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Vasario 20: Leonas, Auksuo
lė, Boreikis, Mintigeidė, Kūnas, 
Zulė. .
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— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $370;

VARŠUVĄ 
nyčios vadovylaę pasiekė žinią, 
kad premjeras Jaruzelskis, su
sitaręs su kitais Lenkijos kariuo
menės vadais, planuoja suimti 
dalį lenkų kunigų. Iki šio meto 
kariai- nelietė dvasiškių; bet da
bar jau pradėjo ■ ruošti didesnių 
jų skaičiaus areštus.

Tengas H*iaopingas nutarė atleisti išlįvairių valdžios įstai 
gų 10 milijonų biurokratų, nenorinčių dirbti —kaip 

jis sako— našaus darbo.

— Wayne B. Williams Atlan
tos teismui aiškino, kad jis su 
tėvu dažnai važiuodavo žuvauti, 
o ne žmonių žiidvti.

— Izrael o kariuomenė užda
rė arabų universitetų, tai arabai 
apmėtė akmenimis Izraelio auto
mobilius <1 šiniajame Jordano 
upės krante. • r

— JacksOn apskrities teismas 
patraukė atsakomybėn Vincent 
A. Toolen, ėjusį administrato
riaus pareigas Illinois guberna
toriaus Tropmon žinioje.

Praeitą' sekmadienį aukštesnioje Marijos -mokykloje Cfiicagos Lietuvių Taryba minėjo 
IJętiiv ės nepriklausomybės paskelbimo f 61-ąją sukakti. Paveiksle matome bendra mi
nėjimo vaizdų.'- t (Martyno Nagio nuotrauka)

— Andrew Wilson, sėdėdamas 
Menard kalėjime, gavo akinįus. 
Chicagbjc nuėjęs vogti, pantętė 
uos akinius, o akiniai nuvertė 

:į vėl į kalėjimą. "

— Kai Izraeliu ginkluotos pa
jėgos pasmauks iš Sinajaus 
kalnų, santykiai tarp Egipto ir 
Izraelio žymiai paglobės, tvirti-1 
na specialistai. .

— Sakoma, kad prez. Reaga- 
nas įsakė gaminti nuodingas 
dujas. Amerika vėl pradėjo ga
minti dujas, kai nustatė, kad ru
sai jas naudoja Afganistane.

būti naudingesnė kraštui. Ten
gas įsitikino, kad bent 10 mili
jonų vyrų ir moterų gali dirbti 
produktyvų darbą. Jis paruošė 
darbo plantu^į kuriuos rengia
si įtraukti milijonus . atleistų 
biurokratų. .

Patys kiniečiai tvirtina, kad ši 
reforma ■ sukrės visa krašla. 
Daugiau negu 10 milijonų ne
teks darbo, o vėliau jiems bus 
pasakyta, kaip jie tūri įsijungti 
į naudingą gamybą.

— Popiežius Gvinėjoje gayo 
ipęeiaiią skrybėlaitę apsisaugoti 
nuo karštos saulės.

Sovietų Sąjunga atvežė į Kubą 12 naujų
JAV kariai susirūpinę ginklų sandėliais Kuboj

Tuojau nustatyta, kad Alias
kos Nefco-Fidalgd Packing Co. 
oagamino (ūkiančius svarų 
rausvos lašišos konservos ir pa
leido į rinką. Salmono 7:l/j. un
cijų dėžutėse atsirado botuliz- 
mo bakterijų, prieš kurias be
veik nėra vaisių, kai sugedusi 
žuvis patenka į viduriu*.

Patariama visiems pažiūrėti, 
ar žuvies skardinės neturi K13 
numerio. Kas tokių skardinių 
tturi, tai privalo jas grąžinti į 
krau tūY^-tai atgaui^piųigus. Ne- 
vafgyti K13 .-kardinės žuvies, 
nes ji labai pavojinga.

Vasario 21: Feliksas, Kęstu
tis, žaigona, Gertautas, Skrodė

■ Vasario 22: Margarita, Dau
mantas, Globa, Santara, Kanti- 
girdis, Vėjuna.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 5:28 
Oras debesuotas, Šiltesnis.

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos kariuomenės vadovybė nu, 
statė, kad praeitą mėnesį Sovie
tų transporto laivais Sovietų ka
rinė vadovybė atsiuntė į Kubą 
12 pačių naujausių ir galingų 
helikopterių. ,

Žvalgybos žinias tvirtina, kad 
malūnsparniai buvę gerai įpa
kuoti, kad prekybinis laivas ga 
ėtų saugiai pervežti per vande
nyną, atvežti į Kubą ir iškrau
ti. Pradžioje manyta, kad Kubon 
buvo atvežtas mažesnis skaičius 
malūnsparnių, bet vėliau tiks 
liai nustatyta, kad rusai atvežė 
i Kubą 12’ pačių moderniškiau 
siu malūnsparniu.

Helikopteriai buvo labai gerai 
įpakuoti, kad galėtų būti saugiai 
pervežti per vandenyną. Rusai 
žino, kad didesnius ginklus ga- 
*ingi žiūronai gali pastebėti ir 
nufoldgrafuoti. Niekam ne pa- 
slaptis,*1 kad Amerikos stiprūs 
žiūi»nar^._tik»įnfr jašvąjšt vežfc 
mus ginklu*. Žvalgyte Yotogra 
fūoja visus Sovietų laivus, plan 
kiančius Bdsforo vandenimis 
Rusai įriša karo medžiagą ne 

.peršviečiamais lakštais, be 
^inerikicčiąnis neperšviečiam: 
.Jakštų nęra.

: So’vietiį specialistai jau išpa 
kavo atvežtas malūnsparnių da 
lis ir viską sudės (o j savo, vietas 
Minėtus Sovietų helikopteriui 
valdo , tiktai Sovietų apmoky1 
kariai. Tuo tarpu nežinia, ar ru 
ai apmokė ar jau moko’ Kube 

lakūnus, kaip naudoti sovieti 
nius D helikopterius. Taip pa 
neaišku, ar šie Sovietų helikop 
toriai bus siunčiami į Salvadorą 
Ten jie būtų naudojami išmušti 
Salvadoro pasienio’ sargus i. ' 
strateginių kalnų pozicijų.

Amerikos kariuomenės vad. 
vybė gaiėtų atvežtus Soviet! 
helikopterius sunaikinti. Galėti 
išgriauti dirbtuves, kuriose hc 
likopteriai sudedami, bet vyriau 
sybė turėtų nuspręsti, kada sv 
stabdyti sovietinių ginklų .<ar.dJ 
lia vimą.

lie 4 ankstyvesnių

ėktuyų, dabartiniu metu jau 
jai^iama montuoti kariškų heli
kopterių eskadrilė, susidedanti 
š 12-kos malūnsparnių. Praeitų 
metų 'pabaigoje rusai atvilko-i 
(ūbos vandenis du greitus pa
kraščių sargybai laivus.

Dabartiniu metu Kulyje yra 
Ivi vadinamų Migų eskadrilėj. 
Tai greiti kariški lėktuvai MųJ- 
13. Pirmieji šios eskadrilės lėE- 
u vai buvo atvežti į Kubą 1918 
nelais. Dabar jau yra dvi štn 
ėktuvų eskadrilės. .Jos labai 
greitai gali pa iekti bet kur ą 
Kubos vietą.

%

A AęC^ĄND, riNauj.ojį.t Zėkn= 
di} a.Ketvjr-fediėnį "fnirė -W 
tb^tyviriių'romanų autorė Dame 
N^ąio .Marsh’, šūlaūkūsi 82 me- 
fų-amžiausC Ji tašė neprastai, 
gyvas, nenutraukiamas,. sUaity- 
Ębjį- šužavinčias - noveles ar ro- 
fiiaoųs? Ji/parašė; apią- 30 kietek- 
tjwiniu - romanų, kurie pasklido 
po visą' pasaulį. '■

Gal tik, viena Agatha Christie 
ją pralenkė savo gyvu stiliumi, 
kurio’ dėka buvo tapusi Jokia po
puliaria ir mėgiama rašytoja.

Yra keli lietuviai, kurie ati
džiai skaitė AgaBhos Christie ro
manus; jie nepraleido neskaitę 
nė vieno ir ponios Ngaio Marsh 
romanų. Jie labai žodingi, jaut
riai aprašo žmdgaits išgyveni
mus.

Amerikos kariuomenės vadovybė 
susirūpinusi stipriais ginklais 

NAUJŲ MALŪNSPARNIŲ DALYS BUVg APKALTOS 
LENTOMIS, GERAI ĮPAKUOTOS IR^SURIŠTOS

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybinė maisto ir vaistų įstaiga 
ketvirtadienį įspėjo visus krašto 
gyventojus nevalgyti užkrėstos 
Aliaskos žuvies. Trečiadienį 
Belgijoje mirė sveikas ir stiprus 
27 n^etų! vtras, suvalgęs dėžutę 
Aliaskoj konservuoto salmono 
(rausvos lašišos).

CHICAGO, Ill. — Buvęs Illi
nois valstybės prokuroras Wil
liam J. Scott, ne vieną nusikal
tėlį pasodinęs ilgiems metams 
į kalėjimą, pals vienerius metus 
turės praleisti Kalifornijos'kalė 
jime.

I William Scott, sulaukęs 55 
Lmėlų, pinaąadienf f>i4valės M 
vykti f KaliTprnTją, Pleasanton

I miestelį, prisistatyti Vietos kalė- 
jjime, kur turės praleisti viene

rius metus ir viena diena už ta, 
kad ėmė kyšiusrir nepanoro su
mokėti valstybės^ mokesčių u^ 
gautus tūkstančius dolerių. ;

Jeigu jis nebūtų palikęs savo 
žmohos ir nepradėjęs draugauti 
ir važinėti, su jaunesne sekreto
re, tai žnidna gal nebūtų prane
šusi prokurorui, kada ir kiek jis 
kyšių buvo gavės.

Jis dabar skundžiasi, kad ta
me kalėjime nėra ligoninės. Jo 
širdis yra silpna, jam gali reikė
ti pagalbos, o be ligoninės rei
kalingos pagalbos jis gali nepa
jėgti metų išlaikyti.
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Jaruzelskis planuoja areštuoti dalį 
i Lenkijos katalikų kunigų

UŽTRUKS TRIS SAVAITES, KOL KARIUOMENĖS VADAI 
PARUOŠ AREŠTUS VISOJ LENKIJOJ

Lenkijo’s baž- baigę mokslus ir priešinasi karo 
stoviui.

Arkivyskupas Glemp, grįžęs 
iš Rg’hios pasakė, kad lenkai turi 
teisę į' laisvę ir kad karo stovis 
turi būti atšauktas. Po tokios jo 
aiškios kalbas, matyt, kariškiai 
ir pradėjot planuoti neklusnių 
kunigų areštus..

aktyviai bendradarbiavo su ko- 
iriuiustine krašto yaJdžja. Kuni
gai oficialiai nesikišo j visuome
ninį Lenkijos gyvenimą, bet par
tijoj vadai įtampos jriefa palai
kė ryšius su bažnyčios yadoVy- 
be: i Gierekas- padarė dideles 
nuųląidaš kardinolui Višynskiui 
ir leido jam per radiją sakyti 
pamokslus iš Čenstakavos. 
’.7.'.'į ’

> Arkivyskupas Gtemp 
' ■ grižo iš Romos

•, Varšuvos

PREZ. REAGANAS NESIŲS 
KARIŲ Į SALVADORĄ

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį prez. Reaganas pa
reiškė laikraštininkams, kad jis 
nesirengia siųsti Amerikos ka
rių į Salvadorą, Laikraštininkai 
norėjo žinoti, ar jis karius siųs
tų, jeigu susidarytų specialios 
sąlygos. Prezidentas pasakė, 
kad apie tokias galimas sąlygas 
jis nedarys jokių komentarų, šį 
atsakymą komentaristai. .*avaip 
interpretavo. •

Prezidentas tvirtino, kad jis 
siunčiąs Salvadorui ginklus ir 
amuniciją, ir jis neleis įsibrovė
liams pavergti ■ laisvą ir nepri
klausomą valstybę. Vidurio ir 
Pietų Amerikos gyventojai nori 
būti laisvi. Jie nenori, kad jų 
kraštą okupuotų rusai arba ru
sų ginkluojami kubiečiai.

Viri pripažįsta, kad preziden 
tas Reaganas yra gerai infor- 
mudtas ap e tarptautinius rei
kalus.

The Luhuaniau Daily Noi 
by Jbf UihuMU«B News PubiMhtaig C©^

I73S Sa Hakted Street. Chicago, I1L 60608
H Ay market 1-6100 
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BATA, Gvinėja. — Ketvirta
dienį-popiežius Jonas Paulius II, 
apskridęs dįdpką šiaurės ir cent
ro Afrikos dąĄ, atskrida’į Batą, 
kurios pusė gyventojų yra ka- 
tal^ai. _ .

Prieš .tai popiežius buvo Ga
bono respublikoje, kurioje buvo 
uždrausta. • bet keikia- religinė 
propaganda. Popiežius susitiko 
šit Gvinėjos prezideblū
Obiang Ngueiųe Mbazoge ir visą 
y^nd^prakaliwgp-Įyjtūiais vjė?

- j&ąta savo lailęu -priklausė fc- 
paiiijąi. Karalius ten A'eždavo 
maistininkus,, kai-? negalėjavo- 
sdva|dyjr pačioje Ispanijoje. Visi 
į^Tpažįsta, ikad popiežius ■ stiįnūis 
it sveikas^ jei;tpkfonis sunkioms

Tengas milijonus Kinijos komunistų 
pasiųs dirbti naudingą darbą

VICEPREMJERAS VISAI NESIRENGIA PASITRAUKTI, 
KOL NESURAS DARBO DAUGYBEI BIUROKRATŲ

PEKINAS, Kinija. — Vice
premjeras Tengas Hsiopingas 
nustebino’ visą- Kiniją naujais 
savo planais. Jis pareiškė, kad 
per- dideli* jaunų. žmonių skai
čius šiandien dirba įvairiose ad
ministracijos įstaigose, o būtų 
kraštui naudingiau, kad jie im
tųsi produktyvaus darbo.

75 metus peršokęs Tengas 
buvo dingęs iš visuomeninio'gy- 
y enięno . Jis nesi rodydavo susi
rinkimuose - ij:' nepadarė jokių 
{^reiškimų spaudai ;ar- radijo 

,’tinKWa$ii Atsirado ir tokių,’ku
ri^."planavo apsieiti.be jo.

• Dabar aiškėja’ kad Tengas 
atidžiai sekė' dideles valstybės 
išlaidas,“surištas su tokia dau
gybe.; valstybes ir savivaldybių 
tarnautojų. Visiems, jiems vals
tybė privalo; mokėįi algas.

. Kinija turi 30 milijonų 
tarnautojų

Pasirodo, kad vicepremjeras 
Tengas praleido visą mėnesį, ap
skaičiuodamas tarnautojų skai
čių ir jiems mokamas algas. Jis 
pats nustebo ir kitus nustebino, 
kai nustatyta, jog krašte yra 30 
milijonų biurokratų, nedirban
čių jokio produktyvaus darbo. 
Dauguma jų taip gerai prisitai
kė prie administracijos reikalų, 
kad be jų vyriausybė ir partija 
negali apsieiti.

Tengas priėjo išvados, kad di
doka dalis šios darbo jėgos turi

šakojo tikintiesiems, apie pokal- 
biuV^^pdlrfęžĮ&nf if. štaiS’ Va-' 
tikano dvašSkjais. .; . ;
i Popiežius įtikino atvykusius 
bažnyčios atstovus, kad katalikų 
vadovybė -fpciyąlo. remti visus 
SeAidariimp ’unijos veikėjus. Po- 
•pieąiušL -^paskkė ■ ūpui,
ka^ lięĮįa\ dl^mŽupti pagalbą 
sųii^&i^s/i-P:— '
^T^rriSąirną,' kad &ls §uimta.s 

kiekvienas'dvariškis; 'kuris kri-
\ ' / T. « **■ \ W f f i

tikdo,š ken|ka’ Jatbzelskip -vy- 
riąusybę’.^<dą Bus’ paru’dšti šų- 
imfiąĄ dyišiškių, -sąrašai; jie 
duš; ’* išriųnfinėti. policijas .Va- 
dąriisr.;khpj&>vįsus .:fcarę stovio 
priešas įiiitiąši • . ’<? .. .
\ % i y į-sj» / \ jA- • •

,-.vi Dalį suimtųjų valdžia
' paleido -

Penktadienį oficialiai paskelb
ta, kad kariškoji vadovybe pa
leido dalį ketvirtadienį suimtų
jų. Paskelbta, kad iš viso buvo 
suimta 3,500 įtariamųjų.

Nustatyta, kad didoka dalis 
suimtųjų neturėjo jokių asmeni
nių dokumentų. Jie kariams pa
sakė,- kad asmeniniai dokumen
tai jiems iki šiol nebuvo reika
lingi. Jie metų metus gyveno be 
asmens dokumentų. Kariai pri
ėjo išvados, kad žmogus, neturįs 
ašmens dokumentų,. niekad jų 
ir neturėjo. Kariai visus tokius 
“kovotojus” nuvežę į policijos 
stotis, nustatė jų asmenybę, pa
darė dokumentą ir paleido. Ka
riuomenės vadai yra pasiruošę 
padėti už grotų visus, kurie yra

apsieiti.be


Il

1957 m. JAV ir Kanados L. Tautiniu šokių šventės komitetas. Sėdi — Agnė Jasaitytė, Antanas Gintneris, Bruno G. Shotas, Alphsuse Wells,
Albina Poškienė; stovi: St. Daunys, Juozas Kreivėnas, Jonas Jasaitis, Josephine Milerytė, Eug. Bartkus, Justas Kudirka, Zigmas Dailidka.

Musų kandidatai į sLĄ Piktuuayg Tarybų 
ir jų kvalifikacijcs

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Gerovės Komi e- 
t&s rekomenduoja šiuos asmenis į SLA Pildomai? T*rvbą 

■ Povilą Dargj i prezidentus, Aleksandrą Chapliką J vice- 
j prezidentus, Genevieve Meiliūnienę i sekretores, ir Eu- 
phrosinę Mikužiūtę i iždininkes. Christine Austin ir 
Josephine Miller siūlomos vėl į iždo globėjas. Dr. Degė
siui atsisakius kandidatuoti, siūlomas jo vieton dr. Vy
tautas P. Dargis.

Nuo pat pirmų dienų Amerikoje Povilas Dargis Įver
tino Susivienijimo reikšmę lietuviams ateiviams. Jis greit 
įstojo į SLA narius ir ilgus metus dirbo SLA labui su 
nepaprastu pasišventimu. Nuo 1956 m. jis rūpestingai 
eina SLA prezidento pareigas. Jis taip pat ALTo valdy- 

‘ boję atstovauja SLA, eidamas ALTo vicepėmmnko pa
reigas. Be to, Povilas Dargis eina atsakingas pareigas 
Sandaroje ir Tėvynės Mylėtojų Draugijoje.

Gerovės Komitetas džiaugiasi tuo, kad SLA prezi
dentas Dargis ne atskirai stato savo, kandidatūrą, bet 
eina Į rinkimus su kitais kompetentingais veikėjais. 
Inž. Aleksandras Chaplikas yra plačiai žinomas visuo
menininkas. Jis anksčiau ir dabar eina ALTo Bostono 
skyriaus pirmininko, So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau- 

1 gijos pirmininko pareigas ir yra SLA ir Sandaros kuopų 
pirmininkas. Inž. Chaplikas daugiau kaip 20 metų va
dovauja SLA 2 apskričiai ir Sandaros Massachusetts 

j apskričiai. Jis žengia Į 14-tas metus kaip SLA vicepre- 
] zidentas.

NOMINACIJŲ KOMISIJOS NARĖS 
ĮVAIRŪS RŪPESČIAI

Tuo pačiu , laiku buvo apta- 
ipama, kas būtų tinkamiausias 
pirmininkas. Kai sąraše priėjo
me iki Z. Mikijžio, tai aš apsiė- 
miau Jam paskambinti. Visi pri- 
ė'ome\išvado>; k^d Ui ^ vienas 
is. tinkamiausiu kandidatu į Ipir- 
piininkūs.. • Jaunas,7 energingas.

daug su kuom teko telefonu 
kalbėtis. Buvo priekaištavimų, 

kodėl į kandidatų 
šiau kitos bendruomenės narei 
B. Vindašienę. Č> aš į tai atsa-j f 
kiau, kad ji pilnateisė narė^ ir 
Namų Sav- Organizacijoje -ne
turėtų būti jokios politikos.

Marquette Parko rajone gy
vena visokių pažiūrų lietuviai, 

mes turime stengtis kuo dau- f 'įau jų priprašyti dalyvauti šio
je: organizacijoje. Yra žmonių,

J. KAIRYS

Dabar kalbama daugiausia apie Lenkiją ; 
ir žmogaus teisių laužymą joje -i

Iki Solidarumo sąjungos atsi
radimo bei karo stovio įvedi-sąrašą įra-'

I 
mo Lenkijoje, šį savų? kaimyną 
bene daugiausiai prisimindavo 
lietuviai išeiviai. Prisimindavo 
jį .kaip Lietuvai labai nepriete
lingą. Atrodo, objektyviausi is
torikai niekad negalės nurody
ti atvejo, kuris bylotų apie Len
kijos tikrą " kaimyniškumą > 
mums. Net ir po savo išsivada- i 
•.vmp iš caristinės ~ Rusijos bei

šįek tiek kai kuriuos miesto . 
įžreigŪBiug’.-ė.Tik.. viena§.->iBiBRi- r ?

tako- M . . ,
jiems rūpi Marquette P° appsigjmimo nuo ’ bolševdoį 

tankus,.Jai .viskas bps-gerai-
*Daug teko kontaktuoti narių. ] 

kviečiant juos į'valdybą ir klau Į 
sti nuomonės, ‘ ką kviesti į pir
mininkus. Buvo žmonių, kurie 
sutiko įeiti į valdybą su sąly
ga, jeigu vienoks ar kitoks as
muo nebus pirmininku. Buvo 
ir tokių, kurie sutiko, bet ne į 
vadovaujamas paerigas. Susida
riau įspūdį, kad niekur nedir
bantieji neturi -“priešų”. Buvo 
ir tokių, kurie žadėjo' per su
sirinkimą -mane siūlyti" ‘į pir
mininkus. Aš jų paprašiau, kad 
per susirinkimą nedarytų to 
' cirko’L Buvom nutarę balsavi
mus daryti slaptus. Kiekvienam 
nariui įteikti pa sąrašą, o jis ne | 
pageidaujamas pavardes iš-' 
brauks ir balsavimo Jlapelį 
įtęiks skaičiavimo komisijai.
-Gruodžio 18 d. .Keras asmuo.

įšspėjo, kad bus žmonių, kurie j bai jaunos ir energingos Dianos 
dės pastangas, kad rinkimai ne.. ■ Maskaliūnaitės ir Zigmo Miku- 
įvyktų. Per tas kebas savaites j žio. Taip pat džiaugiausi sun- {

jeigu jiems rūpi 
Parko ateitis, tai jie nors kartą Į 
į metus atėję užsimokėti nario 
mokestį, galės mus šiek tiek pa
laikyti. Kuo didesni skaičių tu- 
rėsime narių, tuo labiau su mu- . 
mis skaitysis valdžios pareigū
nai. Nepamirškime, kad tai lyg 
Mažytė Lietuvėlė., Reikalui 
?s;int. čia galime skubiai su
rengti ir demonstracijas ir 
šiaip pasireikšti lietuviškame 
veikime. Tai daugiausia apgy
venta lietuvių vietovė. Žinoki
te. kad ne tik juodi debesys no- 

padangę. 
nor 
ta. d pri- j

ri aptemdyti mūsų 
bet ir raudoni pirštai 
miaužti mūsų jau ir 
slopintą kvėpavimą.

Gniodžio 18 d. vakare įvyko 
v-suotinis susirinkimas. Aš. kaip 
Nominacijos komisijos pirmi
ninkė, pristačiau 18 kandida
tuojančių narių. Džiaugiausi, 
kad pasisekė gauti sutikimą la-

j pradėjo karo žygį prieš Lietu
vą. . Nepajėgusi užgrobti, 1920 

, m. spalio 7 d. pasirašė taikos su
tartį .pripažindama Vilnių Lie-" 
tuvai. Bet neišdžiuvus dar pa- 
rašaims. kariniai vėl puolė ją. 
Kad ir šį kartą lietuviai atmu
šė puolimą, bet vis dėlto pagro
busi sostinę Vilnių su jos sriti
mis išlaikė iki antro pasaulinio 
karo įvykių. Antra, Trečiam 
Reichui besiruošiant karo žy
giui į rytus, įteikė Lietuvai ul
timatumą diplomatiniams ry
šiams užmegzti. Džiaugiantis jai 
išprievartavimu L etuvos šituo 
ultimatumu bei nenurimus dar: 
rėkavimams, raginusiems savo 
kariuomenę žygiuoti net i Kau
ną, užpuolė ją Trečiasis Reichas

kiai išgautu sutikimu Bnutės 
Vmdašienes. Dar pasakiau, kad 
gal 
abi

per musų organizaciją ir 
bendruomenes suartos-

Regimo Shnokait enė
(Bus daugiau)

su Maskva ir per kelias, savaites ■ 
likvidavo. Tiesa, 1945 m. Jaltoje; 
įvykusi konferencija, kad ir at
gaivino kiek, bet įstūmė jau į; 
Maskvos globą.

Nuo vyriausybės vykdyto, ne 
prieteliškumo prieš Lietuvą bei 
lietuvius, neatsiliko ir ano me
to -Lenkijos Kataliką Bendrija- 
Be to, pastaroji nėt ir šiandien

i Genevieve Meiliūnas jau ilgus metus dirba SLA 
{centre. Nuo pat atvykimo i Ameriką ji dirbo prie SLA 
sekretorių dr. Mato Viniko, Berthos Pivaronienės ir Al
girdo Budreckio, išmokdama SLA knygvedybę, aktuari- 
nius apskaičiavimus, Įvairių valstijų draudimo Įstatymų 
reikalus, ir daugelį kitų procedūrų, surištų su fraterna- 
linio draudimo draugijos darbais. Ji sėkmingai eina SLA 
sekretorės pareigas nuo 1973 metų.

Euphrosinė Mikužiūtė turi dideli patyrimą investa
vimo, ūkio ir gaminių prekybženklių srityse.-Ji pirminin
kavo ALTo skyriui Čikagoje, o taipgi yra ALTo direk
torė. Per eilę metų p. Mikužiūtė.buvo SLA. invėstmentų 
komisijos narė ir SLA iždo globėja. Ji sėkmingai eina 
SLA iždininkės pareigas Pildomojoje Taryboje nuo 1966 
metų. Grižus gyventi Čikagon, ji įsijungė į vietos SLA ir 
ALTo veiklą. x

Josephine Miller yra baigusi komercinius kur~us ir 
muziką. Ji yra American Travel Service Įstaigos Chica- 

metų kraštas buvo.liek atštaty-j goję vedėja, SLA 336 kuopos iždininkė ir sekretorė; 
p. Milleriūtė reiškiasi SLA Čikagos apskrityje ir Čikagos 
lietuvių operoje. Ji yra SLA Pildomojoje Taryboje ir 
eina iždo globėjos pareigas nuo 1966 metų.

Kristina Austin (Aukštikalnienė) yra ilgametė SLA 
veikėja Čikagos apylinkėse. Ji yra NAUJIENŲ administ
ratorė. Ji buvo išrinkta Į Pildomąją Tarybą ir nuo 1974 
metų eina iždo globėjos pareigas, i.

Dr. Vytautas P. Dargis yra naujausias kandidatas, 
tačiau jisai nėra naujokas Susivienijime, 15 metų reiš
kiasi dviejose SLA kuopose ir Čikagos apskrityje. Šiuo 
metu jis yra SLA Sveikatos komisijos pirmininkas. Ne
žiūrint to, kad vadovauja savajai medicinos klinikai, 
dr. V. Dargis randa laiko dalyvauti daugelyje organiza
cijų. Jų tarpe: Sandaros Centro Valdybos vicepirminin
kas, Tėvynės Mylėtojų Draugijos C.V. vicepirmininkas, 
Amerikos Lietuvių Taryboje.

I>ėl Lenkijos nusigyvenimo 
laisvuose vakaruose kaikas kal
tina pačius lenkus, nesugebėji
mu tvarkytis. Pagal juos, juk 
yra ir daugiau kraštų panašioje 
Maskvos globoje ir jų buvę
ūkininkai suvaryti net į kolcho
zus, kai Lenkijoje apie aštuo
niasdešimt -nuošimčiu šeiminin- ' 
kauja dar privačiai, bet vis dėl
to iki tokios ūkiškos katastro
fos, kukia' kad dabar yra Len
kijoje; jie nėra dar priėję. Vak. 
Vokietijos vokiečiai stato - pa
vyzdžiu save. Girdi, jų kraštą' 
praeitas pasaulinis karas buvo

j ra priešiška Lenkijoje visiškai nualinę/ jiems .teko dar į ■
nahtiems -

IR KITI APIE; LENKIJĄ

Kiti apie Lenkija daugiausia 
pradėjo kalbėti įvedus joję ka-- 
ro stovį. Pradžią padarė bene 
Reaganas, pirmiausia apkalti- 
n Maskvą dėl šito*, stovio. Pagal 
prezidentą, pastaroji yra -įsakiu-> 
si Varšuvai įvesti jį. Europo
je kurį laiką buvo visaip kalba
nčių. Bet vėliau vis daugiau ir 
daugiau pasigirsdavo gaisų pri-. 
tariančių Reaga.no tvirtinimui. 
Ir joje įvyko protesto demons
tracijų ir pan. dalykų, smerkiau 
čių karo stovio įvedimą bei žmo 
gaus teisių paneigimą.

Del įvedimo karo stovio Len
kijoj priekaištų xMaskvai ir Var
šuvai padarė ir Europos kaiku- 
rių kraštų komunistai. .

priimti net’- kelioliką milijonui 
savų ir svetimų pabėgėlių, bet

I vis dėlto jau per porą dešimtį

tas. kad visais atvejais jis pasi
darė stipriausia valstybė Euro
poje.

LENKIJOJE- •
Pagal prieš Antrąjį pasaulinį' 

karą kursavusį sapnininką Lie-- 
tuvoje, susapnuoti komunizmą., 
eiškė vargą, skurdą ir kitas ne

laimes. Taigi, autorius ano sap
nininko čia pa rėžydavo tikrą 
tiesą. Be pačios taip vadinamos 

I Sovietų Sąjungos kurią ko
munistų partija įstūmė ne vien 

i buvusią caristinę Ttusiją į sap
nininko autoriaus išvardintus 

j vargus, bet ir k tčfe kraštus. Čia 
ji neaplenkė i: Lenkijos. Re. 
miantis patikimomis žiniomis 
ūkiškai pastaroji - yra visiškai 
bankrutavusi. Nors ir prieška-

gyvenę fojė tbęį stebėję gyve
nimą tenai tvirtina,, kad Len
kijoje buvo labai ir labai ap
leista liaudie Bet į didžiausį 
ūkiška bankrotą įstūmė Lenki-.

prastuomenę Maskvos pri-. 
nes'as sociali zrras/Tai sistema, 
<uri laikytina d džiausią katas
trofa žmonijos isterijoje. Jokia 
gamtos katastrofa bei kitas štai- 

I gus ir netikėtas įvykis nėra pa- 
I daręs tiek daug 'riekaltiesiem^ 
I dvasinių ir fizr ių kančių, nie- 
kad nėra pareikalavęs tiek daug 

i wku žmonėm^, klek padarė 
i bei pareikalavo marksizmo — 
' leninizmo vardu Maskvos 
j domis imperialzmas.

wk*

(Bus duagiau)

MIRTIS

Spėkom sunyko, pavyto gėlės, , 
Nebeišeiti iš Prakartėlės

Vargo artojui . . .
ūkanos renkas, pradeda lyti—
Laikas apleisti ašarų sritį,— 

Tapti draugu vėjui.
Skurdo keleiviui kelionės galą
Nebepasiekti, kai kraujas šąla, 

Širdis vos plaka . . .
Sudiev, pasauli—ašaros broli,
Veržkis in laisvę, žvelki į tolį — 

Raski sau taką!
Eidams in karstą išvydau gėlę 

Meilės kledešių — 
blausiuos prie josios — bent 

valandėlę
Dar pasisėsiu . . .

Klosiu arėjam lygų aš kelią
Iš beržų, uosių. —

Tave pamėgau, vargo šalele, 
Tau ir dainuosiu.

* ♦ *
Esu pavargęs ir sergąs. 
Aušrelė mano temsta.
Dainelė vos beskamba.
Ir greit numirsiu aš.

Tiktai, prašau —

Ji leis šaknis
- \

Ir mano traijas

Raudonai uogns
Nudažys

Kai pales —
Dainelę mano 
Užgiedos . . .

Ssu pavargęs ir sergąs, 
spėkos vyste vysta . . .

’er amžius paukščiai bečiulbės!

(Iš Butk! Juzės R A S T V 
rinkinio. Redagavo G. Pau
lauskaitė. Išleido P. šulas)

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Šis naujas pilnas sąstatas Į SLA Pildomąją Tapybą 
yra nuoseklus, rimtai apgalvotas ir, svarbiausiai: suge
bės dainiai dirbti visuose Susivienijimo klausimuose, šio 
sąstato išrinkimas duotų gerą toną visam mūsų organi
zaciniam gyvenimui, tiek pačiame Susivienijime, tiek ir 
santykiuose su kitom lietuvių organizacijom. Tokios su
dėties Pildomosios Tarybos reikia Susivienijimui • tokia 
vadovybė įves SLA i gražią šimtmečio sukakti, šiuo 
paaiškinimu, manome, atsakėm Į klausima, kodėl mūsų 
komitetas kviečia visus SLA narius kovo (March) mėn. 
balsuoti Susivienijimo rinkimuose ir išrinkti mūsų siū
lomus asmenis.

SLA GEROVFS v r 
4018 Franklin Pmr. Į 
Pittsburgh, Pr. 15^14
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PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
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Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną

MARTINIQUE SALĖJE

dil

JAY DRUGS VAISTINE

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

arba telefonu 421-6100

VAKARIENE IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

M. ZoBČenko Mrybe, J.
4G Sąmojingų noreliu. IX

»•, 17N 8c. Hah^įSt, Odcafaę

VYRIAUSIASIS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS 

Vilnius, 1944 m. vasario 16 d.

>1 " rr-y

bet kainuoja tik 13. ■

• JULIUS JANONIS, poetas Ir ręvoJiocionlerins, nesnpi 
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime tr politikoje; tik 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir p

VILNIUJE IŠLEISTAS VLIKO 
ATSIŠAUKIMAS

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
< 69th St, Chicago, IE 60629 ♦ TeL 925-27S7

is pirihųj ų. orgaiiizatorių^, akty
viai' - .dalyvauja; RytiįEuropos 
P^ergtjį: Tautų

; S '- LhEkATBRA,. Me tūrių''ližforttirėa/’ nieao ''fc^niidiaįo 
1954 in. metraštis. Jame yrtTertingl, niekuomet-nešėnstį 'Vfaieg 
Krėvės, Igno Šapelio, Vinco. Maciūno, Joniko,. V. Stankof, 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus,'taip'■ pat Ė. Matusevičiaus If. V. 
Meilaus straipsniai bei studijos,* Uiustructoa tauotrėnkomli t tf 
M. K. Čiurlionio, M. Meikio, V. Kainbos, A. RūkiteJė* Ir kt Varno

« rrmsrrvQAi istldgw mocptai ■ v fannh mat kaa- 
M7MYNAI • KOSMKHK08 UXKMXFTB

Atdara Šiokiadieniais use V .

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies jvairių prekių.

MARU A NOREIKIENi

igps lenkų sekęjja.' S; m.- sausio 
įį* dieną. PrieAdemonstracijas

Catharines .dięnhtšt®?' “The 
Standard” sausio 7 d:- atspaus- , y- -A - - S } *■ . # F .

?aino tokio'turinio vedamąjį: ' 
'% • ' ’ ’ ■ ‘ ■ • '
5. “Laisvės demonstracija

• DAINŲ SVENT8S LAUKUOSE, poetės, ralytojor Ir 
tiniij lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienėj atsiminimai apie dainą 
fventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi Skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir anrinktatė dudniėnfcnbl 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja |2/ '

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVKNIMA& Antano Rflkc apr&ly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvoimsė Tal ne aausM 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hte-

metukų turėjo. Sujaudinta mo
tina žvalgosi, kada pasirodys ir 
jos brangusis sūnelis. Staiga ji 
čiumpa j' glėbį aukštą barzdo-

nužnaibyti, ^lygiai taip, kąip 
HMleris kad darė.-šalis po šaliieS,1 
l&sv£p6 'laisvės, jkt nieko nebe
lieka, Kas galėtų ' jiems pasipjrj^į- 
sinti./ Ač zbūsiųia demonstrac^' 
St. Gatliarinėje suteiks 'Tėnkajps 
laisvę.? žindma, kad ’ ne. Bet-^i 
ir kitos visame pasaulyje' de
monstracijos pasieks du; tikslų.:

Protestai ir demonstracijos prieš Sovietus 
i « - ' * A • ‘ V ■ *

Kada Lenkijoje 1981 metais 
gruodžio- 13 d„ Sovietams spau
džiant, kariškiai įvedė karo sto
vį tikslu sužlugdyti Solidarumo 
darbininkų uniją, laisvame pa
saulyje subruzdo ne tik lenkai, 
bet ir unijoms .priklausantieji 
Kanados darbininkai. St. Čatlia- 
rinėje prieš 10 metų susiorgani
zavo Rytų Europds Pavergtų 
Tautų komitetas. Jei kokios de
monstracijos vyksta prieš Sovie
tus, vyksta šio komiteto vardu 
ir tas-turi didelės reikšmės. Pir
miausia, į Scfvietų pavergtų tau- 

į tų demonstracijas, .daugiau dė- 
į mesio atkreipia vietos ■ spauda, 
į kurioj pasirodo straipsniai prieš 
1 Sovietus-ir ten vykdomą žiaurią 
darbininkų priespaudą ir išnau- 
Šojimą. Antra, j tokias demons-; 
frącijas atsilanko ir Kanados 
valdžios žymūs atstovai, minis1 

, teriai, dvasiškiai, jer juos tik 
. pakviečia. O tokie plataus, nias-

pave.Htaa pareigas.
Ir šioje defrionėtračijoje, By- 

tų Europos Pavergtų Tautų ko
miteto vardu* pasuklyi kalbą 
buvo įgaliotas lr<ž. Steponas 
šetkus, kurio kalbos dalis buvo 
pacituota ir “The Standard’’ 
pįrmąme puslapyje sausio 11 d.

Iš viso šioje dėmonstrąeijoje 
buvo 19 kalbėtojų, bet lik dalis Į 
jų buvo dienraštyje “The Stan-. 
dard“ paminėti. Dienraštyje, 
buvo pažymėti tik šie kalbėto-, 
jai: St, Catharines, mjestd raajo-^ 
ras Roy Adams, Jorn Kaszuba 
— Kanados Lenkų Kongreso 
prezidentas, Gerry Michaud 
Autonįphilių darbininkų unijom 
prezidentas St. Cajhąrinės rpies- 
te, kuris labai griežtai pasisakė 
prieš Lenkijoje Solidarumo dar
bininkų unijds. panaikinimą. 
G? Michaud pakeltu balsu pasa
kė: “Tu gali žmogų uždaryti į 
'kalėjimą, tu gali jį nužudyti, 
l>et tu.ųie’gali nužudyti idealo, 
nes idealas»*«į- būti laisvam — 
yra iš prigimtiest-- Kas1 vyksta 
Lenkijoje, tas gali įvykti ir Ka
nadoje bei" . kituose pasaulio 
kraštuose”. ■' •,/.' ' . , - T

Gerry Michaud savo . kalbą 
užbaigė šiais žodžiais: “Kas be
būtų Letikij'oje, darbininkai tu
rės" laimėti”. ,

(Bus daugiau)

Trisingūma*, teisė ir didis mūsų tautos noras būti nepri
klausomiems testiprina mus kovoje su slegiančia vokiečiu 
okupacija ir !>olševikų grėsme!

Kiekvienas pajuskime, kad dalelė pareigos, tenkančios 
tautai išsilaisvinimu kosoje, tenka mums kiekvienam atski
rai pakelt, ir dėl to, siekdami greitesnio išsilaisvinimo, ryž
tingai ją pakelkime!

Tęskite sėkmingai savo darbą, ryžtingai ir vieningai 
dirbdamos, Požeminės Kovos Organizacijos, siekiančios atsta
tyti Lietuvos suverenumo vykdymą.

Vasario 16-toji tesujungia mus dar ryžtingesniam ir vie- 
ningesniam veikimui Lietuvos išlačvinimo kovoje! —

Kenčiančios Lietuvos sūnūs, būkime stiprūs šioje kovoje!

jt'OZAS ŠARAPNICKASST. CATHARINES, ONT

j nių karo p-jšgų ręikčm? kpvo 
J je dėl Liętuvos išlaisvinimo. Kc 
mitėtas visokeriopai rems Lie
tuvoj kaiiuomu .ūs atkūrimą.

9. Komitetas palaikys giau- 
____ ( džius ryšius su Lietuvos pasiun
tu m. linybėmis h konsulatais ir ben

dradarbiaus su užsienių, ypa
Į č-.ai Amerikos Lietuviais ir su 
j visomis tautų apsisprendime 

laisvę ir Lietuvos nepriklauso 
mybę pripažįstančiomis tauto
mis. ,

10. Kultūrinei ir ūkinei Tau 
Į tos pažangai paspartinti ir val- 
j stybėa gyvenimui veikiau į nor 
i malu kel.ą grąžinti Komitetas
rinks ir ruoš medžiagą išlaisvi 
tosios Lietuvos administracijai, 
ūkiui, socialiniam gyvenimui, 
teisingumo ir švietimo darbui 

? tvarkyti.
Į Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, skelbdamas 
Lietuvių Tautai šią savo dek- 

! laracrą, kviečia visų politinių 
išsi- nusistatymų, geros valios lietu 
1938 vius nusiteikti tarpusavio ben- 
kol dradarbiavimo ir vienybės dva- 

tampje kovoje dėl LiJ-

j®a- plačią t^ųomenę, ka^,; ru- 
,-Ąams ir jų simpatikamš - yra 
-ąkąudi rakštis akyje.’ ' / ., 
ĮiZ Demonstracijas/ o’rig ainižavb mjtėto“ pirminiu;;

sėkrėtofciauš'.;*^ąiįigąs:'<VisurTir ‘

• SATTRINfiS NOVELES, 
•rtbnM. SM pd. kziyfoje yt* j

Knygos gaunamos Nanjkoci
C |MM. r^bitau! pnMk friftM

\ I LIETUVIŲ TAUTĄ!
Lietuvių Tautai, siekdama iš-j veikimu, buvo laikinai atstaty 

laisvinti Lietuvą iš okupacijos j tas., 
ir atstatyti Lietuvos valstybės 
suvereninių organ ų svetimos 
■’ėgos laikinai sutrrr.kdytą veiki- 
rrą, yra reikalinga vieningos 
politinės vadovybės- Tam tiks
lui politinės lietuvių grupės, 
kaip tautos politines minties 
reiškėjos ir vykdytojos, nutarė 
sujungti visas savo jėgas ben
dram darbui ir.: sudarė Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą —VLIK. .

Vyriausias Lietuvos išlaisvi
nimo Komitetas, prasėdamas 
savo darbą, skelbia:

1. Lietuvių Tautos laisvė ir 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybė yra Tautos egzistencijos 
ir jos visokeriopos gerovės: bū
tinoji sąlyga.

2. Suvereninė Lietuvos val
stybė nei dėl Tarybų Sąjungos, 
nei dėl dabartinės Reicho oku
pacijos nėra išnykusi, tik suve
reninių valstybės organų veiki
mas yra laikinai sutrukdytas. 
1940 m. birželio 15 d. Tarybų; 
Sąjungos okupacijos ir tos oku
pacijos prievartoje padarytų' ki
tų jėgos ir klastos aktu per
trauktas' Lietuvos valstybės su
vereninių organų veikimas 1941 
m. birželio 12 d- Tautos sukili
mu ir Laikinosios Vyriausybės

3. Lietuva iš okupacijos
laisvinus ir toliau veikia 
m. Lietuvos Konstitucija, 
ji teisėtu keliu bus atitinkamai šia nelygs 
pakeista. i tuvos.

4. Respublikos Vyriausybė, [ Vardant tos Lietuvos vienybė 
laikui atėjus, bus sudaryta Vy- težydi!
riausiajame Lietuvos Išlaisvini-J 
mo Komitete koaliciniu pagrin- j 
du politinių grupių susitari
mu.

5. Demokratinė Lietuvos vai-1
stybės santvarka bus suderinta; 
su plačiųjų tautos sluogsnių in-! Traukinys su grįžtančiais iš 
teresais ir bendromis pokarinio Sibiro tremtiniais sustojo Vil- 
sąlygomis. { niaus stotyje. Minioje stovi ir

6. Respublikos Prezidento ir Jaukia savo sūnelio ir viena mo- 
Seimo rinkimų įstatymai bus. tina, nemačiusi jo 15 metų, o 
reformuoti pagal demokratinius buvo atskirti, kai jis dar tik 13 
rinkimų principus.

7. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, vadoyau 
damas Tautos kovoms ir dar 
bams Lietuvai išlaisvinti, Lie-.'tą vyrą _• ir, bučiuodama kartoja 
tuvos valstybės suvereninių or- “Jonukas, mano Jonukas...’* 
ganų veikimui atstatyti, demo-} — Mama, bet kaip gi tu ma- 
kratinėi ^Lietuvos santvarkai ne pažinai? klausia jis. « 
atkurti ir kraštui nuo bolševiz-J ;— Tavęs tai tiarai nebūčiau 
mo ir kitų jo gyvenimą ardan- ’ jau pažinusi, bet pagal paltuką, 
čių veiksnių apimti, vykdys ko-, 'kurį .tuęi užsivilkęs, tai iš kar- 
plačiausią visuomenės konsoli- to pažinau, — paaiškino sujau- 
daciją, lygins politinių grupių dintu balsu motina.
tarpusavio nesusipratimus.

8. Didžiai vertindamas tauti

parduodama t£k ui 5 " ' ‘ J ’ : < <

* LLETU V18 KASIS P AMA RYS, Henriko Tanio»T*iįiši*Bric* 
įdomiai parašytą rtadija apie Rytprūrius, remianti# jįkahhbi |» 
Labguvos apskričių duomenimia. Aprašymai Jdomįs kiekvimaai 
Hetirriui. Ldd3pyš Siuatraotu pabaigoje fondam*

Mes nuoširdžiai tikime ir vį- 
liamės-žinome, kad daug kas 
jaučia tą patį, ką ir mes, kad 
šeštadieniui atėjus, stovės prie 
miesto rotušės ne vieni lenkai 
bei lenkų kilmės kanadiečiai. •,

Tegul niekas nemano, kad tas, 
kas vyksta Lenkijoje, tėra lik 
lenkų ir niekieno kito reikalas. 
Niekas-negali nutolti nuo tiesos.

Istorija turėjo mus pamokyti, 
kad tironas niekad nekovos 
prieš tironiją. Hitleris paskelbė 
tą taisyklę, sakydamas: “šian
dien Vokietija, rytoj pasaulisI” 
(Tenka apgailestauti, kad nie
kas tadą nekreipė į jį dėmesio;. 
The .§tandard pastaba. — J.SĄ-..

šiandien mes žinome, ka lais
vė tikrai nėra, padaloma. Kur ir 
kada - Sovietai besikėsintų paį 
ląuž t i bet kieno laisvę. , tai bus 
laužiama ir. mūsų pačių laišyė.

Nėra prasmės sakyti: ką gi,Jtąi
Tiėčia; lenkus, -ar - latvius,-.^ 

^ vengrus.. T Sovietai-.kaip /mc1 
irjnorėtų. kąd'mes taip sakyfe-

.parūdys Lenkijos gyvmtvjanis, 
^’>5, kad jų likimas mutns tikrai ap 

įeina ir kad mielu noru stojame 
jų pusėje, kas parodys Kremliui 
bei jo pakalikams (Uųderling), 
jog įneš nuveikiame jų suktumą 

H bei apgaulingumą, ir pilnai su- 
*1 1 prantam?, kad laisvės užpuoli- 

mas bet kur, yra užpuolimas ir 
S visur. : ■

p Tad, pasistenkime užtikrinti, 
kad šeštadienio demonstracija 

Įly ri nebūtų vi.n tik lenkų demonst- 
d racija, o būtų tikra laisvės de- 

monntraeija. Esame tos pačios 
/jŽI žmonijos dalis, plaukiame tuo 
jfjgj pat laivu.’’ Taip baigė The Stan- 
fM Sį| dard savo vedamąjį š.m. sausio 
gi f I mėn. 7 dieną.’. i" >.
nV

“Tha St. Catharines Stan- 
irS dar(T’ dienraščio vedamasis bų- 
■ . * vo reikšmingas, nes, nežiūrint 
A 3 y didžiaurio šalčio, į derrtonstraci- 
nky. ją susirinko,virš 1,000 žmonių, 

’ apUt pradedant vaikais ir baigiant 
t lt I vyresnio amžiaus žmonėmis. B? 

abejo, dauguma buvo lenkai,’,o 
kitą dalį sudarė ukrainiečiai, 
vengrai, čekai, lietuviai, latviai, 
estai ir kitų tautybių žmonės. * 

Lenkai ‘ buvo paruošę daug 
plakatų, smerkiančių Sovietų 
Rusiją. 1982 metų sausio mėn. 
11 d. dienraštis-“Th.e-Štandapd“ 
savo puslapiuose gana plačiai 
aprašė ruoštas demonstracijas, 
patalpindamas net tris nuotrau
kas, kuriose matosi‘plakatai ir 
vėliavos. Visoje eilėje • plakatų 
aiškiai skaitosi: Soviet Butcliers 
Get Out From Poland, Hands 
jOff Polish Workers, Free Lech 
AValęsa ir t.l. ,

Demonstracijos; buvo sureng
tos tik prieš Sovietus, kurie yra 
pavergę ne tik Lępkiją, bet’ir 
■Lietuvą, Latvija, Estiją, Veng
riją, Čekoslovakiją, Ukraipą. 
Todėl šios tautybės yra susior? 
.ganizavusioš į ■ Rytų ' Europos 
Tautų komitetą.ir bendrai veikia 
'prieš bsndrą; okupantą So-: 
vietus. Protesto demonstracijo
se, nežiūrint kuri iš šių tautybių 
ruošia,.' visų, septynių.- tautybių 
vardu kalba vienas asmuo. Re
zoliucijas rašo taip ' pat ; bendro 
komiteto vardu. Tekiu būdu-ir 
lietuviai, ’ skaičiumi: bųdami. ma
ža-' etninė ' .grupė,', tūri tokį pat- 
autoritėtingą vardą .u* žodį,.kaip 
irt didžiosios etninės grupės: '

Mikas . Šileikis Vjiuyd . ligoni
nėje, kur. .^dyiojaį. pahčffb
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Gydytojau, pagydyk pats save!
Tūlas V. Vailonis, vasario mėn. J dienos, Draugo 

laidoje, atspausdino laišką, kuriame jis klausia: “Ko tuo 
siekiama?” Ir puola Kaži Lizdeiką, kam jis padarė V. 
Volertui priekaištą, kad jis su savo bičiuliais pradėjo ka
rą su savaisiais, o ne su tautos priešais. Be to, jis ji pri
skyrė prie tų frontininkų, kurie suskaldė ateitininkus. 
V. Vailionis Vyt. Volertą gina ir Įrodinėja, kad V. Vo- 
lertas to negalėjo, padaryti, nes tada, kai dar vyko atei
tininkų skaldymas, jis buvęs per jaunas. Man rodos, kad 
K. Lizdeika Volertą į skaldytojų eiles Įrikiuoja tik dėl

jis. veria kovą su išeivijos lietuviais/ o ne su priešu-, tai 
reiškia, kad V, Vbertas skaldo lietuvius.

Q kad tai tiesa, liūdiia jo rašiniai, kuriuose jis puo
la tuos, kurie del nelemtų LB-nės vadų užmojų pasiry-.

vien aieitbdakus. ir krikščionis demokratus. Tai nepanei- 
giamas-- fsk-as. Ątršd^ kad V. Vailionio galvoje niekad

i tai atsakymo. Juk tuo ssuskaldymu buvo duotas skaudus 
smūgis katalikams. Ši žaizda nėra, užgijusi ir vargiai 
ar ji išeivijoje užgis.. Reikia manyti, kad ateityje ji bus 
gydoma pasmerkimu tų, kurie ją pravėrė.

Keista, kad V. Vailionis nebemato tokio fokto, jog 
LB-nė yra suskilusi. ŠĮ- labai liūdną faktą, jis mėgina 
pridengti niekindamas tuos, kurie buvo priversti atsta
tyti LB-nę Į jai skirtą paskirti. Jis skelbia taip, kad 
LB-nė nesuskilo, tik iš jos pasitraukė karštagalviai, re- 
orgai ir svetimtaučiai gimę Lietuvoje., Matyt, jis. mano, 
kad tuo Įtikins, visuomenę ir jam patikės, kad LB-nė nė
ra suskilusi. O kas gi nežino, kad ją suskaldė LB-nės 
vadai.

Bet iš viso, kyla klausimas, ko siekia V. Vailionis, 
kai jis sąmoningai nutyli LB-nės suskilimo priežastis. 
Ar gi jis nežinotų, kad ji suskilo dėl falsifikavimo-bal
sų renkant LB-nės Tarybą; ji suskilo dėl neaiškios lai
kysenos bendradarbiavimo su okupanto samdiniais, dėl

flufrau paraduok faišką iqnui foįiūnui. USEjavau. u 
ženklą. Alt. pnsiaėniam. kad Praarė. laiškai pradėj® ne
patikti. Kai kurie labui Ąyrds, sumIu atsakyti. Zesto 
nuskljuosiu, o. laišką sūtnčų taieas. nė^
priešiagou jausima ^datdaimaina. Manau, kad ŠU tratu 

bus. naudinga pasiskaityti.

pjfidėjo pulti nabagyti. 
I kad apie ucšvele pa»ašž. D taip 
I jau gražu, kai senus 
bla, užvis uošve . Gerai par-ŠA 

; cL-bllė i, gerai. J
R.:šyX Rašyk apie

žzaGaejpį apie valkelius viską 
, imužkial Sakei, kad u>s»;le iš

nsaželėlė nieko, bet gal iz g r- r 
klausė manęs senos. Kai bav& 
tos lenkų solidarumo, demcesi- 
racijos, prieš Kalėdas, tai ir?ga.- 
lėjau nueiti. Kur ta žmogus su. 
lazda.. Apvirsi ir sumyri s 
svietas. * ;

D televizijojž vis dėlto maetaA
ir lietuvių vėliavą. Ta mūsą, tau, kad žyde&ė. 
trispalvė kaip saulė švietė pa
čiame viduryje tetevizajos, tik 
nesimatė kas, nešė. Khiusjau 
vieno, klausiau, kito —• niekas 
nežinojo. Ir atėjo mintis, kad 
mergelė Birutėlė vis dėlto pa
klausė mano žodelių ir š-'ko 
prie vėliavos.

Parašysiu, sakau, ir Tau. š'1-

: LU3, to.'e pbpuclHst. .-Supra.-
\ . - S w . *1 ■ •* A _

. >no<eri Gal A Lietuvos kifinio ? 
Bufetai gerų, ^šdeSiį yra, kurie 
n-r komunistai. O> kokius kuge-

1937 m. Li.t. Tautinių Šakių šveniė.e Melrcse Parko sekėjų grupės dalyvės.

■vena, savo kalbele gali kalbė i,; “M luojį. tiaurybe, kaip Drau- 
savo bažnytėles turėti, savo gąs”. Jei ko-ks senis kartoja tą 
šventes švęsti. Kiekvienas nori,' patį, tai žmJuės ako: ‘Kakary- 
zaip paukštelis, . avo lizdelyje; ku ir kakaryku, kaip Kviklys 
būti. Tik visokie tinginiai ir pa- 
.ydaoliai tyku kito gero, veržfa- 

| >i į kitą lizdelius. Tia nuo tin-
liūnėli. Geras žodalis reikalingas -ybią žmonės savąją tarpa gy- lašiniu nebepaneša, bai-
— ~ ■ " 1 ■■ . — — __ Į .kūdikių leidžia, j pasau/į

balvių, bet re iš makaronu ir ki
tokių dalykų. Gaila, kad uCšvejė 

Į pasimirė. Būtų galėju,, i laimin- 
. g:i pagyventi. Amerikoje, kur 
. nėra ge ų. kur visokiausų tau

LB-nės. vadų nelemtų, santykių, su. mūsų pavergtosios 
•Lietuvos laisvinimo veiksniais, dėl kapsukinių jaunimui 
kursų Vilniuje, dėl LB-nės Vasario lesios šventės me- 

' tu LB-nės laisvinimui renkamų aukų grobstymo. Užuot^ 
-ieškojęs būdų kaip tas negeroves pašalinti, V.‘ V^Įonfs 
. pravardžiuoja;visus tuos, kurie toms negerovėms .nepri-- 
taria.-Gaila; kad jis tuo ne tik pats save, apgaudinėja, 
bet klaidina ir mūsų išeivišką visuomenę, sąmoningai 
skleidžia netiesą.

Kas liečia LB-nę, tenka pareikšti j kad yra išeivių 
lietuvių organizacija, Įsteigta Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto. lietuvybės puoselėjimui. Ji joks politi
nis veiksnys. Jos tikslas lietuvybė ir padėti mūsų poli
tiniams veiksniams. Todėl RLB-nė nereiškia pretenzi
jų prilygti Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tui taip, kaip frontininkų- vadovaujama, ar Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kurią norėtų Įjungti Į LB-nę. Ir iš vi
so, visas JAV gyvenančias organizacijas sugrūsti po; vie
nu stogu. . . r

V.. Vailionis gina ir svetimtaučių kompanijos sam
dymą. Lietuvos bylai vestu Matyt, kad. jis neskaito spau
dos. Gaila, kad nežinau V. Vailionio, pavardės-ir jo adre
so, užprenumeruočiau jam visiems, metams Naujienas, 
gal jas skaitydamas nerašytų tokių lėkštų/ir klaidinan
čių laiškų.

Jis savo laiške rašo, kad kritikas neturėtų perženk- 
tį padorumo ribų. Toks jo siūlymas yra pagirtinas. Tik
tai tokį reikalavimą jis turėtų sau pritaikytL Juk ne
dera kitus kritikuojant, juos; niekinti pravardžiuojant: 
karštagalviais, reųrgais, svetimtaučiais. Ir tuo labiau, 
kai jis rašo netiesą. Man rodos, kad toki padorumo rei
kalavimą pirmiausia turėtų parodyti- ir pats V. Vailio
nis, minėto laiško rašėjas. Gydytojau, pirmiau save

r nori, kad valdžia augintų ar
ba duotų pinigų tuos mažulėlius 
nužudyti. Iš. kur ta valdžia ims, 
jei niekas nedirbs ir mokesčių 
neppakės^ ę t ' ■ 1- ■

. Gėrės; ’esi • vaikelis, rūpiniesi 
parapijom, tai parašyk kaip nuo 
tų tranų apsisaugoti, kad mūsų 
lietūviškd lizdelio neišardvtu, 
sunkiai uždirbtų trobelių neat- 
■.mti^,ir.\Ąūsų.=ąeĮššaudytų.. ’ 
’ Tik,' ot, sūneli, ką noriu iš šir
dies patarti: , nerašyk apie poli
tiką, prežidentą, nė apie lietu
vių veiksnius. Neišeina Tau, 
zuikeli, ir viskas. Biškį iš. čia pa
griebi, biškį iš; ten, biškį iš ame
rikoniškų laikraščių nurašai, o 
ant galį, nieko, nebeišvedi. Su? 
maišai viską ir nušoiiuojl į lan
kas, kaip tas sako. Pats, nebe
žinai ką bešnekąs.

Ir nerašyk,. ddbilėG, kai esi 
supykęs. Supykęs žmogus, kaip 
ir girtas, visas vidaus negalias

' apie He.sinkį \ 0,je! kas netiku
siai ką padirba^ sako:. “Išėjo 
kaip šoūūno rašinys — nė šitas, 

' kaip, amerikiečiai salto, nė kiau- 
i šinienė”. Atlrisk, zuikuti, kad.

neinteligentiškai parašiau. Ką; 
pirkau, tą parduodu.

Ką aš čia dar norėjau pasa
kyti?' Je, apie tą Kviklį. Visi 
ant jo pyksta, ale aš galvoju,, 
kad jh, žmogus, nėra sveikas... 
Kai tas pabėgęs nuo bo'iševiką 
Eringis kalbėjo Jaunimo Cent
re, tai ten buvo ir Kviklys. Visi 
klausėmės išsižioję. Paskui žmo
nės klausė visokią klausimą. 
Klaupė ir tas Kviklys. Sąko, o ta 
pelkė kažkokia, -ten ir tęą, ar 
tebėra, ar valdžia nusausino? 
Visi no'rini žinoti apie mūsų.žmo- 
neEus,. kaip jie bavargsta po 
ruskio padu, o jam pelkė gal
voję I Mane piktumas paėmė. 
Žiojaus klausti, ar ta didžioji 
žalioji varlė tebekurkią vaka
rais? Susigėdau pati. Supratau, 
kad žmogus nušneka... Būčiau 
nesveiką išjuokus kitą akivaiz
doje. , ' -

Tu, sūneli, gal Kviklį susitin-

voja tie lietuviškieji jaruzels- 
kiai. Greit ten visų jūsų ausys 
pradės raudonuoti. Girdėjau, 
esąs toks lietuvis daktaras, pa
varde Dangis, kuris didžiai gerai 
gydąs nuo raudonligės. Būčiau 
įdėjus adi-esą, bet neradaii tele
fono knygoje.

Amžiną atilsi maną tėtušio 
nabašninkas sakydavo ir< saky
davo: vaikeli, neš'vilpk, jei nąina- 
si. Tą sakau: ir Tau, Joneli. 
Švilpk, ale tiek, kiek einasi, 
kiek supranti. Rašykit Drauge 
kas pasimirė, kas gimė; kas pa- 

• rudavo. nuo saulės, kaip dabar
ties ;bajoraį yeseliojašL Gerai da
rot, kad parašot kas kokiai op 
ganizacijai.užsimokėjo ns^io *mb: 
kesttį^.kas kalendorius Nusipirko,’

įdomu, o telefono’ knygos to
kiom mažely.tėm raidelėm at-

ir trūkumus parodo. O kam to ki? Sako, kad galvcrj užsikemša 
.reikia? Kiekvienas stengiasi ku
lno trūkumus išlyginti; ir. prideng
ti, tai kam rodytų jei viduje ko 

■ biškį ir trūksta? Kaip ir tas 
Kviklys: prirašo, prirašo, už
miršta ką rašęs, pradeda eiti 
pats prieš save. O tas Dranga, 
visi sako, rašąs ir į raudonuosius 

daikraščius. Fui! Didelį negeru- 
'iną darot, vaikeliai, Draugui ir 
jo kunigėliams. Kai sužinos šv. 
Tėvas, tai ir jiems uždulkins 
per jupas.

Parašysiu, kokią patarlių at
sirado. Jei kas sako netiesą:

tokios gyslelės. Tada žmogus 
' nebesusigraibo, kartąja tą patį, 
s užsimirš ta. Pasakyk jam, kad 
kasdien gertų daug išrūgų ir 
valgytų mielių. Tas kartais už
sikimšimus atmuša. Jei išrūgos 
ir mielės nepadėtų, tai jau bus 
raudonligė. Ne dyvai, būtų. 
4(Ltais metais Raudonoji Armi
ja užnešė suskį. Visa Lietuva 
draskėsi iki kraujo nud to niežo. 
Dabar čekistai pasaulyje sėja 
raudonligės bakterijas. Liga di
džiai užkrečiama ir sunkiai- pa
gydoma. Drauge nuolatos balia-

' politikus, tegu rašo tie laikraš
čiai; kurie! turi ištnanančių žmo
nių. Je, vaikeli, gal įdėtum. į 
Draugą^ tą makaronų kugelio re
ceptą,- jei žmonelė, žino’ ?'

Ar buvai, dobilėli, Marijos 
mokykloje per Vasario- 16-tą? 
Žvalgiaus, žvalgiaus,' gal pama
tysiu jauną porelę su vaikučiais,

■ ale kur tokiose baisybėse svieto.
Kai būsi kokioje tautinėje 

.šventoje, ar minėjime, ir pama
nysi senelę su tautiniais drebu? 
žiais ir lazdele, — prieik su šei
mynėle, nesisarmatyk.

Senelė su lazdele

— Prez. Reaganąs įsakė išda
lyti 30 milijonų svarų sūrio, 
laikomo sandėliuose Kai pradė
jo jį dalinti, pasirodė, kad kiek
vienam norinčiam jo' gauti, ati
teks labai mažai. “Neužtenka 
nė pelės spąstams”, pasakė vie
na nusivylusi moteris.

ANDRIŲS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Hamiltono kalno, viršūnėje yra Liek observa
torija, po kurios teleskopo pamatais palaidotas 
jos steigėjas ir fundatorius universitetui—James 
Liek. Bet ši observatorija taip pat miesto pa
kraštyje.

Apie 4 mylias Į vakarus nuo miesto yra Įdo
mus Winchester Mystery House. JĮ patogu pa
siekti 280 greitkeliu ir rasti Winchester gatvę, 
kurioje jis yra. Namas 1884 metais- turtuolės Sa
ros Winchester pradėtas statyti tikslu supainioti 
ją kamavusiems vaiduokliams kelius namuose. Ji 
pradėjo pristatinėti vis daugiau kambarių ir ki
tokių patalpų, o dabar namas turi 160 kambarių, 
2000 durų; 13 maudyklių, 10,000 langu, 47 židi
nius, daugybę spintų, nišų, slaptų praėjimų ir 
50 spiralinių laiptų. Namas toks komplikuotas ir 
klaidus, jog tarnai turėdavę naudoti planą, suras
dami kelią i kitus kambarius. Ekscentrike Win
chester, šautuvų propagatonaus Jesse. Winches- 
ter našle, per 38- metus pati prižiūrėję namo, sta
tybą, kaštavusią penkis su- puse milijonų dolerių. 
Stą-ybi buvo baigta 1922 metais.

..‘Aiii-i Reek paikas yra rytiniuose šlaituose. 
'<ui yru ,L r. : mt vietos, keli mineraliniai šal-

1 Lai. uraniogoras ir sportavimui gali-
• bas ir aižvmc i kalnų takai. Mažas Žvėrynas 

atdaras vasaros metu. Puikus yra Kelley Park, 
turįs vaikams žaidimų rajoną su zoologijos-sodu, 
japonų stiliaus sodeli arbatai gerti ir San Jose 
Historical Museum, skirtą pažinti Santa Clara 
Valley istorijai. Parke yra senovinė spaustuvė ir 
atkurtos arklidės. Visus metus atdaras yra Mu
nicipal Rose Garden, turįs virš 5000- atskirų rožių 
rūšių Panašus į isterinį muziejų yra. ir Frontier 
Village^ su praėjusio šimtmečio- stiliai pramogo
mis ir temomis.

SAN FRANCISCO MISIJA

Sugrįžę iš Fremonto, kur buvome apžiūrėję 
.San Jose misiją, pereiname vėl j 280 kelią ir ke
liaujame šiuo puikiu greitkeliu pro kitus pusia- 

ksaKo miestus. Pačiame San Franciske reikia lai- 
; Rytis 280-m£- kelyje kairiau kad paiek tume- Į Nx. 1- 
‘kelią ir į patį miestą. norint pasiekti šv. 
Pranciška*** turime išeiti iš greitkelio i 
San Jose-Dolores Street išėjimą. Už Mission Park, 
kairėje1 gatvės pusėje, pasiekiamas seniausias 
San Fhaacisco pastatas — San Francisco de Asis 

, misija ir bažnyčia.
ŠV, Pranciškaus Asyžiečio misija atlaikė stip

riausius žemės drebėjimus, net ir 1506 metų San 
Franciaco drebėjimą. Pagal misijos pavadinimą 
Šv. Pranciškaus vardu, vėliau išsivystęs miestas 
priėmė ir savo vardą San Francisco. Vėliau mi
sija gavo dar ir kitą vardą — Dolores.

Senojoje Dolores misijoje, atrodo, laikas stovi 
' vietoje. Misijos patalpų vidus mažai kuo skiriasi 

nuo ankstyvesniųjų papuošimų. Medinės- kolonos 
.išliko tos pačios. Tai itališkojo marmuro imita
cija. Išorėje tik senos kapinės, primena senuosius 

! laikus, nes jose paminklas rštikimiesieiaa^ tikėji
mui indėnams ir Įrašai antkapiuose Įrodo laiko 
nusiinkimą.

Šalia misijos stovi naujesnė Mission Dolores 
‘bazilika^ su dviem nelygaus aukščio bokštais, 
kuriuose Įrengti varpai Įžiūrimi pro angas. Mi
nija Įsteigta 1776 metais ir yra šeštoji iš eilės, 
'pastatyta prie mažo Dolores ežerėlio, todėl prie 
"misijos pridedama dar ir Dolores vąrdas, tuo pa- 

atskiriaut nuo viso miesto pavadinimo. Sode 
yra paminklas misijų steigėjui tėvui- Jtmipero 
Serrai. Labai dailus, didingas, tarytum kokie už: 
dari vartai ir dvigubomis kolonomis iš abiejų pu- 
K altorius, su kelių šventųjų stovylomis. In- 
jjkrusttnrii wdiniai balkiai lubose išliko tokie, ko
kius buvo fidailinę indėnai.
; Nesunku įsivaizduoti prieš du šimtus metų 
misijonierių, ispanų karirrinką ir 16 karehrių,. až- 
llydėjusius kalėtą šeimų iš Meksikos su baubiančių 
raguočių banda. Atvyko ir indėnų raiteliai pa- 
•dėti steigti misiją ir baltųjų koloniją šalia nedi
delio ežerėka Dabar aplink misiją modernus mies
tas ,ir tik senoji bažnyčia primena anuos laikus.

Reikia manyti, kad keliautojai turėtų apžiū
rėti ir patį Shn Francisco didmiestį, ypatingai dar 
miesto nemaciusieji, todėl patartina prieš vakarą 
susirasti motelį ar viešbutį. Netoli misijos yra 
geras Beck’s Motor Lodge, 2222 Market Street, 

kurion, atsiduria .ir pasibaigia Dolores gatvė su 
joje esančia misija.

SAN FRANCISCO DIDMIESTIS

Dabartinis San Francisco didmiestis visiškai 
nepanašus Į aną 1906 metų žemės drebėjimo ir 
gaisro sugriautąjį. Modernioji technika išrado 
patvarius dangoraižius, kuriais dabar San Fran- 
ciskas pasipuošęs. D kadaise. Juan Bautista de 
Anza 1776 metais atvedė grupę kolonistų ir Įstei
gė prie gražios Įlankos miestą, pavadindamas abi 
vietas San Francisco vardu. Dėkojo Dievui, su
radęs natūralią laivams buveinę, nuo atviro van
denyno ginamą dviejų kyšulių ir praėjimu. Už
lipus Į netoli motelio esantį. Rueną Vista kalną ir 
parką, gaKma apžvelgti visą ši plotą, kurį ka
daise de Anza buvo apžvelgęs ir matė būsimą di- 
.delį uostą, sąsmauką ir europinio stiliaus miestą, 
kuris po kelių dekadų ir užaugo.

( San Francisco dabar yra kosmopolitiškiau- 
sias fKAniesris visoje Amerikoje, o kartu ir svar- 
bus financings Vakarų bei industrinis centrės.. 
Jo uostas per metus peribidžia apie 3 su puse mi
lijono dolerių vertės Įvairių prekių, šiuo mętij 
jame gyvena nepilnas milijonas gyventojų (apie 
GTO.OOO j. Išsidėstęs ant daugelio kalnų ir kalne
lių ligi 30 pėdų aukštumo ir suspausta^ jjų
šalių sūraus vandens {Th)tų. San Francisco turi 
tiįt tiek ploto, kad gali plėstis tiktai Į aukštį.

j I — Naujiena < J»^», Ml.. Sat.-McfHhy. Feb. 2022, 19152
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 1L 60608

OtL fAUL V. OAKG1S 
• YDYTOlAa IR CHIRURGAS 
Ws«**ih«fTwr kUcmilw^

i*W a. MMtMian ra. Wwchwk, iu 
intAXx a* tį darbu dienomu >■

SUSlKlftniMŲ

TEL. 233-5593

OR. A. B. GLEVECKAs
gydttqjas ik chirurgas.
SPECIALYBE: akių LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valanti oa pa^ai susitarimu.

Lietuviu Žagarės klube metinis na- 
riy susirinkimai įvyss seKmad.eių, va ' 
sario 25 d., i vas. popiet, Aneies n.o- 
JOK SH1CJ6, ^LOUU ib. IčUlUJin AvCilliti- 
rtanai Kviečiami atsaaoKyu, nes 
svaro.ų reiKaių aptarti, r o susirinka
mo bus- vaisęs.

Rožė Didžgalvis, rast

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos metinis nariy susirinkimas įvyks 
pcnKtdOieių vasario zo a., b vai. vaje, 
vyčių saieje, W. 4/tn St. Nanai 
Kviečiami aisuanKyU, ne$ yra daug 
o varmų reiKaių apkarti ir jau iaiKa^ 
^zsiinoKeti nario auoKlę.

E. Sirungys

ATSARGIAI SU VAISTAIS

Dr. Jonas F. Mažeika
D.V.S. — LIAUTŲ LrYU Y1UJAS 

4600 W. 103rd street
Oak Lawn, 111.

Off. let 4Z3-8380
Valanaos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOM£TR1STA$

KALBA METU V LAK Al 

2618 W. 71»t St. TeL 737-5149 

tikrina. asas. Pritaiko akiniuj 

ir 'contact lenses".

ui. LEONAS 5KlBUTlb
■ ' INKSTŲ, rUSLŽS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
1656 WEST 63rd STREET

/ajandos; antracL 1—4 popiet,

, Ofiso telefonu; 776-2560, 
Xsadencilee telex.: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

♦teRKRAUSTYMAl

žeidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Krūmam Master Chargt 
ir VISA korteles.

it SEKINĄS. Tat 925-8063

Tik gydytojas gali nurodyti 
kokius vaistus reikia naudoti., j

Pažymėtina, kad du skirtin
gi vaistai gali tarpusavyje pa
didinti ar panaikinti veiklą, o 
kartais netgi sudaryti nuodingą 
jungini. Todėl nepatartina pa- , 
tiems pasirinkti vaistus.

Raminančios ir užmigdančios į 
tabletės būna geras dalykas, tik 
naudojant jas retais atvejais ir 
griežtai apribotą laiką. Pakar
totinas tų vaistų naudojimas be 
gydytojo nurodymų, bus kenk-

Nenaudokite vaistų “iš akies’’. 
Naudokite tik taip, kaip nurodo 
šeimos gydytojas. Pergausiai 
vartojant tokius vaistus, kaip 
digitalis, penicilinas ir pan., gali

ŽOLĖS KAIP VAISTAI YRA 
VARTOJAMOS NUO SENIAI 

zlfūsą protėviai parodė šioje 
srityje daug sumanumo

Vyresni žmonės sako, kad 
kiekvienas tautietis gali turėti 
savo vaistinę. Kai kas gal pa
klaus, kokiu būdu?

Neprišikraukite savo spintelės 
bereikalingais vaistais, nes lai-‘ 
kui bėgant, jie netenka savo 
vertės.

Senas Medikas

GEROS MOTERS YPATYBĖS, 
TIK NE TOJE PUSĖJE

Neseniai prancūzų žurnalas 
“Gastronomia” išspausdino gar
sinimą: “Moku vairuoti auto
mobilį, jodinėti arkliu, žaisti 
tenisą, valdyti būrinį laivą. Ieš
kau apsivedimui vyro, kuris mo 
.<ėtų virti”*

Apdrausti, perkriusty.nu 
iš jvairię atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1852 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
IADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijai
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef^ 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, H. 60619

NAT/ONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
70 BE OESEfiVED JUNE BECAUSE^ ♦.

DOCTORS OF OSTEOPATHY
D.o/S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE 

TSI PROFESSION. A KELLOGG 
i£fn FOUNDATION STUDY

V PROJECTS a 71% GROWTH 
C!7 FOR THE OSTEOPATHIC 
•Wl PROFESSION DURING

Proęr.fno* vedėfa

“Lietuvos Aidai’*

Kasdien nuo pirmadienio fld penk
tadienio 8:30 raL vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1480 AM.

U WTlS etotiee, 1110 AM bange.

2646 W. 71«t Street

Chicago, Illinois 60629 
Telet 778-5374

J. RIMŠA

- Į pagamintas tabletes bei piliu
les.

* ♦ ♦

KAIP PASIGAMINTI 
JAUTIENOS KOLDŪNUS
Jautienos koldūnams pasiga

minti reikia paimti: vieną sva
rą palendricos, pusę svaro jau
tienos lajaus (taukų), du svo
gūnus, du duokudus miltų ir 
'ieną kiaušinį.

Pirmiausia reikia palendricą 
supjaustyti kuo smulkiausiais 
’’abalėliais, nekapoti ir nemalti.

Taip pat lajų reikia labai 
mulkiai sukapoti. Svogūnus 
'ulupti, sukapoti ir įpylus į m- 
’eli vandens, pašutinti ir per
ginti per sietą,
Po to sujungti mėsą, lajų, svo 

pridėti truputį druskos, 
taip pat truputį pipirų ir visa 

serai išmaišyti.
Iš dviejų puodukų atskirai pa 

nešti tešlą, pridėjus vieną su
muotą {kiaušinį ir įpylus 
iek vandens, kad 

būtų perdaug iketa. 
’’ia planai iškočioti.

Tada su šauktelių 
n t tos tešlos mėsą

ms, vėl tešlą — piaustyti tau- 
ele a^ba specialia formele ru- 1

•ulius ir užspaudus k raštus, juos 
sudėti paruoštan, verdančiam į 
(pasūdytam) vendenyje*

Kai jie išplauks į paviršių,— 
Cusquefios (Tapyba) Į sie“' -

_______________ ' u. I bliudą, patiekiant į stalą 
“ j valgymui.

* » *
Į KOKTEILIO PARUOŠIMAS 

t

šiek
ne-
rei-

nešta
Tešlą

dėtireikia 
ir užden-

Kokteliui pasigaminti reikia 
paimti vieną kiaušinį, du šauk
štelius cukraus, vieną puoduką 
pieno, pusę arbatinio šaukštelio 
vanilijoš ir vieną muskato rie
šutą.
Pirmiausia' reikia išsuktr kiau

šinį su cukrumi. Įpilti pieno 
su vanihja ir vėl sukti. Prie to

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS 
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai/

niu metu atgauna savo pirmyk- P^ėti vieną taurelę (čerkutę) 
štę vertę.

Prieš kelis šimtus metų buvo 
česnakas vartojamas žarnų ka
terių gydymui, astmos priepuo- 

Tias:teisitaiso savo nuosavą dar
belį1 ir turės vaistų daugiau, nei 
žino ligų.

Kai kurių žinovų nuomone, 
kopūstai, gručkai, kalafijorai, 
morkos ir ki os daržovės yra 
geriausi vaistai

Pvz., česnakai, dar neseniai 
buvo pajuokiami, bet paskuti-

Itams švelninti, ppries - choleros 
epidemiją ir t.i 1

Gydytojai, gyvenę po Kris
taus gimimo VU amž. tvirti- 

__ pa.j
valo I 

pradėti kiekvieną dieną, tai ryt
mety pagalvojus ar nebūtų ga
lima šiandien bent vienam žmo
gui suteikti džiaugsmo.

taus gimimo VU amž. 1 
no, kad keturi svogūnai, 
mirkyti vyne, geriausiai 
inkstus nei kiti žinomi vaistai.
Prieš kurį laiką patardavo ne

naudoti patnidorų sunkos artri
tui gydyti, nes buvo manoma, 
kad juose yra medžiagų, ku
rios esą kenksmingos tiems Ii* 
goniams.

Šuo metu patirta, kad. pami- 
dorai turi tokių medžiagų, ku
rias kaip tik naudingos artrito 
gydymui.

Teigiama,, kad burokai labai 
ęėri inkstų negalavimams gy
dyti.

Taip pat teigiama, kad špina
tai gerai veikia mažakraujystei 
gydyti

Žinomą kai kurie gydytojai 
bei vaistininkai nesutiks su vai
stažolių gera gydomąja reikš
me; jie ir toliau pacientams pri 
rasinės ir teiks cheminiu būdu

•brandy”.
Gėrimą reikia išpilstyti ge

rai atšaldytuose puodukuose ir 
įdėti šaldytu van.

Virš gėrimo reikia apipilti su
maltu į miltelius muskato rie
šutų.

Magdalena šulienė

Geriausias būdas tinkamai

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF treat
ment. '

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

IF VOU DRIVE AT TM£ 
spėto rr ‘y 

TM£ fit/ONT LANS. j®ar^

DON T CUT TN BETWEEN CARS
THAT ARE
FOLLOWING

90 PERCENT OF • 
ALL D.O.'S ENG AG Ė 
IN PRIMARY CARE* 1 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS
AND RURAL AREAS.

TUVIŲ DIREKTORIUS

/ĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

17Ž9 South Halsted Street, Chicago

■aa

TeL 2264344

GAIDAS - DAIMID
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

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

,S2

VANCE FUNERAL HOME
1424 South/50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL; 652-5245

nOJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

NARIAI:
Ukie&Toj
UMsvių

ufiidetavių
Oirektorių

AMSULAK5Q 
PATARNAVIMAI

1

rUiUMB
KOPLYČIAI

/ĮSOSE MIESTO

DALYSI.

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(L4CKAWJCJJ

(AXA WHiiS'l t>yth STKEiK“X KKpgfttMį /"1Z14
AVUS SOUTH WEST HIGHWAY rtjo. Hilu, III >74-441.

P. j. RIDIKAS
«&4 80. HALSTED STREET I Artu 7-111,

BUTKUS - VASAITIS
1446 80. Avė* Ckm, DL . T«U OLympic Z-1W4

PETRAS BIELIŪNAS
W4S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeU* 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS >
U19 So. UTUANICA AVĖ. - Tek: YArdi 7-1138 -1131

.5 — NaujieotK, Chicago, DL Sat-Monday, Feb. 20-22. 1982



uozas Skeivys

KODĖL PARINKO

Skambinti YA 7-9107

romantinę trijų veiksmų operų

READER—ADVISOR

MRS. RUTH

12.00
266-7438

|4.00
$3.00

F. NEOAS, 4059 Archer Av*w®, 

Chicago, HL 60632. Tel. YA 7-5998

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentieki* ir UldymM)

STASYS, ŠAKINIS 
LIETUVK DAŽYTO jas 

Dažo riamiis.iš lauko

PERSONAL
Asmeny leJko

REIKAINGA MOTERIS pri
žiūrėti 3 mokyklinio amžiaus 
vaikus ir namu darbui. Priva

tus kambarys ir maistas.
Skambinti 735-6791

irgi
Bali

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga.

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

— Kubiečių jsiveTžima?} Gva 
temalos Galante miestelį nutei 
kė visus prieš kubiečius.

Kviečiame visus ir iš visur 
atvykti į spektakGus '

ir linkėjimus šios šventės pro

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

Notary Public
INCOME TAX SERVICE ?

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

šymai ir kitokie blankai.

PIRKITE *AV TAUPYMO BONUS

READER 4 ADVISOR

ADVICE ON ALL PROBLEMS OF 
LIFE SUCH AS MARRIAGE, 

LOVE, BUSINESS.
MRS. RUTH CAN AND WILL 

HELP YOU.
21 E. Cedar, Chgo.

F. Afenf
3208*6 W. 95th SL 
Ever*. Parte, I1L 
60642, •> 424-4654

Prisiminimai kadaise pergy 
ventų smagumų padeda išblaš 
kvti dabartinius nesmagumus.v o

lėtą school autobusų. Be to, ir 
atskirai, didesni pensininkų klu 
bai taip pat važiavo’ autobusais 
individual lai. O tų autobusų pri

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy 

tojo, visuomenės veikėjo ir tašytojo atiminimu s.
Dr. A. Gus^eu

— Specialistai vėl pradėjo 
leisti gandus, kad gazolinas at
pigs, bet toks gandas paleistas 
ne pirmą kartą.

REZIDENCINIU IR PAJAMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS. 

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tek 436-7878 
2951 West 63rd Street

— JAV generolas Wallace H. 
Nutting, apžiūrėjęs Salvadoro 
frontus, pareiškė, kad Salvado
ro vyriausybė laimės vykstan
čias kovas.

liaudininkų ar socialistų, neg 
tokie esą perdaug kain. Būtinai 
reikia apsisaugoti nuo Juliau? 
Šmulkščio, nes jis esąs liaudinin 
kų sūnus Nuo to laiko praėjo 
28 metai, šiandien Zenonas Re
kašius atsirado kitame dogmati
niame ašigalyje. O iš tikrųjų jis 
pasiliko savo paties susikurta
me akligatvyje. Ir sakyk, jog 
žmogus visą tą laiką gyveno de
mokratinėje Arperikoje...

Saulius 'SšmoHunas

Advokatu
GINTARAS P. ČKP1NA1

Darbo talaodoc nuo 9 vai. ryt* 
Iki 6 vaL vak. Sežtadianl DFf 

8 vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir pftgftl cnidtariTni

TU. 776-5162 irba- 77A-51O
2646 Weat 63rd Street

Ckicaga, ID. 66629

Spektakliai: kovo mėn. 6^dįėn4, 8 .valandą. y^kąrp 
kovo mėn. 7 dieną, 3 valančią popiet 
kovo mėn. 13 dieną, 8 valandą vakaro

— Panamos prezidentas yra 
linkęs padėti Kubai.

Marijos mokyklos auditorijoje 
67th & California Ave. • ,

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
TeL 847-7747

Po nekurio laiko atvyko ir 
majore Jane Byme pasveikinti 
seniorus ir kartu su kartu su 
programos dalyviais ir solo padai 
navo.

Visi su dideliu pasitenkinimu 
ir padėkoję majorei, skirstėsi į 
namus.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ■" ’ 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are. 
TeL 927-3559 ' 4*

Nūnai. — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

Norėčiau susipažinti su 20-30 
metų amžiaus bevaike lietuvaite, 
norinčia prižiūrėti vyresnio am
žiaus pasiturintį žmogų. Gali 
būti atvykusi iš Lietuvos, nevar
tojanti alkoholio. Galėtų atsiųsti 
savo nuotrauką ir gaus greitą 
ir mandagų atsakymą. Rašykite 
tokiu adresu:

Naujienos, Box 200 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

ssomoti ar apdrausti savo nuo 
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų, įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
j jums patarnauti.

Mes priklausome MIS 
ir turime kompiuterį. z,

Virš 500-tai namų pasirinkim-i.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

TeL 767-0600 ’• į
/ .DĖMESIOI '•

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-9787 ’J
• Hemokrasc patarnavimas cfedmnt lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

žfaj (cruLsea), vleibūčrų ir automobilių nuomavimo rezervaclias; Parduoti* 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones t Lietuvą Ir kitus ktiėtua 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infor 
Surijąs visais kelionių teftllala,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik srixu resermoti. vieta? 
i anksto — priei 45-90 dienų.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas panslnūs- 

. kims. Kreiptis:-r
A. L A U R A I TU

«45 So. ASHLAND AVĖ. ' 
TeL 523-8775

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

Lowell, • Ind , ■ Eva Panavas, iš 
Marquette Pjrko, Chicagoje, 
Paul Grizas, iš Wapkegpn, Ill, 
ir V. Stanevičius, iš Creemore, 
Opt.; M. Baltrūnas, iš Marquette 
Parko, Chicagoje — $6, L.'Juo
delis, iš ^larquette Parko — $3 
už kalendorių. Nuoširdi padė
ka visiem. .

ir iš vidaus. • . i 
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TESMINaMJ 
FR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSQ40KUIMAI& 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

žiotelip rūmuose, buvo suprgą. 
nizuota 
diena.

Iš 15-os asmenų grojo
tras,:tąi dienai buvo pritaikytaLgrazi 
programa, punch 'vaišės ir ^ą-V.roam- 
vutė.

■Kiekvienai’ pensininkų sąjtin-!smulkesnių žinių, užsukau i taip 
gos erėjai buvo parūpintą p<r^fe<vadmąmą Beverly Bąli room, ir 

' ‘'j toliau dar vieną šalę, kiek ma- 
žesnėrNormandy • Lųncch room, 

. kurioj telpa apie 500 svečių, 
j .Suvažiavę seųiorai, nors ir ne 
; pažįstami, bet šilsėdę prie apva- 

• lių stalų,., užmezgė: pažintis ir 
rado bendrą kalbą-, sveikinimus

MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą__________________ ;__________ j_

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Ketais viršeliais_i________ ;______

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. GussM — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės’ po Europą įspūdžiaL Tik _ __
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 pernuntiiDo lAlaJdoma,

■ į— Scf\-ietU :v\T?iausybė prašo 
Jungtines Tautas uždrausti vi
soms valstybėms vartoti nuodin
gų'dujų/; -

lietu- 
komuniz- 

Ir kam
— Chicagcs Anglijos - Britani

jos Lietuvių klubas, per K. Ro- 
žanskj, įteikė $25 Naujienoms 
paremti. Nuoširdi padėka, k

— A. Giedraitis, TŠ Santa Mo
nica, Calif., pratęsė^pranumera- 
tą ihetanis ir pridėjo $60 Nau
jienų paramai. Dėkojame už 
nuolatinę paramą.

— Klemensas ir Elena čižaus- 
kai, iš Chicago, Ill., pratęsdami 
prenumeratą vieneriems me
tams, pridėjo ?55 už kalendorių 
ir Naujienų paramai. Nuošir
džiai dėkojame.

— Sekantieji -skaitytojai pra
tęsė prenumeratą ir parėmė 
Naujienas: M. Borman, iš Long
mont, Colorado — $5 už kalen
dorių ir $5 Naujienų paramai, 
O. Franckevičius, iš Hammond, 
Ind. — ^10, Albin Gess, iš Lar
go, Fla.;—- S1Q, Petras Mąrk,- 
nąs, iš Waukegan, Į1L — $10, 
Petras Vaiginis, iš Euclid, Ohio 
— $10, V. žalkauskas, iš Wash
ington, Ill. — $8; po $5 — 
Adolfas Campė, iš Waterbury, 
Conn., V. Blankas, iš Hamilton, 
Ont., S. Stockus, iš Los Angeles, 
Calif., Juozas Garvinskas, iš Har
eme, Wise,,; Frank Kibartiš, fš

Juozo Žemaičio vaizdingas 
aprašymas apie lietuviškos 
spaudos >negrinejimą Chicagos 
jėzuitu centre atkreipė mano 
dėmesį j Zenono Rekašiaus me- 
s*ą mintį, jog išeivijos lietu
viams trūksta kairos spau-

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE
Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines cfpen or no charge. 

Free estimates.
735-6361

Brandžioms visuomenėms ne 
’būdinga pasiskirstyti j kairę ir j 
dešinę. Vakarų demokratijose 
ryškus centrinis požiūris^ įvai
ruojąs konsęrvat. ir liberalų ben 
'droj skalbėj. Nors ideologiškai 
kovojo kairysis komunizmas 
prieš dešinį carizmą Rusijos pi
lietinio karo metu, valstybės 
valdymo forma šiandien 
skiria nuo carizmo.
„ Aišku, kad užsienio 

viams nereikalingas 
mas ir čia jis neprigis 
ta atgyvena reikąlihga? O oku- 
puotoj Lietuvoj visa ta rašliava 
;ąpie klasių kovą tėra tik apie 
suklastota praeitį.Kaip gi gali

ma rašyti apie dabartį, kai 5.1% 
suaugusių gyventojų, ir kurių 
.tąrpe yra daug kolonialistų ru, 
šų, sudarą Lietuvos komunistų 

^partiją, ir yra vieninteliai liau- 
,’dies išnaudotojai? Visa laimė, 
. kad Lietuvos komunistų parti
ja savo proporciniu gausumu 

' tėra keturioliktoje vietoje, už 
jnus pažangesni tik moldavai. 
; Atmenu 1954 metų vasarą. 
Tuomet mes, liberalai studen
tai, rengėmės steigti savo orga
nizaciją. Aš buvau giliai įsijun- 
:®ęs į tą judėjimą ir ta tema ra- 
3&iu ilgus straipsnius į Naujie
nas-Va saros gale įsteigėme Lie
tuvių Studentų Santarą. Pa- 
.kviečiau į tą suvažiavimą, Žę- 
noną Rekašių, kuris tuomet, 

nprs ir buvo studentas, nedaly- 
'yavo organizuotame studentų 
.gyvenime, bet priklausė vieti- 
£iiįam tautininkų skyriui. Savo- 
etiškai jis tuomet suprato savo 
^priklausymą tautininkams—ne- 
tįorėjo matyti Santaroje jokių

Vienas paryžietis giriasi sa
vo į draugui:

- -r- Nupirkau savo žmonai jos 
gimtadienio proga puikų perlų 
šniūreli./
-•— Bet juk ji norėjo gauti au
tomobilį.

CHICAGOS PENSININKAI
PAMINĖJO VALENTINO.

DIENĄ ’ -5.

Majorės Jąnės Rymes, Šfeįsį 2,500
metais, vasario mėn., 1? d

— Sakantieji Naujienų skaity
tojai prisiuntė aukas kąle;jdo-j 
niaus išlaidoms padengti^* "V J J 
Bagdonas, iš Hamilton, Ont., Kai-/ 
nadoje — $10, Kiltys Bal6ūnast 
iš Le<non|, lll.^— $5, Bruno 
Bendoraitis, iš South Haven, 
Mich. — $5, Antanas Blukaus-, 
kas, iš Am terdam, N.Y. — $5,; 
S.’Juozaitis, iš Cicero, Iii;-^$5, 
K. Jurgelys, iš Hamilton, Ont. 
— $5, Juczas Lekas, iš Mar
quette Parko, Chicagoje — 
Juozas Lesčinskas, iš Detroit; 
Mich. — $5, J Maleikienė, iš: 
Hot Springs, Ark. — $5, L<JE)u-. 
bauskienė, iš Cicero, III. —- $5, 
Sofija Budrienę, iš Marquette: 
Parko — $5. Dėkojame. < ; '

— Kan. Vaclovo Zakarausko}
75 matų amžiaus sukakties^mi-i 
nėjimą ruošia R. Liet. B-nės! 
Marquette Parko apylinkės val
dyba. Minėjimas įvyks š. m.-ya- • 
sario mėn. 28 d./ sekmadienį,- 
1 vai. po'piet, Gold Coast salėje, 
2535 W. 71st St. Pakvietimai; 
gaunami pas valdybos naęįus; | važiavo ąnt Michigan Ave ir pa 
Auka $10. Valdyba j parkino net per penkis blokus

!.ir iš abieju pusių gatvės, vienas 
prie kito, jr atrodė tarytum gel
tona juosta su vidury siauru pra 
.važiavimų. Privažiavo . pensi
ninkų iš’ visos Chicagos apie

tuo būtu buvo vos su
talpinti keturiose, didelėse salė- 

mą vai. p. pietų, Conrad Hilton, se ir’ dar balkone.Kaip minėjau, 
.iš keturių 'salių, pati gražiausia, 

paminėta Valento.’.kurioje ir programa buvo atlik
im i ta, taip' vadinama: Grand Ball 
ag-J iooinžį Toliau gana didelė

* salė International 
ką-'.room.- -J- r- . ■ .
Į ' Į Beieškodamas įdomumų

HOMEOWNERS POLICY

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

Well help you make the right move. ■ r »
— T— Į ~

x r
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A. 1VERAS
Laikrodžiai Ir braagesyt^ 

Pardavimas Ir Taisymu S , 
2646 West S9th Stmt 
T»l. REpuMIc 7-1941 -
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