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ANICETO SIMUČIO ŽODIS Į LIETUVĄ VASARIO 

16-SIOS PROGA LAISVOSIOS EUROPOS
- - - ■ ■ RADIJO BAG0MIS

Brangūs broliai ir sesės pavergtoje Tėvynėje,
- ^Šiandien-viso pasaulio lietuviai minime Lietuvos ne

priklausomybės’atstatymo paskelbimo sukakti. Gal ne 
vienas Įvykis didingoj lietuvių tautos praeityje neturėjo 
tokios reikšmės, kaip 1918-jų metų Vasario 16-sos Aktas, 
skelbiantis. Lietuvos nepri-klauspmybės- atsUtymą.Tai bu
vo, atgimusios tautos lyg ilgai užgęsusio ugniakalnio spon
taniškas- išsiveržimas į laisvę ir įsijungimą į pasaulio ne
priklausomų valstybių šeimą. Nors ta laisve temdžiau-

PSILiFFtKES

Filipinų karo vadu paskirtas gen. Fidel e. Ram
MANIJA., Filipinų salos.—Pre_

• eilą trečiadienį Filipinų sostinėje 
įvyko didelės valstybinės pakai
tos. Tikrovėje tos pakaitos p ra. \ 
s?<tėjo antradienio rytą, kai Fili- • 
pinų prezidentas Fernando Mar-

i osoi k r-jea.p Ttsoėr pakaitosjj n 
; cos nepajėgė apginti siunčiamas 
j radijo stotis.. Prie radijo stoties 
i įvyko susišaudymas. Vienas gy- 
į nej'as buvo sužeistas, o 3 sunkiai .
• sužeisti. Prezidentas Marcos pa- I rasis jau suprato, k*d 
I siuntė kuopą stočiai užimti, o tos rengiasi bėgti. Prezidenti 
i kuopos kapitonas,, priėjęs prie gojo smogikų pulk. Ro>bs 
l stoties, sustabdė kuopą, liepė tiago. Pulk. Santiago ps 
j kareiviams užsimauti ant kairės j movė geltoną kaspiną as 
Į rankos geltoną raikštį ir

šė„ kad jie nutarę 
ginti.

supta. Filipiniečiai urįsAs 
jis atstatydintų.

■Prez. Marcos tehėona 
si į Fi-del Ramas, n- ji 
garantuoti saugų 
zidentūros rūmu ir • 
ambasadoriaus ar JAV į 
tas pažadąs garantuoti j? 
šeimai rpi galingą saugui

Prez. Marcos labai 
bėjo su gen. R arnotu b»t

gėmė vos dvidešimts dvejis metus, bet šiandien ir po 45-
rių mietų naujos okupacijos Lietuvos vardas gyvas tarp- j 
tautinėje arenoje, kaip, tebėra gyvas lietuvių tautos lais- į

« I W T • » M - __ _______

vės troškimas, nežiūrint okupanto didžiausių pastangų 
jį brutaliai nuslopinti-

* ■ X ’ ' i-*.’! - — ę > -• - i. -t - X , J. 1 - . - ,

Lietuvių tautos istorija įžūliai falsifikuojama tiek 
pavergtoje ^Tėvynėje, tiek tarptautinėje arenoje- Oku
pantas siekia teisybę pakeisti melu, lyg Vasario 16-sio 
Akto nebūtų buvę, lyg Lietuva nebūtų buvusi.tarptauti
niai pripažinta suvereninė valstybė iki slaptojo Stalino—- 
Hitlerio suokalbio ją okupuoti. Net ir pačią Ribentropo 
— Molotovo pakto-.pasėkoje 1940-siais metais įvykdytą 
invaziją ir bį^e-iją. .Okupaciją .^vergėjas bando vaiz
duoti Wp^stu^^autos valios #dreiškima- Pagal oku- 
panta^te^imus iselg# kad > lietuvių ■Tauta -pati pasipra
šė būti priimtą.j>yšrgiją- Kaip nė vienas protingas žmo
gus tuo netiki-pavergtoje Tėvynėje, ..taip niekas tuo ne
tilti ir laisvajame pasaulyje. Netik, kad okupantas vie
šai ir atvirai skelbia ižulų melą, bet dargi baudžia kalė
jimu ir-ištrėmimais tuos, kurie pavergtoje Tėvynėje drį
sta tajn melui prieštarauti-

, Vasario 16-tosios Akto sukaktį visam laisvajam pa
saulyje minime viešai ir atvirai pamaldomis bažnyčiose 
ir susirinkimais salėse. T>e minėjimai susilaukia simpa
tingo visuomenės pritarimo ir aukštų valdžios pareigūnų 
dėmesio, kurie atitinkamomis proklamacijomis ir asme
niniu atsilankymu pagerbia mūsų tautos nepriklausomy
bės šventę. < , • • - ' i- ' '

Corozon Aquino jau sudarė naują Filipinų salų mi
nisteriu kabinetą, karo ministeriu paskyrė Enrilą. buni- 
sį Ferdinando Marcos kabinete karo ministeriu. Enrilo 
su karo vadais perbėgo pas C. Aquino ir padėjo atsikra- 

: - tyti Ferdinando Marcos^.

— KGB REIKALINGA SAUGOTI ŠVENTAS MŪSŲ 
SIENAS, — PASAKĖ GORBAČIOVAS

Sovietų komunistų partijos kongresan suvažiavo 5,000 
atstovų iš rusų pavergtų kraštų 

ir ■ • .
•'iMASKVA', Rus. —Pirmadieni delĮ darbą, keldami viešimiRm. 
3įEaskvoje prasidėjo 27-tay komu piešo intrigas, kad niekais pa- 
nįstų partijos kongresas. Antra-į verstų p-rigšo užsimojimus ir at

kakliai gintų šventas mūsų sio- 
— k^lė į galvą kmunistams 

Komunistams nie
ko švento nėrai bet kagėbistai

Daugiau,*kaip prieš 100 metų didysis JAV-bių kovo
tojas už vergų laisvę prezidentas Abraomas Linkolnas 
yra pasakęs, kad galima dali žmonių apgaudinėti kuri 
laiką, bet negalima apgaudinėti visų žmonių visą laiką. 
Ignoruodamas šią nesugriaunamą tiesą okupantas yra 
užmetęs ant mūsų tautos savo visuotinu melu ir bruta
lia jėga palaikomą'santvarką. Ji nėra ir negali būti amži
na — jos sunykimas, tai tik laiko klausimas-

dienį komunistų partijos genera. 
Knjs sekretorius Michailas Gor- nas. 
buėiovas prašnekėjo iačisą die- Gorbačiovas, 
na. 4^

Savo kalbai jis buvo pasinio-; priyao ginti sovietų valdžios už- 
i šos.Sovietų televiziją tą kalbą va 
rė ištisą dieną. Į kcciigreso salės 
vidų žurnalistų neįleido. Jiems 
padarė didelį Gorbačiovo .paveik 
slą, ir sustiprino jo balsą. Gor
bačiovas ilgiau kalbėjo, negu bu 
vašieji partijos sekretoriai. Vie- Į 
nu metu jam susimaišė parašyti • 
lakštai, tai jo kalba buvo nu-' 
įnikusi. Jis gerokai užtrūko, 
kol Lenino citatas galą su galu 
suvedė.

— Išglebimas ip miklumo sto-

.Tiesa yra mūsų pusėje, kurią pripažįsta visa eilė de
mokratinių valstybių, jų tarpe ir tvirčiausia pasaulio 
galybė. Prieš 45 metus JAV-bių vyriausybė viešai pas
inei kė Lietuvos okupaciją if atsisakė suktais, grasos bū
dais užgrobtą kraštą pripažinti Sovietų Sąjungos dali 
mi. Laiko eigoje keitėsi prezidentai ir Kongresas, bet 
JAV-bių valdžios ir visuomenės nusistatymas nepripa
žinti smurto, tebėra tvirtas iki šios dienos.

prahe- • rėš rankovės ir įsake visit 
stotį gams užsimauti. Vietoj 

‘ vimų minia pradėjo pei 
sveikinti karinu davė ji 

i les aprimo.
Iš Amerikos aviacij< 

atskri<io helikopteris, ir 
do prezidentūros kieme, 
ki helikopteriai sukinėjo 

. dentūros padangėje. J Iv 
’ rį sulipo visa Marcos šein 

Fabjonas C. Ver ir visa 
riškių.

Vakare žinia paskli 
prez. Marcos atsi^tulydii 
važiuoja.Visiems buvo ai: 
stinės gyventojai mefės 
ves. džiaugėsi ir iofco.Žir 
kovos pasibaigė.

Marcos buvo išvežtas 
rikos aviacijos bazę ir j 
tas į didelį sprausniinį i 

, lėktuvąe Į aviacijos bazę 
jo filipinų kariuomenės ] 
kai. bri’do per v’ i-lius, pal 
masw kad tik galėtų išskr 
tu su prez. Marcos.

Iš liazės Marcos dar j 
Corozon Aqimo, ar ji 
jam apsigyventi Luz 
ši a 11 re j e ? savo ū ky je ? 
kur nesikištu bet nenore «• y
t i į užsienį. Nauja ori 
atsake neig imai.

Antradienio naktį, 9 
k:re sprausininis Amerik 
lėk uvas išvežė apie 30 f 
čių. Padangėj Marcos bl< 
si juto, suskaudo kepenys 
tuvas nusileido Guam sic 
r.G tavais buvo nugalini 
ninę ir suteikta pagalba, 
dienį visi filipinieėiii r 
Havajų salas.

(xrozon A(|ui:;o p^r* 
pieziri<r ū’*a. Kaulijo 
pati prare'ė filipinie^air 
Marcos išvykimą į Awi 
puti’ premjeru pagyrė 
zidentu Laurel, kiw n 
Emilą, o vyriausiu v«dw 
Fidel Ramos.

Marcos jAntradienio rytą prez- 
pradėjo iš stoties kalbėliu kai kai ♦ 
ba buvo nutraukta, o klausyto- | 
jams pranešta, kad prez. Marcos 

! daugiau nekalbės iš šios stoties 
nes ją kontroliuoja Carzon Aqui 
no šalininkai, , a j

Apie 10 vai. ^antradienio rytą, 
nes jis dar nepasiruošęs taikai Ferdinando Marcos kreipėsi tele- f 
Nei jis gali iš Afganistano trauk- fonu H buvusĮ JAV resl>wblH«>. . 
sis, nei trauktis iš Rytų Euro- nŲ partijos pirmininką sen. La-1 
pos.

Partijos kongresui patlayyli 
Gorbačiovo pareiškimai rodo jis 
žingsniuos buvusių partijų va-
dų keliais.

LIETUVOS NEPR. MINĖJI
MAS KONGRESE VYKS 

KOVO 7 4.

Ann u n
grobtų tautų sienas. Lptuvos šie zio įstaiga telefonu iš Warning- .
ną peržengę sovietų tankai pir
miausia skubėjo prie Lietuvos 
bankų ir išsivežė ten laikomų an,k 
są, o čekistai skubėjo prie vaka
rų sienos, kad nieko nieišleistų j 
užsienį. Gorbačiovas kala kage- 
bstams į galvą, kad Lietuvos 
nos okupantui šventos.

šie-

'Gorbačiovas (planavo eiti 
Efebrsfo Andropovo k^iais, 
partijos kongresui parodė, 
jis eina Brežnevo ir kitų papti-

bet 
kad

ka formose ir metoduose,—pa- Į rjos vadų keliais.Gorbaėiovas nu 
reiškė Gorbačiovas. —■- dinamiš- į 
mo sumažėjimas mūsų darbe ir ; 
biurakratimio augimas. — visa ’ 
'ai daro didelę žalą.

— Slaptos imperialistų tarny
bos veikla, sąryšyje su stiprė- I 
jatnčia maištingąja akcija prieš 
Sovietų Sąjungos ip kitų sočia-1 
ostinių valstybių didina atsako- 
mvbę valstybės organų saugu- j dagtinė yra didžiausia Sovietų | 
mui. Pagal partijos atsakomvbc 
ir atidžiai prisilaikant sovietų įs-. 
tatymų, šie organai atlieka di-

pirkęs, liet dar energijos turintis I 
drąsus vežikas. Vienintelis ku
rio jis yr^ Grobyko. Gro-1 
myko yra gana geras psiebolo/ 
gas. Jis Gorbačiovą gerai p-iži- I 
no, negu liet kuris užsienio dip- 
lomatas ar senas komunistas. 
Pats Gromyko Begirtuokliauja 
jis įtikino ir Gorbačiovą, kad ■

tono pranešė Amerikos Lietu-

priklausomybės minėpmias Ats
tovų Rūmuose, turėjęs įvykti 
vasario 26 d., iškilus naujiems 
reikalams, atidėtas . kovo 1 d. * 
12 vai. Juo rūpinasi kongr. Fr.' 
Armunzio. Invokacija sukalbės

PESO VERTĖ NUKRITO

MANILA, Filipinų salos. 
Prez. Fei’nar’do Ms 
jus ^rinkimus’’, 
sc los peso vertė 
Filipiniečiai žino.

surnnet atsilicria i

i
laimė-j 

filipynų | 
nukrito 30(z , ’ 
kad rinkimai.

j xaltą Washingtone- norėdamas 
1 pątirti prez. Reagano nuomonę 

apie paskutinių dienų įvykius Fi 
lipinu salose. La va Ft jam atsakė, 

, kadrėikalai labai lilogi. Prez. 
! Reagapas, patyręs apie rinkimų 
' metir.paidaryitą klastą, /rengiąsi 

pripažink laimėtoja Corozcn 
Aquino.

1 ! I *-
Apie 6 vai. vakaro prez, Mar

cos paklausė karo mmisterį Ju
an Ponce Enrilo, ai negalėtų pa 
likti jį Marcos, Filipinų garbės 
Pl^ezidenitu? Jis prašė minister] 
EnriJą tartis su JAV ambasado
rium, Carazon Aquino ir kitais 
atsakingais asmenimis. M miste
ris Enrilo jam atsakęs, kad Pa
velu, nes jis pasižadėjęs tfirbti 
Su prisaigtlinta Corozon Aqui- 
no- -

Antradienio vakare prez 
Marcės lalja blogai pasijuto. Be
veik visi politikai i’ karo vadai 
perbėgo pas naujai išrinktą pre
zidentę. iJis žino vi, kad prezdlcn 
tūra jau buvo dideles minios ap.

Washingtone tebeveikia pilnai pripažinta Lietuvos 
pasiuntinybė ir konsulatai Chicag°j, Los Angeles ir New 
Yorke. Nepaslaptis, kad praeityje Vakarai yra padarę 
klaidų, nuolaidžiaudami Maskvai, ko pasėkoje nepriklau
somybės džiaugsmo šventę esame priversti švęsti liūde
sio ženkle, o Jums, pavergtoje Tėvynėje, net ir tą tenka 
slėpti nuo okupanto akių. Bet Vakarai iš tų klaidų pasi
mokė. Paskiraisiais metais Lietuvos vardas vis dažniau 
girdimas tarptautinėj arenoje, tamsiam nevilties tunely
je vis daugiau džiuginančių švieselių pasirodo, kurios, 
itaignjef kad laisvės aušra artėja ir mūsų pavergtai

Sąjungos oriešas Geria marša- 
lai, 
ria ir darbininkai. Gėriai, maši 
nas lan/p. p-.-šasi, 
koją kamš 
mina.

goria dirbtuvių vedėjai,

vienas laitam j 
ir nieko nepaga-

Tėvynei-’

KALENDORĖLTS

kraš'o ūkio r 
gojon pmėn.

Reikalą dar pasunkino Foro-, 
7011 Aquino pat?rin?',.s |>oiko-. f 

Mnnilos bnrrkus. kurie 
delos sumas rinkimirųri
kpmnanijai. Direktoriai, j

rėmu šieji Maruos, pa si tragike iš 
pareigų

<hve

blo-

»--- ----- < j
Kovo 1 Albinas Rusnė,, 

i Amalis.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 5:10.

Didžiausias Gorbačiovo rū pe- Į 
stis atpratinti rusus nuo degtinės ’ 
ir priversti juos dirbti. Beda j s 
varčia impeirialistams ir -darbi
ninkams, o tuo lappu laužo sin - , 
tarimais su prez. Raganų. Reiš
kia šią vi^r^ jh Wiashin^lo- ( 
n an nevaž uos ir su prez. 
jTanu nesusitiks.

Ica-
Jis negalės su-

Vėjas šaltas, gali pasnigti.

I’? t°. fiiip nų b inkų knpi- j 
■ įėjo bėgti j užsienius.' 
r įstaigas gaudė dole-' 

kš -iaii rž 103 pesų gą-ij
lė’ai (r.iuli doleri o dabar fii t

Žmcne

Ily‘ų V< I-flijm vi ’ L 
Jo jaunas moteri' memen 
ti Vytai nepajėgia j Vak« 
g: r.čir vr.Vcčių ♦j-la'

- G- rb

Msskves komur.ntnp arti 
lai

Sckr. Georgė Shultz labai pa- 
lenkintas, kad prez. Reaganas 

mokėti 22 01 pc- t pasižadėjo bendradarbiauti SU
šilaiti su JAV taikos reikalais, sus.

apic įsivorž mą į l*.ka 
tyje. ImU iraniečiai ni k<

Filipinų prez, Corozon Aquino, pasistūmė pirmyn



------------------------- —

TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu dęrnos payrlndglr

Naujausių mukelv žinių populiąrui pertriLunia 
uUNAS aDOMAVICIVS, M* D., į % K

RTENSIJOS PRIE STROKO (W

Kratykimės atsikratyti galimų negerovių, 
tada laimingesnių ir ilgesnių gyvenimu 
džiaugsimės.' t Mediciniškas raginimas

Taboko rūkymas ijęgi duliiutj 
kraujuspūdį- RiĄioriąi artma 
sau širdies kraujagyslių sukeltą 
mirtį gi eičiau už nerūkančius, 
jei ju kraujospūdis viršija 
1 90. .

Framingham mieste adikli 
tyrimai nurodė, kad rūkymas 
pastoviai pakelia kraujospūdį 
Tais tyrmais susekta, kad pirm- 
kartinės širdies, atakos ryškiai 
pagausėja, kai antras (diastoli- 
nis) kraujospūdis pakyla iki 8o 
ar 9-L'jnim, gyvsidabrio — mer 
smy).

AtšiniĖitina kad antra t krau 
jospūrHs didesnis už 105 (nuo 
75)net apie keturius (4) kailius 
padažnina sunkiąsias, širdies 
alafcas.' . ; y-*'4'-;
- Nepginri^&ha, kad' dvejopa Ąe 
lĮ^riiverli ■ J----- -----------------
yra tiaug 
perricibų 
ią. -

ĮTAMPA
SIJOS DRAUGĖ

•; įtampa sensidn. arba stresst) 
irgi turi ryšio su pakeltu krau
jospūdžiu. Neramus žmogus ga
li gauti laikiną kraujospūdžio 
pakilimą. San Francisco mies
te atlikti tyčiniai nurodo, kad 
esant neramume Įtempime pa
kylą krau

-.inųi jis pakildavęs, kai tas įtąuiipa'- gali sukelti: laikinai

pavojingesnė už vien' 
(cholesteroliu) . kraų-

YRA HiPERTEXSI-

Uio telefonų.-, n u rudinėj o, ką 
Ja ryti kitam asmeniui.
t Žmonės 'nerimsta dėl įvairių 
priežasčių.Vienam, pakyla krau 
jaspaudis, kai jis netenka dar
bo. Jis laikosi pakilęs tol^ kol tas 
asmuo esti bedarbis. Pradėjus 
tokiam -kitoje vietoje dirbti.-— 
žymiai sumažėjo jo kraujospū
dis. Sutinkama, kad psicholo
ginė įtampa dėl praradimo dar
bo pakėlė tam žmogui • kraujo- 
spūdį. ) ' W įgf

Nepamirština tiesa, kad vidu
tiniai — žmogaus asmenybėje 
atsiradę nesklandumai urgi . gą- 
IT pakelti kraujospaudįpžmogiis. 
priima .gyveniniu koks jis .jaaŠĮ 
yra galimas, bet vįdųs-jo prieši
nas gaujoms sąlygoms A Ta ‘ v|? 
(fine kova žmogirp gąlpjąifn pa 
didinti ktkujospųdį. * I- įry _

’ Taip ėsti ir. taSaj - kai žmogus 
savo* • pykčio neišVėdihšp/hašliA'

įkilusį k**ujo»pūt^. Taip u«o. 
ht wkisj įtampi besitfsiaiaiyĮ*- 
U į a ikift a t krxujv4>ūdL
likti ntuMs/tteniu.

Tyrinėtinai' hiano.kad dėl tos 
priežasties tui daug juodosios ra 

žmonių tori hypertesiją.
Ypač vargingose apylinkėse gy- 
v(?j»ntirjj dažniau taip nega- 
lUMia- -- . ‘ ūUtt

Ekonominiai sunkumai, pavo
jai ir vilties netekimas gali būti 
priežastys, kad juodieji dažniau 
ir ankstybesniaine amžiuje ne
galuoja hypeytensija negu bal
tieji. Šitokį teigimą patvirtina 
tuks faktas, kad to pat amžiaus 
ekonomiškai geriau gyvenantie
ji turi daug rečiau padidėjusį 
kraujospūdį.

Rasės įtaka į kraujoplūdį dar 
nėra pilnai išaiškinta. Japonai 
gyveną Japonijoje valgo sūrų 
ir liesą maistą. Pas juos .daug 
žmonių turi pakeltą kraujospū
dį ir jiems dažnai pasitaiko stro 
kas dėl jų smegenyse kj-aujo 
išsiliejimo.

. Gi, jatjxmams persikėlus gy
venti į 1 Ją vajus, ]>as tokus krau 
spūdis ir stiukas suvidutinėja. o 
pagausėja širdies atakos. O kai 
japonai atsikelia gyventi į JAV, 
tai jie ima sirgti -taip, kaip ir 
amerikiečiai,’ kad ąerga: 
jie apturi - daugiau ir širdies 
ku ir styoku ’

i. . *"•

PAKELTO KRAUJO
■ - ’ j T -GYDYMAS

Jei pakeltas, kraujbspūdis
: negydomasjiš gali komplikuo- 

tisąstroku,. Nuolat pakilęs krau
jospūdis vertą į dvejopą (iš tri
jų atrūko rQŠių) siroką.

tada
ata

žia. Tadą : žmoigaųs vidtije j&į-' 
randa Įtampa, kuri pakoia krau 
jospūdj psichologiniu pąg'rihdū, 
at kelią dangtį t R'

ĮVAIRIOS NUOMONĖS >" 
‘ ĮT'AM PAR TVARKYTI.. . ' '

Keletas nuomonių.
yyyąuja Įtarum tvarkyti.,'Vie- 

jria jų yra teigianti, kad neįšrėik 
jjosptvks.Viehanf žmo’ šfa—- nuslopintą,‘viduje laiko

Pensininkai seka kultūrinę programą Alvudo paž- 
monyje, Lietuvio Sodyboje. Nuotrauka M- Nagio

I 
i
i

esti

teorijų.

gĮ.raui niSlAtii. Taip F į luo pii2Fu aTTJo^na afa7< 
, uteito (451 bei auv^ą. Todėl dabar pu^ė

Uib. «!&i®te(rji) ’ wiskfs, Į&TĮ- gydyki} ima minėtomis 
i) ptą. vyno penkioms uncijoms 
(142 kū-b. cecuiRieti^aį) arija 
ataus dvylikai ‘Uneijy (341 kūb- 
oąntimeuai). Alkobobo paken- 
įftiiLas pasireiškia kiekvienam 
irąrgui sa/vitaj. Priklauso. nuo 
žmogaus atsparmnomuo kiekjo 
ip lauao svaigalu vartojimo, (ia- 
lįų gale nesidžiaugia nė vienas 
gėrikas. Bet jau būna dažnam 
šaukštai po pietų. Per girtavi
mą mes esame netekę jauname 
amžiuje gabiausių mūsų me
nininkų, nekalbant jau apie ne 
suMiaitumus nuostolius kitais 
netektais mūsiškiais. r '

mis jujpirįoą. Taip! 
elgtis įdėLvięuam lietuvi, 
jb turi širdies lįją, <fcr ne.

:nės tuo pat#riiuu nt^ės 
naixl®ti-

kitoje vietoje nuo krešulio su.- 
sidarvmo vĮątos ! embolic block 
age -— tas, teks užsikimšimas 
vadinamas) sudaro 10 .proc. pa
sitaikančių strokų. Į tą stroko 
rūšį neturi įtakos pakeltas krau 
jospūdis,

3. Pakeltas kraujospūdis turi 
.didesnės Įtakos į tpečios rūšies 
stroką, atsirandantį dėl kraujo 
išsiliejimo smegenyse .’brain he 
morragp). ši stroko rūšis suda
ro vieną penktadalį (20 proc.) 
visų streikų, atsirandančių pas 
žmogų.

IŠVADA.Gėyrau nesirgti, ne
gu susirgus gydytis' Todėl mes 
visi -lietuvjątvužbėkiine-: ^sttokui Uium). 1 » ■ ,j ,

- i "'.ą T
L Potassium .Chrolide Efet: 

vesęent Powdį?r, - 20mEų. kiek
viename pakelyje. "Tai miltuo
se *ikalis.

maisto: bnnanų, apelsinų, grei- 
l’ruki.ų ir jų sunkų, daržovių, 
runų bet kokių gi’ūdų, javai- 
iiną ųpkkite Whole Grain Ce
reals), žalių daržovių lapų, rie
šutų rr saulėgrąžų seklų.

Dar gydantis su koytisono 
vaistais, druskos turinčiais anti
biotikais bei amphotericin B. 
vaistu netenkame kalio padi
dintais kktkiais.

Kai gausiai netenkame kalio 
.ai be minėto maisto dar prisei- 
na gydytojui priiašyti kalio (po 
jtassjum priediniai, iš vaistinės, 
įsu ifxeptu gaunamo 
'trijų ipavidaių ?kalio

iš
vieno ii

(potas.

už; akių per tvarkingą ■ gyveni-. 
Iną; nesijaudiiūmą, be druskos 
vaigyiną, T^itąbokbsUkavoV' 'be 
kofeino ir be pepsų apsiėjimą, Į 
tai pat ir be gyvulinių riebalų { 
ir be saldumynų gyvenimą. I

0 KAIP SU TA ASPIRINO 
TABLETE KASDIENINE?

KL. Mano pažįstamam 'gydy
tojas patarė imti po vieną- svpį- 
rino tabletę kasdien, neva dD 
širdies. O Tamsta rašai, kad as
pirino nevartoti dėl galinio 
skrandžio sužalojimo. Kaip čia 
dabar išeina ? Kaip rgikią mums 
suprasti. Prašau, Tamsta kfak- 
tare, man paiškinti. .

PA-A1ŠKINTMAS. , Aspirino, 
kur nereikia — netiitcU v<arto- 
ji— del mažausio sučiaudėjiriiD 
ar slogos- bei kiek- ;įąr$čįo- i tu, 
irint, neremta tuojani už;ąsį>ifi- 
jno griebtis. Jis eglelėmis tįzė- 
įmis varioj amas <
Į tilto ^f oinĮiojė ' jęmiiato^iii
airtrivą turint Dabar tSr^r^ajs 

Į susekta kad vjena-dvi aspųmio 
tabletės kasdien imama, per vi’.

F. D ROOSEVELTAS
. SIRGO VĖŽIU

KOSą'GN, Mau.—Prez. Frank 
lin Delano noosevelcas, kanduU-, 
modamas kįetviytom terminui, 
sirgo vėžiu.

4 Dr Frank ii. Lali^y, ilgametis 
pter. Rocievrilo gydytojas tikri
no Roosevdto sverta 1044 m.,

muose. Prezidentas buvo išrink
tas ketvirtam terminui, bet 1945 
din balandžio 112 dieną mirė, 
šiandien ir Dr. Lalhey yra mi-

Dr. Lahey patyręs, kad Roose- 
vetas sirgo vėžiu, bet jU uždrau
dė žinią apie Roosevel-
to ligą. ■ . < .

Dr. Lahey liudijimą apie tuo- 
, metinio prezidento ligą atidavė 
poniai Lindon M Strand, . už, 
.drausdamas jai bet kam pasaky
ti apie uurėtą prezidento ligą. Po 
niaj. SĮtanįF'išlaikė paslaptį m 
niekam Dr. Lahay liūdi^įį)

sulaukė 9O. riielūTši
buvo : pavedusi HežričhyiD 
Sfilith’l^feminkų berkfcbvej' Uų. 
goti . Dr. Lahey-
bet t^sm-as leido žinią .'.Aas-^Potassium Chloride 10 pro są laiką sumažina pavojų' su- 

•krešęjmio kraujo arterijose ir keibli.
"•c.--'. - i . . Ų

bet tesmas leido
1 Turėdami pakelta kiraujospū-Į Eli’ir. Tai skystis, įmanias pa- 

lj gal gydytojo nurodymą, po ar- 
gyvendami, gerokai darboda- natinį šaukštelį. :
mies, sportuodami, mankšųnda ;
mies ir b(3 gj’dytoD jokių vais-' 
tų iš draugo gautų nenaudoda
mi. Daugiau apie tai kitą kar
tą. , rili

Pasiskaityti: Ar tliurAnkowitz, 
M.D., Strokes and their Preven
tion. Ajove Book. 

* * *
STENKIMĖS GERU PATA

RIMU PASINAUDOTI

KALIO (P0TAS1UM) 
SUMAŽĖJIMAS

KL. Man jau sėliai pakilę 
kraujospūdis ir imu gydytojo 1 
prirašytus vaistus. Atėjo laikas. Į 
kada -aš pasijutau visada pavar-j 
gęs. Gydytojas; ištyrė kraują i 
ratio sumažėjusį potasium kie
kį kraujuje. Prirašė man fab- j 
letjąs imli kasdien po vieną. Na j 
ir man silpnumas praėjo. į

Mano klausimas, kada tok.-| 
potasium sumažėjimas atsiran-' 
da?

A'l'S. Iš kūno prašalinimas 
didesniais kiekiais kalio (potas 
sium) pasitaiko keletiopais atve
jais. Toks viduriavimas, stiprus 
vėmimas, drenavimas kūno sky 
sčių, į vieną duodant vaistus li
goninėje, pervartoj imas liuosuo 
jančių vidurius vaistų (laxaty- 
vų), svorio numetimui dietos 
prsilaikymas ir vaistai, kai ku-; 
rie — vis tai priežastys, kada 
kalis pei’gausiai šalinasi iš kūno.

Iš vaistų,, daugiausiai kalti! 
yra tuo reikalu,šlapinrmą varan 1 
tieji (diuretikai). Jais gydymą' 
yra pagristas, turint pakelt j 
kraujospūdį Visų pirma tokiais 
atvejais duodami šlaipinuną va
rantieji vaistai. Tadą kalis ša-' 
linasi ir jis reikalingas papildo- 

“ mai kūnui suteikti, pavidale

L Sukietėjimas priskreti-j tvarkykinies jį yipš'.minėtai 
maš ^^rijų^Į jų šusiaurėji-Į gyvendami, gerokai darboda- 
mo ar užsidaiymo sudaro 651 
proc. visų strokų. Tokį dėl pri- 
skretimo arterijos atsirandantį 
stroką artina pakeltas kraujo
spūdis.

2. Atitrūkimas dalies sukrešė
jusio kraujo nuo krešulio (em- 
bolizmas, toks atitrūkimas va. j

1

dinasi) ir užkinišima-s arterijos i

" 3. Potassium-'Clitoride Slow. Į 
realise Tablets', 10 inEq. ’tab
letėje. Tokių tablečių vartoji 
irtas didesniais kiekiais -gali su
kelti stemplės ir skrandžio gle 
V>nės sužalojimą. Todėl visad: 
reikia remtis, gydytojo patari
mu, o užvartoti vaistus, kaip

KLEMENSAS JŪRA - Ų - , 
t . - ■ r - ’ _■ /

■ BALTŲJŲ LELIJŲ" PRINCUI

sename Vilniuj

i
] kam i gaivą ateina.

TENAI, toli, toli, 
Aš mačiau Tavo pėdas’įpintas— 
Jų neužpustė laiko smiltys*-, D 
Kazimierai - Globėjau šventai-

Great
American 

retai 
ichine.

■ **-f

skersai m tb<s plfiGj th«t ie 
nt of drn^txta. And, UK S*virųr» 
ioods hav§ beaa halpdnf įo m«it» 

dreems caru* cm* far y •«'**.
mature U jmm»' Uulu 

yęsr*. Tris t meto* ynu r drwuui 
.MA aoene tru* fotsr tbAfi iwf-.r*
,Yaa C&B huy ihxtw Is your p*rt>

*ibtr dre^m by kriabx th*

S»vbg»

fMfwqroq zsawr ft, yc-n 4Vo*nov 
rire- * wUJ i* ■» H*E*y.

J

■, v.

Sofija Oželienė ir gyd. Ona 
Vaškevičiūtė Alvudo pažmonyje, 
Lietuvio sadyboj seka kultūrinę 
programą.

ALKOHOLIS YRA ALUJE
- IR VYNE /

KL. Mano brolis sakosi nege
riąs degtinės, o tik alų, kurį- 
žmogui nekenkiąs. Aš negaliu 
išaiškinu kad visokie alkoholi- 
niniai gėrimai nėra svejka žmo
gui gerti. Kieno čia dabar iš 
m ud vyj ų teisybė ?

ATS. Ne vjsi alkoholiniai gė
rimai turi vienodą alkoholio 
kokį. Juose esąs alkoholis savo 
daro nežiūrint kaip tas afkoho-

4

Lietuvio Sodybių

Ištirpė amžiai • amžių Adjigiuos, 
Dar dunkso Tavo prosenių pilis—, 
ir praeities gilidnį yįlyčiom sminga-- 
0 ateitis —vien-paslaptis gili—

V ėlai pažinę Kristaus meilės šviesą, 
Daug amžių klaidžiojom tamsioj nakty... 
Kai Tu mums atnešei gaivinančią rasą, 
Kad neišdžiūtų niekad lietuviškoj .širdy.

Šventasis baigęs žemės būtį, 
Neatitrūksta nuo savos tautos, 
Jai rodo kelią, neša viltį
Vertus — prie Viešpaties užstos-

Jam laiko amžiai — mirsnis mažas, 
Vilties lelijom mus ramina.
Tautos kančias, maldas Kūrėjui neša. 
Iš mūsų sielvartų garbės vainiką pina.

Tu — simbolis nevystančios jaunystės, 
širdies tyrumo — gilios maldos...
Neleisk, Šventasis, mums nuvysti, 
Dienų klajojime šalies svečios

Prieš šimtmečius stebuklais žadinai 
Turėjai tamprų ryšį su tauta sava; 
Kol dar vilties spindulys nežuvo, 
Į Tave šaukias visa<Ąietuva« Ą- 

-f< zqA rit mc-
Į Tave šaukias — S1 Sibiro tkigų' 
Kankiniai, ten ledynų'sp^gūos....
Į Tave šaukias — sulaužyti vargo, 
Kurių niekas šioj žemėj neguos..!1 -y-"-’
Dangaus Lelijos karalaiti, 
Nunešk paguodą senam; Vįįhiųi.
Nuo sielvartų palinko Aušros Vaitai, 
Ir sena Neris — ašarom ’štyino....

lietuvį.

- 1

-i

Neapleisk, o šventasis, senosios tėvynės.
Bežvanginančios vergo grandinėm ....

.Kad sutmmvintų Viešpats šia bąrjįįy^a* dicnįįri '

Brazilija; Btri^Ptinda. L --- "L M

2 Naiij-.cnos. Chicago, S. III. Satnrilay, Maneli 1, I^C-
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. .p; -lų^-mis! 
yta . o vado.;
i . . ?s neląi- 1

? iais- 
/pagalbos lai

: ./.ai.. .ri
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rik!ausoiry'.'ėsfal; vjų tauta amžius buvo ir 
J s i’ ii minga ! laisva! 1 ,

- -i” kolom-! Ilininą giedojoiL.Nakiut\-tėjLi,e-- 
, v .tidy- , tuvos — V. Grigolaifytė. Akom-

ponavo — E. Stb;?or.avičiūtė. In
vokaciją j— kun. B. Rutkau-Jcas. 
L:etuvos • Nepriklausomybės at- 
s.atymo aktą perskaiė nškia ■ 
lietuvių kalba mokinys Mindau, j 
ris V." ri tiko j is L. Pexlatfoginio ę
įi. J,.tuto studentas, (savanorio, 
Įlvresjų Vyčio Jcinžiaus kavalio- 
fiaus, pulk, Jn ,Varįakojo vaikai
tis).. ? yu " ■ 

Susikaupimo minu-te pegcvbli > 
kovotojai — žuvusieji už Lietu-- 
vos laisvę. PagerLti JAV žuvę 1 
7-ni as"re.naiit?i. šį pagerbimą ' 
pravedė Dariaus - Girėno posto.

auta m ie-Sto pro-i legiono Jiomaiąliėrius Ton v Jo- i
■ adkčlbtą Lietuvių j his. Pagerbti ir savanoriai, ku-j 

mitingai iškelta tau- hų kolomj-oįjp .yra likę jau tik 2 j 
va miealo rotušėje; iš- ų- šiedu į minėjimą atėjo jau tik Į :

Iškilmėse dalyvavo j^ž-dele pasiramsty-dami.... Jiems j 
da-Į 

plbjanf. Cicero |

.-.ai.
. šarauskasp klebonas;) buvo prisegta po gėlės žiedą,

■ albėjo - tautinės minties ? lynams stovint ir (
^rokisimaciją perskaitė miesto proklctmaciją perskaitė j 

o pareigūnas, resp, John

bus

Komunizmo statyba remiasi

- i R

Dėkojame J. E. vysk. V. Brizgiui už pamaldas ir pa
mokslą š. M. Marijos Gimimo par- bažnyčioje, parapi
jos chorui, dirig. A- Linui, varg. palyd. A. Eitutytci ir. 
solistams M. ir V. Momkž^ns.

i .
J. E- vysk. A- Trakini,| kunigams J. Juozupaviciui, 

ir S. Neimanui už pamak as Ev- Liut. ir Ref. baž
nyčiose. ū

Vyt. D. šaulių Rinktinei ir kitiems šaulių būriams 
už pi-avedimą iškilmių prie vėliavų pakėlimo Š. M. M. 
G- par. aikštėje. \

Aukšt- Lituanistinės n-okyklos mokiniams ir dir. J., 
Masiulioniui už programą s atlikimą Jaunimo Centro- 
sodelyje pre -paminklo 
laisvės. C.-/

žuvusiems dėl Lietuvos

Sol. M. Momkienei už^sugiedojimą himnų, kun. V.
Rimšeliui už invokaciją. ■ •

zoliucijąs anglų kalba per
si inž. SL. Dubauskas da- 

5 

įjant dideliam būriui pačių

■ Iškelta vėliava vasario 8 d. ka 
’ .jo visą savaitę ip'praeiviam liįj 
d Jo apie lietuvių tautos nelaimę 
ir SSSR imperialistine grėsmę 
laisvajam pasauliui.

Pamaldas atlaikė ir patrioti
ni pamokslą .pasakė kun. B. Rut 
kauskis. Giedojo bažnyčios oho 
ras, A. Prapuolenytės vadovau
jamas. ■ ;

Mišių auką nešė ALTo . skyr. 
pirm. kaip. A. Juškevičius ir mo
kyt. L. Dubauskięnė, tautiniu 
drabužiu pasirėdžiusį. . Bažny
čioje ir salėje dalyvavo šauliu 
Dariaus - Gilino posto ieprezen/ 
taciriiai daliniai su vėliavomis, 
kas teikė šventei iškilmingumo, 
šauliams vadovavo Augustinas 
Ašoklis. ' ;

ENTĖS AKADEMINĖS
PROGRAMOS EIGA

įvadinę, uždegančią kalbą pa.
rr. pirrii.-.A. • Juškė^cius^ 
k’no laisvės sąvbkąjšven' 
ne ir . nasakė,.kąd Ifelu-i

srke s 
Jis fš". ■

menams. Rezoliucijos^ pasaky
ta apie Li'?tu\xis ckupanto SSSR 
Vykdomą fizinį, kultūrinį geno
cidą, tautos rusinimą, jos naiki
nimą. Prašyta pagalbos kenčion 
čiai ir laisvės siekiančiai tručai. 
Užg'rta J. Am. V-bių griežia an
tikei! nun is tinė antiimpep iaĮriti
nę ‘politika. Rezoliucijas perskai
tė vicepirm. inž. Sf. Dubaus
kas.

Scenoj progriiiną atliko tauti- 
i nių šmkių “Grandis” sekėjų g-ru 

Paskaitą skaitė LTS. pirminiu | pė pasigrožė ’.inai pašoko kelis 
kas, plataus masto visuomeninin j .tautinius šokius. L. Nakutytė . ir 
kas, puikus kalbėtojas. Jis užde.! Grcgalailytė padainavo keletą 
gė ryžto dvasią veikti, d-irbfi, au • lietuviškų dainų; akompanavo 
kotis Lietuvos labui. Paskleidė E. Steponavičiūtė. Už puikiai a-Į- 
laisvės viltį. Ragino išnaudoti -liktas dainas rengėjai jas apdo- 
kipikvięną pasitaikiusią progą ir .vanojo gėlių puokštėmis.
kalbėti- šaukti- kad tauta pa-1 
vergta,kenčia, bet ji gyva ir 

. siekiai laivės.- PrašVi pagalbos 
kenčiančiai ir .’laisvės siekiančiai 
.tautai, (skardūs audif.orijos plo
jimas, pritarimas) .Paskaitinin
ko kalba buvo pep trauk ha ploji- 

; mu.net'5-kis -kartus.

REZOLIUCIJOS: PAGALBA 
PAVERGTIESIEMS, 

LAISVĖS LIETUVAI 
ri

Paskelbtos ir auditorijos skar-j
■ džių plojimu priimtos rezoliuci- . 
, jo^į^iribs JAV, prez. R. Rea- | 
gantu* ‘senatoriams kongres- ?

ir JAV užisėnio politiką nušvie- 
Lė- miesto ‘ atstovas, Jolin Kos. 
ciolko. Jis minėjo Filipinų, Ni- 
karaguos politinę situaciją, kur 
vyiksfa kova, trintis tarp.demo
kratijos ir diktatūros.-' •
Dr. Leono KiSakičeliūno .j>ask<ai-1 ■’ 

tą auditorija nžgyrė plojimais, 
net pertraukė Laibą penkis kap-

. tus.

Sk. pinu. kap. A. ■ r'kevičius 
idaronipje kvlbb' jc S.sk'ai pa

sakė kad aukos bus renkamos 
tik ALTui ir vistu paprašė nepa 
gailėti didesnės auk-)' ALTo veik 
kai. o (’rauge ir VLIKo veiklai, 
nes ALTas finaruioja VLIKo 
ve.k’a. Ta p :r bu\ padaryta —

tuvių skaldomasis darbas?....
Padėkos žodi tarė sk. piran.A. 

A. Juškevičius, jis padėkojb vi
siems šventės talkininkams, 
vpač aukotojams, sudėjusiems 
tokią stambią sumą Lietuvos lai
svinimo veiklai vvkstvti.

v . '

ū e tuvių • Hteritūro®,’ meno h mdA
- ertingi/niekuomet nesenstĮ, Vfm-<

. ?-■ Maci.ūno,' P. Joniko, V. Stanio
* v taip pat K. Matusevičiaus ir 7

- ”.d:jos, iliustruotos nuotraukomis t
V.. Kršubos. A. Rūkitelės Ir JL Virt-

. LAL'aUOSS, poetės, rxlytojor &
- ‘.i Trnzės Vaičiūnienės atsiminimai apie iari

tr eigą. Įdomi skaityti Ir nedainnojti 
j _ <j puikiu stiliumi ir įurinkt&Is duomenim1

• S .v-ta yra 151 pust, kaJunoJk IX

’.-UOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke s.|»ral;
■.čio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aanar 

-ų apraiymaa, bet tiksli to latkdtarpio buities Hf»
• ja, tusk irstyta skirsneliais. Ta 203 pu slapią cnyi

^lETUVBKASB PADARYS, Henriko Tomo-Txmafcinx.
■ i! piraiyt* rtudija apie Rytprūsius, remianti? Pakalnis

’ 3s apskričių duomenimis kpraiymal Įdomūs kiekvienai.
■i ui. Leidinys niuKtruvUu rmotnukomh-, pa baigoj* duodam. 

vurdždp p*vadliiiniAi»h ją rertimai J rotaeėlp kaibv FAbs ’
- dln^uje S35 pt»L knygoje yr» R.yt/rO*tq Kairts V

2 KA LAUKIS C1KJL, raiytojo? Petronė!** Oriniaitfes xp 
'v ->'.nal Ir mintys apie ««menis ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir pi' 
? ■ riale bolševikų, okup*cijc« metais. Knyga turi 234 puslaplr 
tat kainuoja tik M.

■» JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius., nes"apr>- 
:#-3 ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik *. 
i*rgJo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
dją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju ui kmogaus 
Knyga y~a didelio formato, 265 pualapią, kainuoja M.

■f 5ATTKXNIS NOVKLfS. M foačenko kiryba, J. V*tef&

rinkta tik ALT. o vie 
Surinko daugiau, 
Piymlrinko ir iždu 
laičio teigimu sur

gu S1,50C). 
ko B. Kis- 
kfOs aukos 

bus nedelsiant .persiustos ALTo 
centrui. Aukų rinkimą pravedė 
A. Ašoklis.

ustos

Principinė pastaba, tai kad 
jaunimas, atliekantis programą, j 
tautiniu švenčiu scenose lauk- ' 
damas savo pasirodymo eilės, tu
rėtų sėdėti salėje, klausyti pas- ' 
•katos ir pasi™<:kyti -tokių šven. ' 
čių rengimo organizacinio meno. 
Juk jaunimui teks perrimti tau- | 
tinė estafetė....

AUKOS RINKTOS TIK VIENA ; 
ALTOS KEPURE

■Ne vienas skaiiytojas gal pa-! 
klausti,kodėl jau ; ik viena £‘ke_ , 
pure?” Yra trumpas rr teisingas 
atsakymas; vietos frontininkai. 
LB-nei diktuojantieji, visada, 
jau kaip tradicija, rengia atski
rą. pakartotiną kolonijoje Vasa- 
sio 16-tos minėjimą ir aukas ren 
k a LB r.eikahri.'TAi tikras pato-- 
doksas. Frontininkai rašo, kal
bu apie tautini solidarumą o da
ro — priešingai: grobia ALTui 
priklausančias minėjimo aukas 
ir kaip kirviu skaldo kolonijos lie 
tuvius! Lieka tik klausimas, 
kaip ilgai bus tęsiamas šis lie-

Visi šventės d lyviai buvo pa
kviesti pasilikti, pasivaišinti Dau 
gumas dalyvių ir susėdo apie il
gus . stalus vaišėmis apkrautus. 
Vaišes organizavo ip svečius vai
šino pasišventusios ALTo veikė
jos: Ir. Pranokevičienė, Ir. Sko- 
pienė, O. Vyšniauskienė.

Šventės dalyviai skirstėsi na
mo sustiprinta tautine dvasia-— 
dirbti ir aukotis savo tautos la
bui, — sieki i laisvės Lietuvai.

A. Beržienė

Už pasakytas kalbas Chicagos. .merui Harold: Wa
shington™, Lietuvos Gen.. Rons- V. Kleizai, “Chicago 
Tribune” red. Howard Typer, Los Angeles Liet- Gen. 
Kons. Vyt. -Čekanauskui. •? Ė. <

Aid. Fr. Bredy už perskaitymą sen. Fr- Savicko 
pravestą Illinois senate rezoliuciją;

Didi padėka kun. dr- J. Pimnskiui, daug talkininka
vusiam rengiant .ŠĮ -minėjimą.- - - -

žodžiu'sveikinusiems'liet respublikonų pirm. C. C. 
Oksui, ukrainiečių atstovui A. Zabrovskiui ir estu var
du A. Koepp. u < ■ [

Raštu sveikinusiems kard. Bernardin, U- S. sen. 
S>mon, kongr. Annunzio ir Russo-

’ Meninės dalies atlikėjams ;meho ansambliui DAT- 
M.
jos

— Haiti saloje praeitą ketvir
tadienį 300 jaunuolių protestavo 
Pluta karių sudarytą vyriausy
bę. kuri nieku nesiskirianti nuo 
Duvaler valdžios. Kariai diktato
rių išprašė, bet gerbūbio nesutei
kia.

NAVA;.j o§- vadovei Rasai ? Rasknčiiniėhei, akomp. 
MotiekaiČiui ir tautinių šokių grupei GRANDIS, 
vadovei L Smieliauskienei. -apšvietėjui Česlovui 
kuižai. • t

Dėkojame visiems- lietuviškiems laikraščiams 
radijo valandėlėms už minėjimo- garsinimą.

Dėkojame visai lietuvių visuomenei ir organizaci
joms už dalyvavimą pamaldose ir -minėjimo akademi
joje.’Nuoširdi mūsų padėta visiems prisidėjusiems sa
vo darbu iri pinigine, auka Lietuvos, laisvinimo rei
kalams. ’’ . v.%.

bei

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA— Antradienį Maniloje Į-syk-o 
didelės jaunimo demonstracijos 
p-r ęiš amerikiečius remiančius 
Ferdinando Marcos 

---
- - A. ščaranskis nenori kištis 

į politikas kad rusai leistų jo 
broliui išvažiuoti, ščaranskis Iz
raelyje susidėjo su žydais ; na
ciais.

■ -0RAFIX Spscl^P^^ all dentures 
including older ones securely in plane

Special patented denture
- adhesive formula, 

activated by moisture in 
the mouth, helps eliminate 
slipping and sliding. Holds 
all dentures including older

■ ones tight. :- 
GETFREEGIFTS 

..FROM 0RAF1X.
’ See pacisge for detaSs.

e

— Kariai Port au Prince mie
ste vartojo rankines .granatas 
prieš piketuojančius studentus. 
Niekas nesužeistas

2759 W. 71st St. Chicago, iJL
BCfESTING.V iSPILDOMI RECEPTAI ® FANNIE MAY SAL

DUMYNAI c KOSMETIKOS REIKMENYS

D. SLHLMANj B.S., Registruota? vaEtininKa^

3 - .

i.

7WfS£AltyCCWr/D^C£f.

Atdara šiokiadieniais nuo 
',. S vai. ryto iki 10 ?&L vakaro.

Boyer’ relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol can’t touch.

Tylenol works on minor arthntis pa: 
but does nothing tor inflammation 
Taken regularly. Bayer works on pa: 
and inflammation giving fast 
effective relief

Bayer. The -wonder drug that -works wonders."

60 metų studijavęs, kaip

Dr. Kxrio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
{H tom*?--------------------------------—.........   $10.00

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 
II dalis, 229 psl. ____ ____

3. Miko Sileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. 

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. F. Pxkxrklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ....... ..... ........................

G. J. Vencl<vex, 5. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA, 
PO psL --------------------------------------------------------E2.C0

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60603 siųfr-
; kite fcckj tr prk&ktv vlen$ dolerį ptTsiuritimo IžluidoniM,

£6.00
£6.00

$5.00

|5.00

ffstraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet kada Ii 
*et kur. bet kuria kalba buvo parašyta, apie Lietuvi, lietuviui 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir proi. K, 
Būga png geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padart 
lietuvių kalba liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini Tertimur 

tr patarė mums toliau studijuoti. i

3 — NiuJUno#, Chicago, S, KL. tatureky, Mąrch 1, 1986
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ŠVOBA SUVOLDEMARINO SMETONĄ

įtakingesniems ir galvoti pajėgiantiems vbldemari- 
ninkams Amerikoje išmirus.; Detroite gyvenantis Jenas 
Švoba ryžosi naujomis priėmonėmis sustiprinti voldėma- 
rininkų eiles. Jiš. parašę :<>Seįgftįį0 ir:pFeįidėntinė Lietu
va” 424 psl. knygą, kuria štBhįiiti įtikinti Amerikos 
tautininkus, -kaį dsuvęs;Lietuvos • prezidentas lAntaiiaš 
Smetona .irirti tos pačios partijos‘Mriai<biivb vo-lde-
< ■ ».••!« -•.'•■ ■“I, ■•' ' K.

•, vTšudmenimame gyvenime jo- 
s plepalus p.. Švoba, matyt-, 
klausomoje Lietuvoje, bet ple

Bereikšmius, i7 i 
klos reikšmes mei 
dar pradėjb’ 'rinl

s p? f krinti jis nesiėmė -jokių žingsnių: Porins Šv
.1 ': .-•] ą s?vo..gyvenimą buvo sus
' do.bp/'. k? i galvojančių voldemur

'. pin retėjo, lai ūš, iš tautininko gavęs pm: 
g y ii ie’do voldemafinę knygą. Liūdniausia, kad A- Lai- 
kūnas Švobos knygą peržiūrėjo ir dali klaidų pataisė, 
bet ■‘•antininkus liečiančius ir netikrus dalykus knygoje 
dar paliko- ' - t •'

Autorius net cituoja. Šveicarijoje gyvenusi Albertą 
Gerutį, kuris, kalbėdamas apie A. Smetonos ir A. Vol 
dempro valdžios santarvę, visiškai teisingai pavadino 

ę-, v-ntdrmu- Gerutis. gyvendamas šveitri
■ t reixuod. 4^0* sės ■‘dumurv i. a /? .<■• 

J.igu jis būtų būvis Kaune, tai jau būtų bent lietuviskš 
žod1’ radęs tų dviejų asmenų veiklai nusakyti, o ne kaž-

‘L -riios kalnų “dumurnviratą”-
1 ore kokią “dumūmviratą” Gerutis kalba, kada 

- valdžios pareiškimus skelbė A. Smetona, c
-.- - būdardis premjeras, Organizavo “geležinį 

vilką”, kad galėtų pasipriešinti A. Smetonos planams. 
Prenrerui turimos valdžios galios neužtenka, jam buvo 
reikalinga slapta ornazizacija, kad galėtų suvaldyti sa
vo priešus.

progą Voldemarui iš premjero pareigų atleisti- Kritšb) 
premjeru jis paskiria finansų minis^eri J. Tūbd|. 

i 0 “geležinio vilko” vadą ir krašto pfremjer; vis"! š vy- 
nausybės ir valdžios pareigų atleidžia Prez. Smet ra 
atleidžia jį ne vien iš premjero pareigų, bet įr iš ‘ gf P 
žinio rilko” vyriausio vado pareigu. Vietoje Voidct’.rr 
prez. Smetona paskyrė Lietuvos vokietį, pulk- Brun 
(ne Bronių) šteneelį. Kad lietuviškiems “vilkams’’ bfri 
Sunkiau praryt’-, tai prez- Smetona tyčia parinko pulk.

I Bruno Štėncelį, vedu^ turtingo Vokietijos žyde dūk e 
f-j. Apie kokią čia “dumumvirato” santarvę p šv:ba kai 
ba, kada nė vien iš pitmjero pareigų pavarė VbltVftri- 
rą, bet “vilkams” pakišo toki kietą kaulą, k-d už
špringtų.

Perversmininkams labiausiai rūpėjo pakeisti demo 
kratinę Lie^^-s piliečių rinkto ’Relino kon?ri"ū tiri, r 
Voldėtftar«Š - najėgdamas:-“preziden^nri’: ko*'st 
oijoip^k'i ' -ne’-'ra.šė Kt>n«ri-v-'ri !?— ' «
ta “Vyriau1; ': : /iniosė5, bet previri 
passirašyta- P. Švoba prigrūdo savo knygą įvairiau ini 
plepalais, bet ką teisininkai ii- teisėja?! kalbėjo, kai nau 
joji konstitucija buvo pasirašyta tik vieno pre
zidento !

Iš premjero pareigų atleistas ir iš “geležinio vilke” 
vadovybės pavarytas Voldemaras nerimsta- Jis kurstė 
jaunus karininkus sukilti prieš prež. Smetoną. Prezr 
dentas būtų galėjęs atiduoti neramuoli karo, teismui i" 
sušaudyti. Bet prez. Smetonai tokia mintis neatėjo Prez- 
Smetona paskyrė pulk. Braziulevičių vadovauti Volde 
maro teismui. Teisiamas Voldemaras banda pakelti bal
są, bet pulk. Braziulevičius jį apramino ir patarė bal- 
nekelti, bet atsakinėti į prokuroro klau'irrms. P’ūk 
žiule<čiūš jam priminė, kad savo laiku iis galėjo įšak? 
heli, kuriais paragrafais teisėjai tajrėtų bausti sųim 
tumus, bęt,šį kartą jis pats nusikalto, ruošdamas-/’per 
versmą: prieš vyriausybę-

Voldemaro gerbėjas p. Švoba prirankiojo labai 
daug .plepalų apie buvusius Lietuvos seimus, dirbusius 
višučfimėš. veikėjus, jis pakartojo ir nudailino dcą .^p 
Mačuika ir majoras Plėėhavičiūs pasakė prez. K- Gri
niui, bet jis neturėjo drąsos parašyti ką prėž. Grinius 

? prez. Stulginskis pasakė perversmininkams. Šie du 
•--ai parodė' daug pilietinės drąsos peiVeršmihinkams.

- p. Švoba neturėjo drąsos jų žodžių pakartoti- Jis su 
'šnipą kalba apie seimokratiją, bet užmiršta, kad bėgo 
■?,ts ovų rūmų ir senato valdomą kraštą, kuriame yra 

lidėlė laisvė, gerbūvis ir kur mokslas yra toliausiai nu
bengęs- . ... _

Ponas Švoba pripleškiho 400 . puslapių, bet. nepaskel- 
rė nė vienos patikėtinos minties, dėl ko Voldemaras, pa
žįstamų įspėtas negrįžti į rusų pavergtą Lietuvą, jis vis 
dėlto įkišo savo galvą į būčių.

P- Švoba galėjo nežinoti kokiais sumetimais Volde- 
—>->rpc prizo i Lrituva. bet negalima jam dovanoti visos

> ’ - i sk^i
tytojus. Neteisybes ir netikslumą yra kiekviename 
mslapyje-

Vridet”ariniai gali džiaugtis, kad tautininkai išlei
do voidemarines idėjas skelbiančia knygą. Bet A. Sme
tonai jie nepakenks. Buvęs p -ezklentas politiniu atžvil- 
iu riša galva aukščiau stori už Bizantijos idėjomis gy- 

venurė Voldemarą. Švoba tikrai neskaitė adv. Juliaus 
Smetonos, prezidento sūnaus eilės straipsnių Naujieno
se. Jei būtų juos skaitęs,tai nebūtų rašęs apie Voldemaro 
ir Smetonos santarvės.

PREZIDENTAS REAGANAS — KARIBŲ 
GYVENTOJŲ DIDVYRIS

Katvrtadenį vasario 20 d. pre
zidentas Ronald Rea-gahas btivo 
nuskridęs į Grenados salą rr pa- 
-’ėjo. vajrjką pri? žuvusių 19 
.ame,’’<os k?'rin panr^klo
Grenados gyventojai u suplau

kę xzii.ju salų įVau us atstovai 
sveikinę prezidentą: A-aganą, 
kaip didžiausią Karibų ir Centro 
Amerikos gyventojų laisvės did.

Granadoje Kubos dikitatoriūs 
jsu buvo su vežęs 4,000 apmoky
tų Kubos kadų; Salos šandėliuc- 
se jau ^uk^aau ’ btiyo, išųkriuti 
cnodėniūš sovietų ginklai, kiu
riais kubiečiai turėjo paimti, įve
sti saloje naują tyarką rr prijtmg 
ti prie Kubos,

Viskas jau buvo paruošta ir 
apskaičiuota, iki minutės.Gvena- 
dos saloje -buvo padarytas per
versmas.

Iš-Havanos buvo grįžęs prem- 
jieras Maurice-Bishop, kur jam 
nfjpavyko susatarti. Premjeras ži- 
nojo; k&d viškas buvo paruošta 
perversmui. Jis susitarė su Kast
ro visais reikalais, bet negalėjo 
sustarti dėl vieno klausimo.Prem 
jeras Bishop norėjo, kad salas 
po perversmo valdytų jis, kaip 
vaide iki to meto, o Kastro no- 
rėgo, kad valdytų jis, pasiuntęs 
ginklus, ir ‘‘aerodr^mtų statyti” 
specialistus.

Salon, jau buvo atvykęs ir So
vietų Sąjungos ambasadorius, 
kuris pats norėjo spręsti ir spren 
dė svarbesnius salos klausimus. 
Kastro rusai jau valdė, klausi
mas buvo aiškus, bet jiems rei
kėjo išspręsti premjero Bisoop 
užsispyrimą.

iš Havanos grįžęs premjeras 
liHonnavo minis terms ape pasi
tarimus su Kastro. Jis papasa
kojo, kodėl su Kastro nesusita
rė. Grenados salos karo ministe-' 
ris turėjo visus reikalingus įsaky- 

. mus ir įsakymą suimti premje-

’Premjeras’ priešinosi. Jis aiš
kino, kad salos apsaugos minis, 
teris Hudson Austin neturįs tei. 
sės suimti premjero. Pasiprieši
no kiti trys mimsteriai.Jierns at- 
rbdė,.ka<d salos apsaugos mniste- 
fri ' ifehirįšš teisės suimti, prėm-

Tada premjeras įsakė suimti; 
ir kitus » ministerius.'

Salos apsaugos ministeris bu
vo drąsus, bet jis nežinioj®, ką 
daryti. Pasiėmęs telefoną, jįis pa 
klausė Saloje jau ambasadą įstei
gusį sovietų ambasadorių, kąs 
daryti su premjeru. Sovietų ėan- 
basadorius atsakymą jau tu
rėjo: •_ h

— Kad nekitų jokių nesusipra
timų ir reikalas būtų aiškus, 
generole, privalai premjerą fuo. 
jau sušaudyti.

'akartoti, kad man būtų aišku,
— pasiklausė minsteris.

— Įsakau premjerą tuojau 
sušaudyti, generole. Žinok, kad 
esi pakeltas į generolus,

Ministeris suprato ambasado
riaus įsakymą ir visai kitaip pa
sijuto. Jis jau buvo ne salos ap
saugos ministeris, bet visų saloje 
esar.ėių karo jėgų vadas, gene
rolas Hudson Austin.

Kad nesišaišytų po kojų,, jis los gyventojus, kaip gintis nuo 
nutarė sušaudyti ne vien prem- (Nukelta į 5-tą pusi.)

jerą, bet ir visus 3 suimtus mi
nis -erius. įsakymas aiškus, bet 
pauškėjo, kad ne tajp lengva, 
jįs įvykdyti Kas juos sušaudys 
ir kur ? Generolas jokie štabo ne
turėjo ir nežinojo šn kuo tokio
ms sąlygomis tartis.

Generolas įsakė suįmtuosįus 
nuvežti į aukščiausią Atlanto pa. 
brante, pastatyti ant uolos, nu
sausi ir pastumti į . vandenį. Te
gu bangos tranko -lavonus ū wlą.

pasirinkta Rięert tvirtovė,- bri
tų statyta prieš metų; Geoe- 
rąlas.!ten-šaudė ir- kitus suirfutuG- 
sįūs. • - . • • .

Prezidentas žinojo, ."kad rusai 
. engiasi užimti Grenadą?; ir' ten 
įreugt': sayp? tyif|dvę? Jiš’pasiun- 
tė dalinį karų į 'Barbados salą, 
kurie atidžiai šėke šušisiekinią 
tarp Grerrados ir Kubos. O kai 
nustatė,, kad premjerąs Bishop 
jau sušaudytas, tai prezidentas 
įrispžti'de mygtuką, it įsakė ka- 

. riams helikopteriais leistis į ku
biečių statomame aėrddrbme. 
Vien Amerikos marinų daliniai 
užėmė ginklų sandėluš, o kitų 
apsupo bėginklitis kubiečius.

PrbZidentas Reagįįnas labai ge 
rai parinko laiką. Jeigu būtų ke
lias dienas palaukęs tai kubiečiai 

. tfžėmė ginklų sandėlius, o kiti 
butų buvę daug sunkiau išva
duoti Grenados gyymtojus.

Už drąsą paspausti mygtuką, 
prezidentas visoje Karibų jūrose 
skaitomas didvyriu. Labai maža 
dalis amerikečių žino, Grenados 
išlaisvinimo vaizdą.

Lapkričio .m.ėnpsį, Grenadoje 
buvo 6,000 Amerikos karių, o už 
3 mėnesių saloje buvo likę tik
tai 300. Jie tupėjo apmokyti vie-

HENRI PERRUCI

GOGENO
Vertė Vytautas kauhėekas 

mirusiųjų dVASa Birbi

(1848 — 1885)

ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS
Ir s’anakt mano vidinės akys buvo 

atviros: jos galėjo Žvelgti į dangų, į 
minčių pasaulį ir į pragarą.

SVEDEKB0RGAS
(Tęsinys)

Abu biznieriai tuoj ėmėsi laikyti Metą Sofi
ją Gad saviške: jos gyvastingumas, pasitikėji
mas savim, žvalios ir sąmoningos pastabos, ne
abejotinas sveikas protas padarė jiems kuo ge- 
’•■''u ia' į'pūdį. Si teigimą mergina jiems atrodė 
ok'a gyvenimo draugė jų globotiniui, kad apie 

genesne ir svajoti nebuvo galima. Jie dalyvauja 
k?ap Ihidimnkai sutuoktuvėse, kurios įvyksta 
šešadienį. lapkričio dvV.ešimt antrą. IX rajono 
myrijeje. Du kiti liūdminkai —'tai Giustavo tė
vas. ttiKt-' 87-r'^ meti} Fransun Arirą, ir Da

k; n-Ja’o ečk'dtoriu.'v; Kadangi Meta pro- 
tefgf *; fif'd. jaunaveWiife palaimino pas

torius Atpirkim oje šoša gatvėje-
Pora apsigyve/to “nedideliame butelyje”, 

Šen-Žoržo aikštėje Nr. 28, kurį Gogenas skonin
gai apstato-

(Šį adresą, nurodytą Atpirkimo parapijos 
i santuokų registracijos knygoj, patvirtina ir pir- 
i inojb Vaiko gimimo metrika—IX rajono merijos 
Į gimimo aktų įrašai).
I Biržininkas rūpinasi ne tik visuma- bet ir 
j kiekviena detale- Kadangi pajamos jam tat lai
džia, — Bertenas ,jė paaukštino tarnyboje, pas* 

j kyrė likvidatoriumi, — jis įsigija vertingu daik- 
j tų, senovinio fajanso. Rytų kilimų- Gogenas da
bar dar mažiau malonumo beranda kur nors 

i eiti, negu kai buvo viengungis. Jam patinka tik 
i namie. Skaitymas, tapyba, piešimas — jis paihė- 
i gino atlikti pieštuku Mėtos portretą — tebėra jo 
vienintelės pramogos

“Žiema piums praėjo maloniai, gal būt, kai 
kam ji atrodė truputį ‘ atsiskyrėliška”, — rašo 
jis 1874 m. balandžio mėnesį minėtojo danų pra
monininko žmonai poniai Hegord. žiema atrodė 
“truptį atsiskyrėliška” be abejo, ii* Metai. Mat 
jaun& moteris mėgsta draugiją, pobūvius, susi
ėjusių krūvon žmonių klegesį- Priešingai, negu 
jos vyras, visada linkęs susitelkti, temperamen- 

I tingoji Meta turi reikštis išorėje- Vedybos ma
loniai glosto još savimeilę, kuri nemenka. Ji da- 

j bar mielai norėtų pasirodyti palankoje šviesoje.
apsirengusi dailiais tualetais,, išgirsti kompli

mentų. “Polio” padėtis tarnyboje kuo tolyn, tuo 
puikesnė, — birža, nepaisant kilusių politinių

■ -sūkurių, tebėra nepapratai aktyvi ir tvirta, — 
dėlto jiedu galėtų užmegzti gražių pažinčių.

(Tie sūkuriai didžiąja dalimi kilo, pradėjus 
svarstyti konstitucijos įstatymo projektus. Tre- 

! čioji respublika oficialiai gimė 1875 m.: tuo tar- 
] pu vyko grumtynės tarp monarchistų ir respųb- 
! likonų).

Mėta bando Gogenui išaiškinti, kokios tos 
pažintys būtų jam naudingos, kaip jos pasitar- 

1 nautų jo karjerai. Bergdžias triūsas. Išskyrus
■ Arozas, su kuriais Gogenas nuolat bendradar- 
* biAuja. arba Kalzadus, jis nepalaiko pažinčių 
' su nieku. Metai prisieina tenkintis viena kita
drauge, šu kuria susipažino šen bei ten. atsitik- 

! ttnai, arba keliais į Paryžių užrukusiais šiau- 
I riėčiais, kaip norvegų tapytojas Fricas Taulovas 

(jis vedė Mėtos seserį Ingeborgą).
Bet Meta ir nesiskundžia, ji beturi ko pri

kišti Poliui- Jis pavyzdingas vyras, stengiasi jai 
įtikti ir nešykšti pinigų; jis, be abejo, bus ir pa- 

. vyzdingas vyras, bus ir pavyzdingas tėvas-
Kaip smarkiai klysta Gogeno kolegos, spręs

dami iš jo nekalbumo, iš veido su padrikusiais 
akių vokkis ir lyg ironijos iškreipta burna, kad 

j jis niekina kitus, pasipūtęs ir savimi patenkin 
’ tas !Kad jie žinotų kaip maža jis tekreipia dėme
sio į socialines hierarchijas! Tai rodo, kad ir tas. 
jog biržos maklerio kontoroje Gogenas neseniai 

susidraugavo su vienu labai kukliu tarnautoju, 
raštininku, uždirbančiu du šimtus frankų per 
mėnesį.

Šis kresnas, trumpų rankų ir kojų, didelė® 
galvos, barzdotas, plačiakaktis, truputį išverst
akis, aptakių mostų, gyvos kalbos,linksmo žvilg
snio, ekspensyvus ir geros širdies tarnautojas, 
pusketvirtų metų už Gogeną jaunesnis (jis gi
męs 1851 metų gruodžio mėnesį) Viršutinės So
nos departamente, Fren-Sen-Mameso miestely; 
tėvas buvo elzasietis, motina — iš Franš Konte 
provincijos), vardu Klodas Emilis Suteneris. Vi
si jį vadina tiesiog “šufu”. Jis užaugo pas dėdę 
ir tetą, iš pradžių dirbo su jais nedideliame jų 
šokolado fabrikėlyje prie Halių, paskui įstojo į 
finansų ministeriją ir štai prieš kurį laiką atsi
dūrė pas Berteną Nors į pinigus jis žiūri visai 
kitaip, negu Gogenas, tai yra skatiką leidžia pro
tingai, su pataupą, finansai jo visiškai nedomi
na, galima feivaizduoti. kuip nustebtų Gogeno 
kolegos, išgirdę, apie ką kalbasi likvidatorius su 
raštininku. Vien tik apie piešimą ir lapybą.

1 • (Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTI 'NAUJIENOS0
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitib

Lietuvos Aidai

_____ -___

I•

Chicago. IL KlMiUt
24 Hour Service

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

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

Visos laidos ii MTCEV stoties,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«»tchc3H*r Community klinlkog 

Modicjnot dbokforiu#

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

iš WTIS stoties, 1110 A3I banga- 
2646 W. 71st Street

kaių Europoje ir Vokietijoje.
R-oimanauskas mirė vasario 24 ’ I

ne visi atomai susi- 
kristarizdAO į žvaigždes, Dalei- 
džiama, kad tik trys penktada
liai visų atomų susispietė į žvaig

Pi.'.iuninKė Beraice Žemgalis 
atrdarė susiiinkimą 1 v. popiet, 

i Buvo apsvarstyti klubo reikalai. 
- Nutarta turėti du -išvažiavimus

IMI L. Mwhelm RcL III
VALANDOS: 3—-9 darbo dieaoniis 

Ir ku antrą šešudi<soj 8—4 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

ModeraioB poezijoa knyga. Kaina 5 doL Mi 
▼irieliat Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

pHilHilua

(312) 226-1344

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS lt CHIRURGAI 
SPBCiALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3W1 Watt 103rd Street 
V&laodaa pagal susitarimu

’ Tekt 778-5374
-l.i ' -

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
> ? f- . - ;

Vidaus ir kraujo iiy>s; Nechinir

PRANEŠIMAI

reidų gydymas.

Chicago, Ilk 60629

— Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Įdubo susirinkimas 
įvyks antradienį,kovo 4 d-, Ane
lės Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man A v. Pradžia 1 vai. po pietų- 
Po susirinkimo bus vaišės.

•A. Kalys.

DR. FRANK PLECKĄS
. bPTOMITUSTA*

M18 W.71rt StUTeL 737-5US

ir "contact leases'

— Upytės. Dr^ugškoklubo su
sirinkimas įvyks ’ penktadieni, 
kovo 7 d. Anelės -..Kojak .salėje, 
4500 So Talman. Avė. Pradžia 1 
vai. po pietų. Po susirinkimo bus 
vaišės.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
į 2656 We« 63rd Street

Ofiic telefonas: /76-2S3G5
Mxiaencljes 448-5545

— Lietuvių Brighton Parko 
Moterų klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, kovo 6 d, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Pradžia 1 vai. po pietų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

Florida

vietę,' į ake Vilių lil.birželio 13 
■ d. ir rugpiūcio 13 ir vienų ge

gužinę liepos 13 d.

Kadsngi buvo vasario 14 d., 
šv. Valentino šventė, taigi pir
mininkė Bemice žerrrguįis klu
bo vardų pavaišino narius labai 
gerais pietum. Visi atsilankę na
riai buvo labai ptenkinti ir links
mi išsiskiystė į namus. .

Ačiū pirmininkei už tokį gra
žų sumanymų.

Kitas susirt»kimas įvyks ge
gužės 9 d

Koresp. Anna Cxmdux

dukų ir susitelkusių j debesis.Tų 
atominių debesų yra galaktikos 
apimtyje. Juos gairina matyti ir 
be žiūronų.Bet yra ir galaktikos 
išorėje, kurios vadinamos ato-i 
mmėmis dulkėmis.Tu dulkiu vra ! 
ir aplink žemę.Per .tūkstantį me 
tų jos apkloja žemės paviršių 1- 
no milimetro storumo sluoks
niu.

Atominių debesų visatoje yra 
daugybė. Jie slankioja visatoje- 
Reikia daieisti, kad teks aloilji- 
riis lėtai slenkantis debesys yra

Petkaus Marquette koplyčioje, 
ir palaidotas kazimierinėse. Ve
lionis gimė Lietuvoj e, Žemaičių

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAiltOJDlO ĮSTAIGA 

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

05 amato.

skienę, čikagiečiams pažįstamų Į 
Juliją Sadauskienės vaidu Jiedu 
turėjo namą Marquette Parke. ;

Laidotuvėse dalyvavo daug Į 
žmonių.

ŽEMZS KATASTROFŲ 
PRIEŽASTYS

Pereitų metų Naujienų 115 
A. Kalys i Nn atspausdintas straipsnis “'Su

degus doguGniui, užtroško dino- 
srt ai, paukščiai ir žuvys ir žo
lės”.

užtruko metai, ar ilgiau, kol tas
debesys pasišalino, tai be saulės I nęv čfirbo sovietų ambasadoj Alė 
šviesos turėjo pranj’kti augalai nuošė. Padirbėjęs pora metų ir 

! ir pyvūnai. į,- r- 21-1-—-------
■ Mokslininkai išaiškino,kad to- *iką ir gyvenimą šiame krašte, 

ij-: Gudenevas metė tarnybą sovietų 
ambasadoje ir šiandien jis jau 
Amerikoje.

Gudenevas atvažiavo ne vie
nas.. Jis atsivežė savo 7 metų sū

kių žemės katastrofų buvo 
ir gyvūnai.

VI. Valiūnevičius

— Zaraziškių Klubo metinis 
narių susirinkimas ir valdybos 
rinkimai įvyks sekmadienį, 1 
vai. p. p., kovo 16 d., Andes I 
Kojak salėj, 4500 S.Tahnan.Pra- 
šomi dalyvauti. Po susirinkimo 
vaišės. Alex Navafdauskas

-

no 74 metus. Amerikon, atvažia-

HODERNIŠKOS A1R-(’O

gavęs tikslesnių žinių apie Amer

r
k

RUSŲ KAGĖBISTAI
VERŽIASI AMERIKON

WASHINGTON, D. C. —

rikon atvažjavo ir sovietų moky 
loja Galina Gromova. Gudeno- 
vas 50 metų, o GromoVa — 40

■ ■ f I

. CALIb......,1A AVENUE
Telefonas 523 0440

TĖVAS

2533 W.
1410 So.

i v AL HOMi

i1st Street
o..th Ave., Cicero

II 
I

Straipshyjp parašytą, kad ze- PREZ. RE AG ANAS—KARYBŲ 
mę sutrenkė didelė kometa.Nub GYVENTOJŲ DIDVYRIS 
sutrenkimo žemė sudrebėjo. Ki. . ...
lo didelis' gaisras ir buvo užde-; Atkelta iš 4 psL
tas žemės deguonis. Suliepsnojo j įsibrovėlių. Už mėtų saloje ne- 
visas žemės paviršius, žemės pa buvo Amerikos karių. Jų nėra įr 
viršų apkloęjo suodės. Saulės šiandien.
spinduliai nepasiekė žemės ir vi-i 
si augalai ir gyvūnai išnyko. . į

Kad prieš 55 milijonų metų, 
dinosaurų cr j e buvo įvykusi to
kia k ’'astrofa. tai tiesa. Tekių 
žemės katasl ofų buvo ir dau
giau.

Sovietų valdžia neleidžia am-'B 
bašados iainautOjams leisti vai- |

TRYS hiCDERNISKOS KOPLYČIOS
AlKATfas A U rojiOBILIAJLS PAdlALYTl

g 
į

5

VANCE FiAmerikos kariai ne vien k u
biečius. pasiuntė namo.Jie pasjuru kųs j vietos mokyklų, jie pais
tė 18 rusų ir tuos pasiuntė į Pa- ka ištikimiausius komunstus ir 
namą. Grenados saloje rastus so- į siunčia užsienin mokyti amba- 
vietų atvežtus naujausius gink
lus išsivežė.
Dar lengvesniu būdu preziden

tas gailėtų padėti filpiniečiams 
atsikratyti diktatoriaus Ferdinan 
do Marcos, R-Yl prezidentas ati
dėlioja.

Senatas patarė prezidentui ne 
pripažinti sausio 7 dienos rinki
mų, nes klastą stebėtojai matė. 
Antradienį Marcos jau ruošia 
naują iškilminga priesaiką pre- 
z dento pareigoms. Tada bus 
sunkiau sukilti sukto žmogaus 
atsikratyti.

I

1424 Ov. -mU» rlvenue 
ill. 60650 

()«)2-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SEK MENINE

■ 
■sados vaikus

Sovietų valdžia •bijoj kad mo
kyklas lankantieji vaikai neat
sisakytų '^ž:i į Rusiją. Dabar 
paaiškėjo, kadi y mokytojai ne
nori grįžti Rusijon.
- Grcinova paliko Rusijoj savo 

vyrą ir nori pasilikti Ameri
koje.

>

I

Aikštės aim mu Diliams pastatyti
-

K. Grinevičius

MIRĖ JUOZAS 
RAMANAUSKAS

31. Petersburg, Fla. 33710 
Tel (813) 321-4200

I I i
Apdrtustaa porlcroystymss 

£ tvairty itetwny. 
ANTANAS VILIMAS 

Tat 376-1882 ar 376-5VH

i 
I s *

i

— Romos prokuroras siekia 
mirties bausmės turkui Sander 
Ceiebiui, pabėgusiam į Belgra
du.

Vakar buvo palaidotas Juozas 
Ramamaiiskas.sulaukęs 93 nielŲ- 
Jis buvo I-jo Pasaulinio karo ve 
leranas. kovojo Prancūzijoj, Va

— Pez. Raganas ketvirtadie
nį buvo Granadoje ir padėjo 
vainiką ant ten žuvusių 19 JAV

! Prostatos, inkstų ir šlapume 
i takų chirurgija.

'’?.va nelis imnjonus 
b; t ai omų nesudegina, 
■aro nebuvo. Buvo ki-

m;.Jų yj
atomai muzdega- 
s. ulėje, kuroj tem-

»

LACKAWICZ

• ų Direktoriai

Street — Tel. RE 7-12132424 West 601 h

SOPHIE BARČUS

MIKALINAI BARADIENEI

i*i s?a-*4Ga ——
R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

4",

March 1.
■

. ..**r

2657 W. 6$ah STREET 
Chicago, IL 6062$ 

Tol. 925-7400

■

ė

Sukilto* ■pdrJHAto* 
Iki S 100,000.

— Naujienos. Chicago, R. HL

RADIJO JEIMOS VALANDOS 

gešUdieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 Tal- rTt°. 

Stotie* WOPA - 1490 AM 
transliuojamo* U mOsy jtvdijo* 

Merouette Park*.

Nuo 1914 metu ]
I

Mli/i 'I KLDEMAL SAV-'
INGS aptarnauja taupymo ir 

paskolų reikalus visos 
apylinkes. Dėknjame j

, i
1* 9 SU. HARLEM AVG. ' į

I

ANC LO*‘N

namu 
musų 
Jums ut mums parodytą pa-< 
sitikejimą. Mes norėtum bū-| 
u Jums naudingi ir ateityje.)i ♦

I

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

Našlių Klubas turėj-o susirin- į 
kimą vasario 11 d. Anelės salėj, Į 
45-tos gatvės ir Talman A ve- i Firkd 
n ne.

Patarėjai ir laidojimu direktoriai.
JEAJs VANCb ir GEORGE SŪRINI

STEPONAI c. LACK ir SŪNUS

PERKRAUSTYMAI

Loidbml —• Pilna apdr^u^® 
I EMA KAINA 

Priimam Maatar Chare* 
ir VISA kortele*.

K. tERRNAS.

FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

— Iv n^rrso atstovai reikalau
ja. krnd ppcz Rraganas imtus! 
ciHivmių pries Marcos klastą ir 

ppg.uik;. 11028 Southwest Kwy., P&Iob Hills, Illinois 
f ei. 974-4410

—-—’

VASAITIS-BUTKUS
Mylimai mamytei ir uošvei

V«4ij« — AM*** D»uku«

7159 So. Mapicuood Avc. 
Chicago, IL 60629 

Tcfcf. 778-1545

^lIDnANI)

Chicago, If6(i632 
CHICAGO, IL 50639

okupuotoje Lietuvoje įnirus, sūnų ALEKSANDRĄ 
BARADĄ. Venezuelos Lietuvių D-jos pirmininką, 
ir jo žmoną GENUTĘ bei kitus artimuosius, šioje 
iiūdesa/ E iandojf nuoširdžiai užjaučia if karts 
liūdi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144C South 50th Avenue 
cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



^ssSLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMAI 
•^■-1986 M- BALSUOKIME Nž DABARTINĘ

- SLA VADOVYBĘ

Mieli SLA Nariai;
Šį kartą neteks SLA Gerovės Komitetui daug 

k<> aiškinti. Už jos rekomenduojamą sleitą pasila
kė 95 G visų balsų, duotų 1985 m. Gruodžio-Decinr 
ber nominacijose. Kur tik SLA veikia, nepaprastai 
daug narių pareiškė savo nesvyruojantį pasitfcė- 
jįmą dabartine SLA vadovybe ir savo balotuose pa
brėžė, kad pat {kimiausieji kandidatai yra:

PAUL P- DARGIS .................Prezidentas
ALEXANDER CHAPLIKAS -Vice Prezidentas
GENEVIEVE MEILIŪNAS ......Sekretorė 
CHRISTINE AUSTIN ............... Iždininkę
JOSEPHINE MILLER .......... Iždo Globėja
PAUL ŠŪKIS ....... .............. ..Iždo Globėjas
DR. VYTAUTAS P.DARGIS... Daktaras Kvotėjas

. Visi gerai suprantame, kad toks pasitikėjimas 
įsigijaanas vien darbais bei rezultatais-Duodami balsą 
už dabartinę Pildomąją Tarybą, mūsų balsuotojai 
vaizdžiai parodė, kad viršminėti kandidatai sunkiai 
ir nuosekliai dirba, keldami Susivienijimo vardą, 
gerovę ir pinigini pajėgumą.

Iš gyvenimo patyrimo mes žinome, kad dabarti
nė Pildomoji/Taryba dirbo ypatingai gražiai sutar
dama. Visi jos nariai yra teisingi ir sąžiningi žmo
nės ir savo pareigas jie atliko kuo geriausiai.

Jie yra pasižymėję veikėjai ir jų vadovybėje 
SLA yra pasiekę tvirčiausios Finansinės padėties.

Mes turime vieną naują asmenį Paul Šūkis, ku
rį rekomenduojam SLA Iždo Globėjo pareigom- šiuo 
metu, jis yra SLA 14-tos kuopos, Cleveland, pirmi- 

i minkąs.. =
Apie dabartinę SLA vadovybę teigiamai pasisuko 

dar bešališkos institucijos — valstijų apdraudos de
partamentai.

Departamentų egzaminatoriai p ’ipažino. kad 
. visi SLA centro piniginiai, reikalai tvarkomi knmpš- 

čial ir sąžiningai. Tai yra objektyvus atestatas—pa- 
lūdijimas, kodėl reikia iŠ naujo perrinkti mūsų siūlo
mus kandidatus.

7 i€ C ftl S

..RONS. VACLOV O h t EI703 .
FRANE^niAS

Praausį penktadienį, 
21 d. Lietuvos generalinis konsu- ! 
Rs V. Kl'iza dnlyvavo metiuia. | 
r.J? Cliioigos Prekybos ir Pra
monės organizacijos IChicago 
Association of Commerc3 and In 
dusitry) priešpiečius, j kukiuos 
yra kviečkr.ni visi Chicagos kon- 
s’-ū.i’i’io kcrnųso napid.

1,803 dalyvių buvo plačiai su- 
j pažindir.iti su dabartine Chica- I 
į gos miesto ir apylinkių ekonomi j 
j rt-' pi’i’G'.imi bei ateities perspėk-, 
, tyromis.

'SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (S. L. A.) NARIŲ, 

DĖMESIUI

Susivienijimo Lietuvių Ameri-' 
kcij e Geie'-'ahniai Pildomosios. 
I'.'irybos ii.T imti i kuopose įvyks-"]

BAKŪNUI!rrt bill a IVb VLADUI

/

Vladas Bakūnas

BUTŲ ’^NUOMAVIMAS 
•i • .

a MAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAS 
P NOTARIATAŠ • VERTIMAI.

3T®Ų KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪE* , f

f. BACEVIČIUS BELL REALTS
' INCOME TAX SERVICE

6529 Sd. Kedzie Ave. — 778-2233 r

■ BAL BSTATB 1ALE
Siasssl, Ža«n4 — PtrėartEjrf f

B9AL BSTA.TW FOB 1ALB 
■tljLMit. — FartfavimM

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUDLAI*.

\ DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prtzidenlaj

£212 W. Cermak Road Chicago, DI, TeL 847^7745^

nesi.
Visos kuopos ir SLA nariai yra ' 
raginami kuo skaitlingiausiai ko_ 1 
vo - March mėnesio susirinki
muose dalyvauti. ;,

SLA sekretorė 
SLA sekretoė

I
i —SLA 134-tos
; susirinkimas įvyks ketvirtadienį, Į 
, kovo 13 d.,12:00 vi., Great Ame-j 

rican Savings patalpose, 6201 S. ] 
j Western Ave., Chicagoje. Narės I 

r kviečiamos dalyvauti, Lu;| Pildomosios Tarybos rįnki 
§•; -SLA delegatų rinkimai. L 
1. vutė.

e
•r

i

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Žurnalistą Vladą Bakūną, gyvenantį Los Angeles, 
Cal., sausio viduryje sugriebė nesveikata. Nuvežus į li
goninę, Ingelwood, Cal., jis turėjo ten kiek ilgiau pabūti, 
buvo padalyta širdies operacija.

Šią žinią rašant, vasario 16 d., jau buvo namuose ir |
žmonos Olgos prižiūrimas sveiksta, bet kol kas dar rei- p butų marinis. Labai geros pajamos/ i -i- Dilelis butas savininkai Geras inves-kalmgas poilsio. Į tavimas. ■

Vladas Bakūnas yra gabus, patyręs spaudos darbe ’ butų ^^TT^aiu. Pelningas, 
j pirkinys.

Gyvendamas išeivijoje yra bendradarbiavęs daugelyje : Didelis, gražiai įrengtas' bungalow.

____________ I V yia į,au^, p><a.uyięa opciuuvo ua^vv

Moterų Kuopos* žurnalistas, žinomas iš nepriklausomos Lietuvos laikų, j

C. Austin, fin. sekr.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJA?

laikraščių. Yra klausytojų mėgiamas Los Angeles lietu
vių rad’jo programų paraošėjas ir vedėjas^

j------ 1 Organizacijos, kurioms savo žurnalistiniais darbais
bus S A,. Įa]jęjnįnkaudavo, pasigenda Vlado Bakūno. be abejo, ir

Bmki • Naujienų skaitytojai jaučia nuostoli ^Pastabų is tolo 
laikinai nebesant-

Kai sveikata sušlubuoja, ką geresnio begalima palin- 
j kėti-— tik geros sveikatos, greito pasveikimo, tad ir Vla- 
■ dui Bakūnui greito sustiprėjimo ir grįžimo į jo mėgiamą 
j spaudos .ir organizacinį darbą'

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Town of Laks} 
tr iš vidaus.

J. Klauseikis

ŠIMAITIS REALTY i
s?iSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. CH. 961.7. .
for information.

f

- ‘ ‘ ‘D ĖMĖSI O’ —— 
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI 
Tiktai 5126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III. f
Tel. 523-8775 arba 523-919]

Bengiaiuje ir tafecme visų 
šią stogus. 02 darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

įr ARVYDAS KIELA 
z 6557.S. Tqlmqn Avenue

Chicago, IL- 60629

M. ŠIMKUS
Notary Publk 

INCOME TAX SERVICS

42SQ

va

SLA Gerovės Komitetas kviečia Jus prisidėti ' 
prie mūsų ir išrinkti dabartinę SLA Pildomosios Ta
rybos narius, kurių pavardės pažymėtos šiame 

j J /Ą J
i ; u ■ ;-
? 1986 m-kovo — March mėnesį parodykite vi-
* siems, kad Jums rūpi Susivienijimas ■—dalyvauki-' 

savo, kuopų susirinkimuose... Tad visi' pažymėkime 
' balsavimo balote, ties minėtų kandidatų pavardėmis 

ženkliukus, kaip nurodoma pavyzdiniame balote- 
Tokiu būdu pademonstruosime visiems, kad savo 
balsus su pasitikėjimu atiduodame tinkamiausiems 
kandidatams į SLA Pildomąją Tarybą-

' SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
GEROVĖS KOMITETAS

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan
domis užvažiuoti į 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608

STŲSKITE^INIGUS 
r LIETUVA ;

1 RUBLIS
. iS1.8o: ; 0 

pas.'kii'iantcpefl^KkT r ap- 
draudąj .’.

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lai.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kunos 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas. |

GRAMERCY
Shipping, Inc. 

711 Broad St.
Newark. N. J. 07102

Est. 1917

— Dr. Algirdas Maciūnas, dir- 
! bes Cflnfi'sl CcmmuniŲ- Hospi

tal 28 melus, išėjo pensijon, bet 
dar dirba toje pačioje ligoninė- 

>' je. Jis yra išrinktas ligoninės di- j 
rektorium.

Paieškoma? MARTA JURGE
LIS, turėjusį du' sūnus, galėjusi i 
bjjti 60 —-65 metų tr gyvausi į 
Rheinė - Westfalicn, Ddrlaubi 
KaseriV- Jos paiešiko Stefan ė; 
Celler, kartu šu ja gyvenusi j 
Rhpine - Westfallen,

2.>1 į North Lowell, 
Chicago, Ill. 60639

— Marcos, atskridęs j Hava
jus. lėktuve paliko §1 milijonus 
(ioi'rių. '

BY OWNER

S. Maplewood, TsL 254-7455 

pat daromi vertimai, gimlnk

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

2 bedroom brick, expandable, ' 
maintenance free. 3705 W. 69th 
St., 864,900. Tel 581-4287. - ■

REPAIRS — IN GENERAL 
ĮvsirtH Taisymai

Taip 
'škvi^timsi. pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie blankai

Turintis jlgų. metų 
patyrimą

Pranas d. . Meilė, OPA
2649 West. 6Urd Street

Chicago. Ill- 60629
Tel.: Raštinė — 776-5163

Namų — 636-5347

TAISO ORO- VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
W DŽIOVINTUO/MAŠLNAS 
? BEI KROSNIS.'

Se Tn a n D ė. č k y £ 
. Tek 585-6624

HELP WANTED —-’ MA’LE-PEMALF 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy •

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
i-rt ruošiatės keliauti — kreipkitės j uiemviR .įstaiga :

BureauAmerican Travel Service
3727 8. Western Ave., Chicago, Ui- 60643 1

Teiti. 312 238-F787 !
» JtemokaBuu pctwrunmaa uxexknnt lėktuvų. traaklnių. litrą telb>- 
(cruises), neAOuCių xr tuiomobibu nix>mannio rezervacijai; icTcrducC*- 

eje Xebonlu draudimus; Organizuojame keliones 1 uetuvs tr kitua Icaitux; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoie Ir teikiame tnfvc- 
uauijAs -įsaiA ieuoniu relkilal*. Į

» Taupysite stensdxmi Chartered lėktuvais, tik l-s1km resemoa rietaj 
« mtato — pneš 45-60 dietu> l

Homeowners discounts 
F. Zapolis, Agert! • y - 

2208% W. 95th St 
-----Everg. Pirk. HI, /' 
. $0642 ^424-8654
* State- ihĮrtn f rįrfKM? CjBuai!
' OffrCP BkKvn.nqton' Hknoj^ '

t
S;

i

GOVERNMENT JOBS, 
$16,040 — $59,230/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1.805 - 687-6000 
Ext. R-9617 - 

For current federal list

Advokatai

■ GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo nltndo?: Kasdien:

9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro. 
Seštadu nuo 9 vai. r. iki 12 Tai f.

Ii pagal susitarimą.-
TeL 776-5162 L.
West 63rd Str->ri

CtŪC££n, RL 506??
■i

ACCOUNTING

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

Call 275-9715.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
Y. BYLAITIS 
k V. BRIZGYS

3 Darbo valando*:
3 _ Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
g Šeštadieniais pagal cusitirinw

I
14O6 S. Kedile Av».
Chicapo, III. 6062$

TeL: 778-8000

JOHN GIBAITIS 
Advokatų įstaiga

5247 8. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

RENTING IN GENERAL 
N u o m o t

Marquette Parke — 4 kamba
riu butas 8ii šiluma, suaugu
siems. Skambinti po 7:30. .vai. 
vok- pirmad. iki penktad. arba 
savaitgali bet kada. — 931-4066.

——

— Corazon Aquno. sudarė 17 
asmenų vyriausybę.Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 merų.

Imported Cog'i.-K. 80 The Jos Gameau Co. Lou svta. yv

C TW Dnr^ey Latar* torio* THvftton ot 
SufjJoz, |nc„ Lmidift. Nebraska.6^50L

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Saturday March 1, 19£6
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Miko sikikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
Pradžios iki II Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 18-1 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” it pas 
autorių.’ 6729 So Campbel]

Ave., Chicago, IL 60629.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin^Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneece at.




