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NTAS PRIVERSTAS NUSILEISTI 
KONGRESO KOMITETAMS

Vietoje $100 milijono, Kongreso komitetas skirs 
tik $75 milijonus.

sakomu

.as jėgas išlaisvintu kolonijų 
kad netapm vergais.

Tol o <iusli į č.c.dą. Centro Af-
iką, Shchrą. patyriusius la-

ČEKAI GAMINA NICARAGUA! SPRAUSMINIU3 
LĖKTUVUS, HELIKOPTERIUS

Dalis sprausminių jau atvežti i Kubą, kiti bus atgabenti
ūmus, gerus acu.e.;sttotorius, 
isa t:u labai branch.i kainavo.

šia vasaraw c

v.o kovas. Jeigu krašto nerodo 
ryžto ginti demokratinę santvar
ką, tai teikiami milijonai krašto 
neišgelbės, galvoja O'Neil. Prezi
dento Rengąno turimi faktai kal- 
ra visai ką kita Prezidento tu- 
j imos žinios rodo, kad rusai ko
munistai stengiasi prietiltį pas
tatyti Centre Amerikoje.

WASHINGTON, D, C. — Pre
zidentas Rcaganas tikėjosi gauti 
100 milijonų dolerių, kad galėtų 
padėti Nicaraguos* gyventojams, 
norintiems gintis nuo
nistėjusiu sąridinistų ir atvežtų 
Į Nicaragua Rytų 
Lenkijos Jugoslavijos kovotojų 
prieš JAV “imperialistus”.

Prezidentas informavo kongre
są, kad dalis Čekoslovakijoje 
gamintų šprausminių lėktuvų lai 
va is jau atvežti į Klibą. Kiti lėk- 
ti!'rai ir naujai pagaminti heli
kopteriai jau bus atgabenti karo 
pabaigoje. Paskutinei užsakyti 
helikopteriai bus Kuboje gegu
žės pradžioje.

Visoje Nicaraguos šiaurėje ei
na kovos tarp sandmistų valdžios 
Falininkų ir gyventojų, norinčių 
įvesti demokratinę santvarką- 
Jalogina provincijoj kovotojams 
pavyko iškelti Į padanges dide
lę elektros stoti. Visa šiaurės va
karų provincija liko be elektros 
energijos ię šviesos.

Prezidentas Reaganas. praeitą 
savaitę pasakė kalbą apie sovie
tu' vyriausybės, pastangas Įsistip
rinti Nicarą^iog g^įękti Meksi
ką, o iš ^!W.v^uįF-ti,pa- 
siryžus^&.jteroristaiV ętr|t3tetį ko
vas, pačioje Amerikoje..bet/^ong 
reso atstovai nekreipto -'' pakan
kamai dėmesio Į prezidento nu
rodytus faktus. Kongreso atsto
vai nutarė skirti tiktai 75 milijo
nus dolerių, bet ir ši suma bus 
leidžiama medicinos ir maisto 
pagalbai, bet ne ginklus kovo
to jams.-

Nicaraguos diplomatai pasiū
lė 90 dienų paliaubas ne vien pa
čioje Nicaragndj, bot San Salva
dore. Gvatemaloje ir Puerto Ri
co valstybėse.

Atstovu Rūmų pirmininkas 
Thomas O'Neil Jr. yra į 
kad amerikiečiai neturėtų kištis Į 
Nicaraguos gyventoju tarpusa- 
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Vokietijos.

įsitikinęs.

NACIS NETIKĖJO 
HITLERIO PERGALE

Praeitą antradienį Chicagos 
žydų kapinėse buvo palaittota 80 
metų žyde ■Lottis Latz. Vsą ka
ro metą ji buvo saugoma vieno 
vokiečių rracio bute, nes jis ne
tikėjo nacių pergale. Jis žinojo, } 
kad vokiečiai, karą pralaimės, 
naciai bus teisiami nž nusikal
timus, tai jis norėjo išsaugoti 
žyde kuri būtų teisme jam liū- 
dįtninkė.

Po karo minėtas nacis buvo 
suimtas ir teisiamas. L. Latz liu
dijo teismui, kad teisiamasis vi
są karo melą ją slaptai saugoje 
savo bute. Josios tėvas ir sesuo 
buvo naciu nužudyti.

Kag^ęįryką- -medžiagą agrie bu- 
husic^^»7ziaųrumus, tai i fųrė-

tikėjė pergale tūkstančja metų 
imperijos įsteigimu.

Naciai žudė žydus, kad ta im
perija būtų galingesnė, bet buvo 
ir (tokių žydų priešų, kurie savo 
bute slaptai saugojo žydus. ka<i 
vėliau būdytų apie esimą gerų 
nacių. :

Lottje Latz buvo baigusi me
diciną. <namuose ‘gydė sunkiai 
sergančius. Cbicagojc Thorek li
goninėj dirbo .37 metus.

— Nicaragucj žydai skundžia
mi. kad valdžia laužo pagrindi
nes teises.

y LIETUVI, NEPASITARNAUK OKUPANTUI

Nenuostabu, kad Lietuvos okupantas imasi visų nau
jausių priemonių, kad tik susilpnintų mūsų vieningą ko
vą prieš jo žiaurią priespaudą-

Šiuo kartu jis panaudojo išeiviams pati apgaulin- 
giau ią ir klastin<riau:sią būdą ratsiųsdamas savo kultūri- 
rininkus, kurie k.lvtti su pasitarnaujanč;ais okupantui, 
solistais D. Sta n kaityte, A.Grigu ir muziku A.Vasaičiu; 
surengs vj.-a pile koiteoitų Chi?agoj. Kai kuriuos net Di-
džiąją Savaite! - į-

Juk dar neišdžiūvo partizanų krauju permirkusi ok- 
Lietuvos žemelė, o jau atsirado tr.u'iečių kurie greitai 
sugebėjo paminti nuo ko jie ir kokius isipareige imus iš 
bėgdami išsivežė.

Mes griežtai pasisakome prieš šių koncertų rengimą 
ir kviečiame visą patriotinę lietuvių visuomenę, o ypatin
gai savo narius šiuose koncertuose nedalyvauti. DALY
VAVIMAS KONCERTUOSE - PASITARNAVIMAS 
OKUPANTUI.

Dr- Vytautas Dargis.
JAV R. L B-nės Centro Valdybos pirmininkas, 

Aleksas Baradas,
Venezuelos Lietuvių Draugija Chicagoje

Prez. Reaganas prašo Kongresą paskirti 100 milijo
nų dolerių, kad -patys Nikaragvos gyventojai neleistų ko- 
munistūms steigti savo bazių NlifaragoJerV.“

MITERANDAS PRAŠĖ J. CHIRIACA SUDARYTI 
NAUJĄ VYRIAUSYBĘ

Paryžiaus miesto burmistras dvi-valandas tarėsi su 
“neo gaulistu”.

PARYŽIUS. Pr. -- Prancūz:- 
jos' prezidentas Fr. Miternndas ’ 
pakvietė Paryžiaus merą Jac
ques Chiriacą i Elizie jaus Rūmus •

paprašė, kad jis sudarytų nau- 
"a Prancūzuos vvriausvbe. «. «. , —

Buvęs kairir.spnrnis socialist?-.' 
•parent Fabius, keliais atvejais 
gnaibęs nrezidenta Miteranda 
dėl padarytu nuolaidų Naujoj 
Gvinėjoj. Čade, Alžirijoje ir ki
tose srityse. pralaimėjo rinki-i 
mus.

iė socialistus, 
šiucs rinkimus laimėti. Preziden
tas nekreipė dėmesio į buvusių 
rinkimų propagandą.

Prezidentas asmeniškai pak
vietė Chiria.cą į prezidentūrą ir 
jam pasakė, kad jis turi didžiai’.- 
. ią narių skaičių, todėl aš ir 
kviečiu sudaryti naują vyriausy
bę. Jiedu kalbėjo ištisas dvi va
landas. Palietė įvairius klausi
mus. Jis nesitikėjo, kad prezi
dentas būtų ji pakvietęs visam 

Praeitą sekmadienį Prancūzi-j‘‘.raštui valdyti. Paryžiaus miesto 
jes socialistai pralaimėjo parla 
nento rinkimus. Premjeras Fa
bius. įsitikinės, kad didelė kraš- 
to gyventojų dauguma nepnta-

Jam pavyko ir

vadovybė v ra didelis darbas, o 
vadovauti v;san'. kerštui — dar 
didesnis.

Chii iacas neatsakė i preziden-
Ha jo kabineto vedamai politikai. 
piiTnadienio popietę čitėjo i par
lamenta, prisipažino, pric klaidos 
ir įteikė socialistų partijos vadui 
Jditemndui atsistatydinimo pa
reiškimą

Social.sfas Miterand.is prisi’ai- 
kvdama> demokratinėm tvarkos Ii pareiškė, laimėjo “neo — (pn-i 
ii-tai”. Paiyžiaus meras Chiriac 
suskaldė pen Charles de Gaulle 
piriją. Jis pareiškė, kad dabar- I 
linini Charles dc Giulle partija
žmonės vra atsilikę Jis sudarė 
n:<n<ą partijos vadovybę ir lai
mėjo P vžiav-s mic-io rinkimus. I 
Savo laik”. jis labai smarkiai puo

KALENDORĖLTS

Kovo 22 d. Ę-mvenutas, ('ren
tė Linas. J

Saulė teka 5*52 leidžiasi 6:05.

Saulėtas, truputį šlltesns.

to Miterando pasiūlymą. Ji- pa
dėkojo. kad jį pakvietė vyriau
sybei sudaryti, bet staigus pa
siūlymas jį išmušė iš vėžių. Jis 
net nežiną*, ka jis darysiąs su 
Paryžiaus mero pareigomis Tai 
didesnis darbas negu jis buvo 
įsivaizdavęs. O dabai jis pakvies
tas dar dice>nei atsakomybei.

Prez. Miterandas papasakojo 
Chiriacai, kad <ocial stai, paėmę 
I- rašto vadnvvbę išmoko ao’nu- 
mstraciįcs reikalų. Jie turėjo
daug Įvorių planų, bet kai pa
ėmė ku.što ndminiitraciją. tai 
siuidurė su klaushnpis apie ku
ri.ios anksčiau negalvojo.

Per penkis metus socialdemok 
ratai at’ikn daug didelių darbų. 
Pirmon eilėn p/žabojo nepiikla;; 
:omą nt įminę. Tas Irbai svarbus 
ir dideli- dalykas. Jokia didesnė 
valstybė negali būti be tos jėgos. 
Visa tai labai brangiai kainavę 
Teko idėti daug energijos ir pini
gų. Reikėjo sutraukti pačius ge-
rinusius moks’i; inkus.

Išlaisvino kolonijas, het tas ko 
| icnijas pradėjo grobti ru<ai. Me< 
I negalvojom išlaisvinti kolonijų 

k; d jas pagrobtu rusai ir žmonc* 
Į pavergtų Reikėjo siųsti geriau

C- iria^as p‘ižadeįo tiktai tre- 
Ldirnic vnkare pranešti, ar jis 
u:.ks hntrs siu pareigų, kiniu 

ne įtikėjo. Jam p rezidentas 
joir.u pas-.eoe/j. k..o jei nesu- 
:kių. tai pi’.'.rdo pranešti, k^s 

? “neo - gau’isių" galiausiai tik 
ų šiem pareigom.

ISPANAI PASILIEKA 
ATLANTO SĄJUNGOJE

MADRIDAS. Isp. — Praeitą 
•; eviadenį ispanų dauguma pa- 

sssJkė uz Siaurės Atlanto Sąjun-

Piicš ref,?i'Cixiunią. premje
ras Feupe (ionzalės pareiškė, 
kad jis bus priverstas afsista- 
tydrnti, jeigu dauguma pasisa
kys prieš šiaurės Atlanto Są
jungą.

Kra^o .gyventojų dauguma 
pasisakė už Felipe Gonzole/, nps 
bjojo, kad jis neatsistMydntų. 
Paskutiniais 3cmatais krašte bu
vo ramu ir laisvė spardai. Ispa
nai nenori, kad grįžtų diktatūra* 
krašto*

PATARIA BRAZILŲ KUNI
GAMS NEKOMUNISTĖTI

ROMA, Vat. — Popiežius Jo
nas II-sis sukvietė Romon Brazi
lijos vyskupus ir nustatė ga^5** 
Liaziliios dvasininkams. Jis ta- 
tė:

—Katalike bažnyčiai bus daug 
guriau Kūju dvasiškiai nesiryš 
cC'itikuoli ir nekreįps tiek daug 
dėmesio i “išlaisvinimo teolo.

Romon atvyko 21 vyskupas. 
Jie aptarė daugelį klausi m ų ir

WASHINGTON. D. C. — Pre
zidentas Reaganas praeitos savai- 
lės gale paprašė kongresą paskir 

i $100 milijonu dolerių, kad ga-! 
ic-ų padėti prieš sandinisuis. ku- I 

.■ e iru* i'teigė kare bazę Nicara- 
guoj.

- Į
Dabartinė Nicaraguos vyriau 

ybė nori sudaryti stipria b: z \ Į 
iš kurios sovietu apg:nk!uolo> ,•’ Į
Kare jėę.os galėtu atkirsti Pieti.il 
Xmerika nuo šiaurės, valdyti \i- 
•ą Karibų jūrą, paimti joj? 
- sančias salas, pavergti Panamą 
ir nutraukti susisiekimą ne tik | 
■u Pietų Ameriką, bet galėtu 
pakenkti susisiekimui su Euro 
na Afrika ir Indiia.

Prezidentas antradieni tarė- i 
<u 20 kongreso atstovų, kurie bū
ti linkę pasipriešinti sandinis- 

tų priešams prašoma suma. Pre
zidentas įrodinėjo, kad dabartį 
niu metu Amerikos karo jėgoms 

; nereikėtų įsikišti sandinisbu pri- 
mestą prokomuni>tjp^ vyriausy- 

I be. Bet jeigu sovietų" ginklai 
bei partizanai bus vežami iš Ry
tų Vokietijos. Lenkijos, Italijo> 
ir kitų valstybių, tada redkė> 
Mušti A^merikcs karius, o tai 
orangiau kainuoja.

Vak. Europai ir Amerikai ži
noma, kad sovietu inžinieriai tu 
koslovakijoje gamina ^nrausnv- 1 
nius lėktuvus ir hcbkopteriiH 
D; ii> tų lėktuvu prieš mctu> bu- 
”0 atvežti į Nicaraguos Pacif’ko 
uostus. Antroji grupė jau gabe
nama P'*r Kubą. Rusai jau atve 
f.ė spraiisminius lėktuvu? į Kubą

i r lo’:kJa g^ros progos pernrjtt 
Juo- į N-caraguą. Kita <I:JL įru.-, 
atgabenta k* vu pabaigoje. nrrr 

helikopteriai bus atgabenti 
v\‘ <aros \ !•>.<>’ oje. Dali p .kvi^u 
kongreso ar stovu p-e?idont:.i pa
vyko įnkinti. kad reikia skhai 
įrašoma suma bet keli vis dar 
dujoja. Keli demokra-u vadai 
nemano, kad rusai (Lįs imtis to- 
a’C žingsnio, bandy; izc!iuo:i 
šLi- ė'- Ameriką.

Antradienį Vašingrone buvo 
u vykę * Kanados premjeras 
Eikm Mroney Baltuose Rū
muose prezidentas pasirašė su
tartį Kanadą, kuri abi valsty
bes priverčia imtis priemonių 
apdumti nuo rudo lietaus. Pa 
V.škėjo, kad t;i> lietu- daro dide
lę žalą javams. nievom> ir miš
kams.

Prezidentas panaudojo tą pa- 
e’ą progą aptarti sovietu karo ba
zės įsteigimą Nicaraguoj. Fakti
nei ta gazė jau reniai ten yra 
įsteigta. Dabar nišai stengiasi tą 
i azę padaryti prietilčiu greti
moms valstybėms pavergti

Prezidentas Įtikino premjera, 
iog reikia pradėti pašilaiimai 

’oc ūdromis jėgomis apsaugoti 
Laurės Centro ir Pietų A.meri’ 
:ą nuo sovietu bazių. ii

— Atstovų rūmai atmetė prez. 
Rcsgano prašymą pa^kiipi $100 
mi 1 i j on u Nica raguos kovott)- 
jams.

išvažinėjo, pasiryžę Įvesti tvar
ką, kaip tai padarė Olandijos 
dvasiškiai.

— Senatas yra pasiryžęs skir
ti .prezidento prašomus ~;r.igus 
Nicaraguos kovotojams.Kl. ni j 
svarstys r'doyu ?b’ejų iūti.’ 
kompromisinė komisija.

STASYS DUBAUSKAS (ccuirc). JTEIKTA ATSTO\ UI
FRANK ANNUNZIO (dešinėje) L. ENCIKLOPEDIJĄ.

K c.r.eres o atstovas Frank Annunzio vadovavo Lietu
vos nepr kUusomybės 68 metų paskelbimo sukakčiai pa- 
ntioė i A.meriKOS Kongrese Kongreso atstovas calės 
lengvai surasti kaikuriuos duomenis apie rusų pavergtą 
L ietuvą Kairėj stovi kun- Valdemaras Cukuras. minėji
mo dieną skaitęs mlldą susirinkusiems.

Pieti.il


ROKO ĮVAIRIOS FORMOS

Nebūkime avinais,vedamais j skerdyklą 
'usekime turimą pakeltą kraujospūdį ir gy- 

kimės 
adymus.

• Vienoj kūno puse^.^pąi.ąlyži^ 
— strpkas. dažniausiai 65 pro-,] 
centai vku stroku. atsitinka dėl i 
užsikimšimo — thrombozas, ar

terijų, kuriomis kraujas teka į ] 
smegenys. Antra sayo dažnumu . 
sfroko rūšis 20 proceųių atšipau-, 
da dėl kraujo išsiliejimo į sme
genys (ceicbral hemorrhage), i 
li ečia savo dažnumu stroko TŪ-1 
šis 10 placentų yra is kitų vietų Į 
atkeliavusiu kraujo krešuliu už-. 
iįkimšimas arterijos (embolism) | 
teikiančios kraują smegenims.
r. Stroke Ptišaukėjai r.i

ištikimai pildydami gydytojo 
Mediciniškas raginimas

v.rimą uždengtame puode. Stįp 
i :ai pakaitijĮĮis — vęrdąs vanduo 
pakelia d-Ulgti ir dalis vandens 
:s: ilieja š puodo. T..;p yra ir su 
j ; keltu kraujo spaudimu- jis 
j>am|žia padidintai negu naima- 

t ai, , ąpciijps ųenciės. Tada jos 
- Ipnėja ir galų gale plyšta. Tada 
kraujas išteka į smegenis .ir pa- 
Ijųįęia krauįp.'spaudimą smegeny 
se- Tada nęgatująnios maisto 
nyksta dalis sniegelių celių. Apie | 
.0 procentų tokių bgoilių miršta 
laike pinuos paros.

T'Turint’tji pakeltą kraujo spat; 
dfmą mūsiškiai net penkis "kaę- j 
gis dažniau dėį.krąlijo iąsilįėjinjo’į 

įtą^strųką, pįdygi-! 
jif Jojo spaudimą •

smegenyse gc 
aus su neima 
turinčia Ls.

Kraujo .-paųdimas į arterijos ‘ 
sieneles yra panašus į vandens i

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMI
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

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

anioui

e ny-

Lis sevo Kraujo 
tai dubai metjici- 
ikiLU ligonis nes 
>as gydytoją k ra u

klausosi sveikatos pranešimo AlvudoPensininkės
pažmonyje, Lietuvio Sodyboje-

Nuotrauka M. Nagio-

gali staiga ar pamažu pribaigt: 
o gyvenimą. Jis taip pat turi ti

kėti, kad pakeltas kraujo spaudi
mas turi būti gvdcmas per visa 
paciento amžių. Kiekvienam taip 
pat žinotina, kad hypertensijos 
gydymas yra labai brangus, vais
iai yra biangūs. Bet tai yra nie
kis, palyginus kiek išlaidų atne-

I i-a strokas, nekalbant jau apie 
|: mogaus .-veikatos vertę.
i

i

>ekimas yra gydytojo darbas.

Gydymai Hypęrteiisijos Atito- 
. i /ma-' ■ St roką

Kiekvio nam. yra svarbu, tvar
dytis pskęltaf kraują spaudimą. 
Jo-gydymas* ifažnąįs. priklauso 
nuo. paciento, nusiteikimo gydy
tis. ■ Pacientas turi nepamiršti, 
kad. pakeltas kraujo spaudimas

tekoo atlankų. Taigi taip ir 
ištaitvirtiua išinhitip^i knygų zo 
džiai, kad daug yra pašauktų, bet 
mažai išrinktų.

Dabar išryškėja netesingi šū
kavimai visiems teikti lygias ga
limybę, ir tik tada būsiančios iš
spręstom visos šiandienines sun
kenybės- Tikrumoje, dar teikia
mos lygybės negana, reikia dar 
ir išmintingo žmogaus tomis ly
gybėmis pusinaudojančio. Juk 

pradėjo 1981 m. jfie visi ligoniai Fordo klinikoje 
turėjo lygias teises lygiai ge
ras aplinkybes gydymuisi hyper 
lensajos, bet ne visi, o tik 17 pro
centų jų pajėgė pasinaudoti. Vi- 

Si kiti sirgo toliau, susiląukė kom 
plikacijų, ėj j bedaribių eite* ir 
keikė prezidentą, kam jis juos 
skriaudžiąs.

Todėl nesiduokime menkos as
menybės rėksniams, kad jie mus 
suvedžiotų ir dėl savo apsileidi
mo kitus kaltintų ir mus parazi
tuotų, iš mūsų prakaito gyventu. 
Visiems žmonėms turi;būti suda
rytos vienodai geros sąlygos siek
ti sveikatos. Bet to. nėra gatia: 
reikia visiems vienodai stipriai 
stengtis gautomis sąlygomis pasi
naudoti, paklausant sveiko proto 
reikalavimams. Bet. kai tokio 
proto nėra, taip ir lieka neišnau- 
dotos'net ijtaggjiiiusios suteiktos 
žmog^-^ąJy-gccT^LLgiau apie tai

ūirąta tą tupuuiųjtru re- 
e^ptų, wištų mena pakar- 
tptinai pas gydytoją, nes tuo tar- - 
PU jaučiasi gerai.

Net 50 % Hype ne lįsi runku 
Nesigydo

Hypertensinink'is gydą gydy- ’ 
lojai praneša, kad nuo 42 iki 60 j 
procentų žinančių savo ligą li

gonių nesugrįžta tolimesniam gy i 
(lymuisi Pajėgi Henry Ford kli-Į 
uika Detroite

udimo. Al
to rijoj e besi randan 
o sodyboje per tris 

d.eitas savaitėje Lik r mamas be
a* lyginimo kraujo spaudimas 
i ifckvicnam norinčiam tokio pa
tikrinimo. Taip pamažu mūsiš
kiai yra pratinami prie tinkamos 
mediciniškos elgsenos. Nors ir 
meko blogo nejaugiantieji jau 
t teina tekiam patikrinimui.

Dabar kiekvienas mūsiškis turi 
Įsikalti savo galvon du dalykus: 
’ reikalą tikrintis kraujo spau
dimą ne: nieko nejaučiant ir 2. 
kiekvieną pakeltą kraujo spaudi
ny reikia rimtai tvarkyti, nežiū- 
nnt, kad jis kol kas Gar nesuke- 
-ia jokių blogumų.

Žmonės Nesirūpina Rimta
Liga

Jei liga neskausminga, jei ne- 
rt’ikaląuja ji dietos ,ir jei ji ne- 
liečtaSįp.tynnųncrjąja žmo
gus nesirūpiną., ISfea iga kaip 
Lik, ir yra hypertensija pačioje 
•avo pradžioje, nesaada.dar žmo
gus nieko blogo nejaučia. _______

Neteisingai žmanės galvoja,

L^KSMlį ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

venuoliku mėnesiu ji neteko 
pusės vi,ų ligonių. I-o 5 metų peę 
<5 procentai tokių ligonių įuosto
jo gydytis toje klinikoje. Devyifi 
procentai jų mirė ir tik 17 pro
centų jų tęsė gydymą toliau.

Tai nėra kaltė-pačios klinikos, 
bet pačiu pacientų. Tas nurodo, 
kaip žmonės nesupranta hyper- 
lensijo reikšmės ir kaip jie ap
leidžia kelią dėl takelio, dėl viso
kių menkniekių, r i
Tokiam ių apsileidimui neturėjo 
didesnės reikšmės nei išsilavini
mas, nei ekonomiškas stovis. Jau 
nesni ir tamsiaodžiai sudarė di- 
Jžiausią nesigydančiųjų skaičių. 
Tamsumas ir netvarkingas gyve
nimas čia turi savo įtakos Į tokį 
žmonių apsileidimą

Išvada. Dabar visieiiis tįuš aiš
ku, kad žmagaušLtVcrldnga asme-' 
nybė — jo tinkama-, būdas, nusi
teikimas yra svafbkušiaš žino- ’ -Ą - 5r- » *
gaus turtas. Net geriausią klini 
ka, kokia yra minėta'".' Detroite Lion. Ajove Book, 
menkabūdžiui netalk>na, -nerĮjfe^ 
—-------------  '

žmogaus vidutinio kraujo spau-, 
Ji INO reikia keletą kartų jį ma- j 
li'oti Yra žmonių labai jautrių 
kraujo spaudimo matavimo apa
ratui. Tokie turi pinnrą priprasti 
prie matavimo ir tik tada to
kiems tikras krauju spaudimas 
susekamas Kiti, atėję" pas gydy
toją, visada turi aukštesnį krau
jo spaudimą negu, namuose.

Žinotina.’ kad kraujo spaudi
mas gali kaitaliotis, ir nuo^kitų. 
kitokiu oriežasčiu. o ne nuo Vieš 
ilgi įta-nppsJr- nėrvvpitiflio. 
Hjaujo spaudimas kyla senstant 
Lydytojai besirūpiną pensininkų 
negalavimais (garantdogai) net 
vra nusistatę koks yra norma 
lūs senesniojo kraujo spaudimas. 
Tas sukomplikuoja sužinojimą, 
ar pensiųinko dypertensija yra 
dėl jo amžiaus, ar Jėi kokios li
gos.

Normai ius Kraujo Spaudimo
N and t

Dar žinotina, kad strokas pa
liečia žmogų pačiame jo pajė
gume. darbingume ir šeimai at
sakingume. Jis vieną iš tokiu.li
gonių .užklumpa karo tarnybos 

■ mžiuje. Todėl hypertensijos gy 
ymui nusiteikimas ir tokiu gy- 

:’ymo rcika’ingiBiiiu tikėjimas ga- 
ii žmogui užklupti prie geros 
•veikatos

Pakrito Kraujo Spaudimo 
Matavimas

Nuo p.ikeFi<^lįidjQ.. spaudimo 
psa ugoj i m ąi ėfebartiriė medici

na nežino tikrai sėkmingo būdo 
i nei priemonės. Panašiai, kaip ne 
įgalima pilnai apsaugoti nuo Ne
muno potvynio pavasarį, taip ne 
.ąlima išvengti hyperteusijos kai 
Tirtiems zinongtiiis, Žinome kode! 
Nemunas ptvinsta ir stengamės 

apsis, ligoti pyli
otais, bei mes negalime sulaiKyti " 
ietaus ir pavasarinės saulės spin 
ulių. Panašiai atsitinka ir su hy

pertensija

.... Normalus, arba vidutinis su
augusių kraujo spaudimas yra 
ipie'120 80, nors ir 140 90 jis ne
būtinai laikytinas nenormaliu. 
Jis gali būti pakeltas dėl dauge

lio priežasčių. Tu priežasčių su-

Pasį^ąjįyti. Arthur Ankowitz, 
trukęs and th ei r Preven-i

s

£

a;

1

Euphrosine Mikužiūtė $

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje iždininkė S

skausmus 
spaudimą, 

nežinomos

A

:nų 
yra 
•u: 
iga

Jei ligonis žino, kad jis turi 
igą, nesukeliančią jam negeru- 
nu jis ima nuo jos vaistus tik 
:rumpam laikui. Po to, jis pa-

■ž

ALGIRDAS IR ALDONA BRAZIAI

Justice, Ill.

FRANK D. SAVICKAS
State Senator 27th D^įriot . 

and Ward Conimitteeman •— T5tb
Regular Democratic

Normalus kraujo spaudimas 
yrą apsauga, tarsi skėtis nuo 
troko. Gyvenimo patirtis moko, 

kad normalų kraujo spaudimą 
turintieji žmonės rečiau gauna 
stroką, negu Virintieji hyperten 
siją. ' \ '

Dabar gydvtojai žino būdus 
įkelto kraujo spaudimo snkont- 
iūbavimui. Jis nėra pagydomas, 
už tai kontroliavimas turi tęstis 
\ įsą žmogaus amžių. Taip pa"! 
vra žinoma, kad toks sųkontro- 
.iavimas yra galimas tik tada, kai 
pile šio reikalo rimtai ir nuolat 
tvarko.

jūk turintieji galvos 
’ori pakelta kraujo 
Tikrumoje, pačioje 
kilmės kraujo spaudimo pakilimo
pradžioje žmogus neturi galvos 
skausmo.

Liga nesukelianti nusiskundi- 
— kaip tokia hypertensija 
vadinama mums keistu var- 
Lathųiic Disease i— tai yra 
be nusiskundimų- Ji tol ne

sukelia negerumiĮjkol nestibujo- 
a. Yra daugiau tokiu lathanic 

hgu: jų tarpe tuberkuliozė, reu
matinis karštis, lengva cukraligę, 
Jos visos ii dar kitos pačioje, 
nadžioįę vra sunki ii diagnozuo- 
amos; nes žmogus nesijaučia 

;ergąs.

U ŠVENTOM VELYKOM

Aldermans; FRANK J. BRADY
15th Ward

lar Democratic Organization

Sveikiname visus savo draugus, pažįstamus ir 
artimuosius, linkėdamas

JOHN JOKUBONIS

ChicafTOi S. Tll. H'day, Nlatvh 22 1



VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS

TĖVYNĖS IŠDAVIKĖ

J. Klauseikis

3208’/z West 95th Street

Phone: G Arden 4-8654

Mutual Federal Savings

INDELIAI APDRAUSTI IKI S1M.000AUDYKLA “JUOSTA

----—’

Tylenol works on minor arthmis pain 
but does nothing tor inflammation 
Taken regularly Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 PM. Thmaday, »> A M. to 8 P M. Saturday

9 A.M. to 1 P.M. No Business Transacted on Wednesday. .

NKSMU-^y. ŠVENČIŲ

linkimeVisiem^jnū^klientams
■ Ir draugams;

Nors mano motina buvo bai
gusi tik pradžios mokyklą, bet la

Atdara šiokiadieniais nuo
J frL ryto Ud 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nno 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vak.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
SAVO KLIENTAMS IR VISIEMS LIETUVL4MS LINKI

5 CHERRY MEAT PACKERS, Inc.
4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632 

, ' ■ ' Tel. 927-1200

|-|Lietuvos generaliniu "konsiitas 
1%-tautas Čekanauskas tą' dieną 
pivo Čikagoje, konsulate gau- 

svetimtaučių sveikinimus ir 
būties konsulo surašytą pyafcal- 

čekay, 
naiĮskįėitę:'’ Wh^riie’ buvo sve- 
čių'svetim Jaučių -r- latvių estų ir 
«inėrikiečių; Juos šcenon-p^ąL

Ji buvo tokia, kaip ir daugelis 
iivalkijos Ivgumu motinu. Ji 
uvo kukli, paprastais rūbais ap-

ĮVAIRI APDRAUDA — INSURANCE

INSURED, SAVINGS ♦ ROME LOANS

ęovė D. Petronytė. Pagiwdinjei 
galbai pasakyti, kaip programoje' 
Įrašoma, buvo pakviestas.. Langs 
‘Kojelis iš Washington^ p. Gs

LINKSMŲsV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
v b- r linkime

Vieną Šaltą vasario dieną ma
ma mirė, sulaukus- 90 m. Sesuo 
rašė, kad mirė labai ramiai, tufe- 
dania visą sąmonę, kartojo visų 
savo'taikų vardus. Ji palaidota 
'tėviškes kapuose.-šalia savo vai
kų ir vyro. ; -ro- - 

Mirus motinai, aš pajutau, lyg 
kokią, tuštumą Tąisjląikais visi 
j)radėjo važiuoto. į Lietuvą,. Fa- . • - * - 
nūdau ūr' ;.š aplankyti tėvų - ka
pus- Man -daug- kas tvirtino,- kad 
neleis, .bet galvojau, -kad reikėtų1 
landyti. Taip: 1971 m. ir aš sii 
ekskursija atvažiavau į .Vilnių, 
sunku ir .aprašyti tuos rpihnuo- 
šius įspūdžius. kai broliai ir sese- 
ivs nėpažirtą tavęs c tų.nepažjs- 
ti .'jų. Bet--po kelių minučių viė-'

2759 W. 71st St., Chicago, HL
t RŪPESTINGAI ariLDOMl RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Pavasario Švenčių - šv. Velykų proga
SVEIKINAME NAUJIENŲ

DRADARBIUS;ŠŲ MVENTŲmIS. VELYTOMS

s’neti su
Lietuvoje
gavau laišką nuo mamos. Tada ir 
prasidėjo '..ūsu susirašinėjimai. 
Mes pradėjome mažiau rašyti, o 
daugiau siųsti siuntiniu. Vieną 
dit-ną gavome nno jos laišką, kad 
nesiųstume brangiu medžiagų if- 
kostiumų, nes žmonės netlitįjĮji-: 
nigu ir-DegrJi tu br?.ngių-fk»yanų 
nup’^ktL Jai geriami;. —iaj ^ke 
pečiūkės’ '»ji’ visuomet 
vadindavo). Tada mudu su žmo
na pasikeisdami p-sdėjbmfe jai 
siųsti po 10’ vilnonių (gėlėtu^ 
skarelių oro paštu. Ners tai brau 

I giai ir kainuodavo; bet ji 'rnūfiTs 
visuomet dėkodavo.

Prakalbininkas pradėjo pasipą^ 
>akojimu 1 gimęs 1955 m. Los 
Angeles mieste), kaip čia ir kitur 

.mokėsi, kaip atsirado paskalą 
siekti darbo valdžios Įstaigose 
.bei dirbti lietuviškoje veikloje.

Kalbėjo' užrašėlius' pavartyda
mas, Ijctė šit k tiek Amerikos pre 
L'derito politiką kovoje su komu 
ujzmu.,Kaliais mejėsi nuo vieno J"- i ' ’ -• š S
epizodo prie kito ir vėl griždamas 
t ‘pradžią,- ką jau Irnvo pasakęs, 
jog ir tarp jaunųjų veikėjų esa
ma ilgai kalbėti mėgėjo.

Sei>a;tie^ rei žmogūs neturė; 
tu veržlumo ir pasiryžimo pasi
rinktam t kslui pasiekti, fei 
trūksta 4<>
■'n^S‘;Įuęh.Qiniekąis, ŲnųĮ Kd- 
jdiįft>tei -‘aš; netrūksta^ pėr; 'jo 
.kalbos paoaigos paskutinėse mi
nutėse, .tas .^aš” taip. .pasireiškė: 
* aš as važiavau,
aš nenoriu, %š to nepriimu, aš mi
nėjau, AŠ sakiau, aš šitoj mokyk? 
įpji-ąš šitoj parapijoj, aš noriu, 
aš -noriu- jūsų kraujo, aš gyvenau

kitur, aš baigsiu, aš bandau, aš 
padariau, aš prašau, aš es« bent 
Lėk padaręs., siųskite man pa
dėjėjų”. . . -

Išsireiškimas “aš noriu jūsų 
kraujo” ir “siųskite man padėjė
jų” galima suprasti kaip tartus 
publikos palinksminimui, jos 
dėmesio patraukimui. Deja, gir
dėjau ir tokią nuomonę, jeg po
šūkis “siųskite man padėjėjų” 
nesąs juokui skirtas. Tai puiky-

sirengusi ir skarele apsigaubusi 
galvą, kaip ir kitos nepriklauso
mais laikais mo'tervs. kurias gale- 
j.-j sutikti Mar.ijan«poiės mieste 
ir kituose Suvalkijoj miestuose. 
Ištekėjusi ;i žinojo, kad turės 
bū.i šeimos širdis, o tėtis bus šei
mos maitinta;as. Jo gyvenimas 
nebuvo iengvasž, n^s susilaukė 
net vienuolika vaikų, i< kurių 
trys mirė maži. Ji mus išmokė 
žegnotis ir pirmuosius poterė
lius. ji mus išmokė dainuoti ir 
žaisti- Juk nepriklausomais lai
kais Lietuvoje dar neturėjome 
televizijos, o pradžioje nė radijo. 
Tai ilgais rudens ir žiemos va- 
karais ji megzdavo mums koji
nes ar pirštines ir sekdavo pasa
kas apie užburtas karalaites, Jo
neli durneli be to. mindavome 
mįsles, dalindavome žiedą ir kt. 
Iš žaidimu mums, vaikams, dau
giausia patikdavo rauti ropę ir 
canvti aveles.

\ :>a- okupacija.*, ji \ isą laiką rū
pi iiuM savo vaikui.-.. O kai 1944 
!•>. vokiečiu frontas visur ąu bu
vo pralaužta* h kai rusai ka. dien 
ai tėjo, me pasiryžom važiuoti j 
Vakarus. I’.-tda aš u žmona’ pi a 
šėme, kad ir rrrmri važiuotų sn 
mumis, bet ji at-akė: "Vaikeliai, 
■jūs važiuokite' Jūs esate jauni! 
O aš pasieksiu čia..-’ Ir ji pasi
liko nwniiose...

Kai pasibaigė II pasaitliniš ka- 
šeima

r apsigyvenau Čiką- 
įkūs pradėjau susū-a- 
ivįški.iis. pasilikusiais 
Tain visai netikėtai

Lietuvos nepriktausoJnybės 
1918 m. vasario 16 d. paskelbimas 
paminėtas Los Angelęs. ir a-J>y? 
laikės lietuvių šių metų vasario 
J*, ir 16dienomis. -*

T'er lietuvių radijo programą 
ya ario 15 d. klausyte jams prane
šimais ir muzikine programą bu
vo primi.itu-i&esiatl^tftnii sultak- 
tųvinė dieną, Ęrog«amą parugė 
Stasė Pautięnięnė ii Vincą-: 
Trumpa. Kuris kallėio tema “Ką 
toji nepnklauomybė reiškia.

Sekmadienį, vasario .16, prog
rama buvo Šv. Kazimiero parapi
jos sodyboje ip bažnyčioje. Ren
gėjai Amerikos Lietuvių Tary
bos Los Angeles skyrius, pirm. 
Antanas Mažeika; Liet. Bėųdruo- 
nfnės Vakarų Apygardose^aldy- 
tą, pirm.: Angelė Nelsiepė ir 
Tautos Fondo atstovybė, pirrm 
Mikas Naujokaitis. Jie pažuose 
teškia programą: ryte vėliaina pa
kėlimas parapijos mokyklos aikš 
tėję, po to mišios bažnyčioje ir 
akademija .parapijom galėję.»

Akademijos praožioje atlikta 
jįyrastinė programa: vėliavų sce- 
hbn Įnešimą ir pabaigoje išliesi-.

tvarkė AznolJaš Kungys. 
&meiakos himną solo giedojo !An*: 
Ignas Polikaitis. invokaciją sįkai- 
(c klebonas Algirdas Olšau.škas. 
Kovojusių už Lietuvos laisvi pa
gerbimui vadavavo Antenas JKa- 
staikaj , .. ;, , , • . i .:

• Pasis ,’eč
i niuje ir 
pagal au pasi

1 vės, kad
i Mat ispecialus prezidentui asistentas.

Reiktos lituanistinės mokyk
los moksleiviams rašinėlio kon
kursą laimėjusiems dovanėlės 
Vadovas mokyklos vedėjas J. 
Pupius.

geminėje programoje solistė 
Eimtė V^zjArdienė ir vyrų kvar j 
tetas —' R. Debšys, A. Fd įkaiti s, | 
ĮJ. JĮąrašiūiias, Br. Seliukas. Jų J 
dainavimas publikos gausiais plo
jimais sutiktas. Akomponavo 
Jurgutis, A.. Žemaitaitis skaitė j 

A * %! į

dainų įvadus. j Į IĮ
Pabaigos žodį tarė A NelsieiĮė, 1 

kviesdam i parapijos apatinei! 
salėn pietų. Ten būsiąs pagerb
tas Linas Kojelis. Lietuvos him
ną giedojo visi Publikos buvę 
tiek dauį’i, jog salėn nevisi tilpo, 1 
buvo programą sekusių stovėta- ] 
rni prieangyje. • ’,

b;.i vertina mokslą. Turbūt tai 
' buvo tėčio įtaka. Tad abiejų tė
vų dėka, t ors ii labai sunkiomis

i sąlygomis, mes visi mokėmės ir 
i net siekėme aukštojo mokslo.
Jos gyvenimo sąlygos pasunkėjo, 

I kai 1939 m mirė tėtis. Tačiau 
I hies visi, nors jau sukūrę savo 
; šeimas, stengėmės jai padėti. Kai

1940 m. pirmieji rusų tankai įva
žiavo Į Vilnių, ji tai pergyveno,

I nes suprato, kad tada prasidėjo 
didžiosios tautos nelaimės, nes 
buvo prarasta mūsų nepriklauso
mybė Ji tuoj skaudžiai pergy
veno kad jos vyriausia duktė su 
vvru buvo atleisti iš darbu ii', 
naktį rusų suimti ir išvežti į .Ru; 
sijos giluma. Netrukus ir su ki-.j «. o *. .. „

'ta dukra ir žentu atsitiko pana
šiai. Ji raminosi tuo. kad ne tik 
mūsų šeima buvo ’ paliesta. Mes 
sužinojome, kad ne tik- tarnau
tojai, šauliai, bot ir mūšų kari-' 
ynnkai suimti ir išvežti užkal
tuose vagonuose į Sibirą. O kai 
prasidėjo baisiojo birželio išve
žimai, ji mums patarė bėgti i kai
mą pas gimines ir ten pasislėpti.

Iškentė]tįsi karo pradžioje pir
mose fronto linijose, išvargusikitus susirado insusitiko.

Prieš šią korespondenriją ra
šydamas kalbinau Alto iždininką 
K. Bužėrą ir jis sakė, kad aukų 
vis dar gaunama, apyskaita ne- 

visos svajo- j padaryta, bet jau Vasario šešio
liktosios minėjimo rengusioms or 
ganizacijoms esama saukota pen
kiolika tūkstančių dolerių su vir
šum.

vęs kelia* dienas Vi*- 
k na dieną Kaune, aš;

iau prašvti vadoj; 
eistu n>ar nuvažiuoti

upelę (d. bar ten vadinau* 
mą Kapsuką) ir aplankyti tėvų- 
k:pu< Ji atsakė, jog negalimą/ ’ 
nes tą diern buvo paskirtas Jan*-* 
I ymas ateistinio mtmąaus. Ta
čiau tuo pa1 metu pasirodė tarp
duryje mano jauniausias biolis, 
atvažiavęs į Vilnių m motociklu.

atvadavau į Tada vadovė man leido pa-iiikti 
>u broliu. Gintare* viešbutyje! 
n nitus, b uv g paskirti gana gi’ažūs 
kambaria*. Kadangi mano beu- 
crekęlcivis turėjo eiti su ekskur 
sija Į muziejų, tai mudu su brolitf 
ganą įhųo<rdžiai p rikalbėjome.- 
Ą.š atnešiau iš viešbučio arbatiy 
uėt duėnt -s sviestu, dešros, pay 
niddrūhr .'imonado Buvo ten Ir 
vengriško vyno- bet nepirkau, 
ųęs broli's važiavo su motociklu. 
Ėrolienė buvo dar Įdėjusi didelį 
gabalą obuolinio pyrago. Talpi 
nj^idu Huklojonie valgiais stulą, 
Itaip sen’ovės lietuviai puotos įlie
tu. Kalbėjome apie viską: jali-' 
ntate. ka-;i ■ Sibirą n t.t. Pabai- 
gai dar bitais užsiminė dar apie 
Vieną dalykh. kurio aš tikra: nc- 
tirrau. Tada jis man pasakė, kac^ 
mūsų mc'ina yra tėvynės išda
vikė. “Kaip tai? Kaip ji galėją 

daryti išdavike? ’ — Ne ji pa-~ 
'tadarė; bet ines ją padarėmfe iš-*, 
davike,” - pasakė brolis. Ir jis 
tadą) papasakojo -man viską.

« -»• -

-Stalino feikais buvo išleistas5 
įstatyinaš, kad. - visos motinos^ 
,kui'iOs tįlj ė jo 10 ir efeugiau vaikų; 
gali gauto ordiną SŪ tuo ordinnr 
tokia motina turėjo ir privilegi-^ 
jų: ji galėjo gauti didesnę pensi-^ 
ją, važiftėti už dyką visomis susi-ą 
.Mėklmb priemonėntis, valst- teat-? 
yejgaHjo.-būti sodinama pirmoje? 
e; Įėję, i b t.t. v i ?

Mūšių taitjna to ordino neno-C 
įėjo, bet'kjtayr.ai ir kiti giminės" 
palakė prašyti. Tuomet vaikaiZ 

' |(Nukfelta į 5-tą pusi.) ?



jo, kaip mokslas Tarybų Lietuvoje, kas penki metai at
sinaujina, o per pastar. metus, ypač padaryta nema-
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LIETUYOS-OKUEANTAS IR -JO-KONCERTAI

.Prieš kiek laiko Chicagos lietuviams .kažkoks komi-- 
tetas, pasivadinęs.?,’’Salute ' to Lithuania’-’ ;■ išsiuntinėjo 
pranešimą apie Lietuvoje rengiama7 ištisa eilę koncertų, 
kurie vyks šį kartą, ne Jaunimo^Centre, bet amerikie
čių. kuitūjriniuoše centruose-Ir kas; dar I, būdinga,. kad 
vyks -Didžioje savaitėj e$ ir haigs^^’Didžiajame• šęštadie-

tatliks’^ąjrtąsžaiė- pakviestiriš dabar- 
tinęs^Labtuvos! (nerašo iš o^pudtosh<.Taip’-pat’į jų-tar- 
pą yra įrikuotikąįlurieimęmnihkai-'ir išeivijoje gyve
nantieji, būtent, -Algis/Grigas, Dana Stankaityje ir diri-- 
gęntas -Alvydas Vasaitįs.''.■Ų/

Jei tokie koncertai yra skirti amerikiečių visome- 
nei, tai, matyt, rengimo, komitetas siekia jais pademon
struoti Lietuvos pavergėjo atneštą “meną”. Bet tada, 
.kokiems galams- dalyvauja ir išeivijoje gyveną me
nininkai?

Mums žinoma, kad Lietuvos'okupantas jau seniai 
stengiasi atsiųsti išeivijai palinksminti savo propagan
dos komisariato tarnautojus — socialistus. Bet šį karta 
verta didelio dėmesio, kad jam pavyko j tokių tarpą jri- 
kiuoti ir Didžioje Savaitėje koncentruoti, net ir mūsų 
aukščiau minėtus išeivijoje gyvenančius: Grigą, Stan- 
kaitytę ir muziką Vasaitį. Tai tikrai, reikia daugiau, 
negu nustebti ir dar kada jie. koncertuotų, o gi, Didįjį 
šeštadienį-

Be to, Chicagos lietuviams yra didelė mįslė, kas gi 
tas, taip vadinamas “Salute to Lithuania” komitetas? 
Kas ji sudaro? Ir kas tie, jo atsakingi asmenys? Aišku, 
tik tiek, kad jis nėra svetimas Maskvos Washingtono at
stovybei. Tai liudija “Vilnis’- š. m. vasario mėn- 27 d. 
laidoje paskelbta naujiena, kad Chicagoje, iš Washing
tono ambsados vasario mėn- 13—14 d-d. lankėsi pirmasis 
ambasados sekretorius, konsulas Vaclovas Sakalauskas, 
turėjęs susitikimą su kaikuriais tautiečiais. Jis kalbė-

0 tautos entuziazmą ir džiaugsmą naujuoju gyvenimu, 
parodė praeitą vasarą vykusi Dainų, Šokių Šventė, ku
rios metu skambėjo visas Vilnius ir visa Lietuva pakilia 
daina, žmonių džiaugsmu- Ir šis svečias atsisveikinda
mas, pažadėjo atvykti, kai į Chicagą, kovo pabaigoje 
atvyks Lietuvos tarybiniai žymieji menininkai koncer
tuoti- Reiškia, šiam Maskvos samdiniui tokie koncertai 
nebaisūs, kadangi, tai daroma su Maskvos leidimu. To
dy jam ne tik tokie soHstai patikimi, bet patikimi ir to
kių koncertų rengėjai.,

" Maskvos ambasados-.tarnas, konsulas Vaclovas Sa
kalauskas skelbė savo prieteliams' Chicagoje apie tautos 
entuziazmą ir džiaugsmą, naujuoju gyvenimu, kuris iš
siliejo praeitos vasaros Vilniuje, Dainų ir Šokių šven
tėje. Manau kad labai gerą proga pacituoti Eimučio Ra- 
džiaus iš šios šventės, jo patirtus įspūdžus, paskelbtus 
“Pasaulio Lietuvyje” š. m. vasario mėn- laidoję’- Jis mat, 
turėjęs progos pamatyti, kaip — jis rašo—tą tragišką 
farsą, kai pavergti mūsų tautiečiai’buvo verčiami‘švęsti 
savo tautos laisvės laidotuvių sukakti. Taip pat jis ra
šo, kad Dainų šventėje dalyvavo, daugiau, kaip dvylika 
tūkstančių dainininkų. Bet dėja,per dažnai skambėjo ne 
mūšų lietuvių kalba, bet svetima- Gal didelė repertuaro 
dalis susidarė iš rusiškų arba partinių dainų- Pažymėti
na, rašo jis, kad televizijos žiūrovams šis tautinės dva
sios antplūdis nebuvo rodomas. Buvo graudu matyti, 
kaip mūsų tautiniai drabužiai yra. išdarkyti. Dingsta 
švelnūs, spalvingi deriniai ir -liaudies., ornamentikos Įvai
rumas. Vyrauja rėkinančies spalvos, svetimi stiliai, su
prastinti audiniai ir nuobodūs uniforminis vieningu
mas-.Jau daug metų, kai Lietuvoje nėra politinės ir kul
tūrinės laisvės- “Draugiškoji”; meška,- jau seniai .. griau
na mūsų tautinius lobius, o be jų lietuvių tauta paskęs 
rusiškame ;.prūdeĄ

Jei tokį minėtą

Pavasario giesmė

v-

SS

HAITĮ DIKTATORIUS ŠEIMĄ IŠSIVEŽĖ, IŠTIKIMUS . 
SARGUS PALIKO- A

— Priėjau įsitikinimo, kad ne-' 
tekau svarbesniu 'Kerti sluoksnių 
įsitikinime,’ nenorių pralieti dan 
giau kraujo, negu pralieta iki šio 
meto, todėl nutariau išvažiuoti Į

Haiti diktatorius Jean Claude 1 
Duvalier praeito ketvirtadienio Į 
ivasarioS d.) naktį pasikvietė į< 
prezidentūrą Prancūzijos bei j 
j.AV ambasadorius tarė jiems:

siųsti dainininkai džiugins-koncerto dalyvius, ar ėera 
lietuviui tautiniai ir patriotiniai nesusmukusiems ploti • 
tiems š-uisiams, užmirštant tuos, ■ kurie dar ir šiandien 
gulaguose, kaJėjlniiio^j bei psichiarinėse kenčia praga- j ■ 
rp kančias-; į.■ c
• U Tiktai .’Petronis, gali džiaugtis, ’ 
jam pasitikėjimą, ir kuris gali pasigirti, kad nepaisant 

; “vaduotojų” riksmo, o' vis tik yra kviečiami iš Tarybą 
Lietuvos, kultūrininkai. Tiesa, jis skelbia, kad toks bęn-.

Jei tokį minėtą komitetą, tokiems koncertams su- Sra^žarbiąvimas padės sustiprinti su ten gyvenau-į 
ruošti yra sudarę išeivijos lietuviai,. renka ne tikĄabai Sais kultūrininkais.Leis tada pajusti .tarybinės Letuvosp 
nustebti, bet juos ir pasmerkti. Ir jų paklausti, ;nejaugi, naujojo socialinio gyvenimo didingumą ir jo žmonių 
jie jau užmiršo okupanto įvykdytus lietuvių trėmimus į la^mę' ir ^džiaugsmą- Nejaugi, tokių koncertų rengėjai,1 
Sibirą? Ar gi jie, gyvendami laisvoje Amerikoje .-dar tiki, kad pavergtoje Lietuvoje, vyksta socialinė “pąžaiį/;

p-a?”-Juk tokia okupanto “pažanga” yra vergijai-//A/' 
Be to reikia pastebėti, kad Maskva vykdo lietuvių 

tautas fizini, dvasinį ir tautinį genocidą, ir ji tą atlieka 
pačių lietuvių rankomis. Tam tikslui panaudojami net ; 
kaikurie. menininkai. Ar Pozniakovas Kaune mekvies^ 
dąvo kaikuriuos menininkus į atstovybės rūmus? Ir ar- 
jis jų nevaišino kaviaru ir negirdė kaukazišku vynu?' 
Ar šiandien tą neatlieka Vilniuje Petronis ir ar nepasi- 
kviečia kaikurius menininkus ir ar neleidžią jiems pa
dainuoti teatro scenoje ar padiriguoti muzikantams, aiį 
suruošti paveikslų parodas?. 0 šie atsidėkodami išliaup- 
sina jo atneštą “kultūrą” į pavergtą Lietuvą.

Ar ne skaudu išeiviui lietuviui katalikui,-kai tokius 
koncertus užsimota atlikti Didžiosios savaitės dieno
mis? ' «■ /*<&!

Šiandien turime savo tarpe net iškilių dainininkų 
bei dirigentų, kurie tokiais koncertais į išeivijos gyveni
mą Įneša nemažą erzelyną.

Todėl, vertas didelio dėmesio, mūsų patriotiškai vi
suomenei Amerikos Lietuvių Tarybos toks įspėjimas^ 
kuri tokių konertų, salių nuomotojams parašė, kad pa^ 
kvietimui tokių menininkų iš už geležinės uždangos,Ame 
rikos lietuvių visuomenė nepritaria-

A- Svilonis

heprareg.ėjo kokią okupantas yra išvystęs neapykantą 
ne tik prieš lietuvius patriotus okupuotoje Lietuvoje, 
bet ir prieš išeivijoje gyvenančius, prieš-jų laisvinimo 
veiksnius ir jų-veikėjus. Rėkia būt totaliai tautiniai su
mūkusiems, kad nesuprastą, ką okupantas. tokiais kon

certais bando nuslėpti, juk tuos klastingus tikslus -ir 
jais pateisinti jo pastangas pridengti dabartinės sovie
tinės Lietuvos beteisę kolonijinę būklę. Jei kas mano ar 
rašo', kad okupantas to nesiekia arba toks yra naivus, o 
gal nori ir psitarnauti pavergėjui. Juk okupantas nie
kad nesiekė ir niekas nesieks išeiviją tautiniai sustip
rinti- Todėl tokie rengėjai iš esmės mums nepriimtini 
ir neremtini-

Bet ar tokių koncertų rengėjai > pagalvoja, kaip 
šiandien Maskvos pavergtoje Lietuvoje yra nužmogin-. 
tas lietuvis ir kaip jis brutaliai persekiojamas dėl jo 
religinių ir tautinių jausmų? Tokių koncertų rengėjai 
turėtų pagalvoti, kad jie pasitarnauja Maskvai kad ji 
atsiųstais sava tarnautojais — dainininkais, siekia pri-

| dengti tą tragediją pavergtos Lietuvos ir pavergtų lietu
vių būklę. Nejaugi, šių koncertų reigėjai karu su Pet
roniu išgyvena džiaugsmą, kai mūsų tautos žmonės, pa
juto naujo “socializmo gyvenimo džiaugsmą”, laimę? 
Iš viso kai’ tauta yra kryžiuojama ir kai okupanto at-

HENRI PERRUCH0T

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
H-

ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS
Ir šiąnakt mano vidinės akys buvo 

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

SVEDENBORGAS

(Tęsinys)
Apie Paryžiaus biržos maklerių aptvarą 

minia spekuliantų, remizje, įvairaus plauko tar
pininkų (dalis jų sąmokslauja, susimetę į grupe
les, kuždasi į ausį vertybių popierių pavadini
mus, skaitmenimis, patarimus, ką pirkti ar par
duoti), banguoja, kaip jūra, olektiinta lošimo ir 
pasipelnymo aistros, kai tuo tarpu lauke, po pe- 
ristilių, vis tiek, kokie orai, atlieka operacijas 
kuiises kurtje, gal būt, dar tirštesnės ir1 dar 
labiau karščiuojančios žmonių .^grūsties kle
gesyje.

Nors tarnyba atima daug jėgų,; Gogenas vėl 
uoliai jr'ikn šr-Terekeriu‘Kolaroėio: akademiją.

Priešingai,negu daugybė mėgėjų,greit pasitenki
nančių savo kūrinėliais, nes nepastebi sunkumų, 
kuriuos dera įveikti, Gogenui, kuo daugiau jis 
piešia ir tapo, tuo jo užduotis atrodo sudėtinges
nė, ir jis kasdien vis aiškiau supranta, jog ne ka
žin. ką įsteng’a.Juk jis,nieko nežino. Paniuręs, iš
sikankinęs, jis kantriai, ramiai, net užsispyręs 
imasi darbo, be pabaigos judindamas jam ramy-

l bės neduodančias problemas.
Gogenas — nė iš tą ugningų natūrų, kurios 

veržiasi pirmyn, visk- aplink save niokodamos, 
tarp liepsnų užgęs<. e viskas vyksta viduje,
jo būtybės gelmėse damas -i jį, nepastebėsi
jokių lėtai slenkančios lavos pėdsakų. Nebent tik 

, retkarčiais pas Kolarosį koks nors griežčiau, at- 
I kirstas sakinys, kategoriškiau suformuluota nuo

monė liudija, kad tapyba jam nėra vien tik pra
moga, kuinai atsiduodi lengva širdim- Oficialieji 
meistrai, kurių ir Aroza niekad nevertino, jį er
zina, Vienam vengnm pasisakiusiam, kad esąs 
Bona mokinys, Gogenas tarė:

“Sveikinu!” — ir pridūrė, turėdamas galvoj 
“Ponios Paskos portretą", kurį Bona išstatė 
1875 mėty, mętęJūsų patronas tuo Salono pa
veikslu laimėjo premiją naujo pašto ženklo kon* 
kuršė’’’ •d WKn'- į ,

Regėdamas panašius smarkavimus, “gerasis 
ŠufasT, kūri tiesiog spangina akademistų pasise
kimai,, triukšminga puošnybė tokio Kar<JiuS0- 
Diurano, nešiojančio persmaugtą per 1 omenį

XVI šimtmečio mados striukę, laiko Gogeną la
bai sarkastišku, labai vientiso būdo žmo
gumi.

Metai būna linksma pasiklausyti, kaip ret
karčiais jos akivaizdoje ginčijasi su sekmadieni
nis tapytojai. Bet ji greit numoja ranka Į tuos 
“niekus”- Meta per didelė savimyla, kad domėtų
si tuo, kas jos tiesioginiai ne liečia. Ji gyvena sa
vo pasaulyje, su savo rūpesčiais, savo tuštybė
mis, moters geismais, trokšdama prašmatnumo 
ir ištaigos- Koks nors kandus psichologas pasa
kytų, kad veininteiis ryšys, kuris ją sieja su Go.- 
genu — tai pinigai. Pinigų ji iš jo reikalauja 
nuolat. Likvidatorius juokaudamas vadina ją 
“perkama moterim”.

Tačiau Gogenui ji tikriausiai tebėra toji mo
teris, apie kokią jis galvodavo- Jo meilė lieka to
kia pat. Bet sielos gilumoje, tamsiuose jo “aš” 
kampeliuose, sunkiasi ir renkasi dar nesuvokia
mas nusivylimas, kuris vėliau, kartelio valandą, 
prasiverš ilgais kankinamais skundais. Ne, jo 
santuoka, kaip pasirodo nėra “pasikeitimas min
timis ir jausmas”, kurio jis tikėjosi, šilta ir ra
minanti simpatija, priegloba tarp dviejų moti
niškos moters rankų- R jeigu fis su tokiu įkaiš
čiu tapo, tai gal būt, todėl, kad dabar vėl liko 
pats su savim ir.su savo likimu; — likimo žmo
gaus, .kuriame ilgesingai byloja pradingusie- 
ji balsai.

Meta rūpinasi namais (grįžusi iš Danijos, ji

užsieni, kad kraite aprijntų aist
ros.

Jis paprašė prancūzų ambasa- 
c'oųaus, knii leistų jam su. .Šeima 
ij artimaioU'is apsigyventi Pran
cūzija/ o anlerikieūo paprašė, 
kad duotų galingą lėktuvą, kuris 
galėtų nunešti jį su artimaisiais 
į Prancūziją.

Abu nirtbasadariai sutiko dik
tatoriui Duvalier padėti. Pranei! 
zų ambas-idorius pranešė, kad 
is gali vykti į Prancūziją, kur 

jam bus suteikta roikalanga ap
sauga, o amerikietis atsakė, kad 
už -poros valandų pasiruošęs 
Amerikos lėktuvas nuneš dikta
to: ių nurodyton vieton. ;

Haiti generolas Najnphy, pra
nešęs diktatoriui,. kad jis toliau 
nebegalės - jo ginti, pasipiktini- 
rras krašte labai didelis, bet jis 
sudarys s.- 'ygas j‘am išvykti iš 
Haiti, jeigu sutiks laikytis vienos 
si lygos, Nepranešti ginkluo
tiems daliniams, kad išvažiuoja.

Duvalier sutiko su gen. Nam- 
phy sąlygomis, jam padėkojo ir 
įsskė tuojau prie prezidentūros 
surikiuoti vyriausybės automobi- 
j'ų karavanu ir Įsakė artimie
siems bendradarbiams tuojau 
pasiruošti kelionėn.

Pasiėmė savo 27 metų žmoną, 
dukteris t uošvę. 'Paėmė ištiki
mus minnterias šv' žmonomis, 
f.eįis' kar<5 vadus ir . didelę dalį 
brėrrgehybnĮ.

Prėžiderilūra buvo užmiestyje, 
’ kelio

nėn pasirengė 28 žmonės’ Pats
kad tokie parodo i'fc-ino'pašlaitėje.. Iš viso 

. ' _ 1 Z'‘ _ ' pAvi nn.ci r on rfk vmonč

'. -Duyalier, ėdo pirn^pn uįmašinbn 
prie vairo. Kai buvo tixras,'.kad 
visi buvo susėdę, ^.išvažiavo į 
Pojtc.au P’-ince .aerodromą.
L .Didelis Amerikos . kareiviu 
transporto lė-ktuvas jau laukė 
vedreme. Visos šviesos buvo? už-įt

■ 1 1 r ? i '1 r- ‘ ’ -"7
gesintos. Aerodrsįmį ?• šaūgo
gelį. Nampny paskirti kaliai. Pats 
DūvaEęr tįėšė valizas' ir vaikus 
į vidų.. Žmona taip pat nešė mie
gančius vaikus. Ji -buvę, aukšta, 
turė o gražų balsą/Juris patrau- . 
kė j-auno diktatoriaus .Širdį. Suli
pu ir kiti k’fcjeiyiaiį

Haiti diktatoriaus Jeane Clau
de Duvalier tėvas Francois Du
valier valdė kiaštą 24 metus. Jam 
įnirus. Claude Duvalier paskel
bė, kad jis išrinktas Haiti prezi
dentu iki mirties. Gyventojams 
uepatko siioks tvirtinimas. Jie 
sugalvojo pašiepiančius žodžius, 
kurie kartojo, kad prezidentas 
renkamas liktai 4 metams. Kada 
Claude Duvalier praprezidenta- 
'■•c 4 metus? tai visame krašte 
prasidė;o neramumai- Kiekviena 
proga jie dainavo, kad preziden
tas prezidentuoia tik 4-riėms 
metams. Juos suimdavo tardy

davo, bausdavo, bet vistiek pasi
likdavo “4 metai’’.

(Bus daugiau)

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo 3350.

nusisamdę tarnaitę Žiustiną), Emiliu, matuoja
si rūbus pas siuvėjas, o Ggenas rizikuoja skait
menis .biržos maklerio kontoroje arba tapo Senos 
pakrantėse. Iš žemo liūdno žiemos dangaus krin
ta žalsva lyg švininė šviesa-Gogenas tapo apsnig
tas krantines, šaltą upę, kuria kyla ar leidžiasi 
šalandos. Paveikslo nuotaika sunki--

(Drobė pažymėta 1875 m- data, apie kurią 
čia užsimenama, — tai “Sena prie Jenos tilto”, 
dabar Luvro muziejuje)

Gogenas netikras del savęs; lyg norėdamas 
susilaukti patvirtinimo, kad jo pastangos ne vi
siškai tuščios, jis ketina, nieką m nežinant, — nei 
Metai nei šufui nepasisakys, ką sumanė, — rizi
kuoti išmėginti savo šansus 1876 metų Salone. 
Nurodytu laiku jis pateikia žiūri “Virodle po
miškį”.

1876 metą žiūri niršdama ant Eduaio Mane, 
dailininko, keliančio šiame laikotarpyje daugiau
sia ginčų, atmeta du paverksiąs, kurjuostpatcikė 
išgarsėjęs ir viešai niekinamas “Olimpijos” auto
rius. Tačiau žiūri priima nežinomojo dailininko 
“Pomiškį”-

- (Būs-’daugiaū) . |

- ■ ” * “ k

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK •

SKAITYTI D1ENRASTJ 'NAUJIENOS"

4—Naujicpo' O’Jųp, March 22^-1986
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S. “Lietuvos Aidai’’

'KAZĖ BRAZDŽIONYTe
Programos vedėja

DR PAUL V. DARGISl 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. W**icheia*r Community kilni Ir*

kAdidno* dir*kr«riu*

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją kai atsiusite pinigus 

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

BRUNO KLEMKA SEKMADWJ BENT KIEK 
ATSIKVĖPĖ

191Ž £ Aūnhelm RA, Wewciww, III.
VALANDOS: 3—9 darbo d urnom i*

Tel: 562-2727 Ari* 562-1728

TEL. 233-4554

Service 461-8200, Rage 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ŠPEClAkYM: AKIŲ LIGOS 

J921 West 103id Straei 

Vsl&iidos pagsl eisi tari ttįą

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AK.

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

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

Chicago, Illinois 60629

Tele£ 77S-5374

Sklypų savininkų susirinkipias rūpinasi Lietuvių 
Tautinių kapinių reikalais

CHICAGO, Ill. — Praeitą sek- 
madionį, kovo 1G dienos popie
tę Dariaus Girėno didžioje Sa
lėje įvyko metinis Lietuvių Tau- 
ia ulinių sklypų savininkų susi-

•'••.-.tį ir ’i'iu'k, (buzą, o >el’mia- 
uięj.t j b uU-ntLė g-iA* kAphV't ‘

U**u*-»**Q iškabu 
a^ie p^iddvinejRn^ žemę. Ųfci- 
iunZas reikalavo diuelės smųos 
ux biurą žemės.

Klemka žinojo, ka-d cemento 
!a^o vėlimas į žemesnes kapi- 
raų vie.RS, kapinių nu-
veianą. Jam šiandieną ai^ku, 
aud už kupmių zeųię nięk-as ne 
Quotes tos suniks (Kurios Ūki- 
nnxas .prašą. Cemento laužo pri
veista iuiję žynpaį pigesnė, 
Ąrtnvką giaziaį nuaugęs stiprus 

vyras Prieš kelis metus jį išti
ko širdies priepuolis. Taisė ban
ko lubas Turėjo dirbti galvą nu
leidęs, aukatelninKas. Pajut0, 
4a J nugali pasiųsti kraujo iš gal
vos. Teko nukelti ir paskubomis 
vežti j ligonmę. Meistras apiga
vo. Dabar atrodo stiprus ir svei
kas. Atrodo su balta vysku
po kepuraite bet tai buvo vi» 
siškai .pabalęs play-kų pluoštaSj 
kraujo negavęs- Bruno Klemka 
laisvai 'vaikščioja, gerai ir leng
vai orientuojąs. Amerikoje gi
męs, tai galėjo kalbėti angliš
kai Jei kas nesuprato, tai tuo
jau pradėjo lietuvjškai. Mikrofo- 
nSs jam nebuvo.reikąlįngas,Ki-

Į ti prie mikrofono kažką burba,- 
į liežuvis tabaluojami, bet ką jis 

nori pasakyti — tai neaišku. 
Klemka viską aškiai .pasakojo.Vi 
si suprato. . _ z . ,

Funeral Home and Cremation Service
Charles Slasukaitn

226-1344
■_nic<xg</ <l

24 Hour Service

3
rinkimas.
Tautinių kapinių reikalus tvari 

ko i>afys sklypų savininkai jie 
renka di-ręktoriųs kap.nių rei
kalams tvardyti.Jeigu kurį metą 
patla-ruma kokia klaida, tai se_ į 
kan-ų metą ta klaida tengiama- 
si .pataisyti.

Praeitais metais yienas politi
kierius Bruno Klemką smarkiai { 
įžeįdė, o tuometinis susirinkimo 
pirmininkas neleido Klemkai , 
pareikšti savo nuomonę aipig po I 
liĮiko netaktą. Užtat šį metą' 
Klemka turėjo progos ne vjen 
j.Uitiko netaktą nurodyti,. zet 
susirinkusiems išaiškino, kad lie'; 
tuvių tarpe žiaurią!' i 
ma. Rgikia ramiai'ir teisingai 
nustatyti faktus - tad paaiškėja, 
kr.id ginčui viėfoąinėra.

Praeitas sekmadienis btrvc gra-
- . ■ ' ' ' T 7

žus. Kelias valandai . švietė ir 
šildė saulutė.- Žiūoriėms biivo 
malonu rinkus į sįisirinkimą.

'Frantais metais Klemka buvo 
suniuręs kelis? sakingus įš vietos 
kruipteledavo ir vėl* tylėdavo. J is 
buvo padaręs didoką pluošte fo
tografijų apię vei-cjairnus cemen 
•to gabalus j Rytinį kapinių ga
lą. Šį metą jis atsinešė tiktai vie 
na didelę fotogi’afiją. Praeitais 
mefais jis fotografavo kapinėn 
išverstus akmenis geležis, ce-

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

u enkavriistai piadėjo rinkti 
zir.ias apie mūsų visą giminę. 
Jž kokio pusmečio atėjo laiškas, 
kad motina to ordino negaus, 
nes yra Tetynės išdavikė, kadap.

i dn sūnus ir dvi marčios dvi 
dukterys ii du e-entsi yra išvežti 

: Sibi’ ą. o • ienas sūnus su šeimą 
■r'-'ė-o į Ameriką.

Tai bite liūdniausias mano pa
■ kalbėjimas Vilniuje, senoje Lie-

■ rves sostinėje, apie-mirusią mo-
i;ą Brolis dy^-.gHidūŽ'damas ma

no susirer’.ini'rnį, iš kiše
nės nedideli-, ymaišelr. t guriame 
mvo žemė nuo tėkų-kaįių. “Imk 
:r vežkis j?i i .Auteriką--Mes visi
■ tinome, krd ji nebuvo tėvynės 
išdavike, ti niekus nevažiavo, 

1 et pa 'i]iko saugoti mūsų gimtų-
u namų, nors ir kapuose.-.”

V. Radvila

J. jKd-o. ne; o - . -» ; .... i Susidarė įspūdis, kad susinn-nesielgia-! , . . T,, ,..! kimą vede .pat? Klemkai Jis -pra

JUOZAS RAMANAUSKA

, Prostatos, inkstų ir šlapumo

Lieka liūdinti ŽMONA

SOPHIE BARČUS

Ved«j» — Aldona Dsukv*

FiGHT HtAPT DlM

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tclef. 778-1543

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

Apdrausta* p*rltr«U5tyrr*f 
Iš |v«iriv statumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel 376-1882 ar 376-599f

jei 
Jis

radijo Šeimos valandos

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūšy stvdij

Margu<ttc park*.

4330-34 S0. CALII'.jūaIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONU1l i ‘.VED KOPLYČIOS

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
X656 West 63rd Street

Valandas: an trad. 1—4 popiet, 
keiytriad. 5—7 rak vaa.

Ofiac t«l«fonas: /76-2W0, 
*«xiaenci|oi talef.: 448-5545

Leidimai — Pilnu apdreuA 
tEMA KAINA 

Priimam Master Char e r 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. T»I. 925-S06J

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nęchirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo-.

PERKRAUSTYMAI
'J , r „ v- -

w

I

i
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ii. PULASKI RD.
■ Ajįhicago, ilk 60629
’ė ^eL:‘.585-2802.

*4 - . ' ’3 'y "

DR. FRANK PLĘCKAS
3 OPTOMETiUSTAS N
KALBA .LIETŲVISKAi 

2618 W. 71st SL JeL 73,7^5149 
; Tikrins ikis. Pritaikę, 'aki-nlnf t 

. ė. ,jr “contact leases”.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Žagarė.v Klubo 
metinis susirinkimas vyks šešta
dieni, kovo 22 G.} 1 v. popiet. 
Anelės Kojak salėje, 1500 So. 
Taiman avė. bĮapiai prašomi at
silankyti neš-‘yra daug svarbių 
reikalų, aptariu Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, ra-'t.

MANO MOTINA -r- TĖVYNĖS 
IŠDAVIKE

' :«.•!: L,i
(Atkelta iš trečio puslapio)

jai padėjo parašyti prašymą. Ta

=ė žodžio, bet šį matą. pirmi, 
įlinkas, nedrįso jam. neduotų.

Jeigu pirmijiįnikas ko nesu
prato, ir neklysdavo f šalį, įaį 
Kjjnrka- atstatydavo jį. į savo 
vfeta. L

Klemka yra buvęs L. Tauti
nių Kapinių iždininkas. Jis nie
kad nepasirašydavo čekio, 
neturėjo aiškios sąskaitos,
buvo teisingas žmogus bet pra
eitais metais Klemkai neleido 
savo nuomonės pasakyti. Jis 
visą metą nerimavo. Bet šį me
tą jis atsikvėpė, išdėstė viską, k° 
negalėjo pasakyti pernai.

Reporteris

fi J
£ g

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 56ih Avė,, Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AJKSTĖS AU II1MOB1UAJ1S PASTATYTI

Mano mylimas vyrąs mirė 1986 m. vasario 24 d- 
ir- vasario 2’7 d. buvo palaidotas Šv. Kazimiero Lie
tuviu kapinėse-

Nuoširdžiai dėkojame klebonui Antanui Zaka
rauskui už maldas koplyčioje, atnašautas šv- Mišias 
ir už pasakytą pamokslą Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Dėkojame kan. V- Zakarauskui 
už palydėjimą ir maldas kapinėse. Dėkojame solistei 
Marytei Juzėnaitei už giedojimą bažnyčioje, laido
tuvių direktoriui David Gaidas — Damid už rūpes
tinga ir nuoširdų patarnavimą šioje liūdesio va
landoje-

Širdingas ačiū Don Varnas American Legion 
Postui No- 986 ir .Šauliams už garbės sargybą ir ben
drai labai Įspūdingą dalyvavimą laidotuvėse, koply
čioje ir kapinėse.

Taip pat dėkojame grabnešiams ir visiems drau
gams ir pažistamUms, velioni lankiusiems koplyčio
je, nugalėjusiems jj paskut iniam p<>iKiui. už gėles 
prie karst > ir už šv. Mišių aukas.

Nuo 1914 metų
Mtui * ' l rtair.tOM, SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų, apylinkės. Dėkojam? 
Jums ui mums parodytų 
sitikėjmia Mos nuieium ou 
ti Jums caudmzi ir ateityje

Sąskaitos apdrausto
Iki $100,000.

fllIDuAND

j r

JUOZUI RAMANAUSKUI

1424 bu.....
Cicei o,

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Avenue 

ill. 60650

2657 W. 69lh STREEt 
Chicago, IL 6067" 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVt 
Bridgeview, IL 604^< 

T»L 592-940U

ANt LO«N ASSOO<<1<ON

Chicago, TL 60632
CHICAGO, IL 60632

mirus, 
žmonai JULIJAI bei kiliems artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

ELENA ir KLEMENSAS ČIŽAUSKAI,

KRISTINA AUSTIN

11 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.

PAULINA ŠILEIKIENĖ

Pacai tėvus JATULEVIČIuTĖ

1975 m kovo 23 d. po sunkios ligos mirė mano 
mylima žmona Paulina.

Gimė Lietuvoj, Biržų aptkr., Vabalninko mies
te, •>,.

Paliko dideliame liūdesyje vyras Mikas, Lietu
voj liko brolio duktė Paulina Vareikienė, jos vyras 
ir jos brolis Povilas bei jų šeimos. Liko mano gimi
nės: sesuo Eelena Juškeniėnė ir jos šeima; mirusio 
brolio Juozo Šilėi^io ir mirusios sesers Anelės Mie
želienės vaikai l>ei mirusios sesers Uršulės Miškinie- 
lės dujįe ir anūkė ir kiti giminės.

Mos Tavęs, mūsų mylimoji Paulinyte, niekuo
met nužmJ’šime- Tu pas mus nesugrįš!, bet mes pas 
Tave anksčiau ar vėliau ateisime-

Ilsel?? ramybėje, mano mylimoji gyvehiniNpa
lydove!

Liūdintis vyras MIKAS ir giminės.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE S0RLN1

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPON^ c. LACK ir SŪNŪS 
LA( KAWICZ

Lar

2424 West 69- n

11023 Southwest

.4 Direktoriai

Mreet — Tel. RE 7-1213

i iwy,, Palos Hills, Illinois 
lel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144C South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2-1 0 0 3



CH1CAGOS PIRMINI. RINKIMAI

Ąjuradiei'.įo rytą prasidėjo pir 
m iri rinkimai tujp pačioje vte-
ioje, kur buvau paskutiniais me 
tais, nuėjau į Maplewood nmo- 
<ij<ą vietą. '

4_uvo smagu, kad salėje ra-j 
daU dainininką St. Rudoką. Jis 
jau kelis me.us tvarkė tą piv- 
cini.ėą. Pats vienas sukinėjosi j 
t.i.p 10 a.- daugiau mergaičių, 1 
lą paaią pypk? įsikandęs tvar
ko rinkiminius reikalus.

— G^-'a’, kad atėjai.
• — Ar aš galėsiu balsuoti už i 
Lra-ly aldferiiii.no pa-i'cigcims ? • 
— paklausiau.

— O kur gyveni-'* — paklau-

iruti. Pasimk t

ralėsiu

< rd ;* • uoja k 
-ilata.

a-m terminui

I
pypKę pus‘ im 
ir nuėjo namo.

Balsuotojas

Pasakgu. Paleido dūmą ir ta- 
iė:
J — Ne? už Brady negalėsi bal
suoti. Brady yra 15-to wardo al- 
<L-rmanas, o čia yra Burk ė.

— Tai siflktybė, — pasakiau. 
Prjoš pačius rinkinius atplėšė iš

p'.lsi'osiu už 
lietuvį, kitrs kandidatuoja teisė- Į 
jo pmiXNgo.us. Ei’ady kandida
tuoja tik seniūno pareigoms, tai Į 
j: im r. ukiipo kelis blokus het, 
gali :r jį i .rinkti ir tuo atveju, Į 
kai Ip nukirpti bkkai už jį re-!

oka rr

Praeitais matais į rūsį, kur ei- j 
na rinkimai, reikėdavo įžengti iš 
kiemo, bet šį metą įleisdavo iš 
gatvės. Nubalsavusį gatvėn iš
leidžia. 1 1 /ji* ’

Manome, kakl Rudokas jra Į 
vienintelis.lietuvis, kuris 1 Ltam ' 
wasdfr tvarko visą precinkfa.

R t

jis prizI'jr^Jo, ka ’ 
r] ą ir visiką gerai

— Z-tutiijos užs. minisierijo; 
archyvuose rasta byla apie Kurt 
\Valdheiino bendradarbi: vima į 
• u naciais. Dabar jis nori būti ■ 
Austrijos prezidentu.

i

Skautai pasitinka pavasarį.

i

U MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

I)ip\ Teh. MARIJOAS ŽNAPs- 
TYS, žfinona NIJOLE, duktė 
VYFĖ r ROTA — džiaugsmin
goje Viešpaties prisikėlimu die
noje — sveikinu savus giminai
čius, bičiulius bei geros valios 
lietuvius ir linki Jiems ;r Ju sei
mams Džiaugsmingo Aleliu
ja r

Marųuetilc parko kelis blokus, Ten nebuvo nė vieno policirtin- 
kad Brady prakištų. Tai suk- 
tybė.

—Suktybė ar ne suktybė, bet 
reikia balsuoti. Gerai, kad atė
jai. Jeigu vienas nepatinka, tai 
gali pasirinkti antrąjį. Pasirink' 
kuiris geresnis, bet turi teisę pa- 
isirinkti ir balsuok.

Davė lapelį, liepė pasirašyti, 
jdųoti adresą ir patarė bal- 
■syoti. $

Rudokas turi pasidėjęs ant 
stalo didelę balsavimo kortą. 

‘Nurodė, kur ją reikia įkišti ir j 
Parodė, kaip reikia pradurti ; 
.skvlutę kad mašina suskaičiuo- * 
jų.' 1

ko, nesimatė jokio juodžio, prie 
stalo nebuvo >nė vieno tamsia
odžio. Daugumoje wardą tvar
kė 'moterys, jaunes mergaitės. 
Ma'tyt, kad joms primoka kelis , 
dolerius už dymos darbą. Jos 
ton atsirado prieš 6 vai. ryto ir ! 
derbą 'baigė 7 valanda vaka-.

*■ iro.

Duris užrakinus, balsavimai' 
pasibaigė, bet darbas prccinkte 
da/r nepasibaigė. Balsus reikėjo 
suskaičiuoti dėžes uždarinėti 

7 7
kad niekas Įen daugiau balsų ne- ,
kištu.

■STATI POI SALI UAL ■1TATB ro« SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSLMOKEJ1MAI1. 
DEL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS L

IMUTUAL FEDERAL SAVINGS

EŽ12 W. Cennak Road Chicago, HL T«L 847-774]

Kad galėčiau kandidatus lais
vai jžiirreti, tai atnešė didelį pa
didinamą plastikos lapą, o vie
na mergaitė nurodė būdelę ir

i 
r

Rudokas pradėjo balsavimo • 
j dieną, prieš 6 v^l., o baigė ke- < 
liom valanti . po 7-nių valanidu 4 
vakaro.

Rinkimus savo precinkte jis 
pravedė tvarkingai ir teisingai.

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

Tue reikalu Jums gali daug 
išdėti teisininko Prano ŠULO 

paruošta ir tebėjo Alphoose 
‘VEILS peržiūrėta “Sūduvos” 
'širsta knyga su legališkomu. 
formomis.

Knyga su formomic rauna-

Miko šileikio apsakymų knvgx 
“Liucija” jsu atspausdinta.

KvOorins pavaizduota lietuvio 
gyvenimu nuo XX šimtmečio 
Pradžios iki II Pasaulinio karx 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama
■utoriu: ^729’So Camnbei.J ;

Ave., Chicago, IL 60629.

— Stockholmo policijos’vadas, na gavo vizą, atvažiuoti Į JAV.
• pralaikę- 4 dienas Viktor Gana- ne; vyras uždraudė.
i šoną, paleido. Nėra įrodymų, — - ------- —---------
! Kad jLs n-išcvęs premjerą Olof .n,,, , ,
! r Imė.

i —Nica.agues prezidento žmo

STASYS ŠAKINIS 
lietuvis dažytoj AT

Dažo r>anius iš lauko

Naujienose” ir pas ’
i 
i
i

JŪSŲ RCSię DRAUDIMO AGENTOM

f. BACEVIČIUS — BELL RĘALT3
INCOME TAX SERVICE .jį*

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE?

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku
sioms iš Lietuvos ir kitų ;

9 butų mūrinis Labai geros paj’atnos.' 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas, 
pirkinys.

Didelis, graiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Inc. Agency, 4651S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191. • > ’

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
{Town of Like) 

ir iš vidaus.

SIUSKITE PINIGUS
Į IJETUVĄ 

1 RUBLIS
SI .85 

paskiriant perlaidą r ap
draudę)

Mažiausieji perlaida 30 rub
lių.Persiun! imas paremtas d?- 
barllne tarptautine pinigų 
keitimo suma; iškaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
:vyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitsvi- 

; [visetas ir apdraustas.
GRAMERCY

Shipping, Inc. 
711 Broad St.

Skambinti YA 7-9107

INCOME TAX SERVICE
Pajamų mokesčiai

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

Dengiame ir taisome visu riki 
-šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti. •

ARVYDAS KIELA 
f . - *

, 6557 S. Tę'man Avenue
-J.'y. Chicago, IL 60629 
434-9655 ar737-171fGOVERNMENT HOMES

from SI (U repair).
Also delinquent tax property.

Call 1-805 - 687-6000 
Ext. GH. 9617. 

for information.

<Turintis ilgų metų
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 6-^rd Street

Chicago, UI- 60629
Tel: Raštinė — 776-5163

Namų .— 636-5347EsL 1917
i E
I i

STANLEY ŠAKINIS

4612 So. Paulina St.

I

į
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ t

- . . J
musų klientams, draugams ir pažįstamiems /

LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.

Taip, kaip ir pernai, aukoju vieno mėnesio pensijos 
čeki — 500 paramai lietuviškos patriotinės spaudos — 
Naujienoms.

Linksmų Šv. Velykų ir Pavasario linkiu Naujienų 
štabui ir visiems geros valios rašytojams bei bendra
darbiams.

Tel. YArds 7-9107 i* I ’
f4

i

BY OWNER
2 bedroom ibrick, ■ expandable, 
maintenance free. 3705 W. 69th 
St. J>64,900. Tel. 581-4287. .

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės

BY OV^’ER —BAR, RESTAU- 
RANT, MOTEL, oį lafe Well 
known resort LlTXVIN LAKES, 
WISCONSIN.' 414/877-3783.

kitur

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisyrnal ;

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
B DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

7

ANTHONY PADVEK

Collinsville, Illinois

I f

tea

>"

m
\KV

Ilgametis patyrimas — sąžininga^ Jarbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitfes J Lietuviu Isttcgą:

American Travel service Bureau 
9727 S. Western Ave^ Chicago, Iii- 60643

Teiet. 312 238-1787
> Saaofcasžs psnmarinw.j atsukant lėktuvu, traukinio, ItiTų kelio- 

ais( (crulae*), vienbučių u lutomobliių nuomanmo rezervuarai; r'KrducCa- 
oe ke'įonią draudimui; Organizuojame keliones i Lietuvą Ir kitus tįstus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir telkiamą lnf?v- 

»)sax5 teuOTUtj reDalaia.
* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik l-meli reserruocį TleUi 

i anksto — pnei 45-60 diesn*

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

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

For current federal list

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

DĖMĖSIO
Dėl kitokio darlro, parduoda

ma prieš 3 metus atidaryta meš
keriojimo daiktų krautuvė “Fi
shing tackle”, gerame rajone, 
nebrangi nuoma. Geras, lengvas 
užsiėmimas, 2-3 draugams pen. 
snmkams su studentais anūkais. 
Išmokysiu taisyti meškeres — 
reells užsakyti orderius, po savo 
darbo, laisvalaikiu nemokamai, 
padėsiu keletą mėnesių. Kaina su 
visu inventorium — prekėmis, 
*30 tūkst. 5 Šimtai, dol.
7106 W. Archer Ave. Chicago, 

Illinois 60638
Kalbėli su T0™11- tek -586-7713.

I

Notary Public
INCOME TAX SERVICI

425? S. Maplewood, Tol. 254-745C

Taip pat daromi vertimai, gimtais 
;škvi<*timpi. oi1 domi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

.Homeowners tjisępųnts j g F. 2apoli>? Ag«it ė | 
3208% W. «th St T 5 X

Ever®. Pirk. g
- W642 - -424-865?’
‘ Slate Farm E>te and Casualty Comępry -

7 Oflice 'BJoominęion. iu»no«s *-/

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS \ 

, Darbo valandos: Kasdien: no* 
9 vaL ryto iki 8 vai vakaro.

! aeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai 4. 
h pagal susitarimu

TeL 776-5162 
K4J West 6 3rd Strom 

Chicaga, LLL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLA1TIS 
k V. BRIZGYS
Darbo valandot:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitari®*

•606 S. Kadzl* Ava.
Chicago, I1L 6062$ į
Tel: 778-8000 j

■i
I I

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

Cheopso piramidė sveria 
pic 10 milijonų tonų. Jeigu ją 
ukrvutitmc j vagonus, tai fok<- 

.ąstc’as nusitęstų nuo Kairo iki 
Londono.

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Kva
(3120) 776.8700

RENTING IN GENERAL 
N u o m o a

Marquette Parke — 4 kam ba
lių butas su šiluma suaugu
sioms. Skambinti po 7:30 vai. 
vak- pirmad. iki penktad. arba 
savaitgali bet kada. — 931-4066.

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Saturday^ March 22, 1986
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