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RAMYBĖS NĖ TREMTY GORKIO MIESTE
DISIDENTUI A. SACHAROVUI NEDUODA

DU GINKLUOTI VYRAI GRASINO GYVYBEI 
IR ŽADĖJO UŽDARYTI Į “PSICHIŠKĄ”

MASKVA. — Kovotojas už----- --  - ----------- --
• žmogaus teises, Nobelio taikos ASPIRINAS NEPRATĘSIA
premijos laureatas Andrei A. 
Sacharovas, ištremtas su žmona 
Yelena Bonner iš Maskvos j 
Gorkio mieštą, pirmadienį išlei
do viešą pareiškimą, kad. du 
ginkluoti vyrai Įsiveržė Į jų bu
tą, grasino nušauti, gi vėliau 
grasino uždaryti psichiatrinėn 
ligoninėn, jei nesiliaus kalbėjęs 
prieš valdžią. Ginkluotieji vaiz- 

• davo girtus darbininkus, sakė, 
kad taikliai šaudo ir grasino su
vaidinti antrą Afganistaną 58 
metų amžiaus Sacharovo bute 
ir jį bei jo žmoną nušauti.

Sacharovas yra nuolat milici
jos sekamas, todėl ji pinojo apie 
įsiveržėlius, kurie veikė su KGB 
žinia ir pritarimu. Jie pareiškė, 
kad Gorkyje Sacharovams neil
gai teks būti, nes jau vieta re
zervuota psichiatrinėj ligoninėj 
— nesveikų asmenų tremtyje. 
Gorkio miestas. yra industrijos 
centras, 250 mylin į rytus nuo 
Maskvos.

Sacharovo ištrėmimas yra ad
ministracinio pobūdžio. Tokia

ŠIRDININKU GYVENIMO
NEW YORK, N.Y. — Dr. Wil

liam T. Friedenwald paskelbė, 
kad aspirinas neprailgina širdi
ninkų gyveninio. Pasirodo, kad 
tyrinėjimai pradėti prieš šešis! 
metus, ištirti 4,524 ligoniai ir iš 
leista 17 milijonų dolerių, kol 
tikrai nustatyta, kad aspirinas 
neprailgina širdininkų gyveni
mo.

Buvo įsigalėjęs tvirtinimas, 
kad visi vyrai ir moterys, turėję 
vieną širdies priepuolį, ilgiau 
gyvena, jei kiekvieną dieną su
valgo bent tris aspirino tabletes. 
Tyrinėjimai pradėti 1975 me
tais. Visi tyrinėjimai buvo tiks
liai užrašyti ir patvirtinti. Tik
tai dabar gydytojai specialistai 
rado galimu paskelbti davinius, 
kurie' sako, kad aspirinas širdi
ninkų gyvenimo nepratęsia. Jei
gu aspirino pardavėjai ar ga
mintojai tokį dalyką tvirtina, 
tai jie sako neteisybę ir apgau
dinėja širdininkus.

Jane Byrne, Čikagos miesto merė, prižadėjo dalyvauti 
šių metų vasario 10 dieną. 2 vai. popiety Amerikos Lie
tuvių Tarybos ruošiamame Vasario 16-osios minėjime, 
kurio metu tars žodį lietuviams. Minėjimas vyks Marijos 
aukšt. mokykloje, prie 67-tos ir So. California gatvių.

PATARIA SEN. KENNEDŽIUI
ilS SU KENNEDŽ1U

WASHINGTON, D.C. Sen. 
Edward Kennedy labai norėtų 

įvesti uebalus su prez. .Jimmy 
; .a/ic.tu, bet pista asis yra už 
| nitas ir į jokius debatus su se- 
• na toriu mi neina. Jis pareiškė, 

<ad eis | debatus Liktai tada, kai 
us .šsp.es a dabartinė Artimų- 
ų Rylą ir Pietų Azijos krizė, 
ovic-tu kacG jėgų įsiveržimas i 

Ifgan stana dar labiau visą rei- 
.iuą sukompuka/iJ.

Pas senator-Ų Kannedy atsi- 
•ado daugiau noro eiti į viešus 

debatus : u prezidentu, kai sena- 
šerius pralaimėjo pirminius rin
kimus Iowa valstijoje. Senato
rius yra įsitikinės, kad jo reika
lai pagerėtų, jei jis pajėgtų bent 

' vienu klausimu vykusiai sukri- 
Jkuoti prezidentą, bet, matyt, 
jam nesiseka.

Prezidento sekretorius Jody 
Powell, bandydamas išspręst^ 
klausimą, patarė senato* iui.

Geriausai, jeigu senatorius 
Kennedy vestų debatus su savi
mi. .. Pagrindan turėtų padėti 
lai, ą jis anksčiau sakė, o vė
li? — ką jis dabar sako... Tai 
butų debatai!

RUSAI TRAUKIA TANKUS I PAKIS-
TANO IR IRANO PASIENĮ

GALI ĮSIVERŽTI I BALUKISTANĄ. PIETINĘ 
PAKISTANO PR() VINCU A c.

BONA, Vokietija. — Prancū
zijos prezidentas Valery Giscard 
d’Estaing ir Vokietijos kancleris 
Helmud Schmidt aptarė naujai 

i susidariusią tarptautinę padėtį 
ir pasmerkė Sovietų Sąiungą 
dėl įsiveržimo į Afganistana. 
S o v i e t ų S ą j ungos v v r i ausy I >ė, 
vadovaujama Leonido Brežne vo; 
Lsiverždama j Afganistaną suda
rė pavojų pasaulio taikai. Vokie
tija ir Prancūzija reikalam? 
Sovietų Sąjungą tuojau atšaukti 
savo karu jėgas iš Afganistano.

Susi likimas buvęs trumpas. 
Tvirtinama, kad jis buvo su
šauktas Prancūzijos iniciatyva. 
Prancūzijos prezidentas, paty
ręs apie Sovietų kariuomenės 
vadų pasiruošimus naujiems žy
giams, rado reikalo susitikti su 
Vokietijos kancleriu, aptarti 
sunkėjančią tarptautinę padelf

CHOMEINI TURI PATVIR
TINTI ĮKAITU PALEI

DIMO SĄLYGAS

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės departamento kalbėtojas 
pirmadieni pareiškė, kad įkaitų 
paleidimo sąlygas turi patvir
tinti pats mula Chomeini. Ne
žiūrint darbinu pastangų, bet 
džiuginančių pakaitų dar nesi
mato.

NBC televizijos tinklas pir
madienį paskelbė žinia, kad Te- 
heranan išvyko buvęs JAV am
basadorius J anglinėse Tautos- 
Andrew J. Young derėtis su Iri- 
no valdžia dėl įkaitų paleidimo, 
tačiau nepasakė, ar jį siuntė ad
ministracija, ar jis išvažiavo sa- 
vo ink’rJyva.

T (j buvo prisaikdintas
ir priminti krašto gyventojam.-; prezidtuiū pareigoms 16 nielr.
apib artėjantį didelį pavojų ne finansmn2<as Abolhassan Bam
tik Azijoje, bet ir Artimuose Ry- pad* 
tuose bei Europoje.

^eremonijose dalyvavo 
mula Chomeini. Jis pareiškė,

pat tvarka dabar grasinama pa
keisti jo gyvenvietę ir tremties 

, sąlygas. Jis pareiškė, kad atei
tyje dėl tremties jis reikalaus 

. viešo teismo. v *

MASINĖS ŽUDYNĖS 
AFGANISTANE

, Christian Science Monitor 
pirmadienio laidoję pranešė, 
kad 1979 m. balandžio 20 dieną 
Kerala miestelyje įvyko masinės 
žudynės. Afganistano kariuome
nė, vadovaujama sovietinių pa
tarėjų, per 5 minutes kulkosvai
džių ir automatų ugnimi nušo-- 
vė apie 1,000 surinktų vyrų, ste
bint to miestelio moterims ir 
vaikams. Į įvykio vietą atvažia
vo buldozeriai ir lavonus bei kai 
kuriuos tik sužeistus, bet dar 
gyvus,'užkasė. Vėliau kariuome
nė krėtė visą miestelį ir šaudė 
visus vyrus.

Kerala miestelis yra kalnuo
toje Afganistano ^srityje, netoli 
Pakistano siends, Chyber tar
peklio rajone. Jo gyventojai bu
vo įtariami partizanavimu prieš 
Kabulo valdžią bei palaikymu 
prieš ją kovojančių.

Sovietų žinių agentūra Tass 
paneigė žinias ir jas pavadino 
melagingomis bei politiniai mo
tyvuotomis.

— 76 JAV bankai nori trauk
tis iš Federalinės Bankų Rezer
vų sistemos, nes nepajėgia laiky
tis tokių griežtų nuostatų.

SOVIET*' LĖKTUVUI BUVO 
aKU PAKU T’

BIJO TEISTI PROFESO
RIŲ SACHAROVĄ

GORKY, Rusija.— Pro L And
rei Sacharov pasiuntė laišką 
Gorkio miesto prokurorui, pra-
gydamas kelti jam bylą, jeigu 
jis kuo nusikalto. Profesorius
nendri klausyti slaptos policijos 
patvarkymo, kuris draudžia jam 
gyventi savo bute ir primeta su
varžymus be jokio pagrindo. Kai 
profesorius Sacharov buvo at
gabentas į Gorkio miestą, tai jį 
sustabdė du policininkai ir pa
sakė, kad jis elgtųsi tvarkingai, 
laikytųsi visų instrukcijų, jeigu 
nori ramiai šiame mieste gy
venti. Panašus grasinimas buvo 
darytas ir jo žmonai Elenai, kai 
ji atvyko į Gorkį ir bandė įsi
gyti reikalingų maisto produktų.

Prof. Sacharovas pareiškė, 
kad praeityje policija ne vieną 
kartą buvo grasinusi. Jis nori, 
kad būtų keliama byla ir nusta
tyti jo padaryti nusikaltimai, 
bet. jis nenori būti gąsdinamas 
visai be pagrindo.

IRANAS PASIŽADĖJO PADĖTI
AFGANISTANO KOVOTOJAMS

/

PREZIDENTAS BANĮ SADR PRISAIKDINTAS 
LIGONINĖJE, MULOS CHOMEINI KAMBARYJE

KALENDORĖLIS

Vasario 6: Darata, Teofilis, 
Živilė, Švelnė, Alkis.

Saulė teka fe:59, leidžiasi 5:11.

Helmut Schmidt

Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt, pasitaręs su Pran
cūzijos prezidentu, pranešė 
Brežnevui, kad rusų įsiver
žimas į Afganistaną sudaro 

pavdjų pasaulio taikai.

TEHERANAS. Iranas.— Nau
jai išrinktas prezidentas, iki šio 
meto ėjęs Irano Islamo respub
likos , finansų ministerio parei
gas Abolhasanas Bani Sadr, 
mokėsi Prancūzijoje ir susikal
ba angliškai. Jo' prisaikdinimo 
ceremonijoms netrūko origina
lumo.

Gydytojai buvo uždraudę mu
lai Chomeini išeiti iš ligoninės. 
Gydytojai būtų norėję leisti mu
lai Chomeini atlikti prisaikdini
mo ceremonijas pačiame ligonio 
kambaryje, bet ligoninės admi
nistracija išvalė viena didesni 
ligoninės kambarį, kurian ligo
nis nuvyko, atsisėdo' ir laukė 
naujai išrinkto prezidento.

Mula Chomemi pasakė mo
mentui pritaikytą kalbą, o nau
jai, išrinktas prezidentas pabu
čiavo Chomeinio kairiąją ranką. 
Abu pasikepė trumpomis kalbo
mis. Televizija transliavo trum
pas prisaikdinimo ceremonijas. 
Kaip mula Chomeini, taip ir pre
zidentas prižadėjo pagalbą Afga
nistano kovotojams, besisten
giantiems atgauti krašto nepri
klausomybę ir savarankiškai 
tvarkyti visus Afganistano rei
kalus.

BANDYS IŠSPRĘSTI AME
RIKIEČIŲ LIKIMĄ

Naujai išrinktas ir prisaik
dintas prezidentas Bani Sadr pa
reiškė. kad j’s stengiasi galimai 
greičiau išspręsti Amerikos am
basadoje laikomų diplomatų li
kimą. Bet naujas prezidentas 
pridėjo, kad be trijų, o gal net 
keturių savaičių, klausimas ne

bus išspręstas. Islamo' taryba 
nori, kad amerikiečiai girdėtų 
Irano valdžios skundą prieš Ira
no šachą Rėza Pahlevi.

Naujas prezidentas pridėjo, 
kad jis pats turįs didelio intereso 
Amerikos diplomatų klausimui 
išspręsti. Jis yra įsitikinęs, kad 
su amerikiečiais jis galėsiąs su
sitarti, kai bus išspręstas diplo
matų reikalas. Amerikiečiai aiš
kiai pasakė, kad nesitars jokiu 
kitu klausimu, kol diplomatai 
nebus laisvi.

IRANAS PRITARIA PAKIS
TANO NUTARIMAMS

šiomis dienomis vyksta pakai
tos vvriausybės sluoksniuose. 
Pats Chomeini pripažino, kad 
Amerikos diplomatų likimas 
turės būti išspręstas. Irano šiji- 
tus ir Islamo šalininkus paveikė 
musulmonu valstvbiu nutarimai 
Pakistane, Islamahado užsienio 
reikalu ministeriu konferenci- 

Joje-
Ten visos musulmonų valsty

bės pasmerkė Sovietų karo jėgų 
įsiveržimą į Afganistaną ir rei
kalavo, kad rusai išsikraustytų. 
Be to, visa eilė musulmonų vals
tybių prižadėjo padėti afganis- 
taniečiams, kovojantiems prieš 
įsiveržusias Sovietų karo jėgas. 
Dalis afganistaniečių, atbėgusių 
į Iraną, ieškojo globos ir pagal
bos. Dalis afganistaniečių, persi
orientavusių ir persitvarkiusių, 
jau grįžo į Afganistaną. Kita 
dalis rengiasi grįžti j kalnus ir 
žinomą teritoriją.

Naujas prezidentas reikalauja 
paklusnumo prezidentui visose

XEW YORK, v ' Keleivi 
niam Soviete lėktuvui buvo 
sunku pakilti iš New Yorko 
aerodromo. Kapitonas, lakūnai 
patarnautojai ir Sovietų amba
sados tarnautojai dvi dienas su
prakaitavę bėgiojo, kol jie pa
jėgė prisileisti gazolino, prisi
krauti kelionei maisto, susodinti 
apie 80 keleivių ir pakrauti ke 
'eivių bagažus.

Amerikos T\VA lėktuvai jau 
praeitais metais nustojo skristi 
i Maskva, nes aerodromo poli 
cija visai be pagrindo pradėjo 
kabinėtis prie tarnautojų ir va
dovybės. Rusai atkalbinėjo ke
leivius, kad neskristų TWA lėk
tuvais. Kelis kartus JAV lėktu
vai iš Maskvos grįžo be keleivių 
ir nustojo ten skraidė.

New Yorke patarnautojai at
sisakė aptąrnąuti Sovietų lėktų- 
va, kol rusai neatšauks savo ka
rių iš Afganistano. Rusai turėjo 
samdyti privačias bendroves ai- 

įvežti jiems gr.ze’iro. t/.truko 
'dvi di< n<u>, kol ga.almai pasi
ruošė kelionei į Maskvą.

__ Praeitą pirmadienį doleris, 
smarkiai l>akiln, kai prezidentas 
Carteris ir Ž. Brzezinski prane
šė prezidentui gen. Zia, kad JAV 
padės Pakistanui gintis nuo’ So
vietų karo jėgų.

— Kelios valstybės nutarė dar 
kartą pakelti naftos kainas, bet 
Saudi Arabijos naftos ministe- 
ris nutarė sumažinti kainas ir 
žymiai padidinti gamybą.

Pranešimai iš Maskvos sako, 
kad Brežnevas labai pasipikti į 
nes Prancūzijos ir Vokietijos Į 
įtakingų vadų pareiškimais apie j 
Sovietų valdžios sudarytą pavo-j 
jų taikai ir kad .visai nekreipia-j 
n ras. dėmesys į Amerikos prezi
dento pareiškimus ii- Islamaba- 
dan suvažiavusių musulmonų 
vadų pasisakymus.

ŠAMANAS. Pakistanas. So
vietų karo vadovybė koncent
ruoja ginklus ir karius pietų 
Pakistano pasienyje, praneša 
Chicago Tribune koresponden
tas William Mullen. Sovietu ka
riuomenės vadai traukia Sovietų j

kad p*'ri Sadr yra pirmasis Ira
no prezidentas po 2,500 metų 
monarchijos, kvietė visus iranie
čius jį remti ir jam visuose rei
kaluose padėti.

79 metu mula Chomeini tu
rėjo lengvą širdies ataką ir gy
dytojai jam patarė sumažinti 
politinį aktyvumą.

— Joms gyvenimas Gorkio 
mieste ęus daug sunkesnis, jei 
jūs bandysite informuoti užsie
nio korespondt ntus apie gyveni
mą šiame mieste, — Sacharovo 
žmoną Eleną įspėjo Gorkio po
licininkas.

tankus j Baiukistano pasienį,į —Juozas Petrėnas, ilgus nie
kad vienu smūgiu galėtų pasi?k-|tus New Yorke dirbęs SLA ocis-‘, 
ti Arabų jūros pakraščius ir čia! o vėliau kelis metus buvęs Te
galėtų įsteigti neužšalamo vanjvynės redaktorius, vasario 5 d. 
dens uostą. [mirė New Yorko ligoninėje.

Pakistano pasienio’sargui tvir-l — ------------
tina, kad jie paprastomis akimis) — Iš Pietų Jemeno Kubos ka- 
jau matė didžiuosius Sov’etųjriai vėl keliasi į Etiopiją. -
tankus Baluchislano pasienyje. į 
dviejų mylių atstumoje. Kiek; 
loiiau yra įrengtas didelis aero
dromas, j kurį dieną ir naktį 
Įvairaus dydžio lėktuvai veža! 
žmones, ginklus ir karo medžią-1 
gą. Kiną gandai, kad Sovietų ka
riuomenės vadovybė yra pasi
ruošusi sudaryti didelę musui-J 
monų valstybę, j kurią įeitų A f-] 
ganistanas, Iranas, Balukistanasi 
ir kelios Artimųjų Rytų musu*-, 
monu vaisivhės. Sovietu karino- € L

menės vadai yra įsitikinę, kad 
dabartiniu metu įsiveržimas į 
Pakistaną būtų labai lengvas, 
nes Pakistanas nepasiruošęs ko
vai, o amerikiečai nieko j Pa
kistaną ant greitųjų nuvežti ne-

Valery Giscard d’Estaing

Prancūzijos prezidentas V.

— Zbigniew Brzezinski taria
si su Saudi Arabijos ir kitų Ar
timųjų Rytų valstybių vadais 
apie pravedimą JAV-ėms ginti 
Artimųjų Rytų padanges.

valstybinid gyvenimo srityse. Jis 
nori, kad būtų viena kariuomenė 
ir viena policija visatne krašte

galės.
Žygis į Pakistaną duotų labai 

skaudų smūgį Amerikai. JAV 
efektyvias pagalbos taip greitai Į 
suteikti nepajėgtų, nes tolis ne-Į 
leidžia, o Pakistanas dar nepa-! 
ruoštas rimčiau pasipriešinti. 
Kol amerikiečiai atneš ginklus, 
o pakistaniečiai pramoks- juos 
naudoti, tai čia pat stovintieji'

Giscard d’Estaing, pasitaręs 
su V. Vokietijos kancleriu, 
pranešė Brežnevui, kad jis 
luri būtinai atšaukti Sox i - 
tų karo jėgas iš Afgan 4:. 
no, nes tai sud no p;u. j ; 

pasaulio laikai.

tankai galėtų užimti visą BMtt 
kistano provinciją.



! MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS Magaryčios
■

DUto SIMAS NTRIMAVIČIUS ★
T* 1 V *1 e *s okupuotos Lietuvos atei-

I na žinios apie naujos veislės il- 
Igakakles kiaules. Jas pasker-, 

dus cralva naRplcn Kaune r

SvsŠią įspūdžiai Chicagoje

/■

Garsi vieta ta Chicaga
Ne vien savo dydžiu, vardu, 
Bet laisvu lietuvių garbę ir garsina. 
Ji patraukia pasidžiaugti, pasižmonėti, 
Ja mandrybių pastebėti. Lietuvybės pulsą justi — 
Visus šaukia, visų laukia.

Čia jaunimas, čia senimas, 
Čia kultūra, čia ir biznis.
Ją aplanko dainininkai,
Visų menų šalininkai 
iš anapus išrinktieji, 
Vis garsieji* pateptie.i

Piketuoja pensininkai ir visi, kam nepatinka.
Kas supranta ir išmano, šūkius į plakatus rašo: 
Aaiškius, taiklius ir prasmingus.
Nusikalto kas — papašo.

Žengiant žingsnį Marquette Parku 
Girdis vis lietuvių kalba.
Grupės, būriai ir pavieniai—užmojų neapsakytų. 
Jaunimėlio menka talka.

Štai matytis kryžius šaunus:
Jis mat šviečia dieną, naktį,
Šąuk praeivį vis sustoti, ...
Apsižvelgti, pagalvoti,
Kokią mintį jis dūmoja, -
Kokią rimtį įtaigoja? .■
y Bet sustojus, apsižvalgius,

Akin krenta kieta ranka,:
Čia puodynės, čia bačkelės,

■' Čia šiukšlynės, jų krūvelės. • ■■
Tą senimo garsi vieta, •
Norš visko ji pilnai dėta, 
Bet dėduliui visad trūksta —
Kryžiui aukas nuolat siųskit.

Štai užeinam mes į vidų to senimo pamatyti. 
Virto—kepto paragauti* pašnekėti, pasidžiaugti.

0 tos šnekos neko dėtos:
“Eikit valgyt”, sako dėdė.
“Dėk žaliukus čia ant stalo, 
Nes tos skolos galvą skelia”.

Tos garsios ¥ūšib tetos,
Jos vis verda, blynus kepa,
Bet beeinant į seklyčią, 

Bačkos šaipos lyg patyčia.
..Taip senimą mulkiais laikant,
Metant atliekas akysna, “nesupras”* sako dėdulis, 
“Aš čia ponas, o jie nulis, 
Ką sugriebiu ant ulyčios. pilsiu jiems

Dėdė sako senimėliui:
“Nesvarbu, ką jūs galvojat, 
Uodžiat, matot, ar svajojat. 
Jūs tik mulkiai, jūs be skonio, 
Jūs tylėkit, aš'čia ponas.
Man naudingas kvailas fonas,

7 Nes sveikata turiu tokia,
Kad man reikia kasti, rauti,
Vis sodinti, vis auginti,
Vis man dirbti, vis krutėti

*■' 0 jūs, seniai, tik tylėkit.
Ar jums tinka, ar netinka, 
Nekalbėkit, o žiūrėkit.

y Tam dar ir taisyklės plačios.” 
IPo sodyboj pirktų vaišių 
-Skubam greitai lyg pakvaišę.
Sekretorius knyga didžiąja, tauriąja visas pakvipę 
Tarasų mūsiškių prašo.

Taip šiandien viešnagę savo
Maruue'te Parke mes užbaigėme, 
Ir įkvėpę ryto oro,

Vėl haujoms mintims užbaigsme.

akysna tyčia.”

i

dus, galva palieka Kaune, o 
kumpiai pasiekia Maskvą... ‘

e Montessori mokykloje ka-; 
peliorias aiškino, kad ne vien! 
duona žmogus yra gyvas. Vin
cukas jam pritarė, pasakyda
mas, kad žemaičiai prie kiek
vieno valgio valgo košę.

© Kai valdžia paskelbė nau
joku registraciją karo tarnybai, 
tai kilo masiniai protestai ir jau 
nuolių demonstracijos gatvėse, 
primindami nesėkmingą karą 
Vietname. Moterys dabar turi 
lygias teises su vyrais, tai tu
rės eiti į kariuomenę. Atrodo, 
kad jos neprotestuoja.

• Nerūpestingi žmonės il
giau gyvena. 40 metų studija 
(New England Journal of Me
dicine) praneša, kad medikai 
nustatė žmonės, kurie turi hu
morą ir gerą nuotaiką, ilgiau 
gyvena ir būna sveikesni. Tai
gi Magaryčias skaityti yra svei- į 
< ■ * f

I

J

ka!
e Kylant aukso kainoms, pa- j 

plitp epideminis aukso vogimas, j 
Plėšikai atiminėja gatvėse mo
terų auksinius retežėlius, žie
dus, laikrodėlius ir -visa tai, kas 
yra auksinis. Įsilaužę į namus, į 
:eško auksinių daiktų.

© Vienas amerikonas 
tas, būdamas Maskvoje, 
švarko kišenėje rado kažkieno* 
įkištą popieriuką, kurieme pa- ]

i 
turis- 

savo

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRAS 

! ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)
(Tęsinys) . ,

— Su savo rykštėmis nusiraminkit dabar, o teisybė 
turi būti!

— Kokia teisybė? Pablūdai tu, seni! — ta pat pašaipa 
dėbčiojo prievaizdas.

— Ne, nepablūdau, ale visai teisingai reikalauju! AŠ 
šito dvaro žemėje gimiau, užaugau, paskui laukus dir
bau, rųmuose lekajumi tarnavau, už poną į rekrutus buvau 
atiduotas, vargau, kraują liejau, sveikatos netekau... No
rėčiau dabar ir numirti čia, kad turėtumėt iškaršinti 
mane. '

— Nieko nežinau ir žinoti nenoriu! Tokių senių 
mums nereikia. Kas gi čia tave dyką maitins? Eik sau 
per žmones ir elgetauk dabar!

Išstūmė pro duris ir išlodino su šunimis iš dvaro. Pet
ras pastovėjo už vartų ir su pagieža pasižiūrėjo nu
eidamas. x ■ ’ >

' Apsigalvojęs ėjo Į Sokaičius, pas Jurgenils. Tai'buvo 
tas pats kiemas, kur kadaise slapstėsi* jaujoje. Senojo 
Jurgėno nebebuvo. Rado jo sūnų Justinų, pagyvenusį, 
praktišką, ūkininką. Šis palankiai prašnekino:

— Tai ką, tėvai, iš kariuomenės grįžti?.
— Nugis... _ < .
—.Rasi pavargęs ir alkanas? . ...
— Kaipgis... ■ : .:
— Tad sėsk už stalo. 0 tu, moč,' nepagailėk jam vi

ralo su uždaralu ir‘bryzą lašinių atpiaiik.. Tegul atsi
gauna žmogus... ■

Petras srėbė pagardom, garsiai ir skubiai. Šeiminin-

— Tėve, ką gali pasakyti apie Visi rinktinai politikėriai turi 
giminių: švogerių, brolių, pus
brolių- .. Visi nori lengvo dar
belio — o kur rasi lengvesnį, 
jei ne prie mokyklų? Vienus pas 
tatė karidoriuose, kad apgintų 
mokytojas nuo prievartautojų, j 
kitiems liepė saugoti langus? 
kad vandalai neišmuštų ir taip 
daugybė "darbų’ atsirado. Esant 
daug milijonų ižde, niekas ne
manė, kad pritruks. Pritrūko. 
Dabar bėda ir skandalėlis: mo
kytojoms algų nebėra! Kreip
tasi į bankus paskolų — nėra, 
mokyklų kreditas blogas. Mo
kytojoms teko praleisti didžią
sias šventes be algų! Dabar 
teks išsižadėti darbų perviršio, 
padidinti mokinių klases, tūlas 
mokyklas uždaryti ir laukti be
ne taksų mokėtojai susimylės ir 
"sau didesnę mokesčių naštą už
sidės. ' ' ' ‘

Paskutinės '-žinios skelbia, kad 
didieji 'Čikagos bankai susimy
lėjo — pasiūlė nupirkti dar ne
parašytas taksų sąskaitas. Mo
kyklos gaus per šimtą milijonų 
dolerių ir .mokyklų personalui 
algas išmokės.
Nelengva valdyti Čikagą. Tau- 

tų bei rasių mišinys lyg sriuba 
katile verda. Jei nepataikinsi nu 
regulioti karštį — liesis 
briaunas ir gadins orą. 
nerimsta juodoji rasė. 
Byme juodiesiems esą 
žai koncesijų išdalijo.
gai tūžta reverandas Jesse Ja
nsonas. . Turėdamas saujoje 
didįjį -PUSH (stumuoklį), jis 
jaučiasi galingas. Bet majore!
alkon-atėjo jos vyras, pareikš* 

damas, kad 'rev. Jacksonas be 
spausos ir televizijos, būtų ne-» 
gyvas. Rev. dar labiau įtūžo 
;r kertėsi iš peties.

— Tš tiesųjTėve/kpdėl didžio 
ji spauda tafri rėverandui taip 
pataikauja?

— Klausk anų redaktorių, 
Maiki. ✓ . Tačiau Jei tikėsi iriand 
nuomonei pasakysiu: didžiųjų 
laikraščių idėjos remiasi bizniu.

naujus žodžius: “kaita” ir “re- 
kaita”?

— E, Maiki, tai “didžiojo bro
lio” įkvėptų, literatų bei kalbi
ninkų sumojus. Ten yra rašo
ma: komunistinė kaita ir “bur
žuazine” rekaita. Tų žodžių 
stiprumas paaiškėjo nesenai, kai 
tūlas žemaitis, vardu Pilypas, 
“rekaitavo” ir pateko bėdon. 
Policininkų kvočiamas, prisipa
žino padaręs dvi. klaidas: vieną

rašyta: ^Duokite mums kapita- — priimdamas komunistinę kai
lizmą su jo vergija. Mes neno
rime laimingo socialistinio ro
jaus. .

i

i
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O Kapinėse žmogus padėjo 
•mt s'avo draugo kapo gėlių. Ne- 
’oH ant kito kapo k'n.etis padė- 
;o dubenėlį ryž*ų.--- Tai kada
as torio draugas n t. ris valgyti 

ryžių? — paklausė -gėlių atne
šęs žmogus. — Tada, kai jūsų 
draugas ateis tavo gėlių pauos-

* tyti.. •
e Pas laikrodininką atėjo 

vyras ir skundėsi: Pirmiau
mano Ta'krodėlls vėlinosi prtsę 
valandos per para. Atnešiau 
jums pataisyt^ ir dabar skubi
nasi taip pat pusę Valandos per 
oar. — Taigi viskas tvarkoje; 
—atsako laikrodin’nkas. — Da
bar jis bando 
vėlavimą...

atidirbti už pa*

debesys 
dainuoti, 
tai netu

ri jokio ryšo su Volungėmis
pasivadinus omis d a i nininkė-* 
mis.

Vo’u n c ė - b*' ’ so, 
'rlau~o: kai pradeda 
fuo: a-eina !;e4us. Bet

o Magaryčias vžb r^s’me O- 
nbs Jasienės nostnlg’šku eilė- 
aščiu “Ar atmeni’?:

Ar a 
gutės.

Kiek kartų užkukuos?
Likimą mes burėm

Ramufrės žfc'hfos. 
Dabar nebeklausiam, 
T-kr žvelgiam j v:ert^4rilą.

\ kai klausėme

Veidan užrašyta...
Dav Pilotas

Juokas pykstantis

• tariaus fuokp riet pykstam fis,

tą ir antrą — rekaituodamas. 
\ Rekaituoti esą reikėję, nes ga- 
; ves Įspėjimą per sapną, jog po 

mirties už tą komunistinę kai
tą kipšiukai svilins jo padus.

— Bet Tėve, kodėl tie žodžiai 
vienu atveju priimtini, jkitu 

. draustini?
— Tai komunistinė logika, 

j Maiki. Kada katalikas priima 
į komunistinę kait^ — geras da- 
j lykas, nes tai reiškia priėrfiimą 

ateizmo, o jei ateistas pasiduo
da buržuazinei rekaitai —"'tai 
prasikaltimas.

— Dabar suprantu, Tėve: jei 
mausi klumpę ant tikros kojos 
— gerai, jei padarysi klaidą, 
baudžiamas- Ar taip?

— Taip yra didžiojoj tėvynė
je, Maiki, bet ir mūsų demo- 
krat'nėje Čikagoje logika jma šlu 
buoti. Sakysim jei departamen
to vedėjas pritaria majbfės rByr 
res -politikai — gerai, jis gali 
dubti, kaip dirbęs; jei beprita
ria — prašom atsistatydinti... 
Dabar Čikagoje demokratinė po 
litika skilo pusiau:'pusė ’Karte
riui, pusė Kennedžiui. Niekas, 
kas minta taksu mokėtojų pi
nigais, \ieturi teisės prieštarauti.

— Ar tikrai pusė. Tėve?
— Taip atrodo, Maiki, nors 

ant svarstyklių dar tas . klausi
mas nepadėtas.

Kita Čikagos bėda — mokyk
los. Jos gauna didžiausią dalį 
taksų mokėtojų pinigų ir kol 
pinigų buvo, perdaug galvų bei 
rankų prisišliejo prie mokyklų.

BARAS PO SIJONU
(Vieloj f< Ijfetono)

Prohibicijos laikais buvo **• 
soji" Amerika, vienu žodžiu 
išradingumo ^ų^riodaš, .žmonėsI 
išmoko "ša- n'a’ai 
dueli. Did i uis-.................. .
karalius buvo ( opone. Jo konku- 
m 1 r i gč'» i vės ? k ulk osvaidžiais 

Liūdėsi;
Girdėdov ų k; d vierrės Giro 

'Oje a^akb, kit 
Wo bu’Dgcriu šna)vso nurėir 1.1. 
Agentui su šunmifs ieikddav’n» 
fėmin’iės kvapo Kartą mare i 

'nis!H'de‘ civd’ai apsirengė vai- 
;igcnrai, Pe^pė atidalyti,

ra

ką 'virti h par- pale (|O;
< “nrunšnino" ,

i ± ’jviaę sieue pctgaruoiu, gaišiai n sKuojai. beimimn- 
kai visai nekreipė dėmesio, jie dirbo savo darbą. Tik. vai- 

IkaJ atsidėję, labai smalsiai apžiūrinėjo šį naują'nematytą 
į žmogų. Labiausiai stebino jo žandikauliai. Jie aiškiai 
buvo matomi pro įdubusius, padžiūvusius skruostus ir 
taip keistai maigė maistą, lyg ten būtų įdėti kerębliški 
riešutų gniaužtukai. |

Justinas Jurgėnąs* kada po tėvo mirties tapo "pilna
teisiu, savarankišku ;šeimihihkti,-4jli graai nėbuypitpks, 
kaip dabar. Visa galia buvo pasireiškęJoBūdo sžydmai— 
šykštumas, savanaudiškumas. Prie to prisidėdavo gana 
grubus elgesys ne tik su prašalaičiais, bet ir su visa/savo 
šeimyna. Beveik be atodairos skriausdavo samdinius. fTe- 
tai koks elgeta ar varguolis įžengdavo į jo kiemą. Daž
niausiai ties vartais jau būdavo aprėkinamas ir pavaro
mas. Visi atrodė jam neužsitarnavę dykaduoniai"ir tik 
beskriaudžią jį. Dėl to nuošaliai laikėsi ir-ftub savo 
kaimynų. ' ■ . ■

Ir štai vienas įvykis gerokai pamokė Jurgėhą. Tai 
atsitiko senokai,-keliolika metų prieš Petro : sugrįžimą. 
Pamoka pasirodė reikšminga: jos niekad nebep^mirtb 
Jurgėnąs. O priežastimi to įvykio buvo jis pats, tos’pa
čios jo būdo silpnybės. Labai’jau mėgo spirgus košėj,’b^t 
šykštumas neleido jam Suprasti, kad kiti taip, pat mėgsta.

Išvirs, būdavo, šeimininkė sausą žirnienę kbšę^ pa- 
čirškins spirgų, supils . į vieną dubens’kraštą, atneš ant 
stalo ir pastatys dubenį taip^’kad ties šėimfriiržu visi 
spirgai su taukais, o šeimynai bėveik sausa košė.7 Pradės 
katras iš šeimynos rūgoti, kad sausa košė, subirus Jurgė- 
nas, lyg bulius, ištrūkęs iš tvarto: ‘•Kaip tu drįsta,'bambly/ 
zaunyt, tokią košę-peikt !'? Tu savo :gyvenime miekad-nesi 
dar tokios valgęs. Žiūrėk : kas šaukštas/tai-spirgas — !ir 
ne bet koks, ale kaip žvirblio "galvą!” Pašėms’phgrečiūi 
keletą šaukštų ir rodo. ‘ -v

Samdiniai-turėdavo nutilti ir tylomis žiubh>ti/sauša • 
košę* o šeimininkas beryjąs sau spirgus ir vis gataižiuo- 
fasi: “Ai košė ,tai košė! Vieni taukai! O spirgų---- tai
kiekvienam šaukšte. Žiūrėkit tik—vis’po triš,:požkėturis!”

'(Bus daugiau)

i

per 
Dabar 

Majore 
perma- 
Ypatin-

I mašinos bagažinę ir motore 
dangtį, šuo pasistiepęs pauostė 
terpentino skardinę, pradėjo lo

j lį. .Agentas atidaręs pauo l?,’nie 
;ko nesakė. Apžiūrėjo motorą 
j po sėdynėmis, nieko nerado Ti

Bet mūsų gražioji pen’a (j? 
vadino Kaponka) buvo gudriau 
šia, barą turėjo įsitaisiusi po si 
jonu. Aukšti, stambi, kėliomū 
suknionrs išsipūtusi. Pirma šo 
ką gaudavai, l^ai suknią pake] 
'Tavo, barą atidarydavo. O pas
kui net akys prašvisdavo: viso
kio skšiėiahs hMt4iukų prie dir
žo priscgiOla.^Sakydavo: Na, vy
rai. -kokio tik norite: su mėtom, 
rūtom ar ‘’strait’’. Josios skaėius

— gyrėsi Pip’r is «nv0 draugui, buvo ne lik šiltas, bet ir karš f X _ - * •* . . • ’
tas, o vis tiek skanesnis negu 
kilu.

Siūlė ir man paragauti narni

Oraug'ts netikėjo ir klausė:
■ -- Kaip tai gal; bfcti?

— Matoh. mario- supykusi
žmona svaido leKsfės j mane. ni0 skačiaus ,bet aš neragavau

nepataiko, tarias ju&ihiob
<*ar ėsu gyvas..

Dvn ITfotab pozuoja prieš lenktynes.i<iru>j

I*
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Detroito naujienos |
DAR KARTĄ PRIMENAMA

\asario šešioliktosios 62-asis 
N e priklausomybės iškilmingas 
minėjimas Detroite prasidės pa
maldomis vąsario’ 10 d. 10:30 
vai. visose trijose lietuvių para
pijų svenio'vėse už kovojusius 
ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Organizacijos pamaldose ir mi
nėjime dalyvauja su vėliavomis. 
Vasario 16-osios iškilmingas nii-. 
nėjimas įvyks 12:30 vai. Die-1 za^as- 
vo Apvaizdos parapijos salėje. 
DLOG valdyba kviečia Detroito 
ir apylinkių lietuvius bažnyčio
se ir minėjime gausiai daly
vauti.

priminė, kad nauja jaunimo ge
neracija esą akla, neskaito' lie
tuviškos spaudos. Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro pirm, 
dr. Algis j Barauskas, naujosios 
kartos/ suaugęs jaunuolis, savo 
trumpame žc'dyje pasveikino 
svečius ir susirinkusius, tarda- —
mas gražia lietuviška tarsena. 
Džiugu,.kad vienas kitas iš jau
nesnių jungiasi-į vietos organi-

sau-

IT’S AWiAZiNG! . Vasario 16 ir karalius Mindaugas

LIQUID 
' MERCURV 
CAN BE FORCED 
YARpUGH 3

I On A Sussex.England, DAiPY- 

Farm there ig a ocv/.— A <gooo 
MilK PBoooceR_ that Smokes A
Begularly

Solid Steel i

MEAT I’mDUSTĮZY MPNtiS 
Ose OF DRIED SXIM-MKK ano 
9LrrfERMiUK IN MAKING 
CERTAIN TYPE’S 
SAUSQGTS f

Programos vadovė St. Kaune- 
lienė perstatė spaudos minėjimo 
paskaitininką — Tėviškės Žibu
rių vjT. redaktorių kun. dr. IV 
vaidą. Kunigas P. Gaida-Gaida- 
mavičiūs gimęs 1911 m. sausio 
26 d. Ukmergėj apskr., baigęs 
Kėdainių gimnaziją, VDl’ teolo
gijos-filosofijos fakultetą, Kau- 
ao Kunigų seminariją ,ir toliau 
mokslus gilinęs ' Munsterio ir- 
F rciburgo’ universitetuose Vo
kietijoje. Lietuvoje veikė pava
sarininkų ir ateitininkų organi
zacijose, gyveno Belgijoje, o 
19'51 m. atvykęs į Kanadą dir-' 
ba Tė?/ižkės Žiburių redakcijoje 
Toronte ir rašo įvairioje spau
doje.

Prelegentas #P. Gaida savo' 
kalboje plačiai paminėjo vysku
pą M. ValaiLčiu-Valanėiauska ir 
jo kovą prico pavergėją Rusiją 
Prelegentas priminė 1_____
spaudos draudimo' laikų knvg-.^ 1711531 bolševikai fiziniai, ūki
nes! Bielini ir daug kitu,'kurie>iai ir dvasiniai naikina lietu- 
uabeno knvgas iš Rvtprūsiu; Įvi^ t3ut£*- Sovietų imperializ- 
Priininė dabartine pogrindžio! mas įvertina ir išniekina lietu- 
spauda ir reikia ja tęsti, kol bus! viSkas vertybes ir atsiekimus. 
kas ja rūpinasi Pastebėjo, kad, š- m- birželio - rugpiūčio mėn. 
kartais mes be didelio reikale ■ mūsli broliai ir sesės tevyneje 
ruošiame pai-engimus, o gal H b“s2!r^mi atsidėkoti 
minėjimus, bet tai vis ]

. -ietuvA’bės išlaikymo.
Akademijos užbaigai sugiedo

tas Lietuvos himnas ir išneštos 
vėliavos,

I THE DUKE OF BURGUNDY
LOST HIS HAIR FROM A. SEVERE 
ILLNESS IN 14-61. MORE THAN 
500 NOBLES SACRIFICED ThEiR 
hair so that the duke might

ARE 
ho Dark 

SFbTS iki THE 
VM'VE lime 
ItfftRSECfiOHS. 
I 'a i

Būt if you'

* * *

Spaudos sukakties 
minėjimas

Įžengus į minėjimo salę
šio 27 et, pirmas žvilgsnis me
tėsi į aukštai kabantį plakatą su 
užrašu: ‘^Tautinė spauda — Lie
tuvos laisvės ginklas”. Spaudos 
sukakties pammėjniui buvo su
darytas garbės komitetas, į kurį 
įeina laikraščių bei žurnalų re
daktoriai, rašytojai bei knygų 
leidėjai, bet vienas- dienraščio 
redaktorius pamirštas. Minėji
mas prasidėjo Dievo Apvaizdos 
para p i j os ba ž nyčio je pama 1 do
mis už spaudos kankinius, žuvu
sius bei mirusius dėl Lietuvos 
laisvės. Iškilmingas minėjimas 
— akademija prasidėjo salėje 
12 vai. vėliavų įnešimu. Bu ve 
įneštos keturios organizacijų 
vėliavos: St. Butkaus šaulių 
kuopos, švyturio, jūrų šaulių 
kuopos, Skautų ir Dąriaus-Gi 
rėno klubo. Tautinės Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos jSu. stovėjo*. 
Vėlia vų įneši m ui vado va ve
švyturio jūrų šaulių kuopos šau*‘ 
lys Juozas Kinčius.

Akademiją atidarė D. L. Kul
tūros klubo pirm. Antanas Mus
teikis, pabrėždamas, kad tauti
nė spauda yra Lietuvos laisvės 
ginklas. Po savo trumpo žodžio 
pakvietė programai vadovauti 
Stefaniją Kauhelienę, Atsistoji
mu pagerbti spaudoj kankiniai no. Visos dainos gražiai nuskeiu

bėjo, x publika šiltai paplojo, j galėjo būti ir daugiau.
Akompanavo muzikas Vidas'
Neverauskas. _ _______

Tautinių šokių grupė “Audi- kuopa ir/Detroito Lietuvių Kul
nys” (pranešėja Taura Zaran-jtūros klubas.
kaitė) pašoko čigonėlį, Mikytąj Buvo- išleistas keturių lapų 

vadove — Rusnė j leidinėlis. Viršelį piešė Mykolas 
___ J *• . • -v • w. . .. t

Atsišaukimas i Bostono lietuviu visuomenę.
S* . **

Brangūs Lietuviai-

šia<s metais sukanka šešias
dešimt du metai nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 

.j- j Vilniuje ir Lietuvos valstybės 
Lietuvoje’ atstatymo. Taip pat jau 40 me-

kova dėljuž Primestą vergovę.
Bet lietuviškoji dvasia Lie

tuvoje dar nepalaužta. Ta'i liu
dija 50.000 partizanų aukos ne- 
Ivgioje kovoje su žvėrišku oku- veiiavos. | & J J

Meninę dalį atliko Danutė Pel-Į Pantu’ Tai liudija met^ jau’ 
ronienė, sudainuodama: —«
putinas — S, .Šimkaus, Kad aš į Baltrušaitytė.
našlaitėlė —z A. Kacanausko, 
Aguonėlės — J. Gruodžio ir Ma
no protėvių žemė — B. Budriū-

ir žuvusieji dėl Lietuvos laisvės.
įnvokacija sukalbėjo Dievo 

Apvaizdos parajiįc's klebonas 
kun. Viktoras Krišėiunevičius. 
Toliau sekė JAV LB Centro val
dybos pirm. inž. Vytauto Kut- 
kaus žodis. V. Katkus trumpaiir Suktinį; vadovė

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. ft—iIhm, A KISS IN THS DAKK. Pikantiškų ir intymią navtytli 

SRnšyMRi, patatl Ii. gyvenimo. Lenrv— stilius, gyva kalba, iražial liledsu

Dr. Jinsm B. K»<«u», HISTORY OF LITHUANIA Lletorot Utorijt* 
santrauka nuo pat tenąftj amžių iki pokario aetu. Vidutinio formato. 142

Dr. Jvwm B. Kanam, VYTAUTAS THI GRIAT. Iftorlnud DLK Vy 
tasto brnofal, paliačUnt to laiko Lietavoa valstybes ir joc kaimynu Ltorija 
Sil pal Kaina tt.00. Kietala riršaliali S4.0B.

Dauguma šia knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomiA Jas b 
dtat knygas gatiaa Įsigyti atsilankius i Naujienai arba atsiuntus čeki ai 
piniginį parlaldg, , i ______ _ ilatiŽįSI

ku Bevtk flatatoi Strwt, Clicks & W*«9

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

1

2

3

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIU TARYBA

500 psk Kieti viršeliai _____________  $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
1 ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai „...............  $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS 

340 psL Minkšti viršeliai „— 
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

$6.00

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 604508

Nors dar jauna 
grupė, bet visus šokius pašoko 
gana vikriai. Valio Rusnei!

Publikos atsilankė nemažai — 
apie 150. Buvo ir jaunimo, bet

Spaudos sukakties minėjimo 
rengėjai: St. Butkaus šaulių

nosjos kartos intelektualų, stu
dentų ir mokslininkų protestai 
prieš Sovietų melą ir smurtą. 
Šiandien partizanų pėdomis ei
na disidentai, pogrindžio spau
dos leidėjai ir platintojai.

Tėvynės meilė ir žpionišku- 
mas reikalauja, kad mes, laisvo 
jo pasaulio lietuviai, demaskuo
tume Sovietų melą ir -iškeltume 
laisvojo pasaulio forumuose So 
vietų nusikaltimus prieš Lietu
vą. šių metų žmogaus teisių są- 
jūdžib raida aiškiai rodo, kad 
galima pademonstruoti pasau
liui. jog lietuvių tauta nemirus-

Jausdama pareigą Lietuvių 
Tautai ir tikėdamasi, kad ir 
Bostono įnašas yra svarus šioje 
žūstbūtinėje kovoje, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bostono Sky
rius kviečia visus Bostono lietu 
vius organizuotai ir pavieniai 
būtinai dalyvauti š.- m. m. Vasa
rio 16 dienos iškilmėse, raginti 
kitus tautiečius juo gausiau da
lyvauti ir patvirtinti savo lietu
višką solidarumą, įnešdami pi
niginę auką mūsų politinių -vei
ksnių žygiams remti.

Pateikiama 1980 m. Vasario 
16 įdienos minėjimo Bostone ei-

1. Vėliavų įnešimas, vadovau
jami j ant Stepono Dariaus Posto 
komandai;

2. Amerikos ir Lietuvos him
nai;

3. Įnvokacija — klebonas kun. 
Albertas Kontautas;

4. žuvusiųjų už Lietuvos lais
vę ir savanoriu pagerbimas;

5. ALT Bostono Skyriaus pir
mininko atidaromasis žodis;

6. Kongresmano J* Joseph 
Moakley žodis;

7. Stasys Lūsys pristato pa
grindinį kalbėtoją.

8. Pagrindinis kalbėtojas — 
prof. Domas Krivickas iš Va
šingtono;

9. Gubernatoriaus Kingo pro
klamacija;

10. Tautybių atstovų sveikini
mai

* 11. Rezoliucijų priėmimas
12. Rezoliucijų Skaitymo me

tu bus renkamos aukos
13. Vėliavų išnešimas, vado

vaujant Stepono Dariaus Posto 
komandai.

Pertrauka —•

PO PETRTRAUKOS 
MENINĖ DALIS

1. Bostono Lituanistinės
kyklos jaunieji skaito eilėraš
čius.

2. Bostono Dramos Sanbūris

Mo

Abarius. Leidinėlio mecenatas 
— Bronius Burba.

Visiems pasidarbavusiems pa
dėkos žodį tarė St. Kaunelienė 
ir apdovanojo juos spaudai pa
minėti specialiai išleistu ženklu 
su įrašu: “Tautinė spauda — 
Lietuvos laisvės ginklas”.’.

Buvo apdovanoti: Danutė Pet
ronienė, Rusnė Baltrušaitytė, 
Bronius Burba, Vidas Neveraus- 
kas, kun. dr. Pranas Gaida ir 
Mykolas Abarius.

Reikia skaitytų kad spaudos 
sukakties minėjimas pasisekęs.

Ant. Sukauskas

Sekmadienį, vasario 17 d. 10 
vai. 15 min. ryto šv. Pet
ro Lietuviųparapijos bažnyčioje 
(So. Bostone) iškilmingos pamal 
dos. Organizacijos pamaldose 
dalyvauja su savo vėliavomis 
bei spalvomis.

11 vai. 15 min. ryto vėliavų 
iškėlimas prie So; Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos namų 
(kampa’s Broadway ir E Street,) 
So. Bostone.

2 vai- po pietų įvyks Iškilmin
gas Minėjimas — Akademija 
So. Bostono Lietuvių’ Piliečių 
draugijos UI — jo aukšto salėje. 
Programoje;

JAY DRUGS VAISTINĖ
/

2759 W. 71st St, Chicago, DL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE HA Y SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS .
*

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

TeL 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJIRNOSR GALIK.A GAUTI NRPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO 

JO, VISUOMINtS VfIKtJO IR KASYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. Gv»een — MINTYS IR DARBAI, S» peL, iMLanfitM 

toetq Įvykina. Jablonakic Ir Totoraičio jauna* diena* ir <ntl-
rYptnljtv ---------------------------------------- -——— -----

Or. A. J. — DANTYS, ’t prlefiCr*. rretati tr groti*
Kietai* rtriellalA vietoje M.00 dab«r tik — 
KlaJtftal* ririeliala tik_____ į--------------- ------ —

Pr. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — IIAURŪ# tMONM.
JMlonė* g* • Ixp&SHM. Dabv tik 

J.7X1 IM. HALSTED 8T., CHICAGO, ILL. *»<C5

šiuo pavadinamu straipsnis 
J. Tijūno buvo parašytas prieš 
porą metų, kuris dėl savo ak
tualumo ir teisingo pasisakymo 
imtinas dėmesirų ir pakartoti
nas šiaindien. Tad tikimasi, kad 
Naujienos *tam pritars ir patal
pins.

"Paskutiniu laiku lietuvių tar 
pe ir net kažkurioje spaudoje 
keliama min:is, tikriau pasa
kius — s'ūloma prie Vasario 
16 šventės minėjimo prijungti 
ir karaliaus Mindaugo vainika
vimo paminėjimą. Tuo motyvuo 
jama, lead sujungus mūsų tau
tai tuos du reikšmingus aspek
tus, praturtinsime Vasario 16- 
tos šventės reikšmę.

Dėl š;o keliamo klausimo be 
didesnių aiškinimu- nagrinėji
mu bei kitokių išvedžiojimų, 
tenka pasakyti.kad Vasario 16-ta 
ir karaliaus Mindaugo vainika
vimas yra visai skirtingi mūsų 
tautos epochiniai įvykiai. Todėl 
jie negali būti sujungti į vieno 
minėjimo rėmus, nes vieno ar 
kito reikšmė turės būti apgaub
ta negeistinu šešėliu. Gi rezulta- į 
te abu bus gerokai nublukinti, 
ko dalinai kai kas ir siekia.

Vasario 16 lietuviams yra tąsi nuopelnams paminėti bei juos 
pats, kas krikščioniškajam pa
sauliui Velykos — Prisikėlimo 
šventė. Kitokio palyginimo sun
ku surasti, nes lietuvių tauta 
po ilgo letarginio miego ir sve
timųjų n akinimo, ‘ pati savo 
dvasinių jėgų veikiama, lyg tas 
užgesęs ugniakalnis, išsiveržė 
tokiu gaivališkumu, kokio isto
rijos puslapiuose sunku rasti. J 
Ne karalių bei kitų valdovų dė-i 
ka gimė Vasario 16-jį, o tam 
didingam aktui įgyvendinti pa
ruošė mūsų tautos eiliniai žmo
nės, taip vadinama liaudis.

Tai lyg stebuklas įvyko. Lie
tuvos nepriklausomybę atkūrė 
ir Vasario 16-sios aktu patvirti
no tie prasčiokėliai, kurie buvo 
savų karaliūnų bei valdovų vi 
siškai nuvertinti, ypatingai pas 
kutiniais šimtmecais- Tad ne
bus apsirikta pasakius, kad Va
sario 16 yra mūsų tautos di
džiausio pasididžiavimo žvaigž
dė. prašokanti bent kokį Mas
kvos vartų daužymą bei arklių 
girdymą Juodojoje jūroje. Ją 
aptemdžius, nekalbant apie jos 
nuvertinimą, palaipsniui žūtų 
ir lietuvybė, o su tuo ir visa 
tauta.

Todėl mes negalime ne tik 
kalbėti, bet* ir mintyje turėti 
apie Vasario 16-os minėjimo pa
keitimą bei jos reikšmės “pakė
limą”. Ji mums savaime yra 
daugiau nei reikšminga ir svar
bi be kitokių priedėlių bei pa
gražinimų. Vasario 16 yra mū
sų tautos ryžto, kančių ir krau
jo pagimdytas nemirštamas kū
rinys. Kas kitaip galvotų, tai 
pilnai galima įtarti ieškant nau 
jo kelio sužlugdyti Lietuvos lais 
vės siekimą.- \

Buvusių Lietuvos valdovų

pagerbti, galima pasirinkti bet 
kokią kitą dieną, tik ne Vasario 
16, nes jos tautinė didybė bei 
garbė neskaidoma ir nedaloma 
net ir karaliams.

Lietuvių tauta karaliumi Min 
daugu didžiuojasi ir.gerbia, nors 
jis ir nebuvo pirmasis valsty
bės kūrėjas, o tik jos centrali
zuotoj as — suvienytojas ir žy
mus bei gabus valdovas. Todėl 
jo vainikavimas turėtų būti ats 
kirai minimas. Tai būtų gražus 
sentimentas praeičiai, o tuo pa
čiu turėtume iš žilos senovės 
vertingą pavyzdį, kaip reikia 
dirbti ir kovot už Letuvos lais
vę ir jos gerovę.

Akivaizdoje to viso, tenka ap
gailestauti, kad atsiranda norin 
čių apgaubti neaiškiu, šydu Va
sario 16 minėjimą, pridedant vi
sai kilo pažiūrio turintį aspek-

suvaidins ištrauką iš Kazio In- 
čiūros dramos “Vincas Kudir
ka”. Vaidina Danielius Averka, 
Pranas Averka Vladas Bajer- 
čius, Kazys Barūnas, Andrius 
Dilba. Marija Gineitienė, Jur-Į 
gis Jašinskas, Rozalija Petroniei 
nė. ir Angelė Vakauzienė, Re-1 tą. Tas parodo, kad kažkas sten 
žisuoja režisorė Aleksandra Gus ‘ 
t aitienė. -

Uždarant akademiją, A. L. T. 
Bostono Skyriaus Pirmininkas 
Aleksandras Chaplikas tars pa
dėkos žodį.

ALTos Bostono skyrius

giasi planingai naikinti kas lie
tuviams brangu ir šventa. Jų to 
darbo metodas: dublikuok mi
nėjimą, skaldyk aukų rinkimą, 
rodyk pasyvumą ir silpnink jo 
prasmę patriotiniu atžvilgiu. To 

(Nukelta į šeštą puslapį)

_ fio.oo

ęio.oo

Minkšti viršeliai___

Cekj reikia išrašyti:

Pridėti dolerį palto' Ulaidoma.

NAUJI ENY-L a, WwioMday, February 6. 1980

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai_

1 J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

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

115.00

>10.00
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Ryšininkai su tauta?

šilta viešnagė šaltoje Čikagoje
(Tęsinys)

Baigdamas pastabas apie vieš

Visokie bendradarbiauto jai ir oportunistai, norė
dami pateisinti savo kelių savaičių atostogas Vilniuje 
ir pasivažinėjimus po Lietuvą, Petronio ir Kazakevi
čiaus malone, bendradarbiautojų valdomoje spaudoje 
nuolat giriasi, kad jie bendradarbiauja su tauta. Taip 
vienas jų “trūbočius” Draugo vedemajame bando nie- ________ _
kinti tuos, kurie nenusilenkia Petroniu! ir neprašo jo prieš 40 metų esu matęs Lietu- 
malonės. Savo garsųjį vedamąjį b. kv. baigia šiais1 voje. žinoma. — nieko įpatingo 
žodžiais,* ,

...“Neparemiame Lietuvos rezistencijos.
kome Lietuvai draugų, bet nedarome rimtų žygių 

i bendrauti su kovojančia tauta”...
■ ~Rdkie. gražūs žodžiai. Bet jų tikslas, suniekinti lai

svinimo veiksnius-įr: pateisinti Petronio pataikūnus iš
eivijoje. Tų visų agitatorių kalbos, kurių prieš Vasario 
16 šventę pasipils; nemažai, palikim Draugo skaityto
jams, ir pažiūrėkim, kaip tuos Petronio tarnus' sutin
ka okupuotoje Lietuvoje lietuviai?

Neseniai iš okupuotos Lietuvos atvykęs kovotojas 
Romas Giedra, p. Petručio buvo pakviestas pasikalbė
jimui per Margučio radiją. Į klausimą, ar jam teko su
tikti iš Amerikos atvykusius lietuvius ir su jais pasi
kalbėti, p. Giedra atsake'trumpu —Ne. • Nes jis gyveno 
Palangoje ir tų, kurie atvažiuoja tik kelioms dienoms į 
Vilnių jam neteko sutikti, o tų, kuriuos partija atveža 
į Palangą-, tai vietos lietuviai jų nenori sutikti, nes jie 
yra partijos pataikūnai. (Tai nėra jo tiksus pažodžiui 
pareiškimo p'erdavimas, nes neturėjau po ranka įrašy
mui juostelės, bet mintis/buvo- ta. Ig. P.).

Tai aiškus atsakymas bendradarbiautojams ir jų 
propagandistams, demagogijos pūtėjams visokiems 
kvikliams ir kitiems.

| leistų atostogų. Tikrai džiau- Nepraleidau progos aplanky- 
giuosi, kad per “Naujienas” ga- ti “Draugo” spaustuvę, kurioje 
Įėjau sumegzti gerų draugų ry- buvo spausdinama Br. Krikšto- 
šį po daugelio metų — pasime- pa čio knyga “Jūrų” keliais, 
tusių likimo kelyje, Lietuvą nu- Ten nuvykome kartu su Ansu 

siaubus raudonajai audrai. ' | Lymantu — knygos “architek-
Buvo dar labai daug kitų pas- tu”, taip pat vyko (t’kriau mus 

nekovų, su kuriais bekalbant 
prabėgo “baliavojimo” laikas ir 
kai jau grįžau prie savo'stalo
— reikėjo skubėti vaišintis. Bet
— dvasinė šūima iš visų pokal
bių, liko nerik to vakaro mano 
nuotaikoje, bet ir ilgam laikui 
ateičiai (kiek' ilgai?) sus’tikus 
~u tokia;s žinomais ir nežino
tais pašnekovais, priminusiais 
senus — laimingus (mano gy
venime- laimingiausius) metus 
Klaipėdoje, dabar, kai kuriais 
atvejais “įstrigusius” net Lietu
vos- istorijoje...

Minėjime turėjau progos su
sipažinti su šaulių S-gos Trem
tyje pirmininku K MILKOVAI 
ČIU, taip pat vice-pirmininku1 _

nuvežė) dr. R. Krikštopaitis. 
kai” — be jokių rūpesčių ku
ne visi liko žemėje... Ne be 
e;.kalo “kel’as atgal” prasidėjo 

’■T'panų. ' K
Kai už kiek vi'š t-i’U vabn- 

^u labai puikaus — be jok ų 
K’”~p*e,ėi’mų’, skridimo DC1O 

-••<s ’ei'3o Los Angeles 
e odtome — čia buvo vėl ki

tas pasaul’s: mėlyna padangė 
ir beribiai Pacifiko vandenų ho
rizontai, kurie mane gaivino pa
čiu pirmuoju žvilgsniu.

Prieš vos virš trijų valandų 
palikau tamsią, šaltą ir niūrią 

. stoviu Pacifiko krante, saulėto- 
I ie ir šiltoje Kaliforn’jos padan- 

"ėie (Čikagą palikau prie 25 -F 
- Los Angeles radau 74*F), 

1 kur beribė vandenyno mėlynė 
je, laukti kol bus paskelbtas lai i a an 3au aPĮe 3°> aiP m -*s Kitą dieną ilgesnį pokalbį tu-! liejosi su mėlynu “dangumi” to 

i rėjau su “Sandaros” redakto-1 Ūmame horizonte — iš kur il- 
v . v rium Gr. LAZAUSKU, kuris -ne bangos l'ngavo k-ar^o link,

sutrikimo taisymo, DClo pakilo P issigan ęs sa cio nega e- ALTos politinės komisijos ’—jame kait'nos’’ s'"’’ė’e nema - 
dangaus (37.000 pėdų aukštin) pasinau oi ponios ac e- įr sejjret0rįaįO naryS. žai jaunimo, o bangų aukščiu ir

pasijutau tikrai “kayališ- V1<'ien,es °^lu Turėjau progos, net porą Igiu naudojosi entuziastingi
das knygoje irgi yra paminėtas, j aP a Y 1 Pa Sau 0s i-( ^artų, kalbėti su kun. Ansu Čikagą su kailiniuotais ir pirš- 

Vis dar kalbant apie susitiki- Į Juos nea sisvei nęs. -pjįjYKIU, Plačiai žmonių BAL- *m:uotais žmonėmis, dabar čia
mūs ir naujas pažmtis — kaž- Ts aerodromo skambinau namo Fo ir Maž. L--etuvos lietuvių vei -- friders’V

kėju. GaHa, vos labai trumpai Tokią.yra Čikaga, tokia yra 
tegalėjau šnektelti su visada en- Lqs Angeles. Tokia yra didelė 
tuziastingai nusiteikusiu Algiu :r graži Amerika. Iki pasimaty- 
REGIU. 1 mo vėl kada nors Čikagoje. ,

(prieš porą metų) rašiau- “Nau
jienose” — jei kas prisimena, 

x savo pastabose “Dideli žmonės
— mažame mieste”. Prof. dr. M. 
Mackevičius yra tikrai didelis 
žmogus — liaudininkų ilgame-

atsikvėpiau, kai jau atsisėdau veikėjas, sukiliminės vyriau- ir rinktinės vadu VL IŠGANAI 
1 puikiame aerodromo vestibiuly-, sybės teisingumo ministeris, ne ČIU.

nage Čikagoie noriu su skaitv je> laukti ko1 bus Paskelbtas lai i kalbant jau apie jo, kaip mol^lo 
tniat: vt 1- Ta ‘ kas eiti lėktuvan. Kai, kiek pa-1 žmogaus, veiklą -f toje srity-!
įspūdžiu - išimtinai meteorolo-' vėluotai dėl vien° motoro mažo 1 Pe- Nepaprastai apgailestauju,. • 

gmiu- Paliekant šaltą Čikagą, 
mačiau apšalusius automobilius, 
slidžius kelius-gatves, kailiniuo 
tus, batuotus, kaliošuotus, pirš-, 
tiniuotus žmones — važiuojan
čius automobiliais ar laukian
čius autobuso. Tokius vaizdus

dabar Čikagoje gyvenantiems. 
Bet man, dabar jau virš 30 me- 
tų gyvenančiam Kalifornijoje, 
Los Angeles, darė beveik bau
ginantį’įspūdį: krito lengva šla
pdriba, pūtė žvarbus vėjas, au
tomobiliai slidinėjo, žmonės ėjo 
“įsitraukę” į apikakles, laukian
tieji autobuso slėpėsi artimiau
sių namų užuovėjoje. Huh, huh, 
huh... Džiaugiausi, kad mano 
autobusas (iki kurio automobi
liu ankstų rytą atvežė mano la
bai paslaugus rūpestingas ir vai 
šingas šeimininkas Br. Krikšto- 
paitis, kurio puikioje reziden
cijoje buvau išmetęs inkarą sa- 

'vo viešnagės metu) rieda aero
dromo link be jokių, nuslydimų 
nuo kelio. Ir tikrai be rūpesčio

kas supažindino su buvusiu 7-to 
pėst. pulko vado ir Klaipėdos 
įgulos , viršininko pulkininko 
Petro GENIO našle ponia Ge
niene. Pasikeitėme pora nostel- 
giškų (Klaipėdos, laikų) prisi
minimų. Malonu buvo dabar pa 
kalbėti ir prisiminti anuos lai
mingus laikus.

»
Nepagailėjo nei laiko, 

“tolimo” kelio į šaulių namus 
atvykti ponia Faustina MAC
KEVIČIENĖ, kažkodėl palikusi 
prof. dr. M. MACKEVIČIŲ 
“daboti namus”. Su jais' (Mac- 
kevičiais) užsimezgė mano ir 
žmonos labai maloni' pažintis 
Kalifornijos dykumose — ku
rorte' Desert Hot Springs, kur 
jie buvo atvykę žiemos atosto
gų, o męs, mat, ten irgi turime 
savo atostoginę, “stubą”. Apie 
Mackevičių atostogavimą tada

Ponaš Tamulynas, rašydamas apie b. kv. vedamąjį 
kuriame jis suniekina, išjuokia Vliką, taip išsireiškia:

“...Jeigu taip niekinančiai rašytą- apie mūsų 
politinius veiksnius pavergtoje Lietuvoje koks 
nors rusams pars:davėlis komunistėlis — dar būtų 
suprantama, bet dabar rašo Draugo redaktorius ir 
daugiau nieko nelieka pasakyti, kaip tik, “Atleisk 
jam Viešpatie, nes nežino- ką rašo”...
Mielas Anuprai. Ponas- b. kp. puikiai žino, ką rašo

Kada'žmogus nuvyksta-į Vilnių, aplankyti savo tė
vų, brolių ar giminių, tai tas lietuvis tikrai bendradar
biauja, palaiko ryši su tauta. Jie tikrai nuoširdžiai pa-! ir žino kodėl taip rašo. Tokį rašymo būdą jis -puikiai iš
sikalba apie lietuvių nuotaikas,- jų. vargus ir okupanto moko per pirmąją Lietuvos okupaciją. Ir dabar jis la- 
priespaudą. 0 tas, kuris naudojasi Petronio atostogo- bai reikalingas visokiems tiltų statytojams,, bendradar- 
mis, tas visą laiką yra saugomas specialių palydovų ir biautojams, kurių tikslas suniekinti mūsų.. laisvinimo 
su vietos lietuviais jis net neturi progos susitikti, juo veiksnius, išeivių lietuvių akyse, 
labiau nuoširdžiai pasikalbėti. Ignas Petrauskas

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Apžiūrėjimas šių visų vietų gana liūdnai nu
teikia. 0 šis kampelis toks gražus! Čia pat mė
lyni vandenys, gi pakėlus akis aukštyn, matosi 
gražus kalnas, kuris dabar ramus, bet jo padari
niai buvo baisūs. Jis dar savo galią parodė 1929 ir 
1932 metais. Ir dabar jis kartais pelenų stulpus 
parodo iš savo nasrų. Kalnas yra aktyvus ugni
kalnis ir vietiniai jį vadina “ugnies kalnu”. Jo 
krateris yra 1.2 mylios perimetro ir apie 165 pė
das gylio. Dabar ugnikalnio aktyvumas nuolatos 
sekamas, kad, pajutus gresiantį pavojų, gyvento
jai greitai būtų evakuoti.

Po 1902 išsiveržimo, viena kalno uola sie
kė net 5,276 pėdų aukštį, bet vėliau nuslūgo iki 
5,000 pėdų. Kalno viršūnė yra visiškai plika, tik 
kiek žemiau auga įvairūs krūmokšniai. Iš čia ma
tosi dar ir kitas kalnagūbris, kuris yra liekana 
išsiveržusio ugnikalnio. Jis dabar ramus ir jo vir
šūne padengta debesimis. Viršuj auga ąpsamo- 
nėję kerėplos medeliai ir žemaūgės palmės. Kiek 
žemiau pk.čialapės kalnų vynuogės bujoja, o tarp 
jų gerai Įsi aisę sidabralapiai alyvos medžiai. 
Pašlaitėse iškrenta daug lietaus, todėl čia auga 
gausi tropikinė augmenija, čia taip tanku, taip

susipynę įvairiausi vijokliai, kad sunku būtų ten 
net įžengti.

Palikę kalnagrubius, pasukam į salos vidurį. 
Kelias geras, bet vingiuotas, raitosi tarp kalnų 
ir slėnių. Po 1929 m. ugnikalnio išsiveržimo, šį 
kelią žymiai pagerino, kad lengviau būtų evakuoti 
gyventojus. Užsukam į kalnų kurortą, kuris įs‘- 
kūręs 1,500 pėdų aukšty. Čia yra keletas viešbu
čių, kuriuose savaitgalius praleidžia miesto gy
ventojai. Šis kurortas 1929 m. išsiveržusio ugn'- 
kalnio buvo sunaikintas, drauge palaidojant ir 
1,500 žmonių. Dabar ‘r vėl atstatytas ir išvestas 
geras kelias greitam išvažiavimui. Aplinkui' daug 
miškų, taip pat ir bananų bei ananasų (pineapple) 
plantacijų. Netoli auga didžiuliai mahogany 
medžiai.

Toliau mūsų kelias vingiuoja per drėgnas 
kalvas ir slėnius. Čia nuolatos lyja ir tie visi 
plotai yra apaugę tankiais miškais. Per visą mū
sų kelionę švietė skaisti saulė, o atsidūrus čia, 
pradėjo stipriai lyti. Todėl nenuostabu, kad čia 
taip vešliai auga tropikiniai miškai Tokių miškų 
dar nebuvau matęs, čia taip tanku, medžiai susi
pynę ir apaugę įvairiais vijokliais, kurie kabo nu- 
tysę tarsi ilgilrasios virvės.

Privažiuojam keletą nedidelių gyvenviečių, 
kur įsikūrę cukrinių nendrių ir bananų plantacijų 
darbininkai. Visur cukrinių nendrių plantacijas 
matydavom tik drėgnose vietose, o čia jomis ir

turimu jų telefono nr. —; “that 
number is not in service” buvo ; 
atsakymas, o naują jų hr. buvo 
jau pervėlų surasti.

Malonus buvo susitikimas su .
Jašiūnais, .tiesa, jau ne pirmą _ 
kartą. Prieš kelis metus “Nau- SVL ONIS , 
j ienų” baliuje susipažinome, tur 
būt reikėtų sakyti “atsipažino-! 
me” su ponia Jasiūniene, nes ji 
“prisistatė” kaip buvusi “dy- 
pukė” vienoje “kempėje” Ba
varijoje (Ansbache), kur aš bu
vau (kaip UNRRA valdininkas) 
net kelių tokių “kempių” — la
gerių ‘— stovyklų direktorium. 
Ji, pasirodė, gerai žinojo mano 
šeimą ir dėlto pokalbiai su ja 
buvo ir tebėra, apie tuos laikus, 
įpačiai “lagerinius” prisimini
mus — labai “ponaujantys”. Jos 
vyras, jei neklystu, yra buvęs 
mūsų (laisvos Lietuvos) karo 
aviacijos karininkas, net ir da
bar besidomįs (ir rašąs) netik 
apie Lietuvos bet ir Amerikos 

f karo aviacijoje žinomus- lietu
vius — kiek jam tokios žinios 
prieinama.

Daug pašnekovų turėjau šau
lių salėje, kurių nepažinojau ir 
nesistengiau klausti pavardžių 
— buvo perdaug. Paminėjau čia 
tik kelis- Turbūt... Buvo- daug 
“Naujienų” skaitytojų (naujie- 
niečių)-, kurie prisistatė mane

Agentai neardo ryšių su okupuota Lietuva
v z ? ■- . . į

Draugo redaktorius . Bronius . dais stengiami-/stiprinti ir juos 
Kviklys, parašė vedamąjį skir- oalaikyti, o Bronius Kviklys ra
tą 1980 metams. Jį pavadino: - šo, kad jie tuos ryšius silpnina 
“Tesuartėja laisvi ir: pavergti .r stengiasi visiškai, sunaikinti 
lietuviai”. Toks linkėjimas iš 
esmės būtų gražus ir malonus. 
Kas gi iš mūsų tokio suartėji
mo nenorėtų ar ką apie jį galė
tų neigiamo pasakyti. Bet de
ja, jis šio vedamojo pabaigoje 
prabilo jam įprasta kalba, ku
rios tylomis nereiktų praleisti 
Jis visu svoriu pabrėžia, kad 
reikalingas su okupuota Lietuyo 
bendradarbiavimas. Tai nieko 
naujo, ir kas to nenorėtų. Bet i 
ne visi žino, koks tas bendra- i 
dąrbiavimas turėtų būti ir su 
kuo ten reiktų bendradarbiauti? 
To jis nepasako. Žinoma, i toki 
primygtiną reikalavimą nereik- I 
tų per daug dėmesio kreipti, nes 
tai banališkas plepalas. Jei jis 
neskelbtų, kad išeivijoje yra 
agentų, kurie bando abiejų tau
tos dalių ryšius silpninti ir juos 

pažįstą iš mano pastabų “Nau-1 visiškai sunaikinti. Kas to ne- 
jięnose”. Vienas tokių prašė F.' žmo^kad jų išeivijoje yra. O 

jei jų yra, tai Broniu1' Kvikliui 
galva apsisuko. Iki šiol žinojo
me, kad okupanto agentai, kaip 
tik tokius ryšius visokiais bū-

As manau, Draugo skaityto
jai labai norėtu' žinoti, ką Bro
nius Kviklys laiko bendradar
biavimu, ryšių palaikymu, su 
okupuota^Lietuva? Taip pat'ne- 
a^šku ką jis laiko agentais? Ar 
tuos, išeivijoje gyvenančius pat 
riotus, kurie žinodami pavergė
jo melą, klastą ir apgaulę- įspė
ja visuomenę budėti, nepasitikė 
t i visais tais, kurie atsiunčiami 
iš okupuotos Lietuvos savo kon
certais paliksminti išeiviją Net

Į ir tais, kurie atvykę pamokslau- 
i ja bažnyčioje, kaip įvyko Cle- 
I velande, jėzuitų vadovaujamoje 
! parapijos bažnyčioje. Tais, ku

rie rengia meno parodas nuvy-.
į okupuotą Lietuvą.

(Bus dabinu)

Jurgi ta vislaus adreso Britą Ko
lumbijoje (Victoria B. C) Ka
nadoj; apte kurį neseniai rašau 
“Naujienose”, grįžęs iš ten. pra-

— Prez dentas Carteris ruošia 
;~uml vyru mnVr veista

v ’ ' a '-ybur rv: d r n” 
šauks. Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į 19-20 metų am
žiaus jaunuolius.

kalnų šlaitai apsodinti. Didelės bananų plantaci
jos išdėstytos šlaituose ir slėniuose. Bananų vai
sių kekės aprištos mėlynos spalvos plastikiniais 
maišais, kurie apsaugo vaisius nuo kenkėjų.

Pakeliui.'randam psichiatrinę ligoninę kuri 
yra ant kalvos paskendus tarp augalotų medžių. 
Ten pat yra keletas namelių ligoninės personalui

įdomi vieta yra Trois Ilets. Tai mažas, bet 
garsus kaimelis. Čia gimė Josephina, Napoleono* 
žmona ir Prancūzijos karalienė. Jos atmmimas 
yra Įamžintas bažnyčioje kur paminklinėse len. 
tose yra surašyta Josephinos krikštinimo data, 
jos vainikavimo Prancūzijos karaliene data .’r jos 
motinos mirimo metai. Namas, kuriame gyveno 
Josephina, dabar paverstas muziejumi. Ten gali
ma rasti nemaža dokumentų, liečiančių Josephina, 
kaip jog laiškai, įvairūs spausdiniai, taip pat lop
šys, kuriame ji maža gulėjo. ,

Aplankom keletą senų griuvėsių. Vienas pa
čių įdom:ausių yra Habitation Capot kuris ap
leistas tik 1940 metais. Matosi seni dideli rūmai, 
statyti XVIII šimtmetyje, ten pat senas cukraus 
fabrikas ir vergų kalėjimas, ši vietovė aiškiai pa
rodo, kaip seniau gyventa, didžiųjų žemvaldžių ir 
jų vergų negrų. Tie griuvėsiai užima apie 25 akrų 
plotą ir yra naudojami tik turizmui/ ’

Mūsų kelias darosi vis siauresnis ir daugiau 
vingiuotas. Jis raitosi tarp kalnų ir slėrfių. Kar
tais taip status, jog, rodos, mašinos stabdžiai ne

išlaikys jos svorio. Vietomis jis, labai siauras ir 
yra pavojaus, kad nesusidurtum su iš priek o at
važiuojančia mašina, čia greitai važiuoti jau ne
įmanoma, nes ant pasisukimo gali nugarmėti j pa
kalnę. Privažiuojam mažą upelį, kurio srovė di
deliu greičiu leidžiasi žemyn, šokinėdama per ak
menis ir, tik pasiekus slėnį, aprimsta. p>** 
upelio ned dėlėj aikštėj atradom na .
byklą. Ten, kur upelio tėkmė lyg ir pa . ' ū
rys moterų, daugiausia tuodu, išsirtkri n

pelio vagos, plovė save baltinius; Išska b 
tos džiovė prieš saulę ant akmenų, kur jie 
•i džiūvo. Oras ten buvo pasakiškas ir kve, 

žiedų aromatu.
Apsupę daug vingių, vėl įvaž.'uojam į plates

nę lygumą. Jau matosi miestas, iš kurio savo ke- 
. lionę pradėjom. .

Martinique sala yta ugnikalnių kilmės, o jos 
dirvožemis sudarytas iš pelėnų, išmestų iš ugnį 
kalnio nasrų. Jos paviršius yra kalnuotas, tarp 
kurių yra išsitiesus Morne Rouge lyguma. Carbet 
kalno rajonas gauna daugiausia lietaus. Iš čia vi
sos upės aprūpinamos gausiu vandeniu. Centrinė 
salos dalis yra lyguma, kuri pamažu nulinksta į 
Karibų jūrą. Ši lyguma yra pati derlingiausia ir 
čia našiausios tarmes yra įsikūrę. Atlanto kran
tas yra daug audringesn's nei Karibų jūros

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

Geroji Naujiena arba Linksmoji Žinia yraf Dangaus Kara 
lystė, kurią skelbė Viešpats Jėzus ir jų apaštalai Krikščionys 
maldoje prašo šitos Karalystės įkūrimo, sakydami: uTeateinie ta
vo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje”. Tos 
karalystės įsteigimas reiškia tūkstantmetinį Kristaus karaliavimą, 
visų dalykų atnaujinimą, suteikimą visai žmonijai tikrą ir pilną 
Dievo ir jo valios pažinimą, visų piktadarių pašalinimą ir visų į 
Dievo ir teisybės mylėtojų palaiminimą. Apie tą žadėtąjį Kris
taus karaliavimą yra parašyta pranašystėse: “Jis pasigailės men
kojo ir beturčio ir neturtėlių gyvybes išgelbės. Tebūnie garbina
mas jo garbingasis vardas i>er amžius” (Psal. 72:12, 13, 18). “Pik
tadariai (kūne nenorės pasitaisyti) bus sunaikinti (ne amžinai 
kankinami), bet tie, kurie laukia Viešpaties, valdys žemę” (Psal. 
37:9). Laimingi, kuriems bus leista gyventi palaimintoje tūks
tantmetinėje Kristaus Karalystėje ant šitos mūsų žemės.

.... _ iV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muiikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

_ AKU8ERIJA IR MOTERŲ L1GO8 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

^449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Nodical Building) ToL LU 5^444 
Priima ligonius pagal gusitarimo.

Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004

DR, PAUL V. DARGUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

WaMcheater Community kfinikoc 
• Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, Ii.

VALANPOS: 3 B darbo dienomis it

SUSIRINKIMO

I Palaidojo agronomus Aglinską ir Almeną
1980-metų sausio 23 dieną iš atsisveikinti .su velioniu. Pd jo 

Gimimo šv.’Merg. Marijos Mar- Agronomų S-gos vardu atsisvei- 
quette Parko parapijos bažny-lkino agr. A. šantaras; Katalikų 
žios palydėtas j Šv. Kazimiero — ...... i„
Lietuvių kapines dipl. .agrono
mas Vytautas Aglinskas.

Laidotuvių išvakarėse Pet-Našliu, Našliukiu ir Pavieniu klubas.
vasario mėą. 8 d. 7 vai. vak. Vyčių j kaus koplyčioje pagrindinę at
šalėję, 24do V. 47th St., turės nariui -icvAiVinliYirv TcsIHm imsnkė susinnkimą, į kurį yra kviečiami klu-1 ^eik.nmio Kalbą pasakė Ag 
bo^ nariai ir prijaučiantieji. Bus pra
nešimas klubo Revizijos komisijos ir 
aptariami svarbūs klubo reikalai. Po 
susirinkimo — vaišės.

V. Cinką, rast.

Lietuvi ų Brighton Parko Motery 
Įdubo metinis narių susirinkimas

rcnoinu Sąjungos pirmininkė S. 
Janulaitienė, duodama agr. V. 
Aglinsko gyvenimo ■ apybraižą, 
išeitus mokslus, tarnybą. Protar
piais kalbėtoja įterpdavo Dievo, 

i tėvynės meilės apraiškas ir net
T»L: 562-2727 irtu 562-2728 įvyks ketvirtadieni, vas. 7-d.. 1 vai. nn/yiinc frazių Puiki kalba1' popiet Anelės salėje, 4500 S. Talman.lP0021-)05 lraZ1U‘ / U1, kaWa’

TBU — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wort 103rd Strmt 
Valandos pasai susitarimą.

Narės prašomos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir jau 
laikas užsimokėti duokles. Po susirin 
kimo bus ir vaišės.

E. Strungys, rast.

I * * *'
1980 m. sausio 27 d. mirė dr. 

lazys Almenas. Jis gyveno
Į Omahos valstijoje ir ten turėję 
j temažą larmą, iš kurio’s net li-

DR. FRANK PLECKAS
OPTbMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2518 W- 71 SI. TeL 737-5148 

likrina akis. Pritaiko akmiua ir 

“contact lenses”1
VaL rašitarima. Uždaryta tre^

DR.I.EONAS SEIBUTIS 
z INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

_ 2656 WEST «3rd STREET
Vai. intrad. 1—4 popiet.

Lietuvių Moterų draugijos "Apšvie - , , .
tos5' metinis narių susmnkimas įvyks* ps atveju neketino trauktis, 
šeštadieni, vasario 9 d., 1 vai. popie. 1 
3808 S. Union Avė. (Įėjimas iš kiemo.. F 
Narės prašomos atsilankyti, nes yra | 
daug svarbių reikalų aptarti ir jau 
laikas užsimokėti nario duokles. Bus 
ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Amerikos Lietuvių Piliečių Pa:al- į velioniu (Ir. K. Alniėnu. 
pos klubo eilinis narių susirinkimas; 
įvyks sekmadieni, vasario 10 d.. 1 vai. 
popiet Anelės salėje, 4590 S. Talman 
Avė. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų. Primenama vi
siems, kad jau . laikas užsimokėt 
duokles. Bus ir .vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Laidotuvėms atvežtas į Chica- 
i. Buvo pašarvotas Petkaus 
'pigioje, Marųbette Parke. 

Laidotuvių išvakarėse 8 vai. va- 
j karo buvo atsisveikinimas SU

Atsisveikinimui vadovavo 
:ves studentas. dabar veterina

jo

MIRĖ KTTN. MASTY-

iT:". l"ha: maloniu įvadiniu žo
džiu pakvietė . Veterinarijos 

I draugijos pirm. K. Karkauską

Ofiso telef.: 776‘'880
Razidendlot 44S-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

t«ndra praktika, jpan. MOTCRU llpe-
OHŽaa '2«2 Triarr

Tai. PR 8-12Ž3
OFISO VAL.: pirm., antrai, tra&ac 
Ir peikt. 2-4' ir 6-8 VaL7rak. S<Jtadi» 
uiiia 2-4 vaL popiet ir Jrfta laiiv 

-pagal auiurim*.

■ ORTHOPEnAS-PROTEZDSTA?  
Anantei - Protezai. Med. ban
dažai. 5peciaH oa<a1ba 
•Arch SuDūorts) ir t t

2850 Wost63rrfSt._ Chfaėo*. t’l.-ttož'
T»l«f.; PRocpoct 8-5084

FLORIDA
DR. C. X. ‘BOBELIS

Prostatas,' inkstų ir šlapumo 
"takų 'chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TėL'$13) '^21-^200

PFRKRAUSTYMA1

Laidimvt — Mina apdravd* 
f EMA KAINA 

R. iERĖNAS 
Tol. WA 5-80«

U Jniriu •Hfumy.
AWTANAS VILIMAS

• Tel. 376-1U2 «rbt 376-5994

Šv. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje šv. mi
cas 11 vai. atnašavo kun. F. Ki
kilis. Asistentu buvo kun. V. 
lagdcnavičius; jis pasakė pras
mingą pamokslą. G’edojo J. 
7 jznelis.

Po šv. mišių visa procesija pa- 
ydėjo į kapines prie 115-tos So. 
Western gatvės. Sukalbėję mal
das, velionį palikome koplyčioje.

Šeimos nariai, palaikydami 
ietuviškas 'tradicijas, laidotuvių 
ialyvius pakvietė į šarkos res
toraną ant 63 gatvės pietų. Gai
la, kad laidojo nė pagal lietuviš
kas laidojimo tradicijas. Padė
kojome šeimos nariams-ir skirs- 
temes su mintimi, kad neteko
me žymaus žmogaus, kuris reiš
kėsi moksle, kultūriniuose ir 
taikiniuose baruose. Išmokslino 
šeimą. Tebūna jam lengva ši 
svetinga žemelė!

K. Paulius

Mokslo akademijos vardu — 
kun. V. Bagdonavičius; Ateiti
ninkų ir dar poros korporacijų 
vardu kalbėjo prof. dr. J. Meš
kauskas. Paskutinis atsisveikino 
Dotnuvos akademijos rektorius 
prOf. B. Vitkus.

Jau iš spaudos seniai buvo 
žinoma, kad dr. K. Almenas įsi
gijo užsienyje veterinarijos ir 
agronomijos daktaratus. Gilios 
erudicijos žmogus, šakota asme
nybė. Buvo aktyvus mokslo ir 
kultūros baruose. Praverstų 
sveikintojų puikias kalbas at
spausdinti mūsų žurnaluose.

■šeimos vardu tardamas 
sveikinusiems- ir dahviams pa- 
.dėktfs žodį, sūnus dr. K. Alme
nas priminė, ’trad tėtis sirgda
mas domėjosi -Katalikų Bažny
čios Kronika ir Tėvynės likimu. 
Cvietė visus dalyvauti šv. Mišio

se ir palydėti ahižinai kelionei

Dr. L. Kriaučeliūnas atsisvei
kinimą baigė gražiu, poezijos 
posmeliu. — --------- :—z _

tp ev. teologijos fakultetą. 1941
LQS ANGELES, Cal. — Pra metais buvo Batakių parapijos 

eitą trečiadieni, sausio 30 ’d., Los 
Angeles mieste nuo širdies prie į 
puolio mirė 71 metų sulaukęs! 
evangelikų kunigas Martymsj 
Preikšaitis. 1908 metis jis gmiėj 
Lietuvoje, Tauragės valsčiuje, fir leido tikybinius raštus. 1955 
Pabeizių kaime. j metais išvyko į Les Angeles, kur

1928 nn velionis baigė Tau suorganizavo liet, evangeliku 
ragės komercinę gimnaziją, o parapiją, kurioje .jis d>*8.0 iki 
1935 m. baigė Kauno’Univėrsite- mirties.

kunigas. Karo pabaigoje išvyko 
į Vokietiją, o 1949 metais atvy-

melais d'rbo raidžių rin- 
iu Naujienose, augino šeimą

The Ace Of Club Sandwiches

Psst . . . looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread . 
Spread,” on a triple deck of toafct. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, "green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For ea.<y serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends caH, deal them Fiesta Stack-Ups, a surf bet 
for lunch or party time.

x ' Fiesta Stack-Up
1 cop Miracle Whip *1-1/2 cups shredded cabbage

"salad dressing 12 summer sausage’slices
T8 white bread slices, 6 green pepper rings

toasted £* 6 Kraft jalapeno pepper_
6 ham slices singles pasteurised

12 tomato slices process th^ese food
For each sandwich, spread ohe slice of toast with salad 
dressing; top With ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup 
cabbage, second slice of toast, 2 summer saYiSage Alices, 
greėn pepper ring, chew food slice and third'slice of tdast 
spread with salad dressing. Cut id to triangles; secure with Dick/ 
6 sandwiches ]

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
Marė Pesienė - Kri-

buvo veikli vteuo-

MIRĖ MARĖ PESIENe
1980 m. sausio 16 d. New 

Yorko ligoninėje po trumpos 
ligos hiirė ilgametė “Naujienų” 
skaitytoja
siukėnaitė, sulaukusi 73 metij 
amžiaus.

Velione 
menininkė. Per eilę metų, g\T-
vendima AVaterbury, Conn., ji 
buvo veikli “Sandaros”, AL- 
Tos, L. Bendruomenės, Moterų 
klubo narė, Taiks nuo laiko bū
dama tų organizacijų valdybo
se. Marė Pesienė savo darbo ir 
energijos ypatingai daug sky
rė Skautų sąjungai. Už Nuo
pelnus tai sąjungai, ji buvo ap
dovanota Skautų žyminiu.

Gausus būrys artimų j ų ? 
draugų ir pažįstamų, sausio 
mėn. 18 d. 9 vaL r. palydėjo į 
krematoriumą ir amžinai atsi
sveikino.

Nuliūdime paliko vyras An
tanas, duknos Irena, Aleksand
ra, žentas Vytautas Alksninis 
ir 3 dukraitės. A.

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Ar -mane jau tuomet domino ■ je Bogdanovas, ’pasireiškusi la- 
«ocialiniai klausimai? Jie sa- Į 
vaime piršosi. Gubernija sočia-1 
’imu atveju buvo ryškiai sluogs 
niuota. Bravoro, malūno ir dir
btuvių darbininkai 'buvo gryni. 

! proletarai, ir nė vienas jų, dirb- Į 
damas savoj profesijoj, neturė- 
io vilties savo padėties pakeis
ti visuomenėje. Retas kumečių 
■svajojo virsti mažažemiu. Įmo
nių ir dvaro administracija bu
vo ‘ponai’, kad ir priklausomi 
nuo Šiaulių parko rūmuose gy- 
^enus’o grafo-darbdavio; dar
bininkui jie buvo .vyresnybe. 
Kas dieniniame nusistovėjusia
me -gyvenime viskas buvo ‘nor
malu’: grafas buvo grafas ir dar 
bininkas buvo darbininkas. Tą 
santvarką tvirtino kunigas baž
nyčioje. policininkas gatvėje, 
teisėjas ir oati į ją jaugusi vi
suomenė. Bet kad toj santvar
koj neviskas buvo tvarkoj, te
ko ir man būti liudininku. Bra
voro darbininkai, gal ir alaus 
laminami, nebuvo prie manęs 
nikele tokio ‘burto’. Kovinges- 
-'i'Jbuvo malūno ir dirbtuvių dar 
bniinkai. ir mano metais j e 
-trė'kavo norą kartu. Kas da- Į 
besi kumetynuose, man nebuvo 
žihoma. Bet ir man kelis kar- 
insnekd^būti Imrlnflnkū, Jraip 
kumečių žmonos vijosi patį V. I 
Tanavič ų iki jo buto durų, iš 1 
užpakal'o jį apšaudydamas pik 
tais žodžiais. Kas tai buvo? Be
ne klasių kova, kaip sakė savo 
oolitinės ekonomijos vadovėly-1

bai vaizdžia, kad ir primityvia 
forma? Mano simpatijos pana
šių konfliktų atsitikimais, kiek 
tik atsimenu, buvo moterų ir 
Gubernijos Čepulių pusėje. Tik 
simpatijos- Kartu man imdavo 
aiškėti, kad socialiniai koflik- 
tai tikrai egzistuoja, ir ne tik 
Gubernijoje.

Pirmasis mokslo pusmetis gim
nazijoje bematant prabėgo. ‘Is
torijos’ 'metu mus puolę peda
gogai aprimo ir nesikabinėjo. 
Priartėjo Kalėdos. Namo par
važiavęs. radau aiškėjančią pa
dėtį. Tėvas man nieko nepasa
kė,; bet broliai tuojau painfor- 
mavo.kad tėvas, girdi, pasa
kęs: ‘Tegu daro kaip nori’. Va
dinasi; nežada manęs versti, 
kad eičiau į seminariją, Pasiju
tau atpalaiduotas ir kartu pri
blokštas. Vadinasi, tėvai bus 
galutmai palaidoję viltį matyti 
mane kumgą. Kiek tai jiems at
siėjo, jutau iš naujai susidarių- 
'■?ų <?rr+yk*u: tarp manęs ir tė
vu kažkas padidino atstumą ir 
^rtvkmose dmgo jų šiluma. Ke 

’ia’ išsiskyrė: tėvai sau, aš sau. 
Jautriajai motinai tai buvo ' 
ypač skaudu, ir jausmas, 
tėvus skriaudžiu, sekiojo mane; 
neatstodamas. Kuo galiu save , 
pateisinti, bent k’tu būdu artė- * 
damas piie to, kuo tėvai norė
jo mane matyti?

(Bus daugiau)

»staffed
į Get instant relief

iitHk \'\vWith BENZEDREX- 
INHALER 

tvaski deconcr^^tant

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

4

A
fi. 4

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicag36

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TUKIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS ;
3307 So. LITUANICA AVĖ. T«L: YArds'-7-3401

BUKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic -2-100.1

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

tEORGE F. RUDMINAS
3319 -Se. !EI^UANICA AVĖ. TeL: YArds -7-1138 -113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 631 h STREET REpublic 7-1213 į
2314 WEST 23rd ' PLACE Virginia 7-6672
11G28 SOUTHWEST HIGH WAT, Palos Hills, HL 974-441C

P. J. RIDIKAS
------------— -------——   — ------------ ----—

1 3354 So. HALSTED ’STREET

TADIJO 8IIMO5 VALAHDOC
Vh». *r**ran*M U WOFA

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 43)0 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
•1 ryto, t

Vedafa Aldona -Opokus 

Ttlrfj Hlmlack 4-1413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

TeL YArds 7*1911

Powerful i
drag you can buy 

without airlot j
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skTn 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENET Use only as 
directed The medically proven 
creme for F- 
itching. * I

S — NAUJIENOS, CHICAGO, B, ILL. ĄVcduvtduy. I tbruary <5



Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės 
visuotinis susirinkimas

1980 m. vasario 3 d. 2 vai. 
šaulių salėje rinktinės vadas VI. 
Išganaitis įvadiniu žo<lžiu pra
dėjo susirinkimą. Į sceną įnešta 
šaulių vėliava. Pirm. VI. Išga
naitis vėliavą perdavė prez. pir
mininkui J. Skeiviui. Į sekreto 
riatą pakviesti: A. Balčytis, .1. 
Mackonis ir A. Raudys.

Apsistojimu pagerbti mirusie 
ji šauliai ir žuvusieji kovose už 
Lietuvos laisvę.

VI. Išganaitis trumpu prane
šimu apibūcfino valdybos veiki
mą. Platesnį pranešimą padarė 
vicepirm. Tomkus. Ten duota 
plati valdybos veikimo apy
skaita.

Moterų vadovė p. St. Cecevi- 
čienė apsiribojo padėkomis pa 
galbiniam moterų personalui.

Po to sekė pranešimai padali
nių: meno vadovas — Petraus
kas; ligonių lankymo — Gurevi
čius; šaudymo — Brazas; bib
liotekos — Ramas.

J. Mackonis perskaitė namo 
ir baro piniginę apyskaitą. J. Po
cius patiekė susirinkimui rink
tinės vaidybos piniginę apyskai
tą. Kontrolės komisijos praneši
mą padarė K. Povilaitis. Susirin
kimo dalyviai gavd biuletenį su 
piniginėmis apyskaitomis.

Garbės teismo narys J. Tričys 
pranešė, kad bylų nebuvę.

Po vieno antro nereikšmingo 
klausimo, eita prie valdybos 
rinkinio.

Nominacijų komisijos pirm. 
J. Jasaitis pranešė, kad j pirmi
ninkus tėra vienintelis kandida
tas VI. Išganaitis. Pagal veikian
čius valstijos įstatymus net tris 
kartus balsuota. Išrinktas, gali
me sakyti, vienbalsiai. Tas pat : 
ir su moterų vadove St. Cecevi- ] 
čienė. Padėkojęs, pirm. VI. Išga-

nail's patiekė valdybon išrink- 
linų asmenų sąstatą. Mat, jis 
gavęs iš jų sutikimą, konkrečia: 
nurėdyta kokioms pareigoms 
renkamas. Susirinkimas ’ užgyrė 
ir rinkimai greit praėjo.

Susikomplikavo Garbės teisino 
rinkiniai. Mat, buvo dvi gruptt' 
po 3 asmenis. Balsuojant iš
rinkti: A. Regis — 187 balsai, 
kuri. Siašvs — 176 balsai, kun. 
.J. Borevčius — 133 balsai. Gir
dėjau salėje juokiantis: turėsi
me kunigų teismą, i.

Kiti vaidybos nariai išrinkti' 
bemaž tie patys: J. Jasaitis — 
vicep rm., J. Mackonis — sekr., 
J. Pocius — rinkt, kas. ir 1.1. 
Išrinktųjų ilga eilė. Manau, kad 
sekretoriatas spaudai duos pla
tesnį pranešimą.

Kontrolės komisija beveik 
vienbalsiai išrinkta ta pati, nes 
kitų kandidatų nebuvo. .

Rinktinės pirmininkas VI. Iš-

v ~

Cicero miesto administracinio bet pavardės prašė neskelbti, 
pastato Lietuvos tautinės vėlia
vos pakėlimo iškilmėms. Sesė 

j Irena Petrauskienė sugiedos 
ganaitis perėmė iš prezidiumo ( himnus. Vasario men. 10 d. 10.
šaulių vėliavą.* Sugiedotas tau- 30 vai. Šv. Antano parapijos 
tos himnas. Vėliava išnešta, bažnyčioje bus laikomos pamal- 
Prasidėjo vaišės, nes jau stalai <įoS< Uniformuoti šauliai daly
bų vo padengti. Suprantama, kiti vau j a su vėliavomis, šį Vasario 
pasivėlino šio to stipresnio. į ig 3, -minėjimą rengia Cicero

Visuotinis susirinkimas labai Į ALT’os skyrius.
sklandžiai praėjo. Girdėjau, p.{ Sfcopas
Janula nebuvo į salę įleistas; jis j  
anksčiau jėga buvo išmestas iš« 
valdybos i posėdžo. jr

Susirinkimas baigėsi 4.30 vai. II TRUMPAI I 
Salėje buvo apie 300 narių. Po 
vaišių prasidėjo šokiai, nors da
lyvių skaičius palaipsniui ma
žėjo. Grojo Ramdnis su part
neriu.

— Jonas Makauskas, Balti- 
------ more, MD, parėmė Naujienų 

Vytauto Didžiojo rinktinė (išj leidimą šimto ($100) dolerių 
viso per 800 narių) narių skai-1 auka gavo laišką jis užbaigė 
čiumi, populiarumu, veiklumu, j eiliuotu raginimu: 
galima sakyti, prasineša pro vi-> —’* - -
sas organizacijas. ‘ Turi savo 
puošnius biznio namus.

K. Paulius Į

Dėkui už auką ir už dėmesį.

—. Ponia Anelė Kovalskas iš 
Brighton Parko specialiu laiš
ku atsiuntė penkinę už kalendo
rių. L. Biknyvičius iš Marquet- ras 
te Parko atsiuntė $3. Dėkui.

— Dėkui Halinai Jakubėnai- 
tei-Dilienei iš Marquette Parko' 
atsiuntusiai $10 auką kalendo-j 
riaus proga.

— Albinas Rudinskas, Roches j 
ter, Mich., buvęs Naujienų tar-1 
nautojas ir bendrovės direkto- ' 
rius, tarp kita taip rašo: “Savo 
sveikata negaliu pasigirti. Pra
eitais metais nei Naujienų ren
giniuose, nei piknike negalėjau

Vanda Bakšienė, Ęleonora Ci-] 
parienė, Julija Kamaitienė, Kris 
tina Rudaitienė, Bernardas Ma| 
čys ir Jonas Sadauskas.

t
— Hamiltono Lietuvaičių ch<į

: “Aidas”- pakviestas , gastro-i 
lems į Los Angeles ir San Fran-j 
cisco. Telkti kelionei lėšas TėvU 
ir Rėmėjų komitetas vasario 10 
ruošia Aidučių Dieną.

f i
— Visi “Klaipėda” jūsų sau] j 

lių kuopos šauliai-ės vasario 9 Į

Namai, lama — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

žemi — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS- " 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: _

F ETRAS KAZANAŲSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7*774 

-------------- --  ---------- £---- - ------------------------ --------------

BUTŲ NUOMAVIMAS.-
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. *

' . VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz
nis, reta proga.

ŠIMAITIS REALTY .

Notary Public
Insurance, Income Tax

dieną, 11:30, vai., renkasi priųj ,951 w 63rd st Tel_ 435.787g, 
Cicero miesto rotušės (Towrj j 
Hali) tautinės yėliavos iškėli
mo iškilmėms. Dalyvavimas bū-l 
tinas! I

___,____ ____ o__ — Arvydo Jurašiaus pastangoj 
dalyvauti. Gruodžio 14 žadėjau] mis Denveryje atgaivinta lituaj! 
vykti Floridon. Jau ir lėktuvo, nistinė mokykla. Pamokos vyksi 
bilietą buvau įsigijęs. Bet nak- ta’ jo namuose. Mokinių daųgu-l
tį pasijutau labai blogai, tad ma sudaro Rūtos tautinių šdkiųu vairj apdrauda _ INSURANCE

839-1784 arba 839-5568.

. Mokinių daųgu-i 
•Ac toutiTjin crvlriiv

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Cicero “Klaipėda” jūrų šauliai
Sausio 6 d. 3 vaL po pietų 

šaulių R. B. Latužų namuose 
“Klaipėda” šaulių kuopos. val
dyba susirinko posėdžio. Posė
dyje dalyvavo 6 valdybos na
riai.

Posėdžiui vadovavo ir patie
kė darbotvarkę kuopos pirm. 
K. Milkovaitis. Buvo prisiminta 
praeitų metų kuopos veikla. 
Patvirtintos surengtos geguži
nės Union Pier ir švyturio Ba
liaus apyskaistos. Kuopos ka
sininkas s. J. Dekeris supažin
dino visus su kuopos kasos sto
viu. Taip pat padarytas prane
šimas apie kuopos išleistos kny
gos — “Lietuva Bolševikų Oku
pacijoje” — platinimo' eigą. Pa
aiškėjo, kad jau yra išplatinta 
745 knygos ir jų platinimas 
vyksta sėkmingai toliau. Kal
bant apie knygą ir jos financi- 
nį stovį, pirmininkui pasiūlius 
ir valdybos nariams pritariant, 
nutarta minėtą knygą išleisti ir

anglu kalba. Mes beveik visi 
jau esame matę ir žinome bol
ševikų padarytas skriaudas ir 
žudynes mūsų tautai, bet svar
bu, kad apie tai kuo plačiau su
žinomų angliškai kalbąs pašau-1 
lis. '

šiame posėdyje paskirta au
kų spaudai ir radijo valandė-j 
lems paremti. Nepamiršta ir ser 
ganti kuopos sesė F. Dvilaitis, 
kuriai . nupirkta dovanėlė. Viso 
aukų išdalinta $225. J1

Nutarta rengti Jūros Diena y 
Union Pier vasarvietėje. Laikas 3 
bus paskelbtas vėliau. Metinis < 
kuopos susirinkimmas šaukia- T 
mas kovo 9 d. tuoj po pamaldų, _ 
12 vai. šv Antano parapijos 
salėje, Cicero.

Pasibaigus posėdžiui,. sese R.
Latožienė visus skaniai pavai- % 
šino.

Vasario men. 9 i 12 vai. vi- f 
si "Klaipėdos” Jūros Kuopos £ 
šauliai uniformuoti renkasi prie ]

Visi i talką, 
Visi i talką: 
Reik suaukoti’ 
Didį kavalką! 
Mane kankina 
Tokia patranka: 
štai šimtas doleriu — 
Mažutė auka.

. Dėkui už gausią auką ir už 
gražų laišką.
i — Antanas Žakys, Cleveland, 
Ohio,gavęs kalendorių, atsiuntė 
už jį $10 auką. To miesto tau
tietis užsisakė Naujienas treč
daliui metų pasinaudodamas 
platinimo vajaus lengvatomis,

“ J • T 1 v T
tą kelionę turėjau atidėti. Lau- grupės šokėjai. A. Jurasius yra; 
ksiu, kaip bus toliau. Siunčiu baigęs West Point karo akade-i 
$25 auką Naujienų paramai”.
Dėkui už laišką ir už auką”.

— Dail. Sanina Marks grįžo 
iš atostogų Floridoje. Mary ir 
Al. Endzulis - galutinai įsikūrė 
kurortinėje vietoj — Glendale, 
Arizona. Ponia V. Valintas iš

J

Montrealio buvo sunkiai susir
gusi ir gydėsi ligoninėje. Jonas 
Juškaitis, Berwyn, Ill.? grįžo 
iš atostogų Floridoje. ;

— Hamiltono lituanistinės
mokyklos Tėvu , komitetam, iš
rinkti: Aldona Apanavičienė,

miją, yra atsargos kapitonas, su ; 
nuostabiu* talentu jaunimą mo-| 
tyvuoti ir žadinti jo entuziazmą j 
lietuviškiem reikalam. Mokyk- į 
lą numato plėsti, į ją įjungiant J 

. ir mažuosius. Lituanistinę mo- J 
kyklą remia;Colorado LB apy-| 
linkės valdyba, vadovaujama 
Stepo.. Steikūno.

— SLA 134-tos Moterų kuo 
p<>s susirinkimas įvyks šeštadie
nį, vasario' 9 d., 12 vai. Chicagc 
Savings salėje, 6201 S. Westen į 
Avė. Visos narės kviečiamom ; 
dalyvauti. Valdyba |

MITŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus

6600 S. Pulaski, Chicago 
TeL 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribų

BEAUTIFUL BASS LAKE, INDIANA, 
•ear round 6 room house. Full base
ment, fireplace, all appliances. Cen- 
ral air. 2 car garage. 100’ lake front 
< 300’, plus 4 room guest house or 
ncome at $200 a week. Mid 80’s.

Call (219) 772-5426

PERSONAL
Asmeny Ieško

MANO PAIEŠKOJIMAS

mi;riMARU A NOREIKIENt

2608 W®rt St, Chicago, DL 60621 • TeL WA 5-2787

Skaitytojų Balsai

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69fb St, Chicago, HL S0629. — TeL WA 5-2737

Gerbiamieji!

Siunčiu 50 dol. Naujienoms 
parenmti. Raginčiau, kad ne tik . 
naujieniečiai, bet ir visi kiti, i 
kurie remia ALTą ir VLIKą j į 
prisidėtų prie Naujienų pinigi-1 
nio vajaus pasisekimo.

> Kai pažvelgi į kitą spaudą 
tai kiekvienoje “šiaurės vėjai” 
pučia.Tad laikykimės!
■ Naujienų štabui linkiu išt
vermės.

Su pagarba,

j Su malonumu norėčiau susi- 
j mažinti gyvenimui draugą, nes 
i .’ienai gyvenimas labai nuobo
dus, be tikslo. Suinteresuotieji 
■įrašau atsiliepti. Lauksiu malo- 
l įaus laiškučio ir už tai būsiu 
i lėkinga".'Prašau rašyti:

Naujienos, Box 237 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI

A. Repšienė 
Bellwood, Illinois

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
, Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 
2546 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, III 60632. Tel. YA 7-5980

M. ilMKUS
Notary Public

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

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

State farm Ewe and Casually Company^

Promotion has created Openings for 
TOOL AND CUTTER GRINDER..

Crafts may have a position for you.
A complete and fully paid benefit package: 

Eleven holidays, vacation, savings plan & pension.
THE CRAFTS CO.

9440 Ainslie St, Schiller Pkr, Hl.
,678-0650

E. O. E.

SUSIVIENIJDIAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemaiinė. or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba.

Racine, Wis
MINĖJIMAS

? padėti teisininko Prano šulo 
• aruošta, — teisėjo“ Alphons* 
'Veils peržiūrėta. ‘’Sūduvos’ 
Ueista knyga su legališkomi' 
ormomis.

i Knyga su formomis gauDė
< oa Naujienų administracijoje 
i 739 South Halsted St., Chica 
? jo, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
. Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Roikla

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas z
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės f Lietuviu Įstaigą: f

American Travel Service Bureau 7
9727 S. Western Ave^ Chicago, III- 60643 /

------------------------- Telef. 312 238-9787-------——
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio-

n<ų (cruises), vienbučių Ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- f 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus krsMur, / 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- < 
madjas visais kelionių reikalais, ,5

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervaocį rietas /
D anksto — prieš 45 - 60 dienų. i 4

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, .SLA neieško pelno, 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
5L000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

M7 W. 90tii St.
Tol. (2tt) Ml-ZUI

Vietos AĮtos skyrius ruoši; 
Lietuvos nepriklausomybės šver 
tės minėjimą, kuris įvyks vasa 
rio 24 d. šv. Kazimiero parapi 
jos svetainėje. 9 vai. 30 min. i 
ryto bus laikomos pamaldos u 
Lietuvą. 4 vai. p. p. įvyks iskil 
mingoji ir meninė minėjimo da

Kalbės Vladas šoliūnas. Me 
ninėje programoje dalyvaus sol 
Birutė Kemėžaitė, Racine Lie 
tuvių Moterų kvartetas, vad. J 
Grimskio ir kit.

Po minėjimo bendri užkan 
džiai ir pavakarojimas. Visi mi
lordai kviečiami dalyvauti.

Jurgis Milą

VASĄRIO 16 IR MINDAUGAS 

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

j iėl turime būti akylus ir tvirti 
? ietuviška dvasia kovoje dėl Lie 

tu'vos laisvės”.
Netenka nieko pridėti prie' 

šių sklandžių pasisakymų, rei
kia tik savo dalyvavimu susti
printi Vasario 16 minėjimą pa
rodant, kad lietuvis yra tauti
niai stiprus ir gerai pažįsta prie 
šo pinkles. •

Vytas Paurelis

Electric Motor Rewinder
“B” Journeyman with DC exper. 
Good benefits, Free hospitaliza
tion, paid vacation. 427-2604 

EBLING ELECTRIC CO.
426 S. Clinton St

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

EXPER. WAITRESS WANTED
FULL TIME — A-M. SHIFT 

3236 S. Halsted St 
Tel. 326-2724

— Los Angeles mieste mir 
Bronius Gieda, kuris taip pa 
jau palaidotas.

— Kun. Martynas Preikšaitis, 
Los Angeles liet. ev. parapijos 
Jebonas, buvo palaidotas Glen- 
lale Forest Lawn kapinėse pra
nta šeštadienį, vasario 2 d.

Artwitis Sufferers!
Now. Get relief ® 

for painful inflammation 
and protection for your stomachi 

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist from the makers of 
Anacm?

$ * iU>» February 6, 1930




