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— VLIKo metai

j rusų p ibadu jis gab s
Gary Hart gavo 50.3 nuoš. halsų,
verglr Lietuva
Italijos televizija perdavė po
Walter Mondale - tiktai 42.7%
piežių p la.m nanl l.etuvms,
HART JAUNESNIS. OPTIMISTAS. LABAI LENGVAS
POPIEŽIUS BAZILIKOJ PAMINĖJO VILNIUJ PALAIDOJ Ą
pakartojo jo pasakytus žodžius
' KALBĖTOJAS; MONDALE RIMTAI NUSIMINUS
25 METŲ AMŽIAUS ŠVENTĄ KAZIMIERĄ
ir parodė g.jlcmis papuoštus ai- [
?natoVATIKANAS. — Popiežius vienas lietuvis neatvyko iš rusu torius* kai popiežius atlaikė Mi-;
inažia j
TIRS DAKTARUS, NETURIN rius Gary
Jonas Paulius II sekmadienį, komunistų pavergtos Lietuvos. šias šv. Kazanierui pagerbti. Į
pinigų. m
buvę;
ČIUS TEISĖS GYDYTI
kovo 4 d., šv. Petro ir Povilo
Popiežius pagyrė tuos lietu viii Parodė ir grupę lietuvių, stvyku-’
dentes W
Mum
bazilikoje per Mišias priėmė iš dvasininkus, kurie pavojaus me
CHICAGO, Ill. — 1 virlinuma,
mes.
Viso
pasaulio
didžioje
tu neapleidžia tikinčiųjų.
lietuvių šokėjų poros dovaną.
kad .Illinois valstijos įstaig >e
spaudoje pasirodė du Leluviai
u
Ma ne
Popiežius minėjo šv. Kazi
yra visa e lė "gydytojų“', netu
Popiežius tikisi būti
šokėjai. įteikiamieji p opiežiu i
miero 500 metų mirties sukaktį.
rinčių nuovokos apie ligonių gypavergtoje Lietuvoje
dovaną.
i)ar visi b.nsa; reM>Ka.c.uo
Lietuvos ir Lenkijos karalius
: dvma, modernius vaistus ir
li. dar ga’i į\yk’.i mažos jiakaiLenku bažnvčios sluoksniai
Kazimieras gimė Krakuvoje. Po
įvairias
ligoninėse
vartojamas
t(»N. bet surnikti diu menys pirpiežius buvo Krakuvcs apylin pareiškė, kad popiežius tikisi kūjų poros vardų* ir nepaminė-j
priemones.
madknio ryte rodo, kad Ma ne
kės vyskupas, lankė Krakuvos būti pavergtoje Lietuvoje, kai jo, ką lietuviai dovanojo po-j
Pasirodo,
kad
visa
eilė
žmo

Į
balsuotojams geriau patinka s
universitetą, tai muziejus ir is ten bus minima 560 metų su piežiui.
nių, sumokėjusių liktai po $560.
natoms G iry Hari, Jis len-\
toriją labai gerai žino. Jis pri kaktis. Lenkai nepasakė, kokiu
gavo iš Kar bų jūros salų medisavo mintis dėsto, klausioj
minė, kad šv. Kazimieras, eida
sinos mokyklos gydytojo liud
supranta kiekvieną j
mas 25-sius metus, mirė Vilniu
? mus. Vieni buvo melus ar ilg
tar jo kandidatūrą :
je. Sekmadienį buvo paminėta PERONISTAI LAUKIA GRĮŽTANČIOS
• tose mokyklose, bet negalėjo 1U
500 metų šv. Kazimiero mirties
• baigti. Kili baigė, bet egzaminu
Pradžioje buvo susidūręs j\niIZABELĖS PERONIENĖS
sukaktis, šia proga popiežius
neišlaikė, tai už kyši gavo Irudi- dis, kad Maine valstijoje pirmi
pasidžiaugė, kad lietuviai dide
PERONO ŠALININKAI SURINKO TIK 40^ BALSŲ,
‘ jimą, grįžo į Chicagą ir čia įsi- nius rinkimus laimės MondaT.
lėj daugumoj yra katalikai. Jis
JIE NENORI BŪTI OPOZICIJOJ
i taisė “gydyti", nors neturi tei- bet pamažu senatoriaus G. Hari
labai patenkintas, kad lietuviai
balsų skaičius vis* k.lo ir kilo.
■ sės to daryti.
BUENOS AIRES, Argentina. ne ir leisti jai vadovauti. Ji jau
katalikai esą vieningi.
i
Balsai dar ir tolis u skaičiuoja
f
Crlen a C riek yra vyriausybės
— Praeitą rudenį peronistai ga buvo kartą atvykusi į Buenos
mi, bet vargu ar Waller Mon
— Mes meiliai glaudžiame
Popiežius Jonas Paulius II sekmadienį Šv. Petro bazilikoj
I paskirtas patikrinti tokius “dovo tiktai 46% balsų. Vyriausybe Aires, bot ir vėl išskrido į Ispa
prie širdies visus Lietuvos sūnus
priėmė dvejų lietuvių sportininkų dovaną ir palaimino <• jkumentus" ir iššluoti iš ligoni dale atsigaus. Senatorius lErt
sudarė radikalų partijos pirmi niją. Ji buvo pakviesta tiktai <(aturėjo 8,510 baLų, o buvęs vice
ir dukteris, kurie nuo 600 metų
bazilikpn atvykusį tūkstantį lietuvių.
ninkas ati v. Raul Alfonsin, p pe lyvauti prezidesto inauguraci
nių tokius “gydytojus”, nes jie
liktai
prezidentas Mond
buvo : tikėjimo ryšys prie^ šv.
ronistai pasiliko opozicijoj; Bet joje. Ji suvėlavo, bet atskrido,
padaro daugiau žalos, riiegu
7.361. Senatorius Hari turėjo
-Petro Romoje, — tarė popiežius. opozicijoj* jie nenori bull. ’.Jie pas veik mo nat^aiy&inįla^pFerrcK
5O73G misų, o Mondale lelurė’O
— Taip arti, bet tuo pačiu me neturi tinkamų vadų, nemoka
ČERNENKA IR KITI SEKMADIENĮ
zidenfą ;ir -vėl išskrido. Nuo to
tu'jūs esate ir tąip^tpli, jūs esate
w;ente. 4- laiko įikdetis truputį pasikeitė.
dirbti.
CHOMEINI NEŠIT ARS
•
VIENBALSIAI
“
IŠRINKTI
”
tikrai brangūs' ^pasaulio
H
, apsukrumas
?SU IRAKU
, ik. . Isikišo^^ūkščiausias Argentines
Katalikų^'Bažn^c^^ep&'uome“BALSAVO” APIE 175 MILIJONAI .SOVIETŲ PILIEČIŲ
ir labai lengvas mine ų dėsty.SiSŠmas.- 'Jis panoro išHrii suiip-j
ner; —tarė popiežius. / %
i TEHERANAS. - Irano r; i
mas žmonėms pa inka. Munda-e
jas pranešė, kad valdyti
š\\>;Kazimieras buvo? nhyvkos vo p^icij^'t'ii^Ęsįka isėlėsfyni’
buvo nūsim'ncs, nr
MASKVA. Rusija. — Sekma- teto, politinio biuro ir aukščiau- Chomeini nesitars su Irako ]
į Vfiiiįų. Ten susirgo dr mirė^is ' Jie t£rp sšves 'nepajėgia susi- j
red j lyg jis nep;
nustatyti, ar ir Perono bei Pero-[
dieni visoje Soviet;] Sąjungoje, 1 sios tarybos gautus nirtarmus. zidentu ir su juo nesieks jo!
buvqNpaiaidotas Vilniaus kateH- tarti.-Vieni nori, kad vadovautų 1
apgalvoti,
m i.
nienės vyriausybė neturėjo nie-!
roję. •
. % *7 parlamentan išrinktas įtakin-1 ko bendro su 1973 ir vėlesniais' įskaitant ir visus prie Sovietų j Politiniu biur as nustato, kas tu taikos sutarties.
kus. bit iš Luisuprantam
Sąjungos prijungtus kraštus, ri teise “kandidatuoti".
Į Šv. Petro baziliką sfrėjd?%pie ginusias atstovas, bet kiti ir
iirius 11art
m as abe:o
metais dešiniųjų suruoštomis ■
sėjo rinkimai i “parlamentą" ir
tūkstantis lietuvių tremtinių, klausyti apie tai nenori, nes jis
žęs tau durti į nugarą, yra neiš tvirtina, ką jis darysiąs
suimtųjų žudvnėmis.
j įvairias tarybas. Sekmadienį tu- PRANCŪZAI PERDUOS SAVO mintingas dalykas, — pasakė
gyvenančių Romoje ir atvykusių/ pralaimėjo rinkimus, negavoi
later Mondale sako. kad
ZONĄ LIBANO KARIAMS
I rojo “balsuoti" 175 milijonai
> Peronienė neskuba grįžti
iš kitur. Daugelis lietuvių mo daugumos balsų.
mula Chomeini. Jis pareiškė, nuoja ’ i daryt:. SenutoriuN Hart
į Sovietų piliečių. Jie 99G pasiEilinių peronislų tarpe kilo
į Argentiną
terų ir mergaičių dėvėjo lietu
BEIRUTAS, Libanas.
Pran kad Iranas tęs kovas, kol bus sugeba klausytųus įtikint1, kad
.
i
sakė
už
pastatytus
kandidatus,
viškus tautinius drabužius. Nei mintis pakviesti Izabele Peronie,. t, \V. Mondcde reiškia
Izabelė Peronienė, palvius. j vjsus jUQS “išrinko” į renkamas cūzijos gynybos minis teris nu nužudytas Sadam Huscjinas.
dabartinis
Irako
valdytojas.
d taip j:s darys.
v
apie naują teismo tardyino I v;ela5, pr2ncšė Baltimorčs "In- skrido į Beirutą, kad galėtų pa
—
Jeigu
mes
norime
taikės
ruošti
prancūzų
kariuomenės
kryptį, neskuba grįžti į Buencs depcndent PrcssM atst()vas AnteAires. Ji nenori, kad ją pradėtų ro Piclcla. Reikia manyti, kad dalini išvažiuoti iš’Libano. Mi- ir atsisėsime už vieno stalo su
tardyti, kaip dabar tardo buvu-j{•ir pavergtoje Lietuvoje buvo nisleris susitarė su Libano ka tokiu žmogumi, kaip Sadam rų su p.akatais. o senamr
BOLIVI
riuomenės vadovybe, kad pran Husejinas, ką pasaulis tada ap;c sutiko viena jsuna mote
sį Buenos Aires policijos vadą. I
Išrenkami" atstovai lokiais pa cūzai perduos savo zoną Liba
mus pasakys? — per radiją pa penkių rankos pi. šių
— Peronistai pergyvena didelę čiais būdais, kaip pavergtoje
renkamojo sagas. Ji-miy
krizę, — pareiškė unijų rinktas Lietuvoje buvo “renkamas’ į kariuomenei, kai jie bus pasiruo klausė Chomeini.
|
Chomeini
reikalauja,
kad
JAV
šė iškeliauti iš Libano.
Armando Calavieri. Nauja vy
i “liaudies seimas”.
j
įsakytų Prenctizijai neparduoti
riausybė paskelbė patvarkymą,
Prezidentas
Am
in
Gema
jei,
Karlu išsiuntinėta Konstanti-1
kad visi darbininkų unijų vadai no Černenkos ir jo žmonos Anos I informavę*s kabinetą apie pasi modernių g:nklų Irakui. Jeigu
būtų renkami. Unijų vadovybės Dimilrijevnos fotografija, kaip tarimus su Sirijos prezidentu, Irakas negaus modernių ginklų,
tai Iranas suvaldyt Paką, tada SI n*
Arafalarinkimai turės būti pravesti šią
k bet pas
I
jiedu meta į balsavimo dėže su- šiomis dienomis rengiasi viešai visos tos kovos L ano-Irak? pa
I s
nos valstybe Ar!
vasarą. Peronistai žino, kad jie : lankstytus balsavimo lakštus. pranešti, kad Libanas atšaukia
sienyje
greitai
p;
<
5
aigs.
—
s
neteks unijų vadovybės. Iki šių . Rusai prie lokių “rinkimų" jau praeitais melais padarytą susi
metų niekas jų unijų vadovybėn pripratę. Jie ėjo “kaip papras tarimą su Izraeliu. Jis žino, kad
r: u o m e ri e s v a d o v y o i ims
nerinko, jie buvo paskirti.
šios sulai ties panaikinimas įneš
tai".
— Praeita sekmadieni p
n tarnybon daugiau mOpakaitų visame Libane, bet j:s cūzai iskė ė sale
Peronistai neturi priimti
“Rinkėjai*’ neturi
eigų nebus pa*k?lb!a niOj vra pasiryžęs tą padaryti.
nos programos. — pareiškė vifena
n*
ar
e
15 minučių i
ko pasirinkti
Inas diplomatas. — Jiems liko
Susidaro įspūdis, kad Izraelis kad satelitas p
“Rinkimai" į aukščiausia ta- I jau informuotas apie sutarties orbitą.
tiktai Peronienė, bet ir ta nerybą, j parlamentą, j partijos |
skuba grįžti.
inimą.
i
Centro komitetą pasižymi tuoj
Peronienė gali jaF nxsl
kur
— Švedai dar nei
dien : per radiją padainuoti, bet • kad “rinkėjai" neturi ko pasi-Į PROTESTAS PRIEŠ MOKYK galėjo pasislėpti į
anos
Ushuaia
j poli t nei kovai vadovauti ji nebe- -rinkti. Sąraše yra pastatytas tik- I
vandenį įšokęs ir d
LŲ SUVARŽYMĄ
vienas
kandidatas
užimatinka. Dar nežinia, ar ji iš viso tai
mas plaukikas.
nti Į Buenos Aires.
j moms pareigoms. Rinkėjai nej gali įrašyti jokio kandidato. Kai vyriausybė kasmet išleidžia pus! Lietuvoje •‘rinko” atstovus j antro bilijono doleriu privačioms toks elgesys bū ų k simas.s 1
“liaudies seimą”, tai rinkėjai ga mokykloms, švic'imo m misteris akademinius k: šio reikalus.
lėja dar prirašyti savo nuomo planuoja šiek tiek apkarpyti Sekmadienį Paryžiaus p irm es
nę apie pastatytą vieną kandi tą paramą privačioms prancūzų
datą. l>et dabar jau ir to nega katalikų mokykloms. M misteris milijono žmonių demons.racija.
lima. Dabar gautą kortelę gali nori, kad mokyklų mokytojais Kili sako, kad ten galėjo būti iki
I tiktai nunešti į balsavimo dėžę būtų žmonės, turintieji reikalin SOI),(KX) demonslruntų.
KALENDORĖL1S
ir įmesti. Pastatyti žmonės žiū gą išmokslinimą mokytojų pa * Valdžia skiria pusantro bili
Izabele Peronienė reag
jono dolerių mokykloms, lai no
Raminta, Rožė, Al- ri. kad jas negalėtum kur į šalį reigoms eiti. Valdžia mokėtų to
grįžti ir vadovauti peron
kiems mokytojams algas, dabar- ri žinotu kur tie pinigai eina.
numesti arba į kišenę įsidėti.
rigilda, Barvydas.
tarrfs, 1m?I nenori būti tar
’ Jeigu nežinos, tai privačioms
i ei r Art V □ Uiniai
»
Toks norkmonloc
parlamentas d
susirenka
mokytojai nesiskųstų.
m3 apie jos valdžios dart
Saulė teka 6:19, leidžiasi 5:46. du kartu j metus. Parlamento
Tuo tarpu katalikai priešina- mokykloms paskirtą sumą gero1974-5 metais.
nariai patvirtina iš Centro komi- si mokyklų kontrolei. 'Sako, kad kai apkarpys.
Oras debesuotas ri šaltesnis
*
w

JAUNA ŠOKĖJU PORA
ĮTEIKĖ POPIEŽIUI DOVANA

V

*■

dvasioje menk uo
kesn
liai, nenorį atsisakyti nesveikoj
I gyvenimo, griebiasi vien vaistais j
tvarkymosi, žinoma, kad tokiais
atvejais jie tik save apgauna.
Deja, kartais ir gydytojai tob kiems pataikauja.

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas

7. Atkreiptinas dėmesys į pa
cieuto amžių ir bendrą sveika
tos stovį, prirašant ir imant
vaistus.
8. Bendrai paėmus, pensinin
kui reikia mažesnės dozės vais*
to, palyginus su jaunesnio am
žiaus žmogumi.
9. Tik būtiniausiai reikalinj gus vaistus pensininkui reikia
prirašyti ir tik tokius jis turėtų
imti. Mat, vaistų priėmimo klai
dos, vaistų neigiamas, pašalinis
veikimas ir vaistų tarpusavė
veikla žymiai sumažėja kuo ma
žiau vaistų vartojant.
. ‘

JONAS 'iDOMAVIČIUS, M. D.

Gedinčiojo dvasinis skausmas sukelia jo;
kūne negeroves, kurios pranyksta gedu
lui pasibaigus.
(Žmoniško gyvenimo tiesa)
n« negerovių. x Tokius žmones
dažniausiai aplanko galvos
skausmai, maisto virškinimo su
trikimą; ir rankų bei kojų skaus
mai. Įkandin tokių negerovių
gedintįjį ima varginti nemiga
jautrumsv neramumas, nuo tai
kos ^vyravimai ir tai nevalga

si didelė jos šeimoje negerovė
labai Nukrečia moteriškę. Ji nu-;
stoja regulų visiems mctanis.|
Nuodugnus gmekologiški ir neš-;
eiline reikalu tyrimai neiŠaiški-l
na negulų paliovimo priežasties..
Priedai dar ji gauna skrandžiui
.r gaivus stiprius skausmus. Ii į
ria gydytojai nesurado priežas-?
ties tokioms negerovėms atsi-: nusiteikimai, nusiminimas, bairasti.
* mingumas mažina žmogaus at1 ik kai ši moteriškė viešai (sparumą negerovėms ir ligoms.
Įlįstojo krimstis, kai ji legaliai j Todėl kiekvienam yra labai
persiskyrė, pranyko jos turėti ’ svarbu palaikyti ir skatinti gegaivuje ir skrandyje skausmai, ras savyje nuotaikas. Gi, nesveidomu. kad lame pat mėnesyje. kų nuotaikų kiekvienas stenkiitsirado-normalios regulos, kada , mes vengti-bei kuo greičiausiai
su jomis susidoroti. Tik taip be
,i legaliai su vyru išsiskyrė.

Vilniaus centrinė gatvė

10. Vaistų puenumo įvarti
turi būti pensininkui kuo pa
prasčiausiai patariama. Specia
lus įpakavimas ir užrašymas pa
deda sumažinti klaidas vaistų
priėmime ir ima padidinti pen
sininko paklusnumą vaistus pri
iminėjant kaip nurodyta. Nere
tai reikia prašyti išmintingo kai
myno, giminaičio bei iš valdžios
ateinančios moteriškės talkos
tinkamam vaistų įdavimui ne
paklusniam pensininkui.
Matom, kad nėra jau taip pa
prastas dalykas, norint tinkamai
pensininkui talkinti jo negalėje.
Jis turėtų pats save imti nagan,
o mes visi jam padėti. Todėl visi
žmoniškėkime ir su savomis as
menybėmis bent kiek tvarkykimčs, tik tada pensininko gyve
nimas tiek ligoje, tiek sveika
toje pajėgs pastebimai gerėti.

VL. BAKŪNAS -

PASTABOS IŠ TOLO

tikros rūšies vėžio (yp^č storoje pertrūkusii ir pilvo ruimas už
ŠEIMYNIŠKA VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
žarnoje), nuo širdies ligų, nuo krėstas. jos kepenys paplūdę
ima pasiutiškai kuo nors užsi
kišenėlių storoje žarnoje, nuo krauju ir ji turi tulžies pūslėje
imti, o kiti • priešingai: inu.
šeimyniška dėl to, kad su kūrėjas pulk. Juozas Andrius su
ikmenis.
Jos
inkstai
pilni
skie

hemorojaus
ir
tulžies
pūslės
aktinginiauti . •
rengta vienos šeimos, ir Vasario žmona, kaimynai turtuoliai J. ir
menų, nekalbant jau apie pagal- rožės.
Dar tiiomi nesibaigia gedin
16-oji dėl to, kad renginys buvo E. Sinkiai, rašytoja Alė-Rūta
bą, kovojant su kietais viduriais. ! Na, tu būk Dievas, ir taip nečioje vargai.-Dažnai tokį vargi
kaip tik vasario mėn. 16 d., ket Arbienė su vyru arch. Edm. ArSėlenos padeda virškinimo ka -galėsi tokią sėkmingai gydyti,
na raumenų įtampa, nuovargis
virtadienį, bet ne šeštadienį ar bu (jis yra-Lietuvių Fronto Bi
nalui
dirbti
tvarkingai.
Visi
kaip
ji
kad
pageidauja,
į
šali

užsimiršimas ir sumenkęs susi
sekmadjenį, kai Vasarios 16-tos čiulių Los Angeles Sambūrio
sveiki
žmonės
naudoja
sėlenas
mais
gulintį
jaunuolį
žiūrėdama,
kaupimui pajėgumas. Kai kurie
minėjimai rengiami, plačiajai pirmininkas), žurnalistas - rašy
vaisių-daržoVių
ir
javų
pavidale.
sielgiant,
gedintysis
dėl
įvairių
kai
jam
gydytojai
taikina.
Už
tai
jų tampa alergiški. Kiti gauna
publikai minint Lietuvos nepri tojas Bronys Raila su žmona,
Nesuverskime visų nege
Nereikia
pasiduoti
*
visokiems
priežasčių,
pajėgs
greičiau
su

pensininkai
jau
nuo
šios
dienos
slaigų išgąstį — tada jiems ran
klausomybės atstatymo paskel buv. operos solistė A. Dičiūtėrovių gedėjimui
peinagaudžiams,
kurie
-^apsileidėgrįžti
j
normalų
gyvenimą.
’
turi
kreipti
savo
gyvenimą
į
kos dreba, širdis daužosi., galva
bimą 1918 m. vasario mėn. 16 d. Trečiokienė, prof. K. Alminas,
jiam$ parduoda sėlenas kapšiu daug sveikesnį vieškelį.
Kiekvienam turi bū H s TsKll
sukasi ir -trūksta kvapo! Dar
Šis šeimyniškas renginys jokiu A. Dičius, A. Lukšienė su sese
Pasista&yti. Ann Kaiše r
,d kūno negalavimai gali 1būt Steams: Living Through Per- kuose. Niekada nepripirksi sėle i — Jų atsparumas ligoms esti būdu “nesikryžiavo” su viešu, rimi Gobiene (iš Kanados), taip
daugigau, kai kurie susilaukia
tokių nusiskundimų, kurie pri
xeHi ne vien dvasinės įiampos, sonai Crisis. The Thomas More nų, o jas reikia naudoti kasdien sumenkęs jau vien dėl. senatvės. i plačiajai Los Angeles publikai pats kito Nepriklausomybės Ak
juodos, nedažytos, tambiai mal- O kur dar netikusi mityba, gė.
mena mirusiojo turėtas ligas. bet ir IfKIĄ KCNO ligų, lodė; press Chicago^ Illinois,
ALTo-Bendruomenės rengtu Va tą 1918 m. pasirašiusio signata
l.tų
miltų
duonos
pavidale.
Tokie
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bei
miego
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Edi :r tokių gedinčiųjų, kurie
sario 16-osios minėjimu vasario ro prof. Myk^b'Biržiškos duktė
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su
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turimų
įvairių
7
ausiai ‘ašaroja. Kuo
19 diena.
Marija Birziškaitė - Žymantienė,
STENKIMĖS GERU PATA ‘ gu
geriausiai
’
pasitarnauja.
lingų
vaistų
naudojimas?
Kur
grdinty^is, tuo jis daugiau kūno I kūno negerovių, ypač kai jos
Vyt. Černius (sūnus .gęn. Čer
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O
kur
dar
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k
daržovės,
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dar
su
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gėliau užtrunka. G\dvro-<
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icdugniai apžiūrėjęs, išty-- KOKIA SĖLĖNŲ NAUDA?
su gedmėnKdu pens:ninku. Benpirmininko), di'pY. ’ teis. ■ Jonas
! rybės. Valgykime tokiuose pavi sininkas, o susirgęs nori taip, mas yra>. įdomus daugeliu atve-,
|rręs sergajilįjį, n^Įidin-'
žiūiint amžiaus,
Kutra su žmona, poeto Pr. LemKlausimas. Man draugės pala- dainose sėlenas ir <feiaugsimės kaip jaunuolis, greitai nuo ligos jų (apie tai vėliau), bet, turbūt,
gedulą išreiškia j gus dalykus: 1. kiiktVgalėk' sėkberto našlė Monika Lembertieria. pilieti sėlenas ir tik tokias sveikata, kuria džiaugėsi mūsų pasiliuosuoti.
pirmas lietuviškame gyvenime,
labai įvairiom Į m-ngiau tvarkyti es .ma ligą, ir
nė, O. Pulkauninkienė (žymi
naudoti. O Tamsta rašėte apie protėviai, normaliai, lietuviškai
3. Susirgęs pensininkas reta: prilygstąs amerikiečiu4. “šeini v- moterų ir šalpos organizacijose
Į 2. Kūno ligos neradęs, užtikrins
Kūno n e gerove m įsi
sėlenų naudojimą pavidale stam besimaitindami.
Kada dejuoja taip, kaip jaunuo- niškoms Liepos 4-osioms”, apie
Į pacientą, kad dėl tukimų nusi^
\ Prsita’ką gyvenimo sunkumai
taip, kaip gydytojai išmoko1 kurias ilgi ir išsamūs aprašymai veikėja, iš Čikagos, čia viešinti
1 įkandimų nėra ko perdaug rū- biai maltų grūdų duonos, vaisių ■ Tik tie žmonės, kurie nepake
?
dklina gedinčioje vargus
ir daržovių. Kurios sėlenos yra lia pieno ir jo gaminių, turės -S knygų apie tokios ir tokios kai kada telpa amerikiečių spau pas dukterį Wheeler), VI. šimopintis.
man patartinos naudoti ir kokia naudoti su sėlenomis dar ir vais .igos apimtųjų dejavimus. Su- doje prieš ar po Liepos 4-osios liūnas (SLA kuopos, Piliečių
• Nę vien iuyl.mo asmens mi
Išvada. Žmogaus nuolaikos,
jų nauda? Ačiū Tamsiau Dakta tą EK l'OZYMė, kuris padės virš sirgęs pensininkas mažai rodo (1776 m. Liepos mėn. 4 d. pa- klubo, Ramovėnų. o dabar jau
.vargina gedintįjį. į. n u c i teikimai, emocijos yra labai
4is kū
ir Radijo klubo pirmininkas ar
re. už paaiškinimą. •
kinti pieno gaminius. Tada ir to .igosi ženklų, .jis patyliai esti IiJ skelbimo 4-Declaration of Inde- ba vicepirmininkas), dr. A. Miiu negerovių susi-’ stiprus Veiksnys žmogui sukeMiis
f
••v
• • ••
pendence”) minėjimo.
Ssukti dėl kitos priežasties labai Uiant negeroves, _ ar jas prašaliAtsakymas. Paskutiniu laiku kiems sėlenos neš didelę naudą - gos naikinamas.
laknis, VI. Velža (Lietuvių Ben
Pirmiausia (ir svarbiausia)
4. Pagyvenusysis turi padidin
jau visi venikme paklusti vi
įas. Sakysim, jauna *nant. GEROS nuotaikos sveikatą vis gausėja mediciniškos žinios.
druomenės Santa Monikos apy
ėi nesugyvenimo su I palaiko ir psdeda kūnui šalinti apie sėlenų (fiber) naudą. Jos s°kiems pirkliams, siūlantiems tą jautrumą vaistams. Ypač se šis lietuviškas šeimyniškas Va linkės pirmininkas), J. Karvelis,
rengiau skvrvboms. ’ liguistumu. Priešingai, BLOGI tarnauja apsisaugant nuo tam visokiais vardais savas sėlenai kantieji vaistai dažnai pakenkia sario 16-osios minėjimas buvo iš Floridos, kuris sakėsi mane
krautuvėse. Jų nė vienas iš krau- pensininkams: nuo skausmo (as- įdomus tuo, kad jį surengė Ale- gerai pažinęs Klaipėdoje, nes ten
. tuvių nepirkime, q, kaip minėta pirinas ir kiti panašūs), prieš na Vileišytė - Devenienė -(dabar turėjo knygų krautuvę prie
naudokime maistą, gausų sėle rūgštis vaistai (antacids), prieš Grigaitienė) ir jos vyras Kęstu “Ryto” spaustuvės, kurioje bu
nomis.
artritą ir prieš pakeltą kraujo tis Grigaitis. Alena Vileišytė yra vo spausdinami lietuviški laik
j Čia joks pensininkas tegul ne spūdį vaisiai, prieš kraujo krešė vilnietė, gimusi, augusi ir besiraščiai, taigi kasdien eidamas
atsikalba, būk jis dantų neturi, jimą, prieš bakterijas, corlisono mokiusi Vilniuje. * Ji šiandien redakcijom dažnai užsukdavau
negalįs sėlenų naudoti vaisių
šdirbiniai ir šlapimą varantieji. yra gyvu liudininku 1918 m. ir į Karvelio knygų namus. Bu
;• daržovių bei stambiai maltų mil Jar dėl širdies ir dėl smegenų Vasario 16-osios akto paskelbi vo ir daugiau, .be čia mano iš
tų duonos pavidale. Išsivirk vai- .kirti vaistai. Su visais vaistais mo nuotaikų. Tai, be abejo, svar vardintų svečiu, bet visus nesi
sius-daržoves, garuose duona reikia būti pensininkui atsar biausia šio renginio asmenybe, pažinsi...
palaikyk, tada minkštame pavi , giam, ypač su čia virš minėtais. Vasario 16-osios minėjimo pras
(Bus daugiau)
, dale sėlenas galėsi naudoti, ži
5. Pensininko liga gali apgau me.
Kviestinių svečių — Devenių
noma, bus ir lokių mūsiškių ti net išmintingiausią ir dau
pensininkų, kuriems jokie pala- giausia patyrusį gydytoją. To - Grigaičių šeimos draugų ir kai— Pro Gieseno stotį kiekvie
. rimai nepadės: jie savo netiko lei stropus gydytojas kreipia mynų, į puikią jų rezidenciją ną dieną legaliai iš Rytų Vokie
šią mitybą tęs rki savo amžiaus Jėniesį į mažiausius ligos pasi Pacifiko krante (Santa Moniko- tijos į Vak. Vokietiją atvažiuoja
galo. Tokiems nė Dangus nepa reiškimus. Jis pakartotinai per- • je) sugužėjo apie 50. čia buvo 100 vokiečių. Jie negali pakęs
jėgtų talkinti. Padėkime visomis nūri pacientą ir pakartotinai daug lietuviško gyvenimo žymių ti Rytų Vokietijos ekonominės
Because if
jėgomis tokiems tvarkytis, idant persvarsto jam teikiamą gydy- asmenybių, kurių pavardės daž- tvarkos.
nai matomos lietuviškosios spaujie pasinaudotų sėlenų teikiame
gėrybe dar piieš savo amžiaus v GYDANT PACIENTĄ VAIS dos puslapiuose: gen.. garbės
galą.
TAIS, kreiptinas dėmesys į se- konsulai Vyt. Čekanauskas su! — Kas palikių iš Leningrado,
aga your husband fe
Kandius (visą dešimtį jų) svar- žmona, savanoris-kūrėjas pulki- jei amerikiečiai numestų atomi
ninkas Jonas Ąndrasūnas su nę bombą?
oius dalykus.
GYDYTOJUS VARGINA
— Petrogradas!
t way, while ycxfre
SENUOLIŲ VARGAI
1. Kadangi pensininkas es t i žmona ir lukra. taip pat sav.ag the day-to-day e»aulru* į vaisto-pašalinius veiki
11 atill be buikhn
Klausimas. Prašau, Tamstr
mus ir dažnai kenčia nuo jų, rei
Daktare, paaiškinti, kodėl gydy
ir
kia būti labai atsargiam tiek
tojai daugiau kreipia dėmesio
lydytojui, tiek pacientui.
jaunesnius ligonius, o į pensi
2. Tiek senatvė, tiek liga pa- Į
ninkus dažnai pro pirštus žiūri
Keičia pensininko kūno celes. Jos
Kokia čia yra gydytojams sun
U - AT OW LOW IATB
skirtingai sunaudoja vaistus, pa
kenybė. kad jie galėtų ir pagy
lyginant su jauno amžiaus žmo
CfO 1 į

SAVINGS

venusiats lygiai taip sėkminga
nėmis.
rūpintis, kaip ir jaunemnaig pa
3. Tiek vaistų susirgėrimas į
cientais? Ačiū už klausimo pa
kūną, tiek jų fš jo pr&šaKnimas!
gvikienima.
pas pensininką yra sumenkęs.
AVukytnas. Pagyvenęs žmc
4. Vaistų pakerfkimo išsilyginigus, ypač tas, kuris nesirūpint, mas pas pensininką yra sumeti i
tinkamu užsilaikymu, valgiu, gė kęs, todėl jis nuo vaistų gsfli I
rimu, poilsiu ir darbu, dažnai daugiau nukentėti, jų nepakel J
[Fcnkeriopai silpniau kovoja sil damas, palyginus si i jaunuoliu. ’
liga, palyginus su jaunesniu pa
5. Vien vaistais pensininkus
cientu. štai tie oenki negerumai, i gvdanl, turi būti dv gubai atsar- •
I J
susiję su pensininku.
i gus gydytojas dėl .vi ristų pošaliTv Pensininkas dažnai turi
; nės veiklos.
Na Avieiios liga? dar -daugelį
6. Nereikia tuojau, griebtis ui
elnorriškų negalių. Duokim to- vaistų (nei gydytojui priimant,
kią pensininkę, kuri turi skle nei pacientui vestus pcrttant ir
rožę širdies arterijų ir didžiosios naudojant), mat. daugelis pen
kraujagyslės — aortos. Jos plau >ininkų ligų visa nereikalauji
gydymo, Pakanki pa
čiai perpildyti vandenin ir jie v*
susiploję Jos skrandyje žaizda keisti nesveikus
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inokų agentūra. Jos patalpos
vienintelis darbuotojas
senai
ąžuolas. įdomi agentūros atsira
Iš ŠAULIŲ VEIKLOS
KOVOS DĖL SPAUDOS
dimo istorija. 18X() metais vienai
Paskutiniame Cicero jūrų kuo- dažnai keliaujantis prekybinin
(ATSIMINIMAI)
valdybos posė- kas ąžuolo drevėje mylimajai
nutraukta. Eėl kartotekos eks- P4|s “Klaipėda
mislrui buvo paskirtos stambios
(Tęsinys)
perlas pareiškė: ji yra aiški iridyje svarstytas Brazilijos hetu- palikdavo laiškus. Jie greitai susumos pinigų, o jam pačiam bu
k’ria bgonių reikalams. Po!:tiš jv^t PCr inž. Mošinskį, gautas situokė, o santuokos ceremonija
Rotmistras Vonsiackis neklyvo suteiktos ypatingai svar
:ų žymių nepastebėta. Bed yra prašymas prisiųsti 12 egzemplio-•Jįvyko irgi prie šio medžio. Prcc >, vildamasis per ‘"Sietyną” iš-!
bioms byloms tardytojo teisės
inicialais užrašytų a<be*Ų, kurių rių kun. dr. J. Prunskio parašy- j kybininko pavyzdžiu pasekė ir
kilti Liepojos padangėse. Tai
ne t.k Lietuvoje, bet ir už jes
tes ir į anglų kalbą išverstos kiti jauni žmonės, ąžuolas tapo
ekspertizė nemoka iššifruoti.
įvyko lt$99 metais. Rašydamas
ribų.
Pa aukęs iš kalėjimo dūkta- knygos “L etuva Sovietų okupa- daugybės santuokų liudininkas
raportą apie “Sietyno” likvida i
1<S(J9-19(K) metai — teatrų me
ą, rotmis'.ras pareiškė, kad jis ei joj e”. N oi s prie šios knyg?;
riją 1397 m., jis atsargiai, lyg ii
Dabar, kaip praneša Prancū*
tai:
Palangoje,
Liepojoje
ir
Min
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iš
kascr>
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p abėgomis, pažymėjo, kad vi-’
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virs
1.003
dol.,
bet
Ka
reiškia,
pavyzdžiui,
R
v.,
Sm.
Na Šiaurės Vakare krašto pasie-J
delės eilės norinčiųjų susipažin
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”
spektakliai.
Aišku,
tarė
nutarta
ir
šį
Brazilijos
lietuvių
, 'r kt.? Daktaras, taip pat ją
nj reiklų apvalyti nuo lietuvis-,
ti su santuokų skelbimais, ku
sau
Liepojos
žandarai,
—
reikia
prašymą
paknkili,
kad
lietuviai
I apžiūrėjęs, pasakė:
kos spaudos kontrabandoj Poli- i
riuos ištikimai saugo šis nesens
[pradėti
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prieš
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turėtų
medžiagos
aprūpinti
Bra

s — O aš, pone rotmistrai, dorijos departamentas žinojo apie :
tantis įsimylėjėlių draugas.
vių
priešvalstybinkjs
veiksmus.
zilijos
mokslo
įstaigas
apie
So

• m i ik si savo padėtimi: kuo esu
kontrabandos daugėjimą šiapus *
vietų Rusijos daromą lietuvių
Dar
prieš
tai
apygardos
žanda

kaltinamas ?
Nemuno Prūsų pasienyje. Kon
— Vakarų Vokietija nežino,
rai
pastebėjo,
kad
plačiai
eina
e
tautos
naikinimą.
Vienas
- ?xp:e lai mes k:tą kartą patrabandos turinys buvo toks:
kodėl Rytų Vokietija sutiko
jau
oro
lietuvių
literatūra
—
laikraščiai
zenipliorius
išsiųstas
tuc
iieluviški laikraščiai, ameriki
leisti Į Vakarus nepatenkintus
ir
knvgos;
kad
Palanga
vra
ne
paštu,
oil
—
paprastu.
Kada? Įstatymų numatyniai ir prūsiniai, brošiūros ir
gyventojus.
vien
vasarvietė,
bet
ir
centras
Į
iasis
terminas
jau
seniai
praėjo!
maldaknygės, ir visa lai ėjo to
Mažosios Lietuvon ir Klaipė(tautinio
judėjimo,
savo
esme
—
Ir
apie
tai
pasikalbėsime.
liau į .kraštą. Tam reikalui su
dos krašto atvadavime niinėiitvarkyti geriausias ; kandidatas -nukreipto prieš valdžią: kad per
Kol kas prašau į kameią.
mas Cicero šauliams davė <>0 do
’
rotmistras
Vonsiackis
—
!
Palangą,
Bajorus
ir
Krelingą
i O adresai? Skaitė juos roL leriu nuostoli.*•
buvo
•
ip
I
a
ir
kūe
*
na
li^l
uv
ių
liteiatura;
kad
ji
’ mistras: įdomūs, įdomūs!
ištikimas ir patyręs,
Visuotinis metinis Cicero jūrų
Policija pranešė rotmistrui,
nu atsidavęs valdininkas. Bp to. spausdinama Prūsuose ir Ame
šaulių kuopos “Klaipėda” narių
i jog kažkokie artistai, girdi, ruo
dar Suvalkuose bebūdamas, rot rikoje; ir iš sulaikytosios litera
susirinkimas įvyks kovo 11 d.
1 šiasi vaidinti komediją “Velnias
mistras pramoko lietuvių kal tūros, ypač atsišaukimų, maty
12 vai. Šv. Antano parapijos sa
* spąstuose”. Yra gubernatoriaus
bos.
i ti. kad ji nukreipta ne tik prieš
lėje. Po susirinkimo visi šauliai
valdžią, bet ir. prieš valstybę —
leidimas. Kas jie — policijai ne
bus pavaišinti pietumis.
Ilgokai studijavęs lietuviškąjį vra revoliucinė.
Lietuvių bažnyčia Tilžėje
žinoma, bet jie turi gubernato
S. Paulauskas
reikalą, Vonsiackis priėjo neti
riaus
gegužės
pradžios
datos
lei

DrJ L. Vaineikio byla
kėtų išvadų: be Liepojos, lietu
dimą. O dabar jau liepos galas!
dėl spaudos
mėgtas: šnekus, malonus, visuo daktaras mėgino ją apginti, žan
Kovo 25 d. 12 vai. Įvyks visuo
vių inteligentu esama Palangoj,
Per tą laiką jau daug kas pasi
daras
jam
atsakė:
tinis metinis R. L. Bedrtfomenės
Kretingoje, .Gargžduose, Švėkš
Tokio įvykio Palanga dar ne- meniškas — savas žmogus. O li
keitė! Kelintas jau tų artistų sė
Darau
narių susirinkimas šv.‘ Antano
noje, Naumiestyje į pietus iki buvo mačiusi. Žaibo greičiu ap- goniams kita ko nereikėjo, net
di
kalėjime.
Po
rotmistro
su
po

pagal įsakymą.
parapijos salėje, o kovo 18 dieną
Nemuno ir Jurbarko. Kita ver !ėnė miestelį žinia: policija ap-. įsisenėjusias ligas jis. pagyd
Kurlicija
šitokio
pasikalbėjimo
Kuo baigėsi invazija, neteko
nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. popiet
tus, pati kontrabandinė literatū ;upo daktarą! Iš abiejų gatvės davo.
duoj
šo
gubernatoriaus
teatrui
parapijos mažojoje salėje bus
ra. pavyzdžiui, “Aidas Lietuvos galų neskaitytai prisirinko žmo-: Rotmistras
.
. taip pat buvo susi- abejoti. Apsuptųjų tarpe buvo ir tasis leidimas atkrito.
Chawe ftt on mi
renkamas nario mokestis. S. P.
Darbininkų Gyvenimo”, buvo iš aių — senų, jaunų, daugiausia • domėjęs daktaru. Pagal jo išva- ponios brolis. Feliksas Pauliters
every 3,000 te
Naktį liepos 21 d. jau buvo
leidžiama organizacijos (LS <aikų. Jie landžiojo pro kiekvie ’ das, daktaras buvo užėmęs svar- lauskis.
3,000 miles to
— A, malonu susitikti, — pa sulaikyti kai kurie nežinomUmiSANTUOKŲ ĄŽUOLAS
j
DP), o kas toji organizacija, ną spragą pasižiūrėti, kas dedasi ; bią vir ą — punktą, per kurį
woting
stebėjo
žandaras.
—
Tamsta
va
Gal
kontrabanda
ėjo
į
kraštą,
nėtojo
teatro
artistai:
Julė
Janu

rotmistrui sunku buvo suprasti. riduje. Policininkai gynėsi nuo i
laitytė, Agota Pacevičienė, pora Vokietijos Federatyvinėje Res
Paskaitė jis ir atsišaukimus jų, šaukdami “Pošol von!” (Eik: vietos paštas pastebėjo, 'kad žiuosi kartu su mumis.
publikoje, nedideliame Eutin’o
— Namo į šlaveitus?
daug visokios korespondencijos
studetų ir dar vienas ponas, pa
“Lietuviai ir Lietuvės" ir “Kas auk!).
miestelyje, yra nepaprasta santuri ausis, teklauso” ir suprato,
Savo ilgai ruoštąjį žygį rot- i daktarui ateina ir nemažiau jos - — Ne, į Šiaulius; į šlaveitus rūpinęs teatrui leidimą. Kas jie-?
kad tuose raštuose skelbiamos mistras pradėjo provokacija. I| ir daktaras išleidžia. Įdomiau- nuvyko mano padėjėjas. (Ir ten, .1 Iš registro nematyti; Kratos taip
separatistinės mintys.
Ties Rucava žandarai pagavo Jį sios žinios jau pateko į rotmistro pasirodo, tą pačią dieną įvyko pat nieko nedavė. Švarūs! Palei
krata).
do juos rotmistras. Apie studenVonsiackis pasidarė išvadą, kad <ontrabandą, kurią patys buvo;’i registrą,
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
— Ar
įc Lie- tus Augustiną-Janulaitį ir Vladą
... negeriau
----- tiesiai
—
lietuviškoji kontrabanda yra ne pasiuntę į Liepoją. — Kieno ji?} Dėl šių ir kitų sumetimų pir
yra seniausia, didžiausia ir- turtingiausia lietuviu frateraalmė
atskirų asmenų, bet plačios re — Žinoma, daktaro iš Palangos, masis rotmistro smūgis atiteko poją važiuoti? — pritarė dak-, Mongirdą pažymėta: abudu'paorganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujantį jau per 97 metus.
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nuo
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Leidimo
pravoliucinės organizacijos planin — atsakė mirktelėjęs vežėjas.
SLA — atlieka kultūrinius. darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
gai vykdomas darbas, siekiąs suNieko gudresnio nesugalvota, L. Vaineikiui. Ir gegužės. 23 die- . — Gal, bet ir tai negaliu pa-1 šytojo reikalas užtruko, tik po
darbus dirba.
*
po dviejų dienų nuo Ruca-* sakyti?
f
‘ j dviejų savaičių jis paleistas įs
griauti' esamąją valstybės san kaip šitai provokacijai liudytoSLA'— išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
Krata pasibaigė vakarop. Jos1 kalėjimo.
Plungės ir Varnių/
tvarką. Netikėti nurodytiesiems įą gauti. Visi, kam reikėjo, ži-!vos
apdraudę .savo nariams.
■
ryto apsupo daktaro, protokolas buvo trumpas: nieko
duomenims nebuvo pagrindo, nojo, kad kontrabanda į Liepojai P°^ciia
Rotmistrui atrodė, kad'jis, iš
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
o ištraukos iš laikraščių ir atsi turi kitą kelią — pajūrį, leng-l^amus. Vadovavo vyresnysis nerasta, išskyrus rašinius, kurie krėtęs visą eilę Įtartinų žmonių,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu,
pridėti
prie
protokolo.
Atlikta
•Kiekvienas
lietuvis ir lietuviu draugas gali
šaukimų liudijo, kad kalbam? zesnį ir pigesnį, metų metais j/'an^2rabprisirinks
medžiagos
dr.
L.
VaiSusivienijime
apsidrausti iki 310,000.
v^sienls, išeiti niexam, j. dar keletas formalumų, būtent.: neikio bylai pagristi. Tuo tikslu
apie “Lietuvos :valstybę”, be ?jusį. O tokio — Palangos - Lie-?
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —v Endowment
ties šiais žodžiais rotmistras su pojos sauskelio — niekas iki šicl p buvo įsakjta policijai. O dak- 1i dėl daiktų kratos melu šeimi- kelios žandarų grupės siautėjo
Insurance, kuri ypač naudinga’ jaunimui, siekiančiam
Ieškome kon- ninkas nepareiškė jokių preten
aukštojo mokslo irgyvefhmo pradžiai. .*4 ’
sigriebė, ar nebus jis tik nusidė niekada negirdėjo. Jis priklausė] ^arui pareikšta.
po kai kurias Kauno gubernijos
apsiausties
stovis
Varnei-r
pc
zijų,
ir.
<
jęs skelbiamajai :“šiaurės-Vaka rienam tik rotmistrui, jo paties ’ trabandos!
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
•i - • Po to,-Ii vietas.
Vi
kių
namuose
pasibaigė.
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
kontrabandai.
į
Krėtė
visus
namus,
visą
sodyrų krašto” tradicijai. Prisiminė
Liepojoje žandarai krėtė ir
_isėdę
į
iš
anksto
paruoštus
ve

Kad jos siuntėjas buvo dr.
sandėliai, bet ir pa
• SLA kuopų yra visose lietuviu kolonijose.r
kad ir Vilniuje tuo laiku bu ve
suėmė Ai Baranauską, Joną AmKreipkitės i savo apylinkės kuopę veikėjui,
žimus,
daktaras
su
sveiniu,
ly
lėpės
su
pastogėmis
buvo
apžiū-;
iškilusios lietuviškųjų socialists das Vaineikis — nereikėjo
jie Jums mielai naseTbės'USLA įsirašyti.
brozaitį, Joną. Bendiką, Antaną
bylos. Kai viršininkai pasiskai klausti. Kai tik daktaras apsi rėti, ir daržo žemė išbadyta. Ir dimi sargybų, išvyko į Liepoją VaibutikĮ ir valdininką Čeponį.
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
Pirmiausia daktaras turėjo
tę tokios rūšies raportų, rot gyveno Palangoje, jis buvo pa ten nieko nerasta. Už tai paėmė
Agentų
žiniomis,
jie
buvo
revoj visus rašinius, kokius tik rado, pasakyti, ar nėra koresponden-;
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
liucininkai, ypač J. Ambrozaitis
net ir ligonių kartoteką. Kai c>joje politinio turinio užrašų;
ir Čeponis, pas kurį rastas
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 J
C
' TeL (212) 563-2210
;
“Varpas”.
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atsakyti į k’ausikuo ir dėl ko susiKckie yra adresų slappecifiniai užrašai? Pateikto-
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VLADAS POŽFLA
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> LITekaTORA,

lietuvių Hteratūros, meno Ir meili
m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet n neartą, Vins«
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
I. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukom!* b
M- K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, - A. Rūkitelės ir JL. Vara,
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Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

< MARIJA NOREIKIENfi
mum.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

i
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2b01 W. 69th St^ Chicago, HL 60629 - Tel 925-2737

Ini LIUDAS MIKŠYS,
EO metų studijavęs, kaip
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> KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orlntaftė* atM
mfnūnal ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maišiai* EoHeviSų okupacijos metais
bet kainuoja tik p.

kftrvba.

.

TeL 925-2787

įdomiai parašyt* (tndija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* k
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai Įdomūs kiekvienam
Detnvful Leidiny* {Muštruota* nuotraukomis, pabaigoje Anodam*
vltovardžių pavadinima\!r Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai
•andlngoje 836 puaL knygoje yra Rytprūsių lamėlapl*. Kaina K

> JULIUS JANONIS, poetes fr revolludonlerlus,
U|M V
tik a>
Im Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime k
Jurgio J&itnako knygoje apie Juliaus Janonio g
Dabar būti) jj galima pavadinti kovotoju
tmogaus
Knyga
didelio formato, 255 puslapiu, katnuol a M

.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> Liktu VįSKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalasik>

•
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(Bus daugiau)

'• DAINŲ 8VENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* Ir Ui
Hull lokių pirmūnės Jnozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai
ivente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais tiuomenlmk
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja W.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly
ta* luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht»
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf»

>

•

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI

~st~~

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bei kada Ir
bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu*
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su krm. Jaunium ir prof. BL
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
*1 h* patarė mums toliau studijuoti.
,■
B

kmadieniais r

I. 476-2206
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kims, kad Lietuvos literatūros istoriko žinios yra tiks*
lesnės, negu Vilniuje gyvenančio maakvinlo žurnalisto,
j
M. Tvarauskas gimė Vilkaviškio ap., Kaupiškio vis.
Į Jis buvo turtingesnio ūkininko vaikas, pasimokė ir buvo i
I THE LITHUANIAN DAILY NEWS
bepradedąs mokytojauti. Kai prasidėjo 1868 metų suki*
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday*
by The Lath nan tan News Publishing Co^ inc,
limas prieš rusus, Tvarauskas metė mokytojo darbi ir.
>734 So. Halsfeo Suwl, Chicago, IL 60601 Tala^Mne 421-4100
įsitraukė į sukilimą. Sukilimo metu jis buvo sužeistas
į koją Jam buvo sunku gydytis, bet jis vis dėlto pajėgė
ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS. USPS 37434000
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tarpe jautėsi savųjų tarpe. Jie viską sutvarkė, kad jis I
pasiektų Ameriką ir nuvyktų tiesiai į šamokiną kur buvo
As ot January I, 1^30
$40.00
pusei metų ____
$22.00 didokas prūsų skaičius.
Subscription Rates:
trims mėnesiam*
$12.00
nenam meaeaim
Tvarauskas buvo šlubas, į kasyklas eiti nenorėjo,
$4.00
Chicago $4o 00 per year, $24.00 per
ix months, $12.00 per 3 months. In
tai jis nutarė pramokti spaustuvininko amato ir Šitokiu
other USA localities $40.00 per year. Kanadoj*:
$22.00 per six months, $12.00 pei
$45.00 būdu užsidirbti duoną. Jis nusipirko sveika koja varomą
metamą ________
hree months. Canada $45.00 per year;
$24-00
pusei
metų
____
ther countries $48-00 ner year.
vienam menesiui
$o.uo spausdinimo mašinėlę, raides ir pradėjo spausdinti.
Pirmiausia jis parašė atsišaukimą ir pranešė vi
25 cents per copy
Užsieniuos:
siems Šamokino lietuviams, jog ruošiasi Spausdinti knygą.
$48.00
metams _
526.00 Knyga labai svarbi visiems lietuviams. Jie nemoka ang
pusei metų
Nuo sausio pirmos dienos
liškai, o be anglų kalbos ir kasyklose yra sunku. Jis pra
Dienraščio kainos;
Naujienos eina kasdien, išskiriant dėjo spausdinti anglų-lietuvių žodyną, kad angliakasiai
Chicagoje ir priemiesčiuose
sekmadienius, pirmadienius ir švenne iiadienius. Leidžia Naujienų Bendro- suprastų angliškai ir galėtų lengviau susikalbėti su savo
metams —------ ——-—;
vė. 1739 So. Halsted Street Chicago,
pusei metų ----------------— jfjįjo : IL
artimiausiais viršininkais. Tą žodyną jis pavadino “Thi60608. Telef. 421-6100.
tnoczius arba slownikas angelckaj-liėtuvišItOB ir fletuviš$5.00
vienam mėnesiai .
Pinigus reikia siųsti pašto Money
kai-angelckos kalbos”.
>;’r
Šitose JAV vietose:
Orderiu kartu su įsakymu.

Kalifornijos pakraščiuose

LOS ANGELES, CALIF,

grąžintus čekius su Philadelphijos Globe Parcel pakvitavimu,
kad multitūkstAntines dolerių
sumas iš Los Angeles kontoros
gavo. Siuntiniai esą Maskvos sulaikyti ir adresatams nepasiunrianii, nes Globe Parcel Service,
Ine., nesumokėjusi Maskvai pri
klausančių muitų. Pinigus iš
agentūrų gavo, bet paskelbė
bankrotą.

Bimbininkas Bronius Raguotis, baigęs kkpsukinio
universiteto žurnalizmo skyrių, tvirtina, kad Amerikoje
l
to žodyno nėra nė vieno egzemplioriaus. B. Raguotis ne
į
GLOBE PARCEL SERVICE BANKROTAS
»
žino, kaip tas egzempliorius pateko j Vilniaus biblioteką,
Sausio 26 d. Globe Parcel Ser- siųstasis į Teisius adresato peri
Pirmoji lietuviška knyga Amerikoje
bet pastebi, kad jis pirma priklausė vienam Vilkaviškio viče, Inėį Plnlatklpliijoje pa visą vasarį dar nepasiekė ir yra i
Paskutiniame Laisvės numeryje, po Antano Bimbos žydui, o vėliau Naumiesčio žydui. Abu žydai Tvarausko skelbė bankrotą ir Sustojo vei ■‘įšalęs’’ dėl bankroto. Vasario
; mirties vis daugiau prirašytame Vilniuje gyvenančių žodynu mokėsi lietuviškai. Jeigu bimbininkas Raguotis kusi. ši giutinių į Sovietų Sąjtm- 2& d. nuvažiavau pasiteirauti
gą persiuntimo bendrovė turėjo' buvusioje Globe Parcel įstaigoje,
; bimbininkų, yra straipsnis apie pirmąją lietuvišką Ame- 'aklauštu Sovietų KGB viršininką, tai jis parodytų, kaip skyrius įvairiuose JAV miestuo kaip dabar tvarkomi siuntinių
' rikeje išleistą knygą. Vilniuje gyvenantis bimbininkas tie žydai dingo iš namų ir kaip jų knygos pateko j Vil se, įskaitant ir Los Angeles. Jau reikalai.
Buvusios Globe Parcel agen
niaus
komunistų
biblioteką.
Jeigu
tuos
Vilkaviškio
žy

- pats tos knygos nematęs,: rašo apie “pirmos Amerikoje
prieš, keletą mėnesių buvo gir
Įstaiga pavadinta nauju var tūros, dabar Cosmos Parcel Ex
dus
ne
naciai
suėmė
ir
išvežė
nežinioj,
tai
juos
suėmė,
dėti nusiskundimų, kad per tą du — “Cosmos Parcel Express”. press, vedėjos man davė nuora
; spausd’nto’s lietuviškos knygos istoriją”.
Apie; Lietuvą bimbininkai-prirašo įvairių nepatikę pavergtoje Lietuvoje veikusieji- Andropovo čekistai. Jie kompaniją siųsti' sitmtinįai ne Joje dirba tos pat saylhinkės ar šą čia spausdinto advokato raš
pasiekia adresato, ypąč nųo'spi-. ’.dalinmkės Bronislava Viksman to ir nuorašą rašto ku^į koutinų dalykų, bet kaį^adeda kalbėti apie Amerikos lietu šaudė visus, kurie priešinosi Maskvos politikai. Jie* ga Ūo.jn^sio:
Ir niek^ . tikrai ne ■ ir Sofija Ayzenberg, štai kaip gresmanas Benjamin A. Gilman
vių pvvenimą, tai visai nušneka. Vienintelis, kuris dat lėjo tuos Vilkaviškio žydus sušaudę, p j^$knyg'as;.iš^ galėjo .pasakyti kodėl. iSpėliota, paaiškino: turėjo jos . iš Globe ;yra; VAbario H d. pasiuntęs So
, . '
prisPaiko šiokios tikrovės, yra Vytautas Kazakevičius. vežti Į Vilnių.
gal tai turi ryšio su JU Korėjos Parcel centro Įgaliojimų siunti vietu Sąjungos misijos VresbMes
manome,
kad
Amerikoje
dar
gali
būti
Vie

A.m"r’k^’e iis praleido kelis mėnesius, turėjo progos pasi
lėktuvo pašovimu bei kt.
nius priimti ir adresatams iš-' posyiiou'go atstovui "Valere I*-nas
kitas
Tvarausko
žodyno
egzempliorius.;
Kvaili
poli

Ir tik vasario mėh. pradžioje siųsti. Sutvarkytus, adresuotus j novicii borodin.
klausyti kelių senių, išvartė pavergton Lietuvon išvežtas
senas lietuviškas knygas ir kelių žurnalų kopijas, parašo tikai rinko lietuviškas knygas ir vežė Į Vilnių. Sakė, kad tosangeliškė Globė Parcel agen siuntimus atiduodavo pašto įstai- i Kongresmanas Gilman rašo,
apytikri rašinį, nors visuomet nukreipia maskvinėn veža Į universitetą, bet Vilniaus universitetas tų knygų tūra gavo iš advokato Janęt M. gai ir jie tiesiai būdavo išsiun- ■ k:d) įo žiniomis, apie 2,009 siunnematė. Rusams buvo svarbu, kad Amerikos- lietuviai tų Sonnenfeld, iš. Piiiladelphijos, ciami j- adieso vietą. Sulinktus ,■ įjyr.u esama ^^^strigusiu55 dė
sritim
rastą, kuriame rašoma:
Sovietų Sąjungos- reikalaujamus , Glojje {?a-eei bankroto. KongresLaisvėje rašantis bimbininkas pripažįsta, kad prnf knygų neturėtų, o dabar skelbia, kad-' jie vieninteliai “Kindly be advised that Globe muitus, čekiais pinigus išsiųsda- j manas- Gilman yra vyr. narys
'
'
Vaclovas Biržiška yra girdėjęs apie pirmąją lietuvišką jas turi.
Parcel Service Inc, filed a Chap vo į Philadelphia, Į Globe Par- j Kongreso pašto ir užsienio reikaMums
atrodo,
kad
pas
lietuvius
dar
yta-užsilikęs
vie
ter 7 bankruptcy under Title 11 cel centrą.
• knyva. spausdintą Amerikoje, bet jis pats nežino, ką
komitete, tad jis kviečia Sonas
kitas
Tvarausko
žodyno
egzempliorius^
Jeigu
kas
of
the
United
States
Code
on
Parodė
man
ir
pašto
siuntinių
j
vietų
s_gOs alslov^ ir kitas šia
Biržiška apie tą knygą rašė. Jis pamini, kad prof. Bir
žiška ta pirmąją knygą yra matęs, vartęs ir vertinęs, rastų ir Naujienoms paskolintų, tai aprašytume tą pir January 26„ 1984. Globe closed knygą, kurioje įrasj-las ir mano | Globe parcel bankroto sukeltą
its business as of that date. Siųstas, o taip pat ir šimtai kilų j problema liečiančias šalis susimąjį liettivių-anglų kalbų žodyną
- <
.
bet ka Biržiška apie tą knygą rašė, tai jis nepasako.
Should you have any questions siuntinių, ir pašto antspaudu pa^ | rinkti jo‘ištaigoje ir-aptarti, kas
Šlubas
Tvarauskas,
paruošęs
ir
atspausdinęs
“
TlttJeigu Vilniuje jam būtų leidę paskaityti, ką Bir
concerning the above, kindly tvirtinti, jog paštas juos pri- turi būti padaryta, kad siuntimočių
”
,
pastūmėjo
Antaną
Lalį
paruosti
gėf^
HfetUVišką
žiška rašė, tai jis nebūtų pasakojęs, ką Amerikos lietu
contact the undersigned who. is rme. Mačiau daug pažįstamų n;aj adresatams būtų įteikti.
žodyną,
patį
geriausią
kuris
iki
šio
meto
parašytas.
counsel lor the debtor”.
viams jis pasakoia. V. Biržiška aiškiai pasakė, kad tėti
neturtų pavardžių, kurie siuntiTai tokia) dokumentais Da
Žurnalistas
Lalis,
dirbęs
Lietuvoje,
o
vėliau
ir
18-tos
Nlio 1959 melų per Globe nius yra išsiuntę, o tų siuntinių remta, šiuo tsrpu čia vra žinoma
nebuvo pirmoji lietuviška knyga Amerikoje. Bet kai iam
: Gicbe Parcel bankroto sukelta
neleido 'tos knygos pavartyti, tai jis ir nežino prof. Bir gatvės lietuviškame banke, pamatęs tokia archaiška kal Parcel esu išsiuntęs giminėms adresatai nėra gavę.
nemažai
siuntiniu,
bet
vis
gerai
Taip pat kontoros vedėjotf problema, kuri liečia nemažai
parašytą Tvarausko žodyną nutarė
imtis darbo g«gežiškos nuomonės apie jo propaguojamą knygą.
| ba
Da parašytą
i_ nuuue
sekėsi, gerai ir tvarkingai siun man parodė ir praeitų metų pas-1 lietuvių, o taip pat ir kitų tautų
Kalba eina apie Mykolą Tvarauską (pasirašinėjusįram žodynui išleisti. Jis tą^zodyną^paniogeįir ^^dūtiniai ^nueidavo. Spalio mėn. iš- kutiniųjų trijų mėnesių banko'Į žmones, kurie siuntė siuntinius
Lalis ilgus
metus _su Kaz’u Gugių
Tvarauckas). Nustatyta, kad jis gimė 1844 metais. Bim-I
_ gyveno viename
. . ..
giminėms už geležinės uždangos.
bininkas rašo, kad jis mirė 1921 metais. Jeigu taip būtų bute ir abu dirbo kultūnnj darbą. Guga padejoųstagti
sutrukdė. Lalis gyveno su Gugio broliu ir ruošė naują į Cosmos Parcel centras, kurio
Naujienas,
o
Lalis
ilgūs
metus
jose
dirbo.
buvę, tai Tvarauskas būtų gyvenęs 77 metus. Iš kur jis
atidaryta Los Angeles
Žodyno laidą Kostas Augustas buvo užsukęs į Gugio - atstovybė
Vėliau,
kaip
visi
lietuviai,
nutarė
dienas
baigti
Liemieste vietoj buvusios "Globė
toki ilgą amžių ištraukė — nepasako.
1908 tuvoje. Jiedu su K. Gugiu Suvalkijoje nusipirkt) geroką Laliodvirą ir praleido su Laliu keturias dienas. Bet apie ParceI> laip pįt turi vnesbpjosylProf. Biržiška nurodo, kad Tvarauskas mirė
(Nukelta i 5 psl.)
metais. Jis būtų miręs, eidamas 64-uosius metus. Mes tb žemės sklypą. K. Gugis ruošėsi išvažiuoti, bet karas jam tai kitą kartą
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
nuo 9 vaL ryto iki 5 vah popiet Šeštadieniais — iki 12 viL

v

SZ

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI RUSŲ
PAVERGTOJE LIETUVOJE
Daugelis mano, kad Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų karo
jėgoms ir policijai antrą kartą įsi
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie
tuvoje buvo Čikagietė 1961 metais.
Ji viską aprašė ir’Chicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti čikagietės įspūdžių laidą.
N. Red.
(Tęsinys)
Jie brangūs, ne visuomet jų yra. Meė, fhintantieji
darbu kolchozuose, negalime leisti sau tokio liuk
suso. .. Be to, jei ir užsakytum, tai kol stogui
dengti reikalingi šiaudai ateis, tai mes galime
būti išvaryti į kitą namą, kuriame ne tiktai stogo,
bet ir krekh} riėra. Tada teks prašyti grebėstų ir
kreklų... Už kelių metų, ateityje, gali, žinoma,
mūsų paprašyti, kad vyktume į naujai pastatytą
butą. . Nežinome, ar mums leistų taisyti šį namą.
Jis valstyb nis, gali būti taisomas tik “pagal
planą...”
I’U.YIV' S LIEPS KELTIS
St I TINTĄ VALANDĄ RYTO
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ctaugit- h jam nesakiau.- Pamačiau, kad
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SUNKU ATSISVEIKINTI SU ALPSmano išmetinėjimas buvo be pagrindo. Taip pat 'prikėlė. Sesuo taip pat nemiegojo, bet dėl kojos
4 X
TANČIA MOTINA
pamačiau, kAd Lietuvoje gyventojai yra bejėgiai* ji negalėjo keltis iš lovos. Apsipraususi ir šiek
Jie džiaugiasi, kad jiems ant galvos nelyja. Jie tiek apsitvarkiusi, paklausiau sesers dar vieno da
Atėjo laikas atsisveikinti. Skaudžiausia, žino
lyko,
kuris
naktį
man
nedavė
ramybės.
Nenorėjau
tnato, kad stogas skylėtas ir kad pūva viso hamtf
ma, buvo tarti sudie motinai.
motinos
daugiau
varginti,
tai
priėjau
prie
sesers
sienos, bet negali gauti šiaudų saujos stogui pa
— Dukrele, daugiau aš tavęs nebematysiu,
lovos
ir
štai
ko
pasiteiravau:
taisyti ir namui apsaugoti. Panaši būklė yra ne
— tarė ji ir pradėjo ašaroti.
—
Kur
palaidojote
sušaudytą
Jonelį?
tiktai su namais, bet ir su visais ūkio padargais,
Ką aš jai galėjau pasakyti? Jei būčiau pasa
—
Mes
nežinome,
kur
jis
palaidotas,
—
at

gyvuliais, tvartais, laukais, traktoriais, mašino
kiusi, kad pasimatysim, tai būčiau melavusi. Ji,
sakė
ėesuo.
—
Kai
rusai,
nei
mums,
nei
Joneliui
mis Ir kt
80-uosius metus ėidama, taip pat žinojo, jog tai
nieko
nesakę,
prie
vartų
jį
sušaudė,
tai
mus
smar

ViėRttitellš dalykas, kuris Lietuvoje gerai:
yra paskutinis mudviejų pasimatymas. Priglau
kiai
sukrėtė.
Toks
Jonelio
nužudymas
kiekvieną
tvarkomas, tai javai. Vos tiktai Spėja javus su
džiau senutės galvą prie krūtinės, prispaudžiau
mūsų
visiškai
parbloškė,
tarytum
kas
mus
būtų
vežti ir iškulti, supila juos į maišus ir išveža į “pla* (
ir pati apsiverkiau...
perkūnu
pritrenkęs.
Motina
tiktai
suriko
“
Vai

eiąją tėvynę”. Ten yra milijonai alkanų burnų,
Kada mašinon įlipęs šoferis užvedė motorą,
kurioms lietuviški rugiai, kviečiai ir miežiai la keli mano brangiausias!”, žengė žingsnį artyn
senutė ^susivaldė. Ji dar pajėgė ištarti:
bai gardūs. Prie iškultų maišų tuojau pastatomos prie jo ir sukrito. Ji norėjo pasiekti Jonelį, bet
— Dukrele mano, mieliausioji mano, paimk*
sargybos, kad nedingtų susvertai grūdelis, k&H ’ nepajėgė. Jenas krito negyvas nuo trijų kulkų.
manė Iš šio pragaro... Mes čia visi pražūsim...
nenubyrėtų bent viena varpa. Matyt, kad suko!- j TŪoj pėt prie kritusio mūsų brolio priėjo inkštas
Prižadėjau jos neužmiršti, bet paimti jos iš
ehozinti platūs Rusijos laukai, kiiflėls ankstui I sovietų karininkas ir paleido į dar vienų kulką.
triios kariai, karui paai- komunistų vergijos negaliu.
buvb maitinami ne tiktai Rusijos gyventojai, beė |
*mdvyrišką dat4ą”, prie
.ir Vakarų Europa, nepasigandm pakankamai j
Begteusrfatna senutę prie krūtinės, pastebė
ių ątkų. buvo pltenkinti. jau, kad ji jėgų neteko ir pradėjo alpti. Laimė,
duonos patiems rusams.
j
Kucj laiką pastoviniavo i kad tai įvyko šalia durų, prie suolelio. Pasodinau
Aptvarkėme drabužius, brolis tfnešė laukan 1
st&mė mašiną ir rengėsi ■ sendtę, riša! pabalusią ir be žado. Pati atsisėdau
oenketą kaušų vandenė, ir vėl vįsi sugulėm. Buvo J
ią. Tėvas, kuriam širdį greta jos ir laikiau, kad visai nesudribtų. Tuo
jau po penkių. Paryčiu šiek tiek užmigau.
vis oBitd- nuėjo pi*ie rusij 1 tarpu vaikai atnešė vandens.. . Motina visai .ap
Bet 7 valandą ryto mano palydovė jau dau- į
man palaidoti savo alpo. Negalėjo pakelti atsisveikinimo...
žo į petį ir pataria keltis, nes 9 valandą ryto jlą* |
nenorėjo. Jonelio lavoną
turime išvažiuoti.
* '
r ?J
Apalpusią motiną ir palikau, nes.palydovė
f
••
< •
•
4w
llf? 11 tm
IK manę vilkte nuvilko į mašiną.
TĖVAI NEŽINO, KUR PALAI- .
1
I
~
*
bb ir. fiattuien nežinome,
(Bus daugiau)
- • >' DOTAS SCNL’S
jie Jonelį neklausinėjau.
Motina jau buvo atsikėlusi, kai palydovėman
1 — Naujienos, Chicago. IP
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ilbėjo, be jokio akcento.
Jau besimokindama aukštesojoje mokykloje, kiek sąlygos ,
jai leido, reiškėsi vituomeninia- Į
me darbe. Priklausė Našlaičių i
organizacijai. Tada daug darba
vosi, rinkdama aukas našlai
čiams vaikams, jiems suteikiant 1
pagalbą.
Antanui Vanagaičiui suorgani
zavus Margutį, lietuvių kalba ]
radijo valandėlę, Elena su savo
draugėmis ir draugais pašventė !
daug valandų savo jaunystėje
šios programos išpildymui.
Kaip Lietuvoje, taip ir Chicagoje, buvo jaunalietuvių organi
zacija. kurios Elena buvo narė
ir ilgametė sekretorė.

K ‘■'ILLA.WH

Vakaru vejai
llx modernios poezijom poslapių. Kaina $6. Minkšo
rir-Mliai Pamušime poezija- kai atsiusite pinige
vokiu Moresu.
1739 S. Halstea 6L, Chicago. IL

Oft, PAUL V. DARG1S

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

« JrTOJAS IR CHIRURGAS

We^t<hocter Community klinikas
ttedicinea direktorius
K Manhoim RxL, Winchester, Ui

mt

VALANDOS: 3—4 darbo dienoms

Tri 562-2727 arba 562-272^
(BL 233-1553

Joniškieji y Labdarybės ir KuLū
I klubo susirinkimas įvyKs anuacue-^
KOVO b CL, 1 vai. poP-CL, V>vxų
w. ‘i/in baccu iNdTxax p^a^iL.
au>-±anKyui, nes yia oa^ sv<uuxų
hJių apdaru. r o suou-ilbj.Axxu u u
vaisęs.
a. r<aiy^

GYDYTOJAS i< CHIRURGAI

$ iCiAufBl: AKIŲ J«»
W West IGtoi Str^r
- <aoqo» p**1j waiuruas,

Paskleidžius American Lithuaa.an Hernan Catholic Womens'
A.lianče knygos lapus, rasime
juose Eleną kaip 46-tos kuopos
narę ir kelių metų sekretorę.
Priklausė ir Vytautos Didžiojo
saulių rinktinei. Buvo Art Schef^Aižena is . pai. >
ner Mart rūbų siuvyklos vyriau
sioji finansų sekretorė. Dauge
iorg įgaliojimą siuntinius pnliui j Chicagą atvykusių lietuvių
imti ir muitus surinkti.
ji padėjo gauti darbo šioje siu
Panašus atsitikimas
vykloje. Tektų dar labai daug
J. Karvelio Knygoje
rašyti, norint paminėti šios kil-'
*
mos mo.ecs a^ixlus darbus,
Jonas Karvelis 19.9 m. išleim
ipač verta pazymė.i, kad visur,’!
a^simmlmų knygą "‘BieKymnii.
ko aeįiu”. Be k.tų įsa.r.ų p.ekyiš gėlių akio — aliejus 1974 . kur ji tik priklausė ar veikė, jii|
uena 3. Stankūnienė
visada buvo su šypsena veide,
mOS sričių, Jenas rvar.ei.s Čikavisada pasiryžusi pirmutinė iš- *
Įgoje gyvendamas kurį laižą pritiesti pagalbos ranką. Be to, ji
,muavo ir siuntinius persiųsti į
organizac.jų veikloje labai gerai |
tiOvieių Sąjungą, 'turėjo tuomet
orientavosi politiniais ir visuo
New Yorke veikusios General
Parcel Service, Ine. pavedimą
ma žmona ir motina. Už jos šie-1 meniniais klausimais.
siuntinius priimti ir muitus iš
.ą bus atnašaujamos šv. Mišios
Panko nuliūdusi vyrą Juozą,!!
rinkti. Po kūno laiko pradėjo;
, kovo mėn.‘8 d. 7 vai. ryto Šv. M. sūnų Joną su šeima. Tikrai gai-j |
siuntiniai adresatų nepasieku,!
Marijos Gimimo parapijos baž ia, 7kad Elenai neteko džiaugtis!!
o
g
nes centrinė firma, kaip ir da-!
nyčioje Aląrąuėtte Parke, 69-tos augančia anūke.
bar Globe Parcel, surinktų mm-1
gatvės (Lithuanian Piąza Ct.) ir
Negailestinga ir belaikė mir-,
ių nesumokėjo Sovietų Sąjungai.
vVashtenaw' >-Ąve. sankryžoje. Lis išskyrė iš-šeimos žmona, mo; Jonas Karvelis labai ‘smulk
Artimi giminės ir draugai pra-' liną ir močiutę.
meniškai aprašo, kiek vargo, rū
šorai už Elenos sielą šių Mišių
Tuojau po šv. Mišių atnašavi
pesčio, nemalonių pr,ckaistų is
metu pasimelsti.
I
mo bažnyčioje, giminės ir drau
gyventa, kiek nuostolių turėta,
Chicagos Šv. Kazimiero Lietu gai susirinks Ramunės restora
.<0l pavyko ‘‘įstrigusius-’ siuntivių kapinėse jos kapas atžymė ne, 2547 W. 69ih St. Kan. Vac
nius atgauti, sutvarkyti ir vėl
tas šviesiai pilkos spalvos grani lovas Zakarauskas ten pasakys
adresatams pasiųsti.
to paminkai su ingraviruotu maldą ir bus prisiminta velionė
Aušros Vartų. Marijos paveiks Elena ir jos visuomeninė veikla.
Šį kartą irgi ne vien siuntiolų savininkams bei adresatams
lu ir įrašu “Marija, globok mū- į Giminės, draugai ir geri pažįs
nemalonumų ir nepatogumų su
tami prašomi su šeimos nariais
oų Tėvynę ir jos vaikus”.
sidaro, bet ypač tų kontorų saElena buvo gimusi ir augusi t kariu pabuvoti nors valandėlę.
Elena Bagdžiuvienė
M. V.
vmmkams, kurie tvarkingai
’Amerikoje, Chicagos mieste,!
Luntmius ir pinigus išsiųsdavo,
.
,
. _ , .. j Brignton Parko apylinkėj. Lan-1
1984 m. kovo men. o d. suėjo ( . ° . ,
D .
. I
3 Verčiau žmogum, pavirto
.-;ai Globe Parcel savininkai su
. , .
.. , . ‘ ke Brighton Parko parapijos:
pen^1 Inetai, aa, amžinybėn j
sukčium.
pinigais pasiskelbė bankrote esą.
įskebavo Elena Begdz.us,
kalJ)a JUrijos
Šiaip ar taip, bet juk daug jieg Vilką mini, vilkas keliu bė-'
—- ----- į Akademiją Chicagoje, seselių
Jcijų Amerikos vaidilai rašyta,
, , .
,
• „ Į kazimiefiečių vadovaujamą. Da- ga. / ..
<ad sutvarkytų siuntinių į So roio teisme, o nukenčia siunt.. .
į bar si mokykla vadinasi Marijos
vietų S-gą siuntimą, tačiau pa
e Veršiu išėjo, jaučiu par.
..
,
aukšt. mokykla. Ir anglų kalbai
Taigi, praeitų metų spalio men. | u
laida bala lieka: aukšti Maskvos
• baigė Kelly High School Chica- .ėjo.
muitai plėšte apiplėšia siuntė Į pradedant, per Globe Parcel iš
_.us, o, be to, dar esama ir pro iųsti siuntiniai yra Maskvos rangos Sovietų S-gos įgaliotiems tų , koše. Ar jie bus atiduoti adremuitų rinkėjams taip reikalus1 sa tams, ar grąžinti siuntėjams
atsiduria bank- 1 — žinių dar nėra.

JP TOMEI RISI Ai

71sf St . TeL 737-514*

UH

Ci. -nu

PritaiXo

1729 S. Halted St.

Charles Stasukaith

LOS ANGELES, CAL1F

,4

DR. FRANK PLEcKAJ?

Funeral Home and Cremation Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

A.A. Elenos Bagdžiuvienes penkerių
metų mirties sukaktis

INKSTŲ. PŪSLM Ift

PROSTATOS CHIRURGU^
WEST 6M STREIT

77t-2LeL
JT

'

«»

Pro? ža.tot, inkstų ir žlapumr
itkų chirurgija.
("iENTRIL £VR
<>

’tersburg. Fla. 3371*
'8131 X21-G»f

r
■ A*J VVbJA

— ?ilns
tEMA KAINA

-iiuMuii Master Char?<T VTSA ttsrteleg.
» ‘“ot-wic T.1 ©ouass

Ii tvalriy

ANTANAS VILIMAS
T •L 37A1U2 a»š 3744W*

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

:.^.Ž

|
-

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

1
\
I

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
Tek; 652-5245
l'Klję KOPLYČIŲ LAIDOJIMU SEKSlhNlNt

Patarėjai ii laidojime direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI
Aikštes automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

SOPHIE BARČUS

4348 So. California Avenue

oJO UiMQS VALANDO

Tel. - 523-3572

..

.. . ■—

~~

Semdieoiab tr Mtaaaliriuib

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

Stotie* WOPA ■ 149« AM

LACKAWICZ

Marquette Parka.

tMtsstuv

2OMS CMiGAGO MOTOR CLL« Tfc’S toM

*d*l« — Aldoaa Dawta

T»«J 773-1543

JONAS ZALAT ORIS

U. MAPLEWOOD AVI

ę:- Holy

‘HICAGO. U ifan

Laidotuvių Direktoriai
•s

2424 West 69th Street
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, niinoū

V-

TeL 974-4410

i ni kcvo o ei
s>. f .e.uvojc.

“Lietuvoj Aidai’
Pragraam va4i|a

(atimto t» vaL vata*
b*a®s MOD AX.

ii WI» Btotfcfc u* AM tam.

Telffit. 7 7M374

sulaukęs 96 metų
c Išgyveno 81 metus.
a-.ueę: žmona Grace Palionis, duktė Doris ir
; -u>o .»udruška, USMC retired, trys anūkai ir
•i»b ą, diaugų bei pažįstamų.
pa -i Tvotas Marquette Petkaus koplyčioje, 2523
v’-JAinį galima aplankyti trečiadienį nuo 2 vai
ei Kvi 9 vai vakaro.
K< .vw»afl.cnį, kovo 8 d-, 10 vai. ryto bus lydimas iš
Įcoplyc.cs j šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
po gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero I
įuvių kalinėse.
a.a. Jono Zalalorie g minės, draugai
iai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir
U ni
i pltarnavimą ir atslsveik

i
$

Nuliū44 liek:
žmona, duktė, anūkai ir

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue
Cicero, Ulinois
.. •

esmines.

Telefonas — 652-1003
» »i

hhh

Troday, Marek & 1984
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E. P., iš Marquette Parko, įlei
kė. $135 Naujienoms paremti, u
Mr. & Mrs. J.D.J. — $10(1 Nau
jienų paramai.
šaalinga padėka už nuolatinę
paramą.
Stasys Batūra, iš Marquette
Parko, pratęsė savo ir V. Butri
mo bei A. Butrimo prenumera
tas, taipgi pridėjo
Naujie
noms paremti.
Dėkojame S. Batūrai ir linki
me jam geros sveikatos. Jis ne
seniai grįžo iš ligonines.
Kun. Zenonas Gelažius, iš Mar
quette Parko, pratęsė prenume
ratą metams ir pridėjo $125
Naujienoms paremti.
Nuoširdi padėka už paramą.

Povilas Naujokas, iš Clearing,
HL, "The Pub? savininkas, at
siuntė Naujienų paramai $100.
širdingai dėkojame už šią ii
nuolatinę paramą.
Stasys Tikuišis, iš Rockford,
Ill., pratęsė prenumeratą vieneriems metams ir pridėjo -$60
Naujienoms paremti.
Dėkojame rockfordiečiams.

J. Venclova, iš Brighton Par
ko. rašo:
“Siunčiu 100 doleriu piniginę
perlaidą metinės prenumeratos
atnaujinimui, o likusius dolerius
skiriu paremti visų lietuvių
dienraštį, nes iš tikrųjų Naujienos visiems lietuviams prieina
mos. Linkiu geriausios sėkmės
lietuviškoj veikloj, ypač kovo
jant su visokiais mūsų parsida
vėliais svetimiesiems bei su sa
vosios tautos skriaudikais’’.
Nuoširdi padėka už paramą ii
puikius linkėjimus.
■’ Sekantieji skaitytojai
prenumeratas ir pridėjo
nų paramai:
$40 — A. Grabas, iš
Calif.;
$35 — J. Kapačinskas,
quette Parko;

pratęsė
Naujie

Orinda,
iš Mar

muziko
po $30
Marta Trump - JoD liginv?
nienė, iš Marquetle Parko, Hali-i
na Pi! erė, iš Marquette Parko, j Šįinjt sue na 20 metų nuo jt
Juozas Rudzinskas, iš Union mirties, lai sukaAnai aDvmė.
P er, Mieli., ir Jonas Viriu’as, j vali nio gimines ir "Dainavos’
^nsarr b1 is rengia paminėjimų
po >25 — Kostas Šlapikas, i: š ų metų kovo 11 d. Pr.džl
Cicero, 111., ir D. Tričiene, r 3 vaL popiet. Jėzui1 li koplyčioj
pamaldų kurias atna-au^ kun.
M:rquette Parko;
po >20 — K. čiurinskas, iš St J. Borevičius SJ, gicd< "Daina’
John, IndZigmas Dūse ka. B vos" ansamblio choras komoaEvereit, Wash , V. Kasparaitis nuojant M. Mondeikai i, ir so- <
iš Rac ne, Wis., A. Kazemėkai listė Margarita Momkienė. Tuo
tis, iš Rodney, Ont., Jonas Kris jau po pamaldų, Jaun mo Cent
talaitis, i š Cleveland, Ohio. K. ro did'iojoje salėje akademija -:
Plepys, i*š Hot Springs, Ark., koncertas. Akademij.
V. Pūras, iš Grand Rapids, Mich. dr. Leonas Kriauėe
ir A po L Varnelis, iš Dowagirc, grindinis kalbėtojas
Mieli.;
>‘18 — K. Vėlius, iš Lisle. Ilk; iyj so.istai Dana >
5 Vaznelis ir
po $15 — Johann Cesna, iš
□ak Lawn, Ill., ir Jonas žemai ans.m
m as.
taitis, iš Brighton Parko.
a buvusius an- •
Item
Dėkui visiems.

0:

FiftmaL
— FardavimiH
UAL ESTAT1 FOR SALI

l£AL 1 FT ATI *0t lAkfi

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMTNAJCb

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS iSSIMOKtJIM A18.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, DL

2212 W. Cermak Road

a mamų pirkimas

TeL SiT-TTl?

• pardavimas • valdymai

t NOTARIATAS

• VERT IMA L

ft

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENT0XA

B

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

••

i
— SLA 131-tos Moterų kuopos bei aiivl:nk:u 1
INCOME TAX SERVICE
susirinkimas įvyks KETVIRTA minė
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2235
DIENĮ, kovo 8 d., 12 va]. Great
American Savings l>endrcvės pa
talpose, (‘201 S. W’estern Ave.,
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
Chicagoje. Kviečiame nares gau
ČIA GERIAUSIA VIETA
Mielas Redaktoriau!
PATAISYMAI
siai dalyyvauti ir kreipti dėmesį
Turiu
Chicagos
miesto Saldis^,
LIETUVIAMS.
Atrodo, kad mano prenume- ‘
Dirbu ir užmiesčiuose, trail,
į lai, kad% susirinkimo dieną tu
S«i«ntuotai ir sąžiningai.
rėjome pakeisti iš šeštadienio rata jau baigėsi. Tiid skubinu I
KLAUDIJUS PUMPUTIS
9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
siųsti $75 pinigine perlaidą. Tai Į
i ketvirtadieni.
V a! d v ha
4514 S. Talman Ava.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
Tai. 927-3559
už prenumeratą, o likutis laik-!
tavimas.
— Kasa, lietuvių federalinė ra.ščio paramai.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Linkėjimai
visam
štabui
pirkinys.
kredito unija, už IRA terminuo
Beržas Lietuvos pajūryje
DĖMESIO
tus indėlius moka 11 G'. Atida laikraščio darbuotojams nepa- į
Didelis, gražiai įrengtas bungalow; 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
(Laurinavičiaus drožinys)
Nebrangus.
rius ar padidinus savo sąskaitą vargti, kaip nepavargote pen
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
70
'
iki š.m. balandžio 15 d., indėlį Į
metų.
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS
REALTY
Jūsų Dėdė —
' • laiškutį, prisiusime knygelę “U giau negu 120 laipsnių, dažai
galite nurašyti nuo 1983 metų,
*
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
išsipučia
ir
užpild^fghjos
tink-į
’
gimęs
laisvas
”
.
Mūsų
adresas:
Kazys ir Stase Ulevičiui
pajamų.
Kasa
INSURANCE — INCOME TAX
Tel.
523-8775
arba 523-9191
i Lithuanian Ministries, P.O. Box liuko relines. Tokia medžiaga
Crystal Lake
2951 W. 63rd SL
321, Oak ‘I^awn, III. 6015.1.
95 procentais sum^žin| šilumos
— Marquette Parko lietuvių
Tel: 436-7878
praleidimą.
Į
politinė organizacija kviečia vi
AR PAŽĮSTATE
į UGNIAI ATSPARI MEDŽIAGA
sus lietuvius atvykti 1981 m. ko
MANO
JĖZŲ
?
PATARIA PREZ. REAGANUI !
i
vo 9 d., 7 vai. vak., į Dainos
Į Anglijos firma "Bleveks limi- SUSITIKTI SU ČERNENKA
KAIP SUDAROMI
“Mes visi klydome kaip avys,!
restorano salę (71 -ma gatvė ir
Į ted’’ sukūrė lanksčią, ugniai at
Washtenaw) susipažinti su lie kiekvienas pasuko į savo kelią,!
TESTAMENTAI ,
WASHINGTON, D.G. — V I
sparią medžiagą. Ją gamina iš
tuviais kandidatais ir su jais pa o Viešpats uždėjo Jam visą mū į įtempto aliuminio folijos tink karų Vokietijos kancleris Bei-1
Tuo reikalu jums gali daug:
bendrauti bei išgirsti jų pasiūly sų neteisybę” (Jėzajaus 53:6).
liuko. nudažyto nedegamais kli mut Kohl pataria prezidentui ‘ padėti teisininko Prano ŠULO
Maloniai kviečiame visus pasi
mus, kaip pagerinti mūsų apyjais. Pakilus temperatūrai dau- Reaganui galimai greičiau susi paruošta ir teisėjo Alphonse:
linkę ir kaip išlaikyti Marquette klausyti šios “Gerosios Naujie-,
tikti su Sovietų Sąjungos komu WELLS peržiūrėta ‘‘Sūduvos”
nos Lietuviams” šiandien 8:15'
Parko saugumą.
nistų partijos generaliniu sekre išleista knyga, su legališkomis
J. Bacevičius ir komitetas vai. vakare radijo banga 1150:
torium Konstantinu Černenka.
formomis.
:
A-M per "Lietuvos Aidus”.
Prezidentas Pveaganas nėra i
M. ŠIMKUS
Sekmadienį 9 vai. ryto radi-j
Muzikas Stepas Sodeika buvo
Knyga su formomis gauna
priešingas susitikimui, bet jisl
Notary Public
ilgametis "Dainavos” ansamblio jo banga 1190 AM per Sophie j
nori pirma susitarti tais klausi- ! ma Naujienų administracijoje.
INCOME TAX SERVICE
dirigentas ir šv. Kryžiaus para Barčus išgirsite “Paskutinė die
mais, kurie susitikimo metu bus.|
pijos vargonininkas. Jam vado na žemėje”.
aptarti ir pasirašyti. Prezidentas! Miko šileikio apsakymų knyga 4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Jei
įtikėjote,
parašykite
mums
5
vaujant. buvo surengta daug renenori susitikti k pradėti pasi-l “Liucija” jau atspausdinta.
Taip pat daromi vertimai, giminių
tarimus.
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga
Orjantzs car pools ta
csvs caaollne.

Kancleris verčia prezidentą;
neatidėlioti susitikimo su Čer 1
nenka. Jeigu ilgesniam laikui
atidėlios, tai vėliau bus sunku
susitarti. Prezidentas nepritaria
jokiam spaudimui. Jis neva
žiuos, jei nežinos, kuriam tikslui
la kelionė ruošiama. Kancleri
Kohl nerimauja. Jis nenori lauk
ti prezidento rinkimų, bet pa
geidauja, kad prezidentas tuo
jau skristų. Prez. Reaganas taip,
nedaro.

šymai ir kitokie blankai.

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: G729 So. Campbell
Ave./ Chicago, IL 60629.

FOR THE SMILE
OF HEALTH.
j^ALL NATURAL J

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. (Persiuntnrui pridėti $1)

For constipation relief tomorrow
reach for EX- LAX'tonight «
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Tty it tonight.
You’ll like the relief in the morning
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder!'

\*

. -.......■ . i wr
FXT^A gentle AND
PREDICTABLE LAXATIVE

.

•-■t

‘

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, 111. 60632. Tai. YA 7-59W

Homeowners Insurance
Good service/Good price
F. Za polis, AgentJ
320816 W. 95th SL
Everg. Park, Hl.
60642 * 424-8654
it*
An * CMMffy Caa>«—j

Advokatas

GINTARAS P., ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.
: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL
h pagal susitarimą.

Read label and follow
directions.
C Ex-Lax. Inc., 1982

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street
Chicago, DL 6062®

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, rtaoomenės veikėjo tr rašytojo atsiminimui.

Aleksas Ambrose,

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai
Kaina $15.
Pertiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

x

lį SalHepatįęa
€ 1983 OaTtem, Įnc.

Naujienos, 1739 S. Halsted St

..

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštus’

Dr. A. Gvmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1906
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b
susirūpinimu ______________ _______________ _
I8.UC

Dr. A. J. Gussea — ©ANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
grožis. Kietais viršeliais_________________
Minki tais vlriellaia, tik______________

Dr. A. J. GuiMfl — AUKČTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik_
atsiuntus čekj m

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos
Nuo 9 ryto iki 5 vai popiet.
Šeštadieniai* pagal susitarimu.
IK 60629

