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SVEIKINAME JOANĄ POŠKIENĘ, 
RYTOJ SULAUKSIANČIA 100 METŲ

dama nei s kurdes, pasakė, kad 
ji nori važiuoti. Tai buvo'1920 
melais.

Vasario 16-tą, kada pasaulio Pb Lietuvos pasiskelbimo lais- 
lietuviai, švęs Lietuvos Nepri- va valstybe, Britanijos valdžia 
klausomybės paskelbimo 65-ąją atsiklausė Šių lietuvių karo naš- 
metinę sukaktį, Rockforde vie
na tos Lietuvos dukra $vęs savą 
šimtąjį gimtadienį. Joana Poš
kienė jau buvo 35 metų amžiaus 
Pirmojo Pas, karo našlė, kada 
Lietuva pasiskelbė save nepri* 
klausoma valstybė. Poškienė vi-: 
sados pasidžiaugdavo, kad jos. 
ir tėvynės gimtadienis išpuola 
tą. pačią diena. ' 
. Poškienė šyęs savo 100-ą.U 
gimtadienį senelių prieglaudoj, 
Rockforde, kur ji jau praleido 
paskutinius 6 metus. Bet dėl 
metų naštos ir su amžium susi
jusių fizinių negalavimų, ji ma
žai, puota us. ,J i neteko regėjimo, 
prieš dešimt ;mėtų ir paskutinių 
laikū jos girdėjimas gerokai su- 
mentkėjęs.

. Ši šimtametė lietuvė išgyveno . salos-prezidento parei-
Tabai margą gyvenimą. Ji l’M-1 goint Kaip buvo galima tikėtis, 
rito bnvo priversta gerokai pa-.- ■ '
važinėti. - Gimė jį 4 883 ih. vasą-1 
rio 1-& d. Eidtkūntioše, Prūsijoj,; 
nepertoll nuo Virbalio; Jos Ievai 
Prūsijoj tarnavo pas stambų 
ūkininką. Tėvas Kazys Bagdo
nas, kilęs iš GeisteriŠkių, Suval- 
kijojėŲbuvo atleistas-Jš- caro rai- 
tetfų pulko, dėjipažeistos sveiką-' 
tos (tarnyboj, jį arkl^§.?^ųmetė‘ 
ię-rimtai su.tr.^ikė):2ifoąnos mo
tina b^.vo^Djlmbra.us|iaitė,-.ięgi iš 
Suvalkijos.' 
gimė;&^-tėvai parsivežė -Lietu
von, kur tėvas gavo .zakristijono 
darbą, Pajevonio parapijoje (teįi 
tūOs'jIaiku vargonihkavo buv. 
Chicagoj Lietuvos konsulo An
tano Kalvaičio tėvas) . Pajevony 
Bagdonai susilaukė apie 10 vai
kų, Eęt iše jų .išliko .įik. trys mer
gaitės (įskaitant ir Joaną) ir 
vienas berniukas. Pati jauniau
sioji, Matilda Čapuliėnėr sena 
naujienietė, gyvena Rockforde.

1012 metais Joana ištekėjo už 
pajevoniečio (Eglupio kaimo) 
Kazio Paškevičiaus ir tuoj po 
vestuvių jaunoji pora išsirengė 
į Ameriką važiuoti. Pasiekę uos
tą Vokietijoj patyrė, kad dėl ne
sveikų vyro akių, jiems Ameri
kon vykti leidimo Amerikos au
toritetai neduos. Vieton grįžti 
Lietuvon, Paškevičiai nusprendė 
važiuoti į Škotiją, kur tuo metu 
gyveno keli jų pažįstami.
Škotijoj, Glasgowe, gimė jiems 

du sūnūs. Škotija patiko Paške- 
vičiams, bet jų planus pasida
ryti pilnais . škotais išardė kilęs 
Pirmasis Pasaulinis karas. Kazys 
Paškevičius, su didžiuma Glas
gowe gyvenančių lietuvių vyrų, 
kadangi nebuvo jie ‘Britanijos 
piliečiai, buvo išvežti į Rusiją, į

liti, ar jos norėtų grįžti Lietu
von,. pas savo žmones. Jei taip, 
tai anglai sakę, kad jų Raudo
nais. Gryžius šias našles ir jų 
vaikus perveš Lietuvon be kaš
to. Paškevičienė, kuri buvo 
karšta lietuvų patriotė, nedvejo-

Vėliau, kada jos vaikai (abu I 
dar gyvi, vienas. Juozas, gyve
na Chicagoje, antrasis, Antava", 
Rockforde) paaugo ir persikėlė ; 
Amerikon, ji pasiliko Marijam 
pelėje. Sakė, kad nori m.r.i ir! 
būti palaidota numyiėloj Lie-1 
tuvoj.

(Nukelta į 5 psl

KIPRO SALOS PREZIDENTAS 
GAUNA DAUGIAUSIA BALSŲ

SALOJE YRA 600,000 GYVENTOJŲ. GRAIKAI 
SUDARO 80 PROC. SALOS GYVENTOJŲ

NICOSIA, Kipras. — Praeitą ir atėn.ė ^šiaurinę Kipro 
sekmadienį pasitaikė lietinga 
di^iąŲ^et Kipro salos gyvento- 

’jaĮ, nežiūrint į lietų, balsavo vi- 
š^dięną. -. /v
§Saloj buvo pastatyti trys kan-

daugiausia balsų gavo dabarti
nis .prezidentas Spyros. Kypria- 
noU.- Jį galima- skaityti '■Cerrtrtr 
pašlijos nariu: Jis buvo susiblę-į' 
kayęs -si. komunistais dabar! 
niuose rinkimuose.

k*

Antruoju kandidatu buvo V? 
sos L^ridėSi-. dabartinft^ grai
kui- d^jwl^^cialist^^g- 

. joĮ,Wstėvas.’.•
Trečiuoj ii y kandidatu buvo 

'■ GUflcbs' • .Čleri'des, konservą to- 
riiąį 'pasisakęs prieš komunistus.

’ -/Gyventojai nesiblaško
'V- j-kairėn ar dešinėn

. i

salos j
dalį.

Dabartiniu metu, turkai .yra 
Kipro šiaurėje. Juos saugo turkų 
kariai, kad nekiltų tarpusavio 
kovos. Turkai nedalyvavo šiuose 
rinkimuose. Iš viso buvo užre
gistruoti. 327,080 balsuotojų. Vi
siems aišku, kad rinkimus lai- 

jjižs^datetrtihisprezidentas Kyp-‘ 
I ■ rrą»ou.įlG>uiu^BLai..bavo-pla<ia- 
.^T^ę sajrb' kAndidata statyti, bet 

. I įsitikinę, kad pralaimės, nutarė

Kipro salos gyventojai savo, 
i laiku 'blaškėsi i dešine ir j kai
rę, .bet dabar tas blaškymasis 

' šiekT Uek aprimo. Kada salos 
prezidentu buvo vyskupas Ma
karios, dauguma jį sekė ir jo 

>kl^us£. Keli Atėnų generolai su- 
manė-padaryti perversmą ir pri
jungti Kipro salą prie Graikijos. 
Vyskupas pasipriešino ir genero
lai- prąlaimėjo. Įsimaišė turkai

eniti Kyprianou kandidatūrą.

ŽUDIKAS NACIS PATARIA 
UŽMIRŠTI

LYON, Prancūzija. — žudi
kas nacis Klaus Barbie dabar pa
taria apie karo metu atliktus nu
sikaltimus daugiau nekalbėti ir 
viską užmiršti. Jis pats pasikal
bėjime pasakė, kad jis nieko 
nebeprisimena ir nieko prokuro
rams negali pasakyti.

Karo metu Barbie, būdamas 
Lyonc nacių vadas,. įsakė suim
ti apie 4,000 Prancūzijos žydų 
ir išvežė juos į Vokietijos sto
vyklas. Tie žydai daugiau nebe
grįžo į Prancūziją. Jis taip pat 
įsakė suimti 7,000 Prancūzijos 
kovotojų prieš vokiečius.-Dido
ka jų dalis buvo sunaikinta.

KALENDORĖLIS

rusų kariuomenę. Taip jis ir t 
dauguma tų vyrų dingo kare.

Rytoj Rockforde gyvenanti Joana Bagdonaitė Poškienė 
minės savo šimto metų sukaktį.

Vasario 15: Jdvila, Faustinas 
Anshjlis, Raida, Greitis, Taurė 
Vaidulis.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 5:23 
Orai debesuotas, visut.

Llinois senatorius Frank Savickas pareikalavo, kad 
Valstybės departamentas'ir prezidentas padėtų lie

tuviams atgauti Lietuvos nepriklausomybę.

Minėjimą Chicagoje organiza- vėliavom:s 
vo Amerikos Lietuvių Taryba.

Iš anksto spaudoje buvo VLT- 
Ko ir Tautos Fondo atsišauki
mas. prel. M. Krupavičiaus ir 
prel. Baikūno priminimai, kad 
gausiai dalyvautume 65 metų 
sukakties minėjime ir aukotume 
tik ALTui.

Per radiją girdėjau tuo reika
lu kalbas: stud. R. Tričytės, inž. 
E. Jasiūno, dr. L. Kriaučcliūno, 
M. Pranevičiaus ir kun. dr. J. 
Prunskio. Pasisakė ir Chicagos 
Liet. Tarybos pirmininkas V. 
Samaška, Vyčių atstovas ir žy
mus veikėjas.

Minėjimo išv<;arėse prie Jė
zuitų namų, prie laisvės pamink
lo, turėjo būti trumpas žuvusių 
už laisvę pagerbimas.

Pagal programą, pamaldos 
buvo:

a) Liet. Ev. Liuteronų “Tėviš
kės” parapijos bažnyčioj, 10 vai.

b) Šv. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioj 10:30 vai.

c) Ziono bažnyčioj 11 vai.
> * *

10 vai. rinkori uniformuoti 
šauliai kelti vėliavas ir organi
zuotai eiti į bažnyčią po vėlia
vų pakėlimo, šauliams vadovavo 
Vytauto Didžiojo rinktinės va
das VI. Išganaitis ir J. Mackonis. 
Uniformuotų šaulių dalyvavo 
virš 50.

10 vai. pakelta Amerikos vals
tybinė včkava ir prie bažnyčios, 
aikštėje, tautinė vėliava. Kėlė 
šauliai. Po to, sugiedotas Tautos 
himnas. Dalyvavo arti 200 
žmonių.

Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo 
65 metų sukakties minėjimas

nešinos, žygiavo į
bažnyčią pamaldoms.

Pirmieji ėjo šauliai, savano
riai, ramovėnai, Reg. Liet. B-nė,, 
Moterų šaulių padalinys ir Ge
nerolo T\ Daukanto kp. šauliai. 
Iš viso eisenoje dalyvavo arti 
300 asm nu. Buvo moterų, pasi
puošusių tautiniais rūbais. Labai 
graži eisena!

Bažnyčios choras pasitiko or
ganizacijų eiseną su giesme: 
“Apsaugok, A u kšc i ausi 2 s, tą 
mylimą šalį”.

Chorui vadovavo muzikas A. 
Linas,- vargonais grojo p-lė Situ-, 
tylė ir protarpiais K. Skaisgirys.

Šv. Mišias atnašavo J.E. vys
kupas V. Brizgys.

Labai 
mokslą pasakė kan. 
rauskas.
rimosi dienas, valstybės demok
ratinę santvarką ir... Sovietų 
okupaciją. Tėvynainiai kovoja 
žūtbūtinę kovą už l'ėvynės ir 
religijos laisvę. Visokeriopai tu
rime remti jų pastangas. Jie lau
kia iš mūsų ryžtingų žygių ir 
viliasi, kad patekės aušra.

* * *
šv. Miši ųauką nešė tautiniais 

rūbais pasipuošusi p. Orenlienė, 
J. Tamulis ir V’. Samaška. Daug 
cjo prie šv. Komunijos.

šv. Mišių metu giedojo A. 
Giedraitienė.

jautrų patriotinį pa-
Zaka-

Priminė valstvbės kū

šauliai ir kitos organizacijos,

Prieš pabaigą, choras sugie
dojo “Dieve, palaimink mūsų 
brangią Tėvynę”.

Bažnyčioje iškilmės baigtos 
Tautos himnu.

(Nukelta j šeštr puslapį)

ŠARONAS PASILIKS KABINETE 
MINISTERIŲ BE PORTFELIO

JEIGU M. BEGINĄS PASITRAUKTŲ, KAUNIETIS 
MUŠĖ ARENS TAPS IZRAELIO PREMJERU

JERUZALĖ, Izraelis.—šis sa- . 
vaitgabs buvo labai įtemptas vi
same Izraelyje. Premjeras Begi
nąs buvo įsitikinęs, kad pajėgs 
sudaryti naują ministerių kabi
netą be gynybos ministerio Ariel 
Šarono, bet išaiškėjo kitokie 
dalykai.

Sekmadienį Beginąs ir vėl il
gai kalbėjosi su g n. Ariel Saro-, 
nu. Pasirodo, kad šaronas pa
keitė savo nuomone ir visai ne
sirengia pirmadieni atsistaty
dinti. Gynybos ministerijon jis 
pasikvietė gen. Rafael Eytan, 
išsikalbėjo ir pranešė Be ginui, 
kad šaronas neatsistatydina iš 
gynybos ministerio pareigų.

Beginąs ir toliau’kombinavo. 
Jis oficialiai paskelbė, kad gen. 
Šaronas atleistas iš gynybos mi
nisterio pareigų.

Tuo tarpu Beginąs išaiškino 
kitą klausimo pusę. Jis norėjo 
perimti gynybos ministeriją ir 

;prašyti ... parįaine.nto_ pasitikėji
mo. i 
nėjo parlamento narius ir įsiti
kino, kad tokiomis pakaitomis 
jis negaus pasitikėjimo. Jam 
trūks keliu balsu. Tada Begi- 
Ūąs pradėjo naujas kombinacijas 
kabinetui,sudaryti ir pasitikėji
mui gauti. .

. Beginąs turėjo pasiųsti specia
listus pas aukščiausio teismo 
pirmininką I. Kahaną, kad išaiš- 
kitnų, ar aronas gali pasilikti 
ministerių kabinete. Jis-su tikiu 
pasitraukti iš gynybos miniote 
rijos, bet saugumo sumetimai 
jis nori būti kabineto nariu. JŲ 
nori pareikšti savo nuomonę i 
kitais valstybės klausimais. Mi
nisterial ne visuomet klauso ka
bineto nutarimų. Gen. šaronas 
nepaklausė ministerių nutari 
ino, persikėlė per Suezą ir lai
mėjo karą. Jis tada tapo didvy 
riu. Jis ir dabar yra pasiryžęs 
nebeklausyti kabineto nutarimo.

Jis yra įsitikinęs, kad teisėj', 
nutarimas nekliudo Šaronui būt 
kitoje ministerijoje valdytoju 
Sekmadi.no vakare oficialia 
nutarta, kad'gen. šaronas būti 
ministeris be portfelio, 'likta 
tada Beginąs galės gauti pasiti 
kėjimui reikalingus balsus.

Be to. Beginąs nutarė prašyt 
Mošę Arensą, dabartinį Izraeli 
ambasadorių Washingtone, ka 
perimtų gynybos ministerio p: 
reigas. 
dorins 
gimęs
Kauno biznieriai. Jis jaunas bi 
vo atvežtas i Amerika, čia i 
bai^ė universitetą. KaJba lab; 
gražiai angliškai, žino ameriki 
čių papročius. Jeigu Beginąs n 
pajėgtų vadovauti vyriausybe 
kaunietis gali būti pakviest 
premjero pareigoms.

Pasirodo, kad ambasu 
Arens 1925 melais yr 
Kaune. Jo tėvai buv

Ant greitųjų jis-apklausi-*

ŠIAURĖS ITALIJOJE
-UŽMUŠĖ4<LŽMQNIŲ _:

CIIAMPOLAC. Italija.— šia 
rėš Italijos kalnuose yra iron 
tas 150 perlų aukščio keltuvj 
Jis per dešimtmečius užkelda 
į kalnus pačiūžininkus, kad j 
galėtų pačiūžomis leistis n: 
kalnų.

Kalnų viršūnėje yra įrengi 
restoranas, kur žmonės gali p 
valgyti ir pailsėti, še:mes nu 
veža ir vaikus.

Sekmadienį Europoje sint 
'abai smarkūs 
kesni jie buvo šiaurės I tali jo 

.Jau beveik prie viršūnės iškė 
sius vežimėlius pradėjo su 
vėjas. Supimas buvo toks st 
rus, kad numušė vieną vežini 

,su kylančiais žmonėmis. Ve 
mėlis su žmonėmis užkrito ; 
žemiau buvusio vežimėlio, ir 
su žmonėmis numušė. Už.mt 
10 žmonių. Jų tarpe buvo 

1 jauni vaikai.

vėjai. Bar sm;

Kongreso atstovas Martin Russo pasakė, kad JAV 
niekad nepripažins Lietuvos įjungimo 

į Sovietų Sąjungą. - : -

Sekmadi.no


TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių moksle Janių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

DEVYNERIOPA SAVIŽUDYSTĘ
Iki dabar net-devyneriopai mes save žudom 
ir taramės geli patriotai, normalūs žmo
nės, tikri krikščionys esą!

(Dabartinio žmogaus apsigavimas)
visi bijomės vėžio, kaip labai Bent VIENERIOPAI sumažink 
rojingos ligos. Visi norime savižudystę, ir Tamstos širdžiai 
engti nelaimingo atsitikimo, išauš laimingesnė diena. Jau bus j

PAKELEIVIS
•4r

Ešu iš pakeleivis žemėj;
^fan jos nežinomi keliai. .
Ir aš vis laimei ar nelaimeį ,, t t 
žvelgiu dangun — kur žvOT^fiai;
Pieno takais kelius nušviečia:

žvaigždžių žvaigždynuos milijonai;
Jos spindi rubinų varsom.
Tarsi romėnų legijonai.
Žengia kolonom dyvinom,
Į mums nežinomos visatos buit|.

ailant paslydimą ant slidaus j tuom’ užverstas didelis akiniu 
:o ir kaulo sušilai<žym:i. Visi ’ant tavo giltinės tako į Tamstos 
aprimę pasenti Įgristais bu-įšifijį. O kai dar l^iiąis AŠTUO 
mi, savęs prižiūrėti nepajėg- i N1A-IS būdais kliudysi širdies 
mi. Bet apie devyneriopą savi-

Ir aš fegiu. manųjų protėvių šešėlius. 
Ir žefiiėjė Įmintas pįlas jų!.:. 
Tailta — prikaltas Promotiejus; 
KanlOnama yandėns lašų L .. 
MaskVos barbariškų plebėjų.

jį yra baisesnę už visas žmo- 
as neląiines, kartu suėmus: 
eŽ tokiš daugybinę savižūdys- 
■ blanksta, vėžiai,, -nelaimingi 
iliKiniąr'ltahū su liguistu se- 
lunif...’ 
SasĮdieų ^j^’Įietiiviai girdime 
skaitunjeirk^d jep tas ir kitas 
išų ^plabai geras,
iidįi^^fvHuoĮnęnei žmogus,- 
tų višat , vos, pusamžio
^ūkę^;.’kri$>-‘ ŠIRDIES ATA;, 
IŠ pąjdi^tak. - Tarp .31 ir 60 
iŠ? ąiųliąXlSi.hiūsų žjnonės ke-į 
tųar^Tžlny^ąrf ne tiek bakte- 
ų', t^Joį.Lbėi' bombų paliesti, 
!k ■atakos neatlaikiu-.į 
ji,viekas- tokių gyveno- 

riet devynę- j 
pai^l’Ąįp A bitsiiaukė AN’KS-

ūprd^p jjęi ■pasirinikmo veda1-: 
. mųš^Įki -lenkiasi po širdies 
trnės-dalgiu. Visi kalba, kad 

tokiai giltinei laijk lankstosi 
iihpa. laiką. kai tikrumoje 
its • jii larikstyriiasis -tęsiasi 
3lų metais, jiems nė nejąiį^ 
[ill; ’ nematant, nesuprantant’ 
zo NESVEIKOS elgsenos. Dau- 
ina tokių • besilankstančiųjų 
ib savo nesveikos elgsenos pa
sas, bet jie dė asmenybės PA- 
LPIMO .'taiso giltinei taką į 
zo širdį net devyneriopai. Taip 
opia> jungiantis širdies gilti- 
s atėjimui, nenuostabu, kad ji 
a dažna viešnia pas. palyginti, 
anus jMŪsiškius.

Nežinia ir neveikia 
žudo mus

Vieni mūsiškiai dėl nežif.oji- 
3 ar nerangumo sužinoti, kiti 
1 apsileidimo, ar žinant ne- 
ikios, nesumažina DEVYNE- 
OPOS savižudybės iki tol, 
da visos pastangos išsigelbėti 
ti šaukštai po pietų. Jie GA- 
ŠJO teiksimai veikti, bet ne
ikė ir todėi perankstyvo galo

giltiriėi artintis į savo širdį, su 
silauksi normalaus gyvenime 
džjaugsmo.

Mat, gyventi, ar anksti mirti 
yra pats didžiausias skirtumas 
žmogaus gyvenime.- Kiekvienas 
Ejiris pajėgs 
iiautis save žndęš, po kelių rriė ; 
riesių-melų biis daug saugesnėje j . 
padėtyje savo širdies 'sergamu- j .. 
mo, mirštaihumcr‘'alžvil^įu. j

Nepakanka vien* žiniųį reikia . ’ 
ir pajėgumo: ASMENYBĖS 
PARANKAMO IšSiV^TYMO.j ! 
Tik tada žmogus pajėgia savas Į 'r 
naudingas žinias prilaikyti gy T _ 
venimė. Todėl dabartinė mūšų 
sveikatos didinimo - veikla turi' 
eiti dviem keliais: žinių įsigini-.n - 
ritas ir jų pritaikyriiųf SAVOS j ~ 
ASMENYBĖS SUžMOGTNLMAS’i, -s 
turi būti' lygiagretūs ^kasdieni- 
hiai mūsų darbai. Bet koks : 
^leidimas šioje dvęjopbjė veik-^ 
fojė-atneš rnūiris nesėkmę šir-v 
dies apsaugos srityje. Tokia ne
sėkmė mums daug' kamuos — 
gyyybė yra NĖĮKAĖS’ŲOJ A- 
MĄS gėris. Todėl visi stenkimės 
Įdek" daugiau tokio gėrio įsigy

širdies žudikas yra 
' gerai žinomas

a « .v** *

, Mes rąndaiųęs didžioje kovoje 
su šTdies„ žudiku. Kiekvieną 
DIENĄ širdies liga nužudo. 1,400 
amerikiečių. Dar paralyžiaus. - 
galvos smegenų suardymas kas
dien paguldo ant menčių pusę 
tūkstančio žmonių. Taip iš viso 
KAS MINUTĘ daugiau negu 
vienas - amerikietis atsišveikir^a 

laikęs’ kovos su širdies ir sme
genų giltine. O kiek dar šimtai 
tūkstančių kasmet palieka mūsų 
tarpe širdies bei smegenų ŠU- 
KRYPeLIĘ. baisu ir pagalvoji 
apie mario ir Tamsios aįisileidi 
mą kovoje su širdies bei smege-

Aš nežinau kuri kita tauta, 
Apvainikuota erškėčių vainiku 
Ištvertų taip, kaip Lietuva!
Ir žėngtų Viešpaties likįiminiu kėlu 
į laisvę, pergalę ir gČtj!

»

Įr aš einu drauge kartu sų ja?
Nors mano kojos kruvinos ir basos. 
Dangun pakyla Viešpačiui malda, 
Q žemėje sužvilga rasės...
JTalp cfeiirfaiitdš — atspindi Lietuva!

Laisva ji buvo — LAISVA BUS!
L.ietųvjo tesidžiaugia TYRA širdis.
Tik NĖPARDUOKIT LAISVĖS Už GRAŠIUS!
Nusižeminęs maldauju jūs:
SAVOS TAUTOS VAIKUS!... ?!

. . Vilniaus Katedra

‘ i v
’’’-i. valines'kląujagyslių. (arteti- 

■s sluoksnio sukietėji-- 
fotas, ma s, pnssret'-m a s
;r susIaM^mžaši O'.$»• aitėrljos 
pristato-k radja višąnr kūpu'1- 
sic'aitant.ir širdies raumenis bei 
smegenų ?eęfesi T rek Yauinenys,

. tftri t-šu 
gavimui1

„r. • ląi vidines kuAP”.* 11 7 i

* dėĮ: niąž,mpaq. ;-
U. PAVEĖDgjjilAS.
Tik ša paveldėjimu dabar mes 

tegalime neš mes nega
lime pasirinkt? sau sveikus tė
vus. .Tik ' ateityje, kreipiant dė
mesį į tėvu sveikumą, galima 
bus šią devintą negerovę pa tai
syti. Bet virš minėtas ĄšTUO- 
ŠlAS, hegerove^dar ŠIANDIEN 
nies galime ir turime imti ša-

j krauju
. j 3yąrli0jW^r^-^-,A

1 ifefc šhidies<ri.wifiėnd'’ tiek sink-i tinti iš savo gyveninio. 0 šalinti
, n;s jei tik 

VIENĄ tų negerovių turi, jau 
.iųo dviejų iki šešių kartų turi 
didesnę galimybę susilaukti šir-

genų celių gvyyayiinąs baigiasi kiekvienas turime,
Su tuo jų pasibaigiiriu užgęsta 
ir žmogaus gyvybė.

Susipažinkime su devĮ-ne-. 
riop u savęs žudymu

, šįi ri s yra nę. kas kitas; kaip j neturi 
GRUPĖ’ RAUM-ii?\‘t>.Tlęviau-Į. j ' 
inenys yra stipriausi žmogaus

su'saviškas’visam laikfe/3 1^L raumuo - jų gųupč j desnęv galimybę širdies ataka,
visada yra per geri, per stiprūs jaruosi.

] dies atakos, palyginus su tuo 
.' i asmeniu, kuris . tos negerovė;

dant mirtų per anksti. Juos nu
žudo bilogųiųis (gyvybinis) ar 
lerjjų pjĮskrclima's, prilųdĮji 
mas — ..ūrrEiutiski.EROŽfe.

Toks dabartinis arterijų pri- 
skrelimas tapo didžiausia širdies 
igos epidemija. Nesergame da-

jei turi daugiau negu vieną 
zirš minėtą negerovę, tai dar di-

Kai. žmogus esti normalaus 
svorio, kai jis turi normalų 
traujospūdį, kai jo kraujas ėst 
repersaldus, neperrūgštus ir ne- 
pęrriebus, kai jis, nerūko ir vi
dutiniai juda-kruta, darbuojas 
ir dar. kai jo elektrokardiogra-

pi

kelta

0 kaip ta širdies giltinė vadi
nasi, kad ji tokia galinga?! Ji 

1 nėra tokia galinga, kad iries jos--------- r---------------- -7 n........j p- tv*“*
silaukė. O dabar, dar šiandien ' nešiitramdytufrie. Tik per musų 
LMS1ĮA ir kiekvienas k i ta<, apsileidimą ji tokius ragus iga- 
kl»l veikti.' 1 at ko lauki. ko| ,<>. mų, JĮ dalgi įsigijo. Jos 

vardas yra SKLEROZĖ. Ji daž
niausiai pasireiškia arterijoje, 

vartais, ,ko nesiliauji save todėl tikslenis jos vardas yra 
t DEVYNEPJOPAI žl'DIpS?! ARTERIOSKLEROZĖ Jangliš- 
----- __ _ - - __ ■ • -A . ‘

seną llėsveikų įpročiu balą 
adžioji, ko po nežinios purvy-

bar raupais,, plaučių uždegimu. I -na normali, jo inkstai sveiki ii 
džiova. Kądaisę tos ligos kirstei ijūžio liauka (thyroid) normalia 
kirto mūsiškius. Mes krentamoj dirba, tai tokiam žmogui pi i ei 
rudens lapais pačioje savo gyve
nimo vasaroje, kitas net pavasa- gauti širdies ataką yra nuo vie 
ryje, vien dėl to, kad apsilėidžia^J įio iki 20 ligi nub vieno iki pen- 
me, kad savč riet l>kv YNERIO-,! ęiasdtš nu.
PAI žudomet Sklerozė nie's pa-| - Visai kili popieriai esti, kai 
lys didžia dalimi artiname Į saiJ miogus turi du ar tris virš minė- 
vo širdį, ą , , | ųs iš devynių nsgerumų. Tadr

Sulaukiant 65 melų, galimybe

savižudiškai elgiamės,! w vienu iš dviejų (taigi, 50'c) 
neatsikra ome' gydytojų! i’pač kai sekančioji trejuk 

mogų kamuojąs kai perriebus 
traujas, peraukštas kraujospū 

rlerijas' lis ir nutukimas, tada tokio as-i 
mens širdžiai yra ne pyragai.

o' ypač^’' Toks tvirtinimas nėra išmis
ta ni’isą šii dies >f! as kažkokio gydytojo. Virš mi 

iki vi^i&K šir-l lėtoji tiesa yfs paimta iš gyve
I Hi s ra-uumų be; smeĮ.vaa..ceiiųį limo.- Taip atsitinka iš pažiūroj 
J s icr'kiniĮUOi Štai be DP.V'YSII 
I.LEN.UDUJAL <

lil.'S VIS !.... .......
mes nvatsikra ome' gydytojų] i’pač 
mums nurod ino savižudišku- 
;io Mede na si sekė, kad skle- 
r.y a r uit i į mū-ų 8i 
s vi blausi DĘVYN1 NENAU-

11 >ĖLIAL vJie; p. vieniai
,• <.ilar:ih ji. !■
įsmegę r u ...jėga,

Daugelis iš mūsų pajneriaiiii, Prieš tapdamas ąstronauiu, 
kai 1970 metais erdvėlaivio kpt. J. Swigert kartumu lietuvių 
Apdilo i3 kapsulė, grįždania iš 
Menulio atgal į Žemę, buvo.įvy- 
.iušio sprogimo smarkiai apga
dinta. Mažai buvo belikę vil- 
iįėš, kad trys astronautai gyvi 
sugrįžtų į mūsų plariėtą, todėl . 
,-isas pasaulis su rūpesčiu ir ; 
most aha sekė per televizijos 
stotis perduodamą įvykių eigą, 
vapsuičs įgulos vado John L. 
Swiger! sthnanumo ii’ šalta
kraujiškumo dėka, nelaimės bu
vo išvengta, ir Apollo 13 erdvės 
kapsulė laimingai nusileido van
denyne.

Praėjusio lapkričio mėn. rin
kimuose J, Swigert buvo išrink- ; , k i < ♦'t. 1 j *• L •*a*
ras į JAV Kongresą. Deja, poli
tikoje pasireikšti jam nebeteko, 
nės labai staiga ir netikėtai jo 
gyvybes siūlą . nutraukė kaulų, 
vėžio liga. Mirė būdamas tik 51 
mėtų amžiaus. Su iškilmingo-' 
nis bažnytinėmis ir karinėrnis 
apeigoriris palaidotas Mount Oli
vet kapinėse, netoli Denverio, 
Sol.

kilmės kpU Thomas G. Jurgėlu 
skraidė 118-je Connecticut vals
tijos oro apsaugos eskadrilėje. 
Beskraidydami s p r a usniiniais 
qaikirituvais, jiedu buvo labai 
artimūi susidraugavę. Jž Swigert 
dažnai apsilankydavo Thomo tė- 
vp William J. Jiirgėlb tabako 
ūkyje, kuris -tada buvo hetiįli 
South Windsor, Ct.

Kpt. T. G. Jurgėlas žūyp 1S64 
metų liepos 25 dieną įvykusioje 
lėktuvo avarijoje,’* sugedus jo 
vairuojamo sprausminio lėktu
vo varikliui Tėvai Jiirgėlai la
bai skausriiingai pergyveno vie
nintelio sūnaus tragišką mirtį.

Wm. J. Jurgėlas yra labai nuo
širdus ir susipratęs Amerikos 
lietuvis. Retkarčiais jas parašo 
lietuviškoje spaudoje,o su drau
gais ir artimaisiais labai gyvai 
susirašinėja laiškiis, pasidalina 
ąlsuniriimais, džiaugsmais ir 
rūpesčiais. Jau nuo 1070 metų 
jis palaiko tvirtą koresponden- 
ciriį i-yšį su čikagiečiu. inž. E. 
Jašiūnų ir labai nuoširdžiai jam 
padeda rinkti žinias apie Ame
rikoje skraidančius lietuvių kil-

. . Iki 75 procentų dabartinių pa- 
! cientų, ateinančių pas gydyto
jus, NEPILDO jų nurodymų 
dėl savos asiiienybės sumenki
mo. šitą silpnybę meš visi sten
kimės paversti stiprybe. Ypač 
lėvaj, imkime tinkamu elgesiu 
ugdyti savo vaikų ’ asmenybes, 
tada jie sveikesni ir laimingesni 
bus. Čia atsiriiintina, kad vien 
vaikų mokymas bei jiems turtų 
krovimas tob gražu dar neuži 
tikrina vaikams sveiko-Iaimin 
go gyvenimo. Asmenybės su
tvarkymas nuo pat gįmhhd pra
dėjus yra pats SVAMBIAUSIAS 
ir NACD1NGIAUSLYS tėvų sa- 
/o vaikams suteikiamas gėris., 
l'aip paruoštas žmogus bus kuo 
geriausias pacientas.

Jis. toks Imdamas, pajėgs pa- 
kraujospūdį tvarkyti die

ta, ar dar ir vaistais bei drus
kos nevartojimu — ne per mė- 
iesĮ, bet per visą savo gyvenimą 
r ne retkarčiais, bet nuolat. Tas 
,ats :r su cukralige nutiks.

Su rūkymu yra tas pats, kas 
iešva nunų valgymo atšikra- 
ant. Asmenybe susiuormavu-; 

šiam yra lengvai atsiekiamas 
jėris. Ne kitaip esti ir su riu- 
.ūkeliais.

Perriebų. perrūgštų ir persal
iu kraują galima tvarkyti tin- 
<ahiu valgiu. Tik visų pinna šu- 
i noriu nokime savas asmenybes, 
fsda visi gydytojų nurodymai 
lebus tyruose šaukiančiojo i 
>alsu. • »

išvadą, Mes turinįę moksliš- 
:ą pagrindą, ant kįirto štovėda- 
ni mes gahmc duoli atkirtį šir.- 
lies ii* $Hte£enų gilithei. Ypač 
d si pusamžio sulaukusieji ren
kimės tokiam atkirčiui; Taip 
.'Igdamięsi mes išgelbeąime Šim
ams tūkstančiii asmenų gyvy
rėk jr suteiksime jiems nuo 10 
ki 20 melų ilgesnio laimingo 
gy^rėhinib.

Nebamięškinu. kad širdies- 
crąujagysiių sklerozė yra vy- 
iausiori giltinė šio kramto ždbo- 
u rns. Jos didėja. X&min-1 
<ifne, kąd ItUmoM širdies Sla- 
ca net Ii) procentu nclaimingų- 
,ų numarina tuojau aę laike Še
šių savaičių. Net penktadalis jų 
(20%) įniršta la>ke vienos va-| 
a ūdos apturėję ai Aką.

Milijoną’ žmonių cyibar ran-l 
last pavojingoje .p^dėhje, nųrsi 
jie tariasi sveiki e*ą. Ne bakte-| 
rija^-tiė vėžialT ne Kirmėlės pa-l 
ėda mfisų sirdis, bet pats mūsų 
gyQntmo BUDAS. Todėl riuo 
šios minutės visi lietuviai pr3-

nėtais visais astuoniais (pavel 
įėjimą, tvarkysime vėliau) ne
gerumais tvarkymasis nepa- mės lakūnus, 
kenks nė vienafn, o visiems su-' 
,eiks geresnę sveikatą. Sėkmės.

Pasiskaityti YOUR HEART 
HAS NINE LIVES, book by 
SJakęslee and Stamler. Pren- 
tfce-iiall, Inc.

— ej

— Pietų Afrikos katu laivyno 
bazės aukštas pareigūnas D. 
Gerliardt ir jo žmoris siiimli už 
šnipinėjimą Sovietams.'

.veikai atiodanliėms asmenims 
___________  luino pusamžio--sulaukę-tūryje 
L PAKELTAS kįaujopūdis. j ar k/T'S vinS penėtus iš <k 

iEBt S'.KR A T JĄ$I ynių ;(ne^riirni| |ris£ factors)
Nenustokime %ilties

Nvąpsikiškime ir visko lįievu’ 
icpavcskime. Nesakykim: “Die- 
.o valia, kaip Jis norės, taip ū 

Ne, niekada nepamirš 
kad Dievas mums jau da 
sas galimybes būti svei- 

HkJIMAŠ. NEVEI^-Ižkias ir ilgai gyveniniu džiau^-

ho '.stertriii 
l»cr; justų 
acid) kiekiu. J‘

Ą1 įg'iyvri (Ris ’ bei J 
Ucjūmo rūgšties (uHc

• u
ypač*ous . 

< ūsiu] kim?

Mutual Federal 
Savinas and Loan

III .i i

• -bįi larbavimošiL.\: n 
stokr* .

6. < 1 KRAL’Hk (diabetes
* "'-i

K |I AMPA. .NERVINIMASIS

lis. Tik mes naudokimės Dievo 
‘fhuihs duotais įrąrikiaiš savo gy
venimui pągenntį, o nė jam su
menkinti. Planuokime. saVo as- 
mėnybę kiek apšlifavę, f&*hiin- 
gdin. ilgesniam gyvenimui.

--- *EST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL
Į Pn'sr K«zart»u*k»*. Pres. T»t ; ^^7-7747 /
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JONAS JAKUBONIS ! i

LIETI IVIS SALYS SUVOKIETIN 0 
LIETUVĮ DUONELAITĮ

Man buvo nesmagu, kad ma- j maniau, kad sužinosiu to žmo
na tėvaj> daugiau žinojo, negu ‘gaus pavardę, bet niekur neuž- 
:;s. Dabar, jaunimas daugiau ži- tikau to aprašymo. Esu tikras, 

kad mano tėvas žinojo, bet až | 
iki šios dienos nežinau. Tas

ry;. Dabv. jaunimas daugiau ži
no negu tėyai. Tėvai leidžia vai- 
I. is į mokyklą, kad daugiau ži
notų. Vieną kitą dalyką 1------
mokykloje daugiau ąiižir.o n:gu 
rivai žinojo, o. j*e įsivaizduoja, 
k .d jie daugiau visko žino.

Mano tėvas žinojo, kas buvo 
‘ s žmogus, kuris iš Karaliau-
• 3 važiuodavo į Petrapilį ir vi- 

. —.et sustodavo tame lietuvio
; s ■■'•.tame Rygos priemiesčio

• • bloke, kuriame mano tė
■ '■> jM'O Lu*ą. Pradžioje jis ap- 

yveno .vienas paties buto sa-
. .linko Įkilę.’ Biznis gerai ėjo, 
i : savininkas nutarė dsr vieną
• ' gos priemiesčio bloką .pasi- 
s stv-i; Statvba tiek tub buvo 
r-, jusi, kad jani jAu'reikėjo 
p .mkelti į statomą naują blo
ku. Be priežiūros', naujos staty
bų? negali palikti. Jis viskąnie- 
'L. ką šiame hute turėjo. Mano 
ievas ten persikėlė gyventi. Jis 
gsvo vieną kambarėlį ir lovą, 
bet kai savininkas viską paliko, 
lai kai kuo tėvas ir pasinaudojo.

Netrukus visa mūsų šeima 
persikėlė į tą sayminko bųlą> 
Atvažiavome ir tsn Apsigyveno
me visi: molina, brolis,.aš ir abi 
mano seserys. Pirmame rašinyje 
išėjo, kad aš turėjau 4 seseris/ 
Iš tikrųjų aš turėjau tiktai dvi. 
Taip, rodos, ir buvau parašęs, 
bet kai raštas buvo surinktas, 
tai pasidarė 4. ;

Bet šiuo atveju tas netikslu
mas neturi didelės svarbos. Svar
bu buvo tas,-kad-aš iki šio meto; 
nenustačįau kas buvo tas žmo
gus, kuris apie 1909-12 metus 
važinėjo tarp Karaliaučiaus i'. 
Petrogrado. Man atrodo, kad jis 
turėjo būti lietuvis, kuris važio 
jo Vokietijoj spausdintas kny
gas.. Jis nuveždavo. Jas į .Petra
pilį, o iš ten lietuviai persiųs
davo į Lietuvą. .. t -r

I
Muravjovas buvo įsakęs su-, 

laikyti lietuviškas .knygas, at
gabentas iš Vokietijos, bet jis 
nieko nesakė apie knygas, einan
čias Lietuvon iš Rusijos'. Latviai 
jokių-knygų nespausdino Vokle-j 
rijoj, tai nieką? tų knygų ir ne-' 
gaudė. Ėstąįį.:^R,'paf nieko ne
spausdino Vokietijoje, jie buvo 
toliau atsilikę negu lietuviai

Lietuviai daug rašė apie knyg
nešius. -\š visas tas knygas' ir 
straipsnius perskaitydavau. Vis

Jonas Jakubonis

vaikai' žmogus važinėjo iš Karaliau
čiaus į Petrapilį. Jis pažino Pet
rapilyje veikusį lietuvių chorą 
ir dainininkus.

Man labiausiai patiko pirma
sis Karamzįno eilėraštis “Dažnai 
’liejasi ašaros”. Jis buvo atspaus
dintas mano nusįp-rkloje mažo
je knygutėje. Kita poezija man 
buvo nesuprantama, bet jo pa
sakymas “Ašaros liejasi iš akių’' 
man atrodė, kad buvo man pa- 

' rašytas. Iki šio meto aš nekal
bėjau apie ašaras, nors jos man, 
kol buvau mažas, “dažnai liejo
si”. Gyvenimas taip susidėjo,* 
kad jos liejosi.

Išvažiuoju pora arklių iš Ry- 
igos ir per laukus ir miskus vie:-j^aį jssiverkdavau, tai geriau pa
nas traukiu į Kubilius. Mano tė-; sjjausdavau. Man buvo smagiau 
vas jaunas mirė. Mane, 12-1 ij va/Jįioti toliau.
metų berniuką, .varydavo su}' Ben man visą laiką rūpėjo 
arkliais į Rygą. Važiuodavau 
pora arklių, bet vienas. Neteisy
bę sakyčiau, jei t-rirtinčiau,. kad 
nebijojau. Bijojau tos kelionės. 
Nežinodavau, ką aš pakeliuje

• sutiksiu. Vieną. ' kartą mačiau 
priešakyje atjojančius žandarus. 
Jie jojo'priešfriga kryptimi. Man' 
atrodė, kad jie joja tiesiai ant 
manęs. Jie būtų galėję mane 
kaiičiais užkapoti...

Jie jojo ir prijojo’ Važiuojant 
priešinga kryptimi atrodė, kad 
jie smarkiai nešėsi,.bet kada jojo

ALEKSANDRO MANTAUT0 "
I ATSDIINIMAI APIE PŪTVĮ

(Tęsinys) A . jog “privilegijos pritraukia
Šlamštą, o lie jų atrenkamas 

šaulių moterų veikloj* akty
viai reiškėsi visos Vladui Pūt- 
viui artimiausios ir brangiausios 
moterys. Jo gyvenimo draugė 
Emilija buvo šaulių Moterų gar
bės pirmininkė ir garbės vadė. 
Šaulėms moterims visos sąjun- 

, gos mastu vadovavo Pūtvię 
Į duktė Ona Tercijonienė, vėliau 
j jo sesuo Marija Žm uidzinavičie- 

nė ir pagaliau jo duktė Sofija 
Mantautienė. (Kita šaulių mofe^ 
rų vadė buvo Leokadija. Dai- 
nauskienė). Viena iŠ Pūtvio dva; 
šiai artimiausių ;asmenų,- jo

pačių lietuvių sėtos,, augintos, 
maltos ir valgytos.

pamatyti Donelaičio Metus. Man 
tas nepažįstamas lietuvis tvirti
no, kad. Donelaitis dar gražiau 
parašė.; Jis rašė ne tik apie aša
ras, bet apie lietuvių ūkininkų 
vargus. t

Tais laikais'Donelaitis pasira
šydavo Donalitius. Taip lotyniš
kai skambėjo jo vardas-. Donelai
čio knygos taip pat būdavo pa
sirašytos Donalitius. 1 aip jis 
pasirašė, kai Karaliaučiaus uni
versitetan įstojo. Bet lietuviškai 
jis vadinosi Duonelaitis. Jo tėvai 

pro šalį, tai tas smarkumas ne-Įdirbo duonai išauginti, lai ir va- 
bųyo toks didelis.

Važiuodamas namo, atsime
nu, skaičiau Karamzina:

, ‘'Často zdes v judoli mračnoj i tiems leido rašyti Duonelaitis. 
Sliozy liutza iz očei”. j

Ką reiškia “judoli” nežinojau, 
bet aš šitaip išsiverčiąu šiuos žo
džius: “Dažnai’čia tamsiame eg
lyne 'ašaros liejasi iš akių”.

Aiškus daiktas, kad ašaros lie- 
ijasi tiktai iš'akių. “Judol” man 
a t rėdė eglynas, nes aš pats va
žiavau per eglyną. Medžiai buvo J 
tokie aukšti ir tankūs,-kad-bū-i 
davp tamsu tankynėje. Bet.kaiĮįam- pakišo, kad Duonelaitis ne 
priėjau prie besiliejančių .ašarų, fęieną,' bet kelis Įkartus pasirašė 
tai iri man. pradėjo ašaros riė-, jDonalitius, tai ir įritino lėngya- 
deti. • . ••'-• • ; ' ■ . , Įitikius lietuvius,, kad Duonelaitis

Kaip man buyp smagu,/kadįne Duonelaitis, bet Donelaitis.
Karamzinas aprašė rjętfančiašfškardžius lietuvių. vokiętinim,ui, 
ąsa^ras. Prisimj&AUį Jęa<r ir manLeigu tai buvo “mbksliškai” pa- 
liejoši... Prjsipažjūsiu, kad bu-Į g^ta, nesipriešino.- Jis pritarė 
vo geras sumanymas į eilėraštįišaiiui, ■' ■ ‘ f' * ■ /'

draugė Honorata Paškey.ičiūtė- 
‘ Ivanauskienė buvo pirmoji šau

lių moterų organizatorė drauge 
su Ona Pūtvyte-Tercijoniene ir 
kt. šaulėmis. Jauniausioji P.ūt- 

Į vio duktė Emilija įsteigė stu- 
: dentų šaulių Korp! SAJA ir jai 
pirmininkavo.

i: Kalbant apie.kovą už šaulių 
Sąjungos visuomeniškumą^ pra
bėgomis dar turiu paminėti vy
riausiąjį Vlado" Pūtvio sūnų Sta
sį. Būdamas Žemės ūkio minis- 

j leris, Seimo paryš, Šaulių Są-t 
jungos tarybdš naiysl (193G Čir 
1937 metais) ir žemės ūkio mi
nisterijos šaulių būrio globėjas, 
jis kovojo už tikrą šaulišką sa-

Vertikus '
Europos Parlamento vicepir

mininkas dr. Egon KJepsch, at
vykęs ,.į Europos Krikščionių Jis KUVUJO uz uni4 jjauusK^ sa_ 

' Demokratų Federacijos Kongrė- vanoriškumą ir šaulių atranką^ 
Į są Paryžiuje, gruodžio 8 d. apsi
lankė vakarienei pas Birutę ir 
Adolfą Venskus. Šio apsilanky
mo metu vėl atsirado proga pla
čiau išsikalbėti okupuotos Lie
tuvos, Europos.Parlamento pil
naties posėdžio ir kitais klausi
mais.

dinosi Duonelaičiais.
Didvsis lietuviu kalbininkas 

Rygiškių Jonas pats rašė, ir ki-

Bet garsusis mūsų kalbininkas 
Salys, baigęs .mokslus Vokieti
joj, išmoko vokiškai galvoti. Jis 
išrado fkisyklę. kad kreikia rašyti 
taip, kaip žmogus, gyvendamas, 
pasirašinėjo. Jie užmiršo, kad 
Donelaitis tada pasirašinėjo lo
tyniškai, nes tada; .buvo - Jokia- 
mada.

■: Salys surado, o gal: vokiečiai

įrašyti ašaras. Taip man atrodė,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
O LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moka.

L4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vin* 
’rovės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stota 
6. haukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir A 

.'e2aus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis l 
I. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubus, A. Rūkitelės ir JL Vare

■ ūrybos povdkslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.
@ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojoa !r to 

Mdų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafa. 
I ventes be^jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu' stiliumi ir surinktais dudmenfrfft 
bei užkulisiais. Studija yra1,151 pusi., kainuoja W.

® VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral) 
tns Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne Mum 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Htt 
ritūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf-

> LlKi U V LSKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Timalfainrti 
Įiomiai paraiyU įtudijs. apie Rytprūrius, rėmlAntįs P&kalnėl 1 
I^abguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienais 
lietuviui Leidinys ffinatruotu nuotnukomk, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinim&.%tr jų vertiniai j vokiečių kalbą. Laba) 
naudingoje 535 pusi knygoje yra Rytprūsių temėlapla. Kaina K

» K4 CAUMtS L1MK rtlytojoi Petronis Orentaitės 
minimai ir mintys apie asmenis Ii vietas neprik. Lietuvoje fr pb 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapim 
Let kainuoja tik X3. ' * . •

e JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius., neraprw 
Li* ir klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje; tik » 
Jurgio Jašlnako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pc* 
r ją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imopeun tela« 
knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja >6.

V gATYJaN*? NOVELtS, SU Žb*čenko kiryba, J. VaJaiS 
kr t role 40 «mofirun nedalių. Kaina 15

Knyectf fnunamoi

Jis griežtai protestavo prieš tar
nyboje daromą spaudimą stoti 
į šaulių Sąjungą, motyvuoda- 
mas,-kad-šaulių. Syga^yrį sava
noriška organiząicija. Taip pąt 
protestavo prieš papigintų bilie
tų šauliams išdąyihėjiirią ir ki- 

A. Venskus yra VLIKo tokįas privilegijas..Jis'pilnai su-j 
atstovas prie Europos Parlamen- ĮjjęO su savo: tėvo įšitikrnamhj 
to ir Europos Lietuviu KrikšL / ■'''
čioniu Demokratu Tarybos pir-' 
mininkaš.' Birutė Venskuvienė ras0: “Labiausiai džiuginą Jūsų 

kairedaguoja ELTĄ prancūzų 
ba. a

teigiamas elementas”. Dėl tdfcių 
savo pažiūrų nebepateko į L-Š. 
S-gos tarybą 1938 metais.

Atėjus okupacijų metams, pa
sirodė Vlado P ū t via žodžių ir 
idėjų teisingumas, žlugo valsty
bė, žlugo ir jos kariuomenė. 
Bet tauta ligo gyva, gyvavo ir 
tebegyvuoja šaulių Sąjunga, 
vesdama atkaklią kovą už Tė
vynės laisvę įvairiausiomis for
momis. . m -

Daug buvo rašyta apie mūsų 
kariuom.nės nesipriešinimą ru
sams užėjus, apie pasidavimą 
pa vergėjau j neiššovus nei vie-. 
no šūvio. Aš čia neturiu jokios 
intencijos mesti į kariuopieDę 
dar vieną naują akmenį. Mano 
manymu, mūsų' kariuofuėnė, 
gavusi įsakymą, būtų kovojusi, 
ir narsiai kovojusi. Bet valsty
bės kariuomenė" yra valstybės 
įrankis ir daro tai, ką valsiybė 
liepia; Gi su valstybini a, .Į.suka- 
rinta- jšaulių Sąjunga oficialiai 
tegalėjo pasielgti lygiai taip, 
kaip ir kariuomenė.

I^t jgyvoji,; tikroji, pūtyiškoji 
Šau’ška; —Tautos karitįmenės 
dvasia sužėravo, sušvito kukfti- 
mo, rezistencijos, partizaninio 
pasipriešinimo metų. Čia neban
dau pasakyti, jog'per 1941 mėtų 
sukilimą ir vėlesnės partizanų 
kovas kovpjo vien tik šauliai. 
Tačiaų, rezistencijai 'pritaikyda
mas apie nepriklausomybes, ko
vas tartus Pūtvib žodžius,..galiu 
tąsiai tviftinti,. jog JietUvių 
tautos istorijos naujajame auk
so lape, kurį.įrąŠė rezistencija, 
šauliams priklauso' neabejotinai 
daugiau, jtęgū vieųa aųlt^p eilu- 
•tė. Deja,; sukilimo if .partizani
nių kovų isforipgraf  i joje šau
liams iki šiol dar neteko matyti 
vietos, .kuri jiems priklauso.

j linges Tremtyje visuotinį atsto-įj 
vų suvažiavimą kalbėjau su su-** 
važiavimo dalyviu Leonu Pra-‘* 
puoleniu, 1911 m. sukilimo va-"* 
du. L. Prapuolenis sutiko suZ’ 
manim, kad šauliai, kaip šio su-j‘ 
kilimo dalyviai, lietuviškoje’* 
spaudoje yra arba nepakanka-’; 
mai paminėti, arba visai nuly-T' 
lėti. Iš dalies čia kalti it mes 
patys, šauliai, nesiskubindami 
sudaryti sukilime dalyvavus ų 
Šaulių sąrašų, užrašyti bent dalį 
svarbesniųjų šaulių atliktų žy
gių, aukų. Duok Dieve, kad ne
tolimoje ateityje tai būtų pada
ryta. Bet kiekvienu atveju, par
tizaninis pasipriešinimas, pa-!-’:- 
tuotas ne 
štabo ar 
terijos, 1 
nės- gva-. 
Pūtviir i

u

limenas 
■s m'r.is- 
i T< vy- 
. Viado

buvo jo mint;s ir kc 
gas bei Tėvynei Lie' 
liūgas tikras s šau’i 
galima tiktai įsivaiz 
būtu buvę o V * A
šininio rezul 
demokratinė 
tų galėjusi 
bolševikų
ruošti partizaniniam 
y a Isty ri i.i n i n it >; ž b k! ėr 
pins jos savanoriškų, visu 
aišku sparnu.-..'

simra. 
ybm-i 
re ik a-

u

iri zamnio pasrj 
a t ai, jei pūlviM š:m4 s’jmga

kišvai 
atėjimo ir )£.S1*

— Sausio 30 d. Lenkijos baž
nyčiose buvo perskaitytas vys* 
kupų laikas, kuriuo karin 
i'iausybė buvo paraginta 
šium su numatytu popiežiaus 
vizitų, paskelbti amnestiją po^ 
Utiniams kaliniams.

J pareikšta ka’d ateityje
bendrai dirbant gal pąvyfeį jū-i

* su žodžiais tariant, plačiau kcin.-
' sol įduoti visas lietuvių., jėgas Dažną.i jjagąiįima', ne/tįk vienos

Liet. Krikš.’ Demokratai 
f 

pasveikino H< Kohl
Lietuviu Krikščioniu Demo

kratų Centro Komiteto pirm. 
Vladas Ščliūnas pasiuntė Vokie
tijos kanccleriui Helmut KohL 
sveikinimą lietuvių krikčšionių- 
demokratų vapJų, .jpišrinkimo^ 
Vakarų Vokietijos kancleriu; 
proga. Gautas gražus atsakymo 
laiškas, pasirašytas paties kanc
lerio dr. H. Kohl. .

Pragiedruliai lietuviu 
santykiuose

* s- X X - ’ . * * . / .

Atsakydamas Į Amerikos Lietu- 
ivų Tarybos pirm. dr. K. Šidlaus
ko sveikinimo laišką, naujasis

yra kilusi iš lietuviškos duonos, JAV LB pirm. dr. A. Butkus-

;•> Todėl mes visi dabar turime 
suvokietintą Donelaitį, kada vi
si lietuviai žino, kad jo pavardė

— Britų didžiausia futbolo 
lažybų firma Uiti ewoods Pools 
švenčia savo 60 metų sukakti. 
1923 įlietais pirmoji premija bu
vo 2 svarai ir 12 šilingų.

— Garsusis chirurgas Bari 
nard, kuris pirmasis atliko šir-

bendrai mūsų išeivijos ir mūsų-/aukseeilutės, ’bėt net, ir 'vieno ęties persodinimo operaciją, dėl’ 
tautos bei Lietuvę®- gėrpyei”; •-"■ Aukso žodžio.V •'■ *. .-V /. • į....

■' - ,'LKDS biuletenis Lv PerA’feną'.LįetuypššAulių^Są-itiką.' .;
f • • - • ’ . i. . . * * ~iZ ' ‘A /- f • ** • -* . 'V \ ’

tautos bei Lietuvos genpyei tukso žodžio.

<

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

IMS West 69th St, Chicago, ID. 60629 * TeL >25-2787 

EMdtilf pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

M ARU A NOREIKIEN1

Cosmos Parcels Express Corp* 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICM 

Jill W, IJth St, Chloro, HL ««2> ♦ Tel 125-2711

JAY DRUGS VAISTINE

DŪMINAI • KOSMETIKOS REIKME 

šiokiadieniais nao

• F A55IX MAT Ui-

pirštų ' artrito baigė savo ptaki

KVIEČIAME I NAUJIENŲ
<j6’

Sekmadienį š.' m. kovo 6 dieną

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

• DAINOS

s :• VAKARIENE IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — įėjimas $20.
■■ ’y '. ' ' j ■

BANKETĄ; RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto fe

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

6 — Naujienos fo, S, ID. Tuasdiy, February 15. 1983
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Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimas labai svarbus

Klaipėdos uostas 19.31 metais
(J, Laurinavičiaus drožinys)

Praeitą sekmadienį, 1983, ui. vasario 13 d,., CĮucagos 
Marijos aukštesniosios mokyklos salėje Chicagos. Lietu
mi Taryba suruošė Lietuvos Nepriklausęmybės paskel
bimo 65-rių metų sukaktį. Lietuvos Taryba buvo paskel
tu'i kelis svarbius aktus, bet 1918 m. vasario 16 dieną ji 
įaskęlbė, kad Liętųvoskgyvėntojai ima suverenines tei- 
:es,?ątsirttbėžnįb^ nuo bet kokių anksčiau buvusių susi- 
arimij su ‘įeitomis valstybėmis ir ryžtasi kovoti už tas 
;eises. " ■ , •>/•' V.

Kanauninkas'Vaclovas Zakarauskas paskaitė pras- 
nįngą invokaciją, pabrėždamas lietuvių tautos pąsiryži- 
ną kovoti už tautos teises į laisvę. Jis Įdėjo daug širdies 
r jausmo Į skelbiamas mintis ir užkrėtė kalbėtojus ir 
ūsą minėjimo eigą.

JAV Kongreso atstovas Richard J. Durbin yra lietu
os ir ąmęrikiętįs. Jo motina yra lietuvė, jis gerbia savo 
nokiną ir specialiai atvyko iš Springfield, Ill., kad galėtų 
)asidalinti keliomis mintimis su šian minėjiman susirin
kusiais lietuviais.

Kongreso atstovas priminė, kad praeitais metais jis 
•yžosi nuvykti į Įuiętuyą ir pamatyti, kuo lietuviai kvę- 
>uoja. Jis norėjęs pamatyti tąš vietas, kur jo motina buvę, 
gimusi. Jis buvo gimtiniame jos kaime, buvo Kaune ir 
Vilniuje. Visur, aišku, buvo dviejų pareigūnų lydimas, 
cad jam . “kas nors neatsitiktų’’. Jis pamatė, kaip lietuviai 
gyvena buvusiame kaime ir įsitikino, kad lietuviai gy
vena viltimi vėl tapti nepriklausomais nuo rusų komu- 
ūstų primestos globos. Kauno viešbutyje jis nelaukė aš- 
unfos valandos, kai turėjo ateiti du jo palydovai, bet 
sėjo Į gatvę prieš 6-tą valandą ryto. Jis matė senus ir 
ddutinio amžįaųs žp\opęs, ne^yęįpįąųčįu§ dępaesio Į So
netų įsakymus, bet ryte einančius i bažnyčią. Tas jį Įti
kino, kad lietuviai tiki laisvės viltimi.

Washingtone atstovas Durbin, susitaręs su Kongreso 
itstovu Martin Russo paruošė Įstatymo projektą, kuris

Vasario 16-ąją skaitytų Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės diena. Jiedu tuo reikalu kreipėsi Į Atstovų Rūmų 
ir Senato vadovybes. Jiedu nustebpy kad' nei Senate, nei 
Atstovu Rūmuose nebuvo nė vieno balso prieš tokį pa
skelbimą. Nesipi-įešino nė Valstybės depąrtąmęntas. Va
sario 16 dieną pręz. Reagąnas pasiratys Įstatymą, kuris, 
vasario 16-ąją skaitys Lietuvos Nepriklausomybės Diena 
ir Amerikos gyventojų daugumai bus priminta, kąd prieš 
55 metus tą dieną buvo, pąskęlbta Lietuvos nepfikį^ųsp- 
mybė ir lietuviai ryžosi, patys demokratiškai tvarkytį 
visus visuomeninius, teisinius ir kultūrinius reikalus. 
Tai rodo, kad yra vilties Lietuvai tapti nepriklausoma.

Kongreso atstovas M. Russo priminė susirinkusiems, 
kad jis jau ne pirmą kartą kalba Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimuose, pabrėždamašj kad jis ir 
ateityje kalbės, kol Lietuva bus nepriklausoma- ip. laisva. 
Jis patarė lietuviams nenustoti vilties, nes kiekvieną kar
tą jis mato vis didesni buri žmonių, reikalaujančių Lietu- 

Į vąį įaįsvės. Jis užtikrino susirinkusiems, kad JĄV nie- 
1 kad, niekad nepripažins Lietuvos Įjungimo į Sov. Sąjungą.

Illinois valstijos vicegubęrnątorius sp.ėcįąįiai atvyko 
is Springti eldo, kad galėtų pųjcti į^Įupis. lwtųyįąms. ginti 

I savo teises ir perskaitė gubernątoriąus James R. Thonųi- 
I son proklamacįįą, kurioje Vasario 16-oji skelbiama Lie- 
| tuvos Nepriklausomybės Diena. . - -

Bet pačią jautriausią kalbą pasakė T Hindis senatorius 
i Frank Savickas. Marquette Raikę jis yra ^ąĮbęjięs lįetų- 

kartų, bet niekad: jis neįdėjo- tiek širdies 
į savo, kalbą, kiek jis Įdėjo praeitą sekmadieni. Jis iškėlė 
lapą popieriaus ir tarė: : . ’ . ' : ’ '

i ' — Rezoliucijos tai yra tiktai lapas popieriaus!

DETROITO NAUJIENOS
76 SKYRIAUS METINIS SUS^įNK^AS

Su3lrijQk:mas įvyko vasario! 
mėą. G d šv. -Antano parapijos 
salėįę. Susirinkimą pradėjo 
pirm, Allon^s Juška. Po trum-l 

Į x> aiidarvjouio žodžio, pakvietė 
Stąsį šimpyūną pirmininkauti, 
YŪdą Stąškų. —- sekretoriauti.

Perskaitytą darbotvarkė, ka
iri. priimta šu pakeitimu. Buvo 
įSprįiųąti nauji nariai. Suda- 
i -yla manjatą komisija iš Algio 
‘ yaitiejįiaičiŲ, Kazio Razausko ir 
> Leonardp Šulco. Praeito susirin- 
! kinio protokolą perskaitė Vla- 

j dfak. StaŠkos. 
į Metinį veiklos pranešimą pa- 
| darę pįrnk A. Juška ir perskai- 
į ė iŠ pranešimą.
Įftan š;xne bąyo paminėta, kad!
ve^onįs Juozas Tamošiūnas pa-į 
liko ĘALFui 50,000 dolerių. Da- į 
bar BALFui priklauso penkios i 
d.aiigijos, iš viso skyriuje yra Į pr.aųe a apje 
158 nariai. Savoms išlaidoms 
jadengū buvo suruoštas paren
gimas. iš kurio gauta 400 dote-tyefeęto įyą^iavimp. 
rių pelno.

Iždininkas V. Staškus prane
šimą patiekę raštu. Kasoje da- 
art’niu metu yra $2.275.17. Re

vizijos komisijos aktą perskaitė 
irrh. Rožė Razauskiėnė. Kasos 

stovis sutampa su Revizijos ko- 
nisijos patikrinimu.

Po trumpų diskusijų, visi pra
nešimai priimti rankų plojimu.

Toliau sekė Valdybos ir Revi
zijos komisijos rinkimai. Išrink
ti: Alfonsas Juška pirm., kum. 
Alfonsas Babonas — vicepirm., 
Vladas Staškus — sekr. ir ižd.^ 

:česys šadeika — fin. sekr.; na-, 
ęįai į Ropi^š ^bciohis, t Ona ša- 
deikienė, .Lidija Mingėlienė, Ka
zimieras Šrągauskas, Antanina 
Jonynienė h* Valentina Ostėikie-1 
nė. į Revizijos komisiją išrink- mą janhiklią ruonių medžiokles

♦ ♦ ♦

ĄL?. RADUQ Kt-VBQ 51ĘTĮ- 
NIŠ SVSĮRiN.KDĮAS

J W/2 mętąjs Italijos Kalabri- 
kjps pakrantėje povandeninio

4.-MA Razauskiėnė pinu.,
gnas ę .ros du

doze Razauskjene ir Jurgis Mi-« Xi, ’.••/. * n- » u-a'ada ' į svėrė po l«>0 kilogramų. Tai butą
F dviejų nuogų 2 metru aukščio 
}-karių. Neturėjo jie ginklų, nors 

n.eal>ejojania juos buvus gink
luotus ietimis ir skydais. Vienas

V'suotinis metinis narių susi-j iš jų pavadintas “Jaunuoju”, ki- 
inkimas įvyks š.m. vasario mėiy tas,— “Senuoju”. Ištisus s:pty- 

17 d eną tuoj po pamaldų šv. nis metus buvo šalinami šių 
Įntano parapijos salėje, 12-va^-V-ojo amžiaus prieš mūsų erą 

Gegužmė po stogu Įvyks kovę 'graikų meno šedevrų tūkstant- 
nčn. 20 dieną Dievo Apvaizdos J metinio buvimo vandenyje pėd- 

' '‘sakai.
Šių natūralaus dydžio graikų 

karių bronzinių statulų akių 
obuolių baltymai padaryti iš 
dramblio kaulo, lūpos — iš va
rio, dantys — iš sidabro. Kai ku
rie specialistai mano, kad skulp
tūros’ yra didžiojo Senovės Grai
kijos skulptoriaus Fidijo kūri
niai. Restauruoti unikalieji radi
niai eksponuojami Rcdžodi, Ka- *T T -LT* • • 1 • * y

larapijos salėj?, taip pat tuoj pę 
išmaldų, 11:30 vai.

Ant. Sųkauskas

VOKlEčl \I APIE KARO 
NUSIBCALTĖLIUS

Vokiečių žurnalas Djpę Spį gel 
• “karų nusikaltė

lius”, kuriems šiuo metu Ame? 
rijkoje yra iškęltos bylos dėl ne-

i - a- ' i . .. . . įlabrijoje.Tarp jų nnn>ipąs is. lietu-vos.! ’ •

I iOz-rkS >vAl>lAb

ELDORADO
(Tęsinys)

— Ir gavo?
— Gavo, atrašė.
— Keista... Netgi labai keista,
— Kodėl gi?
— Tuomet jau bolševikai buvo Lietuvoj. ..

\Ta, tiekto! '
— Bet po to, viskas nutilo, nutrūko, kaip 

•andeny.
— Štai ir yra, ką aš norėjau pasakyti. Antra 

nertus, gal tamstos sesuo tebėra Lietuvoj?
— Gali būti ir taip. Aš labai norėčiau dabar 

itsigabenti ją pas save. Ar nežinai tamsta, kaip 
na galima būtu padarytį?

— Iš ten atsigabentĮ dąbąr — taį kaip potę- 
nuose ant amžių amžinųjų ir amen.

— Bet aš girdėjau, kad žydai pravažiuoja.
— Ė! Čia visai kas kita. Daug pinigo kaštuoja 

r visokių gudiyb’ų reikia.
— I imgv aš nepagailėčiau. Kiek čia reikės 

— t ilstantis, dvi... ligi penkių.
— Labr malonu, bet čia nieko padėti negaliu. 

Jeigu Vokietijoj, tai visai lengva surasįį ir ;ątsi- 
rabenti. Cahma su mūsų Konsulu pasitarti, gali
na laikraščiuose pa įskelbti.

— kaip, išsiaiškinot? — vėl įsiterpė šei- 
nininkas.

k[ KUNIGAS R. ČERNIAUS 

| KAS KALĖJIME

Britų katalikų savaitraštis The 
1 Universe rašo, kad pirmą kartą 
paskutiniame dešimtmetyje ku
nigas buvo slaptai uždarytas ka
lėjime Lietuvoje. Kunigas Ri- 
čardas Černiauskas, 28 metu 

! anižiaus, buvo klebono pagelbi- 
-ninkas šv. Rętrp ir šv. Povilo 
įhąžnyčioje Vilniuje. Nežinonia 
kokiame kalėjime jis sėdi ir kuo 
ji^ yra' kaltinamas.

Kun. Černiauskas jau 1980 
'susidūrė su pokcija už rdcčlėk- 
eįją jir^v«ijnią jaunimo stovyk- 
kjję; Valdžia norėjo jį išsiųsti į 
provinciją, bet jisiišatslsakę; sa
kydamas, kad tik vyskupas gali 
tai padaryti. Vyskupas Stepona- 

: viėius jį paskyrė j labai svarbią 
šv. Petro ir šv. Povilo bažnyčią 
Vilniuje. Valdžia gi jam uždraus 
dė sakyti pamokslus ir įspėjo, 
kad jis. gali susijaukti “rieuatū- 
ralio.s mirties”, jeigu jis nenu
stos dj^bęs. jaunūpQ-tąrpę.

Po lęSSO metą trys- kumgaiį bi> 
' yo. nųž.udytį Lietuvoje ir apie 
idvidešimt kunigų buvo sunkiai 
;sulįsti. hęaĮ^idse aplinkybėse, 
■p-irįiipi tęįsinąi. ir kt.' žšaukę 
bog^iąd^io laikraštį Lieįuvos 
Katalikų ęažnyęios Kroniką, ir 
po to. šeku^ios ęauj^,bąy<>-iiu- 
rnalĮ.infos, — baigią strajpsr j 

Ųnįvęjęse”. E, L.

metais, kuris jjęęsekiojjš! kali- j 
'nius Auschwilzo stovykloje.

JAV Office oi; Special Inves
tigation tardytojai tyrięėią .ąpję 
200 panašių bylą- S^ąipsnyĮ^ 
yra paminėta Liudo Kairio pa
vardė, rysimti su jo dąlyyaviipuj 

' LehkrijosĮ Tręblinkb^ stovykloje? 
Tačiau ’pažymima, kad JAV nė2, 

'galės nusikąltį^įus išsiųsti į kpį 
munis,tinius’ kraštus. T6dėl/|iuo| 

j mętu. vyksta. detybojį sm Vakaru 
' Yokięfijps vyriaųfeybe, kad^suta-. 
rus deportuotinuš žmones per-, 
duoti Vokietijai, iš kur:. pp Earoį 
jie atvyko į JAV. , Ę. L. |

- • “ -r * »' r ' . ’ ‘

1 T -=• " T J

— Norvegija uždraudė šią žieL

rezplįųęįjų. Prezidentas turi spausti Sovietų' Sąjun- 
' gos. karę jėgas, kad jos pasitrauktų iš Lietuvos F 
Turiningai pakalbėjo ir. aid. Frank Brady. ' .' ;■

I Kalbėjo ir vienas Sibire buvęs LenĮįngrądę "gyvę-.' 
ąęs lietuvis. JĮs dėstė lįętuviau^ sa$o- ^įtiįiniąįą^ įąj ko-. 
munistinė sistema pati sąvaimę subyrės, tylsia jį ąępppu-:

.veęąęsį į Yojcįę.tįjįįg piąiąonęs centrus, bet nepajėgė. Lie
tuviai žino, kąd žygį į Vakarus ruošė Leninas ir- Tucha- 

'čevskis. TuchaČeyskis užėmė dalį Lietuvos ir žygiąvo. 
tolyn į Vakarus. Jp štabo virsinį11^! ^Av9. V* • 
Jie pąsiękė Varšuvą, het pęif Vįsįą iiępęržęiigė.; Jię ląuįę 
Stalių įę Ęudiįpno,' ąteinąųčįų pietų ruožu,- bet jų pe§u- 
ląukę. Gęn.. į?ųfaąą,- nętųrę^mas ką veikti, Varšuvos fron
te eilėraščius rašė. Jie .tol laukė Budi jono, kol lenkai pasi
ruošė ir privertė Sovietų pulkus bėgti namo. Tuchaeevskis 
pranešė Leninui, kad dėl Stalino suvėlavimo rusai buvo 
priversti bėgti Šię tvįrtinimo Stalinas nedovanojo. Jis 

‘sušaudė ne tik Michailą TuchačevskĮ, bet ir Putną. Matyt, 
kąd, ąąvo žinias tas lietuvis ąėmę iš Stalino išvalytų isto- 

Lapu popieriaus mes nięko nepadaiysime! Preziden- rijos yąd°Xėlių. Laisvasis pasaulis šiandien daugiau žino, 
tas ir Valstybės departamentas turi imtis darbų, o ne ' negu Sovietų mokyklas baigusieji disįd!epL.į.

— 1981 m. valgomojo alie
jaus- skandalo pasėkoj, Ispani
joj apsinuodijo apie 20,000 žmo
nių. Keli skutai mirė, o daugelis 
dar iki šiol nepasveiko. Dabar 

S nukentėjusieji galutinai susitarė 
su valdžia dėl tolimesnės pa
galbos.

— Beveik nieko...
— 0 ąš tau, misiz, seniau sakiau, iš pat pra

džių, kai tik karas baigėsi, ieškok, rūpinkis. Kepti 
karveliai tik sapne Įkrinta Į burną.

Po šito apsilankymo dar daugiau susisielojo 
ir susikrimto Key. Atsirado naujas kančių kėlė
jas — pavydas ir savęs plakimas. Daugiausia pa-
vydėjo Adomui Baužai, tam tavernos savininkui. 
“Koks Įdomus jaunikaitis!” — pasigailėdavo ji. 
— “Kaip tam senberniui dabar linksma ir gerai. 
Bet. turbūt, Agnieškos irgi gražūs, išmintingi sū
nūs. Juk yįsa mūsų giminė, nors įnedna, bet ne
prasta. Visi prasimušė Į žmones ir padoriai, gar
bingai gyveno”.

Besikankindama apsigalvodavo ir vis rengda
vosi nueiti pas konsulą. Pagaliau'nuėjo, įęt tik 
tąęja, kąį konsuląs pasikvietė ją.

Įpusėjo aįgąl uždususi, pagyvėjusi. Orą gau- 
fdė daugiau burna, negu šnervėmis. Linksima ku
duliavo po kambarius. Staiga svečių kambaryje
priėjo prie langų ir paleido iki pat kiršaus nak
tine užuolaidas, arba “shades”. Užmiršo visus pa
pročius ir kaimynų pažiūras. Net pati nustebo, 
kaip šviesu iv lengvą pasidarė kambaryje. Taiy- 
ūim viskas nauia ir pirmą kartą ipatoma. Popie
rinės apsnūdusios gėlės, rodos, įgavo gyvybinių 
sulčių ir paleido gaivų švelnų kvapą.

Vyras ilgai žiūrėjo, sekiojo akimis, pagaliau
neiškentė:

— Kodėl nieko nepasakoji, kam buvo pakvies-

• * -»- t

tas konsulas? ‘ i
— Čia daugiau mano reikalas ir tavęs beveik 

neliečia. Visai išsiaiškinom, kad Amerikoj yra 
mano sūnėnas. Ir aš dabar jau turėsiu, tebebu
siu tokią vieniša.

— Kas, dypukas?
— Kad ir toks.

i — Q.i, atsargiąi dabar su šitais dypuįffis. Bę 
reikalo taip iš karty pasitiki ir džiaugįe^. Gąįį 
triukų pridaryti. Dabai- jie visokio sviety perėjo 
ir- visokių raketų išmoko.'

— Tiktai ne mano giminės. Mūsų giminėj nė 
vieno sukčiaus nebuvo ir nėra. Gal pas jus tyip yra.

— Kam tuojau pykti? Juk aš nesakau; kad 
čia ty>vo giminė. Gąh būti svetimas.
/ - KajP WtttWISl' ' '

— Matai, kokia tu akla vąma.
■ —O tu — aąiląs.ilgaausis!

— Na štai: visai negąįiifla su tayim žųio- 
'niškai... 1*

—- Tai su tavipi l
— Palauk, deary, dliok man pabaigti.
— Kad čia nėra ko nei pabaigti, neį p^-ącįętį. 

Žmogus ieško, šauldasi, tik reikia atsiliępti.
. , — Bįetkoks žmogus? . ’ - ; *

— Įr -vėt jis sąvo. Nagi sakiau, kad sūnėnas, 
Petras Seibutis! Mano sesers Agnieškos sūnus.

— Tokia keista pavardė...
— Kaip tai keįsta? Ą taYO tai jau dievai žin 

kas: Kijauskas — Key. Ar girdėjot toki bajorą.

-ri Nę. ............. *
— Kas ne? Juk jis turėjo tėvą, tąi ii* pavardę 

gavo jo. Gal tik jūsų šliakčiankų vaikai gimsta 
be tėyo pąvąrdės. ”.'

■ ' — Yįfi nuyažiayo... Aš noriu pasakyti, kad 
atsiranda tokių, kurie pagauna kur ar nugirsta 
adresą įr prisikabina, ypač kąį sužino, kad tur
tingi. Jaiį ne vieną -įįnįęjąu nų^kundžiant ;

nęuukehtya dėl tokGak .. Na, 
yėlįąu apie tai.

— Tad išeina.
— Taip, tikrai išeina, jeigu nebeateina jau. 
Pietūs praėjo šnairomis, be žod^ų. Ji paval

gė virtuvėj, o. jis valgomajame. Po Piętų tųįjau 
išskubėjo pas Baužas į tavėrną.

šeimininkas. kaiP visada papratęs su svečiais,
i .. .

— tu yisaį k^okia. Aš matau.
Jąu tikrai ką norą nepaprasto turi?

— Atspėjai, kaimyne. Bet ir beda kartu: rei
kią laikąs rąžyty hįįt gėda prisipažinti: lietu
vei, o sąvo rašto nemokam. AngeLkai galėčiau 
įgak bet, manau, jisai neperskaitys, ( *^5

— Taigi. senfan "į krajų rąšydavęm ruskoin 
raidėm, o dabar gal ir tai pamiršom... Daug pra
ėjo metų, kai neberašoma

— Sakau; gal Poviliukas?
t , (Bus daugiau) -
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<.xz modemiob poezijos puslapių. Kama $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

wKiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsied St, Chicago, IL 6U6Ub

SVEIKINAME J. POŠKIENĘ, 
sulaukusią šimto metų

(Atkelta iš pirmo puslapio)

Antrasis Pasaulinis^ karas ir 
vėliau rusų okupacija nutraukė 
rysiąs su vaikais. Tik apie 1955 
metus pavyko vaixams susižino
ti su motina. Jie tuoj atsuuause, 
ar norėtų, jei oKupamas isieis, 
ji atvykti AiueriKon. Jai tada 
jau buvo 72 metai ir jos opti
mizmas apie atstatymą laisvos 
Lietuvos buvo prislėgtas.

hunus tuojau atsixreipe Į Ame
rikos valdžią vvasmngtoiie pa
rūpinti reikalmgus popierius jos 
kelionei. AmeriKa be jokio dve
jojimo tuoj pat išdavė įvažia
vimo viz^ ir sake, kad reikia tik 
išgauti iš b o vietų Masktoj išva
žiavimo leidimą.

| Tą Sovietai atsisakė padaryti. 
Sūnus beveik 4 metus važinėjo 
\V asmngtonan, į Sovietų amba- 

, sadą, ir negalėjo rusų įtikinti,
• . - kad šios jati seno amžiaus su-

Ur. LEONAS SE1BUTIS ląūkušios moterėles išvykimas |
1 jokiu midų nepažeis Sovietų im-_. 
’ perijos. Rusai pakartotinai sakė.
“Niet”. Pagaliau, po keturių 
metų važinėjimo ir telefonavi-

* mo bei telegramų, Amerikos 
Valstybės departamentas pasa
kė: “.įvažiavimo į JAV viza bus 

s Amerikos ambasadoj. Niekas 
negaii pasakyti, kada Maskva 
gali pakeis u savo nusistatymą.

_ Jei jus norite, nusiųskite į Ame
rikos ambasadą apmokėtą orlai
vio bilietą iš Maskvos į CUicagą^ 

rtroetatos, inkstų ir šlapumo ‘ nOrite, ,dąr npiųskiteir kiek
pinigų, taip, kad vieną dieną, 
kada rusai sutiks suteikti išvy
kimo leidimą; tai nebus jokios 
laiko sugaišties. JAV viza, kelio
nės bilietas ir kelionpinigiai jau 
jos lauks”.

Tą sūnūs padarė ir parašė 
motinai, kaip viskas stovi, ir 
nurodė kad čia tik spekuliaty- 
vis žingsnis iš Amerikos pusės.

Poškienė laišką suprato ki
taip. Ji Įskaitė, kad viskas jau 
paruošta, viskas tvarkoj ir gali
ma važiuoti be atidėliojimo. Ji 
tuoj savo butą likvidavo ir išvy
ko Į Amerikos ambasadą Mask
voje.

Ambasados tarnautojai buvo 
gerokai nustebinti ir bandė se
nukei išaiškinti, kad čia nesusi
pratimas. Tiesa, turime jūsų 
Amerikos vizą, turime orlaivio

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kliEukes ' 
Medicinos direktorius

1933 S. Manhaim Rd., Wsstchestsr, Ui. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 ra-. 

T«L: 562-2727 arba 562-2728* -r

TSL 233-4553
Service 355-4504, Pa«c 0«5* 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS.

£°SCIALYBB: AKIŲ LIGOS 

WQ7 West 103rd Street 

Valflhdrw pagal #US1UU1D1^.

DR. FRANK PLECKAS
OP1QMETR1SIAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2413 W. 71st SL TeL 737-5149 

Tikrinį afaa Pritailrn .triniu. 
ir ’contact ienart".

- • H ’• - ~ _______

INKSTŲ, PUSLSS lt 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STRMT 

Valandos; antrad. i—4 popūt,

Oft* telefouM; 774-2MQ,

taką ciururgijK 
b02b lENIKAL AVĖ. 

SL Petersburg, Fla. 33711 
LeL (813) 321-420*

ERK, KAUSTYMAI

.aidimai — Pilna apdrae» 
ŽEMA KAINA 

aminam mp^ar Char» 
ir V1KA cortele*.

Į ^.ABKBNAS. Tai 925-W41

Apdrausta, pcrkraustym* 
14 įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 374-1U2 area 37M99*

Funeral Home and Cremation Service

Kauno bazilik?

bilietą ir tuiimė dil ill—Idole
rių pinigais, bet nei mes, nei jjb 
neturite rusų išvažiavimo vize 
Be jos nieko negalime nei me 
nei jūs daryti. Patariam grjž 
atgal į Lietuvą, ir laukti.

“Jokiu būdu negrįšiu Lieii 
von. Am-rikoj manęs laukia m 
no sūnūs. Jie išrūpino man dr

įmentus, išpirko bilietą; Aš čia 
būsiu, kol mane rusai neišleis 
atšovė Poškienė. Ir taip ji pa*- 

a ė viena iš pirmųjų “tupčiu- 
kų” — ji ambasadoj ir valg 
m.egojo, ir laukė. Anibassd 
anaulbjai šaukinėjo Šųyietų 

užsienio reikalų ministeriją p. 
kelis kartus į dieną, bandydam 
Įtikinti rusus, kad visiems bi 
mažiau bėdos, jei jie išduos šiai 
moterėlei išvažiavimo vizą.

Po k liu dienų rusai pagaliau 
sutiko, nes ir jie prisipažinę 
merikiečiams, kati nežinojo 

kaip jie gali su tokia aikak.- 
moterim “kariauti”.

Kitą dieną Poškienė jau sėdė 
jo lėktuve, kuris vyko į Nev 
i'orką. Tai buvo 1959 metais. Ji 
Jliicagą pasiekė pora, dienų 
prieš savo 76-ąjį gimtadienį.- Ii 
jąip jos odisėja beveik buvo pa
sibaigusi. Bet nevisiškai. Viena 
jos sūnus tuo laiku gyveno Ari 
zonof ir jis ten motiną nulek- 
dino. Bet nepatiko Poškienei 
Arizona'. ‘.‘Vasarą per karšta. Per. 
daug, saulės. Neužtęktinai žalų- i 
mo. Noriu gyventi Illinois, vals
tijoje, kur .gamta .ir'klimatas 
panašūs į Lietuvos”. . .

Persikėlė ji po metų į Rbęk- 
fo'rdą pas sūnų Antaną ir. mar- 
či'ą Marytę. Ir teh išgyveno, ūk. _ __________ _
sveikatą taip susilpnėjo j kad jaių^k^i "įįgį anižiaus. Gyveno 
buvo reikalinga 24 vaiandų prie- j Ch;cagoje; Marquette Parke, 
žiūra, ir persikėlė į prieglaudą, j f -

Dabar ji jau mažai kalba,- 
svarbiausia dėl to, kad nepri
girdi gerai. Kai kada ji lyg ir 
atgyja, sustiprėja ir ima kaioeti. 
Dažniausiai kalba apie savo gy
venimą Lietuvoj.

“Mamyte, mūsų šeimbj nėra,
I
1 atsisveikinimas sii velioniu. Kal

bėjo jo artimas kolega V. Kas- 
hiunas; primindamas jo kilmę, 
jaunystę, studijas, įsikūrimą 
Chicagoje, jo profesiją. Primi
nė kaip -vieną didžiausią paukš
telių- mylėtoją ir globotoją per 
žiemą, kurie dėl ligbš negali iš
skristi į šiltus kraštus. Puiki, 
tiesiog klaši^iifė Atsisveikinimo 
kalba.

L. Šimaitis atsisveikino J .'ūš- 
kėnų vardu.

Maldas sukalbėjo kan. /. Za
karauskas. Vakarinės apeigos 
baigtos “Marija, Marija”. Salė 
buvo perpildyta žmonių.

Vasario 11 d. koplyčioje apei
gas atliko kan. V. Zakarauskas. 
Po to, 10:30 vai. iškilmingai at- 

Į lydėtas į šv. M. Marijos Gimimo 
I parapijos bažnyčią. , šv. Mišias 

: atnašavo kan. V. Zakarauskas 
ir pasakė prasmingą pamokslą. 
Vargonais grojo ir giedojo mu- 

LžikaŠ A. Kalvaitis.
Daug asmenų ėjo prie šv. Ko- 

mūnijoš.
P-o gedulingų pamaldų buvo

1983 m. vasario 8 d. staiga pro namus palydėtas į Šv. Kaži-, 
j mirė Kostas Butkus, sulaukęs į miero Lietuvių kapines.

Kapinėse maldas sukalbėjo 
kan. V. Zakarauskas. Visos lai
dotuvių iškilmės baigtos giesme- 
“Marija, Marija”. ' j

D. Petkus šeimos vardu visus I

Gimė Lietuvoje, Šilalės para
pijoje. ' Oflfamė liūdesyje liko

kiek žinoma, nei vieno, kuris I 
būtų sulaukęs šimto metų”, —; 
pasako jai sūhūs.

“Ar jau man šimtas metų,” — j 
paklausia antakius pakėlus Poš
kienė.

“Taip, jūs jau šimtametė 1”
“Vot tai, už tai aš dabar esu 

niekam tikusi!” — atšailja stip
riu balsu ir gražią lietuvi ik kalba 
ca senuolė. Ji nelankė jokios 
mokyklos, nes tais laikais jų Pa
jevony nebuvo. Išsimokė ji skai
tyti ir rašyti pati. Jos lietuvių 
kalba yra taisyklinga, ryški, 
gramatiška. Angliškai, kiek mo
kėjo, ji jau užihiršusL Ir slau
gytojos toje Rockfordo prieglau
doje turi fonetiškai išsirašiusios 
lietuviškus žodžius, kad galėtų 
su šimtamete Joana susikalbėti.

Sveikiname prūsę lietuvę Jo
aną Poškienę, sulaukusią 100 
metų.

Rockfordietis

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS .
MARQUETTE FUNERAL HOME

■ 
B

žmoha Sofija -Šfankunaitėv du
- Jonas, marti Elaine, ir gyvius pakvietė pietų į Bever- 

1 ly Woods restoraną, 115th ir 
Western Ave. Dalyvavo virš 200 
asmenų. Maldą sukalbėjo kuni-Į 
gas K. Kuzminskas. į

Apie 2:30 vai., padėkoję šei-‘ 
mai, skirstėmės į namus.

Tau, mielas Kostai, tebūna 
lengva ši svetinga žemė.

sūnūs
Romas; trys anūkai ir kiti gi- J 
minės.

Kūnas buvo pašarvotas D.
Petkaus koplyčioje 71-je g-vėje.

Vasario 10 d. vakare Įvyko

— Lenkijos komunistų parti
jos politbiuro narys T. Porebski 
tvirtina, jog karinis stovi gali 
būti visai panaikintas šių metų 
vidury. Jis paneigė gandus, kad 
popiežiaus vizitas, numatytas! 
birželio 18 L. gali neįvykti. Esą, 
oficialus pakvietimas atvykti 
bus pasiųstas kovo mėnesi. J

— Jugoslavu mmisleris Smo- 
le pareiškė, kad krašto vyriau
sybė nenori prašyti skolų atmo- ! 
kėjimo pratę.s;mo, nes lai tik pa-j 
sunkintų problemą. Šįmet jie ža-j 

dole- 
mili-

da atmokėti 1.5 milijardo 
rių (skola siekia apie 20 
jardų).

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 Siuth 50th Avenue 

Cicero, Ill. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir Laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS
Fj

AMBULANSO

PATARNAVIMAS

STEPONAS Č. LACK IR SŪNŪS
*

ZUZANAI VALONIENEI

r

Tel: 523-3572

Ken: 
pnsi

• TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

“Lietuvos Aidai”
KAZt ŠRAZDŽlONYTi

Vedėja — Aldona Daukua 
Tal«f4 773-1543

ii WTIS atotie*. 1H0 AM b«n£L 

2641 W. Tirt Sirert

CJUolro, ūhno« 60621 
Teirt. 778-5374

<ADUO 4EIMOS VALANDOS 

fleitidieniaii ir sekmaUeniala

7159 $0. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. IL «*29

SMiaa WOPA - 1490 AM 
tranaUūajamaa B mūšy studŲm 

Marquette Parka.

iškeliavus amžinybėn,
mielus bičiulius MOTIEJŲ ir STEFĄ KRUŠNIUS su šeima 
nuoširdžiai užjaučiu. . ' • ’

Caaflen nuo pirmadienio Hi peni* 
Bz30 <bL vikira 

Vhot Indo* ii WCEV stotim.

verst!
bausm

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ilk Tel.: 652-1003

PETRAS BIELIŪNAS
KKE.

į a p’c 900 karių, ku-
- bauJymo nu- 

.uil kalėjimo 
melų, o sep-

Gilaus liūdesio valandoj,
B6Wf3‘W/^X7>'ZJ@;

don't cut in bb tween cars 
THAT ARE ALJDWl.NG- SAFE 
following Distances..

J. VENCLOVA

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps reUoxp your system's own natural z 
rhythm overnight Ce*tly. Dependably. Try it tonight. 
You'll liRethe relief it) the morning.
Chocolated or pills, E*-Lax is 
“The Overnight Wonder!

Read label and follow 
direct 1 om. 
c H i AX. I*c^ W2

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

(LACKAWICH)

2424 WEST 69th STREET Tel 737-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill 974-4410

1348 So. CALIFORNIA AVE

— Naujienos. Chlcaco, 8. TH. Tuesday. February 15. 1983



EAST CHICAGO, IND
Vasario 16-osios minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės at- 
stalvmo C5 melu sukakties mi- 
nėjimas įvyks š.in. vasario mėn. 
19 ir 20 d.d. sekančia tvarka:

•• Vasario mėn. 19 d. 8:05 vaL 
ryto per Hammond WJOB ra
dijo stotį bus’ transliuojama Va
sario 16-ajai pritaikyta progra
ma, kurią praves žinių komen
tatorius Irwin Lewin, dalyvau
jant dr. Janinai Bcklailienei, 
dr. Theodore Mason ir Birutei 
Vilutienei.

♦; Vasario mėn. 19 d. 9 vai. ry
te) prie East Chicago miesto ro
tušės bus pakelta nepriklauso
mos Lietuvos vėliava. Vėliavos 
pakėlimo iškilmėse dalyvaus 
East Chicago miesto meras 
Robert Pastrick, Amerikos Le
giono Vytauto posto legionieriai 
ir East Chicago miesto parei
gūnai.

• Vasario mėn. 20 d. 10:30 vai. 
ryto bus atnašaujamos šv. Mi
šios už kenčiančią Lietuvą šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje, East Chicago, ir šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos* 
bažnyčioje, Gary.
. Tą pačią dieną 4 vai. popiet 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
Gary, įvyks iškilmingas Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas su banketu ir pro
grama. Dr. Janina Reidai tienė 
pasakys pagrindinę kalbą. Me
ninę dalį atliks Linda Ruzgaitė 
Burbienė ir Gary lituanistinės 
mokyklas jaunimas. Minėjime 
sutiko dalyvauti kongr. Hali, 
East Chicago miesto meras R. 
Pastrick, Gary meras R. Hat- 
chsr ir Hammond meras J. 
Raško wsky.

East Chicago, Gary ir apylin
kių lietuviai malonaįį kviečia
mi dalyvauti šioje'SvarJjięje‘lie
tuvių tautinėje šventėje. Paro
dykime draugams ir priešams, 
kad mes esame vieningi ir kad 
mūsų, pagrindinis tikslas yra 
nepriklausomos Lietuvos atku
timas.

žarijoms.

Liet. Bendruomenės 
metinis nariu susirinkimas 

Įvyks kovo mėn. 6 d. 12 vai. šv. i 
Antano parapijos salėje. Vasa-1 
rio 27 d. nuo 8 iki 12 vai. ryte1 
parapijos salėje bus 
nario mokestis.

linis

Piknikai balandžio 24 d. ir

; Minėjimų rengia Lake, apskr. 
ALT valdyba, talkininkaujant

banga 1 150 AM per “Lietuvos 
Aidus”.

Sekmadienį 9 va!, ryto per 
Sodne Barčus radiją 
“Viskas apmokėta“.

t Parašykite mums
j Prisiusime knygelę “Laisvi 
{Mūsų adresas: Lithuanian Min- 
? islrics, P.O. P,ox 321, Oak Lawn,

9

B. V.CICERO
JtfAL 1STAT1 FOR lAU

1
X \

Mantai. Žarna — Paraavlmvi 
MBAL ESTATE FOR SALS

1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAI8.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS.
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL 847-7747Juozas šarapnickas. iš St. ( 
Catharines, Ont., atsiuntė pre-1 

Tautos šventės minėjimas' numerates mokestį ir pridėjo
rugsėjo 18 d. 12 vai. šv, Antano $36.50 Naujienų koresponden- ‘šia Lie!uvos nepriklausomybės

........................................... ’ J v Inoeldhi’nu v o 11 U n It /• i o « Iparapijos salėje, Ciceroje.
S. Paulauskas

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS •. PARDAVIMAS • VALDYMAS 

a. NOTARIATAS * VERTIMAL

išsivaduoti pavergt, kraštams.
Rezoliucijas, ALTo parengtas, 

perskaitė dr. V. Dargis.
Vėliavos išneštos. Buvo ren

kamos aukos.
Padaryta 14 min. pertrauka.

1 vai. prasidėjo meninė dalis, 
pavadinta tautinių šokių pyne. 
Montažo vedėja — Ir. Smieliaus- 
kienė.

šoko tautinių šokių grupės 
‘‘Grandis” ir “Vytis”. Giedojo

tas .1. Sarapniekas . visada slen-' sukakčiai paminėk,
. . . - bus vasario 20 d. Martinique sa-giasi joms padėti. I, . „ 1Įėję, 2->!i0 \\. 9.>th St., Ever

green Park. Junie bus pris:min- 
tas Dariaus ir Girėno žygis p:r

r $13.50 Naujienoms Allant«- atl‘kįs Prieš Pmtias-1 
Kasto Jonušo, iš Sl. 'd i’mt To Ž>S'° Paminė-

i jime dalyvaus ir Dariaus-Girė-
, go_ j no veteranų postas. Iškilmių va-

1 dovu bus žumalistas Stasys Pie-!
! ža. Meninę programą atliks vy
čių choras. Šokiams gros “Aidų” , Lietuvos Vyčių choras. Pranešė- 
orkestras. Banketas prasidės ja — J. Kriaučeliūnaitė, auto- 
1:30 vai. po pietų. Įėjimo kaina rius-

č. Rukuiža.

Reikia pripažinti, ksd šventės 
523-0546, arba Klemensui Vi- ( minėjimas puikiai pasisekė. Dė- 

i organizatoriams, progra- 
tclef. VI 7-9.195. Lietuviai yra 1 mos dalyviams ir gausiai susi-

Jis taipgi prisiuntė Bertos ir
Kazio Gegieckų, iš St. ('.atkari-'
nes, Ont., metinės prenumeratos
mokestį

Siunčiu Naujienų 1983 metų I paremti, 
prenumeratos mokestį, šimtą ' Catharines, Ont., metinę prenu-j 
dolerių, likutis — auka. Redak-- meratą ir $5 priedo, Jono ir 
toriui M. Gudeliui ir> administra- j fijos Radvilų, iš Port Colbome 
torei K. Austin linkiu geriau- į Ont., $25, ir “X” $20 Naujie
nos sveikatos ir kantrybės.

Lietuviškoji visuomenė,
tydama Naujienas, žino, kad ne
bus apvilta, nes čia nėra klaslos, 
melo ar apgaulės. Aprašomi po- seniai įvyko Beitos Samkutčs ir binti Jonui Paukščiui — telef.!
litiniai, kultūriniai ar kiti daly- Kazio Gegiecko vestuvės. Linki-j a
kai turi jiems duotus pagrindus, mc jiems džiaugsmo ir sėkmės, j džiui nuo 6 iki 8 vai. vakare —’ kingi

S58 W. 33rd SI., dabar parda- K™™™ ,r Prasom> tame ban-, rmkua.a, publikai, 
vinėja Naujienas. Krautuvė at
dara iki 9 vai. vak.

Laiškas Redakcijai VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

i On t., $25, ir
■ nu paramai.

skai- Į širdinagi dėkojame visiems,
ypač mūsų bendradarbiui Šarap-j asmeniui 20 dol. Norint daugiau' 
niekui, kuris pranešė, kad ne- apie tai sužinoti, galima skam-j

kai turi jiems duotus pagrindus 
faktus. Naujienij redaktorius 

nebijo skilbti tiesos ir neslepia, 
kas buvo slaptai padaryta. Nau
jienos stovi- pirmose kovos lini
jose pavergtos Tautos laisvės ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo darbuose.

Ir dėl to visokių “bičiulių” j 
šmeižiamas jų redaktorius. Tik j - 
Naujienos yra populiarus dien- Į 
raštis. '

Inž. Antanas Zumaras

Pranešame, kad Anton 
j kus, iš Palos Hills, Ill., 
[ esąs Little Company of 
Į p r i e g laudos namuose, 
j Pierre, Indiana.
i

A. Giedraitis, iš Santa 
ca, Calif., rašo: “Baigėsi

kete dalyvauti.

Shim- 
dabar 
Mary 

San: i 
1

Moni.j ‘;'^“SkaF; 

mano 
prenumerata, todėl ją pratęs
damas vieneriems metams, įde
du $100 čekį. Kas liks nuo pre-j 
numerates, tai bus Naujienų pa-“TAVO ŽODIS YRA TIESA... numerates, tai bus Naujienų pa- 

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIE- j rainai. Sėkmės redakcijos šta- 
SA IŠLAISVINS JUS”. (Jono Į bui ir rinkėjams bei ekspedi- 
Į7:17 ii- 8:32). ; Įcijai!”

rr . v. . , ,. Dėkojame už šia ir nuolatineKviečiame visus pasiklausyti
Vasario 16-ajai pritaikytos “Ge- I)4ram^-
rosios Naujienos Lietuviams" — Lietuvos Atsiminimų ban-

apylinkės lietuviškoms organic šiandien 8:15 vai. vakare, radijo ketas, kuri Chicagos vyčiai ruo-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. • Kaina $15. 

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
' DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
—

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

— V. Samaška, apšvietimas Ju miegami ir du kambariai skiepe.
1 nam butu 
langai Švarus 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, , arti 
mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin
ko paskola.

LIETUVOŠ NEPRIKLAUSO
MYBĖS PASKELBIMO 65 M.

SUKAKTIES MINĖJIMAS
(Atkelta iš pirmo puslapio) 
Dalyvavo ALTo pirm. dr. K.

i Šidlauskas, T. -Blirtstrubas, Ig.I ___ '
>, inž. E. Jasiūnas su

{ žmona ir kiti įžymūs visuome-] 
nes veikėjai.

Bažnyčioje dalyvavo apie 1500J 
asmenų. Oras pasitaikė, labai kėši 
puikus. Atvažiavo net iš toliau. 10.8 mil. prancūzų, 4.8 mil. bri-

* * * į tų, 4.7 mil. vokiečių ir kitų.
2 vai. popiet rinkomės į Mari-1 < . ---- ---------------

L jos aukštesniąją mokyklą. Čia j — Japonai praneša, jog So- 
prasidėjo oficialioji ir akademi- vietai stiprina savo karo laivyną 
nė dalis, meno programa. | Ramiajame vandenyne, o Očhot-

V. Samaška pradėjo akademi-j sko jūrą nori perimti visiškon 
. nę dalį. Vėliavų įinešimą tvarkė j kontrolėm
Dariaus-Girėno ir Don Varno! --------------------
veteranų postai. Iš viso Įnešė; — Dantys yra kramtymui ii

I 14 vėliavų: Don Varnas, Darius-j pasirėdymui... - <>'■
į Girėnas, Vytauto Didž. rinktinės! J I
Į šauliai, Gen. Daukanto kuopa, 
I R. Liet. B-nė, savanoriai, SLA 
apskritis, ramovėnai, vyčiai ir 
neolithuanai.' -*

I

Himnus sugiedojo A. Kassel.
( Akompanavo F. Strolia. Nepri
klausomybės paskelbimo aktą 
aiškiai perskaitė J. Tamulis. In- 
vokaciją sukalbėjo kan.- V... Za
karauskas.

Sveikino: kongresmanas J. i 
Durbin, Lietuvos generalinė! 
konsule Marija Kriauchunas, 
kongr. Martin Russo, sen. Fr. 
Savickas, aid. Fr. Brady, proku
roro R. Daley brolis, latvių, estų j 
ir ukrainiečiu atstovai. i* I 

ALTo vardu sveikino dr. K.
Šidlauskas.

Dr. A. Pranskcvičius skaitė 
įdomią |>askaitą apie komuniz
mo irimą iš vidaus, žinoma, tos 
prielaidos domino klausytojus, * 
nors mažai yra vilties be karo

Centrinis šildymas atskirai kiekvie-
9 ai v o garažas. Aluminum 

$67.000. 62-tros ir

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan-i Pertekę turtu yra pasinešę

įi klystkelius. Remkime mūsujgai- švarus. S62.000. 72-tra ir Wash 
{tenaw.

1

aukščiausias institucijas — VLI- 
Ką, Tautos Fondą, ALTą, BAL- 
Fą. Mūsų tėvynainiai kovoja 
žūtbūtinę kovą už Tautos ir re
ligijos laisvę. Visokeriopai rem-| 
kime jų užmojus!

Įėjimas kainavo Š2.
K. Paulius

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto taldtMę. 
Dirbu ir užmiesčiuose, ®r»lt, 

garantuotai ir sąžinlngeL 
KLAUDIJUS PUMPUTJf 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

D £ M E SI O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai S120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURA LT 11 
4*45 So. ASHLAND AVI. 

. TeL 523-8775

1982 metais Ispanijoj lan- 
42 milijonai užsieniečių:

I --------------------------------------------- ■——

| ^ELP WANTED — MA! E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

1 v

I

tuojame ir esame apdrausti. '

ARVYDAS KIELA 
e 1 f. - 1

6557. S. Talman Avenue, j

ENERGY
WISE

i

Chano* the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

- ... ė a ------- - » ,e..„

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed)
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately- No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: American Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

miscellaneous 
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei rūkyti švieži ungu
riai. Tel. 337-0263

“LIUCIJA’
Miko Šileikio apsakymu 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 SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuc reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
išleista knyga su legališkomi? 
orinomi*

Knyga su formomis gauna, 
na Naujieną administracijoje.

Ir-434-9655ar737-171.,

A. TVEKAS
- - X -

Pardavimai Ir Taisymai 
264* West .

T«L RlPttblk 7-1941 V

Siuntiniai j Lietuvą

P. N EDAS, 4059 Archer Avenoe,? 
Chicago, 411. 60632. Teį. YA 7-59S0,

*—e.
*

M. ŠIMKŲ
Notary Public

INCOME TAX SERVICl
4259 S. Mapltwood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminĄ 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

60642, - 424-M54

F. A®e»rf
1201 Uį W. 9$th M

State Far**; arfl Casual-y

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro, 

šešta d.: nuo 9 vai r. iki 12 vai d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, UI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kreki* Ava. 
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000
F„------ -—,—,— ----- -----

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS” ,

5 - Naujienoj Chicago, 8, Ell. Tuesday, February 15, 19S3
•« T " *


