beismantas. Marquette Parke. - 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,50 
nuomos, Marquette Parke. Kain 
$74,700. Investuokite pelningai i 
saugiai.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūra 
naujas garažas su elektr. durim, ąžu< 
lo medis, alum, langai, nauji karpeta 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsinti 
vai, sausas — aukštas beismanta 
prie pat Marquette Parko. $44,000.

DIDELIS 6 kambarių mūras. M< 
dernus 2 auto garažas, kabinetų vi: 
tuvė, gazu šildymas. Puikus narna 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios i 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismant< 
2 auto garažas. $29,000.

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

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-720

APYNAUJIS 2-ju butu gražus mūr 
po 3 mieg., alumin. langai, karstu vai 
deniu Šiluma gazu. 2-ju autom. ga« 
žas. Gražioje vietoje prie parko. - 
$40.500

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė I 
vonia, alum, langai, karštu vandeni 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.50(

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alun 
langai, šilųųia gazu, įrengtas rūšy! 
2-jų autom: garažas. Marquette Pai 
ke. S36J00:-

GRAŽUS 4 BUTŲ mttr., alum, lai 
gai. karštu vandeniu šild. gazu. m< 
dėmios vonios. Mūr. garažas. Mai 
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kan 
pints sklypas. 2-jų butų namui. OaJ 
lawn. Teiraukitės. .

LAB Al GERAS 10 butų mūras. ’ 
automobiliu mūro garažas. Marquett 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ĖST ATI
3009 WEST 63rd STREET

- TęL: 471-OT21

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba 'ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus, ir. perstatau senus vi 
šų rūšių namo apšildymo pečius i 
air-conditioning į naujus ir senus na 
mus. Įrengiu vandens boilerius i: 
stogų rinas (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

O- 11 ........................—■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

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

tune-up* Ir t. t.
4424 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 7764888
Anicetas Garbačiauskas, sav.




