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DETROITO LIETUVIAI SURUOŠĖ 
PUIKIĄ VASARIO 16 SUKAKTĮ 

KUTKUS SLAMPINĖJO PO SUSIRINKIMĄ 
IR KLAUSINĖJO, KODĖL JO NEMĖGSTA

(Naujiem] korespondento S. šimoliūno pranešimas telefonu)

DETROITAS, Mieli. — Sek
madienio popietę Detroito Lietu
vių Organizacijų, centras suruo
šė Vasario 16-osios sukakties 
minėjimą, kuriama pagrindinę 
kalbą pasakė iš Clevelando at
vykęs Algirdas J. Kasiulaitis.

Jis pabrėžė, kad visos kalbos 
apie rusų okupuotdje Lietuvoje 

•. “padarytą pažangą" yra tuščios, 
nes Lietuva yra pavergta. Ne
gali būti jokios kalbos apie pa4 
žangą Lietuvoje, kai kraštas 
yrą rusų’ pavergtas. < Negalimą 
daryti jokių palyginimų su anks
čiau buvusia pažahga, nes pa- 
vergtieji, lietuviainegali daryti 
jokios pažangoj j.

Paskaita buvo įdomi, .keltos 
rimtos. problemos: ir svarstyti 
Lietuvos laisvės reikalai.

Susirinko 400 žmoniųf, 
~ . -į ‘ sudėjo $4,400 ->■

Antruoju'kalbėloju buvd Mi-j 
chigaho sCTiatadrius D. Riegle; 
Jis yra galvojanti? žmogus ir jis 
džiaugėsi, kad ‘ Detroite susirin
ko virš 400 lietuvių, kurie mini 
gimtinid -savo krašto nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį ir 
rūpinaisi Lietuvos laisvės \reika
lais.-Turint' galvoje šaltį ir .blogą 
orą, ~400 žmonių' sriširinkimas 
yra didėlis įvykis. Galimas daik
tas; kdd kitų -pavergtų tautų 
žmonių ' yra dhugiąu Detroite, 
bet sukvies ti juos į tokį; susirin
kimą' būtų sunku. Lietuviai pri
simena Lietuves nepriklausomy
bę ir- primena W-ashingtoriui ir 
visam pasauliuų^kad <Liėtuva-'rr 
vėl turi būti laisva. <

Senatorius Riegle-priminė lie
tuviams, kad jiev privalo rūpin
tis pavergtas Lietuvos reikalais. 
Tai yra jų pareiga. Amerikos lie
tuviai privalo padėti paverg
tiems lietuviams. Jis pasakė, 
kad ir jis pats 
siąs į lietuvių 
padėsiąs kiek 

• viams atgauti
Lietuvai.

troilo lietuvių priimtos rezoliu-• 
cijos, ,

Senatorius Riegle patarė lie
tuviams būti vieningiems, ne
leisti skaldyti veikiančių lietuvių 
organizacijų, nes amerikiečiai 
noriau padės lietuviams, jeigu 
visi -Jietuviai kartu sieks svar
biausio tikslo ir nesiskaldys. ]

Kutkus slampinėjo iš kampo 1 
į kampą, bandė, žmones kalbinti,Į 
bet niekas su juo nenorėjo kai-j 
bėti. Jis net vieno paklausė, ko-j 
dėl lietuviai jo nemėgsta. Jam Į 
buvo' atsakyta, kad jis ardo lie-Į 
tuvių vienybę, skaldo organiza- 
ciajs ir bendradarbiauja su oku
pantu. Jis panaudoja Lietuvos 
laisvės reikalams lietuvių sudė
tas aukas tuščioms kelionėms ir ’ 
rezoliucijoms, kurių Kongresas ' 
nepriima ir nevykdo.

-Užuot rūpinęsis lietuvių švieti-

laisvės reikalams sudėtas aukas. 
Detroite/jįs neturi jokios įtakos, 
nepajėgia sušaukti didesnio su-, 
sirinkimo, tai atėjo į Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro sn- 
rudštą: Vasario. 16-osiosĄ— Ne- 

; priklausomybės 'paskelbimo su
kakties minėjimą.

f vY

SOVIETŲ SĄJUNGA DUJOMIS IŠŽUDĖ 
TŪKSTANČIUS AFGANISTANIEČIŲ

BEGINĄS REIKALAUJA NELEISTI JAV PARDUOTI 
MODERNIŲ GINKLŲ IR LĖKTUVŲ JORDANIJAI

mielu noru atei- 
susirinkimus ir 

galėdamas lietu- 
laisvę pavergtai

Senatorius Riegle paskaitė ke
lis sakinius iš įteikto popierėlio 
ir paklausė, kas čia per žmogus 
ir ko jis nori. Pasirodo, jog tai 
būta Vytauto Kutkaus. Jis pa
kišo kažkokį Baltų kdmiteto raš
telį ir prašė pagalbos.

Senatoriui buvo paaiškinta, 
kad Kutkus skaldo -lietuvius, 
neina su Detroito lietuvių dau
guma, bet nori vadovauti rink
tiniems lietuviams; ir samdyti 
amerikiečių garsinimo bendra
vę. Senatoriui buvo įteiktos De

POLICIJA SUĖMĖ POLI
CININKŲ ŽUDIKUS

CHICAGO, Ill. —-Praeitą sek
madienį policijai pavyko suimti 
du brolius, kurie buvd ieškomi 
nuo savaitės pradžios. Suimtieji 
nušovė du policininkus, kai prie 
81-mos ir Morgan gatvių tie po
licininkai sulaikė automobilį, 
pravažiavusį raudoną šviesą.

Suimtas 29 metu Andrew Wil
son ir 21 metų jo brolis Jackie 
Wilson. Pagal liudininku teigi- 
mą, jie antradienį paleido kul
kas, užmušdami policininkus. 
Automobilis tada spėjo pabėgti, 
o policininkai buvo nugabenti 
į ligoninę, kurią vienas paniekė 
negyvas, o antras mirė sekančią1 
dieną.

Mačiusieji -nurodė policijai, 
koks galėjo būti automobilis ir 
kur jis galėtų būti. Minėti bro
liai suspėjo pasislėpti pas pažįs- ( Vėliavas. Pa-
tamus, bet kai gauta naujos in-^ Jautjnę vėUava> sugie(lojo 
formaciją buvo galima nusta- Ta);Įos h5 I)afyvavo iš vis0 
tyti įtariamųjų vardai. Tada po^ a . 3(R) a menu ‘ 
licijai buvo lengviau juos susek 
ti. Jie suimti, nuvesti į teismą' Vadovaujami Vytauto Diažid- 
ir apkaltinti. Teisme paaiškės jo šaulių rinktinės vado VI. Iš- 
visos nusikaltimo aplinkybės.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS GHICAGOJE

Minėjimą organizavo Chica
gos ALT skyrius, šeštadienį, va- 
ario 13 d., 12 vai. įvyko žuvu

sių pagerbimas Jaunimo Centro 
sodelyje.

Sekmadienį, vasario 14 d., 
I ’.0 valandą uniformuoti šauliai 
ir kitos organizacijos rinkosi į 
Marquette parką pakelti valsty
binę ir tautinę vėliavas. 10:30

KALENDORĖLIS

Vasario 16: Lietuvos Nepri
klausomybės šventė, Julija, Rū
telė, Vytis, Žaizdrė, Liutauras.

Saulė teka 6:46, leidžiasi 5:23.
Oras debesuotas, kiek‘šiltes

nis, lynos. * - rii

ganaiičo ir moterų vadovės p. 
Dabkienės, rikiavomės ir ėjome

— Dauguma Europos Bend- pamaldoms■ į. šv. M. Marijos Gi
rų omenės
pritarė pasiūlymui pakelti Sov. i 
Sąjungai duodamiesiems kredi
tams palūkanų procentą.

kraštų vyriausybių mimo’ parapijos bažnyčią.
Dalyvavo šios organizacijos 

su vėliavomis ir palyda: Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinė, Ge
nerolo T. Daukanto kuopos Jūrų 
šauliai, savanoriai, ramovėnai, 
R. Liet. B-nė, IJetuvos vyčiai, 
Vyt. Didžiojo rinktinės fnoterys 
šaulės. Iš viso devynios vėliavdls. 
Uniformuotų šaulių dalyvavo 
apie 120.

Organizuotai nuvykę į bažny- 
neperšaunamąs Irerfienis .visiems čią, vėliavas su garbės sargyba 
policininkams: kainuos po 130 pastatė prieš groteles.
dolerių. •; ; ‘ < Parapijos choras, vadutJvauja-

* A a! a . X - -J- -— — - — - - M

— Fordo bendrovės atsto'vai 
pasirašys sutartį su automobilių 
darbininkų unija, tikėdamiesi 
pagerinti sunkių bendrovės pa
dėtį. Sutartis-galios 31 mėnesį.

Chicaga planuoja pirkti

Be to, buvo pamaldos 10 vąl. 
Liet. Evangelikų Liuteronų Tė 
viškės parapijos bažnyčioje. Pa
maldas laikė kun. A. Trakis.

11 vai. pamaldas Ziono Liet. 
Ev. Liutero'aų bažnyčioje, kur 
pamaldas laikė kun. J. Juoza- 
paitis.

Taip pat 10 vai. kun. St. Nei-, 
manas pamaldas laikė Liet. Ev. 
Ref. bažnyčioje.

šia proga reikia pasidžiatj^ii 
ALTo ir šaulių vadovybės tar
pusavio susitarimu dirbti arti
mame kontakte kiek liečia Lie
tuvos laisvinimo reikalus. Nuo
širdus dėkingumas ir pagarba 
šiems mūsų institucijoms.

Į aukštesniosios Marijos mo
kyklos salę žmonės pradėjo rink
tis nuo pusės antrc's. Atsakingi 
Chicagos Lietuvių Tarybos pa
reigūnai buvo iš anksto pasiruo
šę atvykstančius priimti ir nu
rodyti vielas salėje. Scenoje ka
liojo didelė lietuviška vėliava, 
o ant jos kabojo didelis Vyties 
žer klas.

Kelioms minutėms po antros 
Bažnyčioje dalyvavo ALTo [ v.-’landos, pirmininkas Petras 

pirmininkas K. Šidlauskas, 
T. Blinstrubas, inž. Jurkūnas.
Krikšč. De m.. S-gos pirm. V. šo- 
liūnas, Reg. L. B-nės atstovai — 
Ig. Petrauskas, J. Bagdžius, dail.

mas muz. A. Lino, prieš šv. Mi
šias užtraukė “Dieve palaimink 
mūsų Tėvynę". Tikrai jaudinan
ti giesmė.

Jo Eksc. vyskupas V. Brizgys 
atnašavo šv. Mišias ir pasakė 
gražų patriotinį pamokslą. Pra
šė nepasimesti ir remti mūsų tė
vynainius, kurie Tėvynėje veda 
prieš komunizmą žūtbūtinę 
kovą.

Vyskupas ir dar trys Jninigai 
dalino šventą kdm'uniją. Mačiau, 
buvo ir stovinčių asmenų, nes 
nesutilpo į sublus.

Po šv. Mišių, organizacijos, 
sekdamos vėliavas, susirinko į 
parapijas salę. Iš čia skirstėsi 
pertraukai. Buvo būrelis mote
rų, pasipuošusių tautiniais rū
bais. Paminėtina, kad šv. Mišių 
metu giedojo šie solistai: M. 
Momkienė, A. Giedraitienė ir V. 
Momkus. Vargonais grojd A. 
Eitutytė.

ganizacijų atstovai. Iš vyčių ma
čiau V. Samafflią ir P. Binkį.

bilias pradėjo iškilmingą Vasa
rio 16-o-ios sukaktuvinį -minė
jimą. , i

Valdybos narys Vincas Sa- 
maška paskelbė, kokios organi
zacijos dalyvauja minėjime. Jis 
paprašė, kad Amerikos Legiono

(Nukelta į šešt^ puslapį)

WASHINGTON, D.C. — Oku
puotame Afganistane Sovietų 
Sąjunga vartoja dujas tūkstan
čiams afganistaniečių išžudyti, 
tuo tarpu Amerikos didžioji 
spauda kabinėjasi prie Ameri
kos karių smulkmenų, visai ne
kreipdama dėmesio į didžiuosius 
rusų n u* i kaitimus, — pareiškė 
JAV Valstybės sekretorius Alek
sandras Haig, grįžęs iš kelionės 
po kelias valstybes.

— Jeigu JAV pavartotų nuo
dus, kaip juos vartoja Sovietų 
ginkluotos pajėgos, tai krašte 
kiltų didžiausias pasipiktinimas, 
d dabar keliamas balsas, kad 
Amerikos karys Salvadore asme
niškai apsaugai pasiima į ranką 
ginklą, — aiškino sekretorius.

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos premjeras Nikolai Ti- 
chonovas pareiškė, kad prezi
dentas Reaganas, leisdamas dir 
deles-sumas krašto apsaugos rei- 
1<aTaui», vartoja; šantažą rr ap
gaulę. !-

Tichcnovas tvirtina, kad šitie 
prez. Reagano metodai kirs jau) 
pačiam. Prezidento pastangos 
šgriauti dabartinę ginkluotų pa

jėgų lygsvarą, siekiant ją nu
sverti sa vo nąudai, blogai a įsi r 
.ieps pačiam AVashingto'nui. So
vietų premjeras iki šio meto ne
darydavo jokio pareiškimo apie 
ginkluotas pajėgas arba ginklų 
lygsvarą, bet šį kartą jis pava
davo Brežnevą.

JERUZALĖ, Izraelis, — Izrae
lio premjeras Menachem Begin 
labai susirūpinęs JAV preziden
to ir krašto apsaugos sekreto 
riaus nutarimu parduoti Jorda
nijai pačius moderniškiausia-’

lėktuvus ir kitus įvairius gink
lus. Jis niekad nemanė, kad pre
zidentas Reaganas, nepranešęs 
Izraeliui, parduos Jordanijai ne 
tik naujus ir galingus lėktuvus, 
bet ir kitus modernius ginklus.

Prezidentas Reaganas Izraelio 
atstovams aiškiai pareiškė, kad 
bombardavimas ir išgridvimas 
atominio reaktoriaus Bagdado 
priemiestyje yra priešingas JAV 
politikai. Prezidentas mano, kad 
Izraelio aviacijai taip pat nebu*. 
vo jokio pagrindo' bombarduotu 
vieną Beiruto priemiestį.

Izraelio gynybos ministefisfW'g 
Ariel šaronas, veikdamas gana 
glaudžiai su premjeru Beginu, 
įtaigoja" Izraelį imtis visų prie
monių, kad JAV neparduotų 
Jordanijai modernic's karo me
džiais, nes, tai pakeičia visą 
dabartinę konjunktūrą Artimuo
se Rytuose.

Minjsteris šaronas savo nuo
monę išdėstė Izraelio minlšterių 
kabinetui, susirinkusiam sekma
dienį į pc'. ėdį. Izraelis turi var
toti visas galimas priemones ir 
sustabdyti šį JAV nutarimą par
duoti ginklus Jordanijai.

Izraelio kabineto kalbėtojas 
Arie Na or sekmadienį pareiškė, 
kad Izraelis negalės sėdėti ra
miai ir laukti, kol Jordanija įsi- 
gys modernius JAV lėktuvus.

Pasiūlymą parducli Jordani
jai ginklus padarė Caspar Wein
berger, dabartinis JAV gynybos 
Sekretorius, kai praeitą savaitę 
įjš kalbėjosi su Jordanijos kara
liumi ir krašto gynybos reikalus 
tvarkančiais žmonėmis.

60 METŲ, KAI JAV PRIPAŽINO 
LIETUVĄ DE JURE

Jungtinės Amerikos Valstybės 
Lietuvą, Latviją ir Estiją pripa 
žino de. jure 1922 metais, taigi 
šįmet sueina 60 metų sukakti*, 
šis klausimas buvo svarstytas 
Jungtinio Paballiečiu Amerikie
čių Kdmiteto Vašingtone, posė
dyje, įvykusiame vesario 6 d. 
Sutarta visų trijų tautų vardu 
•uruošti šios sukakties minėji
mą Vašingtone, pakviečiant vy
riausybės narius, Kongreso at 
stovus ir kitus įtakingus Va
šingtono žmones.

Pabaltiečių komiteto posėdžio 
metu išklausyti pirmininko ir 
kitų pareigūnų pranešimai, ap
tarti ateities veiklos planai, pri
imtas biudžetas, nuspręsta su
stiprinti akciją dėl rezoliucijos 
Kongrese laisvės kovotojų rei 
kalu. Pabaltiečių komitetui pir
mininkauja kiekvienos melus ki
tos tautybės žmogus. Nuu šio 
posėdžio pirmininkavimą per
ėmė latvis J. Riekslin-. Posėdyje 
dalyvavo iš Chicagos nuvykęs 
ALTo pirmininkas dr. Kfizys 
Šidlauskas.

į LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMĄ 

ATS. ROMUOSE

Lietuvos N e p riklausomybės 
paskelbimo minėjimas JAV-At- 
.lovų Rūmuose. Vašingtone, 
įvyks vasario 17 dieną. Tuo .rū
pinasi kongresmanas Krank An- 
nunzio. Iš Crrcagos į šį minėji
mą, vyksta tos dienos Atstovų 
Rūmų kapelionas kun. dr. *V. 
Rimšelis l>ei ALTo valdybos na
riai — dr. L. Kriaučeliūnas ir stu
dentė R. Tričytė.

(ALTo' informacija)

— Tomas Manoloc buvo' suim* 
tas po to, kai jis baigė vakarienę 
u vyresniąja Filipinų preziden

to dukterimi Marija linekia. 
Jiedu buvo atvykę j JAV-es ir 
č:a vedė.

I .a< :so va Is I ybė je gyvena 
trys milijonai žmonių. Jie neturi 
priėjime prie jūros.

— Sovietų valdžia prižadėjo 
išleisti Augustiną Vaščenką į 
Ameriką. Ji nutraukė bado 
-treiką. Jos 30 imtų dukrai Li
dijai leido išvažiuoti j Sibirą ir 
savame kaime pasiruošti kelio
nei į Ameriką.

— Rumunų valdžia pakėlė 
maisto kainas 35%.



Didžiule druskos sala
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BITELĖS PRISILAIKO 
SAULĖS CIKLO

Sail Francisco apylinkių lietuviai 
paminėjo, Lietuvos nepriklausomyb

gy dytoju yra labai svarba 
o kultistai trukdo tokį 

bendradarbiavima
Naudok sveiką protą ir turimas 

priemones strėnų skaus
mams tvarkyti

Pasiskaityti: Michael Gordon 
M.D. Old Enough to Feel Bet
ter. Chilton Book Co.

Xe bėda, kada duonos yra

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
IGNAS ADOMAVIČIUS, M. D.

TREČIAS ŽINGSNIS — drėg
nos šilimos pritaikymas. Vonios; 
ypač pirtyje kai tiihmasis bei 
drėgni kompresai yra geros 
priemonės drėgna šilima gy
dant strėnų skausmus. Galima 
kompresą šildyti šįlta plyta, šil
to vandens bonka bei elektrine 
pagalvėle (atsargjaį’-dėl gaisro).

KETVIRTAS ŽINGSNIS — 
tempimas kaklo ir-kojy. Tas pa 
tempia viršutinę ir apatinę stu
burkaulio dalis ir atpalaiduoja 
raumenų susitraukimus. Toks 
tempimas atliekamas ligoninėje, 
klinikoje ar, esant inteligentiš
kam pacientui, net paciento na
muose.

(Tęsinys)
Veik^niu aukosr čia išlei ► džiamas.,.

seę us for 

financing 

‘ AT OUR LOW RATES

PbMMt VbgWi WK3
Thur ,9-8 S<t« 3*1

V ienas kanadietis mokslinin
kas, per pastaruosius 10 metų 
tyrinėjęs bičių gyvenimą, sura
do, j°’g bitės, laikomos ir dirb
tinėje šviesoje, savo veiklą de
rina prie saulės ciklo. Jos grįžta 
į avilį saulei nusileidžiant, o iš
skrenda anksti rinkimui medaus 
net ir tuomet, kai patalpose, ku
riame jos laikomos, vyra visiškai 
tamsu. Taip pat patirta, jog bi
tės yra ypač jautrios dviems 
spalvoms: melsvai ir geltonai.

Persų įlankoje didelėje Ormu- 
ro sala susiformavo iš grynos 
valgomosios druskos. Sala iški
lusi 90 metrų virš jūros lygio ir 
užima 20 mylių plotą. Toje na
tūralioje druskinėje saloje ne
auga jokia augmenija.

Toliau, nepasakydamas apie 
Jęuriuos veiksnius jis kalba, Br. 
•-Kviklys porina, esą, veiksniai į 
pačią Lietuvą nepažvelgė. Ren- 
Ika aukas/ bet jos nepasiekia pa
vergtoj ų,/.betę čiąs- išleidžia
mos. '

^Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy 
veikėjo ir rašyto )<> atsiminimu*.

Raštą, kuris, kaip ir nepamišęs 
protas mums .^ako, jog iš vaisių 
pažįstame medį, iš darbų suži
nome, ko žmogus vertas, jog be 
gerų darbų tikėjimas yra niekis. 
Čia vien galvos nulenkimo ir 
save lyristui atidavimo, be atsa
kančias veiklos 
dėj imas, lengva tikiu Snaudoji- į 
mas. ir Šv. Rašto apspiaudyipas. 1

Kuria, lietuvis su minėtais bal
tistais susidės ,to sveikata viso
keriopai nukentės. Toks gal ii* 
supras savo klaidą, bet par vė
lai, kad.galėtų ką nors naudingo 
savą sveikatai padaryti. Tad. vi- į 
si ild vieno, dabar — šiandien, 
ne rytoj,. užsikimškime ausis ir 
užmerkime akis bei susipančio
kime kojas, kad nė vienam kul- 
tistui rięsiduotume išnaudojami, 
kad neajintume savos sveikatos 
dėl kaltinto kišenės naudos.

a. j. uuoen Al KATA KULTŪRA — žIAURCS 
ĖS \Mhnnos or Europa įspūdžiai Tik

stančio dolerių auką.
Kaip čia įprasta, buvo išklau

syta bendruomenės metinės 
valkios pranešimas, sudaryti 
nauji valdybos, ir revizijos ko
misijos narių sąrašai.

Tautinių šokių grupė, pasiva
dinusi Vakarų vaikais, vadovau
jama Danutės Janutienės, pašo
ko penkis šokius. Šokėjų buvo 
šešios poros, jiems grojo akor
deonu, smuiku ir mandolina. 
Publika daug plojo. p

San Francisco< apylinkėse lie
tuvių ųedaug'gyvena. Sakoma, 
jei5-*balių ar kokią kitokią iškil
mę suvažiuoja 80 asmenų, trii la
bai gerai. Šį kartą; iš,(vairių:vie
tų suvažiavusiejilietuviai dar iL 
gokai šnekučiavosi ir užkan
džiavo. Vasario 16-tos minėjimą 
rengė Lietuvių bendruomenės 
3. F. apylinkės valdyba.

Dauguma pensininkų, girdėję 
dvasiškių pamokslus, viską pa
veda Dievui. Tegul, girdi, Jis 
tvarko: kaip Jis norės, taip ii 
bus. Kuris dvasiškis taip įkalba 
netiesą lengvatikiui pensininku/ 
tas kultistas kalba burna, bet ne 
galva. Tikrumoje, žmogus iš 
Tvėrėjo apturi gimdamas viską, 
kas žmogui naudinga ir reikalin 
ga. Tik mes tuo*s gautus įran
kius, tas gautas priemones svei
kam gyvenimui sunaudokime 
tvarkingai, tik mes tų įrankių 
nesugadinkime savo neišmintin
gu elgesiu. Sveiku protu vado
vaudamiesi, mes gyvenkim tvar 
kingai "kaip Dievas prisakė” ei 
kimės, tada net žilos senatvės su
laukę būsime,.pakankamai svei
ki. Tie visokie kunigužiai tegul 
turi savo nuomonę, mes jų į tie
sų kelią neatveš rme, nc’rs jie di
džiausias neteisybes kalbėtų, net 
ir spaudoje j-s skelbtų. Girdi, 
Dievas turi tvarkyti mūsų nusi
teikimus, mūsų asmenybę. Šito 
kio dalyko nėra gyvenime. Mes 
patys turime statytis savo gyve
nimą ant gautų iš Tvėrėjo pa
matų. Juk, atsirišus batų raiš
čiui, mes nesėdėsime Dievo pra
šydami. kad Jis mums juos su 
rištų. Tai būtų menkapročio 
elgsena. Tokia yra ir tūlu k ui-

STRĖNOSE SKAUSMŲ GERIAU 
SIAS TVARKYMAS (5)

Jei skausmus sudaro .strėnų 
srityje kauluose esąs auglys 
(tumoras), be abejonės, toks 
ligoms reikalaus chirurginio gy
dymo. yaptingųvaisjų 
cijps. Toks pavienis ar kombi
nacijoje gydymas turės būti 
pritaikomas. Jei strėnų skaus
mus sudaro praeityje čia minėta 
PAGETS disease, reikės gydytis 
su vaistais, kurie sumažina me
džiagos apykaitą kaule ir tuo 
pačiu ramina skausmus. Staiga 
atsiradę strėnose skausmai dė> 
suspausto strėnkaulio (compres
sion fracture), nors pradžioje 
labai stiprus, bet praeina patys 
per jave už keleto dienų, ligo
niui lovoje (kietoje) ilsintis, 
drėgną šilimą pritaikant ir nuo 
skausmų vaistus imant.

Kai gydytojas išjungia kitai 
skausmų strėnose galimybes, jis 
gali nutarti, kad strėnose skaus
mai yra pasėka trijų iškrypimų: 
strėnkaulių, jų sąnarių bei Tais 
čių (ligaments). Toks tų trijų 
vietų nesklandumas su amžiumi 
gali gausėti — tada, žinoma, ir 
skausinar strėnose gali didėti. 
Paciento bendradarbiavimas su

hžmaUi H aKinntu* arb
mnnfn 'tederi. prie nurodyto* kainom pri 

1ed»m M <m*rMųntimo išbridom*

A. MINTYS IR DARBAI,. pa*.. liečia i’Mjr
metų įvykiui, Jablonskio ir loluCMjču* jaunas d;tn*f» i 
uninipinihoj

pardavėjo supakuoti prekes į 
daugiau ryšulių, negu paprastai 
supakuojama. Tada kiekvienas 
ryšulys mažiau s vers ir lengviau 
bus pakeliamas ir abiejose ran
kose nešamas. Reikia želti su 
rankomis, o ne su strėnomis. 
Tada išvengsime strėhų pertem
pimo, Butihai reikia vengti. 
STAIGAUS pasisukimo.

Išvada: VISOSE. NEGALĖSE 
VADOVAUKIMĖS QTDYTOJO 
NURODYMAIS. Už tai stiprinki
me savus nusiteikimus (savas j 
asmenybes) per pudselėjimą sa-j 
vyje turimų gėrio pradų. Tik j 
taip elgdamiesi mes pajėgsime) 
daugiau paklusti gydytojo 
rodymams. Būtinai venkim; 
kokio kultisto klejojimo — 
tik blogą žmogui teikia ir iš tik
ro’ gydymosi kelii veda į neva į 
religinius šunkelius. Gana mums j 
to balasto! Kartą ant visados iš-j 
mintingas lietuvis turi pasakyti’ 

nis įkyrėliams “Laukan iš 
pastogės, tu avino kailyje 

Tik taip elgiantis, 
pajėgsime sėkmingiau pil-i 
mums Tvėrėjo nustatytus; 

nuostatus. Toks elgimasis tai- į 
kins mums sėkmingiau tvarkyti Į 
strėnose skausmus.

Kas kita bendruomenė. Ją iš
skirtinai minėjo, supratau, jog 
apie organizaciją Liet, b-ne pasi
vadinusią jis kalbėjo. Jos su
rinktos aukos vertingai išleidžia
mos knygų spausdinimui, bet ar 
bendruomenės surinkti pinigai 
nusiunčiami pavergtiesiems, ne
prasitarė. Kronikų leidimas taip 
pat esąs naudingas darbas.

Buvusios politinės partijos Lie 
tuvoje turinčios blogą vardą. 
Ten Ndabar esama kitokių sąjū
džių, kaip tai tikinčiųjų teisėms 
saugoti, Helsinkio komitetas..

Tautai padėti išeiviai gali iš
likdami lietuviais. Reikia sekti 
žydų pavyzdžiu. Šeimų lietuviš
kumas, organizacijos, kaip tai: 
bendruomenės, skautai, šokių 
grupės, parengimai,-parapijos — 
■teigiamai vertinami. Patarė neJ 
įstumti iš šeimų svetimtaučių 
marčių, bet juos traukti lietu
vių veiklcn. Knygos. laikraščiai 
prisideda prie lietuvybės išlai
kymo. Reikia aplankyti “savo 
žemę”.

Lenkijos įvykiai rodą, jog b’e 
karo komunistų išstumti nega

nu- H'ma, o kariauti niekas nenori. 
Po Vietnamo karo Amerikos ka
rinės jėgos susilpnintos, juodžius 
ir moteris kariuomenėn imant. 
Dabartinė prezidento Reagano 
administracija pavergtųjų lais
vinimą išbraukė iš programos. 
Lietuvos okupacija būsianti dar 
ilga, bet vilties nereikia nusto
ti. Ateisianti diena, kad Ameri
ka turės gintis, tada jai prireiks 
ir mažųjų tautų paramos.

Pabaigoj tautiniai šokiai

Br. Kviklys aiškino, jog Lie
tuvos bažnyčių knygos Il-rasis to 

mas jau išspausdintas, trečias 
paruostas ir atiduotas spaus
dinti. Kvietė prenumeruoti. Pra
nešta, kad P- Indreika tų knygų 
leidimui dabar davęs vieno tūk-

e Paukščių pulsas siekia mg) 
300 iki 4OO tvaksėjimų į minutę, 
bet po skridimo, pulsas pasiekia 
iki 1,000 tvaksėjimų į minutę.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegularlyl

Meskime šunkelius visose gyveninio srityse, 
grįžkime i tikros medicinos kelią sveika
tos reikaluose L i

(Mediciniškas raguxijna^) 
clgsna, kurię naudingą 

žmogui redgiją paverčia niekui. 
— kultu, kad tik iš suviliotųjų | 
i savo tinklą žaliukus iščiulptų, 

radia- nelyginant kaip vora^ mu^e ga
lutinai pribaigtų. Tik prisimin
kime, kas dabar dedasi šalia 
musų — tiek Chięagoje, tiek 
Waukegane.

Dar šioje srityje didėja labiau į 
nelaimė, kad tūli dvasiškiai pri
sideda prie “senų panų” naujo > 
religinio judėjimo: jos ima 
šaukti šventą Dvasią savo’ na
muose. nors tikinčiam Dievas 
(taigi ir Tokia Dvasia) yra kiek- į 

dienoje vietoje — ją šaukti gali 
tik su savu protu susipykusioji 
ir toks pat susipykusysis. Sun Į 
kenybė yra ne dvasios nėatėji-| 
me, bet žmogaus josios nepri-J 
ėmime: iš rūsio neišeinant, sau-} 

Tėš nematyme. O kai psichiniai 1 
susirgusioj i girdi kalbą (kiau- j 
sos haliucinacija — tikras psi
chinės ligos ženklas), nors ir ne
suprantamą, tai ji tiki, kad mi- 

Aiėta dvasia ją aplankė, jbsi 
šauksmo išklausė. Dar daugiau, į 
kai iš minėto neurotikių būrio 2 
(bunch of neurotic women) vie-] 
na kuri apalpsta, tai net vyras: 
dvasiškis pataria jos neliesti, 
nes šv. Dvasia ją palietė — Ji 
ją ir atgaivins. {

Šitokio kliedėjimo apie isteriš- j 
kų žmonių elgesius dabartiniu] 
metu girdėti vra nusileidimas ] 
į tamsos, burtų bei prietarų lai
kus. Vienintelis išsigydymas iš 
tokios dvasinės ligos — nutrau 
kimas žaliukų tiems “pranciš
konams” ir visiems kitiems 
“onams“, kurie pragyvena iš do
rai besielgiančiųjų. Gi, tas emo- j 
cingas “panas” tik karsto lenta 
ištie/ins, su jomis-padorus lietu-1 

‘■vis neturėtų turėti jokio’ sąlyčio,; 
nors jos save vadintų atgimu
siomis. tikros religijos pildyto 
jomis bei netgi jaunimo vado-; 

• vėmis. Juk, tikrai atgimusio 
nėra ant žemės žmogaus: mes 
kiekvienas siekiame kuo geres

nio savo turimų jėgų gėriui sa 
vyje padidinti panaudojimo. To
kio siekimo mes siekiame pei 
visą savo gyvenimą — jo viršū
nės niekada nepasieksime. Kum 
skelbiasi jau atgimęs, to prola. 
yra jį apleidęs. Tai tiek šiuo rei
kalu, kol kas.

Kiek palietėme šią sritį, nes 
sveikatos reikalai nukenčia, ligo
nis ?u gydytoju nebendradar
biauja, kai minėti kultistai su- 

■ vedžioja įvairiopai žmones: ne' 
be gerų darbų j;c žada lengva
is u; Dangų, nes savaip, paga 

nusiteikimus, išnuogina šv

Quarterly 

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES 

EARN UP TO

PENKTAS - - PATS SVAR
BIAUSIAS ŽINGSNIS — išmo
kimas pakeisti nesveiką stuburo 
padėtį sveikesne. Tai išmokina 

1 teisingai gulėti, stovėti, sėdėti, 
Į lenktis, vaikščio'ti ir kelti.

Dar to negana: reikia gydyto
jui nurodant, išm 
ti tuos raumenis, 
strėnas.

Svarbu, kad ką nors keldamas 
leaktunieisi per kelius, o ne per 
strėnas. Tuo metiį strėnos turi 
būti tiesioje padėtyje. Ruikia 
pakeisti iki šidl turėtą įprotį ne- 
šant kokį sunkesnį daik tą, ryšulį. 

I A pač tas svarbu, kai eini apsi- 
1 pirkti į dideles krautuves (su 
į permarket). Rė kia', paprašyti

esti ligos paliesti? Be perdidelio J- KLAUSEKIS 
svorio atsikratymo nėra vilties 
pagerinimui -strėndse esamų 
skausmų.

ANTRAS ŽINGSNIS, jei strė
nose skausmai stiprūs, turi ku-

1 1 * vr 1 r*am atsigulti kieton lo- 
tįsto ie~t von Taip gulint atsipalaiduoja

Lraumenų susitraukimai - - spaz: 
niai, mėšlungiai. Jų susitrauki
mas kiekvienu atveju esti skaus
mingas, nors^ ir nieko blogo kau
kuose nebūtų. Dar galima tuo 
įmetu priimti vaistųą, atpąlai- 
i duojančius raumea^fŠi^trąuki4 

j mus.

2ZU WEST CERMAX ROAD
Ftra Ejiwurnui,

BOORS 1 Mon. Tu«. Ft 1,9-4

SEBVING CHIC/IGO AND SUBURBS SINCE 1905

Medicina dabar žino, kad 75$< 
cukralige sergančiųjų neklauso 
gydytojų nurodymų. Po savaitės 
kitos, jie meta gydytojo nurody
mu- ir eina savu keliu. O kai są
monės netenka dėl blogai gydy
tos cukraligės, tada jie paskubo
mis vežami gydymui. Tas pats 
ncklusnumsa yra su pakelto 
kraujospūdžio, širdies ir artrito 
bei .rirėnų skausmus turinčiais 
ligoniais. Jie visi nepildo gydy
tojų nurodymų. Ar ir Tamsta, 
Pensininke, dar priklausai tai 
grupei? Jei taip, tai neskaityk 
toliau šio skyriaus, eikš pas kul- 
tistą bei kitą kokį nennaudėlį, 
tegul jis tau pučia nieku. . te-gul 
jis tave veda “per savo tiltelį“, 
kaip jis sako “vienintelį ke 
lią į dangų“.

Šis skyrius yra skirtas dar 
sveiką protą turintiems, bet me
dicinoje dar pakankamai neap- 
švietiems saviškiams. Tokie tu
rės naudos toliau skaitydami. 
Prisiris kiekvienam strėnose 
skausmus turinčiam prisilaikyti 
dvieju pagrindinių reikalavimų:
1) Pildyti reikalavimus pageri- 
limui stuburo mechanikos, ir
2) ismankšJnimui raumenų, tą 
/.uburą pa’a kanc ųių. T<u sun
kus darbas, jį turi ligonis atlik
ti, jei jis trokšta a.sikratyti strė
lėse .samu skrr mų. Ži 3’ma, 
ic du darbai daug sunkiau at- 

-ikti, negu pvi. nuo skausmui
gero j

j, <r»isMcn DANTYb ju priežiūra, sveikata it 
rfrotu- Nieta’s viršeliais ....... -________ —

Minkštais viršeliais, tik _____________

Lietuvos Taryba, paskelbusi Nepriklausomybės Aktą: iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, dr. Jurgis šaulys, kun. Justinas Staugaitis, Stasys Narutavičius, ar. Jonas 
navičius, Antanas Smetona, kan. Kazys Stepas šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; stovi: Kazys Bizauskas, Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. 
Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas šernas ir Pranas Dovydaitis.

Piinns žtngs’ ’< r- va
duojantis nuo skausmų * trenose* 
\ra NUMETIMAS DIDE
LIO SVORIO. Tada sumąžta 
spaudimai i <. č. kau.i l-., k ine

,s<enose- pa imi, k; y 
‘nesuteiks, je vj š m 
jų darbų ligonis m 
atliks.

Yra klinikos, kurk 
vien tvarkpn.i s’rė' 
mų. Gydytojas gr.b :: 
kliniką pasiųsti, arlxi 
imli ligoniui padėti, 
einame svariausią i 
gonis turi visu Ilki"r 
(lytojo nurodymus.

Pirm:eji žinz>nhi i* i 
nu.; skausmu r r-



Kazimieras Oksas

*į:

K. Oksas - kandidatas į valstijos 
centrini komitetą 4

reikia iŠ anksto

a f

-ft 

t
5 I

bar sprendžia irus okupantą dar-, 
tuvais ir te.o. u, o laisvajame I 
pa aulyje, tįkė'dme, bus bent I 
dalinai svarstoma Madrido kon
ferencijoje ir, galbūt, vėliru ki
tur kitokioje aplinkybėse. Todėl, 
kad ■ usilaukw gražaus ir na- į 
šaus derliaus,
dirvą tinkamai išpurmti, pa
ruošti.

šiuo tad reikalu ir kreipiuosi. 
į~ visus .tautiečius tremtyje, at
kreipdamas dėmesį kad Pietų , 
Amerikos kontinente, Kolumbi-! 
jos valstybėje e ~nti negausi lie-1 
tuvių kclcn.'ja jau antri metai 
kaip veikia ir dirba Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavime 
priimtos rezoliucijos kryptimi, 
JcrmuojanV okupuotos Lietuvos 
atžvilgiu palankią visuomenės 
bei jos elito nuomonę. Jau anlri 
metai kaip jie per špaudą, ra
diją, kcnc.rtais ir kitais būdais 
stengiasi priminti okupuotą Lie
tuvą, kelti aikštėn okupanto da-j Bnvin{ejj Lietvvoi T*i»in®vma ministeriios rOmat, ant kurty buvo užralan 

| romas jai skriaudas, garsinti k *Tei»in#umai yra valstybė* pagrindai"

F

r 4 h

Kazimieras Oksas iš Čikagos, 
UI., yra vienas iš penkių kandi
datų į valstijos respubKkonų 
centrinį komitetą, iš naujpjo 
3 čid ctistrikto.

Ateinančių pirminių rinkimų 
metu 1982 m. kovo 16 d. — 
abiejų partijų balsuotojai iš
rinks savo partijos po 22 centri
ni^ komžtėto.harius iš visos Illi
nois valstijos.

. Centrinis komitetas yra įsteig
tas pagal Illinois statutą ir komi
teto nariai nėra i apmokami.

’ Kazimieras Oksas šiuo metu 
yra Copk: apskrities: prisiekusių
jų teismo komisionierius. Pra
ėjusiais metais gubernatoriaus 
James Thompson buvo paskirtas 
£ Illinois Tautinės kilmės tarybą.

. Politinėje veikloje Kazimieras 
Oksas jau seniai dirbą lietuvių 
.respublikonu/ tarpe.- šijdo metu 
yra respublikonų tautinių gru
pių Cook Apskrities.'taryboj pir
mininku/ '

(romas jai skriaudas, garsinti 
Lietuvos praeitį, meną, kultū-

I ra, jos nepaprastai mokslui 
svarbią seną kalbą, kurią oku
pantas stengiasi ištrinti iš gy
vųjų tarpo, pakeičiant ją rusiš
ku žargonu.

Tuo tarpu Kolumbijoje gyve
nančių lietuvių pastangomis oku
puota Lietuva ir jos vargai gar
sinama per-Antiokijos ir Boliva-. 
riano univetsitetų išlaikomus 
siųstuvus, nepamirštant vietos 
spaudos. Betgi to nepakanka. 
Yra užsimota ta kryptimi veikti 
visame P. Amerikos kontinente 

•— Urugvajuj, ArgentinojBra- 
izilijoj ir kitose valstybėse, kurių 
P. Amerikoj priskaitoma net 22.

Aišku, kad palankiai nuteikus

1976 metais jis kandidatavo! į1 
Cook apskrities Recorder \ of 
Deeds poziciją, o 1974 metais bu
vo kandidatu į Čikagos miesto 
sanitarinio distrikto patikėtinius.' 
Kiek anksčiau buvo Markham 
parko distrikto tarybos prezi
dentu.

Kazimieras G. Oksas bandys 
pasiekti kuo didesnį skaičių bal
suotojų naujame 3-čiame distrik- 
te. Šio naujai pertvarkyto dis
trikto ribos yra tarp 55 ir 183 
gatvių pietuose, ir tarp Western 
ir Harlem Avenue. Išskirta iš šio 
maždaug kvadrato yra ,9 mylių j tų valstybių visuomenę ir poli- 
rajonas tarp Iii ir T35 gatvių j tikus okupuotos Lietuvos atžvil- 
pietuose, tarp Cicero ir Harlem giu, būtų labai didelis larmėji- 
Avenue. mas. Atsiminkime, kad tų 22-jų

3-čiasis distriktas yra padalin- j valstybių palankus Lietuvai bal
tas maždaug pusiau tarp Čikagos] £as Madrido konferencijoje, ar 
miesto ir priemiesčių, kaip Calu
met/ Stickney. iThornt'oriį' Worth. 
ir Bremen seniūnijų (townships) 
Cook apskrityje- < ?

mas. Atsiminkime, kad tu 22-jų

vėliau kitur, turės lemiamą 
reikšmę. Tad jų (Kolumbijoj gy
venančiu lietuvių) ispanų ir por
tugalų kalbomis varoma akcija 
už okupuotos Lietuvos laisvę’; yra 
labai ir labai svarbi, kurią reikia 
remti visomis išgalėmis.

Apgailestaujant tenka pripa
žinti, kad dėl lėšų stokds toks 
patriotinis ir labai svarbus dar
bas nesiritulioja taip greit ir 
taip gerai kaip norima, kaip nu
matyta, esant negausiai lietuvių 
kolonijai Kolumbijoj ir dar sun
kokai besiverčiant. Jų sukurtas 
Kolumbijos Lietuvių Fo’hdas te
bėra voš gimusio kūdikio padė
tyje, kuris neįstengia greitai su
kalti pakankamo dydžio kapita
lą, kad jo procentais naudojan
tis būtų galima Įgyvendinti už
sibrėžtas tikslas,’ susilaukti gerų 
vaisių, ypaiai, kai pagrindinis 
fondo kapitalas negali būti eik
vojamas, kadangi jis numatytas 
perkelti Į būsimų,-jau laisvą Lie
tuvą. Pabrėžiu, kad KL Fondas 
yra • u ž.r e gistruotas valstybės 
įstaigose ir jų prižiūrimas.

Todėl, atsižvelgiant į reikalo 
svarbą, KL Fondo vardu prašau 
tautiečius,- išsibSščiusius visur 
visame pasaulyje,, neątsisakyti 
paremti finansiškai KL Fondą, 
pasiimčiant čekį fondetpirminin- 
k vardu šiuo adresu:

§ padre 'Stahley' M.' Matutis,

Parroquia de San Roque, 
Barranquilla,
Colombia, S. America

bū-
au-
pat

Arba lengvesniu-keliu, jei 
lų pareikštas pasitikėjimas, 
kų čekį galima siųsti čia 
JAV-se mano vardu. Į Kolumbi
ją siunčiant čekius, laišką reikia 
įvertinti pašto įstaigoje. Ačiū.

Reiškiu gilią pagarbą viisems 
geros valios lietuviams.

Vacys Prūsas
3432 S. Wenonah Avenue
Berwyn, IL 60402.
Telefonas: 795-5852.

(Bus daugiau)

>

ti

VACYS PRŪSAS ; . f »

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ PRAŠYMAS
r A N T * - ’

Amerikos Lietuviu Tarybos ( Kiekvienam sąmojingam ir 
sušauktas suvažiavimas 1979 m. sveikai galvojančiam lietuviui 
spalio 12-14 dienomis Clevelan- neabejotinai aišku, kad jungtis 
de, priimtoje rezcūiucijoje, įtai- į kraštų politinį gyvenimą, pa- 
goja tautiečius jungtis į jų kraš- gal savo išgales veikti viešąją 
tu politinį gyvenimą, o pagal sa- opiniją ir demokratinių valsty- 
vo išgales veikti viešąją opiniją bių politiką lemiančias institu- 
ir demokratinių valstybių politi-! cijas okupuotos Lietuvos išląfe- 
ką lemiančias institucijas, kad J vinimo kryptimi yra labai ir la
buty pagreitintas pavergtųjų I bai svarbus darbas, todėl jis visu 
tautų laisvu apsisprendimu išsl-. lietuvių be išimties turi būti rė- 
v^davimas iš rusiškai sovietinės miamas. Neužmirškime, kad 
okupacijos. .■ . okupuotos Lietuvos likimas dą-

KADA VYRAI TAMPA 
ATSAKINGESNI?

Vienas prancūzų biologas 
kina, jog už savo budrumą ir
rūpestingumą, vyrai'turi būti 
dėkingi moterims ir vaikams. 
Pasak jo: - ■ L ’

• “Atimk iš vyro, gyveninio mo
terį bei vaikus, tai ilgai netru
kus vyras pavirs į vėjavaikį. 
Joks vyras, — teigia tas moksli
ninkas, — nepradės rimtai gal-į

PASAULINIS
Tam tikroje geografinėje pa

dėtyje yra Litvelių kaimas. Ge
rai jūs žino'če I.ilvelius ir pažįs
tate to kaimo vyrus. O vyrai 
smarkūs. Pirmos rūšies sporti
ninkai. Tik gaila, neturi įrankių.

Jeigu Litvelių gyventojai tu
rėtų dviračius, jų taq>e būtų ge
riausieji lenktynių dviratininkai. 
Jei jie turėtų pačiūžas, iš jų iš
eitų geriausieji čiuožikai, o jei 
turėtų futbolą, tai iš jų kaip tik 
m iešitų geriausieji Europoj; 
vartininkai ir bekai.

Visa tai yra galima, nes Lilve-Į 
lių gyventojai baisiai mėgsta 
sportą. Bet, nelaimei, nei dvira
čio, nei futbolo, nei raketų, nei 
pačiūžų jie nėra turėję. Turėjo 
tik didelę sporto meilę, daug 
laisvo laiko, .sveikus kumščius ir 
vieną vienintelę Karolio Dinei
kos knygutę apie basketbclą. 
Todėl nėra nieko stebėtino, jei 
jų sportas buvo nesveiko pobū
džio: kiekvieną šventadienį, už 
skerdyklos palei upę mitingavo, 
bet. ilgainiui ir tai'tapo Uždraus
ta. Tada kai kurį laiką užsiėmė 
šunų mušimu. Ir tai pasisekė 
tik dėka viršininko plakato, ku
riame buvo parašyta: “Kadangi 
siaučia pasiutimo epidemija šu
nų tarpe, leidžiu piliečiams juos 
mušti kur ir kaip pasitaikė”. Bet 
ir tai neilgai tęsėsi. Per porą sa
vaičių visi šunys buvo išmušti ir 
teko pasiieškoti kito sporto. Ta
da griebėsi šokimo* žemyn. Ka-s 
nušoks- nuo aukščiausios vielosi

Aukščiausia vieta buvo netoli, 
praeinančiu -geležinkelio tiltas. 
Šoko tris sekmadienius. Rezulta
tai gavosi nelinksmi: 25 sulau-' 
žytos kojos, 17 sulaužytų rankų. 
Bet sporto meilė vis dėlto neažy. 
geso ir ypatingai ji išbujojo- bir
želio pradžioje, kai grįžo iš Pa
langoj praleistų/ dvisavaitinių, 
atostogų raštininkas Pitliukas.

Jo iniciatyva artimiausią' šven
tadienį tapo organizuotos (Varžy
tinės, kas ilgiau ištvers saulėkai
toj. Pusšimtis piliečių gulėjo* ei
lėje pąĮei upę, ••nugaras saulėn

' . MAISTAS.^EUROPOS SANDĖLIŲ
■ į-L -

Z608 West 69th St, Chicago, DL 60629 TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NORED8IEN*

(

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

MM W, 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-273Į

VALANTINAS

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71rt St, Chicago, IR 

a jiefkbrwGAi ®tldo» receptai • faksu mat SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nxw

ii :i«

2-

Sekmadieni, š. m. kovo 14 diena

MARTINIQUE SALĖJE
2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

4

• DAINOS

vakarienė ir gėrimai
’ / " • ŠOKIAI

Pradžia 4:30 vai popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

r Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

REKORDAS Į- 
atstatę. Čia pat stovėjo stalelis, 
aplink kurį sėdėjo teisėjai, Pit- " 
liukui su laikrodžiu rankoj pir- ' 
mininkaujant. Trejetai valandų. Į* 
praslinkus, sportininkai paeiliui-*" 
šokinėjo- iš savo vietų ir, lyg paj-“" 
dūke, lakstė upės krantais. Oda 
ant jų nugarų buvo baisiai r.nu- 
dona ir pūslėta.

Kitą sekrpadienį nė vienas jų 
tose varžybose neb z dalyvavo; 
Tada Pitliukas sugalvojo kitą 
sportą ir pakabino plakatą: “Kas 
ilgiau bus po vandeniu —- tam 
auksinis laikrodis”. i

Varžytinėms skirtą valandą 
paupys buvo pilnas žmonių. 
Gaisrininkų orkestras užgriežė 
maršą. Po maršo, Pitliukas pa
skelbė: *

— Aš gerai neatmenu, bet 
' maždaug, galiu pasakyti, jog įl-i 
giausiai po vandeniu lig šiol yra 
išbuvęs vienas prancūzas, bū
tent, 15 minučių ir lt) sekun
džių. Ilgiau niekas, po vandeniu 
neišbuvo. Bandė visi, amerikie
čiai, anglai- ir net japonai, bet 
nieko' neišėjo. Ir jeigu kuris nors 
mūsų pilietis po, vandeniu, iš
riogsos 30-40 minučių, mes ‘pa
statysim pasaulinį rekordą. Apie 
tą didvyrį rašys viso -pasaulio 
laikraščiai, skelbs radijas. Mūsų 
prizas tuo tarpu dar menkas, 
štai šitas laikrodis, bet svarbu 
'garbė. ■ Ų ;f 
j Orkestras vėl užgriežė maršą 
ir nutilo. “N-ąrūnai” nerimavo.

Pasigirdo ęvilpukas. Vienas 
.naras, mėlyndm kelnaitėm' šku- 
Liąi nubėgovį tilto vidurį irj pub
likos ovacijų lydimas, griuvo 
vandenin. Bet tuojąu iššoko at- ... 
gal. Vėl . švilpė švilpukai'ir pa
eiliui vienas paskui kitą “narū
nai” griuvo vandenin, liet niėkas 
ilgiau minutės po vandenių te
išbuvo. Ir pagaliau eilė. priėjo 
prie geležinkelių dirbtuvių šalt
kalvio . Jurgio Karkaičio.. Publi
kai šaukiant:, “Jurgi, laikykis”, 
.jis0 priėjo prie tilto5paramsčio ir , 
.jau.norėjo šokti-vandeninAbet 
staiga:tapo pagautaš.už kelnai
čių^ saVd- 'Žmonos* rankomis/- ir 
publiką išgirdo klyksmą: • -

.—/Neleisiu, nęlėišiu! Kur šo
kų tu ghįiųpkli J *J / j.'-/.-i- '

'NėSąrnpningąją niotėriškę^ pa- ’7 
salino,'ir dar "karštesnių. pyacijiĮ 
-ir' muzikos' lydimas,. įjur^' tiįuT ’ 
'k^i to/oųo -tifto .van^ėnin.-žėmyn 
gūiva/, <WasUtifc# Ž'^indiė’j ^'dVi,

: Oalutgią nemoti. ,

/; 7T Dar Ijpnt -iii, pa- .
*. ‘. *7 (Nukeltąj ^pėfiktįpud^)
** ■ —I ' ui —■ I. 1 : 1

‘ r;.)*?* V > Lr .r C * ’

f

voti, apie, ateitį ir'ąeįsijungs į 
kovą už būvį, iki‘nešusituoks .ir 
nesusilauks įpėdinių. Tik apsi
vedęs vyras pradeda galvoti apįė- 
taupumą :ir- priemonęs’ išlaikyti 
šeimą.- 3 ' ’/ įv

žinoma/ toks tvirtiųitpaš-ne
apima visų vyrų,, o tik jų didžiu-' 
m ą.. Būna irtdkių . atitikimų-,' 
kad vyras latrą uja,’ 6 žrpbna Tu
ri rūpintis vaikų išaų^n^U.-

• LITERATŪRAI1 lietayfų
1954 m. metraštis. Jame yra. vertingi, niekuomet nesenstą, Vincė ' 
Krėvės, Igno šlapelio, VincoMaciūno,' P. Joniko j V. SUnkot, •' 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus,,'jį V, ’ 
Meilaus straipsniai bet studijos, muštruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio, M. SDeikio, V. Kašubos, A. Rūkltdės ir X;Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik' :

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- . 
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais.dudmenimlf . 
bei užkulisiais^ Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke ąpraly-
tag Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lito* 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsnetiaiA Ta 2D6 puslapių knyga 
parduodama tik už J2. ‘i

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJauska 
įdomiai paralyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės lt

HetuviuL Leidinys fllrurtrnotM nnotrimkamla, ^baigoje duodama • 
titervardžių pavadinimai Ir Jų vertifiM f VėJfie&ų cfidKv Labai 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių famiHapia. Kaina

• KĄ EAUMJCS L1MR, rašytojos Petronėlės Drintaftėf at*
minimai ir mlntyi apie įsmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr. 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga tori 234 puslapiu, 
bet kainuoja tik S3. ■

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesrrpr**- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenimą ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
ziją Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fft.

• SATYRINIS NOVELES, SL tosjenko kūrybą J. VafalčM
! vertimas. 200 paL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina JI 
I , ‘ ‘ ’ JĮ - . .

į ' Ksygot gatmamoi NanjleWM, So. Halstad St* Chteagių

------------------------------------------------------------- --------------------------------------ML ■ ■------------ ,
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NAUJIENŲ raštinė atdara tasdien, išskyrt* -sekmadieni&s,

Patarė lietuviams siekti gimtinio 
krašto laisvės

Šiandien, vasario 16 d., sueina jau 64 metai, kai Vil
niuje buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Jeigu 
Lietuva būtų nepriklausoma ir -pačių lietuvių valdoma 
valstybė, tai visame krašte būtų didelė šventė. Užsienyje 
gyvenantieji negalime antradienio skelbti švente, nes. 
žmonės ta diena dirba.

Chicagoje, Detroite ir kituose Amerikos mięstucs' 
piaei'ą sekmadieni mineiome Lietuvos nepriklausomy 
bės paskelbimo .sukaktį, o kitose Amerikos lietuviij kolo ' 
^įjaąę Vaserio *16-oji bus minima ateinantį sekmadieni, 
d’.vretbfiiis ji bus paminėta s'eštadienį. j i :

r . ' - • * , ■ 4^ ' ,T' *' ' - Ą r j
Pavergtoje etiiyoje apie Vasario 16 d. paskelbtą 

svarbų, nutarimą gali prisiminti tiktai vienų lietuvių tąr- 
pe. kad negirdėtų ir.nesuprastų joks okupantas arba oku
pantui parsidavęs komunistas. Šeimos narių tarpe vy
resnieji papasakoja vaikams, kaip nuo 1903-1904 metų 
lietuviai rinko atstovus į Vilniaus seimą, kaip jie ten. 
.syąrstė Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės reikalus, 
kaip nutarė nutraukti visus-ryšius su Rusija, Vokieti;’ą,; 
Lenkija bei kitais kraštais ir nutarė sudaryti nepriklau
somą ir visus savo reikalus savarankiškai sprendžiančią 
valstybę. Nepriklausomybės deklaracijoje paskelbė, kad 
Lietuva privalo būti demokratinė valstybė, kad visi jo
sios piliečiai turi teisę ir pareigą tvarkyti visus krašto 
reikalus.

Juzė Daužvardienė, Lietuvos generalinė konsule 
-Chioanoie. kalbėdama Chicagos Lietuvos Tarybos surucš- 
'-^me Li°tuvos -nepriklausomybės paskelbimo minėjimo 
63 rie u’kaktyje, pabrėžė, kad 1918 metų vasario 16 d. 
Ii'tavos Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę ir 
pasiėmė visas suvereninės valstybės teises visiems Lie
tuvos reikalams tvarkyti.

Senais laikais Lietuvos valstybės reikalus tvarkė ku
nigaikščiai ir karaliai. Jie buvo sudarę respubliką su len
kais. kad galėtų gintis nuo priešų iš rytų ir vakarų. Dar 
anksčiau oficialiems valstybės reikalams jie vartojo gu
dų kalbą. Nepriklausomybės paskelbimo dieną jie nutrau
kė visus ryšius su kitomis valstybėmis ir nepriklausomy-

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

“Los Angeles Examiner” dienraščio ir dau
gelio kitų Amerikos miestų sensacinės spaudos 
leidėjas William Randolph Hearst nuo šįo šimt
mečio pradžios pradėjo rankioti iš visų pasaulio 
kampų meno ir architektūros kūrinius. Savo įsi
gytame dvare, prie San Simeon, jis sugalvojo 
aukštai kalne pastatyti didelius rūmus, o j p skait
linguose kambariuose iškabinti meno paveikslus, 
apstatyti senosios Graikijos ir Romos skulptorių 
stovylomis ir įrengti viduramžių karalių miega
muosius.

Per 50 metų šioje La Casa Grande pilyje su
telkta labai daug meno turtų. Hearstui mirus, jo 
įpėdiniai nenorėjo laikyti ir savo lėšomis prižiū
rėti brangiai kainuojančią pilį, toęįėl jpilijonps 
dolerių kainuojančias vertybes perleido Kalifor
nijos valstijai, kuri čia įsteigė W. R. Hearstui at
minti Tautinį Paminklą, o priežiūros išlaidoms 
padengti ima iš turistų taip tikrą mokestį už -pi
lies apžiūrėjimą. Kai kas nepaterikin^i, nes Heąrat 
kadaise žavėjosi totalįtarizmu ir varė smarkią 
.kcija prieš Tautų Sąjupgą, o ,pp vizito pas Hit
lerį si‘vy leidžia ruošė dienraščiuose buvo pradė
jęs gpaųždl -ti eilę nacių propagandos ministerio 
Gcębcl^o stra psnių, bet turėjo tai nutraukti. 
Hearsi buvo Amerikos r.esikišimo į Europos rei

Marquette Parko klebonas A. spalva buvo salsvoka- 
Zakarauskas išvykęs. Jd parei- Kun. Pp&asdcij, kgi |hįvo, vie

kas eina kun. V. E. filjkoįaitis. ną kartą pasgcviet^ įž s3<nina-

angy prie moterų tualeto (virš skaitą. Jaunuoliai sugulę greti
ni etro -nuo dury) pastatė -Kiįdi- raai vią^skito už grąteįiųplau
kelio Jėzaus virš metro -aukščio sėsi paskaitęs.
,ppqšnią statulą ir pądėjo kjfiųp- r * *
jtą. Kun. V. MikolaitU drim<įė> Praeitais , ii i. -J •.
bet kuo. A. -Markus nekreipia medžiui pirpiininkąųjanl, buvo 
dėmesio. sušauktas oigantzacijų ^usįrin-

Kięk anksčiau ant altpriąuękūnas. Dalyvavo 000. Ką jie 
.pasistalydavopravoslavišką kry- paistė?
žiu su dvięm .skersiniais. -$e£- U Ar n|o|eiųrs gali pyti kpni- 
kentę, komiteto nariai apibarė. 1K is ir laikyti šv. M^ias. -302 
Dabar, turbpt, nenaudoja? bUtsayo .prješ.

Berods, prieš metus, kai įde- 2) Anięriko-s iiį.iątįe§įegįs ir 
bopas atostogavo-, kun. Ą. filąr- katalikų bažnyAąi re kės išsi
kas šoninių altorių koplyčias iš- iungli iš -hi.Qpr^ijjof..
dažė baltai, fileųo komįgyps -Kažkas tmisauę.

bės dokumentą paskelbė lietuvių kalbą. Naujai atkurtos 
valstybės valdžia buvo paskelbta lietuvių kalba, Y.iri įsta
tymai, dokumentai ir oficialūs pranešimai buvo skelbia
mi lietuvių kalba. Laimė, kad lietuvių kalba buvo dabai 
žodinga, turėjo teminus visiems techniškiems žodžiams, 
bet dėl jų tikslios prasmės reikėjo susitarti, kad nekiltų 
nesusipratimų, kad sąvokos visiems buvo aiškios ir su
prantamos.

Turiningą ir kovoti už Lietuvos nepriklausomybę ra
ginančią kalbą praeitą-sekmadienį pasakė JAV Kongreso 
atstovas Martin A. Russo. Jis jau ne pirmus lūetųs daly
vauja Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties' 
minėjime. Jam .yra žinomas ‘Sovietų ginkluotų pajėgų 
Įsiveržimas Į nepriklausomą Lietuvą ir labai didelis lie- 
’uvių išnaudojimą^.

Russo ragino Amerikos. Įjętųvius -vesti kovą už tai, 
kad galimai greičiau būtų išvyti bolševikai iš Lietuvos 
ir kad Lietuvos gyventojai -patys .galėtų tvarkyti visus 
savo krašto ekonominius, teisinius ir kultūrinius reikalus.

Rųsso pąsidžiAųgė, kąd Vasario 16-ajai paminėti su-* 
siręnka lokX didelis lietuvių ^skąimps, kad jie -viešai reiš
kia, savo protestą prieš Spyietų okupaciją ^gipitipiame jų 
krašte. Jis pabrėžė, kad lietuviai privalo protestuoti ir 

.dalyti viską, kad Lietuvą galimai greičiau būtų išlais-' 
vintą. Pats Rųsso prižadėjo visuomet pritarti ir padėti 
lietuviams kaupti savo jėgas ir protestuoti.

Rųsso priminė kiek anksčiau prisirinkdavo lietuvių: 
i -.nepriklausomybės paskelbimo minėjimą, -kokie vieningi! 
-jie-tais -laikais būdavo, ir pasakė,-kad jis pritars lietuvių' 
tautos pastangoms siekti laisves net. ir tuo atvejų, jeigu' 
salėje būtų vienas lietuvis, siekiąs vėl atkurti nepriklau
soma Lietuva.

Tikimės, kad ne tik Kongreso atstovo Russo kalba, 
bet ir ponios Daužyardienės, Kongreso atstovo Edvardo 
J. Dervinskio, Algirdo J. sKąsiųlaicio, senatoriaus Ęiegįe, 
Jono Jurkūno ir kitų kalbos, raginančios Amerikos lietu
vius domėtis dabartine Lietuvos padėtimi ir padėti pa
vergtai Lietuvai atgauti laisvę ir nepriklausomybę, bus 
visos atspausdintos mūsų laikraščiuose.

Jei neskaityti poros išdaigų, padarytų vadovybei, 
minėjimas buvo gana gausus ir tvarkingas.

Reikia neužmiršti, kad Amerikos lietuviai tiki laisve 
ir demokratija. Jos abi padėjo Amerikai atsistoti ant kojų 
ir tapti turtingiausia bei galingiausia valstybe pasaulyje. 
Amerikiečiai <tįkį, kad laisvė ir dęmqlprą|inė ^antyąrkąj 
padės ir kitoms dabar pavergtoms valstybėms.

. iEanajei ssusiripkfhie' dalyvavo 
■žymi ; katalikų -veikėja A:€r. ir 
-papasakojd.. * * *

Kai -^Drauge” -rędaktorius pu- 
yo L. šimutis, -tai viskas ėjo tin
kama linkme. Kai -įsibrovė-fron
tininkai, išmetė L. - šimutį ir dr.' 
Z. Danilevičių, nusistovėjusią 
•tvarką -pakeitė. •Spausdino ir 
Ijaupšrno prostitucinius roma
nus -‘Sauja skatikų”, ‘^S trip Li
zas”, kuris ko'munistų buvo pre- 
mij uotas.

Mūsų jėzuitai rengė komunis-/ 
tų koncertus. Piketavore. Kuni
gas Kęzys rašė, kad “užpultas 
kunigas prie altoriaus”. Melas; 
Kalbėjo parodų kambaryje. Ne
atšaukė.

Kun. J. Vaišnys po msdžiu. 
davė šliūbą. Ir kai sumažėjo au
kos, tai sudarė privačių asmenų 
tarybą gelbėti Jįgblią padėtį. Pa
gal pirm. K. pranešimą, vieiia 
diena kainuoja $1,000. Klystke
liai net ir kunigus išmuša iš rpu- 
Jausvyro’s ir jie nustoja tikin
čiųjų pasi tikęjimo.

>Kųn. prąpciškonas savo poe
zijos knygą siunčia ir reklamuo

ja “Gimtajame krašte”^

Tiek Įsidrąsino, kad Kazakevi
čius, Petronis ir kiti Rentai'at
vyksta drumsti ramybę.

Tarpusavio nesantaika išsivys
tė ’beveik į dvikovą prieš Vasa
rio 16 šventę. Visą laiką auko-' 
davome .pinigus ALTui, kuris* 
mus išgelbėjo nuo atidavimo 
komunistams. Dabar frontinin
kai panoro savo užmoj ams.pasi
glemžti pinigų ir skelbia “Au
kokite savo nuožiūra”. Net atei- 
tiųinkąi nariams siunčia ragini
mus.

* * *• - - -

Aš dar kartą šiame pasimeti
mo kelyje ųprįu.primipti šv. Jo-; 
no apreiškimus -(žiūr. Naują; 
Testamentą 584-585 pusi.).

-Septymių antspaudų atplėši-

Lj jĘaltąs žirgas, kuris ant ja 
^sėriėjo — nugalėtojas ant nuga
lėtojų. Popiežius.

2) Nartas žirgas. Kuris ant jo 
sėdėjo, jam duo'ta atimti ramy
bę iš Žemės. Hitleris.

3) Juodas žirgas. Musolinis.
4) Palšas žirgas. Stalinas. Ku

riuose, kaip galėjo jaustis beveik vienas, juos ly-

. ^eko ?du kartus būti šioje pilyje, bet trečią 
kartą tikrai neverta Įžengti, nebent tik atvyku
sioms svečiams norjpt parodyti jr karto pasigė
rėti. Nemačiusiam iš arti ir {>irmą kartą mątąnt, 
visa tai vistiek palieka labai gilų įspūdi- :Džiųgų, 
kad Kalifornijos valstija perėmė globpti visiems 

: -|ipqn$ms priklausančius meno turtus.

kalus šalininkas, tačiau iš jos išsivežė daug me- t galėjo magnatas Hearstas gyventi šiuose kamba- 
no turtų...

Hearsto pili pakanka pąiųatyti -vieną »kar^į. 
Visa prabanga ir meno kūrinių grožis nublunka 
nuo vienos minties, jog visa tai įgyta vieno žmo
gaus lėąomĮ§.jr jo vieno malonumui. Stebėtina, 
kaip žmogus galėjo džaugtis senovės Egipto, Grai
kijos ir Romos arba viduramžių meno turtais, 
nępągalvodamas, kad už tuos milijonus, išleistus 
pirkimui, pergabenimui ir įrengimui pilyje, .ji$ 
galėjo sušelpti tūkstančius, gal milijonus vars
tančių ir badaujančių žjųopių, datųajiĮĮti'dš yaigp,} 
arpą paaukoti mokslo, XyrilP}Į -ar auklėjimo 
tikslams.

San Simeon pilis graži, perą ąpftjėp.ių. Grajhi • 
pąsįžiūrėti į prancūzų stiliaus, garsių žmonių 
naudotus baldus, melsvo marmuro plytelių išklotą 
ir balto marmuro stovylomis apstatytą maufLy- 
ųjoąi baseiną šalia namo. Gal šiame baseine pats 
Hearstas ir retai maųdj'dė-vpąi.^ps būjla.yp pųų!ąt 
užįmtas. Juk didelėje salėje turėjo rilmų teatrą 
ir telefonais nuolat turėdavo ryžį su savo spau
dos imperija. Pilyje visur kolonos, auksas, sidab
ras, baldachimai, pliušas ir... tyla. Nuo sienų 
žvelgia senovės karalių ar riterių bei jų žmopų. 
veidai, tapyti Rubenso, Rafaelio Santi, Leonardo 
da Vinci ar kitų dailinipkų, pasieniais biustai ir 
pilnos figūros nuogųjų graikų ar romėnų, o sie
nose, palubėse ir iš lauko įdėtieji architektų (Ur
bai sudaro visą muziejaus rimtį. Stebėtina, kaip

SAN ANTONIO DE PADUA MISIJĄ ‘

Toliau keliaujant negi vėl grįžti į Rąso Rob
les? Ne, tęstiną toliau Nr. 1 keliu, kuris kaip tik 
nuo čia pasidaro pąts įdomiausias. Pakilus aukš
tyn -keliu, prasideda Los Padres miškąi dr už jų 
— Hunter Leggett karinis rajonas, kurio ribose 
yrą trečioji tėvo Serra statytoji misiją i- San 
Antonio de Padua (Šv. Antano iš Pafluyps). Už 
Gorda miestelio, nesiekiant Santa Lucia,-ąukama 
JoJon įpiestelio‘kryptini, kuris taip pat įeina į 
karinio rajopo ribas.

Įsteigta 1771 metais, ši misija, bažnyčia ir vi
sas pastatų kvadratas yra iš naujo atstatyta. Vie
niša ir toli nuo visų gyvenamųjų vietų stotis at
rodo visai taip, -kaip ji atrodė ir anais laikais. 
Molio plytų stątybos, §ų šiaudu Stųgu, dabar mi
sija atstatyta, naudojant degintas plytas ir čer- 

stogui. Trigubu arkų įėjimas nėra puošnus. 
Varpinės trūkumas rodo, jog tuščioms apylin
kėms nėra reikalo skambinti... Apie misiją esan-

ris ant jo sėdėjo, y^r.dąš*^‘Mir- 
-tis”. Paskui ;^ ,ęj&^pragaras; 

: jam-buvo rduma? valdžia ant “ke- 
•tūrių žemės dalių, išžudyti kala
viju, badu, -mirtimi ar žemės 
-žvėrimis”.

5) Penktas antspaudas —iš
žudytieji gaus baltą rūbą.

m) *Bus didelis žemės drebėji- 
-mas, saulė juoda, mėnulis kaip 
kraujas, žvaigždės nuo dangaus 
krito.

Ko'mentąrąi vokiečių ,kącete 
mirusio kun. Lipniūno, kuris 

'buvo didelį rai^jkas. 'Pagal jo 
pareiškimą, popiežius bus nuga
lėtojas,' bet .mažai žmonių liks.

Kčųmpjstąi, .užgrobę valstybes 
Azijoj ir Ąfrįkoje, artėja įprie 
Ąmerįkds kranUj. Eurqjioje dėl 
grebiančio pąvojąųs šaukia vie
ną po kitos konferencijas. Ame
rikos vyriausybės nąrįai bando 
užbėgti .įvykiams ,02 ąkiy ir ati
tolinti gre-iantį pavojų. Duok, 
Dieve, bet viitiės nedaug.

Mūsų tėvynainiai okųp. ’Lie
tuvoje kovoja žūtbūtiną kovą, 
o mes čia einame pasimetimo 
keliu.

(Nukelta į penktą puslapį)

tieji laukai nebepriklauso jai, p kariniam rajonui. 
Žali kalnai iš toliau aprėmina vienišų vienuolių 
apleistą buveinę.

Naudojant G14 ir 101 greitkelį, .galima pro 
San Lucas, King City ir Greenfield miestelius pa
siekti didesnį -Soledad miestą (virš 5,000 gyv.), 
kuriame yrą Nuestra Sempra deią Sųįedad (mūsų 
PftjjifĮS te ftrtteP mi
sijos griuvėsius, nes dėl sekuliarizacijos vienuo
liams apleidus misijos pastatus, jie sunyko ir su- 
griųvp, jųobą, <kąd sieųos buyo pastatytos grynai 
iš molįo plyta. §iųp lųetp jau pradėti atstatymo 
darbai, bet kol įęas reątgurųptąs tik vĮęnąs pasta
tų kvadrato šonas ir koplyčia. Kadaise koplyčia 

i ir visa misija buvo paritinusios San Antonio upės 
nunešta ir pžsįlikp -tik grindų kokliai

Nesukant j Ū01 grąitkeiį, kąljopė lęątįpą to
liau pajūrio Nr. 1 keliu. Bene rūsčiausi K^for- 
nijos krautai yra apie ĘĮig ^ur vietovę, kur ati
trukusios nuo aukštų krantų uolos per amžius 
kyšo iš vandenyno, o bangos nuolat bando jas dar 
labiau paplauti dr nugriauti, net apsiputodamos 
iš įniršio.

(Bus daugiau) f
4; - ---- ? t—^^7
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITISVAKARŲ VĘjįAi
/ČSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

a

4

papasakojo, kad, berods, studi- ji sveikinti. Gyventojai Labai

giausia musulmonų krašte, kur

Popiežių labai stropiai saugo-

TŪKSTANČIAI JUODŽIŲ 
SVEIKINO, POPIEŽIŲ

KADUNA, Nigerija. — Sek- 
mądienj čia popiežių pasitiko 
200,000 juodžių minia, suėjusi

j*'** X.i-'

/AiiAMKXS; b oarDo dienomu

PAUSAUUNIS REKORDAS

Ofiso telefonas; 776-2830,

i

TeL: 652-5245

PASIMETIMO ŽYMĖS'

SOPHIE BARČUS t

Mkk'

-

VWfiUUAMhQ 

*aTARN>VIMA>

TURIMI
KOPLYČIA* 

'ĮSOSE Ml ĖSTt 
□ALfSL

jo man padai ytą pareiškimą, tu-1 
rėjo būti iškeistas į tuos 32 ko
munistus, kurių tarpe vienas 
buvo vyskupas. Deja, jo nękeitė,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Apdraustas per kraustymas 
iš {vairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
lai, 376-1882 arba 376-59$*

Brusca los, lukslu ir šlapumo 
takų chirurgija.

auzu cKAlKAL AVĖ. 
du l'elersuurg, bla. 33710 

lel. (313) 321-4200

Žemaičiu Kultūros klubo nariy su
sirinkimas vasario 17 dieną NE|v YaS 
ael blogo oro. Jis atidėtas i kovo 17 d.

Rože Didzgaivis, rast.

jų draugas buvd komunistas. 
Kai atėjo komunistai, jis nepa
noro su jais eiti. Nušovė. Arba 
pirmvn, arba mirk — tokia 
doktrina.

Marquette Parko Lietuviu Namy 
SavininKŲ Organizacijos susirinkimas 
ir Vasario 16-osios minėjimas įvyks 
vasano 19 d. 7:15 vai. vakaro para
pijos svetainėje. Visi nariai ir pri- 
jauCAantieji organizacijai esate kvie
čiami gausiai dalyvautu Garsioji so- 
iisie p. Margarita MomKiene sugiedos 
Himnus. Programa bus įvairi ir pat- 
riouruo turimo, pritaikyta tam vaka
rui. Po susirinkimo bus gausios vai
šes, kurias yra užsakęs musų lietuvis 
senatorius Pranas Savickas.

Juozas Skeivys

Vedėja — Aldona Daukus 
Telefu 778-1543

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmai ieniaig 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijoj 
Marquette Parke.

ck kraustymai

1Y1 U V 1 N G 
^eioimai — Pilna apdraus 

ZžzMA KAINA 
orumam Aiasier Charge 

ax vi^A korteles*
- •CKENA3. isl ?25-80tt

Utk r&UL V. i/AKlxLS 
GTUTTOaAa Ik CHIRURGĄ* 

W»*aHnw C«*aoMnny rkoIIm*

FK1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Dr. UHUN AS SE1BUT1S
INKSTŲ, rUSLSS 1R 

PROSTATOS CH1RUROUA 
2654 WEST 53rd STREET 

/aianaos. antrai 1—4 popiet,

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2613 W. 71»t St. TeL 737-5149 

Tik ring akis. Pntaiko akuuuf 
ir ‘'contact tonaer".

TEL. 233-5393

UK. A. B. GLiE v ECKAS 
&TUI1UJAS IK LMIRUKUAS.

SPECIĄLYBI; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

K. VlLlAUb

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

SUSlRLNnjLUG

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

saulinis rekordas — mūsų! 
Valio!

Visi šaukė valio, sveikino did
vyrio žmoną. Jinai irgi palan
kiau žiūrėjo j vandenį ir mąstė, 
ką už išloštą laikrodį pirks. Pra- 
siinkd dar 10 minučių. Orkest
ras ėmė griežti. Minia nerima
vo. Vėl šaukė valio. Pitliukas iš 
kailio nėrėsi:

— Jau 25 minutės ir 15 sekun
džių — negirdėtas rekordas!

O Jurgis vis nesirodo ir ne
sirodo.

— Pasaulinis rekordas — mū
sų! — dar po valandos šaukė 
užkimęs Pitliukas. .

Bet žmonės jau nebetikėjo, 
žmonės abejojo. O kažkas net 
tikino pirmoje minutėje matęs, 
kaip Jurgis iš vandens iššokęs 
ir staiga vėl nugrimzdęs/ kaip 
kirvis.

Temo, žmonės ėmė išsivaikš
čioti. Paskutiniuoju nueidamas 
Pitliukas dūsavo:

— Ak, kad jis dabar iššoktų, 
visa Europa užtriūbytų.

Nusiverkusi žmona gavo laik
rodį. B. L.

(Iš Europos Lietuvio)

suotinis pasimetimas. Pa^ąl pas
kutines pranašystes ‘is gautų 
biuletenių, kurie eina .iš rankų į 
rankas, pasaulis artėja į prara
ją ir abejotina ar sulauksime 
2030. metų. * * *

A. G. turi knygą komunistų, 
kunigo, kuris turėjo, berods, Nr. 
1025. Tai kažkas baisaus. Reikia 
.šventi ir paskleisti lietuvių 
tarpe. ,

Vienas mūsų žymus asmuo

... ’į.-Į,

GAIDAS - DAIMlD 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA. 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

klusti savo aukščiausioms insti- kad kas nors ir vėl nesikėsintų 
tucijctais — VLIKui, ALTui, ir 
tarpusavyje nuoširdžiai koope-? 
moti ir bent kiek guosti savo tė
vynainius,. okup. Lietuvoje ko
vojančius sunkią kovą su ko’mu- 
nistais. " Tilvytis

prieš, jo gyvybę. Į Kaduną suva
žiavo didokas skaičius katalikų 
kunigų, išsiskirsčiusių po įvai
rias Afrikos valstybes. Milžiniš
kame susirinkime popiežius pa
kėlė į kunigus 86 jaunus vyrus. 
Trečiadienį popiežius išskris j 
Bahreiną, Gaboną ir Ekvatorinę 
Gvinėją

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

džiaugėsi, kad toks išgarsėjęs 
dvasiškis teikėsi... atekristi į šį 
Nigerijos miestą ir tarti jiems 
kelis raminančius žodžius.

Popiežius susirinkusiems dės
tė kilis pagrindinius krikščionių

—D. Britanijos aludarių drau
gija paskelbė, kad dėl sumažė; 
jimo alaus pareikalavimo, per 
praeitus metus neteko darbo 
20,000 alinių ir klbbų patarnau
tojų. Iš viso krašte yra apie 100 
tūkst. tokių vietų, ir ten dirba 
365,000 žnicfnių.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

P. Glaveckas (būvą bibliotę- lojimo dėsnius, šiame dau- 
xbs vedėjas), išsėdėjęs. 14 metų gjausja musulmonų krašte, kur 
Kauno kalėjime, pagal jo drau- poiigamia dar yra paprastas 

. .. gyygjjjnjo reiškinys, popiežių^
drąsiai pasisakė už vyro gjTe- 
nimą sų vieną mdterimi, savo 

----- v žmona, ir kad abu bendrai ru
nes P. Glaveckas buvo lietuvis-, pintųsi savo šeimos išauklėjimu.

— 93 metų lordas Brockway 
iškėlė mintį, jog gimus Vali jos 
princesės kūdikiui, būtų pa
skelbta amnestija visiems kalė
jimuose esantiems girtuokliams 
*ir prostitutėms.

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti
— New Yorke mirė 86 metu 

Maurice R. Robinson, spausdinę; 
ir redagavęs scholastini žurnalą

.<as komunistas. Atėjus bolševi
kams, jis visdėlto' buvo paskirtas. j0 gerai ginkluoti policininkai.
Komisaru. Bet prasidėjo karas 
su vokiečiais ir bolševikai trau
kėsi, tai NKVD P. Glavecką nu
šovė. Jie išžudė pirmuosius lie
tuvius komunistus — Angarietj 
ir kitus. 

4= * ♦
kartų prašė kalbėti rėžančių ir’ Budėkime! Kolaborantai, ku- 
melstis, kad Rusija grįžtų prie rių čia nemaža yra, kelia mūsų 
Dievo. Deja, pa aulį siaubia vi- tarpe nesantaiką. Laikas pa- I

(Atkelta iš 4 psL)
Norėjau pasidalyti su Naujie

nų skaitytojais aktualiomis ir 
padrikomis mintimis. Susiklau- 
sykim, nesikiliokim! -

* ♦ * ’

Fatimoje ir Lourdes pasiro
džiusi Motina švenčiausia net 18

ę^^^ericonK^hen
^Anthony Dias Blue

UMavių 

usadetnyių 

Direktorių

/L59 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

I SOME CH’CAGO MOTOR CLUB TIPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN CARS ^1 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES—

Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
’ tadieniė 8:ST TiiL"vakiro.’^” 

Visos laidas ii WCEV stotie*, 
banga 145b AM.

St Petersburg. Fla., 12.30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W.. 71st Street

Chicago, Illinots 60621 
Telef. 778-5374

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork and fruit go well together, and the combination of 

spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a notarai.
Before being epoked over a charcod outdoor grill, spare

ribs should Be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cąokfng is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space t6 the^tfUfTnation procedure in this recipe, just omit the 
step' The rifis vnD taste a little Tęss of pineapple, but they’ll 
Still be quite delicious.

This rather robust dish is ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allbw 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with Sold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
wine you used to make the sauce — a cold Chablis or Scare.

GriUed Pineapplę Spareribs
Servings: Six 
Cost: Moderate

STEPONAS C. LAUK IK SUNOS
(LAUKA WICJj

W UiS'JL 03XJ1 bl’KiSL&A MrFapufMx C12 A.
h±4<jrj^ yY AAp nuo* Hilo, lik f74*44J

P. J. RIDIKAS

Degree of difficulty: Easy 
Time: 1 hour, plus 1 day of 

marinating 
hgredientet

trimmed of excess fat

% 
2
2 
I

1

pinp Apple Juice 
can (8M ox.) enuhed 

plbeapple, undrained 
cup dry white wine

Z

cup lemon juiee 
cloves garlic, minced 
tablespooną soy sauce 
tablespoon molasses hr 

brown sugar 
tablespoons vegetable 

oil
teaspoon pepper

*• Parboil the spareribs in simmering water for 30 minu tęs,
• Place the ribs in a roasting pan and pour the pineapple

juice over them. If the juice doesn‘t quite cover the ribs, top 
off with water. Refrigerate for 24 hours. J

e Meanwhile, prepare the basting sauce. Combine the 
crushed pmeipple and its liquid, the wine, lemon juice, garlic, 

y, etfp iebce, wwiliwarr or sugar, cu anti pepper, in a saucepan. 
Bring to a bofl and simmer for 10 mhiutes.

o When ready to grill, place the ribs 6 to 8 inches above a 
medium hot fire, and cook, turning frequently, fox 30 minutes.

< During the last 15 minutes of cooking, baste often with, 
the pineapple sauce, saving some of it to serve with the nbs,

• Remove ribs to a warm platter, cut into individual riba, 
and serve.

A Consumer Service from the CYANAMID Agricultural 
DMftotu

J
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J. KUZM1CKIS

. PRARASTOSIOS GENERACIJOS 
PALIKUONIS

Napoleonas Aleks. Dičpetris 
r - a- * t

Dabar ne vienas savo vienišo, 
tarsi niekam neįdomaus gyveni
nio įspūdžiais dalinasi su leng
vais sapnais, svajonėmis.
’’ Ir laukiančios pažįstamų du
rys negreit sulaukia sugniaužto 
kuinštuko barkštelėjimo, tarsi 
nebūtų norima suardyti pasiilg
to žmogaus vienatvės.
/ .Kitaip gyvenimas riedėjo prieš 

■“dvidešimt, trisdešimt metų, ka- 
■da buvo pasigendama pažįstamų 
bei tautiečių ir ieškota progų 
-susitikti ir pasikalbėti. Tam rei- 

•kalui buvo organizuojami klu
bai, susiėjimo vieta-, net salės.

Prieš 30 metų

-•' Prieš bene trisdešimt metų 
pas mane užėjo' ir net apsigyve
no pedagogas ir poetas Aleksan
dras Dičpetris (1906-1968). šei
ma ne maža — žmona, du sū
nūs ir dvi dukterys, — neįmanu 
buvo susirasti nors 

’būsto.
Tėvai triūsė, dirbo, o 

'mokėsi, lankė mc’kyklas.
‘kas, Dalytė, Raselė trepseno į 
^skirtingas mokyklas,, mokėsi 
'anglų kalbos ir rašto.'

; .Kurį laiką drauge gyvęno. ir 
■Vyriausias sūnus Napoleonas 
Aleksandras, gimęs 1933 metais 
;Kaune, mokęsis Eržvilke, kur 
Tėvas buvo progimnazijos direk
toriumi, o vėliau, pasitraukęs į 
(Vokiėtiją, Blombergo ■gimnazi
joje. Napoleonas, nutvėręs ląis- 
K'4 valandėlę, anglų kalba įkaite 
^mokslinių galimybių fantastinio 
Jūrinio knygas ir galvojo toliau 
mokytis. Tam tikslui įstojo į Va
sario 16 gimnaziją Vokietijoje, 
bet mokslas jam nelabai lindęs 
j galvą. U

A Mechanikas ir skulptorius

■. ,Galbūt perskaitvtos knygos, v* • - ./ O J

laikino

vaikai
Henri-

gal naujų galimybių ieškodamas 
paskatino’ jį stoti į prekinių lai
vų pramonę. Beplaukiodamas 
įsigijo dyzelinių motorų mecha
niko profesiją. Pamalęs daugiau 
pasaulio, nutarė pradėti sėslų 
gyvenimą ir savo įgimta drąsa 
ėmėsi modernaus skulptoriaus 
darbo’ pirma Bradforde, paskum 
Jei-sev. Hipiai, nepalankios ap 
linkybes suardė kūrybinio darbo 
atmosferą.

Galų gale palikęs mokslus ir 
' menus, iškeliavo į Kanadą, iš ten 
— į Ameriką ir įsikūrė Florido
je, St. Petersburge. Apie jo gy
venimą ir filosofiją nemaža bu
vo’ rašyta “Akiračiuose”, cituo
jant laiškų ištraukas, o taipgi 
“Tėviškės žiburiuose”.

Valdžia peni

Pažinti Napoleoną Dičpetrį 
nelengva. Kažin kaip prie jo ne- 
sišlieja pastovaus gyvenimo bū
das: jis nepastovus gyvenamąja 
vieta, darbu, šeima ir bene pats 
save pavadino “nesutupėtu viš
čiuku •”

Įdomios jo pažiūros į gyveni- 
mą ir sugebėjimas vienokiu ar 
kitokiu būdu prisitaikyti ir ne
svaidyti- revoliucinių šūkių. 

/Prieš metus, prašydamas -savo 
sūnų gimimo metrikų, rašė:

“Dabar neuždirbu, kiek besi
stengčiau, duonos nei sau ir vis 
didėjančiai, augančiai šeimai. 
Jau eina antri’ methi, kaip Ame
rikos valdžia mane ir manuosius 
peni, kas' mėnesį’šeimą parem
dama'dviejų (ir paskutiniu -lai
ku trijų) šimtų dolerių vertės 
mėnesiniais maisto fantais. Kad 
šiame taip vadinamame ateities 
krašte milijonai žmonių yra ši
tokiu būdu valdžios remiami bei 
penimi — tai faktas, kuris gal 
ir rodo tobulą valstybinę .tvarką. 
Deja, šis faktas manęs nė kiek 
nedžiugina, nes ši pasakiška

Lietuvei kariuomene buvo gerai ginkluota pagal to meto karo reikalavimui. Čia matomai prleilėktvvinii dalinys.

Namai. Žemi — Paf4e<i«nA 
BEAL 1STAT3 FOR SAL*

Namai. iem4 — Perda»inwl 
UAL EST AT b FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR TĖVAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I SS ĮMOK ĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p f

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, UI. TeL 847-7747 ’

tvarka rodosi esanti organizuotu 
chaosu... Gi tikrai, nors be duo
nos gyventi būtų neįmanoma, — 
žmogus negyvena vien duona. 
Bčt valstybė galinga: dėl pa
slaptingų sumetimų bei apskai
čiavimų milijonai yra. laikomi 
tarsi hįbemacijos Hovy. Tarp jų 
ir aš. Ir niekaip nesugebu su
prasti, kodėl nei kaip tokiam 
stovy atsidūriau ir pats”. Sunku 
nusikratyti apsnūdimo (hiber- 
nacijos) būsenos.

Be atramos
Sunku suprasti pažiūras sudė

tingo žmogaus, ypač modernaus 
klajūno/ nepastovaus keliau
ninko.

1957 m. redaguodamas “ži
binto” žurnalą, gavau Napoleo
no kelis eilėraščius — drąsius, 
originalius, alsuojančius nerim.it 
“Maldos” eilėraštyje (nr. 3, 72 
psL) .jis tarėsi buvęs “melas — 
ir manęs gailėjosi; bet aš buvau 
ir baidyklė su nuodingom akim”;

Visą savo jauno gyvenimo 
dramą jis sudėjo į šį ketureilį:

Až stovėjau be atramos,
Ir mane nužudė pirmą kartą...
Ir negyvas—gyvas aš vis laukiau,— 
ir niekas neklausė — ko?

patys — aš p leiAnčj sau pie
šiau kryžių”...

Gal tai buvo malda, kad jam 
išryškėtų gyveninio prasmė 
(“niekas neklausė: ko’ tu čia 
lauki, žmogau?’*), kad surastų 
kokią atramą, nors susirikus ne
kėlė egzistencinių klausimų.

O gal ir meilė-...

Šis ‘‘Maldos” eilėraštis man 
asocijuojasi su Napoleono laiško 
mintimis: “Pamirštu, turbūt, Į

Įspūdinga, galbūt apmąstyta i 
prielaida----------

Jaunas rašytojas N. A. Dič- ■ 
petris — prarastosios genearci-' 
jos likutis, pasigendąs tiltų tar
pe tarsi tolstančių krantų...

Tilto neskubėjau nutiesti nė 
t aš, kai buvo sunku, nuolat įvai- 
j rių pareigų vejamam ir gainid- 
j i amam, prisėsti prie mįslingos 
! “Trys dienas pasaulyje” knygos 
j ir atsikurti autoriaus asmenį.

Tik dabar, kai neužsitamauta

i

kad kadaise kreipiaus į kažką su 1 atvanga pririšo prie poilsio ir j 
malda. Ir kad nesuprantamasis ! medikamentų kėdės, su malonu- 
pasaulis kaip tik šią akimirką gal mu permąsčiau Napoleono as- 
klausėsi ir girdėjo... Bet... ir nienį — turiningą, spalvotą, ne- 
pats sau priminęs nesugeba ne- nusistovintį, bet nuolat ieškantį 
sistebėt ir nekvaršint žilstančios degantį kūryoos liepsna, 
galvos — kodėl mano sūnus už- Apie jo mįslingą knygą mė-

nusistovintį, bet nuolat ieškantį

Apie jo mįslingą knygą mė-
sidegė apsigyventi /vagių ir ap- I ginsiu kalbėti kitą kartą.

.... v , « \ -y Riirnnoc T .ietįgavrkų ateities šaly? Nebent iš 
meilės. O gal iš meilės...

Taigi klajūnas Napoleonas mė
gino savo jėgas poezijoje ir, pa
gal nepastovumo dėsnį, mojo į 
ją ranka. Tada 
f ei j etonus, kuri ų 
užtikti “Europos 
“Pradalgėse”. Jo 
buvo drąsios, ne kartą šokiruo-. 
jančios ir tyliai buvo tikėtasi, i 
kad kartą nusistovės, subręs, su
siras save ir duos ką nors nau
jo, įdomaus, nes tiek įspūdžių 
turėjo progos susirinkti gyveni
mo keliuose.

Minėto laiško viduryje Napo
leonas atsiliepė : ir šiuos spėlio
jimus rašydamas: “Pats nežinau, 
vildamasis, kad gal nebūtų ne
įmanoma išspręst ar bent kiek 
atidengt taip vadinamą “mįslę”, 
siunčiu Tamstai savo pirmą 
knygą: “Trys dienos pasauly”-

Tiltai ir tolsta krantai

Negailėdamas man neužsitar
nautų liaupsinimų, Napoleonas 
intuityviai parodo, kad nėra 
tuščias garbėtroška, užsispyrėlis, 
šaukdamas ’ op 
tvorą, 
cenzijos prašyti tarsi baugu (gi 
Tamsta proliįiškas rašytojas bei 
lituanistas — kalbininkas, o aš 
tik prarastosios generacijos dirb-‘ 
tiniu šiaudu skudučiuojantis li
kutis), visgi iš tiesų būtų didžiai 
įdomu ir naudinga sužinoti j 
Tamstos žymios nuomonės bei 
išvados”. Pabaigai, — jo tarsi pa
grindinė laiško idėja: “Vis pasi- Arabų Emiratai, Bahreinas, Ka- 
gestu tiltų tarpe tarsi tolstančių daras ir Omanas) to rajono gy- 
krantu”.-

i

ėmėsi rašyti 
galima buvo 
lietuvyje” i. 
mintys visur

Juodi klaustukai “buvo vis tie

šokdamas per 
ir priduria: “Nors re-

Bilietų kainos: 25, 20, 15, 20 ir 10 dol.

romantinę trijų veiksmų operą
eV t 2

LIETUVIŲ OPERA
stato

TAIKLUSIS ŠAULYS '

Marijos mokyklos auditorijoje 
67th & California Ave.

Spektakliai: kovo mėn. 6 dieną, 8' valandą vakaro 
kovo mėn. 7 dieną, 3 valandą popiet 
kovo mėn. 13 dieną, 8 valandą vakaro

Bilietai gaunami: Vaznelių prekyboje — Gifts International, 
2501 W. 71st St., Chicago, IL 60629 
Telefonas (312) 471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, siunčiant čekį 
Lithuanian Opera Co., Inc., pavadinimu.

Kviečiame visus ir iš visur 
atvykti j spektaklius

(Iš Europos Lietuvio)

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS CHICAGOJE

(Atkelta iš pirmo puslapio)

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS * VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave, — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av®.
Tel. 927-3559

r

READER—ADVISOR

MRS. RUTH

i

DĖMESIO
62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinio* 
kams. Kreiptis: -; F" 

A. LAURAITIS
4445 So. ASHLAND A Vi. \ 

TeL 523-8775 L *
READER & ADVISOR

ADVICE ON ALL PROBLEMS OF 
LIFE SUCH AS MARRIAGE,

LOVE, BUSINESS.
MRS. RUTH CAN AND WILL - 

HELP YOU.
i 266-7438 — 21 E. Cedar, Chgo.

Dariaus-Girėno ir Don Varnas--------------------------------------
įr postų nariai įneštų savo vėliavas.

Su vėliavomis dalydavo’ šauliai,
Reg. JAV Liet. B-nė, savanoriai,

! ramovėnai, vyčiai, Gen. T. Dau
kanto kuopos Jūrų šauliai, Mo
terų sąjunga, SLA apskritis, 
Neo-Liihuania. Iš viso scenoje 
buvo’ 14 vėliavų.

i VIENIŠA PILIS
Dovydas Ps. 18:6 taip parašė: 

“Savo bėdoje aš šaukiausi VIEŠ
PATIES, i savo Dieva aš šau- 
kiaus pagalbos. Jis išgirdo iš sa
vo šventyklos mano balsą, ir 
mano šauksmas i JĮ pasiekė Jo

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Sunešus vėliavas, buvo papra- ausis”.
sytas Algirdas Brazis ir solistė Šiandien išgirsite šią įdomią
Giedraitienė sugiedoti Amerikos programą radijo bangomis 1450
ir Lietuvos himnus. AM 8:45 vai. vakare per “Lietu-

A. TVERAS

.;Invokaciją'skaitė: p. Galinai- vos Aidus”. * .•
tytė, Mrkužienė ir V. Plioplys; ‘ “
Nepriklausomybės aktą perskai- phie Barčus rądiją pasiklausykite 
tė savanoris A. Valys. Salėje 
buvo keletas savanoriu. Atsisto- - 1
jus, plojome. Kasmet jų skai
čius mažėja. (Bus daugiau) vo sūnūs te stiprybę semia”. Mū.

K. Paulius J: .

Sekmadienį 9 vai. ryto per So-

“Pasitikėk barometru”.
Parašykite mums, pareikalau

dami knygelės “Iš praeities ta-

f

Pardavimas ir Taisymai 
264^ Wtsf Strw! 
Tat. R E pub II c 74M

Siuntiniai į Lietuvą

— Iki balandžio 25 d. Izraelis 
turi perduoti okupuotąjį Sina
jaus rajoną Egiptui. Vyriausybė 
paskyrė 250 milijonų dolerių 
kcmperisaci j cm s ten atsikėlu- 
sfeais 4,503 nauj:kurių, kurie 
turi grįžti į Izraelį. Dėt tų kom
pensacijų dydžio Izraelio parla
mente buvo daug ginčų.

— Arabijos įlankos kraštų 
bendradarbiavimo tarybai pri
klausančios valstybės (Saudi 
Arabija, Kuveitas, Jungtiniai

nybai sudarė karinę sąjungą.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yn mrfinsU, (Hdžfjush ir tartingiausTa lietuviu trateraaliD^ or- 

lietuviams ištikimai tarnaujanti jan per 92 metuv

SLA —atlieka kultūrinius darbut, gelbsti tr kitiems kurie tud 
dubus dirba.

SLA ~ ižmokėio daugian tep AŠTUONIS MILIJONUS dolerli 
apdraudu »vn narlanu

^A — apdrau<fiia pigiausiom^ kainomlt SA neieško pelno. n>- 
rianxt patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas 
Susivienijime apsidrausti iki 110,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, siekiančiai 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<La—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: td 
tUW apdraudot suma temoka tik S3.00 metama

SLA — kuopa vyra visoje lietuviu kolonijoje. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopn veikim Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA išdažyti.

Giliu kreipti* tr ttealal į SLA Ontr*.

LITHUANIAN ALLIANCE OP AME MIC*

t< ant) ki-jci

■%

/

sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P. O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454.

— “Globe Parcel Service” ad
resu Detroite iš Lietuvoje gyve
nančių giminių gauti trys laiškai 
Vytui Jakubaičiui. Jis pats, ar 
žinantieji jo adresą, prašomi 
kreiptis Į J. Preibį, 14639 Whit
comb, Detroit; Mich. 48227.

— Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Draugijos rengiamas tradicinis 
šiupinys bus š.m. vasario 20 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Lietu
vių Tautiniuose namuose, 6422 
S. Kedzie Avė. Bus tradicinė 
šiupinio vakarienė su menine 
programa, šokiams gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Bilietai gau
nami iŠ anksto pas draugijas iž
dininką Vilių Trumpjoną, 6418 
So. Troy Ave.; tel. 778-8483.

Mažosios Lietuvos Lietuviu 
a Draugija

— Žinia apie automobilių 
Į darbininkų unijos susitarimą su 
Į Fordo bendrove pakėlė viltis 
krašto pramonei atsigauti.

— Zimbabvėje (buv. Rodezi- 
joje) policija rado didelius gink
lų sandėlius netoli sostinės.

• Darbas apsaugo mus nuo 
.trijų blogybių: nudbodumo, fi
zinio pakrikimo ir neturto.

P. N EDAS. 4059 Archer Areno®, 

Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-59tt

M. ŠIMKUS
*

Notary Public ¥ 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai..

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolia, Agent - 
3204W. 95H» M f 
Evsr®. Park, III.

Stare Farm if* Casualty Compaq

Advofextaa
GINTARAS P. CEPtNAl

Darbo valandor. nuo B nL ryt>
Ikl 6 val vak. Sežtadieni ofo

9 vaL ryto Dd 12 v*L <L 
Ir pagal suiitarima.

Tc4. 776-5162 arba 776-51M
J64S Wtd 63rd Straei

CMcmo, DI. 60629

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentieki* ir iildyma*)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines dpen or no charge. 

Free estimates.
735-6361

pirkit: <av taupyme bonus
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