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GRAIKAI ATŠAUKĖ AMBASADORIŲ
IŠ TURKIJOS SOSTINĖS

IRANO VALDYTOJAS NORI
IŠVARGINTI IRAKO KARIUS

SWEDEN

ILGĖJAUS JŪROJE EINA TURKŲ KARO LAIVŲ
MANEVRAI, BET NEPATAIKĖ GRAIKŲ LAIVUI

U A N I A

SUTRAUKĖ PULKUS 11-17 MILTŲ JAUNUOLIU,
NEPASIBUOšl SIU NAUJAM KARIU PUOLIMUI

WASHINGTON. D.C.
Iš 7-icii!rin:, kai perėmė vyriauvyriausybė paaiškino, kad inci
.i Teherano ateinančuH žinos >a ■vb<\ PL minusia žuvo Irano
vyriausybė penktadieni a'šaukė dentas tarp graikų ir turkų kako, jog Irano valdytojas Chovyko ketvirtadienį
savo ambasadorių iš Ankaros. ro laivų
meini nori visiškai įvarginti
Graikai protestuoja prieš turkų 2:10 vai. popiet.
sargas. (Jicmemio sar. Irako k?rius naujais įsiverži ni
karo laivus, paleidžrusius šū
Incidentas vyko Samotrakijos
:ausė, ar atvykęs aviacimais Basros srityje, kad vėbati
vius j graikų karo laivus. Be to,
salos vandenyse, visai netoli
lemiąs buvo pasitarigalėtų laisvai žygiuoti į h
graikų vyriausybė įsakė visoms
Turkijos. Apie l ar 5 turkų nar .
I!
amas, ivai jie piiihižemes ir užimti visą kraštą
savo jėgoms pasiruošti bet ko
kintuvai paleido didoką šūvių
atvyko pats št£bo
d
Irako kariuomenės vadu v
kiam netikėtinumui.
kiekį į graikų naikintuvą “Pan-•
:ai paleido jam į vižino, kad nė Irano j in
Minisleris Dimitrijus Marouther”. Turkų karo laivai paleido
apkabą kulkų, o kl
paprss’i kareiviai
das pranešė Šiaurės Atlanto Są
po dvi apkabas šovinių, po pen
veržli pro Irako fronto lin s,, ut
jungos vyriausybėms apie šį turkių šovinių kiekvienoje. Paleisti
bei kai tie jaunuoliai pajėg?
kų karo jėgų' žingsnį ir patarė
šūviai krito nuo 200 iki ‘300 pė
ZUC.VI
vargini] Irano karius, ta; i
visoms pasiruošti imtis priemo
dų atstumoje nuo graikų nai
lakūnus. Vėliau buvo žudomi
patyrusios ir paamsėjusios k c
nių, kad jis nepasikartotų.
Lublin
kintuvo.
B:
visi įlakmgesnieji Irano aviaIrano divizijos prasilauš
Turkai graiku laivui
os vadai.
Be to, netoli buvo graikų žve
netaikė
Irak
dar turi gerus lakūnus,
veržtu i Irako centrą.
jų laivai. Į juos buvo paleista
• at pajfgia irau c us sustabANKARA, Turkija. — Turkų gana daug šūvių, bet nė vienas
Irako kariuomenės vadovybė,
vvriausvŠė stebisi šiais graiku nepataikė.
įleidusi Irano jaunuolius į Bas
vyriausybės žingsniais, nes tur
ros ruožą, kryžmine ugnimi š- (
Ambasados Washingtone
LIUDIJA APIE SEN.
kai nesiėmė jokio, žingsnio grai
naikino tūkstančius jų. Fana i į
pasiaiškinimas
AQUINO NUŽUDYMĄ
kų. nerimui sukelti.
zuoti jaunuoliai nebijo mirti ir
WASHINGTON, 1LC. — Tur
The Paris Un«
Turkai tvirtina,.kad graikams
F
eina į priekį. Jie siekia susprog-! MANILA, Filipinai.
The Curzon Line
pranešta apie ruošiamus ma kijos ambasada pranešė, kad
dinli į žeme įkastas minas, ksd-Ranas ir Olivia Reyes du liudiTreaty of R»ę&,192K.............
nevrus .Egėjaus jūroje. Turkai Turkijos laivų matieVra’i vyksta
vėliau galėtų prasiveržti Trano ninkai,
šena torius Bemgno
The Partition Line, 1939-..
paleido šūvius manevrų vietose, turkų ir tarptautiniuG.se vande
o buvo nužudytas, pareištankai.
Potadam Communique,1945..
bet nepataikė į jokį graikų lai nyse.
ad jie atlydėjo senatorių
gerus ginklu
■ kė
<
Miles
vą. Nė vienas ..turįaj. laivas ne
(,.»■>
J------------------ ______
(patyrusius karius, todėl Jų jau ; Ki aerodromo. Kai lėktuvas suivų vadovybė
A N 1 A
Lt 50
0
50
-too
taikė į graikų Įąiv^įį -A
š lėktuvu
t;į?puolių nemano įsileisti Ų-įrakie-’
mane\Mksriti
Jeigųųgraikį^yy^Įįii^^. būtų
u^čių kontroliuojamus ruožus. I.a- i žemyn lydėjo du ginkluoti ka.enkų vyriausybe nesipriešino studentams, kai jie atnešė nsujus kryrŽius
atsiklaupusi,- tai turl&i^ū^ visą
nusileist
kai
L kiečiai jucs prisileidžia kiek ar
Turk ąą-'nėž
ria
į Varšuvos, Garvolino. Krakuvos ir kitų mokyklų klases.
reikalą išaiškinę. Graiką, Vyriau
•|čiau
ir.-Ąada
kulkosvaidžių
km
SUV
Kareiviai buvo
timai% gretai tri^ątplauk ė, bet,
sybei nebūtų reikėję HiĮtjš-Trek
abiejų pusių, laikydami senaT’konrs juos naikma.
kaip ten bebūtu, turkai įsakė i
daug, bereikalingų žingsnių.
ANDREI SACHAROVO
už r
sedaKeikia turėti šalta krauju, sa-! tor
karo laivams nešaudyti toje sri-'
Naujas turki] premjeras pa
SVEIKATA SILPNĖJA
4 ko karai. Micnu reikia ir kaht- j tor
pradėjo vhsti i kairę pusę
tyje, kurioje atsirado graikų
siūlė graikams tartis Kipro rei
rvbės bei pasidarvii nejautriems į !
r
žvejų laivai.
.-V • ‘
j
NEW YORK. N.Y. — Andrei;
kalais; nusitarti ir panaikinti
Hiymą. pirmininkas pusoviksrmato sukritusius jaunuo Ino
žinomo
SovietųI
D.
’
Sacharovo,
J*OLICIJA
TRAUKIASI
Is
MOKYKLŲ.
NORI
IŠVENGTI
Turkai, prisilaikydami tarp- J
įtampą, bet graikų vyriausybė
liūs ir; nuo žaizdų besivar an-jreškė, kad senatorius buvo nu•I fiziko. sveikata smarkiai praJAUNŲ FANATIKŲ KRAUJO PRALIEJIMO
atsisakė. Ji pasidarė labai jautri tautinių taisyklių, iš anksto pra
cius jaunuolius, bet jie turi šū-išauta^ anl lėktuvo laiptų, o ne
. j dėjo s lpnėti,
pareiškė sena
ir be reikalo nervuojasi.
nešė. kada ir kur vyks nianev-'
t ant žemės, kaip iki šio meto ksvius nukreipti ir prieš toli m
GARWOLIN, Lenkija— Ket- kryžius gimnazijos klasėse. Jis
_ - ,■'.• j)£žistama, nuvvkusi i Gorki
rai. Kada graikų laivai Įplaukė virtadienį 3,0(X) studentų susira- paskailė mokytojams jsakvma.
šiai nubėgusius. Tiems sukr is Įriai tvirtino, kaltindami Rolan. , ‘
Graikai netiki turkų
į nuiodxta manevrų sritį, tuikų (j0 ke]įs kryžius ir, šūkaudami Mokyklos kapelionas patarė ne- į
reikia pradėti pulti viduryje E 1 do Ga’man, kuris po senatorius
pranešimu
vadovybė įsakė nešaudyti į grai prieš vyriausybę, kryžius sunešė skubėti, gali dar pakeisti įsta-1 Anksčiau silpnai jautėsi prof. ikusius. Po to grėdai bando pa nužudymo, buvo ten pat karei
Sacharovo žmona Maskvoje, bet
ATĖNAI, Graikija. — Graikų kų užimtą sritį.
imti sužeistuosius- kol malsi
į mokyklas ir pakabino. Neužilgo tymą. Bet kai mokiniai sekančią j
dabar atrodo, kad pats Sacharo
randa nauja puolančių jmr.uolir
i į Ganvolino vidurines mokyk- dieną atėjo į klases, lai direkto
vas gerokai susilpnėjo. Jis turi
Būs mas prokuroras Meese
banga. Keli Amerikos ž’jrmdL
j las buvo atsiusiu policija, kuri rius iš visų septynių salių kry
bėdos su savo akimis. Jo regė
lai seka šias Irano januolių ž;; {pareiškė komiteto
I įžengė į klases, nukabino kry žius jau buvo nukabinęs.
jimas nuolat silpnėja. Prie to
j jis nebeprisimena
at nt ė
dynes.
žius nuo sienų, išnešė ir sudėjo
prisideda silpna širdis ir aukštas .
Patarė rašyti prašymus
; prezidento Carter
Amerikos d:;) niaL
premjerui Jaruzelskiui
kraujo spaudimas.
informuoti negu k du kra>;u \ i -oms <I skusi’oins.
Studentai pasipiktino policijos
Natalija Hcsse. 70 metų am-1
riausybės, labai
ii žino. kc
į veiksmais ir ruošėsi prievarta j
.
x- džiaus Sacharovo draugę, buvo
„ ,
' ,
reikia turėti labai į’cn 4f tuos kryžius atsiimti. Kilo dide-. tarė studentams nes eloti. i ra i slaptai užsukusi
pas Sacharovą
priemonių gaut; iš kitų info
vus pirmose B i s ros f
daugiau žmonių, kurie nori gra
jį Gorkį ir malė, kad jo sveikata
: d s at. mac:ja>.
voje ir apylinkėse.
! žinti kryžius Į mokyklas. Jis pa
jose. Jie taip pat ždi
Ų‘jau baigiasi". Sacharovo žino-»
pirma
ria‘ vjTus
Penktadienio ryte vėl susirin-1
patiems studentams ir jų i
■na dabar gyvena Maskvoje, bet
- Liudininku
ko apie 3,000 studentų, organ!- tėvams parašyti prašymus pi cm-1 jos sveikata irgi silpnėjanti. Na-,
narciski. k a (i
zuotai atnešė į Garwolin mo- iei'ūi Vaitiekui Jaruzelskiui, irit
•
i
lalija Hessc. Leningrado tech- . - , .
1; ana
i
i #
r
•
.
i
ir
• kyklą kelis kryžius, įnešė į salę 1 Pašyti, kad leistų palikti kry- -i
II
i nikos leidėja, trečiadienį atvyko
sena torių Benigno Aquino.
j ir pakabino. Jeigu policija būtų |
mokyklų salėse.
ijuos sustabdžiusi arba palietusi
Aštriausiai pasisakė kunigas]
kryžių nešančius studentus, tai Bujniak. Jis tvirtina, kad dide
lė Lenkijos gyventojų dauguma 1
būtų kilęs kraujo praliejimas.
yra katalikai. Jis tvirtina, kad
TURK
Uždraudė studentams
Lekija yra 100% katalikiška, to
neštis šalmus, peilius
dėl visi pareigūnų nutarimai
Kun. H. Bajiak, pamatęs at turi su tuo faktu skaitytis.
Pasirodo, kad kryžiaus klati-»
ėjusius studentus su šalmais,
iais ir kitokiais apsigynimo simas jau seniai keliamas lenkų
Nico*«o
KALENDORĖL1S
mokyklose.
Pasakojama,
kad
Į
ikiais, įsakė studentams, no
SC kete
Visvydas,
j
Kovo
10:
Žibute,
rintiems nešti kryžius į mokyk gen. Jaruzelskis yra priešingas«
CYMŪS2^ų^
las. tuojau nusiimti šalmus, pa kryžių nuėmimui, šiuo klausi-,Mandre, Donnantas, žibuolė,!
dėti visus peilius ir laikytis ra- mu labai jautrūs yra keli minis Nauba rtas.
miai.
terial. Jie negali pakęsti, kai
Kovo 11: Eigustė, Gedimfas
Kun. Stanislovas Binka Var žmonės tvirtina, kad Dievas a p- ‘ j<>vydas, žalvytė, Gurdas, SvetiVioleta Rak;
rialxni
šuvos priemiestyje pasakė, kad augo Lenkiją. Karių tarpe at$i-| gailė.
LIBYA
rado
tokiu,
kurie
tvirtinakad
Lenkijoj
nėra
mokyklos
be
kry

Anglijoje, šiuo metu yra atvykusi į Hollywood
I
JORDAN
UNITED
Kovo
12:
Vismante,
Galvirdaro dainų įrašus savo naujausiai plokštelei —
žiaus. bet jis patarė nesiruošti kariai apsaugo Lenkiją. Jie ap
AMAI
Qx r© 9
das. Mina, Gožtautas, RegimAn-!
REPUBLIC
Įrašai atliekami Gintaro studijoje. Plokštelėj
kovai prieš policiją.
saugojo ją* nuo rusų.
te. Intis.
nanfi eilės žinomiausių lietuvių populiariosios mu^rKcs komMietnov mokykloje įvyko ki
E^ėjius jūroje, vbai nsloli Turkijoj
— Cook apskrities metinis
po/Tterių kūriniai. Bus ir kelios kitataučių dainoa. —. Nuo
tas nesusipratimas. Mokyklos di
Saulė teka 6:12, leidžiasi 5:51.
salos, vyko turku karo laivų manevrai. Turką
traukoje Violeta prie Kiniečių teatro, Hollywood e.
rektorius gavo iš vidaus reikalų biudžetas paliktas vieno bilijo
Oras debesuotas, ne toks šaltas.
(P. Jasiukonio nuotrauka)
ministerijos įsakyme nuimti ne dolerių.
//• J -Z*

3.000 LENKIJOS STUDENTU NEŠA I
KRYŽIUS I MOKYKLAS

irti lafrca.

pagamintas ip'^daug pri

Socialinis draudimas ir aprūpinimas

Patarliy išmintis

Kovo 10, 1984, N r. 11 (278)

VI melai

— Ir ką ten rodo?
— Rodo, kaip tu dabar ma
nęs tykai.

385 metus.

Dorybės

»

Yrp ir taip gyv enime:

Kedanuota PRANAS ŠULAS

Patarlės labai mėgsta iškel
si aikštėn įvairias žmonių dory
Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 $9. Washtenaw. Chicago. IL 60632
bes: sąžiningumą, mielaširdystę,
darbštumą.
'•Nemes'k kelio dėl takelio”. —
į dėl menkniekių nereikia nuI krypti iš doros kelio, arba iš pa
grindinio tikslo.
“Mielaširdingas ir ant akmens
tarnavimai
rajai sumai jums pateiks sąspragyvens, gcdiis — nei ant auk
plus 20 procentų pasili
so”.
c. : a:m<kėd už bet kurį pa-’ pusios patvirtintos ^umos.
"Tokį kąsni kąsk, koki apžidJeigu Fgoninė negali pasakys
1 x-“da:Davimą licenzuotot
_i’’, — nebūk godus.
r . k ‘ri te. iškaitant ir išaugu-į ti kiek jū> turite sąskaitos apmo
“Purve negraibysi, taukų nė
kėti, kurią galėtų Įmokėti,med.
>ia> kampas.
1
jai žygi”.
apdrauda, apmokėkite asmeniš
vAk r icir.es ąpdrau<ja ęieapmo-į
“Iš miego šiupinio neišvirsi”.
ka higieninės koių priežiūros, * kai. Apmokėtą ligonipei sąskai
“Ant vietos ir akmuo apželta’’,
ta gali būti jums kredituota ir
r< pydymo (flat feet) ar kitų
— tad judėk ir dirbk. med. apdrauda tą sumą gali ap
suuktualinių kojų, vad., misslįgn
‘.‘Kas rasą nebrauks, geros duomokėti jums tiesiog.
Lietuvoj nepriklausomybės laikais 1937 melais Kėdainiuose pastatyta gimnazija t
,nos nevalgys”.
Tūlame bare-klijentus stebina
pū.lėmis ;r daugeliu karpų. Bet j Pagal tam tikras sąlygas, med.
‘‘Kas ars — nepavargs, kas 1 pokerį lošiantis šuo.
medicinos apdrmįa gali pącįėti ■ apįr.aiųja gali taip pat padėti ap
vogs —nepralobs”.
— Niekai, — aiškina baro sa
signature of witness
apmokėti už eilinę kojų priežiū- ■ mokėti sąskaitą už skubią pa
“
Gerą
paukštį
dviem
kulkom
vininkas, — silpnas iš jo lošikas.
i esiding at
ra, jei ju> ištiko medicinos są galbą ateinančio ligonio tos li
šauna”, — visi nori gerą ir rei Kai tik gauna geresnę kortą,
.
lyga. paliečianti žemutines kū goninės, kuri nepatvirtinta.
š uo kartu patieksiu porą pa la būti mano testamento vykdy- t . _
>*■j w
Į Neapmokamas
patarnavi kalingą žmogų sau laimėti, tad tuoj iš džiaugsmo ima vizginti
.
no dalis, kur reikia, kad tokia
prastų testamentinių formų.
Ateinančių ligoniu patarnavimas
Liudininkams dalyvaujant ir >mas .pildant pajamų mo geriau užsitikrinti, kad taip ir uodegą.
globa būtų atlikta .į/odiatrišto,
Noi.> ir nėra reikalo sekti vie
būtu.
kesčius (Income Tax)
Medicare medicinos apdrauda ną kitą pavyzdį pažodžiui, ta-i matant aš šiuę-pasirašaų — Leo
gydytojo arba osteopato.
. i “Jei nekaltas esi — duris užCirko direktoriui skambina te
padeda apmokti už šiuos patax> čiau pavyzdys būtų kaip ir kel- j nas Leonaitis, 19772 in. gruodžio
AARP praneša, kad žmonėms daryk, o jei kaltas
kojas taiDantų priežiūra
lefonas:
-v’
diena”.
navimus:
rocLs nuosavą testamentą pa
50 metų amžiaus ir vyresniems
— Norėčiau jūsų cirke gauti
Medicinos apdrauda gali pa- Į 1) Patarnavimas skub. pagal čiam pasidaryti?
“Pasirašome, paskelbiame, kad suteikia nemokamą pajamų mo'djarbo.
dėti apmokėti dantų priežiūros bos kab. ir atein. ligoninių kli
Kiekvieno asmens testamen- j čia yra minimo tesiatoriaus Leo- i kesčių patarnavimą šiose vietos{
TECHNIKOS AMŽIUS
— O ką tamsta moki?- Mes
s-tas, iei tai liečia žandikaulių nikoje,’
as gali būti daugiau smulkesnio į no Lėonaičio paskutinė valia ir vėse:
Katė tupi prie uolos ir laukia. priimame tik pirmaeilius talen
cperaci ą ar kitką panašaus. Jei i 2) Laboratorijos testus, ligo
pobūdžio ar gali turėti daugiau ‘ testamentas, sudarytas mūsų aki
Chicago Public Library, 630Q
kam reikalinga gultis į ligoninę? ki nes atliktus,
punktų, negu mane čia nurodyti. J vaizdoje, jam prašant ir jam da- Archer tel. 582-6094, penktadic{ Pagaliau, neiškentusi, klausia: tus.
turint -dantų problemą. Medi- f 3) \-rai Rentgeno ir kotus ra
— Moku skaičiuoti iki 10.
— Ką tu ten veiki, kad neišei
Testamento pradžioje pavyz-:i lyvaujant ir ^dalyvaujant mums niais 10 a. m. — 3 p. m.
ni?
— Čia joks talentus, — atsako
care gali apmokei i tik už guiė- diolos i jo>. lig. padarytus.
Ižiui gali būti rašoma taip:
Five Holy Martyrs Church,
visiems, mes čia pasirašome savo
cirko direktorius.
Pelė atsako:
4) Medicinos oriemones, kaip
\įimą ligoninėje, nes už dantų
“Dievo vardu. Amen. Aš,.Leo pavardes kaip liudininkai, kad 4328 So. Richmond, pirmadie— Taip?..- bet čia;kalba, šuo.
gv’dvma.. plokšteliu paruošimą. šliure^' ir tinklelius.
nas Leonaitis. gyvenantis Chi- L Leonaitis buvo pilno proto ir ; ir antradieniais nuo 9 a. m. 3 p.j — Žiūriu televiziją.
5) Vais js ir biologines. kuriu cagos mieste. Cook apskrityje, laisva valia pasirašė testamentą: ‘ m.
Medicare nemoka.
• T■
8 Gyvenai kcžp broliai, mylisi,
poksoti į ekraną?
Dantų plombavim:i>. ištrauki- j ! i ron h p
bū urnas sveiko proto ir-atmin Kazimieras Jonaitis, gyv..........
Great American Savings and
6)Kraujo tnnsfūzijas. kaip
— Matai .šiandien labai įdc - kaip seserys.
mas. arba dantų plokštelių oa
ties, • žinodamas šd gy venimo Juozas Titas, gyv.. JA? . Alek- Leoan, 6225 S. Western tel. 476-ruošima- išpuvusio.kanajo tėra-. at e i ua nč i am 1 i gon i u i.
nepastovumą, dąrau, skelbiu ir . Sandras Matij ūsaitis, < z....... ”4 7575, ’ antradieniais ir ketvirta?
ne' eguliai ių. dair ų pą-taisy?
deklaruoju ’savo pasku tipe , valią ’ Plačiau
pa\- 'norimą Medicare
skaitykite leidinį’ dieniais nuo 10 a. m. 3 p. m.
maS' ir k ieki atl kti sū danu ( ■apdrauda negali mokėti? būtent:- ir te-iament:
' '
/Kaip sudaromi • • testamentai”,1 Marquette National Bank, 6155
r-ydymu dr.kta i ų pa ta - hš v ima:
1. šiuo apšaukiu visus- testa gaunama “Naujienų” administra S. Pulaski, pirmadieniais .ir tre
1) Papra<tu< fizinius patiki'!-- mentinio dokumentus. anksčiau
•neaprn’okami.
cijoje.
Pr. Fab.* čiadieniais 10 a. m. — 3 p. m.
Aukščiausia valdžia yra nuosavas protas.
nūs lir Ityiimus. su: lupius , su mano sudalytus.
Southwest Center for the El
• Ovtoinet risto nat ar navikas
lokiais patikrinimais,. .
Dievas visatos, sutvėrėjas, valdžių ir valdinių
ANGLIŠKO TESTAMENTO i
2. Pavedu savo testamento
derly and Handicapped? 6117 S:j
PAVYZDYS į
* Jeigu . optameti istas • atlieka _ 2) Akių ir ausų, patikrinimas vvkdytojui apmokėti man’o sko
aukščiausias teisėjas.
Kedzie, tel. 476-8700, pirmadie-J
sąryšy
prirašyti
akinius
arba
tarnavimą
patikrinimo p
las ir laidotuvių išlaidas^tuojau
Žmogus — pats savo buities kūrėjas, nes
niais ir trečiadieniais 1-0 a. m.—3 II
klausos priemonę? —- /apaktą, - po mano mirties,.kaip tai galima r In the name^of God.’-Amem [
: J
Valdžia atsakinga valdiniams, valdiniai — teisėjui
of the^Dity of.............. ,: p. m.
’.J.ios lens’ės. -..rūkiur.as—.abcence'..' . 3) Imunizacijas (išskiriant atlikti.
jį
St
Nicholas
School,
6200
So.
County of
State of .......... ,1
.3ne^iB?ii2s andrauda apmokės op- pneumococcal, -vacinacijas ar
3. Savo Fordo automobilį, ski-1 being of sound and disposing Lawndale, tel. 585-8022, pirma-,
Kyšininkas Į dangų neįeis.
imunizacijas, kurių reikale u;?.-Į riu brclvaikiui Vytautui Leo^ometrist© pafarmivimą.
dieniais 10 a. m. — 3 p. m. - '
not
Nežiūrint kuo teps — maldomis ar lašiniais.
tna sąryšyje su susižeidimu ar Į naičiui.
•mind
■ Z.* and
‘ memory,
■* - - and
— *^act- |
.
*,
\
*
.
Vietovėse, kur pažymėti telef.
Atfintinčio ligon o [’gobines
mg
under
duress,
menace,
fraud,
greita rizika užsikrėsti).
4. Visą mano nuosavybės li pr the undue i'ntffuence of any numeriai, pašaukite ir pasitei
" ''patarnavimas
4) Eilnę kojų priežiūrą.
kutį, kas bebūtų turto .ir kur jis
Absoliučia tiesa savinas! fanatiškai, tironai
raukite ar yra reikalinga rezer
r-i-Medieare apdrauda padeda ap- AteinanciC ligonio fizinė terap/jų! oebūtu. skiriu savo seseriai An person whomsoever, do hereby
Ir kiti antisocialiniai balvonai.
make, publish'sad! declare this vacija. Vietovėse, kur nėra mi
tnokėti patarnavimą, kurį gaųiia- į ir kalbos patalogijos t^rm/bad taninai.
to be rųy LastTWill^and Testa- nimi tel. _numeriai rezervacija
Tik dėl tos priežasties pasaulyje siaučia karas,
je kaip ateinantis ligonis iš pri
5. šiuo .skiriu Vlada Skirgai- meat arttl revoke all ether.will-; neieikalinga.
Tik dėl tos priežasties žmona su vyru baras.
pažintos ligoninės diagnozei arba j Medicare medicinos apdrauda!
previously made’ by me.
1
Pydvmui ligos arba sužeidimo, i > Ii padėti apmokėti med. būtiną **
Kas yra nuovargis
First, ............ .„.L.;...?.:.....
I
B. Bačiūnas
’
I
* Kai jūs atvyksite į ligoninę. ateinančio ligonio fizinę tera netų, medalių ir kitokių pašau- Į
J;aip lankantysis ligoni* patar- piją ar kalbos patalogijos tar lyje cirkuliuojančių piniginių ir į Lastly, I hereby nominate ap- j At-ikeldami iš L»vos kartais,
point .... ..... as Ex ecut..........
iaučiamės apsilpę, nuvargį ir be
pavimui gauti, parodykite med. nybas. čia yra trys skirtingi nepinigmių vertybių prekybi
Jpersonaiui naujausią turi pra- būdai, kuriais jūs gaunate toki ninkai. Ten bus galima ne tik of this will .......... . ................ j ūpo.. Rodos, nieko netrųksta>
wješmą — • Explanation of .Men,-Į patarnavimą pagal medicinom *3S monetas pamatyti,:bet ir jų; In Witness Whereof, I have niekas neskauda, bet dirbti, irgi
nesinori. Lietuviai tą vadina
hereunto set my hand this ..........
N. nusipirkti. Jų vertė svyruoja nuo,!
pare Benefits notice. Iš tos for. j ?pdraudą
tinginio liga” ir apsileidimu.
(Bu> daugiau)
- kelių centų net ligi daugiau de-į dav of ?............ 19.......... , at..........
.lenos med. personalas gali pas;,-;
Mokslininkai jau seniai tyri
Signed, sealed, published and
fisvti kiek jūs. iš °>75 sumos’ab-i
šimties tūkstančių.
declared to be the Last Will and nėja šio nuovargio priežastį. Pir
Chjccgos International
.tinkate.
Parodo** lankvmro valandos: Testament of . ......... the test mutinis atkreipęs dėmesį į šį da_
T^Lifdninė v'sada į*.e:kią sąskfti-.
• TO TRUST IN YOUR f ELLOW MAN IS A ’
•
Coin Fair (CICF)
(peak..........
above
named,
in
our
pre

kovu
16
ir
17
dicnciul
lyką
būvu
žinomas
italų
fizio

ta už patarnavimą medicinos ap-;
NOBLE VIRTUE*• •
fh-atidai. ši apdrauda ’ ligoninei į A. m. kovo mėn. 16-18 d. n:c-„ tąd’enj jr šeštadienį) nuo 10 vai. • sence, hnd at ”his request, and logas Angelo Mosso. Apie vidurį
CWV/W. NEVER TAKE ANOTHER
jšpmoka 80 piocen'u patvirtintos ši 4 Hyatt Regency Hole! (15.1 rvte ligi.8 vai. vakarę, o-kovo in his presence, and * the pre- praeito šimtmečio jis paskelbė,
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED,
Ritimo-- už patarnat imą. kurį ga-j E?$t Wicker Dr.) metalinių nio- 18 dieną (sekmadiėr į) nuo 10 sence and. in the presence of jog apatijos ir nuovargio prie
SOONER OR LATER HE
each other, have hereunto sub žastis yra kraujo užnuodijimas
'ęote. i>o atskaitymo bet kiek, metų pandą, kurioje dalyvaus, yal. ryte ligi 5 vai., po pietų.
MAY DO THE.
Norint dairgin u i nformacijii. scribed our names as witnesses gendančiomis kūne celėmis arba
$75 vad. ‘deductible’’, kuriems rim 109-to visos Amerikos iv
narveliais.
this ....... day of.......... 19....
unexpected
jūs neatitikote. Ligoninė pasta- >laciojo pasaulio metalinių mo- skambinti jįel. .346-3443.
j. .šią jo teoriją patvirtino vė' lesni mokslininkai. Taigi, no
rint, kad visad jaustumėms ge
rai, turime saugoti savo kraujo
švarumą, pritaikant atsakantį
I M* C w r u 4 A K t
maistą.

Dar apie Medicare apdrauda

Kaip pačiam parašyti testamentą

j.

j

IŠTRAUKOS

DIENYNO

/

Seniausias pasauly vynas
atrastas Gruzijoje
Sovietų spauda praneša, kad
• Liejos kęnptetds senovės pan
^saugoti prądėjo se
novė." urvinio miesto Vardzijos.
Ku:os :ąrpeklyje, valymo dar5ni>. Tas
esąs 300 urVU

gardžiavosi paslaptingu,
lipančiu, elegantišku
jniu nuo 1/ts m.
taip ilgai ka. nors vertino,
>te,- kad tai yra labai gera.

■ w

1

sudarančių .7 a'ųJcš-iĮ
aukšta^ esąs 120,

AGAINST TmE
IRATE 0WU
WMQ TRIES T
GET EVEN ON THE HIGHWAY.

-HOW DO SEAT BELTS
HELP TO PROTECT YOU
C\
w
auto Acciwnt^
\\
* ACCORDING TO THE
MHITUTt FOR SAFER
—------- LIVING, AMERICAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY
TEND TO RESTRAIN THE BODY ..
FROM BLOWS AGAINST
Z#Z\
PARTS OF THE CAR, LESSEN
t
THE DANGER OF BEING
THROWN OUT OF THt CAR.
.X2WI//
AND INCREASE SURVIVAL JfM/
Cm AN C E S.
W

‘

*
->

■.>

'""

y

LAIŠKAS REDAKCIJAI

VLADAS POŽĖLA:

KOVOS DĖL SPAUDOS

G e. b

t

redaktoriaus. iis tų foeografijų, pasitraukda

, rubl., tai ir už n lotrc.uka* vle^
. f
I nu ar kitu būdu reikalavo atsi-«
| lydinti Galima tik spėlioti. ka<l«
atsilygMidanias už gautas txiz-ji
nvčių nuotraukas, jis niekina*
Lietuvos laisvinimo veiksnius,*
arba, kad už nuolatini Lietuvos
laisvinimo veiksnių niekinimą,;is gavo tas nuotraukas.
Taigi, slapukas J; R’., ir “įsRrcn
žilumui” yra įvairių būdų ir
' tikslu ir nevaikščiok po lankas.

mas iš Lietuvos, neturėjo, rodo
p ra :u paskelbti mano laiš- jo skelbimas spaudoje, prašant
ką L irkime iš lanku”, ra- >monių prisiųsti jam turinias
Bausmės ėjo pagal kaUes, nuo
(Tęsinys)
5vDirvos redakc^ai.
bažnyčių nuotraukas,
1 metų policijos priežiūros iki
Pagrindinės a d m inlstracinės
Su pagarba
5 melų Sibiro, šiems asmeninis:
T< del reikia manyti, kad pa
bausmės buvo dvi — policijos
Ignas
Petraiisk
iš
1. E’zė Jodinskailc nuo Joniš
'rinkamai tų Litygraf’j’t jam bu.
priežiūra ir tremtis: 1) į tolimą-1
vo pi-isiiista dabart’ntių .Lietu
kio —’ 1 metai policijos priežiū
GRĮŽKIME IS LANKŲ...
s:as Rusijos vielas, pvz., Jakulsvos valdovų Žinant, kad oku
ros savo ūkyje,
ką, ir 2) j ne tokias tolimas Ru
Vasario
16
dienos
laidoje,
Dii\
pantas nieko vel-ui nedaro, net
2. Jonas Ambrozai’is iš Lie
sijos vietas vidaus gubernijas.
Ignas Petrauskas
va
įdėjo
J
R.
straipsnį
“
Kovos,
ir už dovanotas kclnc^ ima 50
pojos — 1 metai policijos prie
Bausmės 1-5 melų. Didžiausią
•riįvius užkasant”. Jame, be vi
žiūros Šiauliuose,
bausme paskyrė <lr. L. Vainei- J
zų kitų, jis pamini ir mano pa
3. dr. Adomas Sketoris iš Žei
kini: penketas metų Sibire. Kiti’
varde, nors apie veiksnių pasit
melio —' 1 melai policijos prie
gavo kiek mažesnes. Vi<Tieriems
rimus nieko nerašiau.
žiūros vietoje.
metams ištremti mok. J Jat__ ia jis rašo, kad Kvik
Kvik-
Pirmiausia
Ka kurie padavimai sako, kad čio verpetuose. Ir čia Kudirka^
1. vald. Čeponis iš Liepojos —
i “is amžinęs” išeivijoje, mūsų Tautos himno autoriaus išsiėmęs savo smuiką iš juodo
danf.
a, i me|2į p()ijc jos priežiūross vielys
viedytė, dr. F. Januži v. rezeta, i
“įsiamžinimai” yra vie- Vinco Kudirkos <muikas buvts futliaro, su kamparuotu smičilP
toje,
A. Baranauskas, kun. P. Janu
tioca i gcrbtiiri. Svaibu, kokių garsiojo smuikų gamintojo, italo mi užtraukė lietuvišką rapsodi
Į 5. dr. Povilas Kairiūkštis iš
laitis, rašytojas G. Liandsbergis- j
kitą pra
cikolų siekdamas žmogus save Stradivari jaus darbas. Smuikas ją. Ir vieną baigęs
1 Smolensko — 1 metai policijos
Žemkalnis į Smolenską. Polici
Tekių “įsiamžinu- buvęs 19-jo šimtmečio pabaigus dėjo. Ir taip smuiko garsas at-}
'įsiamžina
i priežiūros,.
jos priežiūroj laikyti vienerius,
•iu*’ yra daug. Vieni patys grį- ’šdirbinys. Dabar esąs kažkui n m ušes į aukštus skardžius, ža
6. dr. Petras Radzvickas iš
metus dr. P. Kairiūkštį, dr. P. I
žo pas okupantą, kitus Ameri- paslaptingai padėtas ir niekas vingais aidais virpėjo.
: Smolensko —- 1 m. policijos prie-.
Radzvicka Snuilenske, i u gvveIškilo nimfos ant tykaus upekos valdžia išsinn ė. Pavyz:bžiui, tikrai nežinąs, kur jis galėtų bū
žiūros,
j
namojoje vieloje, ii- .1. Ambrokaip rurėjo “įsiamžinti” komu- ti. Smuikas įsigytas iš tūlo var jo paviršiaus: trijuose rateliuo7. dantų gyd. Emilija Brazdyzailį Šiauliuose. .
e — po septynias, Skirtingos
aistų šnipas kol jis pasiekė Vo šuviečio.
tė iš Vilniaus — 1 m. tremties
ąiminėc kalnų ir skardžių -r
kietijos kanclerio Brandto vy-i
Smolenske,
i
Teismo nutarimas
Kai
kurie
Siradivarijaus
smui

oreadės, šaltinių ir upių — nariausio patarėjo vietą? Kaip tu-l
8. kun. Pranas Janulaitis iš.
kai
dabar
taip
yra
pagarsėję,
kad
Pasibaigė byla, palyginti, grei
j:a lės ir medž'ų bei krūmų —
re/o “įsiamžinti” Klaus Emii
Troškūnų — 1 m. tremties Smo
iž
juos
mokama
šimtais
tūkstan

tai. Nebuvo ko jai užtrukti. Ta
Fuchs, kol galėjo perduoti ko
driadės...
lenske,
čių
dolerių.
Jo
smuikų
nepra

riamoji revoliucinio sąjūdžio
munistams atomo paslaptis?
Jos šoko šoki . sumaišytą ta
9. Antanas Valentinas iš Lie
lenkiamo tobulumo paslaptis ne
medžiaga ne tokia jau didelė
pojos — 1 m. tremties Smo
: Dar nepaskelbė Draugo redak'- užsisakę: Angin os Jurgis II, Is- Stradivari j aus smuiko garsais.
buvo: laiškuose rastieji adresai;
A. Marčiulionis — Keturi Evangelistai
1 n ja. kieno iniciatyva ir nuopel- užsisakę: Anglijos Jurgis 11. Is Jų skraistėse ir mistikoje pa~
lenske,
vietos žandam viršininkų sužve
10. Augustinas Baranauskas iš1*
' nu buvo vaišinamas Draugo re panijos Karolis III ir daugelis skendę kūnai, tartum debesėliai,
jotos žinios; keletas pagautų
Liepojos — 2 m. tremlies
.. ----- - Smo----- lensko —,3 m. tremties Sibire, nors jie taip pat buvę kalti. Iš- dakcijoje, Lietuvos ,okup..agen- kitų kraštų žymiųjų smuikinin artėjo orie kranto. Ir kai nim
kontrabandų, i — va, ir visa ji.
fos buvo jau .visai arti, tdi Ku
1 25. ( Liudas Vaineikis iš Pa-1 girdęs apie sprendimo teisingu : tas Kazakevičius. Tik tiek aiš- ku.
lenske,
Tiesa, į jos .skaičių dar pūna rot
dirką brūkštelėjo smičių vienai
11. Vincas Birbilas iš Liepo-j langos — 5 m. tremties Sibire, mą, Bendikas patvirtino:
‘ ku, kad nuo to laiko, iki šių
mistro studijos apie lietuviškąjį
Vieno
sekmadienio
pavakarės
per linkmenį liemens... Nijadė
— Tik dvejus melus tegavau. dienų7mėgiamiausia Kviklio
Atlikę bausmę:
jos — 2 m. tremties Smolenske,
revoliucinį sąjūdį ir nešvanki
metu,
Kudirka
su
savo
smuiku
—
Už
ką?
—
paklausė
pasilenkė vikriai, iškėlė dumblo
26. teisėjas Motiejus Čepas s
12. Jonas Bendikas iš Mask; ma yra niekinimas Lietuvos laisprovokacija tarp Liepojos moki vos — 2 m. tremties Smolenske, Sretensko — iš tarnybos paša- rusis Šiaulių Dėdė.
iš Naumiesčio nuėjo į Šešupės nuo upės dugno ir sviedė Vin
i vinimo veiksnių. V ienas iš daunių. Bet tuodu šaltiniu — palies
Vingį, kurio pakrantė kieto smė- cukui tiesiai į krūtinę. Vincas
13. (iabrielius Liandsbergis iš lintas,
Į gelio pavyzdžių. Apie VLIKo
rotmistro darbas — nieko naujo
(Bus daugiau)
: pirm. dr. K. Bobelį, tada,grįžusį lio. apsupta gražaus pušyno. žil- išplėtė akis plačiai, bet nimfų
Į Maskvos — 2 m. tremties Smo-I 27. Feliksas Paulaliskas iš šianedavė bylai. Dėl to po metų j
j veitų dv. 6 mėn.
1 iš Bielgrado konferencijos, jis vičių kerais ir karklų krūmais, jau nebebuvo.
1 len.ske,
tardymas savaime pasibaigė, ir
Dabar miestelis Kudirkos Nau
Buvusi Chicago^ miesto taip rašo: ...“Atėjo vadai, kurie Diena buvo skaidri, rami — be
11. dr. -Feliksas Janušis iš K re- ■ Pabėgęs nuo bausmes:
byla perėjo į vidaus reikalų mi-;
debesėlio.
Šešupės
Vingio
gelmiesčiu vadinamas.
-t
o o
tingos — 2 m. tremties Smo-; 28. stud. Augustinas Janulai majore Jane Byrne mano, kad neparodė nei takto, nei išmin
nisteriją, į ypatingąjį jos skyrių.
P. B. Žilvitis
tis iš Šiaulių — -3 m. tremties senatorius Gary Hart yra geriau-: ties”... Nes Bielgrado konf. tu znė raibuliavo pavakarės karš-'
lenske,
1901 metų vasarą per policiją
sias demokratų partijos kandi I su i buvo pasakyta, kad Jūs oku15. Vladas Požėla įš-Steigvilių Sibire.
jau gavau jos nutarimą.
datas prezidento pareigoms.
Į Pabėgę nuo tardymo: ;
{ pavote Lietuvą. Kaip ruse., taip
— 2 m. tremties Smolenske,
— 1901 metų birželio 10' die
• ir Kviklį tuo ' labai- įžeidė. Ar
16. Jonas Žiūpsnys iš Liepojos j 29. Jonas Biliūnas iš Liepojos,
ną vidaus reikalu ministerija,
t Varna iš vietos, kita į jos k tai nėra “įsiamžinimas” okupan
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
— 2 m. tremties Saratove.
į 30. Juozas Varkala iš Liepojos ypatingasis skyrius išžiūrėjo
vieta.
to naudai?
:
17. Kazys Danilevičius iš Lie- jos,
-y
yra seniausia, didžiausia ir -turtingiausia -lietuvių fraternalinė
daktaro Liudviko Vaineikio^ ir pojoš — 2 m. tremties Saratove, j 31. Domas Šidlauskas (‘Visuoorganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 meto.
Matyti, kad J. R. neskaito ka
kitų bylą ir rado, kad tamsta
SLA — atlieka kultūrinius. darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
18. adv. Stasys Lukauskas iš mis) iš Liepojos..
talikiškos spaudos, kad jis ne
.
.V.
darbus dirba.
' . .
kaltas, dalyvavęs sąjūdyje prieš
Šiaulių—2 m. tremties Saratove, ; Gimnazistai ištremti iš Lie
MEET
THE
CHALLENGE!
matė Kviklio vedamųjų, kuriuo:
valdžia ir kad tuo tikslu Lietu
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 2SLU0NUS. dolerių
19. Elena Lukauskienė iš Šiau pojos:
se
jis
aprašo
turkų
sultono
ir
Ne

apdraudų savo nariams.
. 7,
voje platinęs užsienyje spaus
32. Kazys Alyte,
lių — 2 m. tremties Saratove,
priklausomos Lietuvos atstovų
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
dintą slaptą lietuvių literatūrą,
33. Biskupskis,
20. mok. Jonas Jablonskis iš
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
gyvenimą.
Netiesa
J.
R.
rašo,
nukreiptą prieš valdžią, dėl to
34. Astrauskas,
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Talino — 2 m. tremties Pskove,
kad Kviklys organizavo genoci
Susivienijime apsidrausti iki ŠltįOOO.
nutarė ištremti tamstą dvejiems
35. Beleckas — suimtas.
21. dr. Jonas Šliūpas iš Kauno
do
parodas.
Genocido
parodą
metams į vieną iš Rusijos vidaus
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — .Endowment
Verslo žmonės:
2 m. tremties Vladivostoke,
I paruošė dail. Z. Kolba ir- inž.
Insurance,' kuri, ypač naudingai-, jaunimui; Rėkiančiam
gubernijų pagal pasirinkimą.
36. Paketuos,
22. dr. Jurgis Alekna iš Ukaukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai\
D. Adomaitis.
:
37.
Antanas
Kabaila.
merges
2
m.
tremties
ArchanVisi kiti kaltinamieji gavo'toSLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
Be to; dar yra daug neatsaky
(už
Administracijos
teismas
$1,000 apdraiidos sumą temoka tik $3,pft metams.
kį pat nutarimą^ Jik jų- tikslas ir J gelske,
tų klausimų ir apie Lietuvos baž
SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose. i
;V
bausmė skyrėsi.- 'iVienus rado
23. stud. Vladas Mongirdas iš akių) įvyko, teisingas ir malo
nyčių knygų išleidimą. Sunku
Kreipkitės
i
savo
apylinkės
kuopų
veikėjui,
ningas,
kaip
kalbėjo
rotmistras.
kaltus gabenus, kitus platinus-, Mišučių dv. - - 2 ni. tremties
patikėti, kad Kviklys, dirbdamas
jie Jums, mielai Daaelbės į- SLA' įsirašyti.’ - •
Anot rotmistro, patrauktiesiems
SERVE WITH PRIDE IN
trečius, kaip dr. Vaineikį, net Annavire,
“Milicios” žurnalo redakcijoje,
Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą;
atsakomybėn
17
asmenų
minis

spausdinus lietuvišką literatūrą.
rinko Lietuvos bažnyčių fotogra
24. dr. Žalnierukynas iš SmoTHE
NATIONAL
GUARD
terija parodžiusi didelę malonę
LITHUANIAN ALLIANCE QF AMERICA
fijas. Ir pasitraukdamas Į trem
— atleidusi juos nuo bausmės,
tį, tas fotografijas, kaip dklžiau307 W. 30th St, New' York, N.Y. 1*001
šią turtą pasiėmė su savimi, tu
Tel. (212) 563-2210
jnniiUniuiiiiniHiiuiiiiiiniiiiniinniuniniiiionniiiiniiihiuuiiuiiniiiiiiiuiiinih rėdamas viltį tremtyje išleisti
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IMi m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą. Vine
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanka
J. Raukčfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus !r 1
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t
M. K. Čiurlionio. M. AHeiklo, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Vara/
kūrybos poyeikshda. 565 pusi, knyga kainuoja tik K.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, lit 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

. MARIJA NOREIKIENĖ
milini

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629 * TeL 925-2737

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT
JAY DRUGS VAISTINĖ

11. Lietuvoje tr p
turi 334 puslapi

Oatriali bolševikų okur>acij<x metaU
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MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
pbmlal pArsiyta ttudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni I
Labguvos apskričių duomenimla Aprašymai įdomūs Hekvlenan
BetirdnL Leidinys ffiurtraot&f nu otriu komfa, pabaigoje duodami
vitorarčHtft) p^v^dinlma’^tr Jų
kiečiu
Lab^
Bandingoje 335 pud knygoje ) a nyr
kmė!aulx £alm

.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojos tr tel
tfnią lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės «Įsiminimai apie dafni
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
Hemą, gėrintis autorė, puikiu stiliumi ir surinktais * duomenim^
bei uikulisiaia. Studija yra 151 pusi., kainuoja U.
■f VTENTSO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apra>}
tas Tuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas; bet tiksli to laikotarpio buities Mt«
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knyp

,.V

v

parašė 700 puslapiu knygą, kurion audėjo viską, kai bef kada fr
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui

2759 W. 71st St, Chicago, Hl.
K :

X

Į- s

~

-

ESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

ri- r-

f-'

T 30jc 5 pi £ III ** U5
pavadinti r
formato.
y IATT1TN* VO^Tt’ f*.

i

DUMYNAI

• KOSMETIKOS REIKMENYS

gyvenime Ir poe

Atdara Šiokiadieniais nuo
? vat ryto iki 10 vaL vakaro,
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kituoji
įtaria

’

[ieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:80 vaL vak.
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• FANNIE MAY SAL

ft.,

dstininkai

Būga pas geriaaaluB šimtmečio pradžios kalbininkas, pedari
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
Ir patarė mums toliau studijuoti
trietlat
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NAUJIENŲ raštinė atdarą kasdien, išskyros sekmacfieniuj,

Sniečkus ir motina

rino R. šarmaitis. Iki šio meto Ijettodaras jte buvo žwmas kaip nepaprastai Maskvai ištikimas komunistai tuo
tarpu šioje knygelėje jam pridėtas- U “istorijos mokslų”
daktaro titulas. Jis buvo Juozo Žiugždos, Lietuves pra
eities klastotojo, ištikimiausias mokinys* o dabar jissprendžia rusams naudinga kryptimi pačius svariausiu.?
klausimus. Jis žino, kodėl lietuviško knygelės leidinį'
autorė yra tiktai M. Bordonaitė, o ne Sniečkuvierri '"aSniečkui kuriais nors sumetimais buvo nepatogu. e
rabino dukrą, o gal tos vestuvės įvyko vėliau, kai d u
guma lietuviškų rabinų buvo išvežta kanalų kast:
Visi žinome, kad Sniečkuvienė^. Antano S^'ečk^u j
motina, pažinusi iš savo patirties rusų užsimojimu-< na- ;
vergtoje Lietuvoje, metė visą savo ūkį Rubleliuose ir
važiavo-nežinion į Vakarus. Ji kentė didelį varvą .Vak^””
Vokietijoje, o vėliau, kai buvo proga važiuoti į V k; -u •
pasirinko Ameriką ir čia atvyko. Jai buvo pa ri
• •
ji galinti grįžti į rusų okupuotą Lietuvą, būvą. pafečkad ji galinti grįžai net i savo ūkį- be*
ją buvo tiek paveikęs, kad ji griežtai ątsisaldasr ?mt‘
į Lietuvą, kol ji nebūsianti laisva ir nepriklausom.".
Antanas Pctinkonis
Sniečkuvienė atvažiavo į Ameriką^ apsigyveno- Cieeroj ir
‘‘Peizažas'
sią mirė. Ne vieną kartą ji pasmerkusi savo sūnų,. kuris .
susidėjo su okupantu ir padėjo rusams išnaudoti paverg- J. KLAL’SEIKIS
-Revizijos komisiįcĮe yra Vla
tus lietuvius.
das Gilys, Jonas Mockus, Anta
nas Mažeika.
Bet štai ką Mira Bordonaitė Sniečkuvienė apie sūnų
Kovo 4 d., kai Tautiniai na
ir motiną rašo savo- atsiminimuose:
“Tėvas mirė, kai Antanas buvo dar mažas, todėl- ?urtiV9H: organfzacijų valdybos "-ą. savo kasoje turi- atsarginio mai turėjo metinį susirinkimą,
’apįtalo $29,000 su viršum. Val- ligoninėse buvo du nariai: Vy
beveik neprisiminė jo. Gražiną-pasakojo, kad tėvas
Vasario pabaigoje ir kovo pra_
■ lybon išrinkti ir pareigoms pa- tautas Aleksandrūnas ir Kazys
namie retai būdavo, vis užsiėmęs" savo raštinėje sė Ižiojė'trys Los Angeles lietuvių siski'rstė: pĮrpn R. K. Vidžių- Statkus
dėdavo. Vaikai jo prisibijojo, Aorš jis nė. vieno jų organizacijos metiniuose susi- ; nienė, vicepirmininkai V. Gilys Čia paminėtų trijų organiza
nėra pirštu palietęs. Visą ūki. tvarkė metįna. Anta inklĮnuošę įtrinko valdorhuo- i ir V. Šimoliūnas, sekr. J. Ged- cijų valdybose yra narių, kurie
sius organus —valdybas. Jos
nas ją labai mylėjo ir gerbė, vadino švelniai mamu žyriųos ne vien gerų pątama- į• minas, ižd. J. Dženkaitis. S. Pau- jau daug metų organizacijose
tėle, bet yra liūdnai prisipažinęs, kad per mažai jai /imu: visuomenei, bet ir turtin lienięnė ir A. Nelsienė valdy-j' duba, turi gero patyrimo, tad
' .
bos narės- kitom pareigom.
'1 veikla sklandi. •
džiaugsmo teikė. Sužinojęs apie jos mirtį (ji mirė amu. štai jos.
Lietuviu kredito kooperatyvo. Į Dar apie Globe Parcel bankrotą
Kairfornijos radijo klubas,
1948 metais), Am tanas buvo sukrėstas ir’labai liū
kurs raštinę turi Tautiniuose naSuriskas
šeštadienį
per
ameriYra žinių, kad Philadelphijoj
dėjo"”.
(“Draugas Matas”, 13 psl.)
nuose, 3356 Glendale Blvd., val-

LOS ANGELES, C A L1F.

Visi lietuviai žino,, kad Antanas Sniečkus buvo Lie
tuvos komunistų partijos pirmasis sekretorius; Jis buvo
stambaus Suvalkijos ūkininką Juozo Sniečkaus sūnus.
Jojo tėvas caro valdomos Lietuvos metu buvo vaitas,
o m. tina buvo valakinio ūkininko duktė.
k ečįų stotį cžuoda lietuviams ži dybon išrinkti: R. Bužėnas, A.
Pavergtoje- Lietuvoje išleista daug įvairių rašinir
ap-a-’Antaną; Sniečkų, bet- patys svarbiausi Sniečkau?
Šiame paragrafe minima Gražina yra Antano- Snieč lių, muzikos ir kitokią progra- Kiršonis, J.. Medžiukas, M. P?išmantas, A. Bražinskas. Kredite
atsiminimai dar neišleistą.} Antanas Sniečkus susiuostė ir kaus sesuo. Jis turėjo tris brolius ir tris seseris. Su Gra
.komitetan, kurs svarsto paskolų
gvyeno su Viliampolės rabino dukra Mitą Bordonaitė zna jis kartu ė;o Į žaliąją mokytis, nes- Bublėliuose- ne
prašymus, išritnkti: P. Butkys,
r Ji anksti *apo komunistų partiios nare. Sniečkų ji gan? buvo jok-'os mokyklos. Žalicjojejiedugyveno?pas-'vyresV. Tamošaitis , ir G. Leškys.i -Re
‘
.'V.b <jyj
1; gerai pažino, su juo dirbo, kalbėjosi įvairiais visuomeni niąją-r seserį Česę Padolskienę. ■
vizijos komisija: R. Jocius, A.
nio gyven’ma klausimais ir parašė 144 psl. knygelę apr
R. šarmaitis gali daugiau žinoti apie Sniečkų-,-nęguMikuckis, E. Stočkus.
Kredito kooperatyvo apyvar
Antaną Sniečkų.
daugelis Lietuvos komunistų. Šarmaitis galėjo būtį infor
ta yra milijonas su viršum’ do
2
Tdcmu kad Bordonaitė niekur nepasako savo varde muotas apie Sniečkaus-nuotaikas antrosios-Sovietų. oku
leriu.
■►
: Knv^os autorė yra M. Bordonaitė. Pačioje knygoje ki*; pacijos mebi be*- vargu jis žinojo,, kad rusai jau buvo
'Tautiniai namai 3356' Glen
: ka’ba apie ją, cituoja jos pareiškimus, bet niekur nepa učiupę Sniečkų apie registraciją Rusijon išvežamų Lie
dale BIv. turi nekilnojamąjį tur
sakytas jos vardas. Parašyta M. raidė ir padėtas taškas tuvos turtų, bet jis žinojo, ką Sniečkuvienė pasakojo, apie
tą. Salė ir kitos patalpos su
Niekur nepasakyta, kad ji būtų Sniečkuvienė. Visur pa savo sūnų ir komunistuojančių stambių, ūkininkų vaikus.:
įrengimais, su sklypu — visas
’ irtas, vertinamas $89,000 su vir
sisako kad ii esanti Bordonaitė, nors pačioje knygelėje Šarmaitis žinojo, kad- Sniečkuvienė nepritarė savo- sūnaus
šumi?:.
pasisako, kad ii gyvenusi su Sniečkum. Kokiais sumeti ir jo draugų susižavėjimui “komunistine tvarka”, ir ji ne.
ši .organizacija skolų nebeturi.
mais ii tą daro, knygelėje nepasakyta. Bet iš viso pa tik sūnų, bet ir jo draugus išbarė už tinginiavimą. Šar
Dv’ erdvine patalpos duetos jauskelbto rašinio matyti, kad ji yra visų Sniečkaus paliktų maitis žinojo Sniečkuvienės pareiškimus apie savo sūnų.
' rimui naudotis: Jaunimo sąjūnužrašų savininkė. Ji cituoja tas vietas, kurios jai parinka. .Tos nuomonės kentė komunistinei propagandai. Šarmai
.'ai ir skautams. Tiesa, jos.moka po 5 dol. nuomos, bet‘tai tilt
Nutraukia citatas, kur ji nori.
tis galėjo įsakyti Bordonaitei parašyti ame Antano
teisinės reikšmės mokestis, kad
T'ktai knygelės gale yra rusiškas puslapis. Mntjri'. Sniečkaus susižavėjimą savo motina..Lietuvoje tas didelis
jei tose patalpose atsitiktų kas
kad okupantas reikalauja užrašyti kaip autorės, taip ir “sukrėtimas” nieko nesako, bet jie mano,- kad jis gali
negero, būtų atsakingi nuomi
; josios bendradarbių paruoštą tekstą. Rusiškame lape pa- paveikei Amerikos lietuvius ir nuteikti teigiama kryptimi.
ninkai, o ne Tautiniai namai.
Z sakyta, kad josios vardas Mira Bordonaitė, bet lietuviai,
Esame tikri, jog ne tik Ciceroje, bet ir kitose Ame Ponia Sniečkuvienė, Anta
Aiems metams valdybon iš
kurie rusų raidžių skaityti negali, tai ji lieka M. Bor- rikos vietose yra lietuvių, girdėjusių Sniečkuvienės pa no Sniečkaus motina, per 30
rinkti- Jonas Petronis, Vincas
Juodvalkis, Aloyzas Pečiulis, Ra
metų valdžiusi ūkį, kai jo
- donaite.
reiškimus apie savo sūnaus išdaigas pavergtoje Lietumūnas Bužėnas, Bronius Dūda.
sios vyras ėjo vaito pareigas.
:
Nuotraukos paimtos iš komunistų partijos archyvo, voje. Būtų gražu, jei tie liudininkai, perskaitę Miros BorZ G. Zimano prižiūrima, ir iš jos pačios turimo fotografijų donaitės įrašytus “susijaudinimus”, parašytų jų girdėtas
rinkinio. Galę dar pažymėta, kad medžiaga imta iš Sniečkuvienės mintis.
vienė, viską Lietuvoj e palikusi, taip lengvai savo nuo1920-40 metų. ’
Bordonaitė labai lengvai iš Sniečkaus pastabų arba monės nepakeistų, jeigu paskaitytų Bordonaitės pusKnygelės pradžioje pasakyta, kad visą reikalą tik iš savo galvos apie Sniečkų gali parašyti, bet Sniečkų- laprus.
DR. PRANAS SKARDŽIUS

LIETUVIŲ KALBA, JOS SUSI
DARYMAS IR RAIDA
1

7
-

;
2
-

(Tęsinys)Tekios giminingos kalbos, išriedėjusiomis vie
nos prokalbės, pasirodė besančios baltų, arba ais
čių. jų tarpe lietuvių, latvių ir kt., toliau slavų,
germanų, keltų, graikų, italikų, .albanų, armėnų.
indų, iranėnų, tocharų, hetitų ir kt Jos visos pa
prastai vadinamos indoeuropiečių kalbomis, turi
tiek bendrybių, kad jos be jokios sunkenybės gali
buri laikomos vienos didelės šeimos nariais, kilu
siais iš vienos bendros kalbos, arba ide. (=f indo
europiečių) prokalbės.

Ši rekonstruotoji prokalbė tuo tarpu tėra tik
; hipotetinis dalykas, vien induktyvinė kalbotyrinių
; tyri" ėjimų išdava, bet ji kalbiškai ir logiškai yra
tiek pagrįsta, kad jos galimumu dabar visai nebe
tenka abejoti. Priešinga^ visas augščiau minėtą
sias ide kalbas suprasdami kaip įvairias ka^ootyro priemonėmis susektos kalbinės vienovės pli
timo normas mes galime ko giliau pažvelgti į
.* tskirų kali t senovę, kurios nebesiekia jokie rašy
tiniai naminklai ir apie kurią mum? niėka nebe
gali paeakyri nei htinjA, nei archeologija, nei
t rn o R s i h i
Štai inū j \ ibos šaltiniai tesiekia tik XVI
.dūži •’? ■> t vsS MTrroi” istoriniu hUdu mes ga-

’ime jos raidą sekti žymiai toliau, net už dviejų maža jų dalis yra jau išnykę arba dabar tebe
’r pustrečio tūkstąntm "čio prieš Kristų. Pvz., sū- pyksta. Pvz., senovinis galvijų pavadinimas (plg.
i us mūsų, kalboj- stovi vienai vienas, be jokių gi
atvių guovs “karvė”, sen. indų gaus “jautis, galnjnaieių, ir todėl iš vienos mūsų kalbos negalime p rijas, karvė” šalia ds. vd. ga: vas, gr. bous “galvi
jo niekaip išaiškinti. Latvių kalboje jo jau visai jas”, lot. bo:s, vs. km. bovis “t. p.”, arm. kov
Teberandame, — tam jie turi savo naujai snsidbrė '"karvė” ir kt) yra beveik išnykęs mūsų kalboje;
le:ls. Sen. prūsų bei slavų kalbos čia irgi nedaug pėdsakų dar sutinkame vietovardyje Guovainiai,
•ką. tegali padėti, nes ir jose šio žodžio giminiečių, tolimesniame darinyje guotas “kaimenė, būrys”
kurie padėtų jo kilmę surasti, taip pat nėra iŠ- ėr kt. Kiek daugiau tiesioginių liudininkų turi
kusių. Visai kas kita yra sen. indų sūnus (galiė dabartinio arklio protėvis: senovinėje mūsų raštų
linis -s yra asp’iuofai tariamas, lyg tam tik kalboje- vartojamoji ašva, ešva “kumelė” ir kitų
as h): šalia jo vartojamosios lytys sūte “gimdo”, .albų atitikmenys rodo, kad seniau ir mes būsime
ūti- “gimdymas”, sū u- “nėštumas” ir kt. aiškiai ufėję kitokį, dar senesnį arklio pavadinimą, būodo, kad sūnus yra sudarytas iš šaknies sū- “gimr ą
— ašvas, iš dar senesnio ‘ešvas, kuria at
' lyti.” bei priesagos -nu- ir iš pradžios galėjo būti vepia sen. indų ašvas, lot. equus iš equos ir kt;
ie kas kita kaip “gimdymas” arba “gHfidytjAK}’', mdeų ašva taip santykiauja su * ašvas kaip lot
ygjai kaip latvių de:ls, su priesaga -la- sudarytai
su equus i k kt Bet ilgainiui tas ‘ašvas mū
i s de :t (d*t) “žįsti”, iš pradžių tėra buvęs “žiff- sų kalboje išnyko, ir jb vietoje buvo pradėtas varMklis”. Be. to, iš šio žodžio atitikmenų buvimo .
naiiįjadaias aa'klys. šalia arklo sudarytas lykitose ide. kalbose matyti, kad jis buvo pradėtom sgiąi taip pat, kaip, pvz., rytys “rytinis.” šalia ryto
artoti ne vien mūsų kalboje, bet daug anksčiau^
tt- Žemaičiai iš *ašvo£urba ašvos turi susidarę
:ada mūsų kalba su savo giminaitėmis dar ne- tolimesnį darinį ašvienis “arklys”; dėl darybos
I )uvo išsiskyrusi iš ide. prokalbės aiba kada tos Įolg, lapas: ląpienis, ropė: ropienrs “ropės lapas**
; šaknies daryba mūsų kaip ir sen. indų kalboje dax ftTt '''
• tebebuvo visai gyva. O tai turėjo būti labai še
Šiaip gy
)j oimnių kalboj šių dviejų žodžių
iniai, dar priešistoriniais laikais, gal net prieš k» ’ liekanų, dar
dkRie vietovardžiuose, p^z., Ašva
lis tūkstančius metų.
u nė „Asinu
Bet tokių žodžių, paveldėtų iš pačios žilosios 1 “galvijai, ra
senovės arba net iš pačios ide. pre kalbės tankų* 1 plačiai varto
rnrūsų kalboje yra nedaugiausia išlikusių, — ne Bretkūno bit

į

L-

Į

bankrotą^ ‘; paskelbusiu Globe
’Parcel Service, Ine. nuostolių
iosangeliškiams nemažai padarė.
£ rraa Įstrigusių Maskvoje apie
riunt-in uv-bet tai ne vien tik
lietuvių, o Jų.Įvairių kitų tautų
hnorių siųstų saviškiams.
Kaip tik kovo pradžioje vie
nai lietuvių Šeimai grąžintas
siuntines net iš Vilniaus, su
rusiškais iiašais —- antspaudais,
j op j retina niru tai yra adresatui
neįteikiama, kadangi nesąs ap
mokėtas licensijos mokestis —
sovietiniai muitai, kuriuos Glooe
?arcel iš siuntėjų gavo, bet Mas.
•:vai neįmokėjo.
Globe Parcel 'bankrotas čia
plačiai komentueramas. Keliam
klausimai: koks gi gali būti banT
krotas. jei ta bendrovė niekę
negamino, nieko nepardavinėjo.

ėjc ’r Maskvos? Bendrovės sir
pintai muitai negalėjo kitaip “iš
lipti*’, kas nors juos pasisavino.
Pagaliau, jei Globe Parcel jau
per keletą mėnes;ų neatsiskairinėjo su Maskva, kodėl nebuvo
imtasi priemonių uždraust jai
siuntinius ir muitus priimti?

_ §aitis persikėlė į rytus, nuo
audros ir sniego mirė 7 žmonės.

dyne ir kt), bet dar vietomis sutinkamas ir da
bartinėje žmonių kalboje, pvz., Vilniaus krašto
šnektose (Zieteloje, Zasečiuose ir kt.). šiaipjau
šis žodis, būdamas paveldėtas iš senų senovės (plg.
seh, prūsų pecku, lot. pecu, sen. indų pasu, vid.
vok. žem. febu ir kt), dabartinėse kitose tarmėse
nebevartojamas; neberandame jo ir latvių kalboje.
Taigi, daugelio senų paveldėtinių žodžių mes
au visai nebeturime arba kai kuriuo® iš jų dabar
amažu prarandame. Todėl dabartinėje mūsų kal
boje yra žodžių, kurių atitikmenų tolimesnėse
de. kalbose visai nėra, arba tokių, kuriuos dar
>ažįsta tik kitos baltų kalbos. Pvz., mūsų briedis
(arba briedys) “Hirsch” yra dar pažįstamas prū
dams (braydis “Elch”) ir latviams (briedis). Bet
riaudas tėra vartojamas tik vienoj mūsų kalboj,
latviai tam reikalui tari šalme šaha prūsų šalme;
>1|5 dar nišų soloma, lenkų sloma (su kietu b
čekų slėma iš ‘solma. sen. vok. cug’t. balm ir kt.
Langas vėl bendrai vadinamas lietuvių ir latvių
Juogs iš ’langas), o prūsų Ihnxtu yra jau kitaip
Nudarytas, turbūt iš ‘lang-sta:. Pagaliau, yra
ris? eilė žedžių, kurie tėra sutinkami tik atski
lose mūsų tarmėse; pvz., augštaičiai sako akmuo.
. mtis, arucdąp, q žemaičiai — kūlis, pyl% mlemJr t.t.

(Bus daugiau!
*ch 10-12. IDS 1

sus pa’a do’.i Jis mirė
s. Judaktc Doris ir jo
u.as bi^iio Ąuituska tėvą
įrae-tą Jįettirta/lienį palaidojo.
(Bus jįąųgiąu)

w
I?

■hoatrniw lmn^zijcn. puslapių. Kaina $5. MinkAn
'•»*
H.-4JUHUQH ixw-zija kai atsiusite plnigru
aunu kareau

Rep.

A.A. ELENOS BAGD2IUVIEN2S PENKERIŲ METŲ
MILTIES MINĖJIMAS

-Mjicuw. 1 JXu a. Halsuxi 8L, Chicago, IL 6U6Ub

Funeral Home and Cremation Service
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Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo susirinkimas įvyks sekma-

dieni, kovo 11 d., 1 vai. pop.et, Anel-^s ikOjak salėje, 4o00 S. Taiman Avė.
Nar.ai kviečiami dalyvauti. Bus ir
va.ses.
Ben Jurėnas, rast.
*
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Praeitą ketvirtadienį, kovo 8 sėlių, bet po kelių metų ir jis
Elena Bagdžiuvienė
d., artimieji atsisveikino Joną susinešiojo. Po dešimtmečio reiMarquette Parko Lietuviu Namę
Zalatorį. Diena pasitaikė labai kėjo pirkti naują Ląlį. Matyt,
E. Bagdžiuvienė gimė Bright- i !
Sevininky organizacijos valdyba, kvie
čia visus nar.us ir norinč.us įstoti šalta, vėjuota, vėjas sniegą ne--kad Zalatorio pirštai buvo stipi Paixo apylinke. Baigė lie- J
. i nepaprastą prieši inkimini šiojo visomis kryptimis,
. resni negu ’rišiiaąs ir audeklivia ir angių au-rs.esms mo- ?
į VdiCLliOS
£2.— £cj, SlS-T-PIv inizĮ,
iT-s įvyAS Levo m_..»
a, peskiaJonąs prieš 90 meius kūli ė uis popierius.
u. CŽĘ, COU Vax.
p^^p^jOS SVe~ Lietuj’pje^R.anįįgąjoje, o ^įaj^ė !
Jcąas siuvo, jlygįn.0, glostė,! turinėms organizacijoms ir Vy- į-fi
ineje — 63^0 So. \»asii.exiaw
Avė,
iddn 2iVę,
- *.*
. *■
* ^5
* -—i
1 •
“i
i
Bus aptarua namų saviaia.kų_ bėga-j savo •
.siulus tvarkė, Jįgt bą.igė paga- .auto Didžiojo šaulių rinktinei. *|
ieji le^Liai ir
i klau
atvažiavo
mintų gaminių pakavimu. Jis bu Gerai orientavosi visuomeniniuo
rinese. Amerikon.. jis
simus, sta-ji-s poJcikier ams.
,
v.,
_ .
[ susiri.__..ią jia
atvyk- 1903 .metais. Atvažiavo CĮiica- vo pa tikimai usias pakuotojas. se ir politiniuose klausimuose.
ti šie
eu.ęs ueras-Mi-įį.gon, pas sąvp pąžįstąmus. čia jis. Savininkas juo pasitikėjo. Jo netsigijo profesiją ir daug padėjo
chaei B.-ė.;.-.:, !_•—eis senatorius f
.-mdy'Mc-susirado
dąiix>,
jjraimoko
kalbos
sekiojo,
neklausinėjo,
ką
jis
daPKLip
oxate le^.es,
.
uauj.ems imigrantams.
Ganu, s.a.c i^p.es.
-i Aaciigan.
L*
H
it-Ko *il<n>s
rr^pfus r
'
J
,
‘
i£
dirbo
ilgus
metus.
.
rė.
Savininkas
žinojo,
kad
lietuSukūrė šeimą su J - Bagdžium.1
aiderman Ed. Burke, aiderman; Ed. JtC ^roo ilgus ineius.
1 Jonas Zalatoris’ nesiblaškė, vis Zalatoris be. reikalo laiko ne Deja, negaiiesringa mirtis išsky
Vrdoiyak ir sen. Frank Sav.ckas.
Kviečiami į.gausiai dalyvauti visi j.ajp ^aį darė to meto jaunimas, leidžia. Jis dirba.nuo ryto iki varė iš šeimos tarpo. Liko vyras ir
namų savininkai.
Amato jis neturėjo. Amerikoje karo. Jeigu neparuošia, siunti sūnus Jonas su šeima.
Juozas Skeivys
mam teko mokytis naujos kalbos , nio, tai reiškią, kad jis „netiko
Kovo 8 d. 7 vai. už velionę! |
Lietuvių Pensininku Sąjungos val
ir
naujo
amato,':
'-A??;
Į
siuntimai.
Savininkas
dešimtis
kun. Z. Gelažius atnašavo gėlu- *t ]
dyba kviečia sąjungos, nanus ir no-v<
<
rinčius įstoti nariais į metinį susi---- -Pradžia buy^s^inki.-Jeigu kas-,. darbininkų
. . atleido, kai atėjo magas šv’. Mišias. Pamaldose da
£Ž^SSvaLkpS^iOy'tvictirfa'Bad įferoi metai nubuvo | sunkūą^Ųei Zalatorio He lyvavo virš 100 asmenų.,;
muose, 24į7 W. ^Srd.Stręet.G: '„.??■? šuhkūą,-tai sako nėtjeisybęk'Sun- atleidoyjfein pasakė— kol aš čia. į-Po ,pamaldų,
r'
'
‘
‘buvo |
dalyviai;
Susinnteme'- bus aprarta o^amig®, į.-A H.jGž?Harbės Hėtdar šūiikes- būsiu, tu čia dirbsi? Tai .reiškė, pakviesti
isti į Ramunės
Kamunės restoraną |
ikalai ir rankama
įdusęs
reikalai
renkama vaidyba bei
£ei revirevl
zijos.komfs.ja;-^ ■
~ '-'T'
riė ■buvo kalba. Nauja’ kalba, žo kad Jonas Zalatoris buvo įkėlęs pusryčiams. Kan. V. Zakaraus- j
• Visi pensininkai kviečiami daly džiai
___ kitokie.. Bet sunkiausias t koją Amerikoje ir .tvirtai ją Kas sukalbėjo maldą ir palaimi-Į-j
vauti. Po susirinkimo bus ir vaišės.
dalykas buvo ištarimas. Reikėjo I pastatęs.
Juozas Skeivys
no maistą. Dėl kitų įsipareigoji
gerai įsiklausyti, „kaip amerikie Jonas Zalatoris turėjo tris bro mu po maidų išvyko.
Į
ARGI "GRANDINĖLE" ir čiai tuos žodžius ištaria, o kai lius. Ramygaloje žemės buvo ne Pusryčiuose daiyvavo apie 30 .
bandai ištartų tai jMtęakąi visai daug, o va.gyti. .visiems reikėjo. asmenų. Be kavines ir pyragėBAŽNYČIOJE ŠOKO?
kitokį dalyką. Liežuvis nesisu
i.ų, buvo gausu įvairių kepsnių
Tik paėmęs šios savaitės “Dir ka, kaip reikia. Rodos, kad girdi Jis pirmas atvažiąvp Amerikcn.
su priedais.
I
vą” E žvilgterėjęs į pirmąjį pus gerai, bet kai reikia girdėtą žodi .Vėliau čia atvažiavo ir kiti jo
Po
šaunių
vaišių,
J.
Skeivys
lapį, jos apačioj, dešiniame kam pasakyti, tai jo nepajėgi pasa broliai: -Petras, Joųas ir Alek
sandras. Vį?i važiavo-pas Joną. dalyvių vardu velionės vyrui
pe tuoj pastebėjau tokį trumpo kyti, kaip amerikiečiai ištaria.
Jis visus broliškai priėmė. Kiek į Juozui reiškė nuoširdžią padė
rašinio pavadinimą: “Grandi
nėlės triumfas Romoje”. Susi-! Zalatoris tuoj įsitikino, kad vienam padėjo. Kiekvienam pa ką, o Juozas savo ruožtu dėkojo
įdomavau, ir tuoj pradėjau skai anglų kalba yra nepaprastai sun sakė, kad reikia mokytis anglis- ’ dalyviams už maldas bažnyčiose
tyti. Perskaitęs pradžią, kur pa ki. Turi išmokti kiekvieną žodį. kai, bet pastebėjo,-kad bus ne-, ir dalyvavimą pusryčiuose,
lengva, nes anglų kalbą pati sun- j Nežiūrint blogo oro, K.. tau
kartojama ką Gražina Kudukie- Turi išmokti žo^, vėliau turi
oė telefonu iš Romos pranešė- pramokti, kaip tas žodis ištaria- kiausioji ir sudėtingiausioji. To- rinskas atvyko.net iš Indianos.
Velionė palaidota Šv. Kazimie
’Dirvos” redakcijai, ėmiau ir iš_ mas. Kai žinai, kaip žodį para- dėl liepė mokytis, kaip žodį iš
stžiojau. O jei norite žinoti, ko- syti, tai reikia išmokti kaip pa tarti, parašyti ir' suprasti jo ro Lietuvių kapinėse. Pastatytas
puošnus paminklas.
dėl išsižiojau, tai paskaitykite rašytą žodį ištarti. Be to, reikia reikšmę.
Jonas visus priėmė, jiems pa
ką ta ponia “paviražino”:
( parašyto žodžio kelias prasmes
“...Grandinėlės šokėjai visus suprasti... ir vėl pradėti iš
užimponavo savo jaunatvišku naujo...
mu, ŠOKIAIS ir giesmėmis B A- . Jonas įsitikino, kad be žodyno
ZILLKOJ”.
anglų kalbos neišmoksi. O kai
nusipirko vieną, tai priėjo išva
šokiais suidomauti maldos na dą, kad bet kokio žodyno neuž
LAIDOTUM į KOPLYČIA
muose — šį kartą bazilikoje tenka. Reikia gero žodyno. Visa
(bazilika, pagal prof. Skardžiaus tai jam brasgiai kainavo. Svar
žodyną yra viena rūšis bažny biausia, kad reikėjo skirti labai
venu<
daug
laiko,
kol
Lalio
žedyną
su

čių), — tai dar neteko girdėti.
Jei pradėsime šokti jau ir baž rado. Kai šitą klausimą išaiški
Tel
nyčiose, net minint ir mirusiuo no, tai be Lalio dienos nepralei
sius, tai kažin ar Kristus- tuos do. Kai pasitaikė proga, tai ne
šokėjus iš ten neišprašys, kaip tuščias knygas vartė, bet Lalio
- •
kad anaisiais laikais Jis išvaikė paruoštus puslapius.
Rodos, kad Lalio žodynas bubeprekiaiijančius žydus iš sina
*C*Ak CMiCaGO MOTOR CUTS
OM
J. Žemaitis vo gero popieriaus ir stiprių virgogos
Rožė Didžgalvis, rast.

IQ4rc Štr®c

M7

,

šeštadienį, kovo 10 d., 1 vai. popiet,
3303 S. Union Avė. Narės prašomos .
dalyvauti, nes yra svarbių reikalų į'
aptarti. Bus ir veisės.

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STA1G.A

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

C

i

330-34 SO. CALIFORNIA A VENUE
Telefonas 523-0440

Į

r
HODERN1ŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYčIO

TĖVAS IR SŪNUS
MARQ.U ETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Ciceru
Teiei. 476’2345

?

TRYS MODiRNISKOS KOPLYČIOS

B
T
f

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT,

I£
1
I

VANCE FUNERAL HOME
L 424 buųth 5Uth Avenat
Ciceru, ILL bUbdU

rėk; 65Z-5Z45
L KUPLI GI

LA1UUJLHU

SUIMKIM

Rautieji u laid ujimo direKtvriai
.uai>

V AlNLE, u

UkiUtibE, ŠUKIAI

UA.3US& au imlu ubu; arus pastatyt

STEPONAS L. LACK ir SŪNUS
LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street
A

4
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TeL ĘE 7-J21Č

MAPL«WOOD AVW

9

4.eLiH4-441Ų
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, LAIDOTU VII dihekturiaj

1446 South 50th Avenue
Cicero, i) linui b
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Telefonas — 652-1003
I
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<išk:‘i k mungs ganu; mi i:gą -sa.
\ui:g?lį. Jie išvažiuoja su vai
Sausio mėnuo Australijoj daž kolonijų susibūrimo į federaciją kais najūiin ir aišvončia savo
nai vadi namas "kvailuoju metų 1901 motais, ši diena yra ban. tautinę dieną atviiuoe ugn«ala ku *. Kaip ir daug kas kita,1 domu padai' ii Australijos tauti- kuriueso, kepdami mėsą, kurią
valgo, užsigerdami stipriu, šal
Austmlijo- metu laikai yra skir-t ne diena.
tingi Europos ar šiaurės Ame-1 Nors australai, kaip daug kas tu dantis gali tnčiu alumi ir vai
riko* metų laikams. Sausio mė-jĮ Angli oje ir Europoje žino, yra. kydami i akis lerdunčias muses
— FardavInxH
nuo čia yra vidurys vasaros. Me. |[ gana nacionalistiškai nusiteikę Au t aiijcs kalendai iuose yra
Į
KCAL 1 JT ATI PQK KALI
StBAL ISTAT1 FOR ŽALI
tinė> atostogos, pr tside<ianč:os kas susiję su sportu (pasauly diena, kuri švenčiama visad ba
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
dieną prieš kuėia^ tęsiasi beveik : je visi girdėjo apie jų laimėjii landžio 25. Tai vadinamaANkurioje mini-mc; aus
na ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSJMOKUIMAia.
iki sau-io pabaigos. Prie ketu-’ mą Amerikos taurės buriavime) J ZAC
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
liu savaičių metinių atostogų r. r j u alum (pasaulyje nėra ge tralu ir naujųjų zetandiečių ka
prisideda dvi Kalėdų dienos, • resnio už australišką), bet juos riuomenė^ dalinių pirmasis ko
Nauju metų diena, c gale >au-Į <unku išjudinti, kad jie, kaip vos k.ikštas I Didžioko karo n.ePETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentaa
amerikonai, išgirdę savo himną, 1u. išsikeliant Dardaneluose.
šio dar ir Austi a:
Chicago, HL
TeL 847-774J
tą laiką, c ypač tarp kūčių lr; pridė-ų rinką prie širdies, ar, Daug jaunų australų tą dieną
2212 W. Cermak Road
1915
metais
padėjo
savo
galvas
sausio 3. sunku ką nnrs m>ti kaip anglai mojuotu vėliavomis,
įstaigose, nes tuo laiku visi, jei j išleisdami savo karius i tolimus tž toli gyvenanti karalių ir Anir nea to-toga u j a. vienu ar kilu i. kraštus.
B 2 AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
būdu sugeba gauti laisvų die-] Tai nereiškia, kad jie nejaučia buvo ncatę. ši diena ir dabar, po
nu.
pagarbos ar meilės savo kraštui. I beveik 70 metų, užima australų
9 NOTAR1ATAS • VERTIMAI.
Tas pats ir politikoje. Parla-i Šiuo laiku spaudoje \wksta dc-f gvvcifmo vietą, iš kurios nei
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
men tas ir daug parlamentarų pa ! batai apie Australijos gyvento Australijos diena, nei karalienės
gimimo dien nepajėgia jes išsinaudbja ilga pertrauka apsilan. i ju tautinį apibrėžoma.
kyli- užsienyje ar atostogauja! Debatai ypač stiprėja dėl atei <turr.ti.
Tad, jeigu
tūkstančiais kilometrų besite-1 nančios 200 metu sukakties mi
INCOME TAX SERVICE
’’-ip himnai, vėliavos ar dienos,
kiančiuose Austral’jo- paplūdi nėjimo 19S8 metais.
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
miuose.
Kalba eina apie dabartinių yra reikalingi jnxdyti vo kraš-.
•o meilei, galbū australai teiTai < įdaro problemų laikraš Austrai i jes išorinių simbolių t'n- >ini pasirinko tokia dieną, ku- ‘
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
i
čių redaktoriams pripildyti sa-l kamu.ma ir dėl duoklės savo •.ioje daug jų jaunų vyrų žuvo
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
vo leidinių puslapius žiniomis,! “motinai” D. Britanijai.
Turtu Chicagos miesto
nieko neatsiekę. Atsiliepdami į
LIETUVIAMS.
Dirbu Ir užmiesčiuose,
kurios patrauktų skaitytojus, j Australija dabar turi du him ‘"motinėlės” Anglijos šauksmą,
^rantuotai ir sąHidneBL
Tad šiuo Laiku tenka daug skai-i nus: “Dieve., saugok karalienę”, tūkstančiai jų stojo savanoriais, •
.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
i 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
tyli apie dvigalvius vėžlius peri naudojamą progomis, kai daly galvodami; kad jie padeda gel- ‘
4514 S. Talman Avė.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
vauja
pati
karalienė,
ar
jos
vie

TtL 927-3559
kliūtis šokinėjančius veršius ar J
tavimas.
bėti
civiligaciją
ir
krikčšionybę
ir
moliusku sudilgintu^ besimali-’ tininkai -- gubernatoriai,
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
nuo sunaikinimo. Nuo tada jie :
pirkinys.
daneius vaikus (ir suaugusius).! “Pirmyn, Australija’”, naudoja apie save pradėjo galvoti, kaip ,
Lietuviai krepšininkai
i
-------DĖMESIO
mą
kitomis
progomis.
Dauguma
Kita kasmet pasikartojanti te-;
Didelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
---62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
atskirą nuo anglų tautą.
' Nebrangus.
- j
-makyra sausio 26 dieną išpuolan_ I autmlų težino tik pirmą posmeTiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkarh&.
Bet tikrasis lūžis įvyko II karo romaitis, iš Racine. VVis., J. Ber- V. Vasiukevičius, iš Marquette
;ti Australijos diena. Prieš 196j lį iš pirlnojo ir antrojo himno
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY
imetus, tuometinė D. Britanijos; Įstatymais nėra įteisintas nei metu, kai japonai pradėjo ar senas, iš Hamilton, Ont., D. Bu- Parko, ir M. Vitkus, iš Bay Har
4651 S. Ashland Avė.,
vienas,
nei
kitas,
tad
ir
jų
mo

Chicago, III.
tėti
prie
Australijos
krantų.
D.
belis,
iš
Rockford,
Ill.,
bor
Islands,
Fla.;
Kazys
valdžia, netekus šiaurės Ame
INSURANCE — INCOME TAX
Te!. 523-8775 arba 523-9191
S8 — A. Schwager, iš Broo
rikos kolonijų, nusprendė pasi kymą- mokyklose nėra privalo Britanijos min. pirm. Churchill Būdvytis, iš Cicero, III., B. če2951
W.
63rd
St.
naudoti mažai apgyventu Aus-i mas. Apsisprendimas galbūt bus neleido grįžti namo Australijos pauskienė, iš Crulfport,»Fla., Ju field, Ill.;
Tel: 436-7878
kariuomenei, tuo laiku esančiai lia Cybulski, iš Hot Springs,
po $() - - J. Klimovich, iš Chitralijos kontinentu, išsiųsdama: pasiektas prieš 1988 metu>.
i jį dalį kalinių.
Australuos vėliava dabar yra Afrikoje ir ‘"paguodė austra- Ark., Vytautas Dalinda, iš Dear cago, III., ir L. Samauskas, iš
<
1793 metais sausio 26 dieną panaši į Naujosios. Zelandijos lūs. kad, pasibaigus karui Euro born Ills., Mich., V. Dovydaitis, Marquette Parko.
GARFIELD - RIDGE,
Nuoširdi padėka visiems.
penki laivai pasiekė Auetedijos ir. be tamsiai mėlyname fone poje anglai išvaduos Australiją iš San Clemente, Calif., A. Jasas,
Archer ir Harlcm apyl.
Administracija
krantus ir iš jų išsikėlę Wliniai esančiu žvaigždžių, joje dar yra iš japonų! Nuo tada australų iš Brighton Parko, Joseph Kava• SAVININKAS PARDUODA 2 aukštų
ir juos saugojantieji kareiviai, j ;r D. Britanijos vėliava. Tai ne užsienio politika pasuko į są lius, iš Cleveland, Ohio, S. Kem
• medinę rezidenciją su atskiru 4 kam-‘
dabartinio Sydney miesto apy-! patinka respublikoniškai nusi jungą su JAV-mis. D. Britani zūra, iš Brockton, Mass., /Adam
’ barių butu — tėvams ar uošviams:
TEGUL SKAMBA
į Kambariuose kilimai. 2 ž diniat Kabo.
•Imkėse įkūrė pirmąją D. Britą.} teikusiems australams ir ne iš D. jos Įstojimas į Bendrąją Euro- Ivabasinskas, iš Cleveland, Ohio,
J pusryčių stabukai. 90, pėdų sklypas^
nijos koloniją Australijoje. Daug ! Britanijos atvykusiems naujaku- oos rinka nutraukė ir buvusius A. Keršis, iš Toronto, Ont., J.
[ su 2 garažais po 2 mašinas. Apžiūrėti;
Ateik, pavasarėli,
į galima tik susitarus.
vėliau, g'erokai po Australijos rj?ms7 kurie nejaučia jokių ryr tamprius prekybinius ryšius.
j Kučinskas, iš Miami Beach, Fla.,
Gamtužę
atgaivink!
Skambinti 586-2362
(Bus daugiau)
! John Kutra, iš Santa Monica,
šių su “motinėle” Anglija ar jos
i
Nešk laimės tėvų šaliai,
po 7:30. vai. vAk. kasdien.
Į Calif., Joseph Navikas, iš HcbNuliūdusius ramink.
Miko Šileikio apsakymų knyga !i karaliene.
M; ŠIMKUS
' art. Ind., Ona Orlovas, iš No.
Australijos
tautinei
charakte

1
“Liucija” jau atspausdinta. I
5 Hollywood, Calif., Vyt. PetrausTegul paukšteliai čiulba
REFAIRS — IN GENERAL
ristikai susiformuoti nepadeda
Notary Public
Įvairūs
Taisymai
" T T TT r T T A 55
Šalyj
tolimoj
;
‘ kas, iš Marquette Parko, T. Sa
ir australų paprotys, visas šven
INCOME TAX SERVICE
Tegul daina linksmesnė
kalauskas, iš Lake Geneva, Wis.,
tes perkelti į artimiausią po jų
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Suskamba Lietuvoj.
Autorius pavaizduoja lietuvių einantį pirmadienį, kad būtų il
i« ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
Taip pat daromi vertimai, giminių
Sekantieji skaitytojai pratęsė
igyveninią nuo XX šimtmečio gas savaitgalis. Tad šiuo metu
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
ir pridėjo Naujie
pradžios iki II Pasaulinio karo. vykstančiuose debatuose nori- prenumeratas
'
BEI
KROSNIS.
i
šymai ir kitokie blankai.
STASYS ŠAKINIS
22. ilgesni ir trumpesni apsa- ma įrodyti jog neįsivaizdtioja- :nų paramai:
=77.^=."^,.^ > Į
....
......
Herman Dečkys
po $10 — John Baron, iš Ham
LIETUVIS DAŽYTOJAS
' : kymai, 184 psl. Kaina $5.
ma, kad prancūzai švęstų* Bas
M
Tel. 585-6624
1S
•Gaunama “Naujienose” ir pas tilijos dieną ne liepos 14, ar ilton, Ont. (ir $5 už kalendorių),
i
1
Dažo namus iš lauko
-’autorių: 6729 So. Campbell amerikonai
nepriklausomybės S.
1 Zabarauskas, iš Chicago, Ill.
^ALL NATURAL...
Siuntiniai į Lietuvą
($3
už
kalendorių),
Eugene
Ab;$1- Ave., Chicago, IL 60629.
ir iš vidaus.
dična ne liepos 4. Australai vi-

A

KVAILASIS LAIKOTARPIS”

į

-

-lįfcirr'i1-''-)

7

O

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

KASA - LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
AKTYVAI 20 milijonų dol.

Skambinti Y A 7-9167

atica
24 TiSLETS

ir kitus kraštus -

JOHN GIBAITIS

EXTRA gentle and
predictable laxative

r t

Advokatų įstaiga

P. MEDAS, 4059 Archer Avenoš,

Chlcijo, 111. W632. T«l. YA 7-59S4

6247 S. Kedzie Ava.
(312) 776-8700

-9S3Oai:<

Homeowners Insurance

/

KASOS valandos:

MOKA:

MARQUETTE PARKE:

9% už taupomąją sąskaitą.

2422 W. Marquetie Rd.
Chicago, Ill. 60629
Telef. 737-2110

Nuo pirm, iki penki.
10:00 iki 6:00val.
šeši. 10:00-2:00

CICERO:

1445 So. 50lh Ave.
Cicero, Hl. 60650
Telef. 656-2201

An ir. 3:00- 6:00
Kelv. 3:00-6:00
šeši. 10:00-12:00

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
<ei rujAiutės

American Trave! Service Bureau

Už 90 dienu, 6 mėn., 1 metu, 3 metų indėlius:
10% — 500.00 iki 19,500.00 dol.
10.5% — 20,000.00 iki 100,000.00 dolerių.
11% — virš 100,000.00 dol.
11% — IRA.
SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais negu bankai ar kilos
finansinės institucijos.

keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

2727 S- Western Ave^ Chicago, Hl 6064J
Telet. 312 238-1787
^Temokusiai

užrakant lėktuvų. traukinių. laivu kelio
ilu (cruisei), vienbučių ir rutomobilių nuomavimo rezen&cnaa; P&rduod*
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuve Ir kitus kraštui.
Padarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teiKLame tufo*
nacija* vįsale velioniu reikalais.
* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik
rnsmon riM*
•t inksto — prieš 45-60 diezui.
t

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domine gydy
tojo, viiuonrenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L
metais iflefdo Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

A. Giusen — MINTYS IR DARBAI, 259 peU liečia 1905
mėty {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir
I
fuiirupiniiną_________ __ _________________________ I8.UC
Dr. A- J. Gusaea — DANTYS, jq priežiūra, sveikata Ir
grožis. Kietais viršeliais____________ ___
M. 00
Minkštais viršeliais, tik________________ 13.00

Dr. A. J. Guasen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ČekJ arb
Z3ooey orderį, prie nurodytos kainoo
bedant 81 >^r*iunthno i&aietoma

Good service/Good price

MISCELLANEOUS
įvairūs Calvkal

F. Za polis, Agent
320814 W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

READINGS BY IDA
CARD AND PALM
READINGS
COME AND SEE HER FOR ADVICE

ON ALL PROBLEMS OF LOVE,
MARRIAGE, BUSINESS, HEALTH
AND SICKNESS.

CALL FOR APPT. 769-2772

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

L

—!—~

f
%

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

i Darbo valandos: Kasdien: nuo
& vai ryto iki 6 vaL vakaro.
’ fežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL <L
Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162
1649 West
Chicago

ADVOKATI

formomis.

Knyga su formomis gauna
ie.
ma Naujienų administr

:

I

5.

