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KANAUNINKO V. ZAKARAUSKO 
75 METŲ AMŽIAUS JUBILIEJUS

Iškilmingai paminėję kanau-šiandien Jūs esate ne auksu 
ninko V. Zakarausko’-50 metų puoštoje salėje, bet jus gerbian- 
kunigystės jubiliejų Marquette 
Parko lietuvių parapijos salėje, 
kurioje dalyvavo apie 300 asme
nų, R. Liet. Bendruomenės Mar
quette Parko apylinkės valdyba 
Gold Coast restorahe vasario 
28 d. 1 vai. surengė 75 metų am
žiaus minėjimą. arti
150 asmenų. Kilieruę^g®e vė
liau užsisakė vielas^ięj|į atsa
kyti, nes vietų škaicnlwĮ|botas, 
visos vietos buvo 
lieto kaina §10.

: Atvykus kleb. A. Zakarauskui 
su kun. V. Mikolaieiu, pirm. Ig. 
Petrauskas šiąj.a- kalbą pradėjq 
iškilmes:

/‘Mielas kanauqinker gerbia
mas ^klebone, prezidiume ir ka
nauninko globėjai!

Šiandien man tenka garbė 
pradėti mūsų gerbiamo? ir my- 
lima kanauninko Vaclovo Zaka
rausko 75metųayižiaus,: geriau- 
sakant — deimantinio amžiaus 
sulaukusio, sukakties minėjimą.

Kadangi gerb. kanauninkas 
yra mūsų apylinkės narys, * tai 
mes ir ėmėmės iniciatyvos ir dr^ 
some gerb. kariauninką pasi
kviesti j šia kuklia sale. . .

Kai kas mane, smarkiai barė, 
kad -.mes- nepaėmėnr puošnios, 
didesnės sždėš, ^tokiam Iškilni įn- 
gąhaį .kaip Meimantinis jubilie- 
jus,/indniehlui. Bet ijifes turė
jom e ir savo priežastis, 'kodėl 
taip padarėm.' ' i. ''

Dar jaunas kynigas Zakaraus
kas'jau* buvo puikus 'kalbėtojas 
ir. garsus pamokslininkas. Ne
veltui arkivyskupas Skvireckas 
jį buvo pakvietęs Kaūno kated- 
ros pam^slipinku-Jo pamokslai 
buvo' tokie populiarūs, kari val
džia juos transliavo per Kauno 
radiją. Bet taip buvo Nepriklau
somoje Lietuvoje, čia padėtis 
pasikeitė.

Nors jis liko Marquette Parko 
parapijos pamokslininku, bet 
Draugo vienuoliai kunigai, dėl 
jiems vieniems žinomų priežas
čių, mūsų gerbiamą kanauninką 
padarė modernių laikų “Straz
deliu”.

Kun. Strazdelis buvo labai po 
puliarus kaimo žmonių tarpe, 
už tai jam nerado garbingos vie
tos dvarponiai ir sulenkėję kle
bonai. Taip ir mūsų laikų Straz
delis už savd atvirą, griežtą, tei
singą žodį, yra nemėgiamas 
naujosios bajorijos ir jiems pa
taikaujančių vienuolių kunigų. 
Bet jis yra mylimas ir gerbiamas 
Marquette Parko žiponių, todėl 
ir drįsome gerb. kanauninką at
kviesti į šią kuklią mūsų apylin
kės salę.

Tikrai gerb. kanauninke,

užpildytas. Bi-

čių ir mylinčių auksinių širdžių 
šeimoje. Ta proga norėčiau Jus 
apylinkės vardu pasveikinti, su
laukusį tokio garbingo amžiaus 
ir palinkėti dar daug, daug dar
bingų metų. Ponias prašau pri
segti mūsų kanauninkui gėlelę.

Tolimesnę šio minėjimo eigą 
pravesti prašau dr. Vytautą 
Dargį.” y |

Dr. V. Dargis su jam įprastu 
humoru šauniai pirmininkavo. 
Pakvietė atvykusį kleb. A. Zaka
rauską . sukalbėtu invokaciją. 
Pakėlę šampano Jfkurę, sugiedo
jom “Ilgiausių metu”.' . j

Stalai padengti;ipapucšii gė
lėmis. Mergaitė nešiojo keps
nius, vėliau kavą su pyragai-1 
čiais.'

Dr. V. ■ Plioplys pasakė pa
grindine kalbą. Vėliau sveikino 
ALTo valdybos pirm, dr, Kazys 
Šidlauskas, kun. dr. Urbonas,

Brežnevas pasitiko atskridusi lenkų premjerą Jaruzelskj aerodrome, atsivežė ji tiesiai j Krem
lių ir pradėjo klausniėti, kaip jam vyksta išalkusius lenkus valdyti karo stovio priemonėmis.

kuft V^Iikofetti^dLabai įdomią 
ir dokumentais pagrista kalba ’ . ,

" A • < t -t • L ? , Praeito trečiadienio Naunpasąke ALTo vicepirmininkas 1.1 t ■ .
Blinstrubas apie parapijos mo
kykloje įvestą lietuvių kalbą ir 
jos mokytoją kan.. V.-Zakaraus
ką. Kalbto jų buvo visa virtinė. 
Visi, sveikino' ir linkėjo geros 
sveika ibs bei* Dievo - pa la i mos.!
Apylinkės sekretorė p. Repšienė 
perskaitė’ nęmažaf' sveikinimų,: 
atsnįstų-rąštu. ,</■., ",

Darlinįakas J.. Tričys parengė 
50 -metų -kunigystės jubiliejaus 
albumą. Ponios įteikė. Jame bu
vo per 140 parašų žmonių, ku
rie čia pat dalyvavo.-

Pabaigai, kan. V. Zakarauskas j 
perskaitė labai gražią, nuošir
džią padėką: Sugiedojome “Lie-1 
tuva brangi” - ■ ko straipsnis “Ugdyti įsitikini-

Skirstėmės 5 vai. pdpiet. Visi mą? kelti politinį budrumą — 
buvo sužavėti šauniomis iškil- aktualus dabartie^ uždavinys”, 
mėmrs.
flnž. E. Jasiūnas ir dailininkas 

padarė daug nuotraukų. Kada 1960-1 IMTI 
nors matysime skaidres.

K. P.

VLIKO VALDYBA PAREIGOMIS 
DAR NEPASISKIRSTĖ

izno- 
se paskelbėme naujai rinktos 
Vyriausio’ Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdybos narius. Prie 
kai kurių valdybos narių pridė
jome ir jų einamas pareigas.

Dr. K. Bobelis iš Floridos te
lefonu praneša, kad naujos 
VLIKo valdybes narių sąstatas 
teisingas, bet VLIKo valdybos

nariai pareigomis dar nepasi- 
skirstė. Nauja VLIKo valdyba 
posėdžiaus tiktai kovo 13 dieną 
Washington? ir liktai tada pasi
skirstys pareigomis.

Dabartinė VLIKo valdyba eis 
pareigas iki kovo 13 dienos, o tą 
dieną, kai bus išrinkta nauja 
valdyba, tai savo pareigas per
duos naujiems valdybis nariams.

RUSU POVANDENINIS LAI
VAS ITALIJOS VANDENYSE

— Doleris pabrango, kai JAV 
saugumo taryba nutarė nepirkti 
Libijos degalų

KALENDORffiUS
Kovo 2: Elena, Eitautas, Kiela, 

Galiūnas, Almonė, Putrimas.

Saulė teka 6:25, ledžiasi 5:40.

Oras debesuotas, vėsus, gali

Sovietų aukščiausiosios ta
rybos gJVm įninkąs Brežne
vas. pats negalėdamas vaikš
čioti, nusivežė generolą Ja- 
ruzelskį į Kremlių, kur su 
juo tarėsi, kaip valdyti ba

daujančius lenkus.

SAUGUMIETIS ŠAUKL4 Į KOVA PRIEŠ 
“BURŽUAZIJĄ” 

sienyje, siuntinėja šmeižikiškus 
dokumentus valstybinėms ir vi
suomeninėms o r g anizacijoms, 
taij) pat atskiriems Vakarų šalių 
politiniams veikėjams”.

Vaigausko neramina tai, kad 
išeivių organizacijos siekia per
kelti ideologinės kovos areną 
betarpiškai j Tarybų Lietuvos 
teritoriją, ... naudojasi įvairių 
radijo stočių paslaugomis, ... 
tarptautiniu pašto ryšiu, turis
tiniais, kultūriniais ir moksli
niais mainais, šiais kanalais į 
mūsų respubliką siunčiami spe
cialiai parengti priešiški leidi
niai, taip pat emisarai”.

Vaigauskas praneša, kad kai 
kurie katalikų kunigai Lietuvoje 
“bando propaguoti priešiškus 
antikomunistų siekius” ir pami
ni kunigus Svarinską. Tomkevi- 
čių (sic!) ir Kaunecką, kurie 
“stengiasi sukelti nepasitikėji
mą partijos ir valstybės politi
ka”* Jis taip pat perspėja apie 
“buržuaziniu laikraščiu korės 
pondentus”) kurie bando prisi
plakti prie nuteistųjų už konkre
čia antitarybine veikla kai ku
rių netoliaregių šeimos narių, 
jiems pataikauja, žada sušelpti 
materialiai, kursto juos, steng
damiesi įtraukti į “antivalstybinę 
veiklą”. Ant tdkios “Vakarų ko
respondentų meškerės” užkibęs 
ir Terleckas-. Savo straipsnį so
vietinio Gestapo pareigūnas už
baigia KGB veiklos liaupsinimu.

(Elta)

DISIDENTUS IR
Komunisto (1981, Nr. 11) skil

tyse pasirėdė LSSR KGB pirmi
ninko pavaduotojo II. Vaigaus- 

! ko straipsnis

! Straipsnio autorius, prisidengęs 
“tarybinio žurnalisto” etikete, 

metais veikė New 
j Yorke, mėgino megzti ryšius su 
i išeiviais; vėliau jis buvo’ ištrem- 
I tas iš Anglijos su keliasdešimčia 
kitų KGB-istų.

I Dabar Vaigauskas perspėja 
j Komunisto skaitytojus apie Va- 
i karų “ardomąją veiklą” ir rašo, 
kad “priešo žvalgyboms ir spe
cialiosioms tarnyboms kai kada 
pavyksta įpainioti į savo linkius 
atskirus mūsų piliečius”. Saugu- 
mietišku stiliumi jis aprašo Ga
jauską ir Petkų, kaip “politinius 

! avantiūristus, kriminalinius nu
sikaltėlius recidyvistus“, ku
riuos “priešiški radijo balsai” 
vaizduoja “sąžinės kaliniais“. 
Vaigauskas mini kaip turistą 
Vilniuje ne kartą apsilankiusi 
JAV pilietį Jasionį, kuris esą 
“stengdavosi ideologiškai pa
veikti savo tolimą giminaitį, ži- 

! nanlį valstybinių paslapčių”, kol 
Į Jasioniui buvo uždrausta lan
kytis Sovietų Sąjungoje.

Ypatingą dėmesį savo straips
nyje Vaigauskas skiria “reakci- 
nėms lietuvių emigrantų organi-

• žarijoms”, kurios mėgina “ap- 
! gauti JAV ir kitų jas priglaudu
sių šalių viešąją nuomonę” ir 
“dangstosi ‘išvaduotųjų’ toga”. 
Tos organizacijos “bando vadin-

• ties lietuviu tautos atstovais už-
— Pirmadienį aukso uncija 

kainavo $347.

LENKŲ KARO VADAS PRAŠO 
SOVIETŲ VALDŽIOS PAGALBOS

LENKIJAI REIKIA DUONOS. RIEBALŲ IR ŠILUMOS
ATSKAITOMYBĖS Už IŠVEŽTAS MAŠINAS

MASKVA, Rusija. — Pirma
dienio rylą Maskvos aerodrome 
Lenkijos premjerą ir lenkų ko
munistų partijos vyriausią pa
reigūną V. Jaruzelskį pasitiko ‘ 
pats Leonidas Brežnevas, Sovie
tų aukščiausiosios tarybos pir-’ 
mininkas, užsienio reikalų mi
nistras Andriejus Gromyka ir 
kiti aukšti Maskvos pareigūnai. 
Garsiai grojo Sovietų ir lenkų
himnus ir buvo priimta Sovietų * 
garbės sargyba. į

WAYNE B. WILLIA3
PRIPAŽINTAS KALT’

ATLANTA, Ga. — Prh 
šiųjų teismas šeštadienio 
rą pripažino Wayne B. Wil 
kaltu dvieju juoduku ? 
MwCarf.r ir Jimmv Ra v I 
^JtBHŽudvmu.

i^^Ūlantos policija ir pre 
turą pareiškė įsitikinimą 
paskutinių dvejų metų lai] 
pyje jis nužudė ir kitus 2 
dūkūs. Policijos chemijo- 
cialislai tvirtina, kad rast: 
liams šunies plaukų nuži 
jų kelnėse. Be to, rastos \ 
B. Williams pirštų plei 
prie nužudytųjų kaklų, 
žudikas pasiryždavo žudyt

! auką, tai jis stipriau susi)

ROM A: — Italų parlamento 
nariai prašo vyriausybe paa’š 
kinti, kas praeitą savaitę dėjo’si 
Italijos vandenyse, kai italų lai
vyno vadovybė suruošė karo lai
vų manevrus savo pakraščiuose.

Pačioje manevrų pradžioje 
italai pastebėjo, kad manevrų 
vandenyse yra nepažįstamas 
narlaivis. Italai tuojau nustatė, 
kur tas narlaivis ga’ėlų būti. 
Buvo jam įsakyta išlįsti i pavir
šių ir pranešti apie savo' tikslus. 
Bet Sovietų laivas į paviršių 
galvos neiškišo.

Italų karo lakūnai norėjo pri
versti Sovietų laivą iškilti į pa
viršių, bet tas laivas jų nepa
klausė. Italijos laivyno vadovy
bė, karo laivai ir lėktuvai 18 va
landų bandė priversti rusus pa
sirodyti, bet jiems nepavyko. 
Rusai pasinaudojo padaryta per 
trauka ir dingo iš Italijos van
denų.

IZRAELIO ULTIMATUMAS 
PREZIDENTUI MUBARAKUI

JERUZALĖ, Izraelis. — Fgip 
to prezidentas Hosni Mubarakas, 
norėdamas gerinti santykius su 
arabų valstybėmis, pranešė Iz
raeliui, kad jis pats nevyksiąs Į 
Jeruzalę pasitarimams, nes ne 
norėtų pakenkti santykiams su 
kai kuriomis arabų valstybėmis. 
Jis pasiusiąs kokį pareigūną į 
Izraelio ruošia ną pasitarimą.

Izraelio kabinetas, susirinkęs 
sekmadienį, tiek pasipiktino šia 
prez. Mubai ako pozicija, kad 
jam pasiuntė ultimatumą, bū
tent: — Tu atvažiuoji tartis į Je 
ruzalę, arba tu visai neatva
žiuoji. ..

Egipte susidarė įspūdis, kad 
čia jau pats Beginąs padarė tokį 
nutarimą. Jis nori gauti tekias 
laikos sąlygas, kokių arabų vals
tybės jam neduds. Jeigu jis ne
gaus, tai jis ardys santykius su 
Egiptu. Vakare Izraelis paskel
bė, kad nutarimas padarytas be 
Begin o žinios.

— Automobiliu darbininku * 4-
unijos narių dauguma patvirtino 
naują sutartį su Fordu, kad lik 
mažėtų bedarbių skaičius.

Leonidas Brežnevas blogai 
jautėsi,^j-sm buvo sunku valdyti 
kojas, bet viskas buvo taip su
tvarkyta, kad Brežnevui nerei
kėtų judėti, šalia Brežnevo visą 
laiką buvo Gromyka, o kartu su 
jais Jaruzelskį pasitiko ir prem
jeras Tichonovas.

Premjeras Jaruzelskis tuojau vo apnuodyto berniuko ge: 
buvo nuvežtas į Kremliaus rū- laikydavo tol, kol auka ne 
mus. kur prasidėjo pasitarimai. į vo žado, jėgų ir gyvybės.

Iki šio meto reikėdavo 
jimų žmonių, mačiusių ži 
proczsą. Naujos priemont 
rodančios mažas žmogau: 
pleiskanas smaugimo 
teismą įtikino, k:d yra 
karnas įrodymas žudym 
stalvti.

Karo štovis'LeriIiijoje buvo įves- [ 
tas prieš pustrečio mėnesio, b t 
ekonominiai reikalai nepagerėjo.

Lenkų valdžia nepajėgia įti
kinti darbininkų, 
našesni, daugiau gamintų. Ta
čiau šiandien lenkams svarbiau 
šioji problema yra maistas. 
Trūksta duonos, mėsos, rieba’ų 
ir kilų būtiniausių dalykų. V v- \ 
riausybė pakėlė maisto’ produk 
tų bei degalų kainas trigubai ir 
keturgubai, bet kainų pakėlimas 
maisto problemos neišsprendžia.

Be to, < lenkai privalo mokėti į 
did-sles sumas užsieniams. Dau 
giausia lenkai yra skolingi vo
kiečiams, britams, belgams ir 
net italams. Bet rusai yra sko
lingi lenkams. Pagal jų užsaky
mą buvo užpirkta daug mašinų 
ir jos buvo išvežtos į Sovietų Są 
jungą, bet rusai niekad už jas 
n.atsilygino. Ypatingai daug ma
šinų užsakė buvęs Lenkijos ko
munistų partijos gen. sekreto
rius Gierekas. Dabar lenkai ruo
šia jam viešą teismą. Teism * 
turės iškelti visas Rusijon išvež

kad jie bū’u

Maskvoje pasklido g1 
gad Sovietų valdžia p; 
ko.\Monautą į Venerą, 1 
šio meto tos žinios nepat 
tos, sako radijas.

VARŠUVA. Lenkija, 
ku kariuomenės vadovvln 
taika labai prislėgta. Ger 
zelskis, prieš išvykdamas 
su vos. laikraštininkams 
kė, kad JAV kaltos dėl : 
Lnkų ekonominės būklė 
kai tikėjosi didelės para 
Amerikos, bet prezidenl: 
ganas paskelbė sankcija 
Sov. Sąjungą ir prieš Ler

L.nkijai ginti karių ko 
buvo pasiryžę bausti vis

tas lenkų pirktas prekes.
Bet Jaruzelskiui labiausiai rū

pi did lė ekonominė parama. 
Jam reikalingi doleriai ir mais
tas. Doleriai pačiai Rusijai rei 
kalingi, maisto atsargų Sovietų 
valdžia ta p pa! reuri. Jeigu So 
vietų va dzin duc'lų maisto len
kams, tai ji turėtų skriausti pa
čius rusus, kurie jau ilgus me
lus labai sunkiai verčiasi.

kus. nusikaltusius karo 
patvarkymams, bet seki 
pakeitė šį nutarimą. Dal 
tarė bausmių nevykdyti, 
lenkų karininkija labai 
jaučiasi. Jie, suk šdami į 
mus ir stovyklas 7.990 
rūmo sąjūdžo veikėjų, 
rusų darbą. Ji? norė.ų ši: 
les išpainioti, bet vi*kr 
susipynė.
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Po’rtugalai atsisakė kolonialinių teisių Angoloje, Mozan 
bet Sovietų policija, Kubos karių padedama, minėtus ki 

pavergė, padarė savo kolonijomis.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jąusmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

LŪŽUSIŲ KAULŲ TVARKYMAS (7)
Geriausias visų ligų gydymas — jų išvengi
mas, todėl visi stenkimės tą geriausią gydy
mą apturėti per reikiamą mitybą, nuolatini 
darbavimąsi-mankštinimąsi, reikiamus vais
tus ir atsargų vaikščiojimą.

(Žiemos meto mediciniškas raginimas)

da neverta bandyti eiti po sun
kaus sutrenkimo, neverta mė- 
ginli stotis. Tegul suprantąs rei
kalą žmogus pataria, kas tokiam 
foliąp daryti.

Daugumoje atvejų lūžusį šlau-

Seniau Lietuvos kaimuose gy- į 
yendavo guvių žmonių, kurie; 
įvairiopai taikindavo ligoniams. ; 
Jie lūžusius blauzdos kaulus dė ; 
davo į medžio žievės luobus ir 
taip viskas dažnai gerai baigda- j 
vosi.‘ Tai 
gipsas. Nebuvo artumoje gydy-j 
tojų, žmonės kaip įmanydami j 
geriau vertėsi įvairiuose nepri
tekliuose. Dabar laikai pasikei
tė, daug kas pagerėjo sveikatos 
reikaluose. Todėl ir mes stenki
mės pasinaudoti mediciniška pa- mesnius reikalus, 
žanga.

Saugokime kaulus 
nuo lūžimo

lietuvio tais laikais j nikaulį turi crirurgas sutvarkyti 
operacijos pagalba — tik tada 
žmogus gali pradėti vaikščioti. 
Atsimintina, kad kiekvienas lū
žęs kaulas dabai’ tvarkomas li
goninėje: daromos nuobraukos 
ir kaulų gydytojas tvarko toli-

Ne tiek lūžiųias, kiek pats 
gulėjimas yra pavojingas

Visi atsiminkime tiesą, kad
Visų pirma stenkimės -nesu- \ nelaikytume šlaunikaulio lūži-' 

laužyti kaulų. Eidami namuose,' mo paprastu dalyku. Pati lūžu- 
ypač iš lovos keldamiesi, netiž- į šio kaulo operacija, palyginti, 
kiiūkime už grindų patiesalų.. nėra pavojinga. Visai kitas rei- 
Gčriausiai pasielgsime, 'jei pėn- ‘ kalas esti su lovoje gulėjimu po 
sminkp kambaryje nelaikysime : toxios operacijos. Prailgintas gu- 
ant grindų palaidų patiesalų.Uėjimasiovojeyravisadąnegeis- 
Bate’lius irgi patogius dėvėkime.I linas, d kartais, gyvjįjjei pavo- 
Tęlefoną išgirdę, nelėkime kaį^il jingas.. 51atriada ktfifėja pavojus 
galvos net?kbX^t^^*^^e"j ap^ur'ėjniiui'sunkių ligų: plau- 
būdami,: turėklo-laikykūuės. Gy- 'čių uždegimo, venų susirgimo, 
dykinlės skleroze kuo geriausiai,; jų uždegimo, u ž s i kimšimo 
tada ąglvosūkio išvengsime. Pa-j (trombozas, flebitas), šlapimo 
keisdami padėtį iš gulinčios į sė-; takų uždegimo, odoje pragulu 
dimą ar stačią, palaukime, pa j atsiradimo. 1 urėkime visi visa- 
Sėdėkime, tuojau nesikeikime. į <la namuose pasidėję avies kai- 
Tada mažiau svaigulio jausinfK’ 1’0 gerą skiautę. Ją padėkime 

. Lauke eidami, visada būkime ( kiekvienam ilgai gulinčiam lo- 
ątšargūs, žiūrėkime į kelią kur j voje po sėdynės, tuo išvengsime 
einame, šaligatvis gali būti ne- j nuo spaudinio atsirandančių
lygus, slidus, ypač jei jis švie-1 odoje žaizdų (pragulu). Dar ne-, 
žiai apsnigtas* Kojas dėkime! pamirškinie, kad dėl ligos ilgai 
pilnu padu, raumenis laikykime' gulintis ligonis labai nukenčia 
Įtemptus ir apie nieką kitą ne- i psichologiniai-nei viniai.
galvokime: prisiėjus slystelti, 
tuojau kūnas atstato padėtį, jei 
žmogui yra tokiam atstatymui Į 
pasiruošęs. Visai kitaip nusiduo- j 
da plepiui, žiopliui bei vėjus Į mintina, kad jie, nustoję dirbti 
gaudančiam kelyje. Tokie daž darbovietėse .labai kaulus silp
niausiai pasiydę virsta ir kar-Į nina, būdami namuose. Jie ima 

ilgai rytais gulėti, vėlai keltis

Pensininko gulėjimas — 
jo kauhi silpnėjimas

US•morDail. Poceviėiūtė.

Musų kandidatai į SLA Pildomąją Tarybą 
w , ir jų kvalifikacijos

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Gerovės Komite
tas rekomenduoja šiuos asmenis Į SLA Pildomąją Tarybą: 
Povilą Dargį Į prezidentus, Aleksandrą Chapliką į vice-

■ prezidentus, Genevieve Meiliūnienę i sekretores, ir Eu- 
( phrosinę Mikužiūtę i iždininkes. Christine Austin ii’ 
! 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- 
I tino Susivienijimo reikšmę lietuviams ateiviams. Jis greit _ _ 1 • 1 /*>! T" A 1 1 •

savu netikusiu elgesiu: užsisė
dėjimu, užsigulėjimu. Visi pen
sininkai meskime iš galvos nusi
teikimą, kad darbas yra baus
mę. Lžkimškime burnas tiems, 
kurie kalba niekus, būk Dievas 
nubaudęs Pirmuosius Tėvus dar
bu. Mat, tikrumoje darbas yra 
daugelį
geriausias vaistas prieš daugelį 
žmogaus negalių, ypač prieš ne
migą, nervinuiiąsi, bendrą su
menkimą, kauni suminkštėjimą 
ir nusiminimą.

cįa ir prieiname blogiausią 
pensininkui dalyką: j<j nenorą 
judėti, darbuotis, mankštintis. 
Ątsirąnda net tokių pensininkų, 
kurie velija bare sėdėti, alų ger
ti, kito bei savo dūmuą alsuoti 
ir taip savo sveikatą iš abiejų 
galų kuo greičiausiai baigti.

Todėl dabar kiekvienas pensi
ninkas pradėkime savus nusitei
kimus keisti sveikesniais: pradė
kime darbą laikyti geriausiu 
vaistu. Dirbkime, kr u tekini e
.kiekvienas pagal savojoajėgumą 
ii* nusiteikimus. Darbų yra be
galinė gausa: Kiekvienas įsigy
ti me naudingam darbui pomė- 

‘ gi. Pensininkui 
gas, jo sveikatą 
muzika, malda, 
visi pensininkai

veikių, mūsų sveiaktos stoviui 
atsakančią. Pradėkime darbe, o 
ne sėdej.iue, 
mą gyveniniu, lai bus mūsų

i 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
boje atstovauja SLA, eidamas ALTo vicepirmininko 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 kandidatūra, bet 
eina Į rinkimus su kitais kompetentingais veikėjais. 
Inž. Aleksandras Chaplikas yra plačiai žinomas visuo- .

velnias

telieka naudin- 
taisantis darbas, 
gėlės.. . Tik jau 
bėkime nuo to

baisaus persiplepėjimo, nuo to 
iš tuščio i kiaurą pilstymo, nuo

j tų artimo apkalbų. Nė sakyti ne- 
] reikia, ksd pensininkas turi atsi- 

čia visiems pensininkams atsi- J sakyti rūkalų, svaigalu, kavos ir

tais susižeidžia.
Su žmogumi eidami ir su juo ir per dieną ‘‘geras dienas turė- 

kalbėdami, į jį nežiūrėkime, vi- ti” — nieko nedirbti. Tai baisi 
sada kelią dabokime, žmoniškai J klaida toks pensininko’ elgesys 
nešulius neškime, jais sau kėlioj yra. Mat. toks elgesys yra pensi- 
neužstokime. Niekada staiga ne-(muko amžiaus trumpinimas, 
sisukime, iiėhėkime, nesisk.rv- į kaulų silpninimas ir įvairiopų 
čiakime. j negalių prisišaukimas.

, ; Tokiems neveikliems pensi-
, Kaip elgtis, kaului lūžus j ninkams, yapč daug sėdinčioms 
N'esukinėk.kojos, lūžus kaului.; ar gulinčioms pensininkėms. 

Buk vietoje tol, kol atvyks grei ■ kaulai ima retėti, minkštėti ir 
toji pagalba ii- nusimaną žmo-į nuo -mažiausios priežasties, o 
nės sutvarstys koją. Beikės ją ! dažnai ir visai be priežasties (net 
gydyti ligoninėje. j kėdėje sėdint) lūžti. Žmogus su

-Lūžus šlaunikauliui (hip),; minkštais kaulais eina rainiai 
žmogus kenčia skausmą ir ne į sau laku ir jo kaulas lūžta, jis 
gali paeiti. Kartais šlaunikaulis'griūva. Randamas lūžęs kaulas 
keistai lūžta: lūžusiu kaulo ga
lai vienas su kitu susineria (im 
pack'd). Tada žmogus gali pa
eiti nedaug skausmo jausdamas, 
(reriau būti vietoje, jei nesi tik
ras. kad kautas sveikas. Nieką

persivalgymo. Reikia pensinin
kams suliesėti, per didelio svo
rio' atsikratyti. Tik tada jis ga
lės laukti kaulų sutvirtėjimo.

Pensininko dienose ir taip jau 
esti daug negalių. O jei tas ne
gales mes gausinsime savu ne
sveiku elgesiu, nieko g.ro nesu 
lauksime. Dab 
eina žinios, 
rūkančiojo 
antrai pusei 
viena pusė
gydytojas turi klansli

lovos po kelių dienų, kad pra
dėtų kūno .sveikatą atstatinėti 
(physical rehabilitation pro
gram) .

Ka; jaunas puola ant žemės, 
angelas pagalvę, padeda, o kai 
pensininkas parvirsta
akmenį pakiša. Taip žmonės 
poetiškai aptaria pensininko var
gus — jo greitą kaulų lūžimą. 
Cž tai reikia pensininkui labai 
savo sveikatą prižiūrėti visą lai
ką. Jau nuo mažens reikia vai
kus; o n ūkus pratinti prie jiems 
atsakančio darbo, reikia jų ne
laikyti be naudingas veiklos per 
risą taiką. Žmogus, iš mažens ne- 
^pratęs prie naudingo darbo, 
dus pastumdėliu ir nelaimingu 
visą savo gyvenimą. Tada jokie 
daktarai nepadės blogos sveika
tos asmeniui, jam pensininko 
amžiaus sulaukus.

Dabar negali pensininkas grįž
ti į jaunuolio laikus ir pradėti 
sveikai gyventi, bet dabartines 
pensininkas gali tvarkytis tinka
mai su maistu,-stį. veikla ir poil
siu kaip reikiant. Pieno’ gėrimas 
po kvprta (mažiausiai) per pa
rą padės kiekvienam stiprinti 
Kauius. Vaisiai-daržovės (taip kai 
Kurių pensininkų vengiamos) 
padės suteikti kūnui būtinų en- 
zymų. Jie yra mūsų kūno celių 
gaivintojai. Nors ir su lazdele 
pasivaikščiojimas, nors šioks 
toks krutėjimas kiekvienam ge
rins sveikatą. Tik jau liaukimės 
prisilaikę tos pensininkų tradi
cijos — to nelemto užsisėdėji
mo. Nuo dabar visos ir visi liau
kimės vien sėdėti ir niekus kal
bėti. Stokime su judriaisiais į

M. GELŽIN IS

ir kartais neteisingai mamma, 
kad kaulas lūžo nuo griuvimo. 
Bet kartais esti aivirKsoai. 
minkštas kaulas lūžta “savaime", 
dėl to žmogus parvirsta. Todėl 
labai svarbu ncminkšlinti kautų

,ijjį

YNjfc;

r iš Japonijos at- 
kad rūkalai kenkia 
namiškiams, ypač 
susituokusiųjų, kai 
rūke. Todėl dabar 

ii e tik
‘Ar tamsta rūkai?”, bet turi dar 
klausti ir ‘ar tamstos antra pu
sė (vyra3, žmona) rūko”. Mat, 
japonai ilgais tyrimais nustatė, 
kad rūkąs vyras k.nkia nerū
kančiai žmonai tokia ji net 
tris kartus daugiau turi galimy- 
•>ės susilaukti p’aučr'ose vėžio, 
palyginu* s u i(xn i gus gaisumu 
pas nerūkančiuosius.

lai tik ven.s pavyzdys, kaip 
zmchės save menk na, o paskui 
verkia, dejuoja, l iaukimės mes, 
lietuviai pensini ikci, save į nie- 
a’us vertę jM’i .<>veikus elgesius 

/’ v nėmis 
v, na, ir 
ove.kalą 

' i galėsi 
* \ ( akta, 
amai bus

va.gyjc, g 
>en<1ravin 

dar t. kt.

n n k
, papi lė ui 
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jaust! patenkini- menininkas. Jis anksčiau ir dabar eina ALTo^ Bostono 
_Ci &J_......... l ai bus mūsų skyriaus pirmininko, So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau-
p_nsmmKų pirmas žingsnis jų’gijos pirmininko pareigas ir yra SLA ir Sandaros kuopų 
kamaras sustiprinti. Ir daugelio pįrmininkas. Inž. Chaplikas daugiau kaip 20 metų va- 
turimas anntas ims būti mažiau - -- • ~ , .v. . • n nr-------1------
jaučiamas ,kai pensmmkas ims 
daugiau mankštintis.

Gydytojai tvirtina, kad net 90 
metų moteriškėms lūžusius kau- 
ius pavyksta lapai gerai chirur-j cenfre. jęuo pat atvykimo Į Ameriką ji dirbo prie SLA 
garas sutvarkyti. Lz trijų mene-* se]ęreįorjų Mato Viniko, Berthos Pivaronienes ir Al
sių po iokius operacijos tos de , - | Budreckio, išmokdama SLA knygvedybę, aktuari- 
savęs tvarkymo, apsižiūrėjimo Į mus apskaičiavimus, įvairių valstijų draudimo įstatymų 
voktos, tad nereikia nė vienam reikalus, ir daugeli kitų'procedūrų, suiištų su fraterna- 
pensmuikui nusiminti, kai neiai- (linio draudimo draugijos darbais. Ji sėkmingai eina SLA 
me iišmka, kai didysis kaulas' sekretorės pareigas nuo 1973 metų, 
lūžta. Kiekvienas gera veikla! e e __ _  ......
saugokimės tokios nelaimės, o j Euphrosinė Mikužiutė turi didelį patylimą in ves a-
jos sulaukęs, irgi nepasiduoKi-1 vimo, ūkio ir gaminių prekybženklių srityse. Ji pirminin- 
me. Dabartinės medicinos pa-(kavo ALTo skyriui čikągoje, o taipgi yra ALTo direk- 
gaioa, jei tik pats pacientas tai-; į^rė. Per eilę metų p. Mikužiūtė buvo SLA invėstmentų 
KinniKauja, gydytojas gali daug ]ęOmjsijOs narė ir SLA iždo globėja. Ji sėkmingai eina 
padet1’ < j SLA iždininkės pareigas Pildomojoje Taryboje nuo 1966

Išvada: Nelaukime keptų kar-j metų. Grįžus gyventi Čikagon, ji įsijungė į vietos SLA ir 
vėlių iš dangaus. Palys stenki- j ĄLTo veikla 
mes sava veikia, poilsiu, tinka-J 
mu valgiu ir gera nuotaika, bū-l 
nant išmmlingių žmonių draugi-’ 
joje, stiprinti .savo sveikatą. * 
Venxime dabar, dar ledui lauke 
esant, sulaužyti kaulų. Namuose 
visą amžių budėkime kaulų! 
sargyboje, visada nepamirškime į 
būti atidūs, kai judame, suka-j 
mės ,laiptais einame ar ką kelia- • 
me. Daugiau tuo reikalu kitą

■ kartą.

skyriaus pirmininko, So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau- 
pų

dovauja SLA 2 apskričiai ir Sandaros Massachusetts 
apskričiai. Jis žengia Į 14-tus metus kaip SLA vicepre
zidentas.

Genevieve Meiliūnas jau ilgus metus dirba SLA

Josephine Miller yra baigusi komercinius kursus ir 
muziką. Ji yra American Travel Service Įstaigos Chica- 
goje 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.

Pasiskaityti: Michael Gordon, 
M.D. (hd Enough to Feel Bet
ter, Chilton Book Co.

ISTORINIS PATIKSLINIMAS
(Tęsinys)

Bet mes pasižadamjei jums grė
stų naujas pavojus, tai mes bū
sim su Jumis, ir nei jokie truk
dymai mus nebesulaikys. Jūs 
dar negalit suprasti, kas deda
si Didž. Lietuvoj. Šauliai pul
kais rašosi savanoriais. Pereitą 
šventadienį Kaune įvyko di
džiausia manifestacija. Klaipė
diečiams gelbėti susidarė aukų 
rinkimo komitetas- Darbinikai 
savo mitinguose vienbalsiai iš
reiškė Klaipėdos krašto savo 
draugams karštą prilinkėjimą 
r jiems palengvinti jų sunkią 
naštą, jie renka iš savo algų au
kas. Dėlto palūkėkit ir tikėkit. 
Mes su jumis. Pasiseks

Piriniftmko pavaduotojas p.. 
Vanagaitis siūlo pasiųsti padė
kos telegramas, sutrinkimas ta- 
:ai atlikti pavedė Vyr. ftelb. Ko 
mitetui.

miteto pirmininko' Mart. Jan
kaus prieš pat sukilimą surašy-

Maž. Lietuvos liymną.
(Bus daugiau)

tą

PRANCŪZŲ HUMORaS

— Tik vieną kartą buvau įsi
mylėjęs, bet ir toji meilė užsi
baigė nelaimingai.

— Ar ji susituokė su kuo nors 
kitu?

— Ne Su manim.

ENERGY 
WISE .

Ro pasveikinimo eina svar
biausias dienos darini punktas, 
būtent Maž. IJcl. Gclb. Komi 
Uto Dcklaracijcs priėmimas. 
Deklaraciją perskaičius, suva- 
žiaviPnss šaukia: "Valio suvie
nyta Lietuva!" Deklaraciją pa- 

t its’iskOtįa sirkšo visi ^uvąžia\5mo atstovai, 
ir J meta-’išlčilminagi ir vienbalsiai pri-

Įdedi me- 
i darni Įū- 
kams. Kai|

s au.UKauJidĮ
* SJKCM-

---mintąja.
.a ai»ikau* i

imama.
Seime 

skelbia
pirmininkas p. Jankus 
susivažiavimo užduotį 
>abaitfuš o Lėbartas

Ltwt we of ditwMftar' 
to one* a day, after th* ’ 
warung maal.andcut 
axcessi ve use oi water 
and atectrictty.

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.

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.

Šis naujas pilnas sąstatas Į SLA Pildomąją Tarybą 
yra nuoseklus, rimtai apgalvotas ir, svarbiausiai: suge
bės darniai 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 GEROVĖS KOMITETAS
4018 Franklin Road
Pittsburgh, Pa. 15211

Kool-Aid’...On A Siick
8AAN0 SOFT OR INK MUC

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID* 

Unsweetened Soft Drink Mr 
any favor

2/3 cup sugar
1 quart water
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ST. PETERSBURG, FLA
DIDINGAS LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBĖS VAS. ĮS
TOS DIENOS MINĖJIMAS

ST. PETERSBURGE
St. Petersburgo lietuviai la- 

bri jautrūs Ncpriklasomybės 
šventės minėjimui.

Jau vas. 7 d. u: Lietuvon lais
vės ir jos kovotojus buvo atna
šaujamos šv. mišios ALT*; sky
riaus iniciatyva šv. Vardo baž
nyčioje.

Vas.13 d. Lietuvių Ktube įvy
ko Vas. 16-tos minėjimas.

Pradžioje buvo rinkliava AL- 
Tui. L. Bendruomenei ir 
Kui. Surinkta viso virš 
Palyginant neskaitlingai 
ni'ai. tai didelė suma.
Minėjimą atidarė klubo 

A. Armalis, su vėliavomis 
tų tautybių atstovų sv 
iriais.

Labai originalią, aktualią, pri
taikytą plačiai publikai kalbą 
pasakė dr. H. Lukoševičius.

Klubo choras, dir. P. Armino, 
padainavo tris dainas. Nepapra
stai įspūdingai nuskambėjo

Jaunosios
‘‘Blez- 

VLI- 
įi.OGO, ‘ 

kolo-

i

įspūdingai : 
“Šiaurės pašvaistė”, 
šokėjos pašoko scenoje 
dingėlę..

Sekmadienį, vas. 14 d., 
rvte. didžiulė Šv. Jono

10 vai. 
bažny

čia sumirgėjo lietuviškais tau
tiniai rūbais. Visos šios iškilmės 
buvo paruoštos mūsų nenuilsta
mos darbuotojos V- Jakobson. 
Didžiulė bažnyčia nesutalpino 
žmonių nėi vietinių, nei turistų.

Mišias celebravo penki lietu
viai kunigai. Prel. J. Balkūnas 
pasakė anglų kalba pamokslą, 
iškeldamas Lietuvos neteisėta 
pavergimą, neišpasakytą pries
paudą ir visišką -žmogaus teisių 
paneigimą.
- Lietuviai, dir. P. Armono, gie 
dojo lietuviškas giesmes, pasi
keisdami su vietiniu choru.

Malonu buvo matyti svetim
taučių veiduose susidomėjifną 
ir užuojautą mūsų taiutiniams 
reikalams.
Vakaro žiniose televizijoj 13 ir 

10 kanalas rodė šias iškilmes.
Tą patį sekmadienį 1 vai. p.p. • tu nedidina

KAZYS JANUTA TARS TIESOS ŽODI
• DAINOS

• SVEIKINIMAI
* VAKARIENĖ IR GĖRIMAI

• ŠOKIAI

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Z501 W. 69th St, Chloro, DL 6062J ♦ TeL 925-27J7
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Atdara Hoktadieniala nno •<
r Vietas prašome rezervuoti iš anksto

buvo iškilmingos mišios Žv.Var
do bažnyčioje Gulfporte Lietu
vių Klubo pastangomis, kur da
lyvavo ir maži vietinės lituanis
tinės mokyklos vaikučiai su mo
kyklos vedėja M. Peteraitiene- 

šv. mišias celebravo penki

Maldą Lietuvos Nepriklauso
mybės šventėje paskaitė O.Gal- 
vydienė.

Kun. A. Stasys pasakė iškil
mingą pamokslą.

Antradienį. Vasario 16. jau 
nuo pat ryto buvo kelia
mos to miesto savivaldybės rū
muose lietuviškos vėliavos. Pi
nellas Parke. Trersme Island. 
St. Petersburg Beach. Pasade- 
noie. Gulfporte.

Visur susirinko didelis būrys 
lietuviu ir kartu su vietiniais 
savivaldybių atstovais buvo iš
keliama mūsų trispalvė, kartu 
su kalbomis ir tautos himnais.

Ant tiko, jungiančio St. Pe
tersburg Beach ir Pasadena, ant 
aukšto stiebo, kurį galė:ai ste
bėti iš labai toli, nuo ankstyvo 
ryto jau mirgėjo saulėje mūsų/ 
trispalvė, šalia Amerikos vėlia
vos, liūdindama, kad mes 
esame laisvi, toli nuo savo 
vynės Lietuvos, kad mūsų 
dys dar plaka jos garbei ir 
mei.

dar 
tė-

la

G.

FOTONEGATYVAS
BE SIDABRO

Anglijos “Ilfordo” firma pra
dėjo gaminti nespalvotas nega
tyvines fotografijos juosteles, 
kuriose vartojamas ne sidabras, 
o dažai.

Sidabras, esantis juostelėje, 
pašalinamas ryškinimo metu ir 
gali būti panaudotas daug karių. 
Naujosios juostelės turi labai 
smulkų grūdėtumą ir pasižymi 
ypač dideliu jautrumų šviesai. 
Grūdėtumo negalima pastebėti 
nei dešimteriopai padidinus ne
gatyvą. Per didelis juostelės 
eksponavimas fotografaimo ine- 

grūdėtumo, kaip

Waukegano m esto kampelis

ir kaip padėti kai prigimtis pa- Z 
tvinsta. Z

Dešinėje pusėje šniokščia iš- . 
si tieses jaunuolis: atvežė sąnv>- ’ 
nės netekusį diabetikų ir tuojau * 
ėmė “maitinti” p. r nosį varvan- * 
čia s vaistais. Jis čia nebe pirmų • 
kaitą ir ligoninės personalas jį-*

Mane vėl pradeda apklausP 
nėti jauna gydytoja, bet tuoj ją* 
pašaukia prie diabetiko. Pas 
mane ji nebegrįžta.

Vėlyvas vakaras. Paliekame 
televizijų kambarį, kiekvienas 
kiūtiname prie savo’ guolio.

Mano kairysis kaimynas sun
kiai atsisėda, atsidūsta, pakelia 
kairę koją ir šaukia pas save.

— Ar padėti batą nuimti? — 
klausiu.

Jis šypsosi.
Paskum krumpliais pradeda 

barškinti į ilgų aulų batų, kuris 
skamba kaip geras barabanas.

Staiga kaimynas išskečia ran
kas, patempia batų ir... nuima 
jį su puse kojos. . .

Jis juokiasi, o aš pramurmu 
užuojautą.

J. Kl’ZMICKIS

KNYGAS UŽVERTUS
rPCDžIAl IR MINTYS

Ar jūs kada nors malėte 
širdį, kuri plaka šalia kūne? 

štai kas aš esu,' mano 
draugai...

(Georges Bernsuos)

1.
Buvome tų lapkričio sekma

dienį susiriske jaukioje švento
vėje ir, kai spūdinau minčių pri
lygtas prie altoriaus, nemačiau 
nė vieno veido.

Man, spaudžiant paauksuotą 
taurę prie krūtinės, atrodo’, kad 
širdis veržiasi iš banguojančios 
krūtinės ir nepaprastai 
plaka, dunda.

Nežinau, gal kas ir7 O 
jos dūžius.

Paskum susikryžiavo 
niai. Juk ne visos akys vienodai 
sutinka, — kai kurios šildo, kai 
kurios lyg ranka pastumia.

maršiai

girdėjo

normaliose juostose, bet jį ma
žina.

neš ?
Laisvės rojaus vartai užsklęsti.
Turbūt atsivėrė pragaras.
... Staiga pašoku nuo stalo,

— reikia gi pajudinti, painankš- 
Turėįau tinti sąnarius.

Rodos, plasnoju rankomis, 
skrendu, kylu į viršų ir, neišsi
laikydamas ant silpstančių spar
nų, krentu žemyn.

Išnyksta ' visos mintys, 
įnirštu, kad gyvenu.

Apleidžia visos jėgos.
žinau, kad turiu keltis: pasi

stumia- rankomis, atsiremiu ir; 
pamažu pradedu kilti.

Ir uždainudju.
3.

Mudu ; tik dviese mažame’ 
kambarėlyje ir niekas mudviejų 
nei .pavalgydina, nei pagirdo. -

Jo oda tamsi. Akys gyvos. 
Rankos tvirtos. Ilgais pirštais 
varto “Reader’s Digest” žurnalą.

Prie mano lovos jauna gydy
toja. Klausinėja į v a i riaušių 
smulkmenų, daugiau nei peris'; 
pažintį..

Tada atsimenu, kad rengiausi 
mirti, būdamas pusės metų, Jik 
tėvų meilė ir priežiūra mane išr 
gelbėjo.. • . y ’ . '. '

Staiga-jifk-ažką įšvirkščia i kai
riąją šlaunį. Į burną įkiša -ką- 
žin kokį, labai lipų saldainį.

. Nuritina -.aiit neštuvų ir ? 
dar.-dar ’ ilgaiš koridoriais bei 
keltu į viršų. Į 'vadinamą tea&ą.

Dar vienas dūris į dešinę šlau
nį, paskum į kairiąją ranką. ./

Girdžiu draugišką; ramų, aiš
kinantį baisa.

Man pačiam buvo sunku skai
tyti šv. Rašto’ ištraukas, — pa
vadavo daug išgyvenimų paty- • 
ręs bičiulis.

Norėjau kažin ką gražaus ir’ 
reikšmingo pasakyti.
susirašęs net mažytį planų.

žvilgterėjau į susirinkusius, 
žiūrėjau tokiu pačiu žvilgsniu 
kaip prieš dešimt ar trisdešimt 
metų. Kaip į nemirtingąjį, visur 
turintį suspėti ir viską žinoti... 
ir negalėjau nieko pasakyti, ir 
nežinojau, kad vėl visus pama
tysiu, ir nesugalvojau, kaip atsi
sveikinti.

Kai grįžau į šventyklos prie
angį ir padėjau taurę ant stalo, 

. žvilgterėjažu į duris.
Teužėjo.viena moteris papra

šyti Mišių.
i -

I Ir tyliai išėjo’.
j Netrukus aš išėjau iš savo 
Į namų.

Už

2.
G. Bernanos — sudėtingas ir

* gilus rašytojas. Svetimas mūsų 
dvasiai prancūzas.

Įi Paimu iš Vilniuje išleistą’Vy- 
į’ tauto Misevičiaus ^Karalienės 
J Barboros juokdario” apysakų ir 

j novelių knygą.
; Pagal duondavių taisykles, 
juokiasi iš vienuolynų, į šipulius 
sudirba vienuolius ir karaliaus 

! dvaro juokdarius, bet jokiu bū- 
’ du nesuranda būsimos “lygybes” 
’ pranašų.
>' Tačiau jis sviedžia originalią, 
niekad negirdėtą mintį: “Taip 
jau būna: daugiau apie žmogų

Viršum galvos matau ir jau
čiu daugybę šviesų.

šalia regiu uždengtą moters 
veidą ir dvi dideles akis. Ir šiltą, 
parengiančią ranką.

Atsidustu. Kažin ką priimu- 
Kalbėti negaliu. Vis tebematau 
dide!es akis ir jaučiu draugiškų 
rankos spūdį. Kai pradedu 
trūkti oro. nors deguonis čia pat, 
po nosimi, šilta ranka stipriau 
suspaudžia.

Ieškau akių, bet jų vietoje — 
daugybė žiburių.

Visą laiką jaučiu aplinką, vik-1 
rias, vyriškas rankas, girdžiu 
vieną kitą žodi.

Atsakyti negaliu.
Paskum neštuvai darda že

myn, barba į senas grindis ir pa 
lieka mažame kambarėlyje.

Kažin ką kalbu. Kažką pasa
koju.

i Pabundu, gerai pasilsėjęs. Ma- 
i niau, visą naktį miegojęs. Ta- 
Įčiau dar ankstyvas vakaras.

Kava. Užkandos. Du eismo 
nelaimėje sudaužyti jaunuoliai, 

gali sužinoti, vienai akimirkai»pamūs, stipriną gydytojo žo- 
jį susitikęs pragare, negu šimtų į d?iai 
metų išgyvendamas rojuje”.. . Į vakarą miegoti negaliu.

Kažin apie kokį pragarų kai- j Atsiverčiu Jono Kreivėno “Mir- 
ba Misevičius, apie kokius žino-j tjes lageriuose ir tremtyje” at

siminimų knygą ir skaitau apie 
lagerį n-r. 23: “Kaip niekas ne
klausė, kodėl tu užmušei musę, 
taip niekas ten neklausė, kodėl 
nušovei ar užmušei kalinį, ar ko
dėl šunys mirtinai jį sudraskė”.

Čia praverstų Pulgis Andriu
šis ar Jurgis Gliaudą su savo 
pasakojimais.

4.
I išsikėtrojusią ligoninę ir di

džiulę palatą, nusivežu A. N. 
Dičpetro “Dvylika dienų pasau
ly” knygą. ?

Gūdu, nejauku dideliame kam
baryje, nedaug džiaugsmo suke
lia mįslinga pažįstamo rašytojo 
knyga.

Sėdžiu patogiame fotelyje, 
dairausi į visas puses ir jau
čiuosi kaip pasiklydęs lenktyni
ninkas dykumoje.

Kairėje pusėje sėdi aukšto 
stogo vyras, rankose glamžo pi
gią pasiskaitymo knygelę ir ke
lis kartus žvilgteri į mane.

— Apsipratai? — paklausia.
— Dar nespėjau! — atsakiau.
— Aš čia jau ne pirmą kartą.

— jaučiuosi kaip namįe! — pri
duria. j; j; ■ J • \

— Be abejo. .•
Priešais su deguonies kauke 

ant- veido guli paliegęs vyrukas, 
nevaldąs nei ,kpjų, nei rankų. 
Slaugės jį valgydina^ kai reikia 
-r- apiprausia ir gerai žino, kada

Leeds

prie
Mišiųv

mand 
paties

Mano nuotaikų pataiso 
vyskupas W. G. Wheeler.

; Apkabina, priglaudžia 
krūtinės, žada atsiminti 
Aukoje:

— Pats kasdien mini 
vardą Mišiose, dabar aš 
vardų minėsiu.

Jo laiminanti ranka sumažina 
mano rūpesčius ir išsklaido tam
sius debesėlius.

Man gi dar reikia brevijorių 
sukalbėti, — šv. Mišių Auka po 
pietų čia pat, paklodėni apgau
bęs lovą ,aukojau.

Atsiverčiu storą maldų knygą 
ir neskubėdamas kalbu:

— Tu, Dieve, mano ramstis, 
—: tavimi pasitikiu nuo pat savef 
jaunystės. Nuo pat užgimimo 
mane tu globojai, buvai mano 
sargu nuo pat kūdikystės, — pa
sitikėjau Tavim visą laiką. Daug 
kam atrodė stebuklinga, kaip 
Tu mane ištvermingai globajai 
(Ps. 70, 5-7).

(Iš Europos Lietuvio)

Iš
DAUGIAU PELNOSI
whisky eksporto Anglija 

turėjo daugiau pelno, negu iš 
automobilių eksporto .Praetais 
metais amerikiečiai nupirko 
whisky už 164 miljonus dole- 
liu. o automobiliu — už 112 mi- 
Ii jonų dolerių.

Taisyk žodžiui vietą, kaip s ve 
čiui patalą.-

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. kovo 14 dieną

2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA NOREIKIENE

’ LTTERATCRA, lietuvių literatures, 'infeno'ff moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra. vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko*, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir JL Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kamuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už J2.

Įdomiai paradyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
HetuviuL Leidinys iliustruotas nuotranJomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiečių kalb%. Laba! 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M,

• KĄ LAUMĖS L1M®, rašytojos Petronėlės Orintaltės atil* 
minimai ir mintyr apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3.

e JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
ilją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Kajga JT< didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

> BATIKINĖS NOVELES, M. Zo&čenko kūryba, J. Valaičio 
ertlmia
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jcjrusmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

I0NAS ADOMAVIČIUS. M. D.

š

’ Natiurmortas. AliejusDail. Poceviciūtė.
^**-w*xv*^

IĮ
B s 
£ 2

Musų kandidatai į SLA Pildomąją Tarybą 
Ir jų kvalifikacijos

LŪŽUSIŲ KAULŲ TVARKYMAS (7)
Geriausias visų ligų gydymas — jų išvengi
mas, todėl visi stenkimės tą geriausią gydy
mą apturėti per reikiamą mitybą, nuolatinį 
darbavimąsi-mankštinimąsi, reikiamus vais
tus ir atsargų vaikščiojimą.

(Žiemos meto mediciniškas cagipim#s) 
da neverta bandyti' eiti po sun
kaus sutrenkimo, neverta mė 
ginti sloiis. Tegul suprantąs rei
kalą žmogus pataria, kas tokiam 
toliąp daryti.

Daugumoje atvejų Įūžųsį šlau
nikauli turi crirurgas sutvarkyti 
operacijos pagalba — tik tada 
žmogus gali pradėti vaikščioti. 
Atsimiutina, kad kiekvienas lū- 

Dabar laikai pasikei- žęs kaulas dabar tvarkomas li
goninėje: daromos nuotraukos 
ir kautų gydytojas tvarko toli-

bernai Lietuvos kaimuose gy- | 
vendąguvių žmonių, kurie 
jViir opj i taikindavo ligoniams. ; 
Jie IužUmUs blauzdos kaulus dė į 
davo į medžio žievės luobus ir 
taip vokas dainai gerai baigda
vę Tai lietuvio tais laikaisi 
g pxs. Nebuvo artumoje gydy
tojų. žmonės kaip įmanydami' 
geriau *ertėsj įvairiuose nepri-

te. dau^ kas pagerėjo sveikatos 
rvikaluosč. Todėl ir mes stenki
mės pa • na u įloti mediciniška pa- mesnius reikalus.

Saugokime kaulus 
nuo lūžimo

savu netikusiu elgesiu: užsisė- 
dėjiniu, užsigulėjimu. Visi pen
sininkai meskime iš galvos nusi
teikimą, kad darbas yrą baus
mę. Užkimškhne burną? tiems, 
kurie kalba niekus, būk Dievas 
nubaudęs Pirmuosius Tėvus dar
bu. Mat, tikrumoje darbas yra 
daugelį
geriausias vaistas prieš daugelį 
žmogaus negalių, ypač prieš ne
migą, nervinmiąsi, bendrą su- 
tuęnkimą, kaųių suminkštėjimą 
ir nusiminimą.

<Xa ir prieinam? blogiausią 
pensininkui dalyką: jtf nenorą 
judėti, darbuotis, mankštintis. 
Ątsir-anda net tokių pensininkų, 
kurie velija bare sėdėti, alų ger
ti, kito bei savo dūųmą alsuoti 
ir taip savo sveikatą iš abiejų 
galų kuo greičiausiai baigti. ■

Todėl dabar kiekvienas pensi
ninkas pradėkime savus’ nusitei- 

i . . . _ kimus keisti sveikesniais: pradė-
takų uždegimo, odoje pragulu Į kūne darbą laikyti geriausiu 

i atsu-adimo’. Turėkime visi visą-1 vaistu. Dirbkime, krutėkįme
H

Ne tiek lužirųas, kiek pats 
gulėjimas yra pavojingas

Visi atsiminkime tiesą,, kad
stenkiniės nesu- nelaikytume šlaunikaulio lūži-Visų pirma

Uužvli kaulu. Eidami namuose,; mo paprastu dalyku. Pati lūžu-
♦ * . X . . . .

ypač b lovos
ktfūkurc už
(Uriau-’.ai pasielgsime, 'jei pėn-; kalas esti su lovoje gulėjimu po 
t-ninko kambaryje nelaikysime i toKios operacijos. Prailgintas gu- 
«nt gnndų palaidu patiesalų. įėjimas JovOje yra visada negeis- 
Eatelins irgi patogius dėvėkime. 1 tinas, o‘ kartais ^yvybęt pavo- 
Trlrfurą išgirdę. uelėkimeJ^bM^a%^^ą^^^a ?av0^

Lūdaujturėklo laikykimės. Gy
.iyiumrs sklerozę kuo geriausiai,; JŲ 
wida a-^lvosūkie

keldamiesi, neuz-. šio Katilo operacija, palyginti, 
grindų patiesalų. ’ nėra pavojinga. Visai kitas rei-

• čių uždegimo, venų susirgimo, 
____ _______ r J ‘‘i uždęgmlp, u žs i kimšimo 

išvengsime. Pa-j (trombozas, flebitas), šlapimo 
lirudaiui padėt) iš gulinčios į sė 
<iuua <r stačiu, palaukime, pa 
sėdėkime, tuojau nesikelkane.}’.namuose padidėję „avies- kai-į.kiękyienas pagal savojDąjėgunk 
Tada mažiau svaigulio jausmAtpro gerą* skiaūtę."Ją’ padėkime nusifeitiriius. Darbu yra *be-

; kiekvienam ilgai gulinčiam lo- galinė gaūsa: Kiekvienas įsigy- 
' voje po sėdynės, tuo išvengsime kime naudingam darbui pomė- 
nuo spaudimo atsirandančių I gį. Pensininkui telieka naudin- 

>-! odoje žaizdų (pragulu). Dar ne-j gas, jo sveikata taisantis darbas, 
. Kojas dėkime i pamirškime, kad dėl ligos ilgai f muzika, malda, gėlės.. . Tik jau 

u. raumenis laikykime« gulintis ligonis labai nukenčia visi pensininkai .bėkime nuo to 
ir apie nieką kita ne- i psichologiniai-nei viniai.

Pensininko gulėjimas — 
jo kaulų silpnėjimas

Lau> e eidami, visada būkime 
;Uarg is, žiūrėkime į kelią kur 
( inmi šaligatvis gali būti ne-J 
Lgua, Midus, ypač jei jis švie 
ž^i apsnigtas. Kojas 

^adu. i
ruupU' i
gihuMme: prisiėjus slystelti, j 
t tojai* kūnas atstato padėtį, jei’ 
t yra tokiam atstatymui Į 
p i»rw Visai kitaip nusiduo- J

Tik jau

baisaus persi plepėjimo, nuo to 
iš tuščio i kiaurą pilstymo, nuo

pi -piui, žiopliui bei vėjus •! mintina, kad jie, nustoję dirbti 
b i< uun kelyje. Tokie daž- • darbovietėse ,labai kaulus silp- 
im h pasiydę virsta ir kar-lnina, būdami namuose. Jie ima 

ilgai rytais gulėti, vėlai keltis

j tu artimo apkalbu. Nė sakyti ne- 
| reikia, kad pensininkas turi atsi

eis visiems pensininkams atsi- j sakyti rūkalų, svaigalų, kavos ir

U i> tfjsdcidžia.
Su uuogumi eidami ir su juo ir per dieną ‘‘geras drenas turė- 

k.dbėiiami. į jį nežiūrėkime, vi-Įti’ — nieko nedirbtu Tai baisi 
s^da k**lią dabokime, žmoniška; ] klaida toks pensininko’ elgesys 
ni šuh is neikime, jais sau kelio i yra. Mat. toks elgesys yra pensi- 
n< užšokime. Niekada staiga ne J ninko amžiaus trumpinimas,
sjukii^ nėbčk me. nesiskiry-J kaulų silpninimas ii* įvairiopų 

i negalių prisišaukimas.
Takiems neveikliems pensi- 

1 ninkams, yapč daug sėdinčioms 
ar gulinčioms pensininkėms, 

į kaulai ima retėti, minkštėti ir 
; nuo mažiausios priežasties, o

cit

. Kiip eigti?, kaului lūžus

kc^jainek kujos. lūžus kaului 
b(<k iH-tojc toi. kol atvyks grei 
loii piftalba ir nusimaną žmo
ni* »livacstys koją. Keikės ją dažnai ir visai be priežasties (net 
cvdvt neoninėje. į kėdėje sėdint) lūžti, žmogus su

šlaunikauliui (hip),; minkštais kaulais eina ramiai 
žiuog u kenčia skausmą ir ne J sau laku ir jo kaulas lūžta, jis 
gan įeiti. Kartais šlaunikaulis ’ griūva. Randamas lūžęs kaulas 
ke^L4 lūžta: lūžusiu kaulo ga
bi na> mi kitu susineria (im 
pa *iei) Tada žmogus gali pa 
eit w "daug skausmo jausdama**.
(k"feu būi- vutoj , jei nesi tik
rai. kati kaubs sveikas. Nieką-

ir kartais neteisingai manc’ina. 
kad kaulas lūžo nuo griuvimo. 
Iki kartais esti aivirxscuii. 
minkštas kaulas lūžta “savsime". 
dėl to žmogus parvirsta. Todėl 
labai svarbu neminkšlinti kaulų

persivalgymo. Reikia pensinin
kams suliesėti, per didelio svo
rio’ atsikratai/Tik tada jis ga
lės laukti kaulų sutvirtėjimo.

Pensminko dienose ir taip jau 
esti daug negalių. O jei las ne
gales mes gausinsime savu ne
sveiku elgesiu, nieko g.ro nesu
lauksime. Dabar iš Japonijos at
eina žinios, kad rūkalai kenkia 
rūkančiojo namiškiams, ypač 
antrai pusei susituokusiųjų, kai 
viena pusė rūke. Todėl dabar 
gydytojas turi kiansli nę tik 
‘ Ar tamsta rūkai?”, bet turi dar 
klausti ir “ar tamstos antra pu
sė (vyras, žmona) rūku^. Mat, 
japonai ilgais tyrimais nustatė, 
kad rūkąs vyras kenkia nerū
kančiai žmonai — tokia ji net 
Iris kartus daugiau turi galimy
bės susilaukti plaučiuose vėžio, 
palyginu* su rus i gus gai sumu 

nerūkančiuosius.
lai tik vcn:s pavyzdys, kaip 

žmonės save menk na. o paskui 
verkia, dejuoja. Liaukimės mes, 
lievUviai peiisim įkui, save į nie- 
Kus yerię ncsvmkns elgesius 

g irimu, ŠU y 
>endrąv m , paf>rcč-ų( 

(lar ę. Venx me 
Laiu-pa: aLnc, t;k u
• driąughs ge.e.Siic *vr :&kta. 
.morna. nidi r mū<ų karnai bus 
vh tr ni. *

Nenusiminkime kaului l jžus, 
yi*a v H

Daugiun: c 
tai:ne plokš r, 
^uslds š auni

lovos po kelių dienų, kad pra- 
dėtų kūno sveikatą atstatinėti 
(physical rehabilitation pro
gram) .

Ka; jaunas puola ant žemės, 
angelas pagalvę, pądeda, o kai 
pensininkas parvirsta — velnias 
akmenį pakiša. Taip žmonės 
poetiškai aptaria pensininko var
gus - jo greitą kaulų lūžimą. 
Lž tau reikia pensininkui labaj 
savo sveikatą prižiūtėti visą lai-

Jau nuo mažens reikia vai- 
Knš, anūkus pratinti prie jiems 
atsąlančio darbo, reikia jų ne- 
ia<kyti be naudingas veiklos per 
yisą taiką. Žmogus, iš mažens pe
rpratęs prie naudingo dąrįa, 
dus pastumdėiiu ir nelaimingu 
visą savo gyvenimą. Tada jokie 
daktarai nepadės blogos sveika
tos asmeniui, jam pensininko 
amžiaus sulaukus. x ’

Dabar negali pensininkas grįž
ti į jaunuolio laikus ir pradėti 
sveikai gyventi, bet dabartinis 
pensininkas gali, tvarkytis tinka
mai su maistu,veikia ir, poil
siu kaip reikiant. Pieno* gėrimas 
po kvųrtą (mažiausiai) per pa
rą padės kiekvienam stiprinti 
Kauius. Vaisiai-daržovės (taip kai 
jairių pensininkų vengiamos) 
padės suteikti kūnui būtinų en- 
zymų. Jie yra mūsų kūno celių 
gaivintojais Nors ir su lazdele 
pasivaikščiojimas, nors šioks 
toks k imt ėjimas kiekvienam ge
rins sveikatą. Tik.jau liaukimės 
prisilaikę tos pensininkų tradi
cijos — to nelemto užsisėdėji
mo. Nuo dabar visos ir visi liau-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Gerovės Komite
tas rekomenduoja šiuos asmenis j SLA Pildomąją Tarybą: 
Povilą Dargj I pretidentus, Aleksandru ChapHką į vice
prezidentus, Genevieve Meiliūnienę i sekretores, ir Eu- 

I phrosinę Mikužiūtę i iždininkes. Christine Austin ir 
1 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 labuųsu 
nepaprastu pasišventimu. Nuo 1956 m. jis rūpeętirigai 
eina SLA prezidento pareigas. Jis taip pat ALT© valdy
boje atstovauja SLA, eidamas ALTo vicepirmininko pa
reigas. Be to, Povilas Dargis eina atsakingas pareigas 
Sandaroje ir Tėvynės Mylėtojų Draugijoje.

Gerovės Komitetas džiaugiasi tųp, kad SŲA prezi
dentas Dargis ne atskirai stato savo kandidatūra, bet 
eina į rinkimus su kitais kompetentingais veikėjais. 
Inž. Aleksandras Chaplikas yra plačiai - žinomas visuo-veiklą, mūsų sveiaktos stoviui 

atsananėią. Pradėkime darbe, o 
ne sėdejmie, 
mą gyveniniu, lai bus mūsųi 
p.nsmmKų pirmas žingsnis jų; gijos pirmininko pareigas ir yra SLA ir Sandaros kuopų 
Lamams sustiprinti. Ir daugelio I pirmininkas. Inž. Chaplikas daugiau kaip 20 metų va- 
turimas artritas ims būti mažiau! <jovauia SLA 2 apskričiai ir Sandaros Massachusetts 
jaučiamas 3tai pensininkas ims.* - - — - -
(raugiau mankštintis. r-

Gydytojai tvirtina, kad net 90 
metų moteriškėms lūžusius kati-' 
tos pavyksta lapai gerai chirur-j cenįre. Nuo pat atvykimo į Ameriką ji dirbo prie SLA 
gams sutvarkyti, t’z trijų mene-' g^gto^ Mato Viniko, Berthos Pivaronienės ir Al- 
Z^XumJXX^tr^o Budreckio, išmokdama SLA knygvedyb§, aktUari- 
savęs tvarkymo, apsižiūrėjimo ■ nius apskaičiavimus, įvairių valstijų draudimo įstatymų 
vciKios. tad nereikia nė vienam reikalus, ir daugelį kitų- procedūrų, surištų su fraterna- 
pensmniKui nusiminti, kai neiai- (linio draudimo draugijos darbais. Ji sėkmingai eina SLA 
me itšmka, kai didysis kaulas - sekretorės pareigas nuo 1973 metų, 
lūžta. Kiekvienas gera veikla' 
saugokimės tokios nelaimės, o 
jos sulauKęs, irgi nepasiduoki
me.

jausti tMci’ni- menininkas. Jis anksčiau ir dabar eina ALTo Bostono
skyriaus pirmininko, So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau-

r apskričiai. Jis žengia į 14-tus metus kaip SLA vicepre
zidentas.

Genevieve Meiliūnas jau ilgus metus dirba SLA

Euphrosinė Mikužiūtė turi dideli patyrimą ipvesta- 
vimo, ūkio ir gaminių prekybženklių srityse/Ji pirminin-

Dabar ėmės:.’medicinos pa- kavo ALTo skyriui. Čikągoje^įp .^taipgi yra ALTo direk- 
gaioa, jei tik pats pacientas tai- Per pilę metų p. Mikužiūtė Buvo SLA invėstmentų 
KimnKauja, gydytojas gali daug komįsįj'os narė ir;SLA iždo globėja. Ji sėkmingai eina 
pa e L , • SLA iždininkės pareigas Pildomojoje Taryboje nuo 1966

Išvada: Nelaukime keptų kar-- metų.. Grįžus .gyventi Čikagon, ji įsijungė Į vietos SLA ir 
venų iš dangaus. Patys stenki- j ^LTo^veikla, 
mės sava veikia, poilsiu, tinka-Į 
niu valgiu ir gera nuotaika, bū-l Josephine Miller yra baigusi komercinius kursus-ir 
nant išmmtingių žmonių draugi-' muziką. Ji yra American Travel Service įstaigos Chica- 
joje, stiprinti savo sveikatą.- gOje vedėja, SLA 336 kuopos iždininkė ir sekretorė;
v enzime dabar, dar ledui lauke Milleriūtė reiškiasi SLA Čikagos apskrityje ir Čikagos 
Vis, amžių budėk,’.ne kaulų I h.etu?5 “P61'0!®- Y™ SLA Pildomojoje Taryboje ir 
sargyboje, visada nepamirškime j eina, iždo globėjos pal Olgas RUO 1966 niotlj.
būti atidūs, kai judame, suka-j 
mės ,laiptais einame ar ką kelia- • 
me. 1 

; kartą.

Pasiskaityti: Michael Gordon, 
Kįmės vien sėdėti ir niekus kai- M.D. Chd Enough to Feel 
bėti. Stokime su judriaisiais į ter, Chilton Book Co.

Al. GELŽIN 1S

L'
■išmis 
«a, ir 
e katą 
galėsi-

ISTORINIS PATIKSLINIMAS
(Tęsinys)

Bet mes pasižadam,; ei jums grę- 
stų naujas pavojus, tai mes bū
sim su Jumis, ir nei jokie truk
dymai mus nebesulaikys. Jūs 
dar negalit suprasti, kas deda
si Didž. Lietuvoj. Šauliai pul
kais rasosi savanoriais. Pereitą 
šventadienį Kaune įvyko di
džiausia manifestacija. Klaipė
diečiams gelbėti susidarė aukų 
rinkimo komitetas. Darbinikai 
savo mitinguose vienbalsiai iš
reiškė Klaipėdos ‘krašto savo 
draugams karštą^ prilinkėjimą 
ir jiems palengvinti jų sunkią 
naštą, jie renka iš "savo algų au
kas. Dėlto palūkėkit ir tikėkit. 
Męs su jumis. Pasiseks

Pirinihinkci payaduotojaš p. 
Vanagaitis st&ib pasrųvti padė
kos telegramas, susirinkimas ta- 
fcai atlikti pavedė Vyri Hėlb. Ko 
niitetui. - h

Kristina Austin (Aukštikalnienė) yra ilgametė 'SLA
joapucuo cuLiaiiic ai jxa ikciid- : ... . . . . _ _ ___ , . .
Daugiau tuo reikalu kitą veikėja Čikagos apylinkėse. Ji yra NAUJIENŲ administ

ratorė. Ji buvo išrinkta į Pildomąją Tarybą ir nuo 1974 
metų eina iždo globėjos pareigas.

Dr. Vytautas P. Dargis yra naujausias kandidatas, 
; tačiau jisai nėra naujokas Susivienijime, 15-metų reiš- 
Į kiasi dviejose SLA kuopose ir Čikagos apskrityje, šiuo 
' metu jis yra SLA Sveikatos komisijos pirmininkas. Ne- 
■ žiūrint to, kad vadovauja savajai medicinos klinikai, 
į 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.

miteto pirmininko Mart. Jan
kaus prieš pat sukilimą surašy
ta Maž. Lietuvos hyniną.

(Bus daugiau)

PRANCCZŲ HUMORAS

— Tik vieną kartą buvau įsi
mylėjęs, bet ir toji meilė užsi
baigė nelaimingai.

— Ar ji susituokė su kuo nors 
kitu?

— Ne Su manim.

ENERGY

Šis naujas pilnas sąstatas į SLA Pildomąją Tarybą 
yra nuoseklus, rimtai apgalvotas ir, svarbiausiai: suge
bės darniai 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 į gražią šimtmečio sukakti, šiuo 
paaiškinimu, manome, atsakėm j klausimą, kodėl mūsų 
komitetas kviečia visus SLA narius kovo (March) mėn. 
balsuoti Susivienijimo rinkimuose ir išrinkti mūsų siū
lomus asmenis.

SLA GEROVĖS KOMITETAS
4018 Franklin Road
Pittsburgh, Pa. 15214

š 1d JHl t* 8 Iru*. : ■ 
su i vir ftt. j;, 

:o p;-.g dim. ls 
pųlrcič.am.

Do pasveikinimo eina svar
biausias dienos darbų punktas, 
būtent — Maž. IJcl. Gelb Komi 
teto Deklaracijčt priėmimas. 
Deklaraciją perskįaičhįs, suve

dami |ū- Žiavifiias šaukia: “Valio suvie- 
lyai Į P^a Lietuva J" Deklaraciją pa- 

širašer visi^HYąfiarimoCat^tovžL 
inefe- išRtlminagi ir xj'cnbalsiai prj-

Mira, arkym ai 

ūnugų įdeda me- 
sufvii iiH 

ir, 
štauuiKairiid

* Į specįa-/
i —^mintąja. I skelbia susivažiavimo 

Ja ui, įkaušį alintą.
Ay^uaą^^pk'klainuoja Vyr. Gelbėjimo Ko I

imama.
Seimo pirmininkas p, Jankus

► užduotį 
Pabaigus p. Lėbartas f

Kool-Aid’...On A Stiek
BAA>C SOFT QRcNk MIX

Ltntt u*« of 
to once • day, after tw 
waning meal, and cut 
«xc*M)ve um of wafer 
and eiactrtcity.

Frozen Suckers
1 erwefope KOOL-AID

ų any flavor 
2/3 cvp «t#gar 
1 Quart water

Unsweetened Soft Prink Mix, sug<r į> 
ptoste cl o Ib - • 

r r g 
ursi lįį m »♦ 5<?r( 
wncAmgfltt ^eonihto 
each. Freeze muifirTn. 
Makes about 20.



ST. ^PETERSBURG, FLA
DIDINGAS LIETUVOS NE- buvo iškilmingos mišios Šv.Var-

VLI- 
$1.000, 

kolo-

PRIKLAUSOMYBĖS VAS. 16- 
TOS DIENOS MINĖJIMAS

ST. PETERSBURGE
St. Petersburg© lietuviai la- 

bU jautrūs Nepr.iklasomybės 
šventės minėjimui. ,

Jau vas. 7 d. už Lietuvos lais
vės ir jos kovotojus buvo atna
šaujamos šv. mišios ALTo sky
riaus iniciatyva šv. Vardo baž
nyčioje.

Vas.13 d. Lietuvių Ktube įvy
ko Vas. 16-tos' minėjimas.

Pradžioje buvo rinkliava AL- 
Tui. L. Bendruomenei i: 
Kui. Surinkta viso virš 
Palyginant neskaitlingai 
ni/ai, tai didelė suma.
Minėjimą atidarė klubo pirm. 

A. Armalis, su vėliavcmis-Jr ki
tų tautybių atstovų sveikini
mais. -

Labai originalią, aktualią, pri
taikytą plačiai -publikai kalbą 
pasakė dr. H. Lukoševičius.

Klubo choras, dir. P. Armino, 
padainavo tris dainas. Nepapra
stai įspūdingai nuskambėjo 
“Šiaurės pašvaistė”. Jaunosios 
Šokėjos pašoko / scenoje “Blez
dingėlę..

Sekmadienį, vas. 14 d., 10 vai. 
ryte, didžiulė Šv. Jono bažny
čia sumirgėjo lietuviškais, tau
tiniai rūbais. Visos šios iškilmės 
buvo paruostos mūsų nenuilsta
mos darbuotojos V. Jakofrson. 
Didžiulė bažnyčia nesutalpino 
žmonių nei vietinių, nei turistų.

Mišias celebravo penki lietu
viai kunigai. PreL J. Balkūnas 
pasakė anglų kalba pamokslą, 
iškeldamas Lietuvos neteisėtą, 
pavergimą, neišpasakytą pries
paudą ir visišką žmogaus teisių 
paneigimą.
- Lietuviai, dir. P. Armono, gi e 
dojo lietuviškas giesmės, pasi
keisdami su vietiniu chorui

Malonu buvo matyti svetim
taučių veiduose susidomėjitną 
ir užuojautą mūsų taiutiniams 
reikalams.
Vakaro žiniose televizijoj 13 ir 

10 kanalas rodė šias iškilmes.
Tą patį sekmadienį 1 vai. p.p. tu nedidina grūdėtumo, kaip

f

^'.7 .^^6

Waukegano m esto kampelis

do bažnyčioje Gulfporte Lietu
vių Klubo pastangomis, kur da
lyvavo ir maži vietinės lituanis
tinės mokyklos vaikučiai su mo
kyklos vedėja M. Peteraitiene- 

šv. mišias celebravo penki 
kunigai.

Maldą Lietuvos Nepriklauso
mybės šventėje paskaitė O.Gal- 
vydienė.

Kun. A. Stasys pasakė iškil
mingą pamokslą.

Antradieni. Vasario 16, jau 
nuo pat ryto buvo kelia
mos to miesto savivaldybės rū- 

! muose lietuviškos vėliavos, Pi
nellas Parke, Treasure Island, 
St. Petersburg Beach, Pasade- 
noie. Gulfporte.

Visur susirinko didelis būrys 
lietuvių ir kartu su vietiniais 
savivaldybių atstovais buvo iš
keliama mūsų trispalvė, kartu 
su kalbomis ir tautos himnais.

Ant tilto, jungiančio St. Pe
tersburg Beach ir Pasadena, ant 
aukšto stiebo, kurį galėjai ste
bėti iš labai toli, nuo ankstyvo 
ryto jau mirgėjo saulėje mūšų 
trispalvė, šalia Amerikos vėlia
vos, liūdindama, kad mes dar 
esame laisvi, toli nuo savo tė
vynės Lietuvos, kad mūsų šir
dys dar plaka jos garbei ir lai
mei.

O. G.

FOTONEGATYVAS 
BE SIDABRO

Anglijos “Ilfordo” firma pra
dėjo gaminti nespalvotas nega
tyvines . fotografijos juosteles, 
kuriose vartojamas ne sidabras, 
o dažai.

Sidabras, esantis juostelėje, 
pašalinamas ryškinimo metu ir 
gali būti panaudotas daug kartų. 
Naujosios juostelės turr labai 
smulkų grūdėtumą ir pasižymi 
ypač dideliu jautrumų šviesai. 
Grūdėtumo negalima pastebėti 
nei dešimteriopai padidinus ne
gatyvą. Per didelis juostelės 
eksponavimas fotografaimo me-

J. KUZMICK1S , ? y

KNYGAS UŽVERTUS
ĮSPŪDŽIAI IR MINTYS ’ ’ ’

Man-pačiam buvo sunku skai
tyti šv. Rašto' ištraukas, — pa
vadavo daug išgyvenimų paty
ręs bičiulis.

Ar jūs kada nors malėte 
širdį, kuri plaka šalia kūne? 

štai kas aš esu, mano 
draugai...

(Georgės Bernanos)

1.
Buvome tą lapkričio sekma

dienį susiriske jaukioje švento
vėje ir, kai spūdinau minčių pri
lygtas prie altoriaus, nemačiau 
nė vieno veido.?

Man, spaudžiant paauksuotą 
taurę prie krūtinės, atrodo’, kad 
širdis veržiasi iš banguojančios 
krūtinės ir nepaprastai garsiai 
plaka, dunda; J

Nežinau, gal. kas ir girdėjo 
jos dūžius. •

Paskum susikryžiavo žvilgs
niai. Juk ne visos akys vienodai 
sutinka, — kai kurios šildo, kai 
kurios lyg ranka pastumia.

normaliose juostose, bet jį ma
žina. '

KVIEČIAME | NAUJIENŲ

NAUJIENŲ SS M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

i Viršum galvos matau Ir jau
čiu daugybę šviesų.

šalia regiu uždengtą moters 
veidą ir dvi didelės akis. Ir šiltą, 
paremiančią ranką.

Atsidustu. Kažin ką priimu 
Kalbėti negaliu. Vis tebematau 
didetes akis ir jaučiu draugišką 
rankos spūdį. Kai pradedu 
trūkti oro, nors deguonis čia pat, 
po nosimi, šilta ranka stipriau 
suspaudžia.

Ieškau akių, bet jų vietoje — 
daugybė žiburių.

Visą laiką jaučiu aplinką, vik
riau vyriškas rankas, girdžiu 
vieną kitą žodį.

Atsakyti negaliu.
Paskum neštuvai darda že

myn, barba į senas grindis ir pa
lieka mažame kambarėlyje.

Kažin ką kalbu. Kažką pasa
koju.

Pabundu, gerai pasilsėjęs. Ma
niau, visą naktį miegojęs. Ta- 

; čiau dar ankstyvas vakaras.
Kava. Užkandos. Du eismo 

nelaimėje sudaužyti jaunuoliai, 
gali sužinoti, vienai akimirkai j I^amuS) stipriną gydytojo žo- 
jį susitikęs pragare, negu šimtą

ba Misevičius, apie kokius žmo
nes?, ' . ; ■■

Laikvės rojaus vartai užsklęsti.
Turbūt atsivėrė- pragaras.

, • • • Staiga pašoku nuo . stalo,
Norėjau kažin, ką gražaus ir'— reikia gi pajudinti, paitiankš- 

reikšmingo pasakyti. Turėjau tinti sąnarius, 
susirašęs net mažytį planą.

Žvilgterėjau į susirinkusius, 
žiūrėjau tokiu pačiu žvilgsniu 
kaip prieš dešimt ar trišdešimt 
metų. Kaip į nemirtingąjį, visur 
turintį suspėti ir viską žinoti... 
ir negalėjau nieko pasakyti, ir 
nežinojau, kad vėl visus [įama- 
tysiu, ir nesugalvojau, kaip atsi
sveikinti. . •

Kai grįžau į šventyklos prie
angį ir padėjau taurę ant stalo, 
žvilgterėjažu į duris.

Teužėjo>viena moteris papra
šyti Mišių.

Ir tyliai išėjd.
Netrukus aš išėjau iš savo 

namų.

metų išgyvendamas rojuje”...
Kažin apie kokį pragarą kai- Atsiverčiu Jono Kreivėno “Mir-

Tą vakarą ■ miegoti1 negaliu.

2. ’ • ' • ■ •
G. Bernanos — sudėtingas ir 

gilus rašytojas. Svetimas diūsų
■ J dvasiai prancūzas.

(i ’ Paimu iš Vilniuje išleistą-Vy- 
' tauto Misevičiaus “Karalienės 
’Barboros juokdario” apysakų ir. 
‘ novelių knygą. ’ 7 r

;■» Pagal duondavių taisykles;
juokiasi iš vienuolynų, į šipulius- 
Nudirba vienuolius ir karaliau?

! dvaro juokdarius, bet jokiu bū-, 
' du nesuranda būsimos ‘‘lygybės,’’ 
'-pranašų.
> ; Tačiau jis sviedžia originalią, 
hiekad negirdėtą mintį: “Taip 
jau būna: daugiau apie žmogų

Rodos, plasnoju, rankomis, 
skrendu, kylu'į Viršų ir, neišsi
laikydamas ant silpstančiu spar
nų, krentu, žemyn.

Išnyksta visos mintys, 
mirštu, kad gyvenu.

Apleidžia visos jėgos.
Žinau, kad turiu keltis: paši- 

stlimiu : rankomis, atsiremiu ir 
pamažu pradedu kilti.

Iriirždainudju. ...
3.

.Mudu j tik dviese mažame 
kambarėlyje ir niekas mudviejų 
nei .pavalgydini, nei .pagirdo. • 

Jo oda tamsi. Akys gyvos. 
Rankos tvirtos. Ilgais pirštais 
varto “Reader’s Digest” žurnalą.

Prie mano lovos jauna gydy-, 
loja.' Klausinėja įvairiausių' 
smulkmenų, -daugiau’ nei per iš
pažintį.
' Tada atsimenu, kad rengiausi 

mirti, būdamas- pusės mėtų, jik 
tėvų meilė ir-priežiūra manei 
gelbėjo. '
į.‘Ąaiga; ^švirkš.Čia'į įtiri- 
.rįąj^\šįą'ugį;/-J bumą įkiša 
žįn kdkį, labai’-lipų saldainį, 

>■ ; Nuritinant neštayų ir...^t^ 
dar-dar ' il^a6’/' koridoriais; pfei 
kėjtir į "viršųĮ J -yadniamą tea§^/ 

■Dar vjėiias/dilris į dė^inę-Š^d- 
nį, paskum į kairiąją ranką../

Girdžiu- draugišką/4ahi'ų,’' aiš
kinantį balsą; . -4-

Už-

ir kaip padėti, kai prigimtis pa- *2 
tvinsta. * . *

Dešinėje pusėje šniokščia iŠ- 
si tieses jaunuolis: atvežė sąmo- •• 
nes netekusį diabetiką ir tuojau •* 
ėmė ° m ai tinti” p. r nosį varvan- *• 
čia:s vaistais. Jis čia nebe pirmų 
kartą ir ligoninės personalas 
gerai pažįsta.

nėti jauna gydytoja, bet tuoj ją* 
pašaukia prie diabetiko. Par 
mane ji nebegrįžta.

Vėlyvas vakaras. Paliekame 
televizijų kambarį, kiekvienas 
kiūtiname prie savd guolio.

Mano kairysis kaimynas sun
kiai atsisėda, atsidūsta, pakelia 
kairę koją ir šaukia pas save, i

— Ar padėti batą nuimti? — 
klausiu.

Jis šypsosi.
Paskum krumpliais pradeda / 

barškinti į ilgų aulų batą, kuris 
skamba kaip geras barabanas.

Staiga kaimynas išskečia ran
kas, patempia batą ir... nuima 
jį su puse kojos. ..

Jis juokiasi, o aš pramurmu 
užuojautą, * r

. ♦ * #

Mano nuotaiką pataiso Leeds 
vyskupas W. G. Wheeler.
: Apkabina, priglaudžia 

krūtinės, žada atsiminti 
Aukoja:

— Pats kasdien mini 
vardą Mišiose, dabar aš 
vardą minėsiu.

' Jo laiminanti ranka sumažina 
mano rūpesčius ir išsklaido tam
sius debesėlius.

Man gi dar reikia brevijorių 
sukalbėti, — šv. Mišių Auką po - 
pietų čia pat, p.akĮodėm apgau- T, 
bes lovą ,aukoja u.
. Atsiverčiu storą maldų knygą 
ir neskubėdamas kalbu:
" v— Tu, Dieve, mano■ ramstis, 
— tavimi pasitikiu nuo pat savd 
jaunystės. Nuo pat užgimimo 
made tu globojai, buvai mano 
sargu huo pat kūdikystės, — pa- 
sitikėjau Tavim visą laiką. Daug 
kam atrodė stebuklinga, kaip 
Tu mane ištvermingai globajai 
(l^s. 70, 5-7). ' ,

(Iš Europos Lietuvio)

ties lageriuose ir tremtyje” at
siminimų knygą ir skaitau apie 
lagerį nr. 23: “Kaip niekas ne
klausė, kodėl tu užmušei musę, 
taip niekas ten-neklausė, kodėl 
nušovei ar užmušei kalinį, ar ko
dėl šunys mirtinai jį sudraskė”.

Čia praverstų’ Pulgis Andriu
šis ar Jurgis Gliaudą su savo 
pasakojimais.

4. - .
Į išsikėtrojusią ligoninę ir di

džiulę palatą. nusivežu A. N. 
Dičpetro “Dvylika dienų pasau
ly” knygą.., . .. , <

Gūdu, nejauku dideliame kam-
.; baryje, nedaug džiaugsmo suke

lia mįslinga pažįstamo rašytojo 
knyga.

Sėdžiu patogiame fotelyje, 
dairausi j 'visas‘įnises ir jau
čiuosi kaip pasiklydęs lenktyni
ninkas dykumoje.

Kairėje pusėje sėdi aukšto 
stogo vyras, rankose glamžo pi
gią pasiskaitymo knygelę ir ke
lis kartus'žvilgteri į mane.

— Apsipratai?'— paklausia.
■ Dar 'nespėjau! — atsakiau.

r— Aš. čia ijau ne pirmą kartą.
-y-, jaučiuosi kaip! namie!’ — pri
duria? J'.- it !•■.; ; . •' .-,\
j—į,Be aljęjo!. •'i; ■.7--

• Priešai?/ su 'deguohiės '.kauke 
Sint; veido j^iili. paliegęs vyrukas/ 
bey^Mąs . nei, .kpjųjnei rankų. 
Slaugfėš'jį.:valgydina^, kai reikia 

apipriilisia/ir .gerai-žino? kada

i

f prie 
Mišių

mand 
paties

DAUGIAU PELNOSI 
whisky eksporto AnglijaIš 

turėjo daugiau pelno; negu iš 
automobilių eksporto .Praetais 
metais amerikiečiai nupirko 
whisky už 164 miijonus dole- 
lių, o'automobilių — už 112 mi
lijonų dolerių.

Taisyk žodžiui vietą, kaip sve 
čiui patalą/ !,' '?■

w UTERATCKA, lietuvių HtetfctūrcS, •mtao'fr mokslo 
1954 m. metraštis. lame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vtne« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco .Maciūno, P. Joniko, V. Stankų 
T. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. .Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. Sfleikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės ir k. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetės, raSytojos Ir tau-, 
tinlp Jokit; pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daint; 
iventes bei Jtį istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan.. 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducmenhnif 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VleNIšO ŽMOGAUS G i V eNTMAS, Antano Rūke apraiy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte. 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną

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

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

1739 SO. HALSTED STREET,
So. Hjdi

r Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608

TeL 476arba telefonu 421-6100
I'.J.IĮĮ' ■ ILlIBĮgį

KAZYS JANUTA TARS TIESOS ŽODĮ
• DAINOS

• VAKARIENĖ IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

SIUNTINIAI Į LIETUVA '
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, ELL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA NOREH

Cosmos^Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chloro, HL 6062t ♦ TeL 925-2717

• LIE i(j V iš KASIS PAMARYS, Henriko Toroo-TamaJanskw 
įdomiai paraityta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ft 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
Beturint Leidinys Hkurtruotas nnotrktJEomf^ pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir Jų vertiniai J vokleSų Saffig Labai 
nanefingoje 335 puik knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

e KĄ EAUMtS LIMA, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri* 
minimai Ir minty* apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais boUevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. t «

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius/ nesuprato 
tai tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus tdaea.

jra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja f®.

Koačenko kūryba, Ja Vaklčla

OlimHMBIIJMlIKiBa ' ... .

JAY DRUGS VAISTINE
8759 W. 71rt St, Chicago, ŪL

. « BBfASlIlWAI HFUJXOO RKCXPTAI • FAJ 
DUMYNAI • KOSMETIKOS BJSKM1

Atdara Šiokiadieniais btmj

ftlmadlealAU nno
ITIMl MAN. B.
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Pagerbė kanauninką Zakarauską
Praeitą sekmadienį R. Lietuvių Bendruomenės Mar

quette Parko apylinkė, vadovaujama Igno Petrausko, 
labai gražiai pagerbė kanauninkų Vaclovų Zakarauskų, 
sulaukusi 75 metų amžiaus. Kalbos ėjo, kad minėjimų 
turėtų suruošti apygarda, bet visi buvo užimti kasdieni- 

. niais darbais, nespėjo laiku paruošti, tai vėliau inicia
tyvos ėmėsi Marquette Parkas. Prie jo prisidėjo centras 
ir kiti padėjo.

Sukakties metu paaiškėjo, kad kan. Vaclovas Zaka
rauskas turėjo gerus mokytojus, labai gerai mokėsi, bai
gė Aušros girųnaziją Kaune, baigė kunigų seminarija ir 
tiicj^u^pasjžymėjo labai geru,bažnyčios pagrindinių dėsZ 
nių a'škintoju. Turėjo gerų, balsų, logiškai galvojo ir pa
jėgė klausytojus įtikinti,” taip pasirinkti krikščioniškų 
kelių kasdieniniame gyvenime. ...

Kanauninkas kaip geras pamokslininkas buvo pakvies-, 
tas Į Kauno katedrą, o vėliau jo pamokslai buvo įjungti 
ir į Kauno radijo tinklų. Tūkstančiai lietuvių, kanaunin
ko nepažinę, girdėjo jo kalbas ir jomis buvo susižavėję. 
Dar daugiau jie džiaugėsi, kanauninkų asmeniškai pa
žinę. Asmeniška pažintis buvo šiltesnė, negu skelbiamų 
minčių gylis.

Matyt, kad kanauninkas iš prigimties buvo auklėto
jas. Lietuvoje auklėjo tikinčiuosius pamokslais ir radijo 
bangomis, o kai karo bangos jį atvežė šion Atlanto pusėn 
ir pateko į Chicagų, tai tapo lituanistinių mokyklų moky
toju. Pradžioje, neturėdamas parapijos, jis gyveno pas 
privačius lietuvius. Šeimininkė, kurios šeimoje jam teko 
gyventi, atėjo į sukaktuvinį "minėjimų ir pareiškė, kad 
pas juos gyvenęs kanauninkas dėstė tikėjimo dalykus, 
lietuvių kalbą, istoriją ir literatūra.

Kelis metus jis sunkiai vargo, kol buvo pakviestas Į 
Marouette Parko lietuvių parapijų. Paaiškėjo, kad da
bartiniu metu jis yra pats seniausias Marquette Parko 
lietuvių parapijos dvasiškis. Pats klebonas Antanas Za
karauskas. sakindamas sukaktuvininkų, pasakė, jog ka
nauninkų jis jau radęs, kai buvo atkeltas į Šv. M. Marijos 
Gimimo parapiją. Klebonas džiaugėsi kanauninku, mo-

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

POINT REYES

Mill Valley turi trijų tarpsnių, apie septy
nių mylių ilgio laiptus, vadinamus Dipsea Rase 
Trail. Kas nori, gali eiti palengva, o kiti bėga 
lenktyniuodąmiesi ir pasiekia vandenyno krantą 
Stinson Beach vietovėje. Aišku, aukštyn lipti už
trunkama žymiai ilgiau...

Toliau seka Point Reyes Tautinis pajūris 
su savo malonumais ir vandenyno vaizdais. Čia 
taip pat yra daug raudonmedžių.

Sir Francis Drake 1578 metais’savo “Gol
den Hind” laivu pasiekė mažą įlanką šiauriau 
Point Reyes iškyšulio. Atrodo, kad dar seniau 
ir kiniečių laivai pasiekdavo šias vietas. Bet jau 
tikrai istorijos užfiksuota, kad rasų banginių 
gaudytojai ir kailių medžiotojai buvo išlipę iš 
savo laivų arba perplaukę Beringo sąsiaurį, nuo 
Alaskos atsidūrę čia.

Be jokių abejonių Point Reyes pusiasalis 
buvo supiaustytas trikampio forma dėl San 
Andreas plyšio konvulsijų kažkada neapmato- 
n.cje praeityje. Gal dėl to šis trikampis gauna 
žymiai i’uuriau lieta is ir drėgmės, kaip" likusio
ji Amerikos „?myw dalis. Augalai čia klestėte 
klccti. Kelios ae. mtys įvairių tautų laivų sudu- 
žo Ja i gabalus, tsurnušę į povandenines uolas

Kanauninkas Vaclovas Zakarauskas

kančiu gražiai sugyventi su didžiausios lietuvių koloni
jos mūsų tautiečiais ir padedančiu tvarkyti, bažnytinius 
reikalus. •

Iš tolimesnės minėjmo eigos paaiškėjo, kad kanau
ninkas yra mėgiamas dėl kitų savybių, Patį vertingiau- 
sioji yra ta, kad jis yra principų žmogus. Gyvenimo ir 
visuomeninių santykių pagrindan jis yra. padėjęs kelis 
principus, kurių jis laikosi be jokių kompromisų. Jeigu 
apgaulė žmonių santykiams yra negera, jeigu sąmonin
ga apgaulė yra nusikaltimas, tai kanauninkas apgaulei 
priešinosi, jų kėlė viešumon ir reikalavbykąd ji butų .ati
taisyta. Yra pagrindo manyti, kad 'dviejų Bendrųpmer 
nių Amerikos lietuvių tarpe nebūtų, jėigit- daktarų' žmo
nos nebūtų nešusios ryšulių klastotų bąlsavįmo lapelių ir 
metusios į urnas. Nelaimės buvo galima išvengti, jeigu 
vadovybė būtų suėmusi kelis klastotojus, ištyrusi ir juos 
nubaudusi. Bet kai apgaulė buvo padėta visuomeninės 
veiklos pagrindam tai šimtai lietuvių pasitraukę. Pasi
traukė ir kanauninkas.. Jis ne tik pasmerkė apgaulę, bet 
ir ryžosi prieš ją kovoti. Jis žingsniavo su tais, kurie 
ryžosi apgaulei kelią pastoti. • - • .

Kanauninkui aiškūs pagrindiniai dorovės dėsniai. 
Jis žino, kad dalis mūsų tautiečių tiems pagrindiniams 
dėsniams nusikalsta. Žinodamas, kad tų dėsnių negĮalima 
laužyti, jis tuojau ir primena, kas galima ir ko negalima.

Kanauninkas’ pasako^ kas negalima, bet jis yra linkęs 
daugiau kalbėti apie kiekvieno lietuvio pareigas. Primeną 
pavergta tautą, lietuvių kova išsilaisvinti įr apie reikalą 
padėti pavergtiesiems.

Negalėdamas prieiti prie platesnės audiencijos, jis 
ryžosi imtis plunksnos ir dėstyti savo minti s laikraščiuose. 
Negalėdamas savo minčių dėstyti Amerikos Jiėtuvių ka- 
talikų spaudoje,-• savo mintis jis'pradėjd dėstyti Naujie
nose. Jis pamatė, kad šiame dienraštyje jis gali dėstyti 
tuos pačius dorovės, tiesos ir teisingumo principus, ko-

Gamta šiame keistame trikampyje žavi Eg-, nų, bet nepamiršo ir savo “tikrosios’’ tikybos,
todėl stačiatikių koplyčia buvo pastatyta 1825 
metais. Dabar visai apleista.

Du pastatai yra paversti muziejum, o se
niau viename buvo rusu kolonijos komendanto 
būstinė. Nors Ispanijos karalius bijojo prarasti 
šį pajūrio ruožų, bet rusai niekad oficialiai ne 
buvo jo prisijungę prie caro imperijos ir nęgrų- 
sino karu. Šiose apylinkėse yra ir Russian Ri- 
ver, įtekanti į vandenynų prie Jenner miestelio.

Ragai Rusijos upę prieš šimtmetį įsisteigė 
kelios vasarvietės, kaip Monte Rio, .Guerneville, 
Hilton, Forestyille ir kitos,, o vienas miestelis iki 
šiol turi rusų kilmės pavadinimų — Sebastopol. 
Nub Salmon Greek netoli Bodega miestelis, žy-. 
mus tik tuo, jog čia buvo sukamas filmas “Killer 
RgeS* SU Gloria Swanson, Edward Albert, Ka
te Johnson fc Craig Stevens. Visose tose vasar
viete, dar yra kelios rusų kilmes šeiriioš, bet 
miesteliuose visiškai nežymų, kad pia kadaise 
šeitųininkaVo rusui. ‘

. Netoli Guięrnevillė yra nedidelis raudonme
džių parkas,.- Armstrong Redwoods. Per labai 
aukštų medfių viršūnes neįeina saulės spindu
liai ir maloni vėsuma gaivinte gaivina iš karš
tų apylinkių atvykus, čia yra medžių, Siekiančių 
1000 mėtų i praeitį, taigi, mačiusių anuos lai- 
kusukai šiose vietose gyvėho pirmieji indėnai, nie
ko nežinoję apie likusį pasaulį.... •

Bet laikas vykti į paskutiniųjų, dvidešimt 
pirmųjų misijų stotį, kuri yra Sonoma mieste. Mate

lės užauga ligi šešių pėdų skersmens. Gegužės 
mėnesį pražysta daugybė laukų gėlių. Nuo rug
pjūčio iki spalio mėnesio pabaigos vasarinis rū
kas pranyksta ir ateina maloniausia “indėnų 
vasara”.

Sonoma Coast Beach visai prie Salmon. 
Creek miestelio. Čia yra žvejų uostas ir krautu
vėse parduodamos įvairios žuvys. Restoranas 
visada pilnas, nes kito arti nėra. Nuo čia pajū
ris įgauna jau specifinį šiaurės - Kalifprnijos ir 
Oregano pakraščių pavidalų, nes daugybė dide
lių ir mažesnių uolų kyšo iš vandens ir bangų 
skalaujamos, o krantai statūs. Nejučiomis pri
siminiau Australijoje matytus panašius vaizdus • 
Fort Campbell Tautiniame parke4 Įndįjoą van
denyno pakraštyje. Tik Čia uolos nėra tokios 
stambios ir nesudaro savotiškų rigurų, tiltų ip 
krantuose duobių.

VĖL RUSŲ PĖDSAKAI 1

Kadaise Ispanijos karalius Karolis III bai
minosi, kad rasai pradės masiškai keltis | Šį 
Naujojo Pasaulio pajūrį, norėdami prisijungti 
Amerikos žemyno dalį sau. Galvojo, jog rusai 
puls Sonomds apylinkėse pastatytą fortų. Fort 
Ross dabar yra pasidaręs Tautiniu Paminklu Ir 
valstybiniu parku, o kadaise viskas prasidėjo 
nuo sustiprinimų, kuriuos pastatė rusų žvejai 
ir kailių pirkliai dar 19-jo šimtmečio pradžioje. 

. Jiems buvo reikalas atsiginti nuo karingų indė-

Dr, Vąlentiąas PHoplys sveikino 
kanaiininką Vaclovą Zakarauską

VASARIO 28 D. GQLP COAST S414JE DR, V. PUDPLYS 
AITAIP RASVEIKJNO SUvVKTUyiNIN'KA * ’

Tių žjnnaės nėra. hUvi. pa
dėtom jiems.

Baigdama* prašysiu mūsų 
Mielą Kanauninką priimti (B) 
L. B-nės ir mano geriausius 

Jinkėjųniė' 'Tikiuosi, kad mes 
dar. ilgą) galėsime džiaugtis Jū
sų". tiesiu žodžių ir vąįMngai:. 
ąarb'als. - 4' " y'" '( ■' - T . < Tl > • -■ .į ■*’ " •

JaučruoN laimingas ga
lėdamas dalyvauti tokiose re
toje ir gaibmgowj sukaktuvėse.

Nelengva kalbėti apie asme
nį, kuris yra tąip pląčiai žino- 

ir yra visų 'jrtpbimas ir 
kupo publkHstinįaj straipsniai 
tąp plakai komentuojami.

Vųksr važinędąmąs po vidu
rinę Wiscansin valstijos dalį ris 
galvojau ką rytoj (Įiandien) 
pasakysiu, bet mintys nesirišo, 
kažkoks pavasarinis išsiblašky
mas. Neseniai, švenčiant mūsų 
mielų Kąnauninko 50 metų ku
nigystės sukaktuves, daug svei
kintoju ir gero linkėtojų pla
čiai ap:būcįinp Kanaunnką, kaip 
’era kunigą, sąmoningą lietuvį 
patriotą, visuomenininką, žuma- 
’istą, publicistą, pamokslninką 
:r t. t.

Atrodė, kad jau viskas paša- 

netikėtai.

ę’ingurca plslup'is? Tąi klausi
mas į kurį' atsakymą reikėję 
surasti ir suradau. Nors reikė
jo dar poroj karčiamų sustoti, 
ftfti atsakymas.

Mūsų Mielas Kanauninkas yra 
laisvas žmogus ir žymiai lais-' 
vcsnfe už mus visus, ir dėl to 
toks pranašus, pranašesnis už 
daupeli. Galėjimas keliauti, pa
brinkti ar pakeisti gyvenamą 
vieta dar nepadaro žmogų lais- 
'm, Yra sakoma, kad laisvas 
-ra tas žmogus, kuris nejna į 
kompremįsus. Juo žmogus dau
giau eina i kompromisus, tuo* 

mažiau laisvas. Juo mažiau 
'.ma i komoromisus tuo yra 
IrkvesniF. Jeigu kas seka Ka
nauninko publicistinius straips
nius. to kalbą ir pamokslus ga
lėjo lępgvąi pastebėti kad Jis 

, nuo gavo tiksią, kaip, tarnyba 
kyta. Man.pagalba atėjo visai Dięvųi,' tarnyba Tautai, tarnyba' 
netikėtai. .. ,• žmogujį nenukryp3ta ir nedpio

. Vienam restorane pastebėjau ipknj kompromisų, nežiūrėda- 
ant sienoj ^paveiksią.' Paveiks- tnąs' ąr kam tai patinka, ar 
’e nutapyta berniukas gal 8—9 
metų' amžiaus, baseball’o žaidė- 
;p kepure, sėdintis už stalo; 
'anka parėmęs galvą, labai kaž
ko susimastęs, susirūpinęs, lyg 
sunkios problemos jį slėgtų, o. 
pavekslo apačbj .įrašas: “I 
know I am somebody, becouse 
God doesn’t, make junk”- Pa
galvojau, kad tai tikra tięsa. Vi
si mes esame “somebody”, bet 
ieigu taip, tai kodėl mūsų Mie
las Kanauninkas yra visa ^1- 

ą.į^ąl.įgęam. pą^kius visu;
ūgiu mus visus- praaugęs ir pra- 
lenkęs. Juk nebereikalo Jis yfai 
ir kanauninkas! Kur yrą .Jb di-

r

ąr . kąš Jį peikia, ar girią. Jis.' 
kaip koks .tiesos žibintas švie
čia. visiems, b kurie tiesos , ne--

>» • — * . — V į. - ■- ‘

oemeša, turi slėptis kompromi
su šešėliuose. ■“ -;

Mūsų ’ Mielas Kanauninkas iš:' 
kyla, kaip besąliginis kovotojas,

tautos sūnus. Jis be Jokiu , kom
promisu kovpja už tai kas ,y ra 
mūšy, visų tikslas: laisva tauta, 
nęprjkląusoiną ^valstybė. Stebė
tina kiek.daug 'inūsą’ tautiečių 
einą į absurdiškfąusiųškęnppro-. 
mjsus,/ kūne € yišą LEettiriškąj 
veiklą tik.- aptemdo, ^suniekina’ 
ąr padaro visai nevėlkšrimga/

E PAVERGTOS LIETUVOS
PUSNYS NUGALĖJO 
SOVIETU KASTUVU

Sausio mėn. pusnys Lietuvoje 
nutraukė miestų autobusų . ir 
troleibusų susisiekimą. Vilniuje 
žmonės ėjo pėsti į darbą neva
lytais šaligatviais.-

Kaip rašo J- Goštautas (Tie
sa. I. 30). namų sargai neturė
jo Įrankių sniegui valyti. Vil
niaus m. butų ekspl. tarnybos 
vyriausioji meistrė Marytė Kar- 
tėnaitė šukė, kad sniego valy
mo inventorius, kurį ji gauna, 
yra blogas. “Kastuvai sunkūs, 
greitai Tūžta, šluotos tuoj , pat 
išyra. Tikras vargas.. Kalbama 
apie tai gamybiniuose pąsitari- 
rruose, {profsąjungos susirinki
muose, bet mūsų balsas lieka 
neišgirstas”.

f Inventoriaus gamintojas aiški
na: — Neturime geresnės me
džiagos. Jeigu kiemsargis atsi
neša plonesnės faneros . ir dar 
pjūklo gabalą; tai padarome kas
tuvą tokį, kokio nori. - ’ :. ’.b

Korespondentas toliau sako: 
“Kai kalbėjausi sū "butų fondo 
ekspletayirno tarnybų vadovais,

gas. Jaunimas nenori dirbti su 
šluota”: '

dies tejsnįiri nūtęjsęį 
.sąjūn^M^ijęu^jja 
tfūūą Antaną il^ęįc^į 

-mėtų ■ laivės jątėnįįnuj-, ątlięka’ūt 
tjąįįsiiųę bendrojo .režimo 

■sos darbų
■Jią pavogę, 

konservufabriko'.
: to' ^6ą0'k'g)',' kįųįjg paaįpiė. ^T. 
Matuliene, pardavė parduotu
vėms. AL Mafciiięnė nubausta 
yieneriema metams pataisų ■daf- 
bų- darbovietėj e. ; ' , /bėndra- 
darbiai“ nuteisti ^iiktnįiąū&naę 
liaudies ūkio statybose. - -(E.-L.)

— Lenkijos dūĮjžįivių--dafbi- 
ninkaj reikalaują .paleisti'.visus 
kalmiušj jeagu-ROriį ’^ąd ganijjba 
padidėtų. 'T: ’ t■;», - ' 
' “’ ’t?' ■ : ” X- ■

Kinija jKiri^SĮ'naJtosriėš- 
kojimo". josteritorinių vandenų 
zonoj e: -nuostatus ir kviečia/Va- 
karu, bėndrdves ' fūyię’stubti ' ka
pitalus. ’■ ' Av.?.’ :'->Y ’įi f?

f-'-'’ /? J y'u.'.

Gueraėvillėję jfą. žynįi , šampanodarykla 
Korbel. Apžiūrint didžiules btktines^fr^kiaMsąii- 
tis vadovo pasakoj in^ %ei-žiūrini i&tptyt^ trųp- 
traukas, stebimasi,;i$ip kilmės broliai
Korbel prieš115 metų steigė vynūogyną ar var
go, kol išvystė jį j ^frmh^ę lįįrrio dhi$kl£. '"

Korbel palikuoniai tebesaugoja senuosius 
protėvių namus itf)VkaĮpęiid.- Šia praga galima 
spžinuti kąųį teįsihgai atkimšti šampaiib butelį, 
nes ir į tą klausimą vadovas atsako. Pakreipus 
45 laipsnių kampu, sukamas pats butelis, bet ne 
kamštis, kurį reikia atsargiai laisvinti ir prilai
kyti, kad staigiai neiššoktų, šaudymas kamš
čiais ypa. geišmąneiig ir išgė^gįiį -darbas, be rei
kalo eikvojąs ilgai fermentuotą ir sunkiai ga
mintą produktą. ■’

KaHfornijos 116 vieškelįu arįa River Road 
įvažiuojama į stąniboką .žemės ūkib centrą, San
tą Roaa rnipitą (apif 68,000 gįteTttbjiį). K San 
Fraadsco tiesiai galimą pąai0t| lOL greitkeliu, 
pravažiuojant stimbwhhi| miestus San Ansel
mo, Novate, Petaluma ir Rohnert Park. Tai Sū
rio ir pieno produktų kraštas. Taip pat seniau 
ūkininkai veradaUosi rištų ft kiaušinių ūkiais, 
bet užpuolus kažkokiai epidemijai, daps yištų 
nugaišo ir pb tol*ę tikhn jr.u nebeatsitaisė 
* , 4 w t * ’ < ' V' w ’♦ T?

(Bui datt^an) ' .

- - ' ? .... i.-' ’ • . ; ■ - .*■■. J '

kįųs. dėstėLkatędrpje arba skelbė radijo -bangomis. - - Z Z 
liūdna, -kad kanauninko' sukakties proga ąrtimes-.

nięjį jo draugai dažnaį prašneko apie mietų naštą. Kaz> 
nauninkas turi tą pačią energiją,; kurią turėjo .^Įąęą’Z^t- 
ar 30 metų. Bažnyčioje atlieką vįsųs isipareigojimus, pa-■ 
sako labiausiai-ūtegiąpį^.zpą^^i^'labąf dažnai šerme
nyse meldžiasi ir sugieda giesmes, dalyvaūją visuomeni
niame darbe, priklauso kelioms draugijų ir organizacijų; 
valdyboms, valandų valandas praleidžia valdybų posė
džiuose, svarsto svarbiausius klausimus,; dąhiai pasaką: 
savonuomonę ir rūpeątingai rašo straipsnius, poįe- ; 
mizūdja ir aiškina pačius pag^indiniūs viėmngp’ šugyvę^' 
himo jr darbo dėsnius. Be to, jis randa laike išklausyti 
parapijiečių rūpesčius ir juos paguosti. = . ' ...

Kada žmogus galį tiek daug atlikti, nekalbėkime 
apie metų naštą. Džiaukimės, kad dar turi energijos 
naudingam darbui, mokykimės iš ilgų metų patirties ir 
nekalbėkime apie amžių. Kol gali tiek daug padarytį, tai- 
metų našta negali būti tokia sunki. . ■ ’ ' •

Linkime sveikatos, o darbštumas ir energija pa
čios ateis’. \-:i.J' ■’ ~-K j



K. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

OK. fAUL V. UAKU1A 

VTDriLMA* IK CHIRURGAI SUSIRINKIMŲ
eirxiwivs

i y U&TDu Oumnmi|

TEL. 233-5493

OR. A. B, GLKVECKA^
GYUIiVJAd IK LHIKUKUAi.

SPECIALYBE: AKtŲ LIGOS 

Ž507 Wut 103rc Stie*t 

Vaiantlog pagal suaiurimą.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūras 
kluoo susirinkimas |vyKs aniracLeru, 
Kovo 2 a., 1 vai. popiet, vyc->ų ^aieje, 
z-koo w, e t m be, visi nariai ir no- 
ruiueji dull nariais Kviečiami aisiiąa- 
k>ll bu$ oaug svaroių leucaių ap
tarei. bo su si rinki m n — vaisęs.

___ A, Kaiys, rast.

Dr. Jonas Mažeika
— UAxMIU UlUXlUJAb

46V0 yy. lu^id bueet
UaK Dawn, uLL

Oli. UL 423-6380
Valančios pagal susitarimą

CK FRANK PLECKAS
OP1QM£IRISTA5 lq LŠ;

KALBA LIETUV18KA1 ’:'’

26U W. Jin St. TeL 737-5149

llk-rina y Ir ii. PntailCQ slrinniĮĮ 
ir “comaci leaieT'.

Dr. LEONAS SElBUTlb
iNKSTtfi rUSLfiS iR 

PROSTATOS CHI RU ROW A 
2656 WEST 63rd STREET

V&umooi; anu&a. x—t popieu 
KetvmacL S—1 w. vkk. 
Ofiso telefonas; 77S-2WtQ,

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė ,• 

ŽEMA KAINA - '' "
Priimam Master Charge 

ir VISA, korteles.
R. (EKENAS. TeL 925-8043

MOVING 
Apdraustai parkraustymas 

is jvairiy atstumy, 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1 M2 arba 376S996

SOPHIE BARČUS
radijo Šeimos valandos

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parka.

Vedėja —'Aldona Daukus 
Telefj 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60829

KAZE BRAZDŽIONYTt
Programom vedėja

“Lietuvos Aidai”

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai- vakaro- 

Vteoa laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petettburg, FTil, 12:30 vai P-P- 
U WTTS statine, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicane, HHnots 60629 
Tetet 778-5374

Brighton Parko Lietuviu Motery 
kluDo metinis nariy susirinkimas 
ĮvyKS ketvirtadienį, kovo 4 a., 1 vąL 
popiet, Aneies saieje, 4ou0 bo. Tax
man Ave. Nares Kviečiamos aisuan- Į 
Kyu, nes yra svaroių reiKaių apvarą 
ir jau laibas uzsunoKeu naiių uuok- 
les. i\ares pi-a^Ou^ sugrąžinu bunco 
KnyegeiS. r o susirinKimo dus vaikęs.

Eugenija Strung y s, rast.

— Popiežius patarė galingoms 
valstybėms nesiųsti ginkluotų 
žmonių į Salvador air nežudyti 
ramių gyventojų.

— Lenkų valdžia šiek tiek at
leido kelionių varžtus. Žmonės 
galės laisviau keliauti pačioje 
Lenkijoje ir išvažiuot į užsienį.

:— Siekiant sumažinti išlaidas, 
CTA 'vadovybė nutarė atleisti 
dar 287 tarnautojus.

— Jordanijos karalius paskel
bė, kad netolimoje ateityje jis 
kreipsis į JAV, prašydamas mo
dernių ginklų savo teritorijai 
iginti. o

Helps Shrink 
. S welling Of
Hemorrhoidal 
Tissues . <

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
nours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

Kaip Venezueloj Aukštojo Orinoko Yano- 
mamos genties indėnai kurią savo šeimą
Berniukai šeimoje pageidauja

mi todėl, kad, išauginus daugiau 
vyrišlęds giminės vaikų, šeimos 
reikalai pagerės, nes turės dau
giau riedžiotojų.

Vr.kų išnaikinimas priklauso 
nuo šių priežasčių: kai gimsta 
fiziniai nenormalus vaikas, kai 
gimsta dvynukai, kai kyla tėvo 
įtarimas, kad tas vaikas ne jo, 
kai gimdyvė nepanaudoja atitin
kamo atstumo nuo gyvenvietės, 
kai per dažnas tčs paties lyties 
gipiimas šeimoje, ir jei šeimoje 
per dažnas vaikų mirimas.

Abortai Moterys, kurios neno
ri turėti vaikų, pačios save abor- 

‘ tuoja kai joms pataria pati jų 
motina, sakydama, kad jų duktė 
dar yra per jauna turėti vaikų. 
Nėščia mergaitė išeina- į ’mišką 
ir atsigula ant žolės aukštielnin
ka. Vėliau paprašo savo giminai
tes ar drauges, kad toji, užlipu
si ant jos, ją mindžiotų kojomis, 

( kol pasireiškia abortas.
Yanomamiečiai taip pat pasi

gamina kontrakonceptyvus. Eina 
į mišką ir labai tankiuo'se krū
muose prisirenka baltųjų dru
gelių ir, parnešę į namus, juos 
tušina. Tušindami dar sumaišo 
su kitomis su stancijomis ir pa
slepia lapuose. Kai moteris ne
mato, įberia į maistą tų milte
lių. Efektas yra tikras, sako in
dėnai. Moteris jau niekados dau
giau nebesustlauks vaikų. Prie

šios rūšies apsisaugojimo nuo 
turėjimo vaikų, jų “gydytojai” 
— burtininkai vartoja dar kitus 
metodus.

Vaikai pavadinami jų mėgia
mų daiktų vardais, parenkant 
medžių, duobių, augalų ir paukš
čių vardus. ‘Įdeda net tokį var
dą, kurį pasapnuoja tėvai. Vai
kų vardai įbaltiesiems sunku iš
tarti. Teko'skaityti apie šimtą 
berniukų ar mergaičių vardų. 
Jie visi buvo skruzdėlių, lauki
nių gėlių, vaisių, žuvų ir kitko 
pavadinimai.

Kada vaikas išauga .į vyrjis, 
jo vardas jam nebereikalingas, 
nes. jį vadiną šis', ar ši, jų tėvų 
vardais. To'dėl sunku yrą atpa
žinti yanomapiiepius. Nežinant 
jų vardų, turi,Ję^ųslįs. kitųK ku
rie nėra iš jų giminės. Tik tie 
jų vardus žino.

Yanpmamos iiidėnų genties 
gyvenimas labai 'įdomus ir ma
žai kam žinomas.. Jų primityvi 
kultūra tęsėsi, apje porą šimtų 
metų — iki tpl, kol misijonie- 
riai, išgyvenę. ilgų metų laiko
tarpį, jų gyvenimo sąlygas pa- 
geriųo'.

Vienuolis Lųis Cocco, išgyve
nęs su jais penkiolika metų, iš
leido įdomią.knygą— “Penkio
lika metų tarp yanomamiečių”.

(II dalies pabaiga)

— Vasario' 17 d. Madrido kon
ferencijoje Britanijos delegatas, 
kalbėdamas pilnaties posėdyje, 
kritikavo Rytų bloko valstybes 
dėl žmogaus teisių suvaržymo 
Lenkijoje ir Afganistane. Britų 
delegatas pasakė, kad per pasta
ruosius dvejus metus pačioje 
Sovietų Sąjungoje žmogaus tei
sės buvo labiau suvaržytos, žmo
nių daugiau suimta ir įkalinta, 
negu per ankslyvesnius dešimt 
metų.

ONA MICKEVIČIENĖ
(Gimusi KULVINSKAITĖ)

Gyveno Cicero, Illinois

Mirė 1982 m. vasario 27 d., 12:20 vai. jiopicL Gimusi 
Vilkaviškio apskf. ir parapijoje.

Amerikoje išgyveno 32 rpetus.
Paliko nuliūdę: vyras Kazimieras, duktė Eugenija, žen- 

,as Axgis Žukauskas, sūnus Jonas, marti Nina, peuki ąnūkai, 
usseserė Grąžina Staniulienė ir daugeli® kitą giminių, draų 

bei pažįstamų.
Priklaus^ Ateitmiukų Giedros korporacijai.
Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1146 So.

Ave., Cicero, III. Lankyti galima nų$ 2 iki 0 vakarą, 
tsisveikinimas įvyks antradienį 7 vai. vakaro.'

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 3 d. 0 yal. Tytp bias 
Lydima iš koplyčios j šv. Antano parapijos P P°
stedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kaziąiiero Lietuvių j 
kapinėse.

Visi a.$. Onos Mickevičienės giminės, draugai ir pažįs-lę 
tam; nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti [t
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, d akte, sūnus ir giminės.

Laidotuvių direktorius Butkus. Tel. 652-1003.

Mm

Pavergtoj Lietuvoj
ŽUVO ATLIKDAMA 
TAURIĄ PAREIGĄ

šių metų sausio pradžios snie
go pūgas ilgai prisimins mūsų 
.espųbbkos gyventojai. Nuo jų 
žuvo ir Šilutės rajono Natkiškių 
ambulatorijos felčerė Z. Petrai
tienė.

Sausio šeštosios naktį ji sku
bėjo pas gimdyvę į Ropkojų 
kaimą. Pavėžėjo Natkiškių tary
binio ūkio mechanizatorius A. 
Cancmgeris su vikšriniu trakto- 
numi. Važiuoti buvo labai sun
ku, traktorininkas nieko nema
tė, vairavo iš nuovokos. Pake
liui užšalo kuras, traktorius su
siejo. A. Cancingeris įkalbinėjo 
.elčerę grįžti. Kol jis išleido iš 
variklio vandenį, Z- Petraitienė 
dingo. Traktorininkas šaukė, 
oet niekas neatisuepe. Dingte
lėjo minus; “O gai ji grįžta, pa
sivysiu”, Bet gijzęs, Z. <Petrai- 
uenes nerado.

Į įvykių vietą buvo išsiųstas 
Kitas mechanizatorius su galin
gesne technika, tačiau jis grįžo 
•^nuvažiavęs, lik vyriausiasis 
mzimenus mechanikas šiaip taip 
prisikasė iki gmdyvės namų, bet 
leičerės ten nerado.

Rytojaus dieną buvo pradėta 
paieška, bet tik sausio pabaigoje 
Z. Petraitienę aptiko sušalusią 
sniege su medikamentų lagami
nėliu rankoje. Tą vakarą ji iš- 
Klydo iš kelio ir žuvo. Žuvo at
likdama taurią pareigą.

A. Balčytis (V.L.) 
(Iš Europos Lietuvio)

ŽIEMOS TRAUMOS

Trauma — naujas žodis oku
puotos Lietuvos spaudoje. Jis 
xeiskia organizmo sužalojimą. 
Tokių traumų buvo vien Kau
ne per dešimt sausio mėn. dienų 
per kelis šimtus. Tai nelaimingi 
atsitikimai, paslyd.mai gatvėse, 
lipant ir išlipant ž autdbdso fr < 
pan.

Traumatologinio punkto vy
resnioji sesuo Dalia Merkienė 
sakė, kad visi ligoniai skundžia- ' 
si, jog Kauno šaligatviai valomi 
blogai ir-beveik nebarstomi. Le- IĮ
niuo prospekte užkalbinu gatvės 
valytoją:

— Sakyk, močiut, ar smėliu
ko čia nepažeriat?

— O iš kur aš jo gausiu? — 
atsakė.

Žingsniuoju Laisvės alėja. Iš
puošta ši gatvė. Ne dažnas mies
tas tokią turi. Deja, čia slidu 
kaip čiuožykloje.

Ne vienas mename, kai moti
na pelenais pabarstydavo tarpu
vartę, laukujus laiptus, takelį 
iki šulinio. Dabar ir 
tai kur rasi, sako 
dentas.

Kauno ligoninėje 
mų” sausio 4 d. sugipsavo 29 lū
žusias kojas bei rankas, sausio 
5 d. — net 33. Panašių traumų 
buvo Vilniuje ir kituose Lietu
vos miestuose.

pelenų re- 
korespon-

dėl “trau-

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TjPS ON

EXPRESSMW ZWf/Mr

YOU'LL RUN INTO TROUBLE" 1F

IF VOU DRIVE AT THS 
s**e© st '

DON'T CUT IN BETWEEN GARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE

MOUHE FOLLOWING

asfiššii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

GAIDAS - DAI Ml D
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

r 2533 W. 71st Street |
M g 1410 So. 50th Ave., Cicero
' - Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

, /; .-. r . t. * ’ . J b t

Tel: 652-5245

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

nUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

AMSULAN3O 
PATAENAVIMA3

■ UR1M1
A.OPLYČIAJ 

'ĮSOSE MIESTO 

DALYSE.

Lfotavig

Atidėtu viį 

iXrektoriq

STEPONAS C. LACK IK SUNŪS

44Ž4 WEST. 0UIA STKEA’i rlZll
11U2M SOUTHWEST HIGH WAI, r&io. tlLU*, AIL 374*443*

*SM tto. HALSTKD STREET lek XATtU Clll,

BUTKUS - VASAITIS
i Avė, Cicero, flL TeL: OLympic 1-1WJ

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Te L: LAfayeOa 1-3571

GEORGE F. RUDMINAS *
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tel: YArda 7-1138 - HM
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P. Naujienų Redaktoriui.

Gerbiamasis, |
Mėgstu juoką, nuaidinti net ii 

sarkazmo aukštumas. Geriau gal Į 
— aštrumas, kurias mėgstu lyg j 

^dilgėles, tekias kaip kad tise [
jaunystėje, kai šokdamas pikni-;tokh 
ke, nusukdavau mergaitę į aik^-! 
tės pakraštį, į dilgėles. Ir kiek Į 
bučiavo juoko, kai abudu pajus-1 
davcni? dilgėlių kutenimą. ..į 
Beje, apšaukdavo žmonės suve-^ 
džiotoju, nors aš lokiu, kaip jie 
manė, nebuvau, nes kiek kur jai 
bevedziojau, nizkur nepalikau ir, 
pagaliau, Amerikon atsivežiau, j

Man blogai, kad nemokėda Į 
nias nei lenkiškai, nei rusiškai, 
negaliu kai kurių juoko išraiškų 
suprasti. Taip, sakysim, šiandien j 
levas su Maikiu magarvckrns I 
pažėrė tekį kzturraHi GI 1'1’, ‘ 
kuris, jei suprasčiau, gal ir ge-j 
rai dar užgaulų juoko nervą, bet, i 
deja, lieka jis dabar "numb”...'

Kadangi lietuviai viską daro 
rimtai .ir jokių juokų nemėgs
ta... mano pamėgimas juoko,; 
tai, turbūt, lietuviškas išsigimi
mas. Atsimenu, kaip karią Lie
tuvoje -vienas ūkininkas, gerokai 
sušalęs ilgokoje eilėje belauk
damas parduoti savo 2 bekonus, 
kai jais atsikratė, užėjo pas Alau
šą magaryčioms skaidriosios 
taurelę išmesti. Eilės ten nebu
vo ir jis greit sušilęs skubėjo na
mo, nes jau ir taip buvo daug 
laiko sugaišęs su bekonais. Iš-. 
ėjęs i gatvę, pajuto didelį laimės ' 
jausmą ir taip sau lyg į karun- 
kos natą užtraukė: “Vis gerai, 
vis gerai, kai Lietuvą valdo’ švo- 
geriail”. j. Tik, kur buvęs, kur 
nebuvęs, kaip iš žemės išdygo 
tvarkos dabotojas ir tučtuojau 
apšaukė “laimingą” ūkininką 
priešvalstybine veikla ir nuvedė 
tiesiai į saugumo globą. Teko 
vėliau sužinoti, kad komendan
tas (mat, buvo tada karo sto
vis), peržiūrėjęs bylą ir pasi
remdamas įrodymais, tą ūkinin
ką nubaudė vienu mėnesiu pri
verčiamojo darbo stovyklos. 
Bausmę jis atliko Dimitrave,

LAIŠKAS REDAKCIJAI 
skaldydamas akmenis, plento 
statybai.

Matote, žmogus, laimės apim
tas, norėjo pajuokauti, bet jo 
juokų niekas nenorėjo suprasti. 
Mat, jo juokas buvo per aštrus. 
Aš todėl labai nesistebiu, kad 

it tradicijos tebesilaiko’
r d ibar tiek okupantas, tiek ir 

jo tarny!x)je d rbantieji lietu-* 
viai. Įsigyvenusi tradicija ar tai 
būtų religijoj *, ar įstatymų in
terpretacijoje, tvirtai laikosi 
žmon’ų įgimtame fanatizme. ’ 
Todėl ir čia, jei tik kiek balsiau' 
su<ijnoksiu, tuojau būsi, jei ne į 
stovyklą uždarytas (kai neturi-1 
ma galios), tai nors kokiu niek- ■ 
šu apšauktas.

l ai matote, pone Redaktoriau, i 
juk ir aš lik pajuokauti noriu, 
o šauliai tatai gali tuojau ap
šaukti ardymu kovos dvasios.

aš galiu padaryti? Pra- 
kiek angliškai pažlebe- 
tai labai * mėgstu Art 

griauna’’ 
Ameriką iš peties. (O gal, taip 
arp mūsų šnekant, jis yra koks r 

ag.ntas? Baisu!)...
Spaudžiu dešinę.

Jūsų — ž. iš M.

Bet ką 
mokau 
riuoli, 
Buchwald’a

EDWARD DERWINSKIS 
_ ATEIS Į BANKETĄ

r ®

$ 3

Teisėjas RICHARD S. JEMILO

Kongreso atstovas Edwardas j 
Derwinskis pranešė, kad ateis į! 
Naujienų banketą kovo 14 d. 1 

Į Amerikos Lietuvių Tarybos! 
ir Naujienų, banketus jis visuo
met atsidavo. ši kartą, nors ir! 
labai užimtas artėjančiais rinkl
iais, taip pa i dalyvaus, nes jam 
visada malonu pabūti kurį laiką 

pra-jsu naujieniečiais. Jis pats 
nešė, kad bankete bus.

— Vakarti Vokietija vasario! 
10 d. pritarė prez. Reagano nu- ■ 
tarimui skirti daugiau lėšų nau
jų cheminių ginklų gamybai, nes 
Varšuvos pakto kariuomenės ’ 
jau apmokamos tokius ginklus 
naudoti, ar nuo jų apsiginti.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Penkerius metus sprendė bylas; Įtrauktas Į kandidatų 
sąrašą būtų dėkingas, jei pirminių rinkimų dieną už jį balsuo
tumėte. Jis baigė aukštuosius teisės mokslus, 19 metų advo
katavo ir lietuvius labai gerai pažįsta. Dirbo lietuvių mėsos 
krautuvėse Town of Lake apylinkėje, padėjo lietuviams statyti 
Dariaus-Girėno centrą ir jame praleido gražiausius savo jau
natvės metus.

Jis gabus, teisingas ir visuomet yra pasiruošęs padėti 
lietuviams. Teisėjas Jemilo pataria balsuoti už demokratus.

KOMITETAS TEISĖJUI JEMILO IŠRINKTI

šachmatu pirmenybės

1982 m. š. Amerikos Lietuvių 
Individualinės šachmatų pirme
nybės bus pravestos 1982 m. ge
gužės 8-9 dienomis Ckvelande, 
Ohio.

Turnyras bus pravestas 5-kių
ratų šveicarų sistema. Laiko ri-' 
ba---- 10 ėjimų per 90 min. Trys *
ratai bus vykdomi šeštadienį ir 
du sekmadienį.

Varžybos planuojamas vykdy
ti A ir B klasėse, atsižvelgiant į 
žaidėjų reitingą (Chess rating),! 
o atsiradus pakankamai žaidėjų, I 
gal bus pridėta ir C klasė, kurio-/ 
je ža\tų žemo reitingo ir visai I 
neklasifikuoti žaidėjai. Žaidėjų ! 
klasifikacijos ribas nustatys 
ŠALFAS S-gos šachmatų komi
tetas, po preliminarinės dalyvių 
registracijos. j

| Preliminarinė dalyvių regisi-j 
racija atliekama iki 1982 m. ko- [ 
vo 22 d., šiud adresu:

j Vytautas Nacvytis, 1234 West 
Blvd., Cleveland, OH 44102. 
Tel. (216) 631-0210.

I Po preliminarinės registraci
jos bus nustatyta turnyro forma-

- tas ir galutinė registracija.
Į Dalyvavimas atviras visiems 
lietuviams š a c h matininkams. 
Žaidėjų skaičius neapribotas. 
Šachmatų vienetai ir neorgani-i 

; zuoti pavieniai žaidėjai prašomi 
' atsiliepti į preliminarinę, regist- 
! raciją, kadangi nuo jos priklau
sys tolimesnis turnyro vysty
masis.

Smulkesnės informacijos pra- . 
neštos visiems sporto klubams, 
šachmatu vienetams bei kai ku- v v . . . ipavieniams sachmatmm-i riems 
kams.

i

Mamai. Zam4 — P.rda»lim4 
XSAL ESTATS FOR SALI

NmmI, 2«r*4 — FarMailiaiM ;’ ' 
REAL S ST AT S FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

U12 W. Cermak Road Chicago, m. TeL 847-7747.:

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
; INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE ’ NOTARY PUBLIC

Skambinti tek 436-7878
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI - • 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu tr užmiesčiuose, arsit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava.
V .Tai. 927-3559 >

%

READER—ADVISOR

~ MRS. RUTH

ŠALFAS Sąjungos 
Centro valdyba 

-------------j

J—— — I - ,
DĖMESIO' .

62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
’Tiktai $120 pusmečiui automobllia 
'Liability apdraudimas pensinio-

kams. Kreiptis: " 5
A- LAURAITI!, 

U45 So. ASHLAND AVL 4 
TeL 523-8775. \ \READER & ADVISOR . ...

ADVICE ON ALL PROBLEMS OF 
LIFE SUCH AS MARRLA.GE, 

LOVE, BUSINESS.
MRS. RUTH CAN AND WILL 

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

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

1982 METU ŠIAURĖS AMERIKOS
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNES

32-osios š. Amerikos Lietuvių
Sporto Žaidynės įvyks 1982 m.

. gegužės 8-9 dienomis Clevelan- 
de, Ohio. Visuotinio ŠALFAS

, S-gcfe suvažiavimo nutarimu ir
’ ŠALFAS S-gos Centro valdvbos_ f °

7 i pavedimu, žaidynes vykdo Cle-
= velando Sporto klubas žaibas.

Žaidynių programoje bus 1982
į metų Š. Amerikos Lietuvių 
į Krepšinio, Tinklinio’ ir Indivi- 
[ dualinės šachmatų pirmenybės.

Krepšinio pirmenybės numa
tomos vykdyti šiose klasėse: Vy
rų A, Vyrų B, Vyrų Senjorų, 
Jaunių A, Jaunių B, Jaunių C, 
Moterų ir Mergaičių A.

. Tinklinio pirmenybių progra-
I ma apims šias klases: Vyrų, Mo-

!£^S>

I

222 WEST CEKMAK ROAD CHICAGO, EUNOE £KS

Phoca: Yb^aia 7-7747
Ihnr.9-8 Sat. 5=1

; wrTKIREPAVjaENT -7 
^fO>FIT YOU^INCOME <

MEET THE CHALLENGE!

PASSBOOK
SAVINGS,«

Pila cd 
Ccaposaded ,

Quazterl
OUR SAVINGS .

.CERTIFICATES
EARN UP TO ’8%

see ns tor 
financing 

1 AT OUR tow ura

terų, Jaunių A, Mergaičių A ir 
Mergaičių B. ‘

Prieauglio A klasei priklauso i 
gimusieji 1 963-65 m., prieauglio j 
B — gimę 1 $56-1967 m., prie- Į 
auglio C — gimę 1968'ir jaunes- Į 
ni, vyrų-senjorų — gimę 1942 m. • 
ir vyresni: ; j

Vyrų A klasę krepšinyje su-. 
daro iškilesnės komandos, at- .

JUOZAS ASCILA IŠĖJO
SVEIKATOS STIPRINTI

Į J. Ascila paskutiniu metu gy-: 
: veno Bridgeporte, Spaieio namų 
* trečiame aukšte. Jam pasidarė 
1 sunku užlipti į trečią namo 
’ aukštą, tai jis nuėjo j Bridgeview

rinktos šALFAS S-gos Krepšį- Convalescent Home ir atsigulė į į

MulualFedefal 
Savings and Loan

• e -  2-j : ' . -j

BOURSt Moa.Tuo^Fri.9^4

SraVBiG CHICAGO AND SVBUBBS SINCE 1905

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yri Mūfausis, didžrsush tr turtingiausia lietuviu tratem&linė or- 

gxnizxelja, lietuviams Ištikimi! tarnaujanti jau per 92 metu*.

SLA — atlieka kultūrlniui darbut, gelbsti tr kitiems, kurio tuot 
dubos dlrt»u

ELA — ttmokėle daugiai tarp ASTUGNIS MILIJONUS doleri! 
apdreuda savo nariama.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieŽko pelno, 
rkjug patarnauja tik Mrišalpos pagrindu.

Kiekviena* lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Suxlvieni)ime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, neto’ančias 
aukšte Jo mokslo ir ju gyvenimo pradžiat

spdraudžit pigia terminuota apdrauda: uŠ 
apdraudė* ruma temoka tik $3.00 roetarnu

vyra visete beturiu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopt} veikėjus Jie Jums 
pagelbės t SLA istrašytt

<5La — nitons 
ilooo

SLA — tDopn 
1 savo 
mielai

Galiu trefptii tr tlexial 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

VS7 W. WtA ft.
T«l. (till 5«-tS59

B*-

i SERVE WITH PRIDE IN 
s THE NATIONAL GUARD

nio* komiteto; Likusios koman- 317-kambarį. Tas seniams stip-^ 
dos žaidžia vyrų B klasėje, kur . namas yra S. Harlem gat-, 
gali dalyvauti ir vyrų A klasės yėje, piie 81 gatvės sankryžos, 
komandas turinčiu klubu antro- ■* Emai Petraitienei ne
šios komandos. į1011 pasielki, nes. jiį gyvena:

Krepšinyje, kiekvienoje kla- Springs miestelyje ir
sėje gali dalyvauti nedaugiau dažnai užsuka pas tėvą.
kaip 8 komandos, reikalui esant, j j. Ascila gimė Lietuvoj, prie 
atrinktos pagal apygardinių pir- ’ Liudvinavo, praeito šimtmečio 
menybių davinius ar pagal ŠAL- pabaigoje. Jis priklausė Socialis- 
FAS S-gos Centro valdybos pa- tų 81-ai kuopai,, padėjo organi-. 
rėdymą. _ ’ zuoti ALTą, visą laiką buvo;

Tinklinyje, komandų skaičius Naujienų korespondentas, o da-: 
neapribojamas. ra§o saVo atsiminimus apie

Preliminarinė registracija pri- savo brolius, dr. P. Grigaitį ir 
\alo būti atlikta iki 1982 m. ko- Miką Vaidylą, kuriam, jau su- 
vo 22 d., šiuo adresu: 1 sirgus, paskutinius metus atneš-

Algirdas Biėlskus, 3000 Had- davo maista iš valgyklos.
den Rd., Euclid, OH 44117. Tel.
(216) 481-716L

Pagal preliminarinės registra
cijas davinius bus nustatytas“ga
lutinis krepsinto ir tinklinio .var

žybų formatas ir
terminas.

Smulkios informacijos yra
praneštos visiems ŠALFAS Ša-’ --------------------
jungos sporto vienetams. ' ) ~ Plieno pramonės darbinin- 

_ _ _________  kai norėtų darbo dirbtuvėse, o
— —ne bedarbio pašalpos.

I — Izraelis Golano aukštumo
se apsupo’ keturis drūzų kaimus, 
žmonių niekur neišleidžia, nes 

’ ir registracijos įie als’sakė Izraelio pilie- 
čiais. Drūzų tikėjimas neleidžia 

‘jiems priimti jokios pilietybės.

DR. ANTANO L; GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima £auti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus,

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą J8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais  ..-Į

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gussen ~ AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekf arba 

money orderį, prie nurodytos kalnos^ri- 
bedant $1 persiuntimo išlaidoms.

ENERGY 
WISE

$4.00
$3.00

12.00

173» HALSTED ST, CHICAGO, IL 6066S

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija’* jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629. ‘

KAIP SUDAROM]' 
TESTAMENTAI

Tuo reikfdu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
□aruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. - .

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

f

A. T V ER AS
Lslkrodžfed Ir tarantenyW 

Pirdavtmax ir Taisyma*. '.
2644 Was? 9*h Stntf
Tai. Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvį 
ir kitus kraštus : .

F. NEDAS, 4059 Archer Arinoj,
Chicago, 1IL60632. Tai. Y A7-599C

Orgmtri car pooU tą 
uv* gaaollnau

KLAIDINGAS KELIAS
“Į tėviškę Jis (Kristus)' atėjo, 

tačiau saviškiai Jo nepriėmė. Bet 
kurie tik Jį priėmė, tiems Jis 
davė galią patapti Dievo vai
kais; tiems, kurie tiki Jo vardą, 
kurie užgimė ne iš kraujo, ir ne 
kūno valia, ir ne vyro valia, bet 
iš Dievo.” (Jono 1:11-13)

Maloniai kviečiame visus pasi
klausyti šios visiems mums taip 
svarbios programos šiandien ra
dijo banga 1450-AM 8:45 vai 
vakare per. “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį per Sophie Barčus 
radiją 9 vai. ryto išgirsite “Už
tikrintas stebuklas”.

Pareikalaukite knygelės “Kaip 
užgimti iš naujo”. Prisiusime 
ddvanai. Mūsų adresas: “Lithu
anian Ministries, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, III. 6M54.

— Britų vyriausybė paskelbė 
sovietų ir lenkų diplomatams 
naujus judėjimo suvaržymus. 
Buvęs 35 mylių apribojimas, su
mažintas iki 25. Dabar britams 
kelia susirūpinimą sovietų jūri
ninkai, kuriems netaikomi jotoe 
suvaržymai Apie 1,000 Sovietų 
Sąjungos jūrininkų kas savaitę 
atvyksta j D. Britaniją ir spėja
ma, kad jų tarpe yra KGB 
agentų.

M. ŠIMKUS
• -V. ’ '• f f «- -4 V 4 .- V . i t

Notary Public J ’

INCOME TAX SERVICE -

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

63642, , ’42*4454

F. Zxpelia, A«enf 
XtOI^ W. 95th ft

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAI

Darbo valandoc nno 8 vai ryt* 
Ud B t*L vak. SeSUdlenį tm* 

9 reL ryto fld 12 vaL d. 
Ir pagal auMtarim*.

Td. 776-5162 arta 776-51U
M4I West 63rd Straef

CMcato, UI-10629

PLUMBING AND HEATING 
(Vand«ntiekls ir iildyma*)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates. 
735-6361

PIRKFT3 ->AV TAUPYMO BONUS

I — Nmjkuo*, Chtage, a, (ft , >Ur«b |«t|
.4




