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ANICETO SIMUČIO ŽODIS PAVERG
TOS LIETUVOS GYVENTOJAMS

Lietuvos generalinio konsulo Aniceto pacijos pasiliko nepalaužtas. Ne
pripažinimo pasėkoje, ir šian
dien tebeveikia pilną diplomati
nį pripažinimą turinti Lietuvos 
Pasiuntinybė Washingtone ir 
konsulatai New Yorke. Chica- 
goje ir Los Angeles.

Karo pabaigoje Sovietų Są
junga atitinkamais susi tarimais 
su Vakarų bei Rytų Vokietija ir 
Lenkija atsiribojo nuo Ribbent-

ITALIJOS PARAŠIUTININKAI VAKAR 
IŠPLAUKĖ IŠ SAVO ZONOS

S mučio žodis j Lietuvą, perduotas 
Pabaltijo valstybėms vasario 16 d. 

Laisvės radijo banga.
•-A-.

;’įK .‘■'■■A?'/'.

Mieli broliai ir sesės 
pavergtoje Tėvynėje 1 ‘'

Kiekvienai:, tautai nepriklauso
mybės . iškovojimo ar atgavimo 
sukaktis. yra. • pati. ; svarbiausia 
šventė, _ simbolizuojanti . siektos, 
laisvės įsikūnijimą, .i . : ■ ;

Minėdami dL.ietu.vos Neprikišu-: ropo-Molotovo pakto ir paskelbė j 
jį negaliojančiu. Išvada aiški — 1somybčs . atstatymo Tyrąją šu-k i, 

kaktį, mes.hent dvasioje jungia-1 tas paktas negalioja jo 
męs >sū. Jumis, mūsų /broliai; ii 
sesės pavergtoje Tevyhė-je, ypiC- 
kad ši brangiausia mūsų Jautos 
šventė^-Jums- uždrausta minėti 
bet kokioje formoje. = .

Įsiveržę ■_ir okupavę ..Lietuvą 
1940-siąis inetais, okupantai pa
skelbė pasauliui akiplėšišką rhę^ 
lą, kad esą'-Hėtuvių tauta.ir. jos 
šiaurės? kąiinynėš 'savo laisvu 
noru pasiprašiusios būti priima
mos į vadinamąją Sovietų Sąjun
gą. Slėpdami tikrąją- padėti, tą 
melą okupantai tebekartoja iki Vasario 16-osios proga kiek- 
šios dienos. Jums pavertoje Tė- vienais metais JAV-bių sekrelo- 
vynėje- uždrausta" išgirsti , teisy-J rraus atsiunčiamas Lietuvos At- 
bę, kad Uetuva nė savo noru.
Įstojo į Sovietu Sąjungą,, bet 
buvo jęga'.;pk.npu^-;..pasėkoje 
1939 m^: RWghWW)Iototo-

I Lenkijai, tai lygiai taip pat jis? 
negalioja ii: Baltijos valstybėms.! 
Šito gėdingo dokumento teks-Į 
tas.ir šiandien, slepiamas ne tik j 
nuo okupuotų Baltijos valstybių j
piliečių, bet ir nuo visos Sovietų 
Sąjungos^ gyventojų. Melu ir ap
gaule paremtos sovietinės san
tvarkos valstybėje, kuri okupa-
cijos- pasėkoje primesta ir Lie-j 
tuvai, tenka daug ką slėpti ne 
tik nuo savo, bet ir nuo viso pa-j 
.šaulio gyventojų.

iš Beiruto aerodromo.

Vasario 16-esios Akto sukak
ties proga sveikinu brolius ir se
ses pavergtoje Tėvynėje ir kartu 
linkiu kantrybės ir ištvermės. 
Kaip ir po tamsiausios nakties 
visada ateina aušra, taip lygiai 
su laiku ir vėl išauš laisvės ry
tas mūsų pavargtai Tėvynei.

vo paĮffcų

stovurtr jtr afsfbyaujamo krąšlp 
žmonėįū^s>rėikihimas yra^ Amė- 
rikdšJ

'ŠKtat

vnesiai saygo Am<rikos marinus, besikraustančius 
Italijos parašiutininkai jau. išplaukė antradienį.

MAJERCZYK BUS RENKAMAS 
KOVO MĖN. 20 DIENĄ

12-to ward) aldermanas Al. .savo rinkiminėje propagandoje, 
Majerczyk paskelbė 
datūrą Democratic 
man pozicijai savo 
Pirminiai rinkimai

r20 dieną. Majerczyk. kuris jau

savo kandi- bet nė žodeliu neužsiminė, kad 
Commit tee- 
spylinkėje.
vyks kovo

TVIRTINAMA. KAI) AMERIKOS MARINAI ŠIĄ 
SAVAITĘ PERDUOS AERODROMO APSAUGĄ

BEIRUTAS, Libanas. Radi : 
jas pranešė, kad pirmadienį pir-, 
moji marinų grupė sulipo į 
transporto laivelius ir išplaukė į 
į tolokai nuo krantų stovinčius i 
dn Amerikos lėktuvnešius ir 
juos saugojančius karo laivus.

i Marinai vežasi savo ginklus ir i 
visas .apsaugai reikalingas p: e- 
mones. Pradžioje buvo manyta,'- 
kad marinai paliks gynybai rei
kalingas priemones, bet pasiro- j 
do, kad jie nieko nepalieka. Be} 
šautuvu, kulkosvaidžiu, bazū-: 
kų. radijo aparatų, sunkvežimių, i 
drabužių, maistui gaminti prie-

' nionių, dar visa kita kariška me- 
' džiaga buvo vežama į trans- 
oorto laivelius ir vežama tiesiai 
į didžiuosius JAV laivus. Dalis 

' gynybos priemonių tevežama į 
Amerikos ambasada ir greta j 
esantį sodą. Keli šimtai marmu j 

f’pirminiriką'El’. saugos ambasadą. Į vidų neįleis

vaidovęą^jj 
demok^^, 
dėlėm
gauti

Mirė Ty§Iiąriene
NEW^T>RK, N.Y. — Praei 

ii nu- šeštadienį: savo namuose mirei 
|MLv" į Vaivadaitė Tysliavienė.

(ris sava i l-e s ji buvo išvež-
< į ta i ligoninę. Jai labai skaudėjo |

ARGENTINOJ SUĖMĖ VICE- 
ADMIROLĄ CHAMORRO

BIT.NOS AIRES. — Argenti
nos prokuratūra įsakė suimti 
atsargon išėjusį viceadmirolą 
Ruben Chamorro. Liudininkai 
tvirtina, kad šis viceadmirolas 
karių s.iuvah s laikais suėmė ke
iks šimtus argentinieč ų.

Viceadmirolas Chamorro buvo 
pakviestas į prokuratūrą pasi
aiškinti. kur dingo, jo suimtieji 
žmonės. Teismui liudiję argen- 
tiniečiai, pasakojo, kad 1973 m. 
suimtieji žmonės nebegrįžo na
mo. Jų nerado jokiame kalėji
me. Dabai’ apskaičiavimai rodo, 
kad per tą laikotarpį dingo apie 
15,000 argentiniečių.

Kada viceadmirolas Chamorro 
ilvyko į prokuratūrą, lai minia 
apmėtė akmenimis, išdaužė pa
stato langus.

Karininkai įspėjo krašto 
prezidentą

Vienas ramaus ir rimlo būdo 
karininkas įspėjo krašto prezi
dentą Raul Alfonsin apie žmo
nių nusiteikimą prieš kariuo
menė s v a d o v y bę. A r gen t i no s 
kariuomenės vadai sutiko per
leisti vyriausybę civiliams. Jie 
palys pravedė rinkimus ir per- 
lavė vvrisusvbe.

jie žada remti 
Vrdolyaką jo kovoje prieš merą 
Washingtona”.

Kokios yra ward committee- . 
gruodz-io-ro^ne^ peikė nomiua- reįgos? J s, kaip išrink-

• rijos parašus. J 
j šiai paskelbū oficialią kandida- vas savo apylinkėje, yra atsakin- Išvykti iš Beiruto. Tas įs^ymas ’ 

balsuotojams dėl }U įaLėjo pirmadienio rytą. Pirmoji j 
Bet. svarbiausia, jis ekspedicija jau buvo atlikta.

/ i.turi rūpintis, kad būtų išrinktas ; . Sekmadienį iš Beiruto išplau- { 
. ' mūsų žmonėms. palankus De- kė 1,200 Italijos parašiutininkų, j 

Italu zona buvo tarp smerikie- 
čių ir prancūzų zonų. Maištinm -į 
kai banlė įsiveržti i italu zona i 
bet užteko italų karininkams nu Į 
rodyti šijitams. kad šią zoną ita 

(lai įpareigoti ginti, tai šijita Į 
pasitraukė ir į italų zoną neban 
dė vėl kojos įkelti. Susišaudymo 
metu kelios kulkos pataikė į 
italų zoną.

! Sijitai pasiuntė sprogstamąja i 
medžiaga pakrautą sunkvežimį ■ 
į aerodromo sritį ir nužudė 2L j 
miegojusius JAV marinus. Kitą 
sunkvežimį ,, šijitai pasiuntė į 
prancūzų saugojamą zoną ir nu
žudė 52 karius.

Beinrfb pakrašuiuese < nc 
kruvinos kovos tarp Libano ka j 
riuomeuės dalinių, ginančių utža-’ 
liąją liniją^., Babdcs srityje) 

'esančią prezidentūra ir kitus i 
vyriausybės rūmus. Kovų melu' 
Beirute ir priemiesčiuose žuvo

nė vienos grupės ginkluotų žino 
.nių, kad nepasikartotų Tehera
no įvykiai.

Iki pirmadienį marinai ne- 
tik neperseniau- basis Demokratų partijos vaikė buvo gavę prezidento įsakyme

turą, nes nenorėjo praleisti per g?s savo 
daug laiko rinkiminėje kampa- gerbūvio, 
nijoje.

Iš miesto 50 apylinkių 30-vie '* . x .(l ’ . - , ‘'mokralu partijos pirnumnkas;; bus renkami nauji komiteto na-: U-
'riai. Daugumoje mero Washing- f Aid. Majerczyk stebisi, kaip 
ton kandidatai kovoja prieš Ed- jo oponentai gali iš viso kalbėti 
ward Vrdolyako sąjungininkus.apie savo atliktus politinius dar- 
Kaip žinoma, Ed. Vrdolyak yra .bus, niekad nebuvę išrinkti jo- 
didžiausias Washingtono prieši-^ kioms pareigoms. • 
ninkas. šie rinkimai yra tęsinys — Apylinkės gyventojai žino 
kovos dėl politinės galios Chica- mano aiškią ir stiprią poziciją, 
gos ir Cook apskrities Deniokra- i liečiančią partijos vadovybę,-— 
tų partijoje. į pareiškė Majerczyk.

Washingtono didžiausias tiks-?- Iškilus bet kokiems klausi- 
las yra šiais rinkimais išstumti mams apie rinkimus, prašoma 
Vrdolyaką iš Demokratų vado skambinti į aldermano įstaigą 
pareigų. Meras būtų palenkiu- Jei. 176-5303. Rinkimai vyks 
tas net ir mažais laimėjimais, kovo 20 dieną. Nuoširdžiai pri- 
jei tik padidintų savo sujungi- menama visiems piliečiams Bal
ninkų skaičių. ’ suoti, kad ir toliau išlaikius

Aid. A. Majerczyk pareiškė: mums palankią Demokratų par-

Į^jdys. * Pa j 
iąMčrncięčl

O
^au'1 plaučiai; ypač plaučių viršūnes. 

.......... ’aį-^arptauti- Ligoninės gydytojai nepajėgė tų 
Lie- \ plaučių skausmų sumažinti.

j Netekusi kantrybės, Tysliavie- 
nė apsirengė, išėjo iš ligoninės 
ir parvažiavo namo. Ligoninės 
vadovybei ji pasakė, kodėl ji iš
važiuoja iš ligoninės. Namie ji 
geriau jautėsi, jai buvo žinoma 
jos aplinka, niekas jos bereika
lingai nenervino. Be to, gydyto
jas buvo geras Tysliavų kanny- 

r nas. Kas dvi valandos jis užei-

Euro-
sau_i 

mėriėšį d&uęopo^ Pąrlajn en tas 
šfefigtiš'Baliijos vals-' 

'tybjų idek^oriSaiijpsė:Jdai;simą
^iuo 

velL ^toteįj^įį kėšė^si [reikalu - ok‘ūpačijbs< įjięiu vis
J.A.Vat&tybių prežidehtąi ir .m> i daugiau \nlcrii Lietuvos "a teiciai

vo priį^ąžmęs;4(UlętTŠ< į ‘ 
.‘Lietįiyo^^^ąęrjį;-

masis pašmerkėvtuojiM^inis pre
zidentas Franklin-Delano .Roose-

mstenų .kabinetai, btt nasrstatv- duoda didėjantis demesvs tarp- . _T ^oc.
‘ H r - ’r /* ' i r (ia jo pas ligonę,mas neįtipazinfa Lietuvos oku-1 tautinėje drenoje.

Tysliavienė gimė 191 1 metų 
j vasario 16 d. Filadelfijoj. Maža, 
’ tuojau po Pirmoj) Pasaulinio 
: karo, tėvų buvo nuvežta į Vil- 
• nių. kur ji augo tarp lietuvių ir 
' lenkų, ėjo į lietuvių gimnaziją, 
i 1927 metais iš Vilniaus ji vėl 
I grįžo į Ameriką, čia ji mokėsi 
Į muzikos, o vėliau surengė kelis 

koncertus. -
Liko josios sūnus Juozas Na- 

tsnga Tysliava, kuris taip pat 
verčiasi spaustuvės darbais. Tys-

KALENDORĖLIS

Vasario 2i 
ulė. Globa

atvejais artimiesiems pasakoju
si, kad Vienybę ji paliksianti 

; savo sūnui. Ar ji padarė testa
mentą ir jame nurodė, kam 

I Vienybę paliko, tuo tarpu ne 
žinome. Tysliavai mirus, Tyslia-

nario svari) ausis pareiga bus į 
išrinkti Ed. Vrdolyaką Cook aj> j 
skrities I>emokralų partijos pir-j 
niininku. Nežiūrint Washingto- Į 
no spaudimo ir įvairių pažadų,!
aš paliksiu stipriausiu Vrdolya- Į negu 2 (KX) knkų pradtą sekma 
ko rėmėju, ir už jį balsuosiu., (|jenį susir-nko į šio priemiesčio 
Mano priešininkai daug-ką sakė ? ir prote3tevo prieš kar-
-----  ~~ = i dinolą Jozef Glemp.
vienė parinkdavo Vienybės re- Į 
daktorius ir bendradarbius. Pas-' 
kutiniu red iktoriumi buvo Jo-j 
nas Valaitis, ilgametis Susivie- ’ 
nijinio Lietuvių Amerikoje vei-Į 
kėjas. r=. i

Petras Gelutnbickas

LENKAI NEPATENKINTI 
KARDINOLU GLEMP

URSUS, Lenkija. — Daugiau

Kariuomenės vadovybė sutiko 
eiti į karo teismą ir pildyti jo 
sprendimą. Keli kariuomenės 
vadai yra paruošę gynybą ir ka- 
'.ėjime laukia teismo. Jeigu ka
riai bus nubausti, jie atliks ksro 
teismo paskirtą bausmę, bet ci
vilinė valdžia turės laikytis susi
tarimo. Kariai turi būti tę siami 
karių. Vyriausybė negali trauk
li ksriuomenės vadų į civiUi į 
eismą Vvriausvbė turi imCk c *■ *

priemonių, kad minia nedaužy- 
! .ų automobilių ir nepultų karĮr 
Į ninku, kada j e dar r.enuteistL 
į Prcz den’aN Alfonsin lakai sas’- 
i rūpinęs širmis kariuomenės va
du nuotaikomis.

prieš kardinolo nutarimą ir rei
kalavo kleboną palikti savo v.e •;
toj. nepakelti kitur.

5ū žmonių iš abiejų pusių.
Drūzų vadas reikalauja, kad 

prez. Amln Gemajel pasitrauk
iu, bet jis be susitarimo nesutiko 
trauktis. Atrodo, kad tsrpusavės 
kovos dar ir toliau tęsis.

Kunigas Mečislovas Novak bu
vo Tisus bažnyčios klebonas, 
lis taip pat buvo labai didelis 
darbininkų Solidarumo sąjū
džio šalininkas. Jo vadovauja
ma bažnyčia vadinosi Sv. Juozą-1 

____nc-{ po Darbininko bažnyčia, nes vi-, 
paliko, lai vedęs Tysliavų^ūnus/i Visus gyventojai buvo dirbtu-' 
Juozas Nalangas bus turtingas'<'ų darbininkai. Kirdinolas J. 
žmogus Jis paveldės didelę New‘Glemp kelis kartus įspėjo k’elxi- 
Yorko priemiesčio vilą ir seną Novak užmiršti Solidarumą, 
lietuvišką mėnesinį laikraštį, j's kardinolo nepaklausė, 

besivadinusį Lieluv- Praeitą savaitę kardinėtas įsakė 
klelmnus išvykli į laukus, lan 
k vii išmėtytas ūkininkus* ir teik 

I ti jiems patarnavimą. Kunigas 
N'ovak privalo klausyti kardino- 

Į Vaivada, jo žmona Milda Baro- lo įsakymo.
Bažnyčia prisirinko sausakim

šai pilna, tikintieji protestavo

anksčiau
ninku Vienybė, o paskutiniais 
metais besivadinantis tiktai Vie-

Santara. Kantigir- nybė. 
Liko velionės brolis Antanas

I ~
>.37, leidžiasi Vaivadienė ir jų šeima.

Kaimynes

Ak Majerczyk kandidatuoja komiteto nario pareigoms Kovo 
mėn. 20 d. bus rinkimai Majerczyk nori, kad adv. Vrdolyak 

batų Cook apskrities Demokratų partijas pirmininkas. Pa
veiksle matome M. Gudelį, E, Vrdolyaką ir AL Majerczyką.. Šiltesnis.
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Dr. Jonas Adomavičius

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių moksk. žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

KAS DARYTI?

STENKIMĖS GERU PATA 
RIMU PASINAUDOTI

Klausimas. Gerb. Daktare, gel
bėk mane nuo aptirpusių ir die
giančių rankų^ jų pirštų, ypač 
naktim's. Rankos kartais sutins
ta, ir vėl be niekur nieko atsilei- 
dtia. Mane, išgąsdiną naktimis 
apmirimais'visos rankos, atbu-r 
dusi negaliu jos pajudinti. Tada! 
su sveika, ranka ja
ji atsigauna. Sunku man suimk 
paišelį tarp pirštų. Ypač rytais i 
pirštai esti labai sustingę. Blo-! 
gai miegu. Slenka plaukai. 1 

(ivdaust visokiu tablečių nuo' 
reumatizmo gsunu, niekas man 
nepadeda. Vienintelė viltis 
Tamsta. Ačiū iš anksto.

Atsakymas. Yra šešiolika svar-. 
biausių ženklų vitamino B-6 trū
kumo kūne. 1. Aptirpimas ir 
dieguliai plaštakose. 2. Sumažin
tas pirštuose jautrumas. 3. Sun
kus sąnarių sulenkimas ir ištie- tų metus, 
simas. .4. Keliaujantis, besimė
tantis iš vielos i vietą sutini* 
mas. 5. Rytinis rankos pirštų są
nariu sustingimas, (k Skausmai 

koše. 7. Nesusiderinę pirs-

PATS Ml’šA IK 
PATS RĖKIA

Kl«u*ima< Gerb. Sveikatos 
patarėjau, gal limsta man ir ki- 
.lienis skaitytojams pfiaiškin- 
Įlim, kodėl nereikia valgyti An- 

.kų kepamos duonos iš Baltic 
Bakery, o valgyti Bruno M. ke
pamą duoną. Būtų gerai tą prie- 
^as‘j žinoti, nes aš. atvykęs j 
Phicagą, daug Ankų keptos 
’'plytos” prisiperku ir ją laikau 
šaldytuve ilgesnį laiką ir ji man 
skąni. Ar as ią tikrųjų blogai da-! 
rail? UžfotesČio pensininkas, j

Atsakymas. Iš tikrųjų NE
BLOGAI darai: labai gerai el
giesi, valgydamas Tamstai ska
lną dubną. Tik čia reikia žinoti, 
kad vien skonio negana sveikos 
•duonos užtikrinimui. Daugeliui 
na ir vatinė duona skani, o ji 
yra nenaud nga sveikatai.

O kas liečia Tamstos reikalu u

lu judesiai. 8. Nusilpęs gnybima> 
(nykščio ir smiliaus suspaudi
mas), 9. Išmetimas daiktu, lai
komu rankose. 10. Skausmingas 
riešo priekinis paviršius. 11. 
Sk:u^iTungi pečiai. 12. SkaŪs- 
irnn^i nykščio juciesiai. 13 
Skausmingos alkūnės. 14. Mie- 
^ant aptirpimas ranku bei plaš
takų. 15. Slenka plaukai. 16. Su
skirdę lūpų kraštai, kaihpai.

Laikykis prie ssvo gydytojo 
ir pildyk jo patarimus. Priedui 
pasistenk naudoti maistą, kuria
me gausiai yra vitamino B-6.; 
Dar kitaip jis vadinasi .PYRI
DOXINE. .Jis tirpsta vandenyje 
ir kūne nesandėliuojamas, todėl 
turi būti su maistu kūnui prista
tomas. Natūralūs to vitamino 
šaltiniai yra mielės, jautiena, 
rudi ryžiai, žalių lapų daržovės, 
kviečių daigai (čia .'naudotina 
duona, kepama su kviečių dai
gais).* bananai, morkos, žiemės 
riesuiįai, valakiškas riešutas, pie
nas (liesas), ir juodasis melasas.

_ , _ bei kukurūzų aliejus. Gausiaiišjudinu, kol - . . / < - • .J pr.siema. KiėKvtėnam žmoguj* to-
Kius linuko gaminius naudot/ 
valgiui, i o vūannno dar gausia, 
yra Kepenyse, gyvulio vidaus 
gailus e ir klausimo tįynyjer4)ęT 
t e dačykai/yra perkrauti cho- 
tesierouu, iddėl iš-
skyrus’k.ausinio baltymą.

Būtinai dabar prisieis Tams
tai priiminėti, šalia virš minėto’ 
maisto, dar ir^vitainiYio B-6 tab
letes po nuo 50 iki 100 niiligra-j muši ir pats rėki, 
mų to vitamino kasdien per me-i Amerikoje .yra labai griežtį

Pradžioje prisžeinarį nuostatai/ tieėįą ; prekybos bet 
to vitamino po. 150} skelbimų reikalus: negalima' 

miligramų kasdien, mažiausiai peikti kito gamybos, savąją gt- 
per tris mėnesius. To vitamino riant. Gali girtis, jei lengvatikių 
gali nusipirkti vaistinėje be re- turi, bet-negali kito peikti, jei 
eepto. >. i nori išvengti kalėjimo.

iiminėti

skyriui v»i>uniu..u sic. -U' 
dėtingos Niacino kapsulės, tu
rinčio* trejopų vaistų. Jos ketu
ris kartus brangesnės, vartoja
mos po tris per dieną, gaunamc.- 
Sodyboje.

Ką medicina gali dabar tal
kinti pensininkams, taip gerai 
visapusiškai užsilaikantiems, tai 
pasiūlyti dar jiems naudoti šito
kį trejopą tvarkymąsi vaistų pa
galba. Tai ir viskas tuo reikalu. 
Tamstai pageidaujami vaistai 
pasiųstu

GrafikaVytautas Ignas
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jamą paiilkTnfiftą, tai Tamsta 
pats gerai žirtai savo IŠSt.MlŠ- 
LIJralĄ. fM Ir pats .skaitytojams 
.gali paaiik.Jhti tą savo išmistą. 
Nieknda š:o skyriaus NEPA-- 
TARTA neValgyti vienos kurios' 
kepyklos aubnoš.

šis škyVftft pataria valgyti trk; 
pilnį, stafftBfiri Maltų grudų (su 
kviečių, daigų įjriemaiia, ar be 
Jos) ‘rfiiiŽĄ-Y- Jriytą. Tai ir viš-- 
•kas Vfio r'efkalu. Jei kas kitai, 
kepa lokfij 'diibną. valgyk ir ją 
besigardžMddamas ir sako svei
katą sTtpfiridaTfras. ITlėml ir 
/baigtųsi rerfettas, jei Tamsta ne-- 
prasTmshĄ'fūūnroH 'nebūtų dalyvi].-

nereikia .v&lgyti Ankii kcąfemdfc 
duobos”./' 'šfai' •' 'k jis kiekvienam 
jrinotinaJ Tbk» užmetimas šiam 
Skyriui? jkbdėli “NEREIKIA.. ?’ 
yra Tamstos’išgalvotas, šis sky
rius niekadą-iieatkalbinėjo žmpį 
;hių nūo A&'kų dūdhoi. Jis tik 
patarė pirkti sjęStkaiai naudingą, 
rupią duoną. Tai ir tuo reikalu' 
būtų viskas. Bet užmetimas yra 
neteisingas. todėl išsiaiškinimas 
reikalingas, nes Tamsta pats

Šis skyrius prisilaiko šio. kraš
to nuostatų: jis niebada nepeikė, 
bepeikia ir niekada.nepeiks kito 
kepamos duonos,: nenorėdamas 
eiti už grotų. Patarimas valgyti 
sveiką vieno kepamą duoną 
nėra peikimas kito kepamos

būdas atmintį sustiprinti ? Esu 
aštuoniasdešimt trečius metus 
įpusėjęs pensininkas. Jokių vais
tų nenaudoju nuolatinai. Kraujo 
spaudimas normalus. Atsižvel
giant amžiaus, sveikata nesi
skundžiu, tačiau pastebiu silp
nėjančią atmintį neseniai buvu
sių dalykų užmiršimą. Prašau 
atsiųsti man cinko vaistų recep-

i tą ar kapsules. Cinko vaistų no
rėtų gauti ir mano žmona.

I
Atsakymas. Pulk ant kelių ir 

dėkok Dangui, jei esti tikintis, 
' o jei ne — tai Gamtai už tokią 
; tokiame amžiuje sveikatą. Kai 

pažiūri į ligoninėje esančius, 
stebuklu rodosi Tamstos sveika-

I lingtunas. Tiek daug yra visokių 
! negerovių, o Tamsta visų jų iš

vengei.

Nonūaluš dalykas tokiame am
žiuje neatsiminti neseniai per
gyventus dalykus. Vienok, visi 
norime būti sveikesniais. Todėl 
kiekvienam pensininkui patarti
na šalia normalaus, tikrai lietu
viško gyvenimo, poilsio, darbo 
ir maitinimosi, priiminėti dar 
TREJOPUS VAISTUS: 1. nuos
tabųjį cinką, vieną kapsulę kas
dien, pavalgius. 220 mg. 2. GE- 
R1MAL, 1 miligramo tabletės, 
po tris į dieną, pavalgius. 3. NIA-

] CIN KAPSULES. Jų be recepto 
gali gauti. Niacin, sustained re
lease kapsules, 250 mg. Jų po 
tris per dieną imti. Nepamirš
tant, kad jos gali trumpam lai
kui sukelti odos paraudimą, nie- tenkinti su mažiąęsia i "veiklia 
fulį. Tas praeina greitai, nerei- vaistų doze.^S^drnės!
kia išsigąsti. Jos pigios. Yra šiam ----- —- ---- :-----

PATIKIMIAUSIAS VAISTAS 
NUO MIGRENINIŲ GAL

VOS SKAUSMŲ

Klausimas. Mano žmonai daž
nai užeina galvos skausmai. Gy
dytojas diagnozavo migreną. Vi
sokius vaistus išbandė. Dabar 
ima No. 3 Anacin. Gal patartu
mėte kokių naujesnių, nes ima
mas vaistas jai suerzina vidu
rius. Ačiū.

Atsakymas. Kiekvienam vis 
kitoks vaistas talkina migreni
nius galvos skausmus malšinant. 
Vienam aspirino pakanka. Kitai 
moteriškei hormonai padeda. 
Tegul ji mėgina naujai išbandy
tą, gana sėkmingai tvarkantį to
kią negerovę vaistą, vartojamą 
širdies ligų ir pakelto kraujo
spūdžio atvejais, tai INDERAL. 
Imti pradžioje mažą dozę: .po 
20 mg. du kartus per dieną, pa
valgius. Tik su gydytojo pagalba 
tas vaistas gaunamas iš vaisti
nės. Reikale galima jo dozę di
dinti. Bet geriausiai visada pasi-

KODeL LAUMĖS 
PERDŽIA?

Klausimas. Gerb. Daktare, 
Tamstą laikau geriau už kitus 
informuotą, todėl prašau pasa
kyti savo nuomonę apie negir
dėtą, neregėtą dalyką, įvykusį

GABI LIETUVAITĖ linių ir 1,300 tarnautojų perėmė 
c ... , v l Citicorpriš New Yorko, tai nau-Sunki yra našlaičiu dalia, m\i-«- I in

sų tautoje yra daugybė pasako-]’ 
jimų apie jų vargus, bet kai I u- 

j riems iš.jų pasiseka ir visai ge- 
viename Chicagos vienuolyne. ] raj užaugti.
-r . •_________T_ .i__’ I &

Gražina Giniotytė buvo ketu
rių metukų, kai mirė jos ma-, 
fflytė, 
dienos, nes ji turėjo prižiūrėti 
dar ir savo broliuką. Tačiau jų 
pasigailėjo ir paėmė auginti dė
dė su dėdiene — Augustinas ir 
Onutė Ašokliai. Naujoje pasto
gėje Gražina su broliuku Rai
mundu turėjo labai gerai. Abu 
baigė Morton aukštesnę mokyk
lą, o Gražina — ir specialius 
kursus finansininkams. Ištekėjo 
ir susilaukė dviejų vaikelių — 
mergytės ir berniuko, bet šei
myninis gyvenimas jai nebuvo 
laimingas ir turėjo viena auginti 
Vaikelius. Bet vėl į pagalbą at
ėjo Ašokliai ir priglaudė ją su 
vaikeliais pas save.

Kadangi AšokHai savo vaikų 
neturi, tai paauginę Gražiną- s, 
Raimundu, augino ir Gražinos 
vaikelius, o Gražiną dirbo finan- 
siniose įstaigose. Ir rte vien dir- 
•>o, bet darbe kilo ris aukštyn- 
Paskutiniaisiais nietafs ji dubo 
First Federal of Chicago, o ka. 
šią bendrovę pernai su 00 pada-

jieji savininkai, įvertindami 
Gražinos Literskienės darbštumą 
ir sąžiningumą, ją paskyrė vie
no skyriaus (esančio 3535 North 
Central Avė.) vedėja.

Bet Gražina nesitenkino vien 
darbu banke. Ji lankė ir baigė

duoncs, kaip Tamsta mėgini nu-' 
siteikti ir išsireikšti. Jei trys 
liudininkai (vienos iš Tamstos, 
kitas iš Naujf$rt£ o trečias is šio 
skyriaus) balsų dauguma nu
tars, kad šis skyrius kada nors 
peikė Ankų duoną, kaip Tamsta 
tvirtini, tai šis skyrius. išrašys 
Tamstos vardu vieno tūkstan- 

Į ties dolerių ($1,000) čekį. Pra- 
j neški tuo reikalu Naujienoms Į 
savo vardą-pavafdę. -

Patariant naudoti vieno šalti- Į 
nio sveiką maištą, kito sveiką 
maistą niekinti būtų nemedici- 
niška, neetiška, nereligiška ir 
nelietuviška elgsena. Amerikie
čiai apie tokį' įvairiose srityse 
mandrapypkį, gandonešį, kiršin
toją išsi reiškia, kad jis. ‘*over- 

' smarted himself”. Lietuviškai 
i išeitų, kad jis dėl savo nevyku
sio nusiteikimo mėgina “šokti 
aukščiau savo bambos”.

Ūkininko galvą turinčiam aiš
ku. kad toks šokinėjimas kiek
vienam visada esti nesėkmingas. 
Bet jei kuris esti kiloš tilo reika
lu nuomonės, jei jo smegenų 
vietoje yra avižų, košė, jis yra 
laisvas taip ar panašiai šokinėti, 
niekdarbiauti. •

Šiam skyriui su tokiais nepa-

jame vienas vienuolis, prisiskai
tęs dr. Jono Basanavičiaus išleis
tų lietuviškų pasakų, susirūpino, 
kodėl tose pasakose minimos 
iaumės perdžia. Kokia to jų el
gesio prasmė? Jam nepaaiški
no redakcijoje bendradarbiai. 
Klausimas atsidūrė Romoj. Ten 
vienas dvasiškis perdavė tuo 
reikalu raštų kitam. Pastarasis 
sviedė j kampą tokį nieką. Ko
dėl net vienuolis leidžia laiką 
'okiems niekams?

i

Būvo jai labai sunkios nekilnojamo turto pirkimo-par-
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Atsakymas. Todėl, kad jis ne- 
jžsidirba sau kasdieninės duo
nos savu prakaitu, kaip risi kiti 
ietuvi-ai. Senovėj dvasiškiai po

sėdžiaudavo galvas sukdami, 
kiek angelų gali nutūpti ant 
adatos galo. Dykaduoniavimo 
dvasia vyrauja dar ir dabar pas 
sai kuriuos atsilikusius tingi
nius, tapusius dvasiškiais.

Nenuostabu, kad tuštėja dva
siškiams paruoštos buveinės, jos 
mėginamos kalėjimais paversti. 
Kada pilna samaritiečiatns skir 
tų darbų, kada niekas senelių 
reikiamai negloboja, o jų skai
čius sparčiai auga, toks elgesys 
yra daugiau negu blogas. Jis 

keliui, neg jo dacbas yra ne prie- Į kenkia ne tik šiaip žmonėms, 
kabių ieškojimaą, nė visoks pra- dvasiškius išlaikantiems, bet ir 
simanymas, bet rūpestis dėl tik- rinkamiems dvasiškiams gėdą 
ros skaitytojų 'Sveikatos, tei- JArb, užsiimdamas tiesiog neįti- 
kianl jiems tikras įvairių medi
ciniškų sričių žinias, įskaitant ir 
sveikos pilniu ‘grūdų 'duonos 
•rartojimo naudį.

■Žmonės skęstk rfiližfdje tam 
f'Oje medicin šktfbse reikaluose'; 
h mėginą net trt^ačfofnfs kituš 
Skandinti. Jie esti sveikatos sri-1 
tyję (šnandoj ami |vairianiiti pel 
itagjudžiū. Jie jferta ir valgoj 
maistą dažnai vH*n dėl tn. kad 
skanu saldu, kad gražiai jpa 
kuolą, kad nuo «cno taip valgė. 
Tai vaikiškas el^sys tokių su- 
angu.siųjų. Tokie suaugusieji 
retai kuris sugrįžfia į.$veiką mi- Į 

Uažniausfcrf tokhis 
karato lenta išlygina*

Tamsfli sugrįžti j
inonnų, grtŽŲ, fikrai jietuvišką 
galvojimą ir mJyroą. Būkim ge- 
Wbyn! Otriausio* sėkmės tokio
se pastangose!

sėtinais niekiais.
čia reikalas eina apie žmogaus 

asmenybės SŪbrendimą. apie jo 
kompiuterio normalu’mą. Tikras 
dalykas Vra, kad lik normalios 
isflnenybėi žmogus gali būt; pa
vyzdingu žtnogufiu bei kokiu

įkaitu 
Tada 
r menka

nnpiutcrio niekas nepa-1 4
c žeme- jj priglaus. Mes
e būti atsargesni. d V3-

i 1 a t k v darni: turime> r^F’ - l

davimo kursus ir dirba Realty 
World bendrovėje.

Jos geradariai Onutė ir Au
gustinas Ašokliai yra ne vien 
Naujienų prenumeratoriai, bet 
ir nuolatiniai rėmėjai.

S. Paulauskas
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VIRTAU VILNIEČIU
versdamas iš žurnalistikos darbo
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se). 11X9 m rudenį vos leįtiga- 
vau Vilniaus žemės bankan, ku
riame tarp kelių deš inčių lenkų 
tamsu oju radosi ves keli lietu
viai, kaip antai: Ant 
Pov. Gaidelionis ir < 
kitas. Lanke dirbdan 
progas ne tik pažinti 
rlnlnkus ir pseudoint 
lenkų miesčioniją, be 
suprasti agresinga 1

Prof. Mykolas Biržiška

ir 
gudų atžvilg u, Varšuvos nūs a- 
tomą ir Vilniaus lenkų vykdo
mą, organizuotą 1 
akcija, kuriai toge 
priešintis Lk vien 
veikiant.

, Tad nė kiek ne 
. m.is kitu mūsų srovi j 
t veikimo

Čikagos AkvariumasMikss Šileikis

Viktorija Proch.^ka perskaitė įkyrėjo ir netoleruos, kad poli- 
rtzoliuciją, kuri buvo priimta ir 
pasiųsta prezidentui Ronald Rea
gan, kitiems aukštiems adminis
tracijos pareigūnams ir kongre- 
‘6 nariams.

Meninėje dalyje dalyvavo Vy
tautas Underis. padainavęs porą 
dainelių. Jis pats ir L. Kūliavas 
įkomponavo gitaromis. Sesutės 
— Bronė Nekrošienė ir Juzė Pi
voriūnienė padainavo tris dai
nas. Jom< akeniponavo Ramona 
Meekma. Tą piogramos dalį 
pravedė Vikt. Kažemėkaitis.

Po minėjimo buvo užkandžiai 
ir tolimesnis vakarojimas. Publi
kos prisirinko pilna svetainė. 
Ypač gausiai buvo atstovaujami 
kenoshiečiai.

Auku Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinku 1400 dol.

Minėjimą ruošė vietos ALTos 
skyrius. Maisto gamyba laipino, 
si Racine Lietuvių Moterų klu
bas. Jurgis Milas

cija maiėytųei. Vieną nušovė, ir' 
ateityje dar nušausią kitą NATO 
atstovą, nes jie Italijoje nėra 
savo vietoje.

Italų policija išąiškino gene
rolo J. Dožier grobikus, jie tikisi 
suimsi ir Hunto žudikui.

— Marinams įsakytya gaudy
ti Libano karius, pabėgusius iš 
sargybos postų.

— Kanados premjeras Trudeau 
labai patenkintas pokalbiu si: 
K. Černenką.

Kam budi j oje 10,003 gink
luotų vyrų puolė Vietnamo gar
nizoną. žuvo keli šimtai.

— Indijos Punjaljo provinci
joj sieliai nudūrė du polici
ninkus.ealizuoda- j 

vadų ir jų 
rimčiau ėmiau stebėti I

! jų darbą, kad ir laisvai kritikuo- į 
tarnas jį savo redaguojamoje1 
(1910-1911 m.) “Visuomenėje”. ’ 
Xuo varginančio bankinio darbo • ..... . . I ir jo net tautišku slegiancros/ 
mus aplinkos atsigaudavau ne-J 
be liek visuomeninį, kiek moks
linį ir literatūrinį darbą dirbda
mas. Lietuvių mokslo draugijos 
biblioteka leido man parengti 
kelis literatūros istorijos darbus, 
kurio nieko bendro nebeturėjo 
su partijos darbu, o dalyvavi
mas tos draugijos darbuose iš-

, lygino man kelią į 
? veikėjus. Vis dėlto jokių pers- 
. pektyvų didesniam mokslo ar 
kultūros darbui neturėjau. 1910- 

} 1911 m.-geros progos gauti pa
togias sąlygas ramiam mokslo] 
darbui apėmus lietuviu literatu-1 k' .. . . .į prievoles -. tos katedra Krokuvos umversi- v .’ , . . . / ... į šeimynų £. tele, kun laiką manęs tik nesu- i 

’ viliojusios, rimtai ir nuoširdžiai;
su žmona pasitaręs išsižadėjau,) 
nedrįsdamas apleisti Lietuvos ir] 
ryždamasis joje, negalėdamas 
didesnių, bent mažus lietuvis-

i kus darbelius atlikti.
; k Užstojo karas. Vilniaus lietu
viams jis tuojau davė naujo; kraštą ir išvažiavo Rusijon; bu- , 
darbo ir medžiagos politinei] yo mėginę atvykti pas mus Vil- 
minčiai plėsti. Tremtinių klau-Įniun ir čia sulaukus vokiečių 
simas, komiteto jiems gelbėti su-1 grįžti savo miestelin, bet aud-i 
darymas, ginčai tuo klausimu, ? rai besiartinant nebepasitikėjo i

• savo patvarumu ir vėl Rusijon 
pasitraukė. Atrodė, jog su jais ir 
broliais gal teks mums visam

! amžiui atsiskirti. Mūsų bankas 
taip pat ėmė Rusijon keltis. Su 
savim paėmė tarnautojų tik da
lį, paliktiems išmokėjo kelių mė- virtau vilniečiu ir įbruktas Kau- 
nesių algą ir įspėjo daugiau gal nan, per 15 metų nestengiau su
nieke nebegausiant (šiaip betgi kaunėti. Tą pat pastebiu ir dau-

1907 m. grįžęs Vilniaus dar
ban, gavau verstis daug sunkes
nėmis sąlygomis nei 1905-OS m. 
Revoliucijos likimas ilgesniam 
laikui jau buvo išspręstas. Bega
lima buvo lik kiek palaikyti pra
ūžusio audromečio laimėjimų 
liekanas ir labai sunku buvo 
veikti visuomenės nusiminimą, 
skaudesnį ir pavojingesnį už pa
kilusios reakcijos išorines pajė
gas. Pasiėmęs kelti senąjį parti
jos darbą, jutaus vis labiau vie
nas esąs, draugų apleidž;anias. 
bejėgis prieš Vilniaus minių re-; 
akcėjimą. Rašiau atsišaukimus, 
straipsnius, dalyvavau kuopelių 
darbuose, stengiaus duoti jiems 
naujo turinio, 
tinti, bet tik 
1913-1914 m., 
gyvesnį darbo 
Man betgi tai jau buvo per vėlu. į 
Kaip partijos žmogus, seniai jau ' 
buvau visuomenės iščiulptas, tad 
1917 m. gruodžio mėn. iš parti
jos pasitraukdamas žinojau j on 
nebegrįšiąs, kad ir persiskyriau • 
su ja geruoju, ligi šiolei pašilai- ‘ 
kydainas ne tik malonių, bran-T 
gių atsiminimų iš 1904-1917 m J 
bendrų su partija darbų, bet ir 
gilią pagarbą jos idėjingumui 
bei nuoširdų dėkingumą už 
griežtą mano įvisuomeninimą. į

Ne Aien bendros porevoliuci
nio darbo sąlygos veikė mane li
gi iš partijos “išveikė”. Nelinkęs 
į advokatūrą, bet dėl savo -ne- 
blogonadiožnumo” rusų admi
nistracijos neprileidžiamas prie gus: ar eiti mušti ‘,kryžiuočių”, 
kurios viešos tarnybos, neišsi- prieš kuriuos visa Lietuvos isto-

išplėsti, pajvai- 
prieš pat karą.1 
tegavau pajusti 
minių alsavimą. ’

kitu sroviu i .
«■ * i i

gelyje kitų eksvilniecių, kuriesus im-tus jiems ma
li mus kelte kėlė, ar bėgti Ga- kėjo). Mane pasižadėjo kartu su geriausiose ir ramiausiose jiems 

tail Kauno gyvenimo sąlygose Vil
niaus ne tik nepamiršta, bet net 
liguistai jo ilgisi.

rija ir is kūdikystės įdiegti jaus
mu _ , _ _
licijon ir lenkų pavyzdžiu kurti ’ šeimyna pas imti 
Heiuviškus legionus. Abu keliai! 
atrodė lygiai abejotini, Lietuvai J 
nereikalingi, nenaudingi, tad pa
ėmė viršų civiliškai-šeimynišxas 
nusistatymas — likti vietoje ne
apleisti Vilniaus ir laukti ten po
li Inių įvykių raidos.

Priešingų jausmų susikirtimas 
ir priverstinis pasyvumas nelei
do man tuojau užimti aiškios 
politinės pozicijos. Slojau prieš 
tuos, kurie prisilaikė ar buvo 
įtariami esą “rusų orientacijos”, 
ir palaikiau “vokiečių orentaci- 
ją”, kaip kiti prikišdavo, bet jos 
reiškėjai ją laikė keliu į Lietu-

l vos nepriklausomybę. Kartu vyk- 
_ m karo kraunamas piliečiui

— pašauktųjų kareivių 
__ ynų globojimą, su kitais 

kūriau Agronomijos ir teisių pa
galbos draugiją ir kt. Bejėgis, 

i raminaus bent pasinerdamas 
I mūsų dainose, iš ko vėliau rado- 
I________________________ .
Įsi apie įas keli mano rasiniai.

savim;
1 buvo man pataikyta didele ma- 
1 lone (dowod laski-. Tačiau kar- 
I su žmona nuėję geležinkelio 

:>v-Jn pamatėme tokia suirutę, 
jog pasvarstę, ką gi beveiksime 
toje Rusijoje ir ką rasime grįžę, 
kokia nauda bus Lietuvai iš mū- 

• su važiavimo ir hune lik Vii- i -
' niuje bus tas tikras, musų seniai 
laukiamas ir neaiškiai, bet ka
žin kaip šviesiai svajojamas dar
bas. nutarėme likti. Man tai pa
reiškus, banko direktoriai ne tik 
nustebo, bet ir tiesiog užpyko, 
kaltindami mane nerimtumu, 
nesirūpinimu šeimynos likimu, 
įspėjo mane ją badu numarin
siant ir 1.1.

Frontas ėmė artėti. Tėvai bu
vo priversti apleisti žemaičių

RACINE, WIS
1984 m. 12 d- vietos lietuviai 

ir kaimynai iš apylinkės atšven
tė 66-sias Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo metines šv. Ka
zimiero parapijos patalpose.

9 vai. 30 min. buvo laikomos 
pamaldos už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Kun. Staley Saplis, 
MIC, šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, pasakė pritaikyta-die
nai pamokslą. Giedojo šv. Kaži, 
rniero parapijos choras, vedamas 
muziko Juozo Grimskio.

3 vai. p. p. parapijos svetainėr 
j e minėjimas buvo tęsiamas to
liau. Jį atidarė ALTos skyriau^ 
oirmininkas Liudas Kūliavas.

Nepasidavus nei panikai nei 
viliojimams, neteko mums gai
lėtis: ir saviškiai grįžo (tėvai 
1918, brolis Vaclovas 1919 ir 
brolis Viktoras 1920 m.), ir ba-į Sugiedoti JAV ir Lietuvos him? 
du nemirėme (nors 
davo), ir gavome

visaip bū-i nai. Kun. St. Saplis, -MIC, sur 
darbą, kuris j kalbėjo invokaciją. Wis.rguber- 

ne tik mus išlaikė bet ir Lietu-, natorius Anthony J. Earl prokla- 
vai buvo reikalingas, ir mudujmaciją skelbiančią Vas. 16 .Lie-

RAUDONOJI BRIGADA
NUŠAUS KITĄ

ROMA, Italija. — Raudono
sios brigados vadovybė labai ne
patenkinta Italijos policija, kad 
ji pradėjo suareštuoti didoką 
Raudonosios brigados narių skai
čių ir juos tardyti. Policija no
rėjo nustatyti, kur jie tą dieną 
yra buvę. ' . "

Raudonosios brigados narys i 
oranešė Milano žinių agentūrai, 
kad jie Romoje nušovė diplo
matą Hunt, kurie administravo 
Sinajaus kalnų kelius prižiūrin
čias ginkluotas pajėgas.

Raudonoji brigada ir vė. pa
skambino, pranešdama policijai, 
kad paliktų juos ramybėj’. Jiems 
policijos apklausinėjamai jau

gasolifta,

politiniai pasikalbėjimai. — vi
same tame beveik nedalyvavau 
ir dar mažiau reiškiau čia inicia
tyvos. Mobilizavus mano brolį 
Vaclovą (paskiau ir kitą, Vikto
rą), pats svyravau kaip pasiel-

sunkaus ligikario gyvenimo pri
slėgtus, prikėlė ir atgaivino. Kas 
man betgi svarbiausia, kartu su 
visa Vilniaus krašto lietuvių vi
suomene gavės pakelti vokiečių, 
komunistų ir lenkų okupaciją, 
su vilniečiais ne tik dvasiškai, 
bet tiesiog organiškai taip su
augau, jog tik fizine prievarta 
(1922 m. ištrėmimas) tepajėgė: 
mane nuo jų atplėšti. Galutinai

NEBRANGIOS, BET \TRTINGOS KNYGOS
• LITERATORA, lietuvių Hteratūros, meno Ir

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vin^s 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
I. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K, Matusevičiaus ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kaiuboo, A. Rūkštelės ir A. Varai 
kūrybos yoveikahfa. 565 push knyga kainuoja tik

'• DAINŲ iVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn 
tini’i lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
Iventes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimb 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja JI

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsJy 
tas Juoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities tit< 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARUA NOREIKIENĖ

tuvių Dieną Wisconsine,' perskai
tė Ramas Pliūra. Panašią Ra
cine burmistro proklamaciją per
skaitė Edis Kūliava.

Kalbėjo svečias iš Čikagos — 
Dovas Šaulys, jaunosios kartos 

I atstovas. Priminė, kad jt§ jau 
' gimęs Čikagoje, todėl apie ne

priklausomą Lietuvą žino tik iš 
pasakojimų bei-raštų. Dideliame 
krašte sunku pragarsėti. Jei ku
rie lietuviai pasiekia aukštų Vie
tų moksle ar biznyje, tai atsi- 

f randa pavyduolių, norinčių jų 
pasisekimus sumažinti. Reikia 
dirbti, kurti, siekti aukštojo, 
mokslo, nes visa tai garsins lie
tuvių vardą.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir . turtipgiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,

^LA. — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ; * ?'

- SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 5SLU0NUS dolerių
apdraudų savo nariams. *' “J

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis Ir. lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA'— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
... Insurance, kuri ypač naudinga? jaunimui, ’ siekiančiam 

aukštojo mokslo ir gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus, apdraudžia pigia terminuota apifcauda: už 

$1,000 apdraudoš sumą -tempksrtžk $3.00 metams.
SLA — kuopų yra visoše lietuviu kolonijose.;, ^ : 

Kreipkitės i savo apylinkės kbopy veikėjus, 
jie Jums mielai oagelbeš į/S-A jsirašytL \

Galite kreiptis ir tiesiai ! SLA Ceįtrip į;

LITHUAMANALIiANCEOFAMERICA
.307 W. 30 th St, New York, N.Y. 10001

- •c Tel. (212) 563-2210 , '.

> LJETUVISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaSnstt 
pomlal p&ražyts vtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė! b 
Labguvos apskričių duomenimIa Aprašymai {dorota Hekvknan 
BetuvIiriL Lddfnyg tturtruotia nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardHų pavadJulmaJ^lr Jų vertiniai | voklefih) kalbą. Laba 
Baudlngoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių Uroėlapia. Kaina K

> M EAUM1S OMU, palytojo* Petronėje Orintaftėa ata> 
mtnftnal ir minty* apie asmenis Ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir pir 
maiaiala boBevfkų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu? 
bet kainuoja tfk SS.

• JULIUS JANONIS, poetą* Ir revolludonleriua, neaupm 
Im fr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 1 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą b poe 

Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju ui tmogaua teisei 
Knyga r*a <fideHo formato, 265 puslapi*, kainuoja f®.

gATTON^ JTOVELfS, SL loačenko kūryba, 1. ValaiS 
|KS knygoje yra 10 tąmojlngų noreliu. Kaina *9

« ga

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2a01 W. 69th St, Chioago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737 50 metų studijavęs, kaip

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Da 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotis vaistininkas

• ■ • Tek 476-2206

p&rašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viskį, kas bet kada fr 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, tletuvtua 
Ir lietuvių kalbų. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausdus šimtmečio pradžios kalbininkua, padarė 
lietuvių kalbų liečiančias Ištraukas, paruošė tikaHua vertimos

ir patarė mums toliau studijuoti

cn
t NaojlMMt, ChiMtfo, t, n. W4|nteik]r, trtrukry si 1984

♦ v * * i ' < *
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metams *- • 
pusei metų .____
trims mėneaiami 
Tiens m mėnesiui

$48.80
$22.00
$12.00

$4-00

As of January 1, 1780 
Subscription Ratas:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
ix months, $12.00 per 3 months. In

other USA localities $40.00 per year. Kanadoje: 
$22.00 per six months, $12.00 per į 
hree months. Canada $45.00 per year, 
'ther countries $48.00 ner year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago  j e ir priemiesčiuose:

metams ------------
puse: metų --------
trims mėnesiams
vienam mėnesiui .

kitose JAV vietose;

$24.00
§15.00

metamg _________
pusei metų _____
vienam mėnesiui _

$45.00
$24.00
$5.00

Užsieniuos
metams ___________
pusei metg-------- ---

_______  $48.00
_ ___ __  $28.00

Naujienos e^a i^slrrriynf
sekmadienius, pirmadienius ir sven 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro1 
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago 
IL 60608. Tėtei 421-8100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Pirmo jo Naujienų numerio 
pirmas puslapis

Šių metų vasario 18 dieną pirmame Naujienų pus
lapyje atspausdinome pirmojo Naujienų numerio pirmą
jį puslapi. Padarėme fotostatinę kopiją ir atspausdinome 
pirmame(puslapyje. Norėjome atspausdinti vasario 19 d.. 
bet šįmet -šį3diena pasitaikė sekmadienis, ta'i 'turėjome 
foto nuotrauką spausdinti šeštadienio UUmėr^je'.

Naujienas leido -žmonės, kurie neturėjo' jokio paty
rimo apie laikraščio Amerikoje leidim'ą. Jie turėjo labai 
gerus norus, bet apie praktišką leikraščio leidimą netu
rėjo jokios nuovokos. Jie žinojo, kad laikraštis — nė vie
no žmogaus darbas. Jiems taip pat buvo žinoma, kad laik
raščiui leisti reikėjo daug pinigų. Jie buvo girdėję, kaip 
lietuviški laikraščiai buvo leidžiami Prūsuose, bet Ame
rikoje jiems buvo naujas užsimojimas.

Laikraščio priešakiu atsistojo Antanas Lalis, raširiė- 
jęs tuo metu Chicagoje ėjusiai Lietuvai ir paruošęs Lie
tuvių-anglų kalbų žodynas. Lalis suprato žodžio prasmę, 
mokėjo trumpai ir aiškiai anglišką žodį išversti lietuviš
kai ir lietuviška žodi išversti angliškai Jis prie žodyno 
pradėjo dirbti šimtmečio pardžioje ir paruošė vieną ge
riausių žodynu. Po Antrojo Pasaulinio karo atvažiavu
sieji šaipėsi i šLalo žodžių aiškinimo, bet lietuviai kalbi
ninkai dar nepriklausomoje Lietuvoje pripažino, kad Lė
lio žodynas buvo pats geriausias. Lalis turimas savo ži
nias atnešė Į naujai organizuojamas Naujienas.

Antruoju organizatorium buvo Kazys Gugis. Jis buvo 
baigęs gimnaziją caro Lietuvoje, o Amerikoje pramoko 
angliškai, gavo advokato teises, vertėsi advokato prak
tika. Jis savo energiją ir žinias pridėjo prie Naujienų 
steigimo.

Trečiuoju entuziastu buvo paprastas lietuvis darbi-

bos mokykla ir stengėsi įtikinti savo aytimuoaiųė hęi 
draugus apie reilšią įteigti h’ėtūriSką €&
cagoje. A a/Jlx

Apie laikraščio leidimą šie trys vyrai pt dėjd
1913 metų pradžioje. Radę pritarimą, tdf< 
visus reikalingus formalumus sudaryti 
viškam laikniščhii leisti. Jie apskai^a^o. kąd Teikės 
kelti, kaip jie tada sakydavd, 15,000 doterią. Kadk Sprinfg- 
fielde buto užregistknota bendrovė lietuviškarii laikraš
čiui leisti, tai “Aušros” sferinėje 1914 &Msio 26 4. 
sušaukė sūširirikimą, kuriam pirminrrfkavb «ftrtržats šmė^ 
telis. Tume susitinkiine befrtlrovės 

j rinktus Udv. k. Gdgis, sėktetoriumi 
ninktt — A Petraitis.

Susirinkimas išrinko 15 direktorių; Jid leid^Mtmą lie
tuvišką laikraštį nutarė pavadinti Naujienomis. Nupirko 
iš A. llgaudo spaustuvę ir pradėjo Puoštis Ižiijjrdšeid 
spaUsdirtimtn.

Tuo thėtu Cfiieagbje ėjo du savaitrąščiari -*=■ Oisdvs- 
kio leidžiama Lietuva ir Tananevičiaus~teidziamas Kata
likas. Naujo laikraščio leidimu buvo susirūpinę iš rusų 
pavergtos Lietuvos suvažiavę socialista'i. Vieni nenorėjo 
tarnauti caro kariuomenėje, kurios generolai buvo pra
laimėję karą Tolimuose Rytuose. Jie prarado s^vo lai
vyną Japonijos jūroje, ir prarado Mandžiūfiją.-

Jeigu tūom’etiniai Lietuvos redaktdtkd būtų įdėję’ so
cialistų pranešimą apie mėnesinį sūšiniikimą, kaip dė
davo prie Šerno, tai niekas būtų negalvojęs apie naujd 
laikraščio steigimą. Tuo metu radijo stočių dar nebuvo,1 

lo Kataliko atvažiavusieji neskaitė. Nutarimas riedėti pa
prasto pranešimo sunkiai įžeidė nuo’ ėžrė p^bė^usius Eė- 
tuvius. Jie nutarė trūks-laikys savo Mvaift^gU steigti. 
Jie nutafė pakviesti Baltimoreje tuo metu Įgyvenusį ir sa
vaitraštį Piriityn redagavusį Pijų Grigaitį, 
ČKičagą Mokais ir apėjo visus ChierigOs; iiet^žius,- pa-: 
klausdami, ar jie iižsišąkys ruošiamą^ nąująr leisti 
višką laikraštį. ; į f '

Ilgaudas tui'ėjo dvi Gordono mašinas (atsilikimams: 
ir la'iŠkaTris šparfedinti), bet neturėjo* nfašinpš įik^Šiųi' 

! spaūsdiriti. Jie nutarė patį Ilgaudą samdyti ^aušfii^es 
vedėjtf ir nutarė Sfriiušti 25,000 egz. pjįmo NaųJenų nu-j 
merio. Tali buvo riėpapfastai didelis skaįčiušiųf^" T 
merį jie parda^ririėjo ir veltui platino, kai praef^^ėlibšįlik^,’ Tąnaijeyjčius, pamatęs, ka'd Natgierips 'taipo diėri 
dienok nuo jo pasirodjono. Buvo, aišku,-ir Naųjienų^rie-- 
šų. Bet lietuvių dauguma, pamačiusi-/....kad5Naujienose" 
nieko baisaus nebuvo, kaip jų priešai pasakojo', pastebėjo, 
jdg Naujienos skelbė trumpas, aiškias ir visieinš sūptąn- 
tainaš žinias. Antrojd riūiriėrio jaii spiūšetiii# pffefžižni 
egzempliorių, nes žinojo, kiek galės parduoti.' firmas 
numeris buvo išsiuntinėtas po visas Amerikos lietuvių 
kolonijas. :

Karo pradžioje rusų karo jėgos įsiNer^ė | Rytį Pa
siją, riaikiridariids miesteliuose gyvenūsiris vokiečius ir 
kaimuose gyvenusius lietuvius, lietuvininkais bestvatfimi- 
sius. Bęt kai vokiečiai rusus sustabdė, juos suiriusė Įr pra
dėjo stumti atgal, tai Amerikos lietuviai susidomėjo karo 
eiga, Tpač visi žinių ieškojo, kai Vokiečių kariuomenė 
pradėjo veržtis į rusų pavergtą Liėtmm. Susisiekimas su 
Lietuva* buto nutrauktas. Vokiečiams atgavus Rytų Ėriū-

Lenkijos Pamario lietuvių veikla
bortiis, o kitoje — lenkų kalba. 
Pastatytas naujas lietuviškas 
fcojIHtsfiilpiš — tiksli senojo 
fcoįjfyhrttapio Seniais $u- 

R2iį) isftiri- 
nė įflSrkėltaš j Punsko
rtiūilėjĮ. tlWi&ai rtavaltlas 
parflirtklo it skirti ėskričių suo
leliu grtriitsš. Aptvarkyta pa- 
minfclč avietė, Itblėlė ir atnau
jinti Pasodifttds rūtos
h kitos gėlės, pripilta juodžemio 
ir pasėta žolė ir dobiliiifcai.

Parnihklo globėjas j. Sanvai- 
tiš prašo afsiųsii šėltlį tokios 
zolėš, ktiri atrodo kaip samanės, 
ištisus rtiettis žaliuoja ir nėrėi- 
kia jos kdrpyti. Tolią žol£ jis 
prieš (langelį rhėtų yra matęs 
Kaimo kapinėse. Iš tokios žolės 
jis norėtą įtrte jišrtiinklo Sukur
ti lietimą ta'utifiiiis širtitiojūs. 
Jei kas iš N. skaitytoju apie to
kią žolę žinotų, prašome atsi
liepti.

Reikiamos lėšos paminklo r ■ 
montui ir aikštelės apt<rrKy- 
mui btivo surinktos iš vLo pa
saulio lietuviu. Ypač daug buvo 
gauta iš ėhicagiecių.

Anksčiau N-se buvo paskelb
tas aukojusių D-G paminklo res
tauravimui sąrašas. Buvo su
rinkta 537 dol., iš kurių 512 bu
vo pasiusta LVKD štetino rate
liui. Pinigų kursas, siunčiant 
per lenkų Pekao organizaciją, 
buvo labai palankus. - Pąskifti- 
niuoju riiėtii tam pačiam tikslui 
gauta dar 45 dol. Ąukojo: V. Jo- 

; kubaitfc iš * Člevejando 5 dol., 
> Kačinskas iš Chicagos $5, A.
Vaivada iš McLean, Va., 2'5 dol 
č. Liutikas iš Australijos’10 d^L! 
Prael',^ sayąicę' LVKD štetinfo 
■rateiiui. pasiųsta 70 dol. Ačiū 
visiems: ’ E. J.

I Da/tevS ir Gifčhrf paminklą pažadėjo finansuoti Vak. Vokie- 
J*Ščelrtf<e (buv. Soldine) prižiū-! tijoje gyvenąs lietuvis Jurgis 
ri taurūs ir pasišventęs lietuvis Pyragas.
Julius Sanvaitis. Jis yra invali- Į Ne.oh nuo paminklo aikštelės 
da’s; kvėpuoja t.k vJėna puse! nemalonia pastatyti lietuvišką 
plaučių. Praeitą vasarą jis kas kii.elę, kurioje bus Įruošta nuo 
dvi savaitės atvažiuodavo iš. aline paroda ap e Dariaus ir 
Stargardo (apie 33 kni) trauki
niu, tvarkydavo paminklo aikš- 
ęlę, sodindavo ir laistydavo gė

les, Vandenį nešdavo iš tolokai 
esančio ežerėlio. Daržininkystės
Įrankius atsinešdavo iš netoliese. plento į kelelį, vedantį prie pa
isančio kaimo. I rriihklo miške, sekančią vasarą

Lenkijos Lietuvių Visuomėbi- numatoma paštatjrti memoriali-

jhrėno žygį ir kuri susidės iš 
lOtografijų,- (fckumetū ir laikraš- 
žiu iškarpų, 'fai gružus ir rem
tinas stfmarivnias.

Prie išsukimo iš automobilių

vasarą

nės Kultūros Dr-jos (LVKD) 
it et: no r a telis savo veik los. pla
nuose niariato prie paminklo iš
kabti, šulinį ir pastatyti metalinę 
užrakinamą dėžę daržininkys
tės Įrankiams, šulinio iškasimą

nę lentą su įrašais lietuvių, len- 
kų, vokiečių ir anglų kalbomis.

Praeitais. 1Š83 iįretais LVKD 
e tirto' ratelio dėka -į. Dariaus- 

Girėno paminklo, granitą buvo 
Įmontuotos naujės- Lbranzinės

- t.' .. v ‘ .. \ ; į ’ $
tuvbs buvo toks didelis,- kad teko leisti neOetūrisi kartus 

rf savaitę, o riuo 1914 :mefų rugpjūčio 5 ifi^o^Nriujienos 
^įpo diėnrašaū;pripažink,- kad Pįjris-Gr^gaįtfe mo- 
kėjp ziniris -C^ip; parimsti, kad visi ^praŠįtif ĮrLdriugiau 

. • J J •A.* • . 'T- •‘•’ri:' *’ ' T • 1L ’ '-L Y ~T ■•^Y-l**- ■ i •‘A*• • f
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rf^ščiū, sukhupe»'^is3fe savo jėgas ir paskelbė-, kad jis taip 
’pat Katal&ą'le^kiėkvie^ dieną. ' ' . .

Bet GrįgąiM ir čia Tananetieių-pralenkė. Grigaitis 
pats gyvas žinias- riič«ė, bet jis žiifojoy kad viėrias ttį žnrių 
rieparubš; JĮ^^dr^iizavo paskaitas.^rriaISfalr^ ruošti. 

. SeforiadiėriišiišarŠą;(?ūkdrtu ssitaftėjė\jį.r&^ė paskaitas 
Išimiems lere^ondėntaffiS; Jis' įkalę, ^eiri&ų'galyą: kas, 
-kur,- kada ir ką.pridarė.••.Žarnos nebire, jėigu-lęšiuos klau
simas neatsakysi. ' J •

; Tah'arievięitfe -nepajėgė gatiti tikhltiį žiriiiį apie karo 
eigą' ir nepa^aniiiįd^korespondenfe -ripie viętinį višuo- 

' meninį gyveriifiią. O čia* Natfjierioife dar p<$ędejb. ęiti ir 
sekmadieniais! .Tas* priedas pasivadino"^edęnbs l Naujie
nos”. Tada Amer&os dar . nebuvo pasiekę pirmadienis, 
antradienies..o sekmadieni Amerikos lietuviai vadino 
“Nėdėlia”- : . .... \ u'-

Tarianeričius,- išleidęs visus sukauptus fmarisūs,- ne-
;prije^e tbliriū* Kdtrifiko leisti, O Lietuva-pati užsidarė. jr kitais reikalais. Argentinai 

Naujienos yra pats seniausias dienraštis ne ifk Ame-
rikojėį bet ir rušų pavergtoje Lietuvoje. Lietuvą paver
gusi'Sovietų kariuomenė uždarė visus lietuviškus laik- r w we*' f • 1 • V T- • • • - . '•

LONDONAS. Anglija. — Ar
gentinos vyriausybė, apsvarsčiu
si santykius su britais, nutarė 
padėti j ša IĮ Faiklando salų su
vereninių teisių pripažinimą. 
Argentinos generolai, net ir sū- 

_ mušti, nenorėjo pripažinti bri- 
► tams suvereninių teisių į Fa’k- 
lando ir kitas Pietų Atlane esan
čias salas. Britai buvo pradėję 
tartis su argentiniečiais dėl/Ar
gentinos pretenzijų į Faiklando 
lalas, bet kai argėhtiniečiai no
rėjo rrtirtėtas salas užimti prie
varta, tai britai pasipriešino. Jie 
Valdė Faiklando ir kitas salas 
150 mėtų, todėl prievartai ne- 
nusiienkė.

Britai sutinka tartis prekybos
kijų, Kauną, Alytų, Jezną, Žiežmarius^ K^išiacforiūš, 
Lentvarį ir kitas vietas, amerikiečiai reikalavo žinių iš 
Lietuvos. k ’ *'

Naujieniečiai pradėję leisti savaitrašty bet' ftetrakas
ninkas Juozas Šmotelis. Jis dirbo švino bendrovėje, su'si- turėjo* leisti du kartu į savaitę.. Už poros savaičių jau ’ raščius ir pradėjo Lietuvoje leisti lietuviškai verstus ru 
žavėjo tuo metu Chicagoje buvusia Mišeikos lietuvių kai- teko leisti tris kartus į savaitę. Reikaląvirilas žifiių iŠ Lt# šišfcūš laikr^čiūs. .

■būtinai reikalinga prekyba su 
britais. Argentinon taip pat at
vykdavo nemažai turistų iš 
Anglijos. Visa tai dabar reika
linga, siekiant krašto ūkio at
statymo.

į-.— Kf nt rTOrt ffTrrr 1 rft-a -

ČIKAGIETĖS įspūdžiai rusų 
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Daugelis mano, Kad Amerikos lie
tuviai nežinojo, kris h/s'tį oktiptrė- 
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų ka’fo 
jėgoms ir policijai ahtfą kartą. įšL 
veržus Į Lietuvą. Ral’ergtoje Lie
tuvoje frūvo Čikagietė 1#51 mėtMiš. 
Ji viską aprašė ir Chicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido 
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima griūti Čikagie- 
tės įspūdžių laidą. N. Red.

(Tęsinys)
— Aš gi niekad daugiau savo gyvenime čia 

nebegrįšiu, — aiškinau toliatr — Aš ir vėl išva
žiuoju į Anierik^... Esu ttkrtr, kad triekad dau
giau į šias vietas rieatrrižiucfciu... Leiskite rtian 
bent paskūtihį kartą numatyti VriigaiHų laukus.

— Neprašykite iŠ manęs td, ko negaliu Jums 
leisti, — šaltai ir kietai, tarytum kirvio smū
giai0, atkirto vidaus reikalų ministerijos paskir
ta palydovė, Chruščiovo politikai tarnaujanti 
lietuvė. . t

vaigaiuv laukuose pra- ' 
DeJAC vfAkti

A* jau nehęy jėgiau susivaldyti. Ašaros, kaip

žirniai, pradėjo riedėti veidais. Pradžioje dar 
bandžiau susitvarkyti, bet nebuvo jėgų. Turėjau 
ieškoti ndsinati^) efet ir ji nepadėjo.

Šoteriri, priffiriięs, kad palydovė neleis jam 
srikti ii tusų ptdičijos nubrėžto kelio, žodžio ne
taręs, pradėjo judėti. Mašina, siaurais Savo ratu
kais! įsirėžysi į minkštą pakelės žemę, nenOrėj# 
judėti, tfevęs daugiati gazo, jis vis dėlto išsirita 
rint ptėfrtd. Ūž keltų’ žingsnių privažiavęs į Sta
čiūnus vedantį keliuką, šoferis dar kartą sulėtini 
mašiną, bet, negavęs jokio nurodomo iš kidOf 
Širdęs palydovės, įvažiavo į vėžes if pamažu part>iJ 
leido tolyn. .

Man taip skaudu pasidarė, krid nebežinojatfj 
ką iiėms ir besakyti. Krūtinė siiSfto. kraujas ) 
šfhnkinius pradėjo plaktis, akys ežerais patrini), 
kad beveik nieko nebemačiau. Kaip pėf wiig1ą V 
ašarų įfflttris fėrtiojaficias akis pamačiau ša& 
kėfio bėgarttt upeftiikt, pro kurj daugelį karįi 
piemertaįjdni tekd petbristi. Atsitftėnu, kad jį 
krairtėje antaBad stovėjo trys stori gluosniai 
Efantffiau juos pamatyti, bot nieko Hemačiau. Mm 
atrodo*, kad ten dar buvo kažkokį medis, bet ae 
trys gluosniai. Iš viso nežinau ar tep gluosnis, ar 
kažkoks kitas medis stagaravo. viršūnė buvo 
buvo sąuąa, apačioje tankūs lapai.

Kai mašina užėjo ant kalniuko, iš -kurio tri 
rė0u jkitfrdtyti Vaigailių sodybas, rijiinkui augu
sias liepas ir kluonus, — nieko heihačiąu. Toje 
vietoje nebuvo nei vieno medelio, jokios pastogės.

Mūšų sodybose, kur gyveno mano tėvai ir tėvukai, 
senoliai ir prosenoliai, nebeliko nė vieno stuobre- 
110. Iškirsti tie tiktai liepos ir gluosniai, bet ir 
ofefys, vyšnios ir kriaušes. Dviejose kaimo vie
tose matėsi krūmų grupės. Man brolis pasakojo, 
kad kaime liko tiktšrt kelios akmenų krūvos, apau- 
gusroo diržingais laproeiais. Greičaiumi, kad 
tHW Mptfočirts ir būsiu nraerasi iš automobilio.

PRADĖJAU IŠMETINĖTI LIETUVIA^Š, 
iXi&AtfrxxTiEMs

Gal būtų geriau, jei nieko pūčiau nemačiusi. 
Bučiau bent įSvaižcfavusi, kad VaigaiBdi buvo 
tdkle, kbKdš juos prilikari prieš 30 metų. Man būtų 
buvę malonu tokius juos prisiminti. Pratrižteo- 
Jttrt #1 ti& iftaiid

PFU tmfthws tofįgĮĮ šiltas
Lietuvos Kuk4 vėjas Šiek tiek mane tįfHMrtd, 

ir taHatf šrfvo nii'Wovams:

lipti ir po buvusius Vaigailius pasivaikščioti, bet 
norėjau, kad' leistumėte pravažiuoti... Bet Jūs ir 
to nepadarėte. . . Nesakykite, krid rusai neleido 
mari Vaigailių pamatyti. Rttsafns tarnaujantieji 
lietuviai man kelią pastojo...

Nei šoferis, nei palydovė nepratarė nė vie
no žodžio.

Mari Sek tiek lengviau pasidarė, kai išdėsčiau 
savo širdgėlą. To iaų važiavome tylėdami. Tiktai 
mano akys rijo kiekvieną paplentės žaizdą.

PASIEKĖM NADALTJV KAIMĄ
— Blogai žvyruotais, duobėtais ir sunkiais 

keliais automobilis pasiekė Lygumų apylinkėje 
buvusį Nadsukių kaimą, — tęsia toliau pasakoji- 
mą iŠ rusų dktrtftfdtoš gfįŽttŠf čikagietė.

Dieftri buVO lynOta, dangus aptrauktas debesi- 
į miš, kelyje išmuštos duobės buvo pilnos vandens. 
Mašina taškė vandehį ir fitašė žvyrių bei purvyną 

p’ visas ptftB. . k,
Nadaukių kaimas susilrūkč b kio putic; liki

mo,koką ištiko Vaigailių kaimą. Iš alininkų ten 
atimta žemė, būvę žemės savininkai paversti ru- 
sišsų kolchozų vtrgahs o gyvenamieji namai su- 

I naikinti. Tiktai hamų naikinimo procesas Na- 
ddUktae pbsiėkž kiek vėliau, negu Vaigailius. Vai- 
rt - ui se u vo nevieno namelio, tuo tarpu

|Na :ruk u -.-ir buvo užsilikęs viefto ūkininko 
seh?..-

22. 1984
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VAKARU VEJAI

MiliUiK

DAIMID

Tilžės vaizdas B Panemunės žiūrint

Telef. 476-2345

TRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS

6 R KRAUSTYMAI

RISTŪNU LENKTYNĖS 1424 South 50th Avenue

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

ANTON GRINA

VASAITIS-BUTKUS

ai v

Telefonas 652-1003
kiti ari nu

HEART
FUN®

Ristūnų žirgų lenktynės vyks
ta Utenos Rašės hipodrome. Va
sario 4 d. įvyks tradicinės žiemos

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

iPKCLALYBt: AKIŲ LIGOS 

*07 WMt 103ta StrMt 

VMuadoa pagal materia^

SUSIRLN KLVi 
PRANEŠIM

a-*** ■■

CUT Ft BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFF 
FOLLOWING DISTANCES— <

A»«tetuSI»« g^krauatya^ 
Ii įvairių aMvoę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 374-1M3 acta 37MWS

“Lietuvos Aidai 
tAZt BŠAzDfiONYT^ 

r»A*Js

Mylėti savo gimtą kraštą — 
Tos meilės niekas neišplėš. 
Grūmoja audros, vėtros blaškos- 
lietuvio nepakeis širdies. _

Nuo pirmo suklykimo vygėj, 
nuo žodžio tarto pirmąsyk 
pamils tam lygumas tėvynės, 
pajuntam žemę ilgesy.

Čia ošia visad žalios pušys, 
gėlėm nusijuokia laukai — 
Derlinga žemė neišdžiūsta — 
drėkinga ašarom dažnai.

Čia rugio grūdas žvilga auksu 
kryželių, kryžių pakelėj. 
Sesučių drobėsna įausta — 
kaip mokam krašia šį mylėt.

Balys Augustinavičius

šventovė plėtėsi.
Toliau, apie ketvertą kilome

trų į rytus, Įsikūrusi Mihlbs mal
dykla. Dabar toje vietoje stovi 
Šv. Petro rPbvilo bažnyčia. į 
pietus įsteigta bitninkų ir alaus 
dirbėjų dievaičio Ragučio cent
ras. Taigi visa toji apylinkė greit 
virto į savotišką senovės lietu
vių Vatikaną. 1322 metais Ge
diminas perkelia čia iš Trakų ir 
sostinę. Nuogto, laiko Vilnius ta
po nevien religiniu, bet ir poli
tiniu bei kultūriniu Lietuvos 
centru.

gaikštis medžiodamas su savo 
sūnum Gerimantu^ sustojęs šio- 
•e vietoje ir jį jam labai patikus, 
čia jis įsteigė rūmus ir žinyčią. 
Šventaragiui minis, jo kūnas 
šiam slėny, buvo iškilmingai su
degintas ir pati vieta įgijajo var.

Y*Ai|a — A&faoe Dtatat 

773-1543

^9 & MAPLtWOOD AYR, 

CHICAGO, IL SGS29

DK. G K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir ilapųs^ 
- >. taki chirurgija, 
į 5025 CENTRAL AVĖ.. 
St Peteraburg. Fl*- 337if

Td. <813) <21420*

Kas gi atsitiko su ta šventove, 
kuomet Jogaila atsivežė į Vilnių 
būrius svetimų misionierių? Am
žinoji Ugnis Isventaragio slėnyje 
ir visur kitur užgesinta, aukurai 
suardyti, stabmedžių .maldyklos 
sugriautos. Seęi žyniai, kuni
gai Ir kriviai, kurie, kietai savo 
bočių tikybos laikėsi. buvo po 
netekus išvaikytą. Rūstaus Per
kūno stovykla nuversta. Iškirsti 
šventieji miškai; Užteršta šven
tieji vandenys.

Krito šimtmečiai ąžuolai, liū
dini plačioms lietuvių minioms, 
kurios tada nesuprato kunigaikš
čio noro prabočių įstatymus pa
niekinti ir užmiršti.' Krivų-Kn- lenktynės Dusenose

Tel: 652-5245
fRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIS'

IF VCXJ MTvB A~ TMR 
MjjįtįAįJJ* F’ V w
YV'* aL/WF L.AML AL*1

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinofe

INKSTU, POSL1S IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
U54WSSTMniSTRMT

JalradM!' l—4 pcęitl
T tatttrfta. ;S^T'tifcjį 
t; Otaf tilcfijraCi 776-23M,

SOMB ęHlCAGO MOTOR CWB TIPS OM

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wattchactar Community HinUr^, 

Mecttclnaa dintoarius 
193* S. Manheim RA, Waatchastai, UI 

VALANDOS: 3 - G darbo dia&osdi 
ir ku antrą foiftadtenĮ &—J vai 

T«L: 562-2727 arba 562-272$

4330-34 SO. CAUFOENIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUYISKAJ
- MIS W. Tirt St. ' T»L 737-5 

Film n, aU* Pritaiko ,V~iniyw 

ir ‘contact laoaM'*.

POLICIJAI ĮSAKĖ 
ŠAUDYTI Į SICHUS

HARYANA, Indija. — Vakar 
Punjab provincijoj ir vėl prasi
dėjo sichų ir indų žudynės. Si
eliai nori išstumti indus iš Pun
jab provincijos, kad jie vieni1 
galėtų savaip dievą garbinti. Va- 
kar jie nužudė 12 žmonių.

Premjerė Indira Gandhi pati 
juvo nuvykusi į Punjabą. su
kvietė sichų vadus ir įtikinėjo 
juos nevartoti peilių zmonėmi, 
žudyti. Turi bandyti įtikint, 
juos, kad jų tikėjimas geresnis. 
Bet kai po tos kalbos sichai nu
žudė virš šimto žmonių, ta. 
premjerė įsakė policijai šaut- 
tiesiai į sielius. An tridienį, jie, 
nušovė devynis. ■ p č

Prieš puldami indus, sieliai 
užsuka į maldyklas, nuoširdžia, 
pasimeldžia, o išėję iš bažnyčios 
žudo pirmą sutiktąjį indą. Poli 
cija atsistojo prie bažnyčios ii 
šaudė į kiekvieną išėjusį sichą 
Sichai organizuojasi prieš poli 
cijų-

FOTOKONKURSAS

“Tiesos” laikraštis paskelbė 
1984 m. fotokonkursą: “Tėvynė, 
darbas, žmogus”.

L*kfisn*l — Htta ataratar 
ŽKMA tKAINA 

ftibaim Muter Cbazar 
tr VISA karteles.

« tcRikiAft T.i

Ijt iiukUfscis £? 1*5^,

Udwste ral
Vskm Laido* 3 WCMV rtrtta.

Mags 14B0 AM.
& Petarefeux, Fix. 13:30

N WTIS NMtal U10 AM oarj®.
M44 W. 71M 8tr»M

TEN, KUR DABAR YRA VILNIUS 
* t •

Kur dabar stovi VUniaus kate-< 
dra, ten degė amžinoji iignis

Vilniaus miestas įsikūrė ankš
čiau, negu Gediminas pastatė 
ten savo pilį, 1323 metais. Apie 
:ai liudija islandų keliauninkas 
Snorro Sturiesson, aplankęs tą 
vietą 12-tam šimtmety ir sura
dęs, ten nė tik vietovę “Vilnį”, 
"bet ir garsią Šventaragio šven
tyklą, kuri buvusi slėny, netoli 
dviejų kalnų. F 
;. Kitas senovės chrenikas Stry- 
■kovskis aiškina kaip to šventyk-

Gerimantas, tapęs kunigaikš
čiu, 1265 metais pastatė čia Per
kūno stovyklą. Didelis šventyk
lai skirtas plotas tapo aptvertas 
aukšta akmenine siena. Dangčio 
šventykla neturėjusi; Giliame 
rūšyje buvo laikomi .jeikaliogi 
apeigoms dalykai.' ' Viduryje 
aikštės degusi amžinoji ugnis, 
kurią saugodavo- vaidilutės. Ne
toli šios ugnies gyveno atskiruo
se rūmuose vyriausias lietuvių 
dvasinio gyvenimo vadovas Kri- 
vu-Krivaitis. Laikui bėgant S.

vaičio rūmus užima vyskupas su 
savo tarnais. Taip žlugo senoji 
lietuvių tikyba ir pačios tautos 
siela. Pastaroji pabudo .ir susi
kaupė tik po penkių šimtmečių.

V. P.

9:30 vul. ryto bu 
uapines.
minės, draucai

G>V..(JfifcŠgbje, Brighton Farko apyL
Mirė 1984 m. Vasario 17 d., 11:55 vai. vak., sulaukęs 95 į 

flletų amžiaus. Gimęs 1888 m. spalio 15 d. Lietuvoje. Pane
vėžio apskrityje.

Amerikoje išgyveno 74 melus.
Mio VAfliidfc ^Wr.aA Edward J. Bell-Balaishis. duk- 

.tenėčfa Bertnce !waishis-9prt>e$ser. jės vyras Nils A-, du, 
įprtstihėh&i — Lariy E. Bell ir Bradley J. Bell, produkterėčis 
Jane*t B. libel, i’r jį vaikai — David Bdl, T>ttorali fell ir 
ĮScoA Eibei bei kili įminint s. draugai ir paJĮSUūhi.

Velionis buvo v^ras mlrūsfos Helen.
LJeluVių Darbiftinkų Susivienijimui.

Kūnas pasarVdUs GaidaUJaimid koplyčioje, 1330 S<. 
CATfromte Avte.

Tibete tfrciij, vteario
ikbDhTios i Lietuvio Tai

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu Drau
gijos metinis nariv susirinkimas įvyks 
)enktadienį,‘ vasario 24 d.„£ vai. vaK. 
/yčių salėje, 2455 W. 47tlr St Nanai 
cviečiam atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo

—
4
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ NE PASIPINIGAVIMUI!

Vlado šoliūno, Liet. Krikščio
nių Demokratų Sąjungos p r- 
inininko, paska ta, skaityta šų 
metų vasario 12 dieną Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty- į 
ino minėjime Ciceroje.

tės tikslo interpretacija, {vairiau
sių pasipinigautojų yra gundo
ma alsi’ankyti į tą minėjimų, 
kur geresni solistai dainuos, kur j 
apsukresni amerikiečiai politi-, 
kai kalbės ir kur bus daugiau1Mieli Tautiečiai!

Skaitant populiaria lietuvišką j laiko ir vietos kopūstų bei len- 
spaudą matosi, kad dauguma jos) 
Amerikos Lietuvių Tarybos ren
giamus Vasario Ib-csios minėji
mus automatiškai priskiria prie 
pačių banaliausių ir ?š viso šį j 
svarbų valstybės atkūrimo mi
nėjimą bando paversti į eilinių ! 
susibūrimų virtinę.

Visuomenė jau yra kviečiama 
net į keletą Vasario 1 (j osios mi-| 
nėjimų lame pačiame mieste. 
Tuos skirtingus minėjimus ren
gia kultūrinės ir socialinės orga
nizacijos. Visai natūralu, kad 
mūsų tautiečiai jau gali ir ren
kasi į kurį minėjimą jie vyks. 
Mūsų nūdieninė spauda sako, 
kad gyvenant šiame laisvos pre
kybos, "kapitalistiniame krašte” 
yra tik natūralu lokį pasirinki- [ 
mą turėti. Vietoje, kad būtų tau-' 
tines sąmonės gaivintoja, dides
nė šiandieninės mūsų spaudos 
dalis pati pasidavė reklaminiai 
propagandai ir net svarbiausią Į 
Valstybės šventę pavertė prekėm 
objektu.

Visuomenės dalis, suklaidinta 
neteisinga Vasario 16-osios šven

kiškų dešrelių suvirškinimui. 
Mūsų garsieji pseudoveikėjai ii 
“valai", kurie kilų niekinimu 
nori atsukti mūsų išeiviją į pa
vergtą Lietuvą, šiandien yra 
taip sukomercinę Vasario Ib-os 
minėjimus, jog atrodo, kad šių 
minėjimų pats aukščiausias tiks
iąs yra ne kas kita, kaip fik pi 
gus ir greitas pasiubagavimas.

Tikrasis išeivijos lietuvis, gi- 
I liai ir sąmoningai pasiryžęs tęsti 
ir išlikti nepalaužtu dėl Lietu
vos prisikėlimo, turi teisę tarti 
gana. Jei nepriklausomybės aktą 
pasirašiusieji išreiškė tautos po
litinį nusistatymą, jei jie buvo 
•galioti kalbėli Tautos vardu, 
kaip politinės veiklos atstovai, 
tai kas gi šiandien išeivijoje tą 
□alsą ir tuos'įgaliojimus g ili ir 
turi teisę pratęsti? štai klausi
mai, į kuriuos šiandien mes tu
rimu tvirtai ir nedviprasmiškai

t
*

KURIAM GALUI MOKĖTI

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

New Yorker 4 dr. Sedan

BALZEKAS MOTOR SAUS
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH = K CARS 

. “U WILL LIKE US”

4030 Archer - 847-1515

Man atrodo, kad las atsakymas 
turėtų būti labai aiškus ir trum
pas kiekvienam tautiniai susi
pratusiam lietuviui.

šįmet sukanka keturiasdešimt 
metų, kai Lietuvos politinės gy
vybės skelbėjas ir jos atstovavi
mo tęsėjas yra ne kas kitas, kaip 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas — VLIKas.

,Tai turėtų būti aišku visiems 
geros valios ir sąmoningos gal
vosenos lietuviams, sakyčiau, 
net ir tiems, kuriems yra svar-' 
biau veidą atsukti į rytų pusę, 
negu pripažinti VLIKui jo poli
tinės veiklos ir įgalioto tęstinu
mo autoritetą.

Yra tikras nesusipratimas, net 
ir tautinis nusikaltimas, nuolat 
tvirtinti ir lietuvių visuomenei 
skelbti propagandą, kad VLIKas 
jYa atgyvenęs savo laikus, kad 
VLIKas yra tik viena iš keleto 
organizacijų, lygi kažkokiai Lie-

tusių Bendruomenei 
nines ve.xlos k< misijai.

Dar daugiau. Man atrolo. kad 
visas tas triukšmas ir propagan
da pri š VLIao veiklą ir aut> 
ritelą yra dūmų uždanga, norint 
paslėgti tam tikrų mūsų veikė
jų nesugebėjimą ką nors atsiekti 
arba skandinimą vandens šiukš
le pateisinti.

Gana yra piktnaudoti šventės 
tikrąją prasmę visokių bendruo
meninių organizacijų biurokra
tijos išlaikymui ir dolerių rin
kimui !

Gana mulkinti visuomenę, kad 
Vasario 16-osics minėj .m-is g-*ii 
ruošti visokiausios grupės, pra
dedant apyunklnėmis, bendruo
meninėmis ir baigiant mažų, pu
siau privačių organizaci 
gėrimais.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
aktą pasirašiusiųjų garbingas 
atminimas ir mūsų tautinė savi
garba reikalauja, kad Vasario 
16-osios dienos minėjimas turi 
atgauti savo originalią prasmę 
ir svarbą. Nevalia turėtų bū-i 
kokiai nors naujai bendruomeni
nei ir visuomeninei grupelei vie
šai plėšyti valstybinį atgimimo 
aktą, jį pusiau privačiai pami
nint ir už tai dar rėksmingai 
reikalauti aukų.

Vasario 16-osios dienos minė
jimas turi būti mūsų visų metų 
veiklos kulminacinė laisvinimo 
darbų apvainikavimo šventė. 
Vasario 16-oji buvo, yra ir bus 
mūsų atbudimas — 
nifestacinis šūkis.

N e p riklausomybės atkūrimo < 
akto pasirašytojai buvo mūsų 
politinio: sąmoningumo ir kovos 
išreiškėjai. Jie mūsų tautos va-i 
dai — visą Lietuvą atstovauda-, 
mi pareiškė visam pasauliui/ 
kad Lietuva ir vėl yra nepri-. 
klausoma ir yra pasiryžusi viso-’ 
mis jėgomis kovoti už tos nepri
klausomybės tęstinumą.

šitokios istorinės tiesos aki
vaizdoje ir mes turime patys ’ 
save paklausti, o kurgi stovi ir 
yra nūdieninė lietuvių išeivija 
tos nepriklausomybės atstatymo 
minėjimo akivaizdoje?

(Bus daugiau)
Reporteris B. V

uome-
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HmmL — PanlavImM 
tlAL KSTATI FOK SALI

PASKOIZIS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAM.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANACSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BEIJL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

8529 So. Kedzie Ave, — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.— Kasa, lietuviu federalinė 
kredito unija, už IRA terminuo-i 
tii5 inrlėlinc moka 11 f'r A'ida '9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
lūs mueiius moKa 11 /e. .Aiiua Dileles t”***— mvac.
rius ar padidinus savo sąskaitą tarimas.
iki š.m. balandžio 15 d., indėlį 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas

Dilelis butas savininkui. Geras inves-

galite nurašyti nuo 1983 metų 
pajamų. Kasa

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miešta leWlR^.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

T«L 927-3559

; Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL I ETUVOS

Iki 1983 m. pabaigos sekan
tieji skaityloja: prisiuntė Nau
jienoms paremti:

$500 Anthony Padvek, Fair
view Heights; Ill. (taipgi ųžmo-

1 autos ma- -Rgj0 už dviejų naujų skaitytojų 
prenumeratas);

po 8100 — Antanas Marma, 
Chicago, Ill.,vh Albinas Repšys, 
Bellwood, Ill.

$75 — Zelma ir Kastytis Juš- 
kėnai; «-

$50 — Leokadija ir Stasys 
Juškėnai;

po $25 — V. F. Beliajus, Vil
ties red.. Denver, Colo., E. Mi
kužis. SLA ižd., Chicago, Ill., ir 
A. Kapačinskas, Piockford, Ill.

po $20 — V. Bakūnas,-Los An-; 
gėlės, Calif., ir žemaitis iš Maž 
raidės;

po $10 — Rūta Salisbury, iš 
Niagara FallęOnt., Bruno Ma
telis, ChicagOį III., Elena Bu- 
chinskas, Chicago, Ill., Juozas 
Biliūnas, Redford, Mich., A. ir P. į

* j Galinauskai, Chicago,: Ill., ir J.
k M. Dargis. Chicago, Ilk;

; po $5 — J. Jūškaitis, Glen
dale, Calif.,, ir SUP. Karaitis, St. 
Pete B., Čalif.i ? '—*<■>-

Organizacijos:
.1 Po $50 — Susivienijimas Lie

tuvių Amerikoje ir Chicagos Lie
tuvių Moterų klubas;

1 $25 — Aušros šaulių kuopa,
N. Miami Beach, Fla.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
padėjusiems Naujienoms.

PASMERKTA AFGANIS
TANO OKUPACIJA

1

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

KAINA — 517. (Persiuntiirm pridėti SI)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Cicero šaulių'kuopos “Klai
pėda” visuotinis metinis narių 
susirinkimas įvyks kovo mėn.-
11 dieną 12 vai. Šv. Antano pa
rapijos salėje.

Kovo 18 d. niro 8 vai. rylo iki 
1 vai. popiet šv. Antano parapi
jos mažojoje salėje bus renka
mas R. L. Bendruomenės nario 
mokestis, o metinis narių susi
rinkimas įvyks kovo mėn. 25 d.
12 vai. parapijos didžiojoje sa
lėje. - į S. P.

j trr
-

' 11 •* ’ n. 1 - L- » —uojh ==r
---------------------- ------ ■ ..... . .................

~ -■ ■- - ■ ~ "—^1 1—1 ■ ■* — i n ■ — “ ė - ~ "t" ~

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl.» vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus. į

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

Ryšium su sovietinės invazi
jos Afganistane ketverių metų 
sukaktimi, dešimt Europos Eko
nominės Bendruomenės kraštų ' 
pernai dar kartą paragino Sovie- j - 
tų Sąjungą nedelsiant atitraukti I Nuomos
savo kariuomenę iš Afganistano. Į RENTING IN GENERAL 
Bendruomenės karstai savo jra-j 
reiškime griežtai pasmerkė Af
ganistane dabar pastoviai vyk
domus pagrindinių žmogaus tei
sių pažeidimus, graibius išpuo- 

j liūs prieš civilinius gyventojus, 
pabrėžė, kad laisvasis pasaulis 
su pssigėrėjimm žvelgia į afga
nistaniečių tautos pastangas at
statyti savo krašto nepriklauso- 
m y be.

Pareiškime taip pat buvo pa-i 
brėžia, kad nuo sovietinės inva
zijos pradžios, vienas penktada
lis Afganistano gyventojų pasi
traukė į užsienį. Bendruomenės 
kraštai ragino sušaukti taqitau- • 
tinę konferenciją Afganistano 
klausimui išspręsti. E. L. 

i

IŠNUOMOJAMAS butukas rūsy, 
Marquette Parke.

Tek: 476-1654 į

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IP. DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

— M. Mengitsu moko Maro
ko karalių, kai jis nešaudytų 
Polisario partizanų. Reikia siek
ti Afrikos vienybės.

and PLEASE 
make people

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienoje galima gauti nepaprastai {domina gydy
tojo, riaoonwnėe veikėjo ir rašytojo atainuiiimug.

Dr. A. Gtwa — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b

I>. A. J. Gomsd — DANTYS, jq priežiūra, avelkata Ir

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

- Chicago, IIL
Tel. 523-8775 arba 523-9191 ;

r ........................

Dengiame ir taisome visu

| tuojame ir esame apdrausti.
įiC,./”- ■ . . . ė... .

ARVYDAS KIELA| 
■ g
i

6557 S. Talman Avenue
Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171
y

i

Š
I

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai. 4 ’

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko 'Prano ŠULO; 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymų knyga 
"Liucija” jau atspausdinta.
u LIUCIJA”

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.

FOR THE SMILE 
0F HEALTH.

£**U NATŪRALI

EXTU G£*ĄE MO 
pAtOCTABlt

j P. MEDAS, 4059 Archer Areno*.

Chicago, lll.W632.Tal. Y A 7-59t#
Į.- - • • > . '
1 .

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: noo 
g vai ryto iki 6 vaL vakaro.

Soitad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.

Homeowners insurance
Good servrce/Good pnce

F. Zapolis, Agent 
320S% W. 95th St

Everg. Pirk, III.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Stmt 

Chieaget flL 60629

not

14.00
13.00akitais viridliia, tik

AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
onės po Europą {spūdžiai. Tik____

22. 19&4


