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- ĮTAMPA TURĖS ATLYŽTI, - PA
REIŠKĖ VICEPREZIDENTAS BUSH
POKALBIUOSE SU KITŲ VALSTYBIŲ ATSTOVAIS ČERNENKA PASAKOJO APIE ĮTAMPOS MAŽĖJIMĄ
Maršalas Ustinovas
buvo ligoninėje

Sovietų maršalas Dimitrijus
Ustinovas dalyvavo Andropovo
laidotuvėse, bet visi pastebėjo,
kad jis yra gerokai sumenkėjęs.
Pasirodo, kad jis anksčiau yra
buvęs ligoninėje. Dabar taip pat
! paaiškėjo, kad maršalas Ustinovas visai nėra tarnavęs kariuo
menėje. Jis buvo atominės ener
gijos specialistas. Jo žinioje dir
bo didokas skaičius fizikų ir j
.matematikų. Jis Brežnevo buvo
paskirtas gynybos ministeriu,
nes .buvo geriausiai informuotas
.
. 1
apie atominės energijos vartoji
mą raketoms gaminti.
DEBBIE ARMSTRONG
LAIMĖJO MEDALI

MASKVA, Rusija. — černenka tuojau pradėjo pasitarimus
SARAJEVAS, Jugoslavija. —
ir atsisveikinimus su užsienio
Pirmadienį 20 mėtų amerikietė
valstybių atstovais, atvykusiais Debbię Armstrong labai vyku
į ^Andropovo laisĮfituves. Černen
siai nusileido nuo sniegu užka negalėjo^indtiiSovietųi Sašliaužė
^tety-tnų santy<r laim^'amerikTetriams
j1!“’
r*, v .j?1 pirma aukso medalį čia vvkstandelegacijos • pirmininkui pade- ..
nlinininė, ' žaidv.
koh uz atvykupą ^idotuves ir
— linkta six
šaka
pareikšti pagė^ąy^Oad abe- J
.
S imriuo

Lietuvos Taryba, paskelbusi Nepriklausomybės Aktą: iš kairės sėdi: Jonas Vileišis, dr. Jurgis šaulys, kun. Justinas Staugaitis. Stasys Narutavičius, dr. Jonas Basanavičius. Antanas Smetona, kan. Kazys Stepas šaulys, Steponas Kairys. Jonas Smilgevičius; stovi: Kazys Bizauskas. Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun.
Vladas Mironas, Mykolas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis. Saliamonas Banaitis, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis. Jokūbas šernas ir Pranas Dovydaitis.

PREZIDENTAS REAGANAS TARĖSI
. SU EGIPTO PREZ. MUB.LRAKU ...

ATSISTATYDINO PANA
MOS PREZIDENTAS

BET ATSISAKO MAŽINTI

MEKSIKOS MIESTAS. Mek-.
siki. — Panamos prezidentas t
PREZ. REAGANAS TARĖSI NE .TIKTAI APIE ARTIČERNENKA, 1TCHONOVAS, GROMYKA, USTINOVAS.
• Ricard o de la Esprie'la pirma- Į
MUQSIUS RYTUS, BE I’ IR APIE EGIP FO BĖDAS
GRIšINAS IR KTU POLITBIURO NARIAI
dienį Įteikė atsistatydinimo pa
W^fiRNGTON, D.C. — PreMASKVA. Rusija. — Sovieių ropcvas nesutiko su Černenka,
reiškimą. nepranešdamas, kokfe
Sąjunga nori taikaus pasaulio, nes abu buvo skirtingos nuomo
^įejętašjReaganas 'antradienį ta- KONSTANTINAS ČERNENKA
|U
v-ai3i> Mikx ’
uuiu
priežastis jį vertė imtis tokio
.. ••?£/..
masi
&su slidėj
■t?
YRA LIGONIS
bet visi privalo žinoti, kad n.iu nės apie Sovietų valstybės rei
su atvykusiu Egitpo prezi
draugingi. Jeigu s^nlylpai su
staigaus žingsnio.
j joji Sovietų Sjj.jungcs vyriausy kalų tvarkymą. Andropm s tadentu Hosni Mubaraku.
kurią«i. valštybe“'. -Įjuvo įtęinp ti,
i st
Panamos vyriausybe, apsvars-:
bė neleis mažinti dabartinės So- po paties Brežnevo ir jo šeimos
kai.pT tai'iimycr.su Ąjrtėrika^,XaĮ sios ^ąbunfais, pSJ^umu ir nemas Konstantino Černenkos ko čiusi reikalą, tuojau krašto pre
Egipto
prezidentas
labai
susi

pagęidav^fkįS-itaippaX^1^'!.paprastai greita orientacija. O
i vielų kariškos galios — pareiš criešu, o Černenka visaV laika
v *•
rūpinęs JAV nutarimu atšaukti munistų partijos vadovybėn la zidento pareigas pavedė eiti '
buvo
Brežnevo
draugu.
BrežTiekė
Konstanlinas
Černenka,
nau

žėtųiT į ’ /
kai ji‘baigė pirmoji, tai jaunuožėtųg^
marinus iš Beiruto. Jeigu iš tik bai plačiai komentuojamus dip viceprezidentui J. Illueca.
jai išrinktas komuninių partijos vas buvo numatęs Černenką pa\ - /S * -’ ...
" "' Į lės veidas švietė dideliu džiaugsJ .? pranešimai sako,
. .
rųjų marinai visiems laikams lomatų tarpe. Pažįstantieji tvir , Papildomi
•Brežnevui* minis, Andropovui
rli partijos
par
. ;
..
.
. • x
generalinis sekretorius.
- statvli
u vaislvbes
į mu, kuris užkrėtė visus atėjusius
,
...
.
. . t . \
.
....
pasitraukia iš Ubano, tai keičia tina, kad jis esąs nesveikas Kad tuo pačiu metu atsistaivaipadėjo Grdm vka; Jis perėmė vi
t..
.
. ,
. r. ;
vakar užsienio atstovai alsi- pricsaKvje. bet taip reikalai sują sveikinti amerikiečius.
no finansų ir prekvbos m mis te-1
...
,
. t. . , . ♦ -\
,
si padėtis Artimuose Rytuose. žmogus.
są pčkąlbį :su -ii3aiečmiš,bet šį
. . . T . . ‘
‘
. sveikino su buvusiu Sovietu Sa sidejo. kad Andropovas pirma
nai. Jokiu neramumu Panamoj .
, ...
Sovietų agentai, įkėlė koją į Li
karta; užsieniečius * atsisveikino
Praeitų metų pradžioj jis bu
,
i
j
-• jungos auksciausiosics t; cbcs į buvo paskirtas partijos generaČERNENKOS KALBA
nebuvo. Manoma, kad paaiškėjo.. . ' . . ,
baną. sudaro Egiptui naują pa
Černenka. :
L: ' •“ *
.. r.
* pirmininku, parlips gener iniu ! liniu sekretoriumi, negu Brežvo nuvykęs i Rytų Vokietiją ko
KOMUNISTAMS
dideli finansiniai trukumai, ku- • , '
’p
t .
vojų. Libano pakraščiuose esan
...
...
.
. t sekretoriumi, o vd.au Andropo levas pasiūlė. Andropovas tvacmunistams pasakyti kalbą. Rytų
George Bush atnešė
ne galėjo priversti j-suną prezt-«
,
1
' . . . .
.
. . . ,
MASKVA, Rusija. — Pirma tieji Amerikos karo laivai nesto
vo karstas buvo nuvežtas prie i ke Brežnevo laidotuves. o daba?
Vokietijoje jis peršalo ir teko jį . *
vainiką
atsakonivbes. Kiti’. . j
...
dienį komunistų partijos Centro vės. Niekam ne paslaptis, kad tuojau vežti ligoninėn. Jis blo (lentav vengti
?
..
‘ --’Kremliaus sienos ir ten palai-1 partijos (.cntro komitetą ; paskyAmerikos delegacijos pirmi j komitetas išrinko Konstantiną Sovietų karo jėgos jau anksčiau gai pasijuto ir nebaigė kalbos. mano, kad prezidentą galėjo pa dotas.
d
į rė Černenką kuris nustūmė į
keikti artėjantieji prezidentiniai
ninkas viceprezidentas G. Bush U. Černenką komunistų partijos bandė įsistiprinti Egipte.
.
... i šalį artimiau sus J- Andrcpo\a
Po to pragulėjo 4 mėnesius.
a
’
r
ūkimai.
luojau
po
koryto
pi
atnešė į Profesinių sąjungų di- generaliniu sekretoriumi. Jis nei
ia Černenkos visą
Palestiniečių klausimus
žingsniavo J. Andropovo našK
džiąją salę didelį gėlių vainiką ’ turėjo laiko ruoštis, bet pasakė
Jis įsikalęs kcl:$ partijos dės-;
Ficlmnovas ir GTospręs Jordanija
savo
Tatjana,
pasirėmusi
GEMAJELIO
ŠALININKAI
nius
ir
jų
laikosi,
ners
negali
iš’
Andropovui pagerbti. Gėles per- jiems trumpą kalbą.
PRADEDA ABEJOTI
sūnaus Igoro rankos.
Iki šio meto Jasir Arafatas aiškinti, kuriems tikslams tie
ėmė prie karsto stovintieji rau
Jis įtikinėjo Centro komiteto
jungos gyventojai pirmą karu
spręsdavo palestiniečių klausi dėsniai reikalingi. Manoma, kad
donosios armijos karininkai, pa
BEIRUTAS, Libanas. — PrezJ
I narius apie nepaprastą komunisKambodijos kovotojai užturėjo progos pamslyti ponu
mus, bet nieko iš to neišėjo. Li jis laimėjo generalinio sekretodėjusieji visiems užsieniečiams
I ly jėgą pačioje Rusijoje. Niekad bano esantieji palestiniečiai la-1 riąus pareigas, nes jis buvo vir Amin Gemajelio šalininkai pra Andropovienę, nes niekur s?au
Viettumo sargus šešladie
deda abejoti, ar jis pajėgs suda
Kartu su viceprezidentu Bush komunistai nebuvo tokie stip- bai aštriai susipyko dėl Arafato.
Joje frickad nebuvo pam nėta
nintelis, kuris drįso viešai pasi
į Maskvą nuvyko Senato res- rus. kokie jie yra dabartiniu me- Didelė dalis paskelbė karą Ara priešinti Andropovo užmojui pa ryti naują vyriausylię ir įvesti kad Ard.’opovas lurė'o ’m^ną
taika‘ Vakaru*■ Beirute.
publikonų vadas sen. Howard H. f tu. Partijos galia yra josios vic- fatui, nes jis nepajėgė iškovoti imti partijos vadovybę.
į
; Anlropovas
turėjo savo
!
Krikščionims
labsi
bh
gą
jspiiBaker Jr. ir Valstybės sekreto- nybėje. sakė, ir marksizmo-leni- jokių teisių palestiniečiams, iš
Kremliuje, turėjo s no bdta
1 dj padarė Lilrano kariu dingi-1
riaus pavaduotojas Richard nizmo programoje. Esame ga- nešė Beiruto bankų atsargas ir
KGB įstaigoje, turėjo pi
ANDROPOVO MIRTIS
’ inas iš kareivinių. Jie paliko ne
Burt. Jiems pranešta, kad tuo- j tingi, nes pajėgiame vadovauti nori tęsti tą pačią politiką.
butą, o paskutiniais dv on mo
PAVEIKĖ SIRIJIEčIUS
> tik kareivines, bet ir visus amejau po laidotuvių Černenka pri masėms. Jurijus Andropovas no
lais turėjo didelę d?ėą Ma
DAMASKAS.
Sirijiečiai, rikiečių jiems duotus nedidelius
Egipto prezidentas siūlo tar
rėjo pagerinti komunistų veda
ims viceprezidentą Bush.
šiaurėje. Pa> Andropovą u
mos kovos stilius (įrašai in t kom- tis su Jordanija palestiniečių rusų raginami, buvo pasiryžę tankus ir šaudmenis. Apmokyti vo įtakingesni Sovietų valdž;
Kinijos vyriausybė atsiuntė
lurireikalais. Tuo reikalu Mubara- pulti marinus ir išmušti juos iš libaniečiai nedrįso pu.;
pareigūnai, bet jojo žmona
atstovą Wu, kuris yra labai ge-*I binatorius ir kyšininkus — R.),
i jo tikslai buvo teisingi ir geri. kas kalbėjęs su Jordanijos kara turimų pozicijų Beiruto aero niais tankais/
i kad užsienielęams ar
rai informuotas apie rusų pa
Sovietų Sąjungos komunistai liumi Husejinu. Jeigu norima drome. Andropovo mirtis ūiiVakar Vakarų Beirute <lar bu- nariams nedr&dydavo.
stangas paveikti kiniečius. Jis
gintis
nuo
Sovietų
ekspansijos,
mušč
sirijiečių
nuotaikas.
Siri

privalo vieningai kovoti už žmo
vg apie 300 Libano karių Visai
rusams pasakys, kad šitokia
tai
reikia
tartis
su
Jordanija.
jiečiai
žino,
kad
Černenka
yra
nijos taiką, kad galėtume kurti
naktį jie šaudė. Ryte paaiškėjo.! Po Andropovo šeimos i
praktika turi* baigtis, jei nori ge
Didelė dal's palestiniečių gyve buvęs Andropovo priešas. Jiems kad libaniečiai šaudė prieš liba- : sekė Sov’ctų pelitinio biuro na
| komunistinę tvarką.
rų santykių su Kinija.
na Jordanijoje.
atrodo, kad Černenka sustabdys niečius. Du kareiviai buvo už-i riai. Dtš nėję buvo K r.s’antinas U. Če rnenka. Savie'ų Sąjunginklų siunTmą j Damaską.
“j — Portugalijos premjeras M.
mušti.
£ Soares kovo 11 dieną atvyks į
Sirijoje atsirado H. Alijevas.
Didelė nelvarka ir ncpadtikė-Į' gos premjeras Nikolai l ichono— Aukščiausiojo teismo pir
> Baltuosius Rūmus tartis savo mininkas Bifigcr labai aštriai Jis turėjo būti .Andropovo drau jimas savo kariais ardo visų vil vas, Sovietų Sąjungos uVeni?
reikalų minister s Ardei Gr<»
gas, dešinioji jo ranka, bet jis tį sėkmingai apsiginti.
: krašto reikalais.
kritikavo advokatus už plėšiką*
myka
ir Sovietų Sąjungos gvnv
nerodo entuziazmo. Jis supran
vimą labai d dėlių sumų už ma
— Sakoma, kad politbiuro na* žiausius patarnavimus. Jis pla ta, kad jam reikėjo būti Krem
— Černenka, išrinktas gene bos niinisteris marš. Din
........ .. sekretoriumi, pasakė vie- Ustinovas.
rys balsavo už Černenką, kad nuoja įsakyti teisėjams apsieiti liuje, o ne Damaske. Jis riesi- raliniu
i EMK)R®LIS
Černenka palakė atsisvčiKin
ėmė jokių naujų projektų ir ne- na kalh., komUnAlų Centro kotik Romanovas netaptų partijos
l>e advokatų.
AB • • •
kurstė Sirijos karių kovon, kai mitetui. o antrą prie Andropo mo kalbą visos komunistų pi
ueneraliniu sekretoriumi. v
Vasari
tijos ir Sovietų vyriausybės v?
nebuvo tikras ar gaus daugiau vo karsto.
nis, Ab
du, girdamas Velionį kaip gerą,
— Kongreso atstovai .lack Ed ginklų iš Sovietų Sąjungos.
į Prancūzijos atvažiavusi
Taurė, 5
— Juodžių užlaikomos mal ištikimą komunistą ir energingą
Beate Klarsfeld ieško Mengelės, wards, J. Keneth Robinson, B.
kuria seniai
iš Paraguajaus ‘ Canable Jr. ir Joe Pritchard nu respublikonų sąrašu. Jiems ne- dyklos yėa pati didžiausioji J. valstybės administracijos narį.
už mėnesio, bei
Turime turėti galvoje, kad Andtarė nekandidatuoti j Kongresą patinta ^ez. Rcagano politika. Jacks on o parama.
dingo.
&llt8£
t

t
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vertingus ir taip reikalingus apimtos sieu."
i'N*
žmonėms rtraipsjuus, tai tikra vaikų pudra (Baby powder).
Dievo do.vfliO1 ■ Laikraščiai bran-Į Tik

pensininkams,

pagyvenu
žmonėms to liga kartais
giai kainuoja, dažnai pasiskoli- Įsiems
1
skausmus. Ji pavojinga,
nu ir daug kartų padarau palieka
|
vienos pusės veidų apima,
1 straipsnių foto kopijas ir duodu įei
;
kitiems, nes ne visi laikraščius kartu ir akį. Tada būtinai reikia
I turi, dažnai tokie pensininkai pildyti gydytojo nurodymus.
Tamsta ligos antrą kartą netu
kaip ir aš.

Kūna, proto ir jausmy darnos pagrindo i
Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Aš turiu rūpestį, kurį gal rėjai, todėl ją “nuvarei šalin”
Daktaras sušvelnins. Turiu dirb su citrina. Tamstai laiškas pa
tinius dantis, kurie man dantų rašytas. Jei raikalas bus, vėl
smegenis palaipsniui pritrynė. parašyk. Sėkmės!
PRAILGINTAS GEDĖJIMAS (3)
Apačioje, viename šone, kampe,
tokie kaip skuteliai kruopuoti,
ASMENŲ, TAUTŲ IR
Nėra tokio gedėjimo, kurio laikas nesu
kiek skausmingi. Gana ilgokai Į
ŽMONIJOS REIKALAI
mažintų ir nesutrumpintų.
(Cicero)
valgau be dantų.
nos jis net vandens užsivirinti
Nuvažiavau į specialią klini-) Gamta priverčia kiekvieną
nebuvo linkies.
ką, paėmė gabaliuką, ištyrė,1 žmogų rūpintis savo gyvenimo
Gerbimas netekto asmens nuo
ačiū Dievui — vėžoi nėra. Davė reikalais, bet joks žmogus pats
savybės ir nuoht laikymas prie
vaistų. Po poros savaičių patik vienas visų savo gyvenimo rei
I savęs mylimo asmens daly kėlių
rino, neužgijo. Sako, reikia ope kalų negali aprūpinti. Kūdikys
1 yra NORMALUS elgesys. Gi
racijos būdu apvalyti ir iš veido tėje ir jaunystėje jais rūpinos tė
vai, o paskiau vaikai patys su
KIEKVIENO menkniekio, rūbų
paimti gabaliuką ir prisiūti.
kuria savo šeimas.
dalies ąr baldo perstatymo lai
Kreipiausi
pas
savo
šeimos
'
kymas neliečiamu per metus ar
Kiekvienas tų vienetų turi ypa
daktarą. Jis patikrinęs pasakė,
* daugiau NĖRA būdingas gedjnkad tie daktarai nori tūkstantį 1 tingas pareigas. Asmuo turi su
' čiajini elgesys. Tada gedėjimas
dolerių uždirbti! Ir tas mano * teikei draugijai kokį nors patar
j tampa kuo nors kilu, o ne ge
daktaras prirašė penicilino ir navimą, kad iš orą ugįjoą, gauti
dėjimu.
plauti kali-permanganati. Ir pati reikalingų privilegijų. Patarna
i ■ Nereikia visko atsisakyti, kas
plaunu šalavija, mėtom, ramu vimo rūsys yra įvairios, bet jos
Du. Jonas Adomavičius 5
i buvo praeityje brangu, vertinga.
nėlėm ir dar kai kuo. Pagerėjo, vises yra reikalingos ir naudin
I Po mylipio asmens netekimo
bet ne visai gerai, jaučiu, kai; gos. Kiekvienas sveikas, suau
Pradžioje didžio nuostolio bei*| kuriant naują gyvenimą, reikia
j maistas suerzina.
į gęs asmuo turi pasirinkti sau komylimo asmens netekimo a Iro i pasiimti .viską, kas buvo brangu,
Meldžiuosi prašvdama pagiji- i ^1 nors užsiėmimą, kad galėtų
do. kad riusiminimas niekada ne- ■ vertinga. Naudingų dalykų pariI mo, šv. Mišias užprašiau ir mel-!
Hors kurti ar uį
rąumesibaigs ir gedihtysis niekada ne ; laikymas tai nėra tas pats, kas
:! džiuosi kasdien
mmis,
ar
tai
protu.
Tas
reiškia
į šv. Judą Ta-;
galės būti gyvenime patenki n- niekada neužmiršimas netekimo,
■ daušą. Bet Dievas skiria žmo-! daroa. Sulig savo gabumų žmo
tas. Daugelis gedinčiųjų kenčia; Tie, kurie niekada nepamiršta
iii
nėms ir gydytojus.
! gus randa vietą, draugijoje. Su
nuo kartkartėmis užeinančio nu- netekto brangaus asmens, laiko
Gal, Ponas Daktare, ką gero ! organizuotos gi draugijos parei
šiminiriio (depresijos), beviltiš-. si jo da’ktus, tarsi jis kada nors
patarsit. Ne kartą skaitydama į ga yra suteikti kiekvienam as
lĮumo. .ir-jėgų pirmyn eigai ne grįš a įgalins.
Jūsų straipsnius galvoju, kiek! meniui progą tobulintis. Bet kaip
tekimo per kokius gerus du me
Labai stiprus gedulas apir$a
brangaus laiko sugaištate, rašy- asmuo, taip ir tautos yra dali
tus. Vėliau, jie, palyginti, gerai tą asmenį, kuris buvo labai pri, damas tiek vertingus straips mis žmonijos. Draugijas, .užuo
prisitaiko -gy venime ir pa lenki- ktaųsomas netektajam, kuris bu-i
nius. Tikrai Daktara Dievulis mazga yra šęjmeje; tobulinasi
namai;^^^i savo gyvastį.
v o NUSIKALTUS netektajam;
tautoje-į^pi^Bsi į tarptautišką
I
■ laimins ir gausiai atlygins.
dviašmenis
t
prie
.
‘
gedulo
prisideda
(Tedėjįfųas yra
Aš kažkada kentėjau, rodos,
ir d31' ‘M
>agklbos. jei esi
STOK RŪKYTI. 6. Nevartok ga- gydytoj o- žinioje- esant, ai pirkardaš^-iž^vipnas jmsės — nusi . KALTĖS
.
.jausmas)
.
. i “šingels” — tai toks ligos var- •
Ri airiai ir energijos nusmuki- ! Rugelio kilų priežasčių. Kai ku- • gi ir 'sdtįesė^, jokia pagalbą Ūmai kenksmingu vaistu: auti moji pakopa
Euamai
das. Po .keturių savaičių praėjo. 1 aparatų, kurios y^^at^^oš ’kiiįįas -ggfįjįijiajam lauktinas, p .išš riems asmenims
i-smenims gedulas ir ken- bebus galima tol, kol nesunor'. •cholinergics, nitrates, beta adre sutvarko riemens ėdimą, čia ga
Po to, kažkur skaičiau, jog kai!' tų tautų, negali tinkamai aprū
m
uosi
sąya
svorio!
Jei
nepildysi
1
kitos
DBšėff
—
nrailcintas
neuate
jimas
pasidaro
tolimes^u
gy

nergic antagonists, diazepam, limi dvejopos rūšies vaistai:
kitos
prailgintas jrepapradeda skaudžiai gnybti, tada pinti savo narių reikalus, turi
venimu.
■
nors
;
tikruiftbfe.
toks
1. BETHANECHOL — 25 mg.
^šito, čia' -paduodamo patarimo, nifedipine.
ję'gum&^lgrlimtis su gyvenimu
reikia tepti citrina, pakol neiš- vargti, skursti ir kentėti panie
gyvenimas
turėtų
būti
tik
LAlDabar pati matai, dėl ko ne imami PRIEŠ valgi ir einant
argi neapturėsi pagalbos.
dėl 'dieglio nuostolio nurodo artėberta pūslėmis. Po kiek metų kinimą. Jos negali tęsti kūry
Rieniuo ėda žmogų tada, kai turėjai pagalbos: tokia tikra pa- gulti. 2. METOCLOPRAMIDE
j«n.tį negerumą.
man pasikartojo tas “šingel”. Aš binio darbo, nes neturi sveiko
iki 20 mg. PRIEŠ VALGĮ,, ■
a - -t. , a . i
organizmo. Dėl tos priežasties,
♦ štaiĮ' vienas našlys, netekęs ‘ Išvada. Kiekvienas kol gyvas -rūgšti skrandžio sunka atsilieja I galba ir dabar bus galima tik .- 10___
+ ...i,,I tuojau gerai ištepiau tas vietas
r einant gulti.
I citrina. Po kokiu 15 minučių kiekvienos tautos svarbiausiu
aiioiiQS^ net po. dešimtmečio'
lv^i -<hnės,i kad salėtume T stemplę (esofagus). Stemplėje 1 tada, kai minėtai šEsERIOPAI
TREČIA riemens ėdimo gj'dyrūpesčiu yra įgyti nepriklauso
lįuko 'žmonos rūbus rūbinėje; t>-\RBAlS, ELGESIAIS gerbti, kiek šarminė reakcija, o - kai j susitvarkysi, pąįį,
nustojo gnybti. Liga neįsigalėjo.
mybę ir laisvę.
T- vm-rr-j- i1110 PAKOPA naudojama tada,
t|ip. kaip jie buvo žmonai esant į
savo artiBiuosius ir toli- skrandžio rūgščios
. sultys atsiIs
V AISTĮ nuo
riemens eai-........................ x
, , Gal man malonėtumėte nors
...
- - - -x• I kai virs minėta pagalba nepade-t trumpai parašyti laišku, nes
*vai. Jokio baldo kambariuose'
T**>- «
-e-l11?* > ’!«“?>*• )>
'fe>mo vartotini: ones rugstis vais-K
j
_
__ .,
Du žydeliai iš Papilės važia
B nepajudino, nepraėalino. JiS|teks
ir
maI
K l° k>ta ™- lai (antacids), sakysim, MY- da. Tada daroma operacija (anti laikraščio galiu negauti ir kar
vo i Šiaulius. Bet jie nenorėjo
reflux surgery), ji vadinasi
jjisidarė atsiskyrėliu, palikęs beime™i Speniaų vien apraudoti. m™s ednmo Jausmas.
tais laikraštis dingsta, širdingai
LANTA: po du-tris valgomus!
FUNDOPLICATION. Sunki ope dėkoju, melsiuos į Jūsų intenci pirkti dviejų geležinkelio bilie
ž^nonos: retai pas draugus nuei- 1 Gyvendami taip tvarkykime sa- ' Tokios negerovės tvarkymo į šaukštus (30-45’ cc) pavalgius1
racija, ne visada sėkminga, rie ją. Mielam Daktarui linkiu svei tų. Užtat vienas įlenda į maišą,
<^vo, neatostogavo ir iš namų i vas asmenybes, kad pajėgtume yra TRYS pakopos. PIRMOJI ir einant gulti. Galima imti
kurį antrasis, geležinkelio bilieišeidavo tik būtinam apsįpirki- sayaiantiškai gyventi. Tada ne-^pĄj^op^ susideda iš paciento prieš rūgštis vaistą kombinaci biems — net negalima techniš kų ir laimingų 1984 metų!
I tą nusipirkęs, įsineša vagonan
kai.
reikės nežmoniškai vargti
mvli
1O
v
elgesių ir vaistų. Pats pacientas joje su ALGINlC ACID: dvi tab- j
inui.
Nors
jis
buvo
geros
sveiAtsakymas. Ačiū už maldas ir ir pakiša po suolu. Netoli Xur1
Išeina, kad PATS pacientas
turi ŠEŠERTOPAI elgtis. 1. Pa letės ar du arbatiniai šaukštebatos, jis tik kieme darbavosi ir mo asmens netekus.
j turi atsakančiai tvarkytis su malonų laišką. Atiduodama Die- šėnų stoties įeina kontrolierius.
retkarčiais savo giminę aplan-' Pasiskaityti. Ann Kaiser kelk GALVŪGALĮ lovos aukš- lia.i pavalgius ir einant gulti.
— Prašau bilietą.
riemens ėdimu, naudodamas vui kas
priklauso, nepa
Tik venkime paklusti per ra- į
4-6 colius (po lovos kojokydavo.oTai ir tebuvo jo užsi- Steams: Living Through
— Labai prašom,
atsakė žymirš minėtus šešeriopus būdus, miršk ir ten, savo Kanadoje,
fįnimas. nieko daugiau,
šonai Crisis. The Thomas More ‘ m-s padėk plytas). 2. Nesivar- diją, televiziją bei spaudą rėkia į Tada tik labai retais atvejais DAKTARŲ: klausyk ju patari- delis, rodydamas bilietą.
i.
savo juosmens siaurais rū-1 muojamų vaistų gerumui. Tie i
Illinois.
— O kieno čia maišas?
Kai perilgai gedi, kas nors • Press, Cliicago,
orisieis naudoti antrą bei trečią miT GAUTŲ KLINIKOJE, ir su* ♦ *
bais ir nesigiinnastikuok, nesi- skelbimai skiriami
— Mano.
. ■ Į'
pakopą šiai negerovei tvarkyti.
operuotis, jei po ilgesnio ir
|
kitas tave vargina
_ , .
v
■ 1 c
•
darbuok
taip,
kad
padidintum
VIAMS.
Tokių
nesiranda
Nau-į
»
* * *
— O ką jame veži?
STENKIMĖS GERU PATA
gero gydymosi liga nepraeis.
' viduriuose spaudimą (sunkiai > j ienų skaitytojų tarpe, todėl nėBendrai imant, kai gedėjimas,'
— Senus gelžgalius.
Mesk visas visokias žoles, žo
ATIDUOK KAS DIEVO ME
RIMU PASINAUDOTI
kaip to našlio, užsitęsia ilgiau
ne k ei k, diržais nesijuosk...). i nemėgmkime pirkti
visokių:
Kontrolierius norėdamas žy
leles ir visokius skysčius. Taip
TUI, 0 KAS DAKTARO
riėgu dų metus, svarbiausiąja'
■ 3. Suliesk, jei esi perriebus. ■ niekų.
RIEMUO ĖDA,
pat liaukis vien maldomis gydy delio žodžius patikrinti gerokai
— DAKTARUI
1. Pakeisk maistą: ypač venk* ANTRA riemens ėdimo tvar-Į
negerove tampa ne netekimas'
KAS DARYTI?
tis kūno sužalojimą, atsiradusį spirtelėjo koja j maišą. O mai
mylinio asmens, bei kas nors ki-1
į šokolado, riebaus maisto, citri- kymo PAKOPA susideda iš
Klausimas. Mielas Daktare, r*
su dėl nepritaikinto dantų protezo. šas tuojau atsiliepė:
Klausima*. Prašau Garb. Dak
tas. Laikui bėgant pasirodė, kad
ninių sulčių ir kavos. 5. NU- SPECIALIŲ vaistų, būtinai tik malonumu skaitau Jūsų labai Nereikėjo laukti taip ilgai, kol
— Dzin, dzin... dzin.
taro palarli, kas man daryti,
to našlio prailgintas gedėjimas
' buvo taip giliai praspausta dan- '
buvo ne džl žmonos netek mo. kad galėč’au gyventi be riemens
i tų smegenų vieta. Dabar, jei ne-.
bet dėt PRISIRIŠIMO prie žmo Cdmo. Jis mane lal>ai vargina,!
‘ pasidengs tikra gleivine, reikės
nos taip, kad, jai mirus, jis ne o aš pagalbos negaunu nė iš vie-i
operuotis kaip daktarai pataria.
galėjo vienas tvarkyti savo gy no, pas ką kreipiaus. Dėkoju iš
Nereikėjo Tams tos gydytojui
venimo. Žmona jam viską tvar anksto.
taip nesveikai Tamstą nuteikti
kingai paruošdavo, jis gyveno
Atsakymas. Nieko nepas.kei.
dėl TIKRO gydymo, kurį pata ,
If one struck, would you
ląim'ngai kaip karalius. Be žmo kiek pati esi kalta dėl negau
'ė klinikos gydytojai.
know what to do?
I Mat, ne visos burnoje sukeltos
’ žaizdelės sugyja penicilinu ir
. kali - permanganato skiediniu
<6
Matot. WMe they can occur anytime. March
naudojantis. Reikia čia dar to
liau NESUŽALOTI jau esamo
gleivinės sužalojimo. Maistą tu
ri imti skystą ir vengti nesveiIF IT HAPPENS
Ikos vietos pajaudinimo. Čia vi
B Cooperate Mįr
low •rloRCMortf
taminas C ir zinko tabletės bei
į kapsulės būtų savo vietoje.
t
I Po ge ‘o$ mitybos ir minėto
užsilaikv no, praėjus gerokai
laike
?ik į klinfką ir KĄ JIE
PASIDUOK jų gy
dvn
Prisiuvimas
s gvrfvmas.
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Lietuvių tautinis Susivieniji- *
Amerikos imigracijos tamy. dėdė kun. Juozas Židanavičius.
statistikoj lietuvius pradėjo Be to, B. Iirtis mokytojavo savo mas užsimezgė Lietuvos mylėto-*•
užrašinėti lietuviais tik nuo 1898 kurtoje lietuvių kalbos klasėj, jų draugijos susirinkime, New»«
Uruguajaus generolus Liber negu skelbti jiems kruviną kajuos į kalėjimus ir vesti I
Valparaiso universitete ir tuo Yorke 1886 m. balandžio 17, ga—•
Seregni nuo 1973 metų pralei-irą, kišti
1
negausiai atvyksUmčiais lat-! pačiu metu įsirašė į Susivieni n& rūsčiose Amerikoje ap-igy^*
do ištisa dešimtmetį centrinia- juos į kartuves. Su (.astro agenvėjs). Tad prieš 1899 m. liepos) jimą Lietuvių Amerikoje,
šioj venusių Lietuvos išeivių kultu-,
me sostinės kalėjime vien, už tai, tais gen. Seregni nenorėjo ir
1 lietuviams tikslios statistikos organizacijoj veikdamas jis iš- rinio atsilikimo ir negausumo
kalbėti. Jam visai nerūpėjo
irturime. Be to, tenka pabrėžti, ivškėjo Seimuose rimtu kalbė- sąlygose. Vienerius metus prieš
r liemenės, drįso kandidatuoti j maskviniai agentai, trockistai ir
Susivieniįime išbuvo vi- tai Lietuvos mylėtojus sųorgakad imigracijos pareigūnai tada
Uruguajaus prezidento parei- r kitokių partijų žmonės.
ivo gyvenimą, kurio pabai niząvo jaunąs, 23 metų jonas
buvo labai silpnos nuovokos
Kada 1973 metais Uruguajaus
goms.
apie iteivių tikrąją tautinę kil goje, jam gyvenant Londone, Šliūpas pagalbai leisti pirmąjį
Jeigu jis nebūtų turėjęs tokių kariai išvaikė rinktų vyriausymę. Nebota, jei užrašė lietuvį Anglijoje, jis buvo išiinktas SLA ant ryškiai tautmių pagrindų at
dalelių užsimojimų, tai 69 metų * bę, gen. Seregni buvo suimtas,
istojusį Amerikos lietuvių laik
garbės nariu (1966 m. Seime).
karys nebūtų praleidęs tiek j Jis valdžiai nepriklausė, bet karusu, ar lenku.
įkurtoje Tėvynės Mylėtojų rašti Lietitwiszkasis Balsas, ku
Jurgelaitis 1883 m. skaičiavo
daug laiko kalėjimo vienutėj, o riai bijojo, ksd jis nesuorgan^-Į
— lietuvių Amerikoje buvus jau Draugioje jis prezidentavo nuo rio pirmasis uumeris pasirodė
jo žmonai Lelijai Lerenaitei ne- zuotų
‘ aplink save opozicijos kd15-20 tūkstančių. Juozas Dani-Į 1908 iki 1910 metu. Čia Balutis 1885 m. liepos. 2.
'*
būtų reikėję tiek vargti, kasdien t iuomenės vadams.
sev'čiu^ (Waterbury. Conn.) sumaniai vadovaudamas išleido
Kariai suėmė generolą Sereg- j
nešdama savo vyrui jos pačios
Jonas Šliūpas (1861—1914)
6
tomus
Vinco
Kudirkos
r^štų.
1S85
m.
lietuvių
priskaitė
39
ni,
bet
neturėjo
pagrinlo
bylai
Lamintus pietus.
Amerikon atvyko 1884 m. gegu
‘ ūksiančius (Wienibe L., Nr. 21, šie leidiniai iki šiandien tebėra lės 28, tada jau po dviejų metų
sudaryti. Jis kandidatavo prezi- i
Generolo Seregni tėvas būvu
vziirrrmc įšok i z vizirs nor. ’
1886). Tcdėi saky/fami. kad prieš didžiausiu Kudirkos raštų aruo
dento no
pareigoms,
bet jokio per
studijų filologijos ir lęisų mųksivienas geriausių mokytojų. Jo.
du.
898
m.
liepos
1
Amerikoj
buvo
!ų Maskvos unversitete (1880—
s Tinus gyveno pagrindinėm s versmo prieš kariškius nėruešė.
Taip
pat
šešerius
metus
Ba

lietuvių
40.000.
būtume
visai
art^82), kur su A. Vileišiu ir J.
žmogaus teisėmis, stengėsi jas Keli pulkininkai keliais atvejais
lutis
redagavo
Olšausko
leidžia

i
teitsingo
skaičiaus.
lardė suimtą generolą, bet by
Spuduliu išleido 4 numerius (38
įgyvendinti praktiškame gyve- ’
mą
‘
‘
Lietuvą
”
Chicagoje
(1912
los jam nesuruešė, nes nebuvo j
puslapių) hektografuoto lietu
Oficialioji Amerikos 1899-nime. Jis norėjo, kad visi Uru
—1918). Jis gerai pažino Ameri
pagrindo.
viams studentams (kurių tuomet
'914 m. statistika s.ako, kad ta
guajaus piliečiai mokėtų skaity
kos lietuvius, jų sąjūdžius, ideo buvo 23) laikraštėlio Aušra (nuo
ne laikotarpyje Anferikon įva
ti ir rašyti, turėtų ne tik teisę j Gen. Gregorio Alvarez, panai-i
logijas ir žinoję kas kui ’"kun 1880 m. gruodžio 21 d. iki,1981
žiavusiųjų buvo 252.594 lietuviai
balsuoti rinkimų metu, bet ir kinęs demokratinę santvarką •
kuliavo, virė ir spragėjo”.
m. sausio 21 d.), čia išspaust!!^
\ 170.699 vyrai, 81.895 moterys).
kandidatuoti bet kurioms parei- i Vruguajuje, tariasi su keliais!
|
Amerikos
lietuviai
fį
pasiun

no trumpą lietuvių kalbos graTų labai vyraujanti dauguma —
goms. šitokia pažiūra į pagrin pulkininkais apie dabartinę pa-j
tė,
kaip
savo
delegatą.
Taikoš
matikėlę, liaudies dainų, pasa
larbo žmonės, daugiausiai valsdines žmogaus teises Urnguaju- • •.lėti krašte, bet nedaro tų klai-!
Konferencijon,
ParyžiujeIš
ten
kų, eilėraščių iš Ivinskio kalen
iečiai — ūkininkai. .Iš tų visų
je buvo skaitoma kairiasparne. du, kurias padarė Brazilijos ir J
jis
jau
nebegrįžo
Amerikon,
bet
dorių ir straipsnelių lietuvių kal
name laikotarpyje atvykusių
Uruguajuje ilgus metus buvo Argentinos generolai. Argentinoj ;
i
70,019 lietuvių vyko i Pennsyl įstojo jaunutėn nepriklausomos bos klausimais.
dvi politinės partijos: Colorado generolai leido be teismo šau
vania. kur buvo įkurtos ne vien Lietuvos diplomat) jon. Prieš
(raudonieji arba rausvieji) ir dyti, tuo tarpu Uruguajuje din
Rusų policijos areštuotas ir išsį
mirtį LondJone palike Amerikos
44
lietuviškos'parapijos,
bet
ten
Keturi
Evangelistai
A.
Marčiulionis
konsevratyvi partija. Šios dvi go tik 17 suimtų kalinių. Gene
lietuviams tartum testamenti laisvinęs, vėb’au ir vėl gaudomas
atsirado
ir
Susivienijimas
Lietu

partijos sudarė pagrindą demo rolo Seregni nelietė, bet jį nu
nius žodžius: “Šiandien lietu leidosi Į Rytprūsius, kur viene-'
viu
Amerikoje.
kratinėms pakaitoms: vieną teisė 14 metų kalėjimo. Dešimt
riu-s metūs redagavo Aušrą (nuo
Vytautas Sirvydas
vių tautju tepasiliko tik jos ge
Nepriklausomas
Lietuvos
di

kartą vieni laimėdavo, o antrą metų jis jau praleido kalėjime,
1883.m. Nr. 5 iki 1884 m. N’r. 4).
ras vardas — saugokime ji!” Tai
plomatas,
atstovas
Londone
(Bus daugiau)
kartą — antrieji.
bet lieka dar keturi.
SLA RUOŠIASI MINĖTI
brangiausias dalykas: asmeniui t
(Anglijoj)
Bronius
K.
Balutis,
Ispanijos karalius Juan Car
Gen. Seregni, geriausiais pažy
pasverdamas savo laikraštinin- tai didžiausias turtas, tautai tai
100
METU
SUKAKTI
los
ir
Švedijos
premjeras
Olof
PRISIPAŽINO
mėjimais baigės karinę tarnybą,
ko-visuomenininko ir organiza geriausias ginklas”.
Palme
prašė
gen.
Alvarez
išleisti
draugijas” ir spėjo, kad Ameri- cijų vadovavimo darbą su Ame
(Tęsinys)
ryžosi sudaryti trečiąją partiją,
Kitas testamentinis jo žodis
— Leiskite supažindinti jus
iš
kalėjimo
generolą
Seregni,
koje jau gyvena 15-20 tūkstan rikos lietuviais, apie juos yra pa
kuri būtų pakrypusi į kairę. Jis
Gaila, apie Antaną Jurgelaiti
buvę. Amerikos lietuvių nepri- su mano dukrele...
sudarė koaliciją iš įvairių poli bet Uruguajaus diktatorius at tėr? maža biografinių žinių. Jo čiu lietuviu.**
i
rašęs savo atsiminimuose (Išleis klail^omai Lietuvai 1922 m, patinių grupių. Ten įstojo įvairūs sisakė tai padaryti.
Kurias draugijas mintyje tu tuose Juozo Bačiūno 1951 mj. doyąųiofame Laisvės Varpe- "O —r Ištikrc malonu. Ji labai
motina, sakoma, buvo-Bavarijos
demokratų klubai, netilpę Colo
Uruguajaus turi tris milijonus j vokietaitė. Sūnus, atrodo su rėjo Jurgelaitis — nežinoma. . Jis pasakoja: “Lietuvoje jmę iš- skąpįbink per amžius vaikams panaši j žavo tėvuką.
rado partijoje. Galėjo priklau gyventojų, o kalėjimuose laiko; brendo susipratusiu lietuviu ir, Shenandoah mieste 1872 metais eiviai savo kolonij Ameriko Lfeiuvcš, tūs nevertas laisvės,
— Tiesa. Ir aš stebiuos kaip
syti ir komunistai, bet jie nega 800 ' politinių kalinių.! Kalinių tarp kitko, ragino Amerikos lie buvo susiorganizavusi mišri lie je kūrė būdami dauguma maža ka^negina jos!”
tgi galėjo -atsitikti.
i
■■
..
/
,
.
lėjo priklausyti jokiai kitai vals- gen. Alvarez neišleidžia ir rin tuvius tapti šio krašto piliečiais, tuvių-lenkų šv. Kazimiero Drau moksliai ar bemoksliai, su savim
tvbei ir gauti iš užsienio įsaky kimų nešaukia. Jis bijo, kad ji sj kaip galima greičiau. Kiek pi r- gija, kurios .susirinkimų kalba neatsinešę sveikų visuomentinitį
SUSIVIENIJIMAS LIETUKU.AMERIKOJE |
mus. Tokiais skaitėsi Maskvos pats nebūtų patrauktas teisman.) mesniame laiške dr. Basanavi- buvo lenkų. Ta pačia kalba bu-. ar valstybinių tradicijų. Ne vi^
kontroliuojami komunistai ir kaip dabar Argentinos vyriausy čiui. jis rašė:
“Turime kelias vo parašyta ir konstitucija. To-1į atsinešė ir stiprios meilės saV©
yra seniausia, didžiausia ir'* turtingiausia • lietuviu fratemalinė
įvairaus plauko trockistai. Gene bė traukia teisman įstatymams
kia mišri draugija 187.6 metais > tautai, ar prisirišimo jos garbinu
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti, jau per ,97 metus.
rolas Seregni sutiko įleisti į koa nusikaltusius Ogenerolus. Prieš
buvo Įkurta Shamokin mieste,) gai senovei, kurios kdp reikia
SLA— atlieka kultutinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
liciją Tupamaros atstovus, nes juos liudija buvę artimiausi yra graži moteris. Turėjo didė Šv. Vaitiekaus vardu. Pirmąja,] net nepažino. Tokiu budu, Ame
darbus dirba.
\
’ į «. .
‘
.
jis žinojo, kad tupamaros yra bendradarbiai.
rikos
Lietuva,
.aišku,
turėjo
per-,
jęs įtakos karių moterų tarpe, vien lietuvių sukurtą, tenka lai- 1
•SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
grynai Uruguajaus kairiašparGen. Seregni kalėjime pramo mokėjo gražiai ir moderniai rė kyti šv. Kazimiero Draugiją, su gyventi kūdikystę iki subrendo.
apdraudų savo nariams.^,V./č*'7 /-•*..
niai, jie nepriklauso nuo užsie ko kalbų. Turėjo progos per dytis, o dabar kasdien neša ry organizuota New Yorke 1875 m. Daug nesubrendimo žymių ypač
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLĄ- neieško pelno,
nyje esančių centrų, kurie duo skaityti didoką skaičių angliškų šulėlį maisto kalėjime laikomam ^nsio 1, pradėjusią veikti su 7 pasireiškė pirm I Pasaulinio ka
nariams patarnauja ‘ tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių. draugas-. gali •;
da įsakymus Uruguajuje vei ir vokiškų knygų. Iš prigimties vyrui. Ji nekreipia dėmesio į tai, nariais. Antroji buve Šv. Jurgio re. Lietuvių visuomenėje tada
Susivienijime apsidrausti iki $1(3,000. -A*
;r '
kiantiems revoliucionieriams.
jis yra matematikas. Ji padėjo!! ką žmonės sako.. Ji žino, kad jo- Dr-jaj. Shenandoah,. Pa. 1877 m. viskas kunkuliavo, virė ir spra
SLA>— apdraudžia ir Taupomąja.
Taupdjnaja apdraUda A/Endowment
;
Koalicija nieko nepadėjo. 1971 jam tapti geru karių vadu. Jis ■isios vyras nekaltas, kad kariuo Gyviau organizuoti pasalpines gėjo”.
LInsurance, kuri ypač naudinga įaunnftili. sieteančiam
aukštojo mokslo jf įy
metais gen. Seregni pralaimėjo dėstė aukštesniuose Uruguajaus menės vadai neturi .teisės josios draugijas-lietuviai pradėjo 1885 j Bronius Kazys Balutis (1879
rinkimus. Keli Uruguajaus kari kariuomenės kursuose. Dabar yyro ir jos pačios be pagrindo m., kai jų įkūrė net keturias. Se_- —1967) Amerikon atvyko 1905
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota, apdiauda: ui
/ $1,000 apdraudds sumą temoka
jta&tams.
ninkai generolą Seregni skaitė jis yrą vienintelis Uruguajaus kankinti. Buvusioms savo drau- kančiais metais atsirado trys, metais, tada turėįęs pavardę Ba
SLA —kuopą yra visose; liehivitjkoipntjese; /' . ■
,
išdaviku. Jie nesitikėjo, kad su generolas, suprantąs atominės 'gėms ji pasako, kad ji niekad 1887 m. — trys, 1888 m. — še le vičiils. Vėliau -tą pavardę sūKreipkitės
i
savo
apylinkė#
toj
opų
veikėjus,;
darė koaliciją su įvairiais kairia- energijos ginklus.
'savo vyro vieno nepaliks, ries jis- šios, 1889 m. — devynios, 1890 t rūmui n o ir vadinosi Balutis.' Jis
’ Jie Jums mielai pacefbSs ■
sparniais. Jis pareiškė, kad ge- ,j Liūdniausias gyvenimas yra esąs geriausias syras visainfe fn. — septynios. Gausėjo iš Lie tuoj įsisuko į Amerikos lietuvių
Galite kreiptis ir tiesiai ! SLA Centrą: < *riau. tartis su revoliucionieriais, 'jo žmonai Lelijai Lerenadeh Ji Urugvajuje-.
. /
• tuvos atvykstančiųjų, kilo ir gyvenimą ir jau 1906 n. vasario
v JT —
' ■
- ,
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Izidorius Stulpikas
draugijų bei jų narių skaičiai:^' J 22 dalyvavo pimiame Amerikos
lietuvių politiniame Seime, Phi- -307 W. 30tti
ladelphijoj, Pa. Čia jis atstovą-;
TeL (212)
vo Amsterdame, N. Y.. lietuvių
• LITeKATORA, lietuvių Htentūros, meno tr mntri,
koloniją, kuriais vadovavo jo

Uruguajaus kalinys
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet netenrtą. Vine
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
I. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus fr T
Meilaus straipsniai bei įtudijos, iliustruotos nuotraukomis k
M. K. Čiurlionio. M. Šfleikio, V. Kaiuboo, A. Rūkitelės Ir A. Vara*
kūrybos poveikslaia. 365 pust knyga kainuoja tik £3.

> UETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamals®t.
Pundai p&ražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnio |
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai (domūs kiekrlenan

•j—-' w 1

x *

į

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

t

cu

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ I'd 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

• DAINŲ iVENTSS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* tr
Hull lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain|
Iventea bei jų btorlją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoj&n
tiems, gėrintis autorė* puikiu itiliuml ir surinktais duomenim k
ą V UeNIsO ŽMOGAUS G V V EN IMAS, Antano Rūke
ta» Juoio Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne uniu
gyrenimo bruožų apraiymM, bet tiksli to laikotarpio buitie* ttfa
ratftrinė studija, suskirstyta skirsndiais. Ta 206 puslapių kayg»
parduodama tik už p.
I K«įOf*F

*

r • *■ \

-• N$VK .< .

MARIJA NOREIKTENS

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Inž. UODAS MIKŠYS,

2^01 W. 69th St, Chioago, III 60629 ♦ Tel 925-2737

50 metaj studijavęs, kaip

▼ftorardžh) p^wadtnhn&^tr jų nertiniai | vokiečių kalbą. T ji ha*

Kj|^
BtaSmal Ir mintyj t pU
maMals boHevikų <
bet kainuoja
U

M

r&AytoJos

ctTOĄė-/**/ Oriataftfcs at*
meals tr vieta neprii. Lietuvoje Ir plr
lyga tari 234 puslapiu.

@ J Ui
T k's.ri

įlertna, “'•‘f——
politikojeį tik >
r—t
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JAY DRUGS VAISTINĖ
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL-

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
S vai. ryto iki 10 vaL vakaro,
ekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8130 v
AL

§

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada If
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvio®
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium Ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus
ŪEt> i3Xjr
P®*®1“® mums toliau studijuoti.
®

Kalu PS. KM .vtrtdM.

Registruotas vaistininkas

g

• •
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netiesa. Niekas jo ne tik namašė^ Mt y
nesikėsino'
jo mušti. Tai buvo tik su juo pasikalbėjimas salėje. _
Pasirodo, kad jis pavergton Lietuvon nuvyko w ba
riu kultūrininkų ne tik į kvisHnginio j^nerbld viešnagę,
THE LITHUANIAN DAILY NtWl
bet ir ten nuvežė savo darbo daugiau nigd 60 Ititb^rafijų,
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidays
kurias ten iškabino Fotografijos nrtšd sąlėjė. Būdinga,
by The Lithuanian News Publishing Cu, Ise.
kad, jam grįžus Chicagon, Jauhimd
1739 Sc. Halstad StrwL Chkaoo, IL 60604 Telephone 42M106
meno galerijoje, atsirado iŠ
’EOOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 dailininkų paveikslai. Tai reiškia, kaŠ
Postmaster: Send address changes to Naujienos
iniūky jjiaįeikszys nuvežė fotografijas, o parsivežė €
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
leštalūs, kuriuos vienas akylas žiū'ftyvas, judL . .ižiūrėjęs,
r.
dieniniame Draugo priede primygtinai Įtaigojo Cn|fagbš
metams —______________ $40.00 lietuvių visuomenę būtinai,tuoš paveiku-tfr pamatjrm neš
As of January 1, 1980
pusei metų - - - $22.00 4
Subscription Ratos:
r_____
,___________
______
„isitą. ‘■j
:
trims mėnesiam! _______ $12.00 ____
kitaip
nebūtų
nei tautiška,, _nei'krik;
vienam
mėnesiui
$4.00
Chicago $45 00 per year, $24.00 per
Tiesa, spaudoje buvo keliamas klausimas, daromi
lx months, $12.00 per 3 months. In
other USA localities $40.00 per year. Kanadoje:
spėliojimai, už kokį
koki okupantui patathšviih^
patatrinvim^ jam leido
$22.00 per six months, $12.00 per
metams —________________ $45.00 tuos paveikslus atvežti Chicagon ir juoš iškabinti gale
hree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų ._______________ $24.00
m&pt countries $48-00 uer year.
vienam mėnesiui —
$5.00 rijoje. šią paslaptį atskleidė Kultūriiiy ryšitį šū istuiiėčiais užsienyje “Rodinos” draugijos trfiėiozas “Ginilašiš
Užsieniuose:
25 cents per copy
Kraštas”. Pasirodo, kad Įvyko maitini už kūriigui Aig.
metams
-- ---------- ii----- _ $48-001
pusei metų i----------------------- $38.00
Kėziui suteiktą malonę iškabinti jo nifrėžtdš htibtratikilš
Nuo sausio pirmos Awws
Fotografijos meno salione. Atšiteisdąifiaš, jfe jiafšivėžė
Dienraščio kainos:
Naujienos
kasdien, išskiriant
Chicagoj e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven nrihėtų dailininkų darbus it juos iškabiiič j'atUftnttl Cent
metams___________________ $45.00 tadienius. Leidžią Naujienų Bendro re, minėtoje galerijoje.
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
pusei metų----------------------- $24.00
——j—

$15-00 IL 60608. Telef. 421-6100.

trims mėnesi amt
vienam mėnesiui -----iitose JAV vietose:

—

$5.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money
leriu kartu su užsakymm

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyręs sekmadieniui,
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vai

Skaudu, kai lietuvis praranda
tautinę savigarbą

■
■
;
‘
i
;
:
'■

Lietuvos okupantui nepavyko Įsigalėti jaunimo
Centre, Chicago je, rengiant jame koncertus jo atsius
tais solistais oei rodant. Maskvos pagamintus propagan
dinius,filmus. j;'Nepa'fyko jo paversti nuolatiniu centru^
kurj^me būtų.:'demonstruojama jo atvežtoji pavergtbri
Lietuvon ‘‘kultūra”, kaip nepavyko Jaunimo Centro pa
versti lietuviškos išėąV^A^megenų pro vykia. O .nepavyko
todėl, kad : čikagiškių patriotų grupė piketavimu sustab
dė šį jo nelemtą užmojį. Už tai jo agentėlių Jaunimo
Centro gynėjai buvo niekinami ne tik anonimiškais
laiškais, bet dar ir šiandien juos spaudoje pravardžiuoja.
Tada okupantas savo užmojui pasirinko kitą būdą ir
priemones. Pastaruoju laiku .“Rodinos” (“Tėviškės”)
draugijos oficiozas “Gimtasis Kraštas” jau nebe pirmą
kartą praneša, kad minėtos “Rodinos” generolas kviečia
Vilniun mūsų išeivijos dailininkus ir leidžia jiems ten
suruošti savo darbų parodas. Mūsų dideUdm nustebimui,
tokiu pakvietimu jau ne vienas išeivijos dailininkas pasi
naudojo. 0 komunistinėje spaudoje skaitome, kad jie
už suteiktą jiems malonę liaupsina komunistų partiją ir
jai dėkoja. Ir, kaip paprastai, už padėką ir atliktus pokalbius su reporteriais, okupanto statytiniai jiems taip
pat atsidėkoja taip, kaip jie atsidėkoja karvių melžėjoms
ir kiaulių šėrikėms — apjuosia tautinėmis juostomis ir
dar “Gimtajame Krašte” juos paliaupsina. Tai faktas,
kurį galima pamatyti bevartant “Tėviškės” draugijos
oficiozo lapus.
Tarp tokių menininkų neseniai “Rodinos” (“Tėviškės”) draugijos oficiozas paskelbė Čhicagoje pagarsėjusį
meno galerijos savininką, jėzuitą kunigą, jau nebe pirmą
kartą besilankantį okupuotoje Lietuvoje — Algimantą
Kezį, kuris prieš kiek metų spaudoje guodėsi, buk jį “reorgai” prie altoriaus apmušė. Bet paaiškėjo, kad tai buvo

CIKAGIETĖS įspūdžiai rusų
PAVERGTOJE LIETUVOJE

—. _

------------------

---------- -

Šių parodų suruošimas liudiji kad feūhigaš Alg.
Kezys pilnai bendradarbiauja su okiifitbitb š&lyfiriiais.
Žinoma,, kunigo Alg. Kėžio hūvežtbš iš laisvojo pžišadlib
nuotraukos okupantui yra priimtinas, itaflai® > gali
patarnauti jo žinybai, net ir tokios, kaip rašo' “Gimtasis
Kraštas”, kurios vaizduoja Chicagos .šaligatvių atspindžius ir plakatus.
i:
v \
Mtiš ypač verčia nustebti tai, kad. Alg. Kezys yra;
kunigas, vienuolis jėzuitas. O “Gimtasis K&ih£š?>jj pri-.

bus pakankamai rjšRioą, nes
i bent dalis jų gal yra paveiktos
laiko eigos? Gel dabar yra prienfonių, jas spausdinant, pan-škinti ?

DARIAUŠ-CtRĖNO
ALBUMAS
F
\ J.
•
» '
*
/- >
(A. Ringio pokalbis su Ė. Jašiūnų)

Ali. liaugttina nuotraukų tik
rai yra senos. Vienos jų jau bu
vo fiziškai apgadintos, kitos bu
vo pradėję išblukti. Kai kurias
lėko perfotografuoti ir tuoini
ūištatidyti istorinės reikšmės
riiedžiagos nykiiiio procesą. Ka
Bu bkUparitė pavergta Lietuva. Jo veido nuotraukos puošė
dangi šis albumas yra ne tiek
bolševikinio šlamšto laptis. Bet ko vertas toks jo asmens meninis, kiek istorinis, kai ku
paHaupsinimas, tokia kairia nupirktas? Musų kovojanti riais atvejais teko panaudoki ir
patriotiškoji išeivijos visuomenė tokius laiko praradu- menkesnės kokybės nuotraukas.
Dabar turima priemonių lai
siaiš tautinę Savigarbą ir tbthfiai pdšimėtUšiais, patarnattjaricteiš pūvergėjui. Kaip galėtų lietuvis patriotas ko eigos paveiktoms nuotrau
stidėfĮriti tokį bendraviiną, kokį atliko kunigas Alg. Ke- koms pagerinti, bet tai yra gana
sudėtingas ir brangus procesas.
ž^š sil bkŪpalrtiOisamdiniais? Juk tie samdiniai yra parsi Xė viena mūsų albume panau
davę pa^ėi'gėjūi ir tapę jo įrankiais lietuvių tautai fizi dota nuotrauka nebuvo retušuoritei ir dtžiširiiai suitelkinti. Kokia, pagaliau, kunigui a. nes. mano nuomone, retušuo
Alg. Rėžiui grirbė, kai Okupanto samdiniai jį ir jb parodą ta nuotrauka nustoja savo auten
iteilpšifte,’ 0 šalia to Itetipsinimo įtalpina straipsnį, biau- tiškumo.
Norėdamas sutaupyti lėšas ir
rteiišiai apŠriiėižiaritį kunigą Lelešių, kuris yra žuvęs
tėiicdariiaš iriosų partižahams dvasinį patarnavimą? Ko ; laiką, esu rūšyje įrengęs nuo
savą foto laboratoriją. Išmokau
kia Alg.- Rėžiui garbė; kai okupanto samdinys Stasys nuotraukas perfotografuoti, da
Latirihaifiš tame pa&airie straipsnyje mūsų partizanus, ryli kopijas, padidinimus ir 1.1.
kdvdjušitis Sėl taūtOš teisvės ir dėl jos paaukojusius save ■ Jaučiu, jog tas naujai Įgytas
gyvybę, iifadina -zfibg^idžiais, net - neišskiriant ir .ku- ' J<b«bby” man neblogai sekasi.

rimb priemonių ir metodų srivrmb
Ityj*. Kitaip buvo seniau. Reikia
Kl. Visi žlnbme, kokių dįŪelč manyti; kad apie 70(/< jūsų aližanga, ypač Vakaruos^, per trumo nuotraukų yra apie 50 m.
J dietų yra padaryta toto^rafa.- ar dar senbsrri*s. Ar jos albume
,

( įftnys)

higo Lelešiaus?1 Ką pasakytų tų mūsų didvyrių arti ; ■ KL Manau, kad žinių apie
mieji ir ką. pasakytų visa mūsų failta, paškaitę okupavo abiejų mūsų didvyrių gyvenimą,
samdinių liaupsinimus kunigui Rėžiui, kai čia pat yfri pj.pasiruošimą skristi ir kt., pa
šmeižteihi tie, kurie nelygioj kovoj mirė Lietuvos laisvei-? rkankamai galima rasti ankstyKokią garbę, kunigas Kezys suteikia ir mūsų išeivijai, kai 1 '/esniuose leidiniuose, enciklopeidijb'se ir anų laikų periodinėj
jo: .vardas kaip 'fotografo figūruoja šalia taip WuriaL
rfietuvrų spaudoj. Bet kpip-lsu
-.apšmeižto, kunigo Lelešiaus ir niūšų partizanų ?
;■ R ;?.vykiais vėlesniais mdfais, kur e

stato, visai nutylint jb dvasiško luomo
Skelbia, kad šis tautietis gimė 1928 metais VyštytyjeRo ’
įuo 1950 metų gyvena JAValstyb'ėsė. M’Atj'ij kad jiis, ,k<pįv ?'D' taip p’rit, kaip suderinti tai, kada Vilniuje teisiami vienu ar kitu būdu palietė ir
■■ juos, aj-ba.^tiksliau sakant, jų pakunigas, nebūtų galėjęs ihinėtamėT3^rafi^šj^iw^a-j
'.lįtikųs?’ Ar albume bus šiek tiek
lioile ėkspoiiubti niiotraūkų, jei. būtų ^ske^^.kunįgu^ įtdriuš kai^riSaė^e pėi /tardymų kamerose žiauriai /kart;
plačiau paminėta, pvz.. jų karsir dar jėzuitu. Aišku, kad hiitylėj^^Mjjo ttiflniot kuni giriami ?
.^ūnigai syąrįiiŠkai, tamkevičiai it '.tų- paslėpimas vokiečių okupači>(f į^is inęčams j--kalėjimus grūdami ? Tuo tarpu kunigas ,Jcę metu, labai didelis 1^46 m.
gystės :būvo padarytas ”šu Alg. Kėžio pritanžSu.- ;Alg: Kęzys;%ėikią .• okupantui priėdahgą užmaskuoti- tęh< ’ N’emūho pavasarinis pbtvynis
vykdomą žiautų kunigų pėrsekiojiriią. Okupantas: gąli ' ’-KShhV vė’.yvesnis ją karstų atfotografijų paroda yra dbug ršikšififtjįį&iė
skeiriii:
yria ir kitokį kunigų, riet jėžuitiĮ ra'd.'mss ir naujas palaidojimas
garbingo jėzuitų ordino iitiilą ir ktmigystę?^Nę^itgį jo'
■■Kauno Aukšt. Šančių kapinėse?
Sųritį Įiėfeijtlf.:rrifei tėištl, nei jų į kalėjimą padėti. Jie gali
fotografijos daug patarnaus pakelti pavergtųjų 'dvasiai?
Ats. žinių vien iš enciklope
Ai- jis rie daugiau būtų sustiprinęs pa vergtųjų dvasią; jei. net savo fotografijas, vaizduojančias Chicagos šaligatvių dijų nepakako. Be to, kai kur ir
jis su tais kultūrininkais būttį nuvykęs į “Aušros Variaris,’. atspindžius, Fotografijos riiėrid šatene iškabinti”.
mciklopedijose nurodyti faktai
Minėjąūj
kud
Wopaiitas
pakėtė
būdą
ir
priemones
ir ten atlaikęs šv. Mišias ir pagiedojęs.
Mąlįar datos pasirodė esą neliksiu-.
įsigalėti
Jąūriffitb
čėhtrė;
Antai,
Draugas
ir
Vėl
sėstaKiek tai buvo prieinama, infor
jos garbei skirtą giesmę, kuri šiąridlfefi ‘ ffevėfgtįjjų ūe-7
tuvių širdžiai tokia labai Sava? ^Aušros?Vartai”, Iriari (diėriio pfiėdė pąškėlbė iškilmingai atidarytą jame plaka- maciją teko labai atidžiai rinkti
ttų parodą. Viena Hį stiprių ir,spalvingų, kaip rašo Drau iš anų laikų periodikos, žinias
rodos, kunigui ir vienuoliui turėtų būti daug savesnų ne
lyginti ir nustatyti tikslias datas
gu Fotografijos meno salionas. Šiandien “Aušros Var go reporteris; dalis buvo atgabenta ir iš okupuotos Lie ir faktus. Kaip pavyzdį galiu
tus” vergijos priespaudoje kasdiėh lanko pavergtųjų irii- tuvos. . 0 dali, p; Kuraūskas pdrėi^ė šibš parodos atida paminėti, kaip sunku buvo nu
nios ir su ašaromis akyse mėldžte savo dvasiai paguodos. rymo paskaitoj kad Lietuvoje pcflęririb metais pagrih- statyti St. Girėno gimimo dalą,
Prieš kiek laiko man pasakėjb viebašt Šėifįjbje gy diriiš tižsakytojaš hūvb ir tfeberŪ talštybe. Neaišku, kodėl nes beveik kiekviename šaltiny
venąs kunigas, kuris buvo nuvykęs VlMiiri aplarik^ jis bengia minėti bkupaiito valdžia f Juk valstybė, kaip je ji buvo vis kitokia.
(Bus daugiau)
savo sergančio tėvo:
.
*• tokia, nedaro užsakymų, juos daro valdžia, kuri šiuo metu
“Aušros Vartuose” atlaikiau šv. Mišias. Po tb yra okupacinė, i
— Šveicarijos socialistai vado
Be to, savaime aišku, kad okupanto valdžios užsakyti vauja 4 partijų koalicijai. Val
paprašiau žmonių pagiedoti giesmę “Mariją Marija”. Jiė
visi giedojb su nepaprasta pakilia dvasia, .d jų akysė fplakatai yra skirti' įy^bįiagandai. Nėžiūriiif, kž,lp juds džioje jie išbuvo 24 metus, val
ibev^rtifittfifi, jW yra okupantui priemonė; sklėtefi- įhelo do 7 ministerijas. Gruodžio mė
spindėjo ašaros.
Neabejoju, kad šis kunigas daug daugiau patarnavo propagandą, nors juos būtų nupiešę ir gabiausi plaka- nesį bus rinkimai į parlamentą.
Pirmą kartą kandidatuoja viena
?■R > >
'
t
tų pavergtųjų dvasiai sustiprinti, negu kūriigb vienuolio tištat;
O vis tik tas; su kurio žinia ir pagalba iš okupuotos moteris socialiste.
Alg. Kezio suruoštoji paroda Fotografijos meno salione.
Žinoma, kunigas Kazys už parodos suruošimą koriių- Lietuvos į šią galeriją jubš atgabeni pfetaritevo paver— Šveicarijos darbininkų uni
nistinėje spaudoje susilaukė jam skirto dėtnesib ir liaup- gėjtfi viš štipriaii šaVo koją įkelti į Jauriiriio Centrą .
jos balsuoja už socialistų kan
ginimų, nes jis patarnavo kultūrinių ryšiij šustijnihimūi ;; > v
A. Bviloriis didatus.
rišt
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nepasakiau, kad politrukams esu pareiškusi uiti- nežinau. Ar ji mane leis ten nuvažiuoti, — taip
matumą. Primerkdavau akis, bet nerimavau. Prie pkt nežinau.
to dar prisidėjo blūšos, nuolatinis zujimas kori- *
— Jūs esate blogai nusiteikusi, vis galvojate
Koriais ir afnžirias Vandens bėgimas netaisytais apie ką nors bloga, — aiškina Cibulskis.
Daugelis mano, kad Amerikos lie
— Jums labai lengva tas abejonės išblaškyti:
kfanais...
'
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
leiskite Amerikos lietuviams aplankyti įimtuo
Man pranešė, kad galėsiu
toje Lietuvoje dėjosi. Sovietų karo
sius jų kraštus,' leiskite laisvai išsikalbėti Bu Lie
MOTINĄ PAMATYTI
jėgoms ir policijai antrą kartą įsi
tuvoje likusiais jų giminėmis, tai ir visdfe abejo
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie
Sekančios dienos rytą, apie devintą valandą) nės išsibteškyš. t.
tuvoje buvo Čikagietė 1961 metais. įeina į kambarį palydovas Cibulsiiis ir praneeai
AŠ ir atĖjau tfttfllš pasakyti, kad šiandien
Ji viską aprašė ir Chicagos Lietu kad galėsiu važiuoti motinos aplankyti, jei...
galėsite važiuoti savo motinos aplankyti.
vių Literatūros Draugija išleido
— Koks ten “jei”? Galėsiu važiuoti, k? ne-'
— (lerai! Valio! Kada galėsiu IšvažikOti?
tris laidas (viėną angliškai). Nau
galėsiu?—paklausiau.
‘ ’
tt’iOu PRAŠYTI, KAD MAN
jienose dar galima gauti Čikagie— Jūs galėsite išvažiuoti, jei atitiksite sumo
tės įspūdžių laidą.
N. Red.
. SKIRTŲ PALYDOVĄ
kėti šimtą rublių už taksį, — paaisllft® p^ydOvŠA r
Klausyk, drauge, — pasakiau jam. — Jei
Tęsinys)
šiai kelionei aš jau išleidau du tūkštaWfa
Negalėjau suprasti, kodėl dabartiniai Lietu
rių, tAi ŠimtAŠ rublių man nieko nereiškia. Jei ii
vos valdovai Viską dafė, kad amerikiečiai saviš tiktųjų aš galėsiu pasimatyti su motina, tai šitai
kių neparitetylų. It šteridlen hesuprantu, kodėl
jie kalba apie ftūr| “užmegzti ryšius*’ su užsie šimtas rubnų btts geriausiai išleistas...
J— Nejaugi nevertėjo važ oti į Lietuvą
niečiais, o kai rites Čia atvaduojame, tai neleidžia
mums su brangiaisiais žmonėmis pasimatyti ir matyti, ką sovietinė valdžia padarė?
kalų
paklausė valdžios agentas.
pasikalbėki?
"Jrr paskirtą r r yitevą.
— Ka sovietinė valdžia padarė
Kaip ten bebūtų, buvau pasiryžusi šiuos dvi
mih-’-iOti į Lygumu? ir prrlydėtt atgal
mačiau
lypius jų pteoalus kelti aikštėn. Buvau pasiryžusi — atsakiau jam. — Aš tik
:napadaryti tai, ką jiems pasakiau. Tatai, aišku, man valdžia man norėjo parod
— Ta. Kūrjim g
brangiui kainavo. Visą naktį negalėjau užmigti. įčiau Druskininkus ir esi
'n-as” —- pakte.uaatt
Pas mane j knmba.į buvo užėjtsrf VMra kita ke ’ffSHbošė, bebuvau Šiaulių
— 'Tokia Trj na?
leivė, bet mums kalbos nevyko. Nevyko todėl, kad Žinau, kad sovietinė vali
tl
atsakė jis
at
ka J * man pMAakOja Aš net ir joms i šias’vietas. Ką sovietin e V3

1 galui pas jūs tbkte tvarka?
Pirmiausia, Jūsų gerovei ir saugumui!
...
Afgi to Ltėtūvojė iiėsaūgu?
F

PRIE SOVIETINĖS’VALDŽIOS NESAUGU
IŠVAŽIUOTI I KAIMĄ

— Pakankamo saugumo niekad negalimTpa-

sigkti. Mūsų valdžia ėmėsi apsaugos priemonių,
o viš dėlto spragų lieka, ir gana. Jūs gražiai apsi
rėdžiusi, kelionei asirengėte geriausiais savo dra
bužiais, tatai vieną kitą gali suvilioti ir paska
tinti pasinaudoti pte£a... žiflote, visokių žmonių
yra..; Met negalime leisti, kad kas nors Jums atsftftktQ. Ką Jūs sakytumėte, jėign Jus apiplėštų?
X- Mah niekad ir į galvą neatėjo mintis, kad
Ifettfviai bandytų apiplėšti iŠ Amerikos parvažiavvsią moteli -‘ Plakiau jam. — Niekad negir• ■įėjau, kad aftksftan katmuoše būtų buvę tokių
užpuolimų. Vagys ištraukdavo piniginę Kauno
stotyje, prie Virbaliaus, Kauno žulikėliai apgaui davo grįŽUstUS, affiėrikiectus, bet kad lietuviška itne kaime ar bažnytkaimyje kas nors būtų nuI rengęs moterį ir atėmęs iš jos drabužius, to
j niekad nebuvau girdėjosi.
I
i < Tamsta to ir negirdėjusi, bet mes nega
I lime teistu kad panašus dalykas atsitiktų, todėl i r
I skiriame kiekvienam amerikiečiui palydovu0.
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Dr. Jonas Basanavičius Bulgarijoje

■

VAKARŲ VĖJAI
112 modemioe poezijos poslapių. Kaina $5. Minkšti
viršeliai. Paaųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

NMjjeftoG, 1739 S. Halsted St, Chicago, JL 60608

DR. PAUL V. DARGIS

KAIME

OYTOJAS IR CHIRURGAS

Meririnw dirrirtertvi
1933 &. Manto*ha Rd, Wntcbcster, Hl

Tri.: 562-2727 aria 562-2728

GYDYTOMS a CHIRURGAS.
. |PIClALY&i; AKIŲ LIGOJ

OPTOMETRISTAS

M1» W. Hri St

Tri. 737-5149

Ir šiltas ir kvepiantis lietus,
smulkiais sidabriniais lašais
nudažė ir beržus ir liepas,
ir sodą dažais įvairiais.
Ant liepų rasa deimantinė
tarp medžių šakų įsipynę
žybčioja žalsvi spinduliai.
Po orą karveliai lakioja,
klegena ant stogo garnys,
ir riov’ vidur kiemo valkoje
giliai susimąstęs gaidys.
O ten, užu kaimo
v sodvbu,
kur platūs žaliuoja laukai,
nusviro iš oro platybių
skaisčios vaivorykštės sparnai,
ir stovi lyg vartai į rojų,
lyg puikus vainikas laukų,
linksmina liūdną artojų
žada jam šviesų rytojų
ir viltį geresnių laikų.

Vienoj krautuvėj jaunas vyr
ras išsirinko pirštines ir klausia
kainos;
— Tu pirštinių vertė'* yra
$1.50, — atsako savininkas.
— Bet aš tik turiu vieną dole-:'
— Tai nieko tokioj' atiducfer
man 50 centų rytoj, ar kada-:
Vyrukas pšėjo, jo saviriinko
žmona bara savo vyrą:
— Kaip tu galėjai jam pasiti
kėti, juk jis niekad, nepasiro
dys...

Prostatos, inkstų ir ilapumc
takĘ chirurgų^

— Nesirūpink apie tai. Jis turėš ateiti, nes daviau jam abi
pirštines dėl vienos iankos.

St. Petersburg, Fla. 33711
Tri. (813) 321-4201

gfre...
'iR KRAUSTYMAI
L»Sc&mI — Pihu
ŽIMA KAINA

^rriTHATTi Mister Qxarsr
ir VISA tertelesL
* UQiKAS

Tel

Varnoje gyvendamas B-čius
daug kartų nukentėdavo nuo ki
tų gydytojų konkurentų, bet vi
so to nepaisydamas. Jis toleravo
savo kolegas ir vėliau ar anks
čiau sueidavo su jais i artimus
draugiškus santykius.

J

ATSARGUMAS

INKSTŲ, PCSL1S «
PROSTATOS ČHIRURGUA
’ M54 WIST
STRW

sėsi dovanoj sau., nes buvęs la
bai susijaudinęs, nors iš tikro
jau keletą kai tų grasinęs nužu
dyti dr. Basanavičių. Dar prieš
teisiną pats dr. Basanavičius
lankęsis pas jį kalėjime ir jį gy
dęs, taip pat gydė ir jo sergan
čią žmoną ir tėvą.
Dr. Basanavičiaus gera širdis
dar ir dabar gerai nesuprasta,
lie. kurie nepažinojo Rasanaviėiaus, lyg norėtų jam prikišti
politinius ir nemoralius dalykus.
Prok. Panto Pamovus vengė
teisme pasakyti pasikėsinimo
priežastį ir slėpė daromus B-čiui
Į priekaištus. Dr. Basanavičius
taip pat atsisakė duoti bet ko
kius paaiškinimus, tik prašė nu
sikaltėlio nebausti, netgi nerigindamas nuę jam daromų mo' ratinių ir politinių priekaištų.

m mere win flw

HEART
FUND

I

Dr. c onas Basanavičius

Dr. Jonas Basanavičius
kaip žmogus

(Tęsinys)

Graikas Kuriais
prisimena
_v
kartą Basanavičių pasakius:
— Lomas — mano Golgota
Ir iš tikro tamsiausi ir skau
džiausi B. pergyvenimai buvo
Lome. Čia jam teko pergyventi
apsivylimą bulgarais, čia jis ne
teko savo mylimos žmonos, bu
vo pasikėsinimo auka ir vėliau,
jau jam mirus, paminklas ant jo
žmonos kapo buvo sudaužytas
ir išniekintas.
>=?

Antanas K. Tričkovas, buvęs
Nei vienas iš mano 116 ap
artimas Basanavičiaus draugas^ klausinėtų asmenų neužmiršo
k- vaistininkas,- pasakojo, jogei pabrėžti dr. Basanavičiaus sim
Basanavičiui retaŲkida tekdavę patingumo.
•’^igyti. . Jis> niekad .n^atsįtrsuk
Jis buvo visų mylimas ir nedavęs nuo' sunkiai' sergančių li .paprastoję -pagarboje laikomas.
gonių. Jo žmoną ar virėja neš Daugumas^ dar.; su ašaromis jį
Grįžęs su žmona iš Elenos
davo jam valgyti -į kabinetą ir prisimepa. Ų . l '
Lomiėtiš AŽŽrejus Pejevas miesto, apsigyveno ligoninės pa
piisąda’ valgią Tatšaldavort Ir tai,
dažnai net ir tam nelikdavo lai- pasakojo, kad. jis viąną. baisios 'Islpdse. jo žmona dažnai sirgukp.^UigdninėjęxbuvTjąį.'pavj'ždin- ■ pūgos vakarą- nesveikuo] antį dr. liavo; Jis ja buvo vedęs jau džio
giaiisia tvarka ir švara. Prakti Basanavičių pakvietęs prie savo vininkę ir tikėjosi, jog bulgariš
kavęs hipnotizmą. Viši^ kurie gimdančios žmonos. Po vizito ki vaisiai ir klimatas, jai išeisią
jam patikėdavę, tuojau pagyda- jam davęs 5 levus, tai yra apie į gerą.
Bet jis apsivylė. Žmonos svei
'■'!
.■ę, ir vien tik jo pasirodymas 120 centų.
kata palengva gęso. Daug, ma
prikeldavęs net mirštantį Jo
■ — Ar daugiau, neturi? — pa- tyt, dar pakenkė ir persirgimas
žmona niekad neatsiiikdavusi. Ji
‘klausęs dr. Bašanartuius. Atsa vidurių šiltine. Sako, po šitos li
visur ėjusi ir .klausiusi ligonis.
kęs ‘-Ne”..Tada' dr. Basanavičius gos per porą metų Basanavičie
Jie labai, mylėjosi. K'ąda. ji .jau
jam įdavęs 2£Ulevu, kad turėtų nė vos galėdavusi išeiti į balko
buvo visai nusilpusi, dr. Basana
kuo naujagimiu: išlaidų padary- ną ir iš jo žiūrėdavusi j Duno
vičius dirbtiniu būdu maitinęs.
I ti. ir po to dar du kartu visai ne jaus upę plaukiojančius garlai
Vėliau, po jos mirties, dvejus ’
ik viestas,' brisdamas giliu snie- vius, ilgėdamasi savo tėvynės.
metus vaikščiojęs kasdien ant i{ gu, apsilankęs pasiteirauti apie
(Bus daugiau)
jos kapo.
į žmonos sveikatą.
Rūpindamasis išvaduoti tam- j' — Tokių atsitikimų buvo la
— Darbo departamento duo
su oli'u s iš prietarų, daug prisi-į bai daug. Jis mylėjo visus ir mes menimis, pernai atlyginimai D.
dėjo prie įsteigimo sveikatos I visi jį -labai mylėjome, — pa Britanijoje vidutiniškai pakilo
7.75 nuoš.
stočių. sveikatos centro ir dau- J šakojo Pėjevaš. ūŲ
Dar gražiau dr. Basanavičius
giausia laimėjo kaime savo tak
9 Realistas mąsto galva, op
tika, savo gabumais gydymo sri-(pasirodęs teisine, kuriame buvo
tyje, bet visų daugiausia — savoj teisiamas jo piasikėsintojas Alek- timistas — širdimi, o diktatorius
era širdimi.
j Sandras ŽHiainskis. šovėjas pra- — ginklu.
—
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• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A
NOBLE VIRTUE* •• QKCEpT WH£NN£'S
fifi/V/W. NEVER TAKE ANOTHER
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. '
SOONER OR LATER HE
MAY DO THE.
UNEXPECTED/

GAIDAS “ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
■

*

i

Tel 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

—

z~~

___
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VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Aikštes automobiliams pastatyti
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

-——-—-

4348 So. California Avenue
Tel — 523-3572

-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
ON

fXPgesSMfDfWW6
,

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

Tel RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, niinoia

TeL 974-4410

GET EVtN ON

HELP TO
LN AN

VASAITIS-BUTKUS
TME
’TR SAFER

LAB’UTY INSURANCE
TEND TO RLST^AIN T —. k- Bu5
FRCM BLOWS AGAINSTT

ThG
I

I

I

CANGER of BEIN'
thrown out of the
ANT INCREASE SURVIVE
OUNCES
SS

I
■

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

•OMH CHICAGO MOTOR CWB

lUEODDS AV
AGAINST TNG
ID A E WIVEI

""

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

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

Tragiškosios J. Basanavičiaus
dienos Lome

I
ANTANAS VILIMAS

Funeral Home and Cremation Service

LAIDOTUVIŲ DIREKTORĖJ

1446 South SOth Avenue
Telefonas — 652*100 3

Naujienos. C

aJ

v

VARDO DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS

l'.iNI m. vasario 12 d.
šv. M Marijos Gimimo lietuvių
I parapijos bažnyčioje Marquette
‘ l aike įvyko pamaldos ir po to
draugijos susirinkimas.
Būrelis narių atlydėjo vėlia
vas. isv. Minias atnašavo kun. Z.
Gelažius ir pasakė pamokslą,
sv. Mišių auką nešė pirm. \V.
Kalvaitis ir J. Scner.

MmmL ŽMnė — Ferdavlmut
4
dcU.ii
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*

IH 2E34AIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIK
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu t '
2212 W. Cermak Road

Po pamaldų rinkcm’s i para '
pijos salę. Hrm. \V. Kalvaitis
i pradėjo susirinkimą ir visus pa( sveikino. Kleb. A. Zakarauskas
sukalbėjo maldą ir pranešė, kad
šv. Kazimiero 5C0 metų minėji- J
mui atžymėti katedroje vasario ’
25 d. bus šv. M iširs. Organizucjama ekskursija. Bilieto kaina
>3. Autobusas nuo bažnycies iš
važiuoja 11:30 vai. Registruotis
klelionijoje.

BUTŲ

TeL 847-7742

Chicago, DL

NUOMAVIMAS

■ MAMŲ PIRKIMAS

“PARDAVIMAS

A HOTARtATAS

“VALDYMAI

• VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
i LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE,
i
ČIA GERIAUSIA VIETA

J. Bacevičius priminė Vasario i
1G osios minėjimą. Prekybos
I Rūmai duoda studentams ketui rias stipendijas. Pasiūlyki! kan
didatus. Po to paminėjo tak:ų
mokėjime palarytus pakeitimus.

LIETUVIAMS.

Beržas Lietuvos pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

HOT SPRINGS, ARKANSAS
— Dr. Josef Mengelė, kuris |
A me h \vi tz stovykloj ė nuodi j o
žydus, buvo apsigyvenęs Paraguajuje, bet seniai iš ten išvaŽiavo. — pareiškė Paraguajaus Į
j aukščiausio (eismo pirmininkas!
ir vidaus riekalu
nekalu ministeris.
niinisteris.
j
—-----------------I

WINTER
OVERCOAT.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turtu Chicanos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, freH,
jAiantuotAi ir sąžinln^L
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Are,
TeL 927-3559

i 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
V
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.
f""’
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

I

Bendras Vasario 16-tosios mi gos ALTo pirmininko Casimir
nėjimas visiems Hot Springs lie Oksas kalba. Vasario 19 dienos
tuviams Įvyks vasario 19-tą die transliacija taip pat skiriama
šešioliktosios šven- i
ną. Minėjimą rengia ALTo ir Vasario
l. Bendruomenės valdybos. Šv. tei. Girdėsite kalbant Lietu-!
mišias už pavergta Lietuvą at- vos generalinę vicekonsulę Chi- j
naš:iUS kun< petnis patlaba 11 cagoje — Mariją Kraučūnienę. į
vai. seselių vienuolių koplyčio Kalba paruosta Amerikos Lie-j
— Kambodijos gyventojai pa je, 1125 Balvern Avė. Tuojau po tuvių Tarybos. Angliškai kalbės
degė Vietnamo ginklų sandėli ir pamaldų vykstama į YWCA sa- Eduardas Meilus, Jr. Kalba pa
keturias gazolino cisternas. Ko-;
Quapaw Ave., kurioje 12 ruošta JAV Lietuviu Bendruo
va su įsibrovusiais vietnamiečiais 1 va’'
punktualiai prasi menės.
dės
akademinė
dalis.. Paskaitą!
eina visose provincijose.
Mirties angelas apsilankė 'mū
paruošta JA£.L. B-nės Krašto
} valdybos. Meninę dali atliks me sų gyvenvietėje. Sausio 26 die
nininkai svečiai iš Chicagos — na, sulaukęs 79 metu amžiaus
KURIAM GALUI MOKĖTI aktorė, sol istė Laima Rastenyte, po sunk;os ligos mirė a. a. Pra
muzikas kompozitorius Darius nas Kvantas. Dideliame nuliū
DAUGIAU?
Lapinskais ir smuikininkas Aras dime like žmona Antanina, ir
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS ! Lapinskas. Tajp.pat pasirodys ir trys sūnūs su šeimomis. Kūnas
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE ! vietos moterų: mėgėrų chorelis. buvo išvežtas į Chicago ir pa
NUO. $300 IKI $1,000
( Programos pMvėdėjį* — Irena šarvotas Petkaus Marquette ko
j Sirutienė. Laisvinimo reikalams plyčioje; vėliau perkeltas į Lie
Į bus renkamos aukos. Aukojama tuvių Evangeliku Liuteronu Tė_
J laisvu apsisprendimu. Dalyvau. viškės parapijos bažnyčią, ir sau
I kime visų aukokime dosniai — sio -30 dieną palaidotas šv. Kazi
I
New Yorker 4 dr. Sedan
1 atlikime savo tautinę pareigą ir1 miero lietuviu kapinėse.
Salomėja Smaiįienė
atšvęskime visi kartu tą bran
BALZEKAS MOTOR SALES gią mums sukaktį kuri, jungia
CHRYSLER • LeBARON
visus lietuviui
— Premjeras šamir pareiškė,
PLYMOUTH * K CARS
kad Izraelio kariai nesitrauks
“U WILL LIKE US”
“Leiskit i Tėvynę” radijas gir iš Libano.
kiekvieną sekmadienį 7
4030 Archer- 847-1515 damas
vai. ryte iš KNOW stoties, 1420
AM banga. Vasario 5 dienos lai
doje klausytoj^ buvo supažin
dinti su naujai išleista knyga
'‘Laisvės Besiekiant”.
Knygą išleido Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjunga; vyr. re
j^ALL NATURAL.
daktorius dr. Algirdas Vokietai
v
__
tis.
EXTRA gentle ano
Vasario 12-tos dienos progra
moje, minint Lietuvos Nepri
Don’t Go Out Without It
klausomybės atstatymo 66 metų
€>1983 A.M. Robins Consumer Products
Orision. Richmond. Virginia 23230
sukaktį, buvo' perduota Chica-

FOR THE SMILE
0F HEALTH.

>

MUTUAL FEDERAL SAVINGS j

Kleb. A. Zakarauskas po šv.
Mišių pakartojo priesaikos teks
tą. Lekciją skailč ir g'edojo J. 1
Polikaitis. .
|

Pasivaišinus kavute, pirm. W. j
Kalvaitis sukalbėjo maldą. Vai- Į
sės iš Dr-jos kasos. Iš viso dily- j
vavo apie 50 narių.
;

ftlAL irTATl K>« 1AL1

KKAL KSTATK FOR SALI

UBUI............ .........................................................

,

,------ -

-į-,

DĖMESIO
.
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S; Ashland Ave.f
Chicago, 111.
Tel. 523-8775 arba 523-9191 ’

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878
Dengiame ir taisome visų ri)k
REPAIRS — IN GENERAL
(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS. .
Herman Dečkys
Tel. 585-6624

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
U 6557 S. Tolman Avenue •
Chicago, IL 60629
•

434-9655 ar 737-171^

L- -____ ____________ :_____ ___

*

.

. ~

=>

M. ŠIMKUS

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
a

.

Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tet. 254-7450

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

Taip pat daromi vertimai, giminių
iškvietimai;-pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai. ■

Siuntimai.į-Lietuv^
P. N EDAS, 4059 Archer Avenue,

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

Chicago, IIL 60631 T.L YA 7-59M

Homeownersinsurance
Good service/Good price
F. Zapolis, Agent
3208’A W. ?5th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

MAH »M

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
fflTW į'"!

• • Spilkutės pasirodė 1570 m.,
1600 pirmu syk pradėtas varto
ti nosinės, o 1609 metais Euro
poje buvo išvirta kava.

Advokatas

GINTARAS P. CEPfiNAS
Darbo valandos: Kasdien: noo
fr vai- ryto iki « vaL vakaro.
Seitad.: noo 0 vaL r. iki 12 vaL d.,
h pagal susitarimu.

MMB0

© 1963 Chanam. Inc.

Homeland Hard Salami
fromHormel.
*•

Homeland” Hard Salami
vėl jau čia. Rūpestingai paruošta parinktas mėsos įvežtų
priemonių ir patyrusios rankos įberta česnako. Parūkyta,
tinkamai išdžiovinta. Tinkamiausia sotiems sandvičiams,
pilnų užkandų lėkštėms ir mėsingoms salotoms. Paprašy
kite jos šiandien artimiausioj savo
gamintą pagal tradiciją
delikatesų krautuvėje... Homeland*

Gausite šiose krautuvėse:

I
**

Naajlenoge galima gauti nepaprastai (domina gydyadvokatu draugua

I

Ta pati skani, soli, Jūsų protėvių mėgta

Streck A Van Til Megamarlv
Minei Ii Bros.
Walt's Supermarkets
Family Pride Food*
VaaTlI Mepemart

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

TeL 776-5162,
BM9 West (3rd Street
Chicago, HL 60629

A. Guteeu — MINTYS IR DARBAI. 259 pal. Mečia 190f>
metų |fykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b
auairŪDfnimą _______________ __________________ 98.00
Dr. A. J. Gocsea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir
grožis. Kietais viršeHaia __ ___________
Minkštais viršeliais, tik_______________ £3.00

J. Gotten — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONSS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik____ 12.0©

Goftma teip p&t užsakyti paštu, ataii
orderį, prie nurodytas h
SI f^T^untiwo

Wfceway Supermarket,
Ultra Warehouse Food*
Wilco (Lowell)
Howard’s
Me* Mart

And Other Leading ChicagoUnd Feudttorės

Hi a

-v. BYLATHS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet,
lienlais pagal jusitartaną.
1505 S. ICedxk Ave.
Chicroo. IM. 60629

J

