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SEKMADIENĮ MINĖSIME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTĮ

SEKRETORIAUS GEORGE SHULTZ LAIŠKAS 
LIETUVOS ATSTOVYBEI

Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklauso
mybės Vasario 16-sios šventės minėjimas Įvyks šia 
tvarka: • .

Šių metų vasario 7 d- valstybės sekretorius George 
P- Shultz atsiuntė Lietuvos Respublikos atstovui Dr- 
Stasiui A. Bučkiui tokio turinio laiška:

šeštadieni, vasario 15 d-, 12:00 v. vėliavų pakėlimas 
ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro sodelyje.

Sekmadieni, vasario 16 dieną:
10:15 vai- š. P. M. Gimimo par- bažn- aikštėje vė

liavų pakėlimas.
10:30 vai- pamaldos Š. P. Marijos Gimimo par. 

bažn. Šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako 
vysk. V- Brizgys- Gieda par. choras, diriguoja
mas A. Lino. Vargonais groja A- Eitutytė. Soli
stai— Margarita ir Vaclovas Momkai.

10:30 vai. pamaldos Liet. Ev- Liut. Tėviškės par. i 
11:00 vai. Ziono Liet- Ev- Liut. ir vasario 23 d.

10:00 vaL pamaldos Liet- Ev. Reforamtų bažnyčioj 
se. Pamaldas laiko: vysk. A- Traki s, ku». J. Jub- 
zupaitis ir kun. St. Neįmanąs-

Akademinė dalis 2:00 vai- p. p. Marijos Aukšt. Mok- 
auditorijoje. ' 4

Kalbėtojai: Lietuvos Gęn- Kons. Vaclovas Kleiza, 
“Chicagos Tribune” redaktorius Howard Tyner ir pa- 
ginndinis. kalb. -Las Angeles Gen- Konsulas. Vytautas Če
kanauskas.

Meninėje programoje: Lietuvių meno ansamblis 
“Dainava^, dirig. Rasa Paskočimienė ir taut, šokių gru- j 
pė “GrąndSEM^iė-. J- Smieliau^ehėį-.. a

Lafetųvių ATSuofĘ^n^ ir organizacijos yrą. kviečiamos 
gausiai .daljwaftt&j^ganizacijos 'pamaldose ir akademi
nėje dalyje dalyvauja stf vėliavomis. ■

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

KASA FARAONO TUTENCHAMENO IžDLNINKO 
^y^.j^LMAJ^ KARA

Britai tikisi rasti. turtingiausio Egipto faraono 
■y'. .; ; brangenybių

SACHAROJ, Egiptas?— Dėsi- kapuose paslėptas 
ni-ame Nilo krante, dabartinėje bės. 
Luksor provinejoj, kur buvo Te-' 
bu sostinė,- prieš 3,000 metų tus kasinėjo ir ieškojo karaliaus < 
Egiptą valdė faraonas Tutenclia Tutenchameno kapus,b?t nega-’ 
ipenas. Jis neturėjo pinigų, jų Įėjo surasti. Jiems ]>axiėjo <fi<lo- 
dar nebuvo, bet jis turėjo labai kas būtys egiptiečių. Jiems pa- 
daug brangių akmenų, j’ Egipy vyko surasti 1361 — 1352 me

tais prieš Kratų gyvenusio fara
ono įzdininko Majos paslėptus 
turtus. > 1 ‘*T'4i

Egipto specialistai tvirtina, 
. kad Majos kapą jiems galėjo pa 

, vykti surasti, bet tas Majo ne
buvo faraono iždininkas. Jis bu
vo panrastas faraono (kanceliari
jos ra’tininkas. prie brangeny- 
bų jr niekas neprileido. į

Be to cgiptiei-iai pranešė.kad 
senais la’kais Majos karstas bu
vo . pralaužtas ir jo brangeny
bės paid’iotes Egipto rinkose. ’

Egiptečiai p.’.inkėjo britams 
l»ei ckndains sėkmės ir laukė ge 
rų žinių. BLtai žirA'jo, k"d Ma-, _ 

I jos karstas Intvo pralaužtas, J>et 
tuo tarpu tikslių žinių apie Ma-1 
jes brangenybes nieko <far neži- 

1 nojo.
' Britai jau rado kelias vertin.•' I
Į gas senų ouodų šukes. Jie yra 

l>asiryžę tęsti kasinėjimus. Jei
gu vagys ir būtų įsiveržę į fa- ’ 

pimna— raonų kar*u^*, tai visko jie m-ga— 
ir karo] 'ėjo išnešti. Jeigu prisikas, tai 

I*inru*dienj kartą jie nori viską nuohig-

Britų ir olandų istorikai, pra-' 
dėjo kasinėjimus dabrtinėje Sa
charoje, mano, ’kad specialistai 
ras istoriškas, dideb? brangeny
bes. Britų istor ko Geofpry Mar
tin ir olandų egiptologo Jacobar 
va n Dij k vadovaujama gru;>ė 
SfuracY f-'acno iždininko Majos
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THE SECRETARY OF STATE 
WASHINGTON

Dear Mr. Charge d’Affaires:
On behalf of the Government of the United States 

and the American people, I have the honor to convey -to 
you our greetings and sincere good wishes on the occasion 
of the Lithuanian National Hdidav.’

The independence of Lithuania, crushed by force .of 
arms 46 years ago, still survives as an ideal nurtured by 
the courage, determination and moral strength of the 
Lithuanian people. The anniversary of that indepen
dence continues t>» be cause for pride and celebration-

■ Sincerely yours.
George P. Shultz

JAV IŠVEŽĖ SERRBŲ MINISTER! ARTAKOVIČIĮ 
Į JUGOSLAVIJA

Maskva tvirtina, kad jis išžudė 700.000 serbų, žydų, 
o serbai yra kitos nuomonės

Artakovicius kovojo už Ser- 
biios nepriklausomybę ir nacių 
okupacijos rrvtu buvo Serbijos* 
vidaus ir tekingumo min steris. 
Karo pabaigoje jis pasiekė va
karų Vokietiją, o iš ten 19IX me 
tais Louis Anioh vardu pasiekė 
Ameriką ir C a ramiai gyveno, 
kol JAV komitetai pradėjo na- 
grnėli jo veiklą Kroatijoje ir 

ikti Serbijoje Komitetas patyrė, kad 
1914 — I917 metais Serbijoje 
žuvo 290JXM) ^enbu žvdu. či- 
genų ir kitų žmonių. Pats Arta-

Stasys A. Barkis.
Charge d’Affaires of Lihtiania, 

2622 16th Street, N. W,
Washington- D- C-

WASHINGTON, D. C---Pra
eita trečiadieni JAV vvriausvbė 
išsiuntė i Jugoslaviją 86 m. An- 
th’i jų Artufkoviėių. Amerikoje 
jis išgyveno 37 metus. Jis ture- > 
jo progos |>asi'feisinti visiems vei • 
kiantkms komitetams, o vasa- 
rio 11 d. Airksciausiojo JAV teisi 
m<> nerys William

paGkri-

Ik'pr.-rt.nn 
karo meto nusikaltėliams 
ii įstaigos direktorium, 
bė,? kad Andrejus AHakoviė, 
didžiausias karo nusikaltėlis pa 
siekęs Ameriką, išvežtas j Ju
goslaviją 
700,000

'kur bus teisiamas už 
žmonių nužudymą.
* žinome, vukn^avoi, 

<ov»etŲ vahlžios painios t a kalti- 
na<n^ja medžiaga i; tvirtina, 
jog tai esas ditlžiauslas OSI lai- 
mejirrms^nes nutarta atiduoti di-

Išvežė serby minister) 
Artakovičiu

Tuo tarpu a-dyokatas Rados
lav Artakovič, Amerikoj gimęs, 
uia mokslus baigęs ir advokato 
p rak tik a besi \ erų iąs, i ša ež t o jo 
sįjnus, t virt na. kati OSI direk- 
torius pasigyrimas yra be pa
grindo, nes jo tėvas Serbijoje ne 
turėję^ progos nužudyt nė vie
no serb-, ar žydo, nes tada toje 
ministerijoj viską tvaike naciai. 
Jis pareiškė isHikinima kad ju-

ovir.fi
Ltig.tr
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lik kartkMtė- 
vafctuš gydytojo prirašytus 

Ji juos imta tik tada^ 
j iii Him suktis ar suu- 
iarvlii ICai'tas ii imanti vais-

U.

kitą kartą ap
•gydytojo pa-

Negalima vieną
rleisli hustaytame 
įeito kraujospūdžio tvarkyme

nereikia niekada pri
aujausių. mokslo

JONAS ai
a! vežtus ir atė 
klausia, ar jie 
,oja ir jau pa-

nė sapne 
tiek vienam

Švieskime* mirtinos Į 
hypertensijos reikalu

s — dvejopų fen 
, tada pajėgsime 
rngtis-
kas raginimas-

i dvejopos kilmes pakel- 
•aujospūdis (hipertencija). 
nio pakelto kraujospūdžio
via medicinai nežinoma, 
tokia liga vadinasi . 
kilmės hyperteneija

i. hypertension). Ji 
a žiliausiai pasitaikanti
ii net 85 — 90 proc. 
spūdžo pakilimų..
irinė hipertencija yra su
la kurios nors žinomos li- 
i tysim irikstu negerovės, 
g retesnė,negu virš minė 
udarv vos 10-15 proc.visų 
jos hipertencijų.
lūžint antrinės hiperten-- 
5 i’.and, gydytojas turi apie j 
ligą pagalvoti, prieš save į 
amas pirmą kartų atsilan-' 
pacientą, -kuriam esti

tokia •

* iVisu I

su-

zzsi
rtes antrinės hipertensijos 

priežastys

Mojas ima galvoti apie S 
ligas kurios sukelia antri 
K'rtenciją. Viena tokių ne-1 
ų yra įvairiopas inkstais i 
imas. Air tai bus inkstų už-' 
Las (glomerulonephritis),'
kslų geldelių uždegimas* 
tis ar pyelonephritis) ar, į 
a u, prigimta inkstų 
f congenital). Visos tos Ii-} 
ali padidinti kraujospūdi.! 
įgi toks pakilęs kraujo-i 
; esti dėl žinomos ligos at-'

Vjentų

Dar
nese .

hc-1

kuri'

anėi ų s iper Lensi-;

SliK.61ia.llti *

(andrenals
maz. os ■ 1 * a t

y atsiradus

ph pa- Į 
perdaug-‘ -*■ o

augliui
I

Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje vaišinasi svei
ku maistu ir troškuli tildo vaisių arbata visi kultūrinės 
programos atlikėjai ir jų artimieji. Nuotrauka M. Nagio

čia keturių, idant rųes, visi nusi- kiems ligoniams. Neinirkykimci affects), 
teiktume būtinai normuoti pa-> įr nusipirkto kunupio, kaip kai 
kilusį kraujospūdį. j kurie kumpį mėgstantieji mūsiš.j

Tvarkykime abidvi hipertensi
jos rūšis

Jei turintį kraujospūdį žmo-

kiai kad elgiasi. . Vis tas kumpis I 
bus netinkamas valgis, nors ir 
išmirkytas tokiems ligoniams. 
Rauginti koį)ūstai tokiems irgi 

gų, gerai ištirsime ir nesurasime nedėtini įburnon, nors jr kažin 
kaip juos mėgtuihei. šviežias,

Operacijos keliu pašalinus tas į si 
dvi aus 
gali

I nori

tą kraujospūdi sukėlusiu Į
be atskiro gydymo susi- į

., i
* hipertensija.
sšinjjai esti su nežinomos I

i domas nežinomos ligos su 
simptomas —

jakilimas.Taip be
kol bus suseki

r
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Šventai pildyk gėdytojo

nurddyifttis

li goru Ui reiKia- pntaiKy'ti vanstą 
<k)zavimą ir vaistų rūsį, pa-gal 
o lituos sunkumą

Atsitiktinai gautas kelias tab
letes vaistų nuo pakilusio krau
jospūdžio iš saVb giidiiftičio, ėi? 
hefelfeš? esančio ar iš ktur at
vežto niekada nė ričmėgihkirtib 
vartoti. Mėt, pakelto kHnjbšpū- 
džo mazniinaš yra vfeo amžius 
žmogaus darbas, esant gydytojo 
žinioje.
jis nemalortūš h rinte būtų, turi;

faktą, had ir kabai

me neišmesti iš sayOs galvos.Vai
stų tani reikalui yra gausybe. 
Reikale gydytojas parinks sek
li ii ilgesni us ir MaziStisiai paša
linio veikimo turinčius.. Būtinai 
reikia pildyti gydytojo nurody
mus. ■

Nors ta b bbšielgdahiias tu nieko 
dar nepajusi ir manysi, kad nie
ko su nepakenkei, bet taip tik
renybėje nebus, laip elgdama
sis netvarkysi pakelto kiraujo- 
spūdžo. Gydytoji klaidinsi. Jis 
manys, kad duodami vaistai ne
veikia pakankamai, jis mėgins 
vaistus keisti, ar dar pridėtiniai 
kitą rQŠį jų pridėti.0 kiekvienas 
vaistas yrį savitas rniodšs. Tik 
brrtilajiiė vkąife natidotitii viso
kie vaistai. Reiki! munis kiek
vienam ntiSitbSkti, kad ne vien 
vaistais pasitikėtume, bet visų 
tvankuigli įy-Vėriimū savą khk- 
yįtiną ligą gydytume. Taip rei
kia elgtis ir pakelto kraujospū-

tai kitą kaitą.

PASISKAITYTI: Arthur An- 
eowitz, M. D. Strokes and the r

J(3i visus čia htirdkfe’tiis daly_| 2’ ’ _____ 2__ ___
kuš pacctitaš šveiitai pildo ir rei| vaistais tvarkytis nės datig di- 
kiantei tit-rinste kl'Abj'dŠpūdj ir J 
jis dač vis riesUiihdHiiuoja, tada I- 

vitihoš kapsulės j

Niekada nereikia .pačiam ?šu — Libano. prez. Ą»ūn G^ns
; spa 

Į. nepasi 
terminą.

jei palysk etatid Jis Sirijos 
‘džtamas, iš. phrem-

gus nedaug ką supranta.* Reikia
priežasties jo kraująšįodžio pa-į kaip juos mėgtuiiiei. šviežias, 
kilimui išaiškinti, tąjdaAftįkią hi- i be druskos juos tegul naudoja 

pakelti pa-tenšiją- j vadinsime * pirmine.
j iripertensya (primary Iiyperten

oh). Ji dar kitu .vadina- kraaujospūdį turihtteji ‘rfetul' 
tai nežinomosios kilmės pa- me jaudĮbtis. Joks pasiai^i..

keltas ktl^joapū&i(^' tokiam' imas dėl vištikių purkštavimų čia 
vardas - yra esential "'hyperten! ne vietoje. Kraujospūdis pakel- 
sion)-. Tokia hipertencija, kaip : tas yra mirtį greitinantis hegala- 
minėta, sųdaro^fSti! p^^rbeentų vmas.
visų ki-aujospū^ių fe&nektų(pas 
A’ milijonų sergančių ta lioa, žaloje^būdami, naudoti. į

i Neapsileiskime toje srity-. Mat, ■ 
ki’artjospūdis pakeltas pradžioje* 
nesudaro jokių sunkumų. Tada 
žmogui sunku gydytis tokią li-l 
gą, kuri nesukela nieko blogo. ’ 
0 kai jau atši aiida .negerumai.; 
sukalti pakelto kraujospūdžio, : 
tada ta liga esti jau toli piažen-j 
gusi ir jos sutvaa-kymas esti daug ! 
sunkesnis.

♦ 
Hipertensiją reikės gydyti

visą gyvenimą

Nepamirškime, kad per visą 
gyvenimą priseis vaisius imti, be 
druskos valgyti, nesijaudinti ne! 
■nutukti............. .

'Pik gydytojas'- reguliuos vais
tų ėmimą. Geriausias ir pirmas 
imtinas vaistas, kiekvienam tu- 

l rinčiam pakeltą kr-aujospūtii yra 
yra Dyazide. Tai kapsulės. Ji 
imama tk vena per parą. Jokiu 
būdu ne dvi, nors ir kartais kas 
nors taip elgtis patartų (per Kiai 
dv bei apsii-ikimą). Mat. to vai-i 
sto tik viena kapsulė paroje da_ 
daro, ką ji gali padalyti. Nieko : 
■daugiau ncpadaiĄs gero kraujo
spūdžiui dvi to vaisto kapsulės,' 
jos tik padidins pašalinius nei-' 
gamus to vaisto reiškinius (side'

_ glių rūšis, kraujospūdis: niša, 'tai ę^inomoši^s kilmės pa- 
š^g/Įžti į normą ir palikti 
:___ vh am laikui vardas - yra

r

h ant:
ant

KŪilO. 
dinasi 
: ran- i 
o ko- ■

>ate

visį hipertensin inkai, » ' L- .“ ■ 'J • zDar yisi mes, kaip > ir pakeltą 
¥ 

iiiii-me jaudjūtis. Joks pa si ai

Nepamirškime ir vaistus.

ęriseina prie
Dyaziję. pilieti kit'dš Ifešies vai-

■ širkimiY: šattt tfei to. 
rūpinkirties pilefyti visttš virš 
nurodytus daljktls.

Niekada

Tik
čia

gy-i

amerikiečių.

IŠDAVA. ^Neapsileiskime pa
kelto kraujospūdžio sumažini- 
me, nes tada talkinsime širdžiai, 
smegenims ir inkstams. Mat ne 
sutvarkytas pakeltas ‘ kraujbspū- 
dis Vargina širdį, ^aitina ' Hė tik 

. jos ataką bet ir siroką ir inks-

liar vienas baigtis dalykas_
daši ihėdicihiškojė taktikoje: 
tai pensininkams prirašymas 
dąu^b§s vaistų. Nuo tokios vai
stų gausos (lažini pensininkas 
iplmuodija ir visai fefaipa nu

de-

16-T6Š MLtoiMAŠ ČtEVfeLANDE

Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo minėjimas 
5ūš vasario men-16 d., selonądienj, i:00 vai. p. p. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje.:

Kalbės Ohio valstijos senatorius, G- Suhadolnik ir

Meninę programą išpildys Grandinėlė ir Diąvp Mo- 
t’ftos pai*. choras. . • '

Minėjimą rengia LB Cleveland© apylinkės ir ALT-

garma • 
cspūdl-į

tų negeroves.

Todėl nelaukime tokių ■negero
vių pasirodymo, bet bėkime 
joms už akių reikiamu gydymu- 
nuo hipertensijos. Nedaryki
me dabr dar vis daromų klaidų 
tuo reikalu. Meskime perdidelj 
svori nevartokime draskos, nei 
kiekį ir nevalgykime nusipirk
tų sūrių. Kad ir kažin kaip ilgai 
mirkykime silkes, jos vis bus ne
tinkamos, persprus valgis to-
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i pajėgm kovota su feel kokia liga, j fog Clevebthdo skyrmiis valdyto, 
į skaitaiit Iškeltą Khgujospūdi. J

Yra Įmonių, kikriėiiis.' priskiria-! 
ma ho devyffiėš YftŠfs paistą imti 
tris kartūs per Tai 27 pi
liulės - tabletės pbr iferą. Nė 
(fianiblys negalėtų tokio apsi- 
nuodįjuViO atiarkyti. (3 tai ne pa- 
saika ,bel kasdibrtyfee net mū
siškių tarpe.

Pehsinliikd.s lėtai virškina 
vaistris

Visi pansirnnkai turi žinoli.kad 
ti .iio amžiaus sulaižkūsiems žmo 
nėms reikia visko mažiau tik J
u.ego ir pohiio daugiau. Vaistai 
p..ieng>iau prašalinami iš kūne 
■sti senesniems žmonėms, todėl, 
tų vaistų,koriuos naudoji nuo se 
r, o, reikia jų dozę sumažinti. 
vbu.» vaistus reikia naudoti gy
dytojo žinioje esant.. Pačiam 
niekada nereikia vaistus priimi 
nėti, gydytojo neatsiklausus. Ne 
reikia taip pat jų dozę didinti 
bei mažinti be gydytojo žinios!

Baisi tamsa vyriauja vaistu 
naudojime

Vietos Altos skyrius ruošia Lietuvos nepriklausomy- 
atstatymio 68-jų metinių minėjimą vasario 23 d-. 3 v.

v- Kazimiero parapijos svetainėje, 815 Park Ave.,
bės
p. p-
Racine, Wišč'

Kalbės inz. Eug. A. Bartkuš, Programą atliks lietu- 
cautinių šdkių grupė Kk Tūpė, vadbVatljAma Gėhovai- 
ir Stasio Milų.
Wis. gubernatorius An.iiony S- Earl pakelbė vasa- 
16 ją Lietuvių Diena valstijoje- Panašią proklamaci-1 
paskelbė Racirie tniesto burminstraš Stephen F.

vi ų 
t ės

; rio

i: Olseh-
' PsmaMbš Už ttiihitiUs ? -1 Lietuvos laisvės ir gerovės 
: bus laikd’iVioš vAsario 16 d. 9 vai.- 80 min. Iš ryto šv. Ka- 
! žimiero bažnyioj- Giedos šv. Kazimiero par. choras, va< 
■ muziko J. Grimskio-

Vasario 16 d- 12 vai. 30 min, p. p. radijo stotis WR- 
I JN banga, 1100 AM transliuos minėjimui skirtą-prbgra- 
•. mą anglų kilba- . ' • ' ■ " ' \

Po minėfimo užkandžiai ir bendras vakardjimas 
si vietos ir apylinkių lietuviai kviečiami dalyvauti 
maldose ir minėjime.

paskelbė Racine liesto

. Jurgis Milas

Jonas Gūd'ėhas

VASARIO 1$ IR TAUTOS FONb-As

Ir šiais metais minėsime Vasario 16 šū viltimi, kad 
nūsų brangiai tėvynei Lietuvai išauštų laisvės rytas- 
P^niirę visk4, miiš skiria, rinkimės švęsti mūsų 
Uoliąją šventę ii- iš hdujo ryšimės visom jėgom siek .1 
Lietuvai laisvės.

Tititds Fohdaš rūgina visus Clevelando ir apylinkės 
lietuvius skaitlingai dalyvauti vigilijoje, šv- Mišiose ir 
mih'ėjiihfe, ^ad’eiiidhMnibti tautiiiį sblidarūiftū ir atiduoti 
savo auką Lietuvos laisveš Reikalams.

Tautos Fondas išlaiko VLIKb ELtą-, Informacijos Įs
taigą Washington, ‘ D: C< leidžia 6 kalbomis (lietuvįų 
anglų, prancūzų, italų, ispanų ir vokiečių ELTA biulete
ni, kuris pastoviai pasiekia visuose kontinentuose p;,r- 
iamentarus, spaudą, bibliotekas-, itmia radijo transliaci
jas Į okupuota Liettavą, reitt'fa pblftiniūš kaiihliiš, leidžia 
knygas, iismia kitus pOlitihidš žygius, kulnų paskutinieji 
štaihFešhi buvo MASKVOS. TEISMAŠ K0PENFK 
GUJE ir LAISVĖS ŽYGIS ^ALflJOS JŪRA, sukėlė d- 
*ėše kraštų spaudos dėmesĮ. jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ELTos biuletenį gauna visi 435 Kongreso atstovai 
ir 100 senatorių. Ypatingomis progomis JAV Kongrese 
minint Vasario 16 Kongreso atstovai ir senatoriai daž
nai naudojasi EUhte biuleteniuose paskelbtą informaci
ją apfe ĮVykitis bklipUdtaOje Lietuvoje-

Gerai žihome, kad nišai niekada nei Lietuvai, i.u 
kitiems pavergtiems kraštams laisvės ne tik ,kad ne . 
bet dar Šteri’giasi savo hegemoniją ir vergiją išplėsti vi
same laisvame pasaulyje, todėl nepaprastai rvarou visą 
laiką informboti laisvąjį pasauli apie Srviet^ pavergtus 
kHšttis ir apie Sovietų kėsins. VLlKas kiekviena proga 
Ūpie Ui skelbia ir tuo būdu veda nenuiLtamą kovą už 
Lietuvos laisvę.

Vasario 16 minėjimo rengėjų i&ibsUM bendrame 
laiške — kvietime atkarioje, trecioje eilutėje, prašome 
pažymėti savo auką VLlKui, LlthUANlAN NATIO
NAL FOUNDATION, inc.,Juslį aūk-te tąutdš Fondui yra 
atleidžiamos nuo federalinių mokesčiiį- Certificate No- 
51-0172223. Visiems pastoviai ir veltui yra siuntinėjamas 
ELTA biūtėtehis-

Gausiai dalyvaukime Vasario 16 minėjime ir a idū<.- 
i kimfe s»vo atiką 1 M i t I ■ > ., (.
Į TAbrt)§ hėfcD'O Ats'tOVYtlE Ohio VAESTJ j. ,J

2 — Nanjiftnos, ChicAgo, 8, 111.
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ų fiOiriiiLrtfcai bei fanaukai damas savo žmonoms rusėms, 
tinlnkai pagal lenkų už- savo valstybinį dvarą padarė su- 

s labai aukština Lietuvos sršku ir senąją slavų kalbą — 
i.ą Jogailą. Gi vl< .as šaį-' Lietuvos valstybine kalba, tuo 

jsk’.r.mkas, tikrasis lenkų pa- padėdama® pamatus lietusių su 
.lai “Drau- rusinimui, ir rusės Julijanos sfr 

nūs.
Tapęs Lietuvos valdovu, Jo-

ūr ; . visai ne
? aukština Jogailą: 

uietuviilo-i visuomenei 
darę pe. sunku pilnai įver- gaila pasireiškė Lietuvos valsty-1

liriuviškos krikščionybės bes išdavikais. Pradžioje jis sa 
ą, ..•’p Lietuvos krikštą, sibičiuliavo su aršiausiais Lietu- ',

- v. paties lietuvio : - • J vos priešu — kryžiuočiais suka-; 
rydamas 1379 m. slaptą sutartį 
ns vokiečių esdinu prieš narsiau- j 
šią Lietuvos gynėją Kęstutį L?i 
atsisakydamas ginti vakarir. s 

! Lietuvos sritis puolamas ki -
• rt;ikinĖną, nes, iš tikrų- 'žuočių ir kt.
..'Ja su lenkų apaštalais-

- ■ T e įV3(?ė ne krikščiony-'
.. br.kyibę. Ir tūbini davė 
eri kitrigns rjiksti savo' 
... .lis 1 įneš pretenzi j as * j

i.j.i lietuvius padarė krikš'
.uis Lei pagonis lietuvius; 
zuotoi, tai dėl to Lietuva1 

t 

ų . priklausyti Lenkijai’',,

: s torine i

. suome 
apijau-;

O 1382 m. na-t 
sutartimi su vokiečių ordinu 1< 
sva valia jis vokiečiams atidus 
Žemaičių kraštą iki Dubysos.

Apie Jogailos išdavystes b- 
vo rašoma. Mūsų i 
Sruogienė (Lietuvos 
1935) nurodė:

“Mirus Algirdui, viskas pusi-Į

VILNIAUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNAS

p 
iau Jogaila neįkūrė Lie- 

.kunigų seminarijos, 
' išsimokslinę, lietuviai būtų 
“jo lietuviams skelbti lietu- 
kolba Kristaus evangelijos 

LįJą. Nepasirūpino jis išver- 
į. ė;;tr, Rasta i lietuviu kai-

POPIEŽIUS SAVO LĖKTUVU 10-ČIAI DIENŲ 
ATSKRIDO Į INDIJĄ .

Popiežius aplankė Marijos Teresės namus, šaukštu 
penėjo silpnuosius ligonius

(Tęsinys)

Visos indės sustojo ratu

neprityręs į įvaldymo reikalus, . 
daugiausia kišosi jo ntclina ru- 

j.;Sė, kunigaikštienė Julijona....! 
...Kryžiuočiai prikalbėjo Jogailą! 
pasirašyti' su jais sutartį, kuria 

: Jgaila pasižadėjo' nekariauti su 
J Ordinu ir nepadėti Kęstučiui kaj
j ro žygiuose, o Ordinas tuo tarpui įžengus’ popiežių, o viena 

.et nepasirūpino paruošti visu smarkumu puolė Kęstučio spaudale ranxo_<e, priėjo 
ų katekizmą lietuvių kai- žemes. Kęstutis sužinojo išdavi-^: 
lietuviai suprastų šį nau- 
ėjimą ir persiimtu juo 
. O Icnkinir.-kų nurody-j 
ad “Jogaila išvertė lietu- 
bon “Tėve mūsų” yra; 
jojimas .nes nėra objek-;
šaltinių,kurie tai pa'tvii“;

1 popiežiaus ir sako
kišką Jogailos darbą, slaptą su
sitarimą su vokiečiais....’’

orane'ė. kad sutruks visus apy- 
lirkcės ti kim i usnis. Jie nurodė, 
kur lėktuvas pašlaitėje galės n i 
s'jieisli, o vėli :u patys kuruksci 
popiežių nulydės j aikšte, 
■t trintieji popiežiaus lauks.

Rovei. 4 5-**aliai kelio iš New 
Doh'i j Kalkutą buvo nuskrista.

ku

ruksų žcAlus lėktuvu leisti; 
žemyn ir nttrodė kurioje vietoj? 
leistis.

Pakilo sauso .molio dučkių d< - 
besys bet visi laimingai pasiekė 
žemę ir la kiančius kuruksu . 
Popiežius daug kalbų moka, k j- 
lis žodžius jis ir lietuviškai p-- 
saiko, L. t kuruksų kalbos nemo
kėjo ii' niekad negirdėjo.

Popiežius bin'c pasodint s Į 
automobilį. Ten prisistatė 3 stip
rių vyrų mašinos, kurie prane-

kai, atvykę į kuniksų slėnį

■JI-

ty 
th

Jogaila net neįkūrė Lietuvos! 
nytinės provincijos, kaip tai1 
o padaręs tikrasis Lietuvos j 
rito -vykdytojas, Lietuvos 
javas Mindaugas kuris įkū- 
Listuvoje Lietuvos bažnyti- 
provmeiją, • tiesiog priklau- 
ą, nuo šviento Sosto, kar-

rė

nršuprato, but jum pul k o b?>
sas ir minios giesmė.

Veikiu .popiežius si\- ib O

malcią, pasidžiaugė, kad j: g
matyti Inlijos katruose t
<h:.‘ ituiuą u* užgu
įlojo itališkai giesmę. Jo tuilsas
<krmJ)ėjo, stiprus, bet toks
galingas^ kai jis buvo C1 ago-
j-?, kai giedojo iš vysk. C na*
mų balkono.

Jis rankomis pakv'v’.ė L iri-
niūkę šalia savęs ii papra kad

p.’itartų.Ji ž'dz i n mek ’ et,
pi įtarė pepie/.iui ir Lvigū ’ 3^-

Iri
 

7̂
 

K 1 i

Popi žids pay.’?use n-j
kės va"do ir p Te VO
penia Puna K .1 ii?z, c ;S

kuruksu u r. r *
buvu •\'v?nvv~” bot gr

\rdri mikrrfo—
i, k’.d popib.l

, bet papra 
avo vietose.

ra 
vi

sus pd'.inrr 
visi pasiliktų 
popiežius isvažiuo.

T įvažiavus prie aikštės, ku-; 
oje buvo 80,090 kuruksu. Jis; 

suplaukė iš visų pašlaičių ir 15 ' 
visų kampų. Jie niekad nem. - j 
nė, kad. jiems kada nors ' pavy k ■ 
pamatyti popiežių, jį dabar ma
tė savo akimis. Popiežių pasiu
ko gražiai gėlėmis pasipuošuūcs 
■koruksietės nend.rių piritais ki
limėliais. Kur sustojo autom;bi-j 
linu ten buvo ištiestas did”1’?i 
kilimas, o nuo automobilio iki. 
estrados .jaunos moxrys' tuiė 
nutiesti taką. Jos nenorėjo, kr.d 
popiežius atsistotų ptrnvirio' 
nešvation kuruksu žemen.Popie
žius joms buvo šventas, į.w... į 
tos žemės jis negalėjo liesti.

Prie popiežiaus priartėjo labai; 
gražiai'nuaugusį,, pačiame savoj 
žydėjime ir pasakė:

— Mes norime Jūsų šviesybe,1 
pasveikai gimtine savo kalba, 'n 
driskai mes nekalbame, o angriš- 
kai ne visi nioikame..

Popiežiui nereikėjo versti. J s 
klausimą suprato ir atsakė, kad 
giedotų kurusiėtiškai.Moteiys at- į 
sisuko į minią, paleido kelias gal i 
das, -o vėliau visa 80,000 minia 
užgaidoje Kuruksiškai: Visa aik
štė ir visos pašlaitės nuskambs^ 

j jo. Giesmininkės balsas išsisky-: 
i rė. Jis buvo labai stiprus, aiškus! 

ir skambus. Popiežius nė žodžio!

kai 
rtk- 
cvei“ 
. aa- 
cie-

. sveikinti popiežių, 
syti Panos balso ir 
doti.

Tos pačios moterys, 
rondrių kilimukus klojo 
'iiri paskkti estrada, dah 
narius kilimėlius klojo r’ 

‘ -4 «/

.rodos padek Ii automobi’.

baltuoj a-nei ų nuo 
amžino sniego, gyvena kuriiksų 
■tauta. Jie kalba savo kalba jie. 
gyvena savo papročiais.Jiems Lr,i 
bai įgrįso musulmonai, jie ne- ! 
mėgsta1 žiauraus Korano^ juos er 
zina indai ir negali pakęsti pik- ( 
tai nesipriešinančių Kalkutos at
silikėlių.

Kuruksai verčiasi derlinga pa
šlaičių žeme ir leidžia labai mo- į 
•kytis norinčius jaunus vyrus. į. 
Dehli (Dehli Seminarium krip ( 
mūs yra Seni Trakai), ten .pc ■ 
eina j geriausias mokyklas ir ži- j 
no pačias didžiausias naujoves j 
pasauly. Aprūkyti kuruksieė iai 
grįžta į pašlaites, gyvena su ■ sa-. 
vo giminėmis, kuria šeimas ir! 
praneša kas dedasi pasaulyje. 
Apsitrynusieji ir pasimokusieji 
kuruksai garsiakalbiais praneša 
žynių apie .krikščionybę. Jie at
sisakė nuo įvairių rūšių budizmo 
ir pgrindiniai studijavo Dešimt 
Dievo įsakymų... Kelis metus šį 
klausimą aptarę, jie priėmė krik 
' ščicnybęir pranašė Vatikanui, 
kad jie—katalikai. Jie pranešė, 
kad ilgos maldos Diesnii garbin
ti nesančios reikalingos, nes Ike 
vas esąs g’eras ir be jo gamb’ni- 
mo, bet jie pranešė Vatikanui,
šitą klausimą jie svarsto ir dar; 
nepasiekė vienodos nuomonės, j 
Kai klausimą išaiškins ,tai pra-į 
neš Vatikanui. j

Ankiyysk. Marcinkaus vietą į 
užėmusiam' katulaniečiui Joachi
mas N. Valls popiežius patarė 
pranešti kuruksiečiams, kad po 
piežius, skrisdamas iš New Deh
li sustotų ir palaimintų kuruk- 

siečius. Radijo bangomis popie- 
žaus sargas Valls susisiekė su 
kuruksiečiais. Jie apsidžiaugė ir

visiem

nos 
pie
tuos 
estr 

S m-
’ arabų ir musulmonų, kurie išti- 
.. kimybės ženklų nešioja.

Popiežius pasižiūrėjo į gra
žiai suaugusios ir švariai a-psiren*, 
gurios indės ir lėkio jai kairėje' 
popiežaus kaktos pusėje padėti, 
ženklą.

Popiežius pas Indijos 
kuruksus

uit-' 
ori e

— Mielas popiežiau, tamsta! 
Indijoje pirmą kartą, o gal ir į 

Apie kitą Jogailos išdavystę is ' .paskutinę Aš norėčiau duo ti 
terikas dr. M. Jučas Lietuvos ka- į .Jum*: ištikimybės ranką.
ras su kryžiuočiais, 1964) taip I — G xą tai įeiškia .? paiklau- 
byloja: ' . ; r' į sė pepiežius.

“Pražūtinga Jogailos politikai:
privertė prie to, kad Ordinas be-j ženklas, bęt. indų tautos 
veik šimtmetį žiauriai kovojo- les> Tai tautos ištiki 
dėl Žemaitijos, ją gavo iš Lie-j ženklas 
tu vos valdovo Jogailos (1392)“. j 

A- Marma i 
(Rus daugiau <

Popiežius Jonas Paulius II-sis, 
nutiesės liniuotę nuo New Dehli < 

kade tikėjimiškas! iki Kalkutos, pastebėjo,
per BĮhanes valstiją ke;

— ■'Btrves 'prez.' J'mim.y Carter 
išvyko 10 dienų kelionei po P.

pasukdamas Lietuvos gyve- Ameriką. Jis apsistojo Costa

jam teiic 
laut,;pagal Gango upę. |

Jis- atsiminė kady^h-ano vai-! 
■ st. uos kalnuose, j einančiuose pa-. 
• gal Gangos upę, gv-v^ii tautelė,1 

Visi, kurie prižada ištikimybę, į kuri ’neturi ■ savo žemės ir neturi' 
tai nešioja juodą ženklą veide, savo pniesto. Jie gyvena didelė- 
Nereikia -klausti, žmonės pairta- mis giminėmis. Kai 'šilta, joja į 
tą juodų ženklą, tai žino,kari tai kalnus ,o kai oras atvesta, tai lei

Tai reiškia, kad indas' 
indui bus ištikimas, svariau-j 
šia kad indė indu bus ištikimi. • gal Gangas upę, gyvani tautelė,1

ę pa.'-yyus į vai.car 
ž:ui išvažiavus, ip? 
?eskarri > ė -’o kunde. - 
:imo aidai. .

tuvas 
dromie.

T

t

r.

d;

kute

ne

imą Vakaru kultūros linkme 
::i Irt tuviai dvasininkai 
yrių krašto religinius

ugdytų lietuvių kultūrą be
lų kalba, tuo dėdamas pa-' 

•.•'...dus Lietuvos oalvbei.o
1 ad kuo, iš tikrųjų, Jogaila 

?iškęsi? ,

tvar- 
reikeflus '

Kičo j ir naujai išrinktam prez. 
Luis Aborto Mesge Įteikė savo 
knygą “Neprarask tikėjimo"’.?

— Popiežius sustojo Panoji 
mieste, pasimeldė už nukentė
jusius Bopal darbininkus ir 

nu-

yra ištikimybės ženklas.
—Tai gerai pasiklausykite ma

nęs. Aš .nesu indas, tegu indai 
žino, kad aš noriu gero indams i 

; r visiems Indijos gyventojams.
— Bet Indijoje yra ir sichų,

džiaši j pašlaites, kai reikia su
sirinkti ir įpasitairtrv,tai susiren
ka pašlaitės daubojė'.^ir aptaria! 
svarbiausius i-eikaltisJ -‘ ’r

Ewianas dauJxrse, Gango 
upės, plaukančios Į -vakarus, ir

Jis buvo Lietuvos vai-Į dvasiškiams patarė padėti 
doro Algirdo, kuris, pataikau-Į kentėjtįsiems.

<'» j
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Juosės Vaičiūnienės atsiminima! ipk 
i ir eigą. Įdomi skaityti ir nedaiimoj* a

151 pust, kainuoji

ABC AUS GYA'ENTMAS, Antano Rūke

Atdara šiokiadieniais nuo
5 ?al. ryto Iki 10 vai vakaro, 

skmadieuiais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vafc.
D. ZI HLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas
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iymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
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‘75TUV1ŽKASIS PAKART3, Henriko Tomo-Ttni*Uxa>
■j .aSyu studija apie Rytprūfiua, remi«nrl? Pakalni*

. ji apskričių duomenimis. Aprašymai Jdoniūs klekviraAi
. Leakeys iliurtruotx* cuotrwaXo<nt» patalpoje duodum

<-r* i p»''£dlnlui&>*i? jo J rokleėU} kaltap Laba
. _j.gojc la> puai. knygoje yr* Rytyrūefų Snuataptt. Kala# •*

.-rt ’ AlTS®* LtMS, .-slytnjos Petronė^ OrintsftM its
' tu u ,.•» • men'm k rietas neprik. Lietuvoje ir ph

r . ri’.r viupscijos mėtau. Knyga turi 234 pualtvls

> reach for EX-LAX tonight. €
Ex-Lax helps restore your system's own natural 

rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. I9S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. K*r!o Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

110.00

-i

CQ

ir'

'T ONIS, poetas Ir revoliucionierius, nerapru.
' rs b -Į?>. 'su gyvenime ir politikoje; tik ■< 

nyg'ije M-I* ♦ aliens Janonio gyvenimą b pne 
1 alinu pa vadinti kovotoju ui tmogaue tef«*- 

formato, 265 puslapių, kainuoja ?$.

rtWKLfcA. M Žoečenko karyba, J. VaJslfe' 
ay-Oja y»a M mtmofnjfę Ąairu P,'

5®.

3.

5.

I

Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.________________ ....

Miko Lileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. — 

Janinos Narnnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ------------------------------

$5.00

$5.00

$4.00
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4 
"rie 
lėk 
to“

t

— Gaideli, kedė] gic<:’
Į tvoros? — klausia Lapė 
. — Ogi kad toliau girdė 
| atsakė šis.

Esi išpuikęs. Net žrr^ 
vim piktinasi. Kai jie d 
ant tvoių nelipa.

Gaidys nušoko nuo tv<
— Ne veri ėjo kerti n;1

apie save, — atsiduso Lapė? nas
ruose Gaidys. — Būčiau ilgui 
syvenes.

ant 
idi.

ta

M

Cherssol u
FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

in£ LIŪDAS MEKŠY>
50 metų studijavęs, k?, p

IŠ PRAEITIES ŪK< 
ATEINA LIETU1.

,w-aiė 700 pnampiv knygą, kurion rudėje 
*et Kut bet k? kalba buvo parašyt? 
ir Ketuvlij kalti;. Jis mokėsi kartu su kun 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžioj 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, pan 

ir patarė mums toliau studi

f dlAa 7 ii. Kieti riri^tial

Naujienoj Chiourv, 8, Ill.

Upjohn

: ♦cinva bpt-ivir ?
•nrlnm tr prof R 
-j htnin’nis. pad-:: 

vertinas
'.T-j.
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540.00 per year, 
įe itus, $12.00 pei

tXgfi. W 6«
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3‘mwi cutno- 
to kfiinoti:

545.86 (IL 60608. Tetet <21-8100.
£24.00
515.00 r— -----------~

$3.00 Pinigus reikia ©gitl pall

THE LITHUANIAN NEW:

pusei metų J34LOO

jrxnn

Lietuvos Taryba, paskelbusi Nepriklausomybės Aktą: iš kairės sėdi: Jonas t ileišis, dr. Jurgis šavlys. kun. Jus i..-as 'Srangiftis, Stasys Narutavičius, dr. Jonas Basa
navičius, Antanas Smetona, kan. Kazys Stepas šaulys, Steponas Kairys, Jonas Smilgevičius; stovi: Kazys J»i augias, .Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, ku/i. 
Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, kun. Alfonsas Pet u’is. Saliamonas Banaitis, Petras Kiimas, Aleksa&d. as Stuigijtskis. Jokūbas šernas ir Pranas Dovydaitis.

9&

ZC LIKTOJI —- ŠIRDIS KOVOS DĖL 
LizTuvbš Laisves

Pavsrt ilsias, gryna siela ir sąžine kovojant dėl tau
te . gyvybės prieš žiauriausią žmogaus teisių ir laisvės 
n ekintoją, sistematingą tautų žudiką — raudonąjį rusą 
imperialistą, pagrobusį mūsųžemę ir nepriklausomybės 
v. i liką, didžio,, liūdai# sl&Waūęi£ širdimi, nėprarasda- 
iri vilties ir*tikėjimo, ryžtingai veikdami prieš okupanto 
p ^.Uosius keblus ir tikslus, minime Lįetūvdš aepriklau- 
st r. ybės šešiasdešimt ąštuonerių metų sukakties gim
ti-Lėni. '• • - .. : /■ ■

x o daugel metų žiaurios ir kruvinos vergijos nuož- 
n . sunkių kovą, gyvybės aukų, VALSTYBĖS TA- 
E . ų skatindama idealistinės tėvynės meilės didžia- 
v dvasinės didybės drąsumą, 1918 m. vasario mėn
1 sostinėje Vilniuje, paskelbė- Lietuvą nepriklauso-
n . valstybe- Vidinių ir išorinių priešų pragaištingoms 
a am nenustojus krašte, siausti, — savanoriai - ku
rt i ugningų ryžtu ir narsumu stojo ginti Lietuvos 
h - - i-gU3 amžius puoselėtą turtą. Tamsiais še- j 
&. ^.s idaidžiojantieji grėsmingi pavojai tėvynei su-j 
t< Iv vi u s patriotus neatlaidžiai ir ištvergingai kovoti 
p .■ k_ AL Žiluosius Lietuvos nelaimės nešėjus — plėš-
1 Akus, siekiančius mūs j laisvę paneigti, tau-’ 
t . . garbę užkasti amžinai po akmeniniu kietu,pa- 
v . mus pelenais.

.lūs priešus galutinai parblokšti, pradėjo- 
n _ pa j ėja atkurti valstybę. Rūpestingai ir
e .-gu v_iadarai, gražinome kraštą brandžioms šo
ri __ c. mals mokslo ir kultūros pastatais.žengda-
r. . ir laimėjimų keliu, pripildinėjome valsty-
b s ; .rudus Įvairiomis gausiomis gėrybėmis. Kovotojų 
k u,u ir motinų ašaromis aplaistytoje žemėje, aukso 
v ...m Lmgomis javų laukai, švariomis geltonkasėmis 
\ .... _ ..uigsmu ir laime sėkmingai riedėjome gra-
2 __ i .i _v.ngesnėn Lietuvos ateitim

Įlaiclėn ad
Garsusis graikų skrilib į Pekiną, kad ga 

crlus Demastenas ne vien graikams, bet ir mums pa- i pesuaifi su Kinijos kom - 
UXT. , - i i . °.. „ i nislų Vcuais £*p*e polonius irNiekas šauksmu neiaimeio . - i ę ,. . r ,. J, ; pieKvbnuus saitlyucnib-. Jani r;i-

1 ■kek.-me, kad politinių įvykių eiga, pavergtų tautų J u. nAgbti preky^niuĮ ry- 
į >ius. .. I'

Preasjcras- sausio li> tl^nę u 
s ėjo IrridjOj • sostinėje . 

" ■ " ■ ........ ... ik-
faiit: - 

patyrė,kc-<;
iišios •■žųdy-

Staiga, netikėtai sunkūs ir niaurūs, kaip nakties Į Mūsų nuolatiniame ir dvasiniame ir darniame darbe, meno premjeras 
tamsa, debesys užgulė Lietuvos žemę. Piktais rytų j veikloje glūdi kovos pasisekimo vaisius, 
kaimynas — raudonasis rusas imperialistas, mintas pa- ■ oi 
vergtų tautų krauju ir kančia, smurtu ir apgaule, su- j.fąkė; 
laužęs taikos ir nepuolimo sutartis, begėdišku įnirtimu j * 
įsiveržė kraštan, išdrąskydamas ir sužalodamas skai-! ir mūsų besąlyginė kova sunaikins teroru ir krauiū su- 

.iliitą iueų. -mąją verguvės imperiją ir gražins lais
vę pavergtiesiems. T

driai besiskleidžiantį valstybės židinį, pagrobdamas že- 1 
mę ir laisvę. Skandindamas kovojančias širdis kan
čioje ir krąujuje,; bafeia agonija nusiautą višd? 
kraštą. .. ' , ' .:.'t ; L? . .1 : '• rri*'
.? i Daugiau kėturiąsdešimts metų žiaurusis okupantas 
barbaras, marindamas pavergtuosius dvasinėje nelai- 
svėje, medžiaginiame išnaudojime, ’.beatodairiniai nai
kina ir griauna tautines ii religines šventoves,: žaloja 
kalbą, klastoja istoriją?Tautos -kahčios‘ didėja, kalini-;
mai, išvežimai gausėja, Nežmoniškais terorais ir 
sekiojimais siekia .palaužti dvasią, užgęsinti 
laisvinimo viltį iš raudonosios budeliškos 
guvės.

per-1 
išsi-
ver-

t

Mūsų, išeivių, kaip iri kiekvieno lietuvio, gyvenimo •! 
prasmė ir tikslas — tėvynės laisvės sugrąžinimas- Dau
giau nuveiksime, padarysime, būdami taikingi ir vie
ningi, brangindami ir įvertindami vieni kitus, ir nuveik
tus darbūs. Nesilpnindami kovos, siekdami didžiojo tiks
lo — Lietuvos Laisvės, kurioje glūdi tautos gyvybė. Vyk
dydami tautinę pareigą, tvirtai reikškime ir kelkime vie
tos kaičias ir žaizdas, Maskvos tironų melą ir suktu- 
mus, kuriais,kaip žmogaus teisių ir religijos pasirašytais j 
aktais, klaidina laisvojo pasaulio tautas, apgaudinėja i 
žmoniją. Mūsų tauta kentėjo ir tebekiančia fizinio smur- j 
to žaizdas, dvasinės priespaudos kančias- Raudonasis j 
despotas, kaip nuodingoji gyvatė, tebesi urbia 
kraują žudomųjų, kurie, aukodami brangiausią 
— gyvybę dėl Lietuvos laisvės, neišduoda 
idealo.

Vasario šešioliktosios Aktą pasirašiusiųjų drąsuo
lių didingoji dvasia ir jų taurusis patriotizmas tesutei
kia visus laisvojo pasaulio lietuvius žūtbūtinei; kovon 
prieš pavojingiausią Lietuvos priešą — raudonąjį msą 
imperialistą ir diktatūrinę Maskvos politbiūro kliką-

godžiai 
vertvbe v

tautos

Vladas Pauža.

FEtAHAV NEREIKĖS

i jfv Gatxlhi. New Dehl 
premjero GamSri

f\ybes sskret.fl-ius- vakar valsty
lies deoartamente priėmė v5■ 

e . v■- iiiriU. ■■ -simuih’U-v
1 x-iz-wtW’Kdv' <- vr' r- Jonę, Savanoj -■'?- . ; -> ,...- .NEW, AORK, N. Y. — Gerai- y -- .* * ,i..ę i ;.<> «sv.ugas p-a.i-jos. p-zMimofr.
dmę. rerara, birvųsi

♦ » 1 > v "i ■r’rižA 1
partijos, Ąsandiriatž . JAV viėfejMje: 
-'rden-lės 'parclgoriiš, ■ 'grįžusi 
kauforaijos; pirmiausia . sušau
kė žvinaEstus ir kelis: vistas per; rial nenori riti, nes ŠaVEnblIpac^ Pekiną 
įitikus ir pareiškė kari jai ne- tizanai juos moka labai gražiai Matikvą 
reikės teįsrny aiškintis dėl rin- išskinti. Sovietų valdžia davei 
kiminės kamjianijos metu išleis- ginklus laisvai .Angolos vyrau
tų pinigų. ; gylei ir- apginkĖivb -Angolos pa1-

žurnalistai susirado federali- siųs.us kubiečius.. Jie tikėjosi 
nės valdžįas atstovus, kurie ži- pavergti visą Namibiją, bet iki 
no visį Ė&raros bjios, eigą, pa- šio meto jiems nepavyko. Kai 
rriškę kad tuo tarpu jai irerei-jkommwri^ms nepavyko pagrob 
kės teisme aiškmtis, bet jeigu ji- ti Namibijos, tai jie planavo pa- 
kbai smarkai pradėjus pulti sa-4 imti visą Ang^-.ą, ijri Jonas Sa- 
s-o priešus, -tai teisiniai gali pą- vimbi vykusiai jieins priešina- 
’ eisti visą dr.lyką. Jie gaji duo-1 
‘i bylai eigą, ir ji turės aiškintis, 
dėl vilų pajamų ir išlaidų.

Kadi ji ateis: o kandida-tuo-i 
ti j Senatą, tai ji parodė, „ kad i 
jos finansine atskaitomybė ne-- 
tvarkoj,t. Jeigu viskas būtų bu-į 
vę tvarkoje • tai Ferara nebūtų i 
atšisakiusii kandidatuoti, pra
sitarė federalinis 1 
i'VS

■ jį ncpriklaiisotnri Angolą.■' f

ėjMje; /’ Pietų Angolj Jonas Savimbis' pimjeras- jau nutarė skristi
i iš kori moliuoja didoką plotų ■?e"' į. Pašiną. Pa

■ jjs terriorijos. Ten ir CžiSręĮiįS- *GSr.k!J p: -riiė nėvažucti
• • • -i- H • T'b ‘ . IV

L. Ji* no.i, kad Angola būtų ds- 
rr.Gkmiika. Konrunistoms labai 
ncpctiiika, kad Shulb&s suliko 
oficiliai priimti Joną Savimibį. 
Jis apsirengė, kaip diplomatas, 
užsidėjo kaklaraištį bet barzdos 
tai neaišku to.

Vėliau prezidentas Reagans s 
...... ...... B-situese Rūmuose priėmė Sa- 
komisijos na-j viinijį ir prižadėjo trikti jam

SHULTZ PRIĖMĖ JONĄ 
SAVIMI

WASH InC.TON, D. C.—Val-

paramą.

VYKO PEKINAN, O 
ATSIDŪRĖ MASKVOJE

NEW DEI ILI,Ind.—Pietų Je-

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
v.’iė Vvtautas Kauneckas v

JI L.JŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
J,1 •

J .UPTOMIS LŪPOMIS
I Į • kt mano vidinės akys buvo •Z

. galėjo žvelgti į dangų, į 
.ui ir į pragarą

‘ SVĖDENBORGAS

(Tęsinys)
’er motiną,per feažalus.jis kilęs iš žmonių.kurie 

z per Sazalus, jis yra kilęs iš žmonių, kurie 
i daugiau ar maž’au užsiiminėjo menu, teigi 

damas gauna patenkinti vieną iš tii sirki- 
. kurie ’■’ors rigai neišrys,kėja, tačiau tebelie-

)i rraGlai,, ir žmogiškoji būtybe juos atpa- 
: c.ip s a us, esminius sekimus, kai paga* 

kas ra juos atskleidžia.
’ •■* šazalo brolis Antanas, ėjęs dėsty 

c Naci Haliniams gamtamokslio mu-
įj c, rp- Jis reguliariai išstatydavo

g v ■ Ari ms Salone J tSSTIft buvo np

, dovanotas atnrojo laipsnio medaliu. Jo sūnus 
i Šarlis Kamilis, gimęs 1825 m., nuėjo tėvo pėdo

mis. Nuo 1849 m- jis figūravo visuose Salonuo
se; 1851 m. gavo trečiojo laipsnio medalį; 1861 
m. — antrojo laipsnio medalį- šarlis Kamilis Ša

palas mirė 1875 m ).
Gogenas tapo kartu su Margerita peizažus. 

I Jį, savaime aišku, veikia tiek ir tiek kartų pas 
j Arozus matytieji ir jų aiškintieji kūriniai, bū- 
Į tent pirmiausia Koro. “Tasai žavusis Koro... Jis . . .. . .... ... . . mėgo svajoti ir priešais jo paveikslus ar irgi 
svainiu. •J v

Gogenas svajojo ir priešais daugeli kitų kū
jįinių, ne tik priešais vieno ir kito Prozos kolek- 
j ei jose atstovaujam; meistrų darbus: priešais De- 
j lakrua, kuriuo niekas nesiliaus gėrėjęsis, — “tas 
žmgus turėjo žvėrišką temperamentą”, — prie
šais Kurbe arba Domje — “ironijos skulptorių”- 
Turėdamas laisvesnio laiko, remizje lanko mu
ziejus ir galerijas. Tik išeini iš biržos maklerio 
kontoros ir, žingsniuodamas Lafito gatve, kuri 1
tuomet nuvo svarbus dailės prekj’ x>s centras, 
gali sau žiūrėti vitrinose išstatytas >aveikslus.

Gogęno pajamos vis auga, jis gyvena tvąr- 
I kingai ir $u protu- [sitaisęs savo a- kirą kampe- 
I lį netoli globėjo būsto, La Briajero gatvėje Mr. 
' 15, parmAa- čia tudj po vakarienės. Jis nelanko 
I pramogų?yietų, išskyrus tik kartais šeštadieniais 
’ šokius. VęrčiAu grįžta namo ir skaito. Tarp jo

j mėgstamiausiųjų autorių be Šekspyro, yra Ed
garas l*o, Barbe d’Orviji, Balzakas. Jis perskai
to ne taip jau daug kūrinių, nes kažin kiek sykių 
iš naujo imasi tų, kurie jam ypač patiko, kaip 
Balzako “Filosofiniai etiudai”, jo “Serafiną” ar 
“Absoliuto beieškant”.

Pas Berteną nėra tarnautojo punktualesnio 
— nė apsukresnio — per jį. Jis lengvai užpildo 
užsakymų knygutę, Būdamas didesnių protinių 
gabumų, Gogenas susivokia lengviau, negu jo 
kolegos; jis ir drąsesnis. Kur kiti dvejoja, jis ri
zikuoja ir patraukia surizikuoti klientus. Jis ne
sustoja prieš sunkumus: ne dėl to. jog norėtų pa
sigirti, o tiesiog dėl to, kad, anot jo, viskas visa
da turi išsispręsti palankiai.

“Flora Tristan labai teisingai nuvokdavo 
išorinio pasaulio dalykus,—rašo Žiulis Žanenas, 
bet tos sapnės svajonių debesys ir pasakiškame 
oro jilių labirinte veikiai nutrūkdavo proto žai
bas.’ Šiuo atžvilgiu remizje panašus į savo se
nelę. Jis bežiūrint įsisavina birios operacijų 
praktika, mnirėja patarimų kaip žmogus, susi- 
gyvenę^ su rinkos paslaptimis Bet jis irgi stato 
icbesų pilis, neįsivaizduodamas, kad įvykiai gali 
ir nepasukti pafca tinkamąja kryptimi-Kitokiais 
laikais debesys Išsisklaidytų, bet šiandieną Pran
cūzijoje vėl gerovė, ir įvykiai duoda racijos Goge
nui ; o tai suštiprina jo optimizmą, pelno jam nu
simanančio biržininko repuaciją ir Berieno pa

Ha'den ai Aisti nuskrido j 
Krerit iųj bet Kremlius jo n?i 
leido. Paaiškėjo;- kad Adecp 
Pietų Jemeno sostinėj, Maskva 1 
tšMškHfti komumštttl buvo šau
domi be pa šig&iiėjimo. Kovą 
me.u itivo 209 W^?slęvfts . pat - 
reją-

— Dreži4erito Reaganc žmo- 
Sbnltzb ir Weinber- 

geric Ijxtima, Lie .ė į Kensfmici 
jos salę didprezidento gimta
dienio kepinį.

— Paryžiaus poiieja tikrina 
r ..esto užkampius, kad tin nc- 
sislaps ytų sovietų šnipai.

— Adm. Cristofor Colon važi 
vo į darbą. Gt.tvėj į jo niašir. 
buvo mesta granata, o vėiia 
paleistas rankinis knl.<csvaif 
Sužeistą admii*olą lydėjęs leiui 
nan tas.

garbą.
šykštuolis yra beprotis,” — rašė Flora Tris- 

I tan. Gogenas uždirba pinigų, negalvodamas apie 
1 pinigus- Jis neteika jiems jokios reikšmės. Pim- 
i gai jam byra pro pirštus. Jis nerūpestingas, kar 
vaikas — arba kaip laukinis. Aš esu vaikas ir lau
kinis — dvi būtybės, kurios negali būti juokin- 
g< >s.

Sykį Orlene Poliukas parsinešė iš mokyklos 
kelis spalvoto stiklo rutuliukus. “Motina supyku
si paklausė, iš kur gavai tuos rutuliukus? Aš 
nuleidęs galvą, pasakiau, kad išsimainiau už gu
mini sviedinį. “Ką, tu mano sūnūs, prekiavai?’ 
Prekiauti mano motinai buvo niekinamasis žo
dis. Vargšė motina! Ji klydo ir kartu buvo teisi, 
nes juk dar vaikas aš atspėjau, kad yra aibė da
lykų. kurie neparduodami ”

Nuo jokio pasisekimo biržoje tiuri. lii.ning 
lanką turintis remizje taip nevirpa. Kaip stovi 
damas prieš kokį Engro ar Velaskezo paveiksi 

i ar prieš egzotinius primityvius keramikos dirbi
nius, kurie jame sužadina tiek daug prisiminimų 
ir ilgesio. Kokia graži būdavo jo motina, kai sv 
limietės apdaru žengdavo tarp paseo de aman 
caės auksažiedžių gėlių!

(Bus daugiau) ■'r . •

4—Naujienos CV ' S:N:: by, l‘t’>nary 15.



Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšu

fl “Lietuvos Aidai

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058
h.Wl mi i. M

KAZE BRAZDZIONYTE 
Programos vedeia

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community UinUcea 

Medicinos direktorius

1934 S. Manheim Rd, Westchester, HL 
VALANDOS: 3 8 darbo dieninis

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

U WEIS stoties, 1110 AM banga-
, 2646 W. 71st Street

•j L * '• J- 1” "
_ Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-53/4

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

gydYTojAs Ir chirurgas 
SPECtALYM: AKIŲ LIGOS 

3921 .West 103rd Street 
Vslisdos susitsrimi

Lietuvos nepriklausomybės paminklas, Karo muziejuje, 
_ . Kaune, Lietuvoje

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur-

APLINK MUS IK MŪSŲ NAMUS
reidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, lit 60629 
Tel: 585-2802

i

i

DR. FRANK PLECkAS
-O A? f .. - -

OPTOMETR1STA*

2618 W. 71st St. Įlel. .737-5149
Tikrini aki& PritrifrĄ akmitujį- 

. ,, riir “contact lenses”.

J INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA 

į 2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: /76-223Q, 
feezraencljos tolof-s 44S-5545

Florida

i Prostatos, inkstą ir šlapumo 
ik takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
3L Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

Apdriurtw perkrwstymw 
S Ivairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 

Tel 376-1882 ar 376-59M.

PERKRAUSTYMAI

LakHmai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

R. iERtNASu Tat 925-8063

SOPHIE BARČUS
RADUO ifelMOS VALANDOS

J^tadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta.
Stoties WOPA - 1490 AM

tranaliuojamo* « mv«v stvdiĮo* 
Manjuotte Parko.

V*rf*)« — Aldona Daukua

■■ : MIHHIHMi 4ill!HUiff unmite; :•Muiunin nau

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
> * f 't: '•

- i ■ < $

VAISIAI PLAUKAMS SUSTIPRINTI

Reikia paimti: 10 gr. smulkiai sausų medetkų, žydlapių, 10 
sutrintų vatrnelėšių šaknų. 3 gr. apynių spurgų. 15 min...

MIELI LIETUVIAI

gr. 
pa-vi-

Vasario šešioliktoji yra pati svarbiausia diena Lie
tuvos istorijoje. Tą dieną Lietuvos Taryba paskelbė pa
sauliui, kad Lietuvių tauta atstato šimtmečiais turėtą = 
savo valstybinę nepriklausomybę-

Karo ir okupacijų išvarginta tauta savo krauju, 
auka, darbu ir visu gyvenimu parėmė Tarybos žodį, ji j 
įgyvendino ir per 22 metus Įrodė pasauliui, kaip gražiai į 
ji moka nepriklausomai tvarkytis ir gyventi.

Kaimynų vėl okupuota ir pavergta tauta sudarė iri 
įpareigojo Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą! 
VLIKą) atstovauti jos laisvę ir nepriklausomybę- Ir ko- j 
kia ironija! Ne tik okupantas, bet ir saujelė išeivių, bėgu-, 
šių nuo okupanto, susimetę 4 frontininkų grupę, per 
eilę metų kaišiojo pagalius į VLIKo veiklą. O dabar! 
“derybose, kaip lygus su lygiu” — gečių, nainių ir pan. i 
rankomis — jie siekia tą tautos mandatą — pavedimą j 
išveržti jų užvaldytos Lietuvių Bendruomenės naudai ir 
VLIKą supančioti; kad jis nebegalėtų atlikti savo pa-' |l 
reigų.

Lietuvi, Lietuve,
Kur tu bebūtum, dalyvauk šios Lietuvai ypatingai y 

dienos minėjimo demonstracijoje. Prisidėk parodyti pa- «g 
šauliui, kad lietuvis nesutinka gyventi vergovėje! Skait 
lingai dalyvaukime Amerikos Lietuvių Tarybos (ALTo) !■ 
rengiamuose minėjimuose ir savo auką skirkime tik Lie-į re 
tuvbs laisvinimo reikalams: ALTui ar VLIKui!

R. .LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

rinti 0,5 fitro vandeny. ’Leisti 
prisitrauk U, kol visai atvės ir iš
košti.

Šiltu nuoviru galima plauti 
plaukus 2 kartus per savaitę 
arb taip pat 2 kartuspor savai
tę įtrinti j galvos odą.. Tinka 
moterims ir vyTams.

Medetkų žieduose yra labai 
daug gydomųjų nK<ižiagų. Me
detkos tinka riebiai galvos odai 
gydyti, pleiskanoms naixinti, 
piauikų kritimui sulaikyti. Jos, 
kaip sudėtinė dalis įeina į dau-- 
gelį gaminių, sodriu plau'Kams 
stiprinti.

' Xederkos tinka burnos ert
mei plauti profilafctikos tikslais ' 
ir stomatitams gydyti, dantų 1 
smegenims stiprinti. Galima Į 

naudotis atskiesta medetkų spi
ritine ar vandenine trauktine-, 
tepalais.

Pavilgos ir įtrynimai visų rū
šių medetkų trauktinėmis (tink 
tūromžs) sušiauiina nesveikai 
išsiptetusižte veido poras, suma 
žiną riebalų iSšiškyrimą, pade.

turint spuogų ir inksirų veide/ 
Medetkų vandeninė trauki* 

nė, skirta pavilgnra ir įtryni
mams, gaminama taip: Į arbati- • 
n j šaukštelį džiovintų fried ?tkų 
žiedų, užpilti vertfenrio van
dens stikline, palaikyti 15 — 20 
nūn., paskui nukošti. į

Spiritinė medetkų žiedlapių' 
trauktinė kartais parduodmna 
ir vaistinėse. Medetkų žiedai

. i

II

Nuo 1914 metu
Mivi * W FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namu paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

ii

. G

toi / Į >?r'7 bSH , 
•i. i i c .. Ni>iaunajna į 
j.< z i J.) g^.ii.č, Sur.ūikti žie- 
t. .i p^SaIv* iLianii v lomi sluok-

ir givioii išdžiovinami gv * 
i.i k j:ifc..a), _■ uzpavesin'tojė
.. vietoje.

ALIJOŠIUS UEO.i GlDYMli 

____ i \.ij.iji. Ji .i šiajš s-ul 
j sommiaiorius, 
i.vijų u naujų

lukteliu su>uaiųmų) loaėl šioš 
. -..j-.________auji.Kj.1 odos be-
■ Lap Pal turi pri?š-

Funeral Home and Cremation Service
Charles StasukaiHs 
FD. Lfe.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Į 
I
Į 
l 

i
r

vartoja- 
oje odos uždegi- 

iiis u- suerzinimui pašalinti, 
i nes iiLKŠi.rus, prieš pauiuė.ūsį 
. is_.SKyriiną odoje.

k <d ii nea.rimsių ant veido 
naginga uėn pavil

gas po kJ nūh. 2 — 3 karius px 
sslvaiię is šviežių alijošiaus la
pų'sulčių.

; Turint sausą odą, nuėmus pa- J
DAIMID

• 4 ••'"V** w ,>Mr 1 Trr • r* < -*

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SG. HERMI! AB E AVENUE 
Tel 927-1741 - 1742

pa-

petšKeltu lapu, ant veido tepa-, 
rtias paprastas maitinamasiš 
ai-emas sausai odai.

inkstiruotai fr už<fcgiminių • 
prūc'esu išerzintai veido odai I 
naudingos alijošiaus sulčių 
v ilges ir aptrynimai.

Alijošiaus lapų vandens atpi- j | 
lui pagaminti pirma reikia la-:^ 
įiuš fruplžuli ir sutrinti iki ko-į 
Keies. ibideš'ni keikiai malami ar Į k 
itirkuojaini plastmasinėmis via-. | 
senelėmis arija tarkomis, nes ge ‘ j 
iežiš keičia visą yafetų che->| 
mfiię sudėtį, o ypač grei-jS 
tai jjanaikiną pačią svarbiausią I 
alijošiaus gydomąją jėgą.

Gautą aiijoaiAus lapų košelę 
atskiesti vandeniu, santyki u Iru 
t- y'-, v&ndeifš turi būti 5 kartus
daugiau negu alijošiaus, šis mi-Įi 
šinys- paliekamas 1 vai. prisi-j 
traukti Po to visa masė pavii- 
rinama 2 — 3 rain, ir iškošiama 
per 2 sluoksniu sterilią marlę.

Visus iš alijošiaus vaistus lai-j 
kvti tamsiuose buteliuose šal-; 
dytuvo apačioje, kad nesurūgtų. ’ 
šviesa ir rūgimas taip pat grei-J 
tai sti§nk> gytkMtiąją jėgą.

: Is

9 Vištos kiaušinį nesunkiai Į, 
galima prastumti pi o butelio 1 
kaklelį, tik reikia Kiaušinį ilgesnį į 
laiką palaikyti acte. Nuo acto g 
Kiaušinio kevalas pasidaro nun-| j 
kštas ir labai lankstus, tuo būdu s 
kiaušinį galima tiek suspausti,ji 
kad pasiseks prastumti pro siau- J | 
rą butelio kaklelį. Nors būna 11 
žymiai sunkesnis procesas, bet ■ 
panašiu būdu kiaušinį galima ir | 
•šimti iš butelio.

Magdalena šulaitienė ,fl

—.—___—

PIRMIEJI METAI

MICHALINA UMBRAžIūNAITfe ftAltbMfeN’š |

Vasario 18 d., 1985 metAiš. muš apleido mylima! 
Į»motina ir močiutė Michalina tHHhfttžiflhaitfe Bara-| 
. anienė. “NaUjivhų” pionierių h* steigėjų ,£rupės harinl 
j3Kazin Valio našlė.

K

Chicago, IL 60629 
Tekt 778-1545 2657 W. 69th STREET 

Chicago, IL 60629 
Tel. 925-7400

Sąskaitos apdraustas 
Iki $100,000.

akt lO»A

Chicago. IL 6063 
CHICAGO, IL 60632

8929 SO. HARLEM AVP„
Bridgeview, IL 

Tai S9t-940c

'■7* 1 —---- ------------- --

MIDLAND
FEfiEitAL

Jai atminti skiriam auką lietuvių spaddąi 
lar kartą dėkojihi visiems velionė? draugams 
bendradarbiams už mums paftjdVtą užuojautą 
paraitos laidotuvių metu ir liūdną praėjusių metų

ir 
ir 
ir

Dukterys: Milda Vaivadienė ir Lilija Povilai-j 
cienė, jų vyrai Antanas ir Vytautas, anūkai David, | 
Anthony, Milda ir Vivian, ir pi-oanūkai.

-
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 0440

MODERNIŠKOS AIR-COMHT IONED KOPLYČIOS

—

■c

<
-

i
i

TĖVAS lit SrNVS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71 št Street
1410 So. 53( h Avė., Cicero

, Telef. 476-2345

TRYS MC9KN1ŠK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU1O.M0BILIA1MS PASTATYTI

VANCE E.,

i

i

i

t

fe

V . . .. ■—

' ..- —------------- i
M

a a' 
■*< t

1424 South fiOth Avenue 
Cicero, Iii. 60650 

Te..: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ l.AillOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

A.kštės automobiliams pastatyti

STEPONAS (. LACK ir SŪNŪS
l,A< KAWICZ

Laic .;-’Jų Direktoriai

2424 West 69: h Street — Tel. RE 7-1213

11028 South weri Hwy., Palos hills, Hlihois 

l ul. 974-4410

Vasaitis^butkUš
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144C South 50th A retine 
r Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

— Naujienos. Chicago. 8, m. Satirrcby, Imbniary 1.\ 1IW6



VASARIO 16-tosios MINĖJIMAS

Ši didžioji mūsų tautos šventė šiemet bus atšvęsta 
dvi dienas sekančia tvarka:

Vasario mėn. 15 d. 8:30 vai. ryto per Hammond j 
WJ0B radijo stotį bus transliuojama Vasario 16 d. pri
taiką ta programa, kurią praves žinių komentatorius Ir
win Lewin, dalyvaujant Audronei Brazaitytei ir Gerald , 
Mikšiui. Tą pačią dieną. 9 vai. ryto prie East Chicago 
miesto rotušės bus pakelta nepriklausomos Lietuvos vė- į 
liava- Dalyvaus East Chicago miesto meras Robert Pas- \ 
trick, Amerikos Legiono Vytauto posto legionieriai ir Į 
East Chicago miesto pareigūnai- Po vėliavos pakėlimo 
iškilmių įvyks bendri pusryčiai Legiono 369 salėje, Chi-; priimta, 
cago Ave., East Chicago.

Vasario mėn- 16 d., 10:30 vai. ryto bus atnašaujamos i 
Šv. Mišios už kenčiančią Lietuvą Šv. Pranciškaus lietu- ; 
vių parapijos bažnyčioj, ir Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos bažnyčioje Gary, Ind.

8:30 vai. p. p. Šv- Pranciškaus parapijos salėje, East 
Chicago, įvyks iškilmingas Lietuvos atkūrimo minėjimas 
su banketu ir programa. Pagrindinę kalbą sakys Stasys 
Dambrauskas- Meninėje programos dalyje dalyvaus sol. 
Gražina Stauskaitė, akomponuojant muz. Robertui 
Mockui- i

i < 1
-■***, " / ■* 1

ALTos Lake apskr- skyriaus valdyba maloniai kvie
čia apylinkės lietuvius į visus rengimus gausiai at
silankyti. i

Ats.stojimu buvo oe^erbti ;L’ė 
iuves kariucmen^i 'savanoriai - 
kūrėju, kurių Cictiojtę beliląo .. 
*ik du pulk J na s *' Vilas' i 
Stasys B3 ulčius. Ta<p pat pri- 
simr.ti visi žuvę už JAV, Lietu
vos ir visos žmonijos laisvę kovo
tojai.

John Kcciolko perskaitė Cice
ro miesto valdybos proklamaci, 
ją? skelbiančią vasario 8 — 16 
dienas lėtuvių savaitę ir pasakė 
puikią antikomunistinę kalbą.

lk> dr. L. Kriauė liūno, pas
kaitos. kuri kelis kartus buvo 
plojimais pertraukta, inž. Stasys 
Dubauskas perskaitė rezoliuciją 
JAV valdžios pareigūnams^ kuri 
susirinkusiųjų buvo v’eT1halsiai

Meninėje dalyje, muzikei E. 
Stepanavičiūtei akompanuojant, 
solistės Leoniiija Nakutytė ir 
Viktorija Grigelaitytė padaina
vo duetu Šimkaus— Plaukia sau 
laivelis ir Aš augau pas tėvelį, 
Miko Petrausko —Ejna garsas 
ir Antano Vanagaičio —Plaukia 
Nemunėlis.

Solo Nakutytė padainavo če- 
rienės — Lietuvos laukai ir Gri
gelaitytė čerienės — O tėvyne 
manoji.

Nesiliaujančiais plojimais, su 
sirinkusieji išprašė solisčių dar 
viena daina. Meninė dalis buvo 
apvainikuota Irenos Smieliaus- 
■kienės vadyaoujamais tautiniais 
šokiais. “Grandis” puikiai pašo
ko 4 šokius. Nors susirinkusieji 
ir labai plojo, bet šokėjai atsi
prašė, kad dėl laiko stokos dau
giau šokti nebegali.

Pabaigoje ALTo Cicero sky- 
Vasario 8 d. 12 vai. jūrų sau.' s’ems už Lietuves laisvę. Labai riaus pirm. kpt. Aa JuškėviciUS 

liai prie Ciceroc miesto valdybos 
iškėlė Lietuvos tautinę vėliavą.1 
Kalbėjo kun. dr. Jurgis Šaraus-{ 
kas ir Cicero miesto valdybos at' 
stoyas John Kociolko. Buvo su- : 
giedoti JAV ir Lietuvos himnai. 
Dalyvavo Cicero JAV karo ve-' 
teranų, Dariaus - Girėno posto ’ 
atstovai ir (fd’Mis būrys tautie-1 
čių. Iškilmes pravedė inž.. Stasys' pirm. kpt. Andrius Juškevičius.
Dubauskas.

Vasario 9 d. 10 vai. 30 min. į 
psi&aJdos buvo aukotos žuvu-

VALDYBA
» <■» <❖: -oj <❖>

gražiai giedojo Aldonos Prapuo- 
lenytės vadovaujamas parapijos 
choras. Dalyvavo Dariaus - Gi
rėno postas ir Cicero jūrų šau
liai su vėliavomis.

Po pamaldų Lietuvos nepri-' 
klausomybės paskelbimo minė
jimas vyko parapijos salėj kuri 
atidarė ALTo Cicero skvri.aus

padėkojo programos atlikėjams, 
aukotojams ir visiems susirinku- 
sems prašė neskubėti išsskirsty- 
ti, bet palikti-ir pasivaišinti.

S Paulauskas

ll

| STASYS ŠAKINIS
i n:ij_'vis dalytoj «

Dažo namus iŠ lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. ■
(Town of Likt)

r ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

Vėliavoms vadovavo šaulių vice- 
oiim. Aug. AšcCrlis. JAV ir Lie
tuvos h'mnus sugiedojo L. Na_ 
ku'.ytė ir V. Grigelaitytė, pianu 
pritariant E. Steponavičiūtei. In
vokaciją sukalbėjo jūrų šaulys 
kun. B. Rutkauskas.

1 ’ ?teprikfeusomybės Aktą per- 
skaftė štud/yiindaugas Jonas Va 

’riafkojis, pasižv-mėjusio ■ kovose 
už Lietuvos laisvę pulk. Varia- 
kcjd anūkas.Dariaus-Girėno po
sto kotmandierius Tony Janis 
prisiminė žuvusius Darių su Gi
rėnu ir šią tragediją palygino su 
dabar žuvusiais JAV astronau
tais.

— Šv. Kryžiaus parapijos 
nyčioje Lietuvos Nepnkla/usO- 
mybės paskelbimo sukakties mi
nėjimo pamaldos įvyks vasario 
16 d., sekmadieni 10:45 v. ry_ z * ito. . M'į '

baž.

w tamė

BOTŲ NUOMAVIMAS 
fl NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NCTARIATAS • VIRTIMAI

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 3 

LIETUVIAMS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(X ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKRJIMAI1. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidentM

1212 W. Cermak Road Chicago, III. TH. M7-W41 j

UAL ITTATB FOR SALI |

TIRŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTUX1 ”

1. BACEVIČIUS — BELL REALM
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2Z22

Irena Smieliauskienė, 

“Grandies” tautinių šokių vadovė

-Pamaldose giedos solistė Pau
lina Mačiulienė ir vargonais gros 
muzikas Julius Mačiulis. (Pr.)

Lietuvių komitetas ir pau
piečiai kviečia vi-sus ikuo gau
si ausiai šv. Mišiose d-alvvauti.

— Lietuviai pensininkai 
organizuojasi 12 dienų išvykai 
į Floridą. Aplankys tris mies
tus ir jų įdomybes. Registruo
jasi pas J. Skeivį: 778-6536.

Praėjusių metų ■ išvyka visi 
buvo patenkinti ir Įdomi.

■Prašoma nedelsiant pasiin- 
formuoti. Joseph Skeivys

— Cicero jūrų šauliai, Edvar
do Šumano pakviesti, iškels Lie
tuvos tautinę vėliavą vasario 15 
d. 12 vai. prie LYONS miesto 
valdybos. 55 So. La Grange Rd., 
La Grange, Ill.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui Geras inves
tavimas.

— Prezidento paskirtoji ko-‘ -------
misija Challenger nelaime. B- l mūrirls su garažu Pelningas: r\ i i I Jr
tirti matė prasiveržusius garus -------

j . . v. . . Didelis, gražiai irengtas buugalow. is dešiniojo pecuaus antiką ąe_ ^ebr^rgul
kundc. Pečius sprogo 73 sekun
de.

jus 
JAV

Vasario 26 d. kun. Korneli- 
Ea.'ikys skaitys invokaciją 
Atstovų Rūmuose.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd SL 

TeL: 436-7878

— Chicagos miestas nutxė 
sudėti išdaužytus langus bei du
ris negrų apgyventose apylinkė- . 
se. Vi-.a tai miestui kaįnuOs

— Tylenol tablečių pataria ■ 
nepirkti ir nevartoti nes keliose ’ * rasta payojingi nuodai.

GOVERNMENT HOMES \
from SI (U repair). 

Also delinquent tax property. 
Call 1-805- 687-6000 

Ext. GH. 9617. 
for information.

REPAIRS — IN GENERAL 
fvairOs Taisymai

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $126 pusmečiui automobili# 
liability draudimas pensininkims. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

.VIIKUgO, IL UŲOZ7 1

34-96Š5?^X37->|

Notary Public
INCOME TAX SERV1C1

4250 S. Maplewood, Tel. 254-745C

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
'škvi^tiinai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
TAISO ORO VfiSTNTTTVTTS. 
®4LDYTT]\TTS, SKAT,RTMO 
Ei DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
He'Pian Dečky i 

Tel. 585-6624

— Mokytoja Barbara Morgan 
sutiko kilti į erdvę pirmuoju pa- I 
ruoštu erdvėlaiviu.' Ji pareįškė,1 
k>'id ji bus pirmoji molytoja, pa i 
kilusi į erdvę. . j

Homeowners discountsį — Baltmore, Aid., Lietuvių. 
> legionierių postui 154 dabar va- 
! dovauja komandferius Peter S. 
; Okas.

F. Za polis. Agent 
320816 W. 95th Si 
-Everg; Park. HI. r- 

k 40642 r f 424-8654 t ; ’
Home Cflt*ce 9'oor>'^gtor’. iihnoa k.

HELP WANTED i- male-femalf 
Reikia Darbininky ip -Darbininkių

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiaiSIŲSKITEPINIGUS 

' < Į LIETUVĄ-r ,
1 RUBLIS

a »r <
S1.85 } -

paskiriant perlaidą 
drauda)

Mažiausieji perlaida 
l:ų.Persiuntimas paremtas d?- 
bartme tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi-

Jis teisėtas ir apdraustas.
GRAMERCY

Shipping, Inc. 
744 Broad St.

Newark. N. J. 07102 
Est. 1947

r ap-

— Britai buvo sulaiko amen-i 
kietį Louis. Farąchoną r smul
kiai jį apklausinėje. . Vėliau lei
do jam važiuoti į Libiją.

—’Madride vaškai nušovė adm. 
Cristoforą Colon de Carajal, 17* 
tą'jį Kristupo Kolumbo ainį.

GOVERNMENT JOBS, 
^16,049 — $59^3Jyyear. 
Now Hiring. Your'Area.

Call 1-805-687-6000 
Ext R - 9617

For current federal list

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: not
Turintis ilgų metų 

patyrimą .<• <

Pranas G. Meilė, CPA

2649 West 6^rd Street
■ Chicago, Ill-. 60629

Tel.: Raštinė — 776-5163
Namų — 636-5347

h pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

?<48 West 63rd Street 
Cbicaga, UI 60621

ACCOUNTING

COST ACCOUNTANT NEED
ED, 203 Tutor.Recent graduate. 
Good Working conditions.

CaH 275-9715.

—Erdvėlaivio inžinierius Rich 
mond C. Cook liepos mėnesi įs-j 
pėjo atsakingus pareigūnus apie 
galima pavojų, bet jį? nekreipė
i tai dėmesioA •

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
5727 S. Western Ave., Chicago. UI- 60643 

Telef. 312 238-9787 
patinavtoaj užsukant lėktuvu, tcsukinlu. Igbni keile-

ADVOKATŲ DRAUGIJA

mą.

(eroise*), viešbučiu ir tutomobilin nuomavimo rerervsciia*; Parduoda- 
ke’Įonlu draudimui; Organizuojame kelionės } iJetura ir kitej t-jdLa*; 

Sudarome ižkviebmus riminiu apsilankymui Amerikoje ir teiki?mė inlw- 
maciiai -nsais teuoniu reikalrij

• Taupykite &kTisd»mi Chartered lėktuvai*. U.k rw.<mrur>ti vietas 
H ankate, — priei 45-60 dienu -)s

XT .. .... .... . . .. r> .. . ' RENTING IN GENERAL
Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios Nnomoi

darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos.' ---- --------------- - -----------------
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan-' Marquette Parke — 4 kamba- 
domis užvažiuoti į 1739 S.Halsted St., Chicago, Hl. 60608

lOO

riu butas su šiluma, suaugu
siems. Skambinti po 7:30. vai. 
vak- pirmad. iki penktad. arba 
savaitgalį bet kada. — 931*4066-

tr V. BRIZGYS
Darbo valandor 

Šuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal ausitarinuį

MO6 S. Kedzle Ava. 
Chicago, 111. 60629

TeL; 778-8000

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mety.
Imrxyied Cocnac 80 The Jos Gan^eau Co, LotnsviHe, XV.

PASSBOOK 
SAVINGS...

H<h
Wrr«'

tafttxvft Cor^ocx/^Xl 
My »nd Faad Quarterly

Miko Sileiklo apsakvmn knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvio 
ęvvenima nuo XX šimtmečio 
nruižk.s iki ii Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ii pa* 
•ulonu: 6729 ’So Campbell

Ave., Chicago. IL 60629.

s®e us for 
f,nancin0*

* IT OUI 10W UTB

SERVING CHICAGOLAND SINCE l>25 •

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

JOHN GIB AITIS 
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(3120) 776-8700

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C "^5 I aSorrtrnrs, of
Sandoz. Irw .Lincoln. Nebra<k* ttV)L

6 — Naujienos, Chicago, 8, JU. Saturday, February 15, 1986




