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Mondale, patyręs apie pralaimėjimą, nuvyko Į
SL Paut ir pranešė apie pralaimėjimą
NEW'YORK, N. Y. — Prezi- dento žodžiai nepadėjo. Laimėjo
Sen,
dentes Ronaild Reag-nas laimė demokratas Paul Simon.
jo JAV prezjd"nto rinkimus di Percy pareiškė, kad kongreso
delei bą’šų daugumą. Trectedie- atstovui Paul Simon labai daug
nį - rinkimai dar nebuvo baigti,, padėjęs turtuolis iš Kalifornijos
balsai dar nebuvo suskaičiuoti, apmokėjęs vfetls jo garsinimus
bet d:idžiosioš agentūros jau ant Chieagos dienraščiuose, bet sen.
radienio vakare skelbė, kad Rea Percy taip pat galėjo duoti gar- i
; sinimus. Paul Simon gavo 51 % t
ganas laimėjo rinkimus.
Pranešmai iš rytinių valsty Illinois balsuotojų balsų. Skir-,
bių sakė, kelti prez. Reaganas ga> : tumas labai mažas, bet Illinois 1
vo dvigubai daugiau balsų negu valstijos Senate pateko du dęWalter Mondale. Kada pasiekė įmokračai. Prez. Reaganas ne te-;
Washingtoną, D. C., tai kongre ■ kęs sen. Percy, neteko artimo
sinis distriktas buvo ' vienių tėlĮs, bendradarbio Amerikos senate.
Prez. Reiganas laimėjo .visa
kuriame balsų dauguma buvo
me krašte, nes demokratai ne-;
paduoti už Walter Mondale.
V Truputi kestriką, kad Wash turėjo populiaraus kandidato.*
ington, D .C., kuriame Reaga . Kai demokratai kovojo už pakono-rese, tai ir laimėjo,
nas nuolat gyvena, . ten stovi f; reigas
•
®
Baltieji Rūmai, kuriuose ištiso o kurie buvo atsidavę ’’Dievo'
mis dienomis dirba, siuitai tar ; valiai”, tče pralaimėjo.
nautojų. Didelė valstybės jstąiMARŠALAS USTINOVAS,
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MATYT, SERGA

' tiūs žmoriesj lįr <b'd?lė jū 'dau-5 ; MASKVA, f&isija.-- Vakar
guma savo balsus atidavė '.už Raiidpnoįjė aikštėje prie Krem
Waiter Mondale ir Geraldine liaus sienos
..s įvyko didelis R^tu-T
Ferrara./!
i^jnijos paiadąs. Bu- ’
don
WaM
alio “r^pliubivo
_ prdonąj^aikšte
jos
. praŽĮŠiavo -i^^^zienas Raudo.tos nosioę Armijos -ginklų rūšies
vo .-usį; ^
ežeru ■ i^i
geraįąpręrrgtas ir išmokytas’ damuose ka
_
_____ A. ’ linysN • 1 •.
Ietį,-rinkimų,
'eigą; •
' V.
■' .’ ■ Paskutiniais metais paradą
i priimdavo maršalas Drrnitr i jus
■Rinkinių iKszulfxtai.dnivp nąti: Ustinovas sovietų ’’krašto ap
dirigi pręzj Rfeaganaį.: Ęada j'is
saugos min rsteris. šį ka rtą Lepatyrė,- kad i didelė.; gyventojų
■ ninio mauzoliejuje marš. Usjtidauguma atiduoda saVo bstlsus
novo nebuvo. Vietąie” Ustinopiešę,, Ręaganur ir Teąpttbiiko?<
vo,’karo jėgų paradą priėmė
namš,. jis sėdo- į masnlą, nuvą-3
krašto apsaugos ministerio pažiavo j St; Paul, Minn., nuėjo į
> vaduotojas Sergei SokolovasDemokratų partijos centrą ir
Pranešimas iš Maskvos sako,
Prezidentas Reaganas kalba gyventojams
per radiją pareiškė:
• kad liga pati privertė maršalą
— Pranešu, kad pralaimėjau . Ustinovą pasitraukti iš karo mi
rinkinius prezidento ‘pareigoms. nisterio pareigų.
kvos primesta vyriausybė afgaDar nesuskaičiuoti balsai, o rusai jau
Tarp pat noriu pasakyti, kad ma
niečiams.
no sąžinė rami, -nes j šią rinki
Kinija. Pakistanas, Iranas ir
pradeda derybas su Reaganu
>— Suimtas Henry Lee nužu
minę kovą įdėjau viską, ką tu- dė 360 žmonių Amerikoje ir Ka
Kitos valstybės nepripažįsta ru
tumoje,
kad
galėtų
vietoje
is
WASHINGTON,
D.
C.
—
Dar
rėjam.
/ «-. «■ >' \
sų pirimestos vyriausyljčs. Afga
nadoje.
spręsti
visą
eilę
smulkmeniškų
nesuskaičiuoti
prezidento
rinki

,
Trečiadienio ryte laikraštinin
nistanui. Kaip Amerika atnau
mų balsai, iš Havajų salų dar klausimų.
kams .jis pridėjo,, kad kova- bū
jins prekybą, kada tebesitara
— 1970 mietais jaunuolės iner
Prekybos d?par*an;ento sekre Afganistano klausimais.
sianti labai sunki. Jis žinojęs, gaitės pagimdė 665,4Q0 kūdikių, neatsiųsti balsavimų rezultatai,
o sovietų agentaj jau priėjo prie toriais pavaduotojas Lionei 01kad prez. Reagarias yra populia o 1980 metais 537,024.
Be to, Sovietų Sąjunga nori
atsakingų prezidento Reaganu mer pareiškė, kad sausio mėne
rus gyventojų tarpe, bet jis, pripareigūnų ir pradėjo pasitarimus sį jam teks vadovauti komisi Amerikoje pirkti reikalingas
Silaikydatocts rinkiminės kovos
r— Mokslininkai ištirs ar Ditaisyklių1 pralaimėję), |sitikinę^ . tižiųjų ežerų vanduo šiandien pagyvinti prekybą tarp Ameri jai, kuri vyks į Maskvą sausio mašinas Beringo jūroj gręžti sky
pradžioje ir aptars galimus pre les aliejui pasiekti. Sovietų Są
kad kovą pralaifhėjo, 1 bet"- jis i*’ ibiau užterštas .negu 1972 me kos ir Sovietų Sąjungos.
Sindikuoti Amerikos žurna kybos reikalus. Lionei Olmer junga nepajėgia pas.ganiinti rei
bendradarbiaus su krašto -pręzi- tais. Ežerų vandenyse yfra di
kalingų grąžtų. JAV šias prie
dentu.
dokas kiekis mirtini chemika- listai pas;mate su sovietų am- tvirtina, kad jis negalėtų pasa mones skaito strateginėmis. So
bacados pareigūnais ir tarėsi kyti, kokia būtų tos prekybos
l^rež. Re fanais laimėjo, be! 'ų.
»
:
vietų Sąjunga pardavinės aliejų
apie planuojamus pasitarimus apimtis.
tai nereiškia, kad kili respubli
ir finansuos savo karo jėgas, kad
su prezidento Reagano vyriau
konų atstovai laimėjo Illinois
Sekretorius George Shurtz pa
valstijoje pratejrtejo sėn. Char 'Biurai prisipažino, kad j% pri sybės atsakingais atstovais. Žur reiškė, kad nėra jokių kliūčių galėtų veržtis j kitus kraštus.
les Percy.' Prez. Reaganas ban sidėjęs prie 55 žmonių nužudy nalistas Clyxle Farnsworth pa prekybos santykiams atnaujinti Rusai veržiasi į Piety Korėją, į
dė jam padėti, vyko į jo organi mo New Yorko valstijoje.
klausė sovietų ambasados pata su Sovietų Sąjunga. Visa ta pre- japonų salas, į Kanu dbiją, o
j__
• t.
in.- i Lenkijoje paskelbė ka; o stos į.
zuojamus mitingus, bet prezirėją Sergejų Davilkovschį tuo ikvba
sustojo <Jėl politinių mo- , , , , .
,
, ■
i.„
.
*
__
T.
’
kada
lenkai
neveda
jokio katyvų, užtat sunku ją atnaujinti.
— Karo teismas davė 10 die reikalu, o jis tuojau atsakė:
- ” ru su kaimvnais.
Dabar lenkų
•*
— Aš nesu pasiruošęs atsaky Prekyba
su Sovietų Sąjunga buI  1
nų 26 karininkams atsakyti j
policijos karininkai nužudė iš
Aquino nužudymo tyrinėjusias ti į šitą klausimą, todėl negalė vo nutraukta, kai sovietų karo tremtą iš VarsirvQs dvasiškį
siu duoti protingo atsakymo, — jėgos įsiveržė į Afganistaną.
komisijos pranešimą.
Kaip galima atnaujinti prekyatsakęs jam Davilkovyschis.
Jeigu nišai atitrauktų savo jė
kad lenkų valdžios žmonės
Jeigu vakar pradėti pasitari gas iš Afga-nistaSNN tai reikalas
— Tvirtinama, kad gen Fa
l>e teismo žudo krašto gyvento
bian Ver nesirengia atsakyti į mai eitų sklandžiai, tai ateinan lengvai būtų sprendžiames, bet
jus?
jam primestos kaltinimus. Jis čių metų pradžioje prcgyos iki šio meto Afganistane eina
deipartameinto atstovas Maskvo □asipriešinimas. Ne tik JAV lai
Rusai nori pirkti vamzdžius
šią bėdą verčia prez. Marcos.
je turėtų susitikti su Ntkalojumi kosi prezidento Carterio pa ir grąžtus jūros dugne gręžti
— Valdžia bijo pradėti suim Patoličevu, užsienio reikalų mi- skelbto prekybos sustabdymo. skyles aliejui pasiekti, bet tas
tų policininkų tardymas, kari' nisferijos atstovu. Pasitarimas bet visa ėdė kitų valstybių ne- gręžimas yra surištas su karo
Uli j
Bekiltų riebiėi prieš policiją, ‘vyktų ministėrių kabineto aukš- nori užmegzti santykių su Mas- nuostatais, • pareiškė kongreso
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TREČIADIENI K0HL LIUDIJO
VOKIEČIU PARLAMENTO KOMISIJAI
Salėn žmonės nebetilpo, nes visi norėjo patirti,
ar kancleris prisipažins prie kyšio
BONA, Vok. - Vokietijos
Praeitą pavasarį rasai norėjo
kancleris Helmut Kohl trtvia- pavargt’ Vakarų Vokietiją, su
d ęnį liudijo parlamento komisi traukė milijonus karių, bet JAV
niai apie turtingos Flick bendro-' generolas vokiečius apgynė/-o
vės -$53,(100 kyšį, įteikta Vokie- dabar iškilo viešumon kyšių istijos krikščionių demokratu par- torija.
tijes iždininkui.
Pinigus iš I?lick bendrovės ga DIDDELIS VĖJAS NELEIDO
PAKILTI
vo buvęs (ir. B. Barzel, b_ vęs
Vokietijos parlamento pimiininCAPE CANAVERAL. Fla. —
k~is. Didelė suma pinigų buvo
Trečiadienio rytą visi penki ast
įteikta dr. Barzel, kad jis pini-Į ronautai buvo sulipę i erdvėlagus įduotų Helmutui Kohl. Xe; pj ir pasiruošę pakilti' bet 3J,
kuriam kitam, bet krikšc.\)nlų‘ minučių prieš nustatytą laiką
demokratų būsimam pirminin visi pečiai buvo užgęsyti, o ast
kui.
ronautams buvo Įsakyta išlipti.
Flick bendrovė, uždirbdama
Į metus *280 milijonų. Ji ture-j Prieš kylant erdvėlaiviui^ adt
jo $6(M) milijonu kapitalo. Ji tu ministracija paleido kelias .'de
rėdavo mokėti $25mokesčių šimt mylių aukštumon keliuką?
nuo uždirbti kapitalo. Jiems ap lionus. Jie padeda nustatyti vė
simokėjo duoti po keliasdešimt ją. Pasirodo,kad 40 mylių aukš
tumoje įvairiai pūtė labai stiptas < •umažintų valstybės mokęs- į rlls vėias> blaškytasis Į įvaL
frias puses. Jeigu jis būtų paliečius. ' i
Hsman jau vr^, nafrauktai
^rv^kaivį, tai galėję
-Tarnus. Kad neatsitikbaj o; ras Loanbsdorfas, būvės f itų
nelaimė,
astronautams liepe
nansų minister i s. J is sumažin
davo turtingoms bendrovėms |
. .
• įpiokesčhį ' Soeialdeiwkrstai ’ Dabar visi rungiasi pak.dti xet
Lonvbsdorfa sučiupo imant kv- J v,rtndienį. Manoma, s., ketvir.
šius ir periant juos į New prtadieni. Manoma, kad ketvrnYorko banką.
i aukštumoje nebus.
/Ketvirtadienį parlamento ko-j
MERGAITĖ F A E
misija apklausinės Vokietijos J
PRADEDA DAIRYTIS^
uŽ3._ reikalų minislerį Haris D.
LOMA LINDA. Cal. — Pi&ų
Genšerį.. Dr. Rainer Barzel jiaii
atsistatydino ir turės <aiškintisj Kalifornijoje, adventistų ‘li^bteisme, ką jis padarė su kitais ninėje širdies specialistai pneš
pinigais. Jis aiškinosi, kad ke- 10 dienu Įdėjo 7 mėnesių balu
i's metus dirbo Fiic-ko b?ndro- lio širdį ir atidžiai sekė josios
vėje..bet tas nieko nepadėjo. Tu-( atsigavimą. Josios ši i d is Idbai
Į silpnai plakė, vienas plauiišdSuaiškintis teisme.
vo sutrikęs ir ligoninės gydy
Sukrėsta visa Vokietija
tojai laukė josios mirties už va
K.d finansų ministeris Otto landos kitos. Taip mirė visi kū
Lamibsdorf pateko bėdon, nie dikiai, kurie buvo pamėlynavę
kas nesitikėjo. Jis stengėsi pa ir nepajėgė tinkamai kvė
laikyti ryšius su sovietų valdžia puoti.
Kada sovietų .premjeras Tieka- i Ji visą laiką buvo deguonids
novas atvežė jam iprosenelio palapinėje
Lamb'dorfo ‘paveikslą, iš Arini- Ketvirtadieni gydytojai 'eido^įą
tražo, ni?kas nesistebėjo finan išmti iš palapinės ir parotai
sų minsteriu. Vyi’r.vo įsitikini aplinką, kurioje ji 13 chfl©ų
mas, kad jis bend: adarbiavo su pragyveno Nustatyta, kad
Sovietų Sąjunga. Bet kai jis* sios plaučiai pradėjo atgyti, >|i
ėmė kyšius iš Flick bendrovės reiške norą pieno ir pradėti
r kyšius P' rrir ?AV0 Į AeAV dėti išbandyti stiprėjančius rau
menis. Visas pasaulis seka gy
Yorko banką, tai jis pradėjo
dytoju pasirižyrną sustiprinti 4r
traiPk ,V iš f i n.m u
:šaugiut; mergaitę.
pa išeigų.
Bei dir bėdon | lieko ne tik
Sovietų valdžios agenįti
finansų minsteris. bet Vokieti
ir propagandos agentūros pata
jos RebclssCag’o pirmininkas iri
rė žmonėms balsuoti už Walter
keli jaunimo atstovai. Niekur!
Mondale. Jis būtų daugiau bal
nerašė. kad kancleris Kohl tu
sų gayęs. jei būtų atsisakęs nuo
rės aiškintis.
I®,
krTft*nistų pritarimo.
»v

itstovao Perle.
>
JAV įspėjęs sovietų val
Rusams rup? pirkti seismogra džių nebėsiųsti sprausminių lėk
Gilius rnslramentus, h?t ameri- tuvų j Nicaragua. JAV nenori
kiecui negaJr nauju s^nmegra- sovietų lėktuvų Centro ar Pie
fir.ių mstrumenJu parduoti, nes tų Amerikoje. .
:ie naudojami artėjantiems narlaiviam^ registruoti.
— Ketvirtadienį aukso unci
Paskutiniu metu prekyba su ja kainavo $3-12.
rusais siekia du bilijonus dole
rių. Jie išleidžia 500 milijonų
— Sovietų valdžia, patynfei,
dolerių anhydros amoni jai pirk kad Reaganas laimėjo didelę 4&1
ti, kūną naudoja žemės trąšoms ^ų dauguma, atsiuntė preziden
gaminti. Amerikai nėra ko pirk tui Reaganui šiltą sveikinimo
Ji Sovietų Sąjungoje.
j
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Kedaeuuri PRANAS AULAS
^»sM.n*w. Chic^o. 'L «M3V

•<kv'<nu> n me<U»*0- oV$t>; *43*

Dar apie testamentų tvirtinimą ir
jų realizavimą

Ten nJppd^moę įvairios for
mes—Medicare. Fubhc Aid, pi
liętybės ir t.t. Teikama nfdrcnącįja lengx'atoms, kurias lirūpirip IlĮr^ųis valstija vyr. amž. asmeftims.
šia piogtvm-.i, nedarbingiems
j ir vyt. amž. asmenims, dalinai
fiįv.ijst'.ojama Chicagos miesto,
fe<|eralipės vąldžios, pagal IUiBendras sveikatos patikrini.
nimas vykstą tokia tvarka:
Kraujo spaudimas— tree, nuo
10 v. -2 v. p. p,, ketvirtadieniais

fasavo
fr EevtfEJ
vhad
alįhichvo
laikra^čiu M iv VYK AM2IAUS-MULT1PCSITuoėras taip Įklimpo, kad POSE ASMENŲ CENTRAS
ter
metų ir senatvės su(6117 S. Kedzie) KVIEČIA
turėjo >unk:ai dirbti ir
Vyresn. amžiaus žmones ir
mokėti skolas.
ne dųrbę ng uosito ns centras

(■LW

Vieuą dieną parke prie rašy
tojo priėjo nepažįstamas ponas |
su rvšuliu rankoje Užkalbinęs
M. Tvvainą, pasiūlė jam prisidė
ti ekploatuot pastarojo išradimą
— Didelių pinigų nereikia, —
<akė nepažįstamasis saldžiu bal
su. — Už $500 dolerių duosiu
tamstai tokią savo išradimo eks
ploatacijos dalį, kokią tik no
rėsi!

lapkričio mėn. kviečia apsi
lankyti. Centro turimas Golden
Diners klubas teikia šiltus pie
tus, 60 m. ar vyresniems už no
minalinę auką kiekvieną šešta
dienį ir sekmadienį. Rezervaci
ją reikia padaryti pirmadienį
prieš apsilankant.

Dr. J. Kižys priima trečiadie
to
a>men>
paveldej'mo
mokes

niais nuo 9 v. r. iki 2 v. p.p. Į
Ękspcrtai teig:a. kad testamen
■ — Radk>aktyvinės rūdos ka
čius.
'
i
Dr. A. Razma, Jr,: ketvirta
ts niekada teisme neivirtuiasyklų centras yra Katangos ka^Pvz.. staku brokeris, kuris pa-j dieniais dienomis nuo 4 vai.
mes Tiktai miruUc asmens niro
f
Markas
pakratė
galvą.
Išradi

vos centre, tarp Tagamkos iir
'7»vyyė teisme perleidž ąma su sakoja pensininkui kaip gap|i tik 6 v. p- p.
mas
jo
visai
nedomino.
NepažiAngolos sričių. Rūda išgauna
Dr. L. Sidrys: trečiadieniais1
parašytu testamentu arba be nuosavybės dokumentą (anglis,
.staūp^s
ėjo
i
šalį,
ir
Twainas
dėl
ma rš gilių gydų, trumpinama
testamento paliktos nuosavybės vadinamą title), dažnai jį su nuo 1—3 v. p. p. Regėjimo pa
mandagumo
pakalussė:
aparatais ir paskui jau chemiš
tikrinimasĮ
su administratorium nuosavybe klaidina
—
Kas
tamsta
esi?
kai apdirbama. Kai gaunamos
Taip pat atsitinka, kad nekil
Dr. E- Vižuias: ketvirtad. nuo ■
paskirstoma pagal kraujo gimi
—
BeHas,
—
atsake
išradėjas,
tos apvalytos medžiagos jau ne
nystę. Pažymėtina, kad testa-1 nojamo turto pardavėas—bro 10 v. — 11.30 v. r.
Bei
—
Aleksandras
G
rakamas
didelis kiekis, ji sinčiąma į
įstaiga tarpininkauja — as-Į
mento pątvirtmimas teisme ma keri.-. kuris kartais pasako, kati
las,
—
ir
nuėjo
šalin
Belg ją, kur to darbo specialis
žiau kainuepa, negu kilu būdu galįs pen.-ininlnn parūpinti do ftiėpims. norintiems dirbti prie1
Ir M. Twainas nežinojo tuo- tai nagamina jau gryną radipirkimo pardvimo ar <lovano- kumentus (angį vid. deeds) ar ligonių ar vylesnio amžiaus žmo;
ba. kad jums nereikalinga su?j jjjų.
met, kati Bellas buvo telefono iš jaus metalą. Šis darbas brangiai
jįmo turto perleidimas.
<^3
radėjas. Dar ir dabar Amerikoje apmokomas.
; Bendrai sakant, teisme tvir iaryti testamento, jei išsirūpin • Kyla klosimas — kodėl toji
Bello telefonų vadovybės akci Į
tinama nuosavybės pervedimo site dokumentą ((title), kupsj /ŠocirJtnnj Reikalų Taryba kitų
jos yra geriausias investavimas , — Valstybiniame meno muzėeiga pensininko įpėdiniams grči angliška1 vadinasi “in joint te-i lydytoju nekviečia priiminėti
•
t V; yįį.T. amžiaus žmonėms suteikti
kapitalo.
_
L. A- juje Rygoje daugiausia'- sukrau
čian ii: efektingiau su mažiau- uansy” forma.
ti Latvijos menininkų kūriniai,
Norime pažymėti, kad yisos'
. Si
pitgalbą. o tik savas” bit
skupis išlaidomis.
pradedant nud senesnių ir bai
šio krašto valštįjps pwpaži?^ęfeKus’
Kitais žodž ais tardant, ŽIYlO- ir leidžia sudaryti testament
giant; jaunąja ekspresionistų,ku
gaus testamentas, tai yra to ak bendrąą (angį, vad- commorU':
bistų ir neorealistų karta- Ver
mens intencijos deklaravimas^ rūšj: formalinį paskutinės sąųęi ; -VIENIŠA LEGIONIERIAUS
tas dėmelio ir to muziejaus de
■■■-. SENATVĖ j
v
vadinasi, tuk.s asmeiis pareiški valios oareiškima —. testamentukoratyvinės tapybos ant fosforo
mas, ką jis iiort kad būtų pa (angį. vad. Last Will or Testas . Sekmadienio prievakaris. Be
KL. Malinkite pasakyti koki rinkinys. Muziejau lankymas —
daryta
jo nuosavybe po to. ment). Ti k. testamentą ]faru(>, garsiai šešėliai pradeda Įsjgabuvo ii- yrą 1983 ir 1984 m. fed. nemokamas irltodėl nėsiskunkai jis iškeliaus amžinybėn. Bet šia teisininkas, gerai sūsipąžis •Jeti Vincędto i>ardięčib Prisikėpajamų mokesčiai, pildant nu džama Linky tojų stoka. Rygos
kuris asmuo, kims turi ką nors nes su šio krašto valstijos įįta-į '^mo. skyri?ns modetmios seoestatytas formas? Už atsakymą miestas visai eurcpiškas su gra
vertingo arba nori, kad kas ver3 tymais; ji> gali pensipinkui su .iiu prie^ipidos keitėsė- Ę&ftni-'iš anksto ačiū. FeLcija B-ne žiomis gatvėmis ir krautuvėmis.
tirigešnie tektų numatytam as- teikti įvaira juridinę ir ekonof šį su side pneriptpfloję g^vęnnEkskursantai aplankė Marijos
ATS. 1983 fed. mokesčiu rei katedra, idomu, istoriška muziemeilui arįą įskugąL privąl? tu- minę pagalbą, kaip sumažintu čfn Juozų Rūsfeika, 86’-ti^ metų
v , Sv * - " 4 >•
kalaujama buvo, esant 65 m. pa jų ir kteKupini
lėti: testamentą- '
kuc geriausių
nuosavybės ir palikimo . rnokpsį
Testamentu kiekvienas asmuo čjtis ir paskirstyti pajamas jų^ų
vieniui asmeniui — $4,300 ir pil Įspūdžių ekskursantai sugrįžo Į
dant formą .yedusių porai — Kauną.
perveda visas savo pajamas įpėdiniams bei organižacIjonp.sV
Dr. K. J.
vertybes kitam arba kitiems as labdarai.
letuviškąi spaudai.-i^-t
__
..7/;, '~/'3gYvas. f^ skų^žiąši . šįįriJiini, tis Turge®ėyas-, Stf įPpvtta iuį- shr ir ‘c^ržoviųt'. r
> <Ysg.
menims arba organizacijoms.
rijo valandėlėms ir kL-Tekot^iW Tįiž ahąritiąi. įšvątgttsi. ž .
:
'd'
į
dienos
dietą
Įterpkite
mai

steikos^iji'pltvi.. dabį^tinio sene
Tėsūnento paruošėjas turi bin
KL. P<įakykite kokia’yra vad.
^Jnozą^ ^jįiyteika yžši lietuvių lio Juozo- Ra.steikės .dėde, kuni- stą, tūrįiitj vitaminus A. ir C;
U teisininkas, ekspertas n uos a; minėt teisininkai gerai. ’ipatąrė -Rąbi'ų kifmės.Gįmė Etikių dvą. t. dienos rhėtor. įterpkite ko Federal Estate Tax Exemption
gąikštiš
Tiifgeneya^y
kaita
mokę’bybes •• planavimo srityje, kurio ir jie tini sudarę testamentus,;
pūstus,. vad. bibccoii, Bruselio išimtinė už 1984 it- 1985 me
•ęęį sjaulių parapiją. Jie
:
sis
Tartų
jVtuoiū^iėam
Dorpaffinkjn tenka legali n to doku- bet dar daugelis ’tautiečių'5 tokiii J^ą.- (ifiėt&^e- tėy^$( tais įaikąis
Stanislovai P.
snrouts. kolhabi ir. cauliflower; tus?
;
.
to)
urfi^r^e^fRĮ8t^o.
‘
4^a
prento pariLoš?mas, kaip testą- testamentų neturi-.
-y Jjuvū iš te^jo Chenibavįčiąųs; - į^jėžgirhjv bbvp įjalę^'as Pūf. naudokite mod e r uotą alko
ATS. Už 1984 metus toji va
mentė’ -ir truštų įvairios for
Atkreiptinas visų; tautiečiui xsstniĮpmąyęs
v
. dvarą ir.
Į^psteSA’ifc. jp ^in^fiąįtis. holio kiekį; .
dinamoji federalinė nuosavybėmos. . ’
*
dėmėsys. kad testanąento sudąį j&vįniJTkųi pąskpfiftęs Henjąžą^ £un,
■ į
g, mažai sūdytą, rūky tą mė- mokesčių išimtinė (exemption)
T Pranė Pętilė yra $323,000 asmeniui;
sritis . i^'
šk'a 'sritis
ir 'pinigų ąfftnąJ Paskiau dyafriniRĖ Išėjęs iš kaitra®Ppvrįąs 1^0-^
Į Realiame gyvenime labai daž rymas labai tekn’ška
sekauferns ’(1985) met. yra $400.000,
nai gyvybes apdraudos kompa dažnai nėra prasmės- . šutaupytfr^p failinės siįš^ąlvoją Rūste- - tiejns Rfistei^
iaBsąbgyyė-iš dvaro išvaryti Prasidėjo^ no Lįėfuvos. S^osBu- neteki' dar?
nijos aprūpina žmones įvairiais labai 'mažą dolerių sumą, už
kuri padidinama iki $600,000 se
ŠIRDIS — ELEKTROS
leidinėliais; brošiūromis, garsi- ria kompententingas teisinių^ Ilgas bylinėjirtešis ir Juozas* kabinės Latvij^šj-^^s. Jo. sū .
kantiems. 1986 metamsGAMYKLA
paruoštų formalų pensiniir- Rusteika pralaiinėjo
irimais, kad jos gali paruošti
Vedusiųjų palikimai, kurie
. nūs Juozas
m.okytisj
Netrukus
prasidėjo
1863
metų
’
.
§i
a
ųHė
dėl
siljv
Vokiečių
Jiziologąs
Gladenbetestamentą.
kifi
Suinteresuotiems asmenims nuo
testamentu užrašomi vienas ki
rLTwanos
jvejįtajos
.^į^
jnbkšlą
nu-įkas
išradp
aparatą,
vadinamą
,
sąjūdis
Jame
aktyviai
^alyyaBus
da
igiau)
savybės planavimą bei perlea
tam, visiškai atelidžiami nuo Į
Šulas
\:'
į
traukti
ir
drrboį^vs
Šiaulių
ra-į
ęlektrokafdiografu,
kurio
gali’
federalnių nuosavybes mokestp
ir
Ponias
Motiejus
Rustei-*
Pr.
Simą >be atskiro atlygm;mo>
I cių.
L t Įįa, Juozo tėvas.
Žnvanai. Tas yra gerai, jei žthcp-*
jono advokatą^ •
Į.ąna pastebėti ir išmatuoti
Motai
jų
■*
J
_
A
pį
e
I87^in:
j5uvp
^
etS
^
^
i€s
g
aminimas
elektros
sro-j
* * .
, ŠiątMių apylinkėse
_ ____ ___
^us supranta tokių kompaniją
B- SOCIALINIŲ REIKALU ^1511 Žandarai smarkiai sinuse įstatyn^s pasąikojb Juozas R J
— Dar tik savaitė, kai mes ‘su
Soras. Mat. tokios kompanijos
‘J
"
ves.
: KL. Pąsakykte. nuo kada praTARYBOS CHIC.AGOŠ
Rengiasi parduotZžmonėms g}'-,
nuvežtas
Fiziologija jau seniai nustojo dėjo vekti šiame krašte sveika- situokėm. o tu taip vėlai į na
f
' *r' į •’Buvo
-jr .
■ v - -į Šiaulių ligoni- kad -r vįer;tii^s ^ūnusjiurįs at* ' * .
įybės apdraudą ir dažnai visai biuletenis rašo, kad įstaiga.'2$36 nę, kur isgtdėjp
__ . tris> m^es’us’| likti karinę ĖpttybS^-jis neno- .yrusi žmogaus, organizmą, kaip tos apdrauda ir kokos rūšies ji mus'sugrįžai.
— Bet. Maryte, aš niekaip nehepa.4rūosuisios ' išplanuoti pa W. 71st St., Chicago. Ill, diflxt 'jfeisveiku si pasodino į kalėjimą rgjęS iraskoliirpš tarnauti, pa- '.tildomąją mašiną: tai — pase- yra?
Nijolė VU.
galėau anksčiau pareiti. Ir taip
skiro asmens nuosavybės perve-.^ _penkias dienas savaitėje. iįuo jį. jam grėsė kartuvės.
bėgo į Prancfęnją, Stojo ;į Pm- hęs supratimas, kuris negali
ATS. Nuo 1966 n. liepos 1 d. vos pakako vakaro, kad galė
Įima testamentu arba sumažinti pirm.. — penkt., 10 v. r? iki 4.v,
Čia į pagalbą atėjo kunagaikš- cūzijossvetirnsalių legijoną Af- padėti išaiškinti kai kiniuos
JAV-se beveik visi amerikiečiai čiau papasakoti tavernos drau
reiškinius, sakysim, kad ir žmo
- * rikoje.
65 metų ir vyresni galėjo gauti
f - ’
'
- •• ’’ • •« ?> 1
tL-v.
Penkerius
inetus atitarnavęs gaus kūnų temperatūros pasto i dvieju rūšių sveikatos apdrau- gams, koks aš laimingas - su
tavimi.
'
legi 'one. Jozag
' į Pa vumą. • * . ■ .■
j dą ir papildomą savanorišką me.
ryžių. kur baigė niatTninkų kur| Paskutiniam dešimtmetyje įsigalėjo nuomonė, kad organiz-|
(sy^yi^i0 Pagalbos)
— Tai baisu, sūneli: Tu pra
! sus ir kurį laika dirbo pas viededi mums kainuoti daugiau,
.AbA Lietuvių Fecje^nė Kredito Unija
tos ar<±itekt^’-Į879.m: išvyko Į.me pastoviai gaminas-, elektros! r- apsidraus4į
y
Ameriką ir jėįe gyveno Šri 1819 srovės ir kad 'funkdjinis orga-j
,
_____ ____ necui šuva.
m. JAV dirbo ji'alrįus.
įvairius "darbus:xiarbes: nizmo suirimas, yra lydimas ati
«; 
CHICAGO - NEW YORK ~ S.K?ETEftS8URG
buvo dažytojai’ fotografas, Rrodj tinkamų srovių ancmalijomis.
eleklrokardioklyne turėjo
■Ateife.'Susilp- j Gladenbergo
AKTYVAI 31,000,000 :DOWtV
nėjus aki ra s. ateljte uždaręs. Tu-.» grafas, patvirtindamas tą teorirėio susūaupęs $300;-grižo į Liet ją, įgalina ištiiti tas elektrinei
KASOS VALANDOS:
tuvą. Patikėjęs žmonėms. Vie-; širdies -sroves. •
taupymo c e r t if tratai
_____
ii
tam kitam išsiskoiiųęs ir pats
Tos srovės yra pagaunamos
ko be cento prie dūšios.— Iri žmogaus kūno paviršiuje su o.
MARQUETTE PARKE
SUMA
TERMOSAS
KURSAS
Į
taip buvau privedąs, senatvės iii tampomų, įmirkytų sūriame
2615 West 71st St.
sulaukęs itžiioyej^ ieškoti prie vandenyje ir atliekančių elektChicago, IL 60629
glaiidoje. —jbfclgp .jy.sekoti se j odų vaidmenį, pagalba.
312-737-2110
$500
10.50%
nelis Juozas Rusteika apie .savej Tie elektrodai uždedami ant
10.00%
, ilgą gyvenimą/-L. AJ žmogaus odos širdies srityje ir
Savaitės dienomis:
-19,999
2 metq^
10.^%
sujungiami plonyčiu laidu iš pay 1055%
3 Jnėfų^
■'] sidabrinio kvarco.
Ketvirtadieniais
------ —.
VALGIS GALI Ęf'LI VIENA
širdies srpvės. jėga matgoja\--------- «—a
,
iki 7iGQ
GERIAUSIA -APSAUGA
mą tūkstantinė11’'^ 4Uin»s vol
V&HO '
Šeštadieniais:.
PRIEŠ
wit
to.
. 1 ■'
>» w^r^r^'
Srovių, ši,-dies siunčiamų, trū
m -worw
— Vloji.i gerūrlfe-:. arn&t4ife kiai sutinka ša širdįięa plakimo
prieš sftVfrgiititį vėžio Figa gali taktu.
Wwi < fwbb^'
Širtie< pusi gamjpd
i tnili f6.tist.V. ^Hti jis vJTffAH.—
Cicerą, XL 60650
įeigĖi ArnericMO Gabcer* A«O5^trXę. kaip dešinioji
Mgąl susitariau
-•
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312-656-^231 ' .

< iaCWv Garbei# .Mtyttos. T°* ^nsė.
’
irrgMnizacijos7 Sū to ęle^žfDk.TrdiopT^fo pa
ghlba'bus lengvai galima rosektioft, Corrtrhdfl
’il vt$us pbtoloflitiius širdies reiVcei pabrėžianti. 3tad t vi
icitthis.d Tei&hi'rM. kad tai tutfeta gnJt
l
r metrinei? olikteb oetfiih 1
zicą- Toji
4uc%t:
\ 4! »

; Yra -Įfetv. 3:t»-. 6:00
Seat. 9:00-12:00

New York tai.:
212-441-6799
St. Petersburg:
£13-367^304
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RUDOKAS TURĖJO DAUG DARBO
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čikagiečisins gerai žinpmas dai muš skylutės, tai balsavimas
n minkąs St. Rudokas rinkimų bus negeras.
d en^ turėjo daug darbo. Jis bu- Kada jis viską parodė, tai da
ro paskirtas Mirquette Parko vė lapą ir liepė įkišti n padaryti
Caųipben gatvės rinkiminės būs tą patį, ką jis padalė.
tinės vyriausius tx-srjuiarys.
t Pasirodo, kad ne toks lengDar prieš G valandą ryto. Ru- vas dalykas. Skylės ne vi?nod kis jau buvo sų būriu motery
Jeigu nejdėsi kaip" reikia, tai
i< mergaičių didelio namo rūsy
je. Prie stalo sėdėjo keturios ir skylės nepradursi. Nepradėsi
rųo'.feTys atsidengusios dideles skylės, prarąsi balsą.
Man atrodo, kad bulsav;mas
knygai. Matyt; kad joą priklam
sė įvairiųnis partijoms, ir dalio vi,s dėlto atrodo labai sudėtingas.
jo, k/.d nebai-suolų, kas neturi Pirmiausia apklausinėje, kur
gyveni, vėliau duoda lapelį, kurį
teisės balsuoti.
Reikią anksti būti, eiti į dar turi p; įrašyti. Jeigu nepasira
bą., fąj Cko anksti užsukti į bal- šysi, tai noga'ėsi balsuoti. Pa
fC'virro vielą. Buvo kelios mi prastai, nepasirašau, ko nepąnutės prieš 6, Rudokas jau iš-, deitau. .Tas lapelis ne taio leng
ęjo į gatvę ir įkišo Amerikos vė va ĮKrskaityti. Raidės ned;de-j
liavėlę, kad žmonės žinotu, kur 'ės, eilutės ilges, prirašyta viso-Į
kilį numerių. R?ikia butilnai l
yrą balsavimo vieta. .
r— Matau," kad šiandien aš bū lapelį perskaityti. ‘ .Nėra reika
siu pirmas, jeigu žmonių dar lingos šviesės, kad perskaity
nėra, ri- pasakiau rūsyje besisu tum visa? raides. O tos eilu
kinėjančioms moterims. Papra- tės ilgos. Skaitai vieną, o ji su-.
šžau, -kįąd mane atleistu tuojau, simaišo su kita, viskas be švie
sos susipina. Kai skubi, tai pa-E
rep -ttri-iu dar toli važiuoti.
sirašai ir atiduodi. Pasirašyti j
, t—';’O no. tu dar balsuoti nc- neužtenka, reikia ir adresą įra•gali^ į- Aąrė Rudokas. Bįąlsųpti
gsii-Į tflrtar nuo šešių iki •.sėdy
Įžengė į rūsį kitas žmogus.
nių. Įstatymas sako, kad nuo Rudokas ir jam turi pradėti iš
6, tai '.ank&ihaų. negalima.
pradžių.-.:Jeigu niekad nabalsa;A.r maniai, kad teisėjas ži- vai, tai turi pradėti iš pradžių.
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J’v,

vasaros atostogų metu? studentą ar du laikyti A2^Į
tre Či> * heręugirdau,
kažkas pareiškė,kad AI/Tas tam
reikaui neturi pakankinai lėšų.
Studentas A. šilas atsakė, kad
jis gadi be atlyginau© pasidar
buoti tėvynės labui; gal ir kiti
jį taip pasektų. Aš nemanau^kad
be jokio atlyginimo vargiai kas
sutiks darbuotis ir mokintis po
litinio darbo.
. .-.J?
ūj i
Dėl laiko štoko-* . A2

po vieną balsą, Kaip matote,
tas mano pasiūlymas buvo prii-
.
imtas ir jau" įgyvendintas.
i
Sėkmės ALTo valdybai!
Ant. Sukauskas

AD. JAKJTO GRIEŽTUMAS

A. Jakštas-Darnbrauskas, Žurnalists - ras^Ao^s, buvo žinomas
kaip gi ieztos tvarkęs šalininkas.
Sehiatvėje buvo l?bai nervuotas
u jam paprieštarauti atrodė net
p^vu inga. nes Jakštas nepaprabtrii jaudindamas reaguodavo.
Kartą vienas spaustuvininkas
su reikalu ėjo pas A. Jakštą į
butą, buv. Kaune, Rotušės aikš
tėje, viršum "šviesos ’ spaustu
vės- Paspaudė prie dura skam
butį — niekas durų neatidaro.
Paskambina antrą ir trecią kar~!
tą. — vėl nieko.

'■

Anglų, garsus rašytojas. STJ
Arthur Comnn Doyla->, siikūręsį*
literatūroje įdomų SHerloccį;
Holmes tipą, statė Londono tea-'
t re vieną savo komediją.
’j
Vaidinęs toje komedijoje jau-t;
n’as arffstas buvo pristatytai ra^į
šytpjui. .
>i
Pasikalbėjime,
stebėdamasi^
dėl dideliu hopęrąrų, kuriuos
g ildavo Sir Arthur (Jpnąn Doyla«. artistas (uždirbdavęs tuo
met 30 dolerių per savaitę) pa
siūlė sudalyti* visam amžiui su
tarti pagal kurią jis dalintųsi
savo uždarbiu su Sir Arthur
Connan Doyltr, o šis — pus:au su .artistu dilintūsi savo
honorarui
Ą
Sir Arthur Connonan Doyla*
mąndugiąi nusišypsojo, bei į
pasiūlymą neatsakė,
Tas nežymus artistas buvo
Charles Chąplinas, kurio k<ek
vėliau pajamos "kas metais pra
šokdavo milijoną dolerių! L.

Kadangi tai bu\o vidurdienis,
pažįstamas pamatė: jeiku nieko
nėra namie, tai skambinimas ne
papakenks ir netrukdys- O jei
- Kun. Popeliuškos palaikai"
gu kas yra bute, tai, matyt, ne
■palaidoti Varšuvoje Kostkos b&ž
girdi. Tad ėmė ir skambuti il
nyčioje.
giau padarkė...
Pasigirdo žingsniai, vadinas,
skambinimas buvo reikalingas.
Į Paslaptingiji žingsniai prisiarti
vaizdas is Panemunes xiunnt
no prie dura ir pasigirdo ai s i
kūs, griežti žodžiai:
— Jeigu durų nieks neatida
tajame Name veikė, bet mes su
pratome, kaa jis ten su latviais ro, tai, vadinasi, nieko nėra na
. s
ir estais bei ukrainiečiais ieško mie....
Aš dar nebuvau prakiuręs visų
■
jGai -ir nežinos, bet jeigu skylučių, Rudokas jau trečiam
Deja, tai buve paties šeimi
jo pas įtakingus amerikiečius
yrą'’ įstatymas, tai reikia jo lai- žmogui aiškina, kaip reikia Įkiš ALTo suvažiavime ir Kongre rainiečių studentais. Kaip jis pagalbos, kaip išlaisvinti Pabal ninko. prelato, Jakšto-Dambrau
kytis’A Jeigu nesilaikysi, tai ne ti balsavimo lapelį ir kaip pra se spalio 26—28 dienomis buvo pats sako, jam tas darbas labai tijo tautas iš rusų ckupacijos- sko balsas!
gausus atstovais ir svečiais. Pir patiko ir manąs tą' darbą tęsti Vienas, kitas klausė, kaip pri
bus itvąrkos: .
. .
-f ' durti skylutes.
Suprantama, susitikimas neį
toliau.
Jis
pareiškę,
.kad
tas
ke

mąją
suvažiavimo
dieną
buvo
—r Bet" kol .pasiruošim, tai bus - (Jeigu Rudokui reikia nuo 6
traukti daugiau jaunime į Lie vyko, nes šeimininkas nebuvo
liolikos
savaičių
darbas
yra
persvarstomi
ALTo
metiniai
rei

ir šešios..
tuvos laisvinimo fcdarbtis', bet- .baigęs rašyti bei taisyti paruoš
valandos-ryto iki 7-valandos va
trumpas
ir
ne
ką
gali
išmoktikalai.
antrą
ir
trečią
dieną
Ame
Ar žinai, kaip balsuoti?
konkrečių pasiūlymų niekas to žurnalui straipsnio. L. A. ...
karo aiškinti žmonėms, kaip jie
Reikia
pratęsti
laiką
ilgiau
ir
likos
Lietuvių
Kongreso
komi

— Ne nežinau,.bet gali paro i. turį, balsuoti ,o jie visvien klai-!
nepasiūlė. Pakėliau ir aš ranĮjungti
keletą
studentų.-;
sijų
pasėdžiai
-ir
penkmečio
nu

dyti. ’Jeigu balsuoti be šešių nė- dą padaro. Jie neateina klau-. ką, norėjau ir aš pasiūlyti bet CONAN DOYL PRAŽIOPSOJO
veikti
daę^jgj,
Paskutinėje
die

Diskusijose
siūlė dėl laiko stokos, neteko psiūgalimą/.lai'.pasimųkyti kaip. bal-\"sylf/ vieno aiškinimo nesupran
PROGĄ
noje,
po
(bažnytinių
maldų
už
Ėuptių^nėš "šešias, mknau, kad. ta; tai gaunasi tikra maišadinė.
lyti, kaip tą jaunimą patraukti
mirusius prėkoyojančins dėl LieNutariau pasiūlyti Naujienose. ^rgalima' . \.? ■ /?"?'/. ■
Man atrodo, kad skylučių pra- ,
.... .1 \7T
’
-’:
.
,
‘ _
tuvai laisves VLIKo pirmanmkot ka^oie. • Pavardes
Štai mano pasiūlymas: Siūly
-t- Nąp-čra," kitas reikalas.
" , .
.. .
. \ , *,
, ,.
j dr. Kazio Bobelio nepaprastai1 kažkas pareiškė,ki
čiau Čikagoj sudaryti jaunesnių i SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
. Jisųtuojąu- išsitra.ukė įlinkimų 4 norimas
skylutes pradurti, ne1 svarbi ir i Įdomi politinė paskai-’
nuo 20 iki 40 metų amžiaus sky
-kortelę, "ir., pasakė,, kad čia ne. taip jau lengva,. Visą dieną pa
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Materialise
ta.
Paskaita
.
buvo
pasauliniorių. Kiek teko patirti, jau ją da .
balsavimo -kortelė, čia tiktai pa sakoti nepažįstamiems žmo
organizacija, -lietuviams ištikimai tarnaujanti įįau per 4fl7-iaetfe* bar keletas jaunuolių AŠĖTo dar
vyzdinė korta, kaip . rėikia~bal nėms," kaip jie pnvalo balsuoti, mąsto, lietė "Lietuvos -laisvini-)
SLA — aflrėka' kuprinius ’darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tūbą
mo
reikalus.
buojasi. Įtraukite dar vieną ki-’ ■' i..
suoti. “t ■
darbus dirba. •
>• A - y c ~ '•
tai ne toks- lengvas dalykas.
j!
Po
dr.
Bobelio'paskaitos
ir
tą ir padarysite specialų ’ jauni
.Jis parodė Aąip tą kortą rei'SLA — išmokėjo daugiau, kaip. AŠTUONIS 3ELD0?<US doleriu
diskusijų,
pranešimą
padarė
ą-i
apdraudę savo nariaius:
• '
\j •
nimo
politinį,
kultūros
"bei
lab

• kįa/-sgid^ti..tĮ;T.paru»štas apdaras.
Į mažą miesteli vakaruose at- Washingtpne vasarojęs ALTo iš
daros skyrių, ar kitaip pavaSLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško
Reikia.gęraį įkišti,, kad ji -nejit- ’ važiuoją keliautojas.
Sutikės laikomas Įstudentas Algirdas Ši-'
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
1 dinkite. Jei būtų reikalas, pakei
dėtų.-':
, y
"Č.
. ..
gatyėjė praeivi, klausia:
iscekvienas lietuyis ir lietuviu^draugas' giU’las. Jis dirbo ir mekėsi politi-i
ilas ne- skite ar papildvkite viena punkSusivienijime apsidrausti Iki ;$1D,QOO». -=,y
.
- Ręikįa.. žiūi'ėti, kad ir ,šic§
— Ar negalėtumėt tamsta nu kbs, karti su latvių, estų bei uk- papasakojo, ką {jis teų feme Bal tą statute.
3. skylutės^. įįįšjų.. trumpos gale-, rodyti man kokių viešbučio ar
SLA—apdraudžia ir Taupomąja hpdTauda — Zndo^rme^t
Būtų
gera,
kad
Į
tą.
skyrių
Insurance,- kuri ypač . naudihga jaunimui, siekiančiam •
-žiėš. l^gąlyos,. jjfegu. -pėūeisį,. ■ tai, -kambąrių nainoį- kuriame-; gąjėaukštojo mokslo w jjįfgyvenimo įrądžiaL--1 ■
įtrauktumėm ir iš kitų lietuvių
bate^it^s.Įms ", s. čįąii ramiai išsimiegotą ? ? ■
SLA — vaikus -apdraudžia pigli tenpinuotą-kp^
.
,
kolonijų po vieną ar daugiau.
■ Į " '.Ą- Kodėl" -ne, .tuojau už kampo
/
SliOOO apdraudos snunt^moka ^
? •
Man atrodo, kad tas būtų tiks
" po; dešine yra viešbutis. Jis laSLA — kiiopu yra visose lieWvj^*^Įouijažš
liausias kelias jaunimui : pri
? .*
spėt-jjįą&ji^ę
; Jeigu .gerai
Kreipkitės i savo apylinkės, kuopu ve
traukti.
jie Jums mielai pa2efbėė |- SLA Jsira
\skyiii?5 .nępradur-sį vaite, ten bųvų nušautas svečias
2759 W; 71st St, Chicago, UL Būtina Įsteigti lėštj telkimo
< Galite kreiptis ir 'tiesUTi
■ylay.Uepru^s;;, 0/ j’ėigri; yla hęiš- nž tai; kad triukšmavo-.
; • 3ŪT2STINGA7 laPEDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
fondą- Man atrodo, kad be jau
Lithuanian alliance of, America
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
nimo ir be fondo ALTas sunkiai ■
307 W. 30th Si/jNew YmirJtT' iObfll" ,
versis.
" >’
! i: ,
Atdara šiokiadieniais nuo
Prisimenu, prieš penkis me
Tel (212) 563-2210
tus ALTo Kongrese Clevelaudė
pasiūliau ALTo skyriams duoti

ALTo metinio suvažiavimo ir dešimtajam
kongresui praėjus
'

SERVE WITH PfaS »'
; THEWJIQHALaW
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JAY DRUGS VAISTINĖ : -

VERTINGOS KNYGOS

Jstril, Igno MapėEo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*
F. Rrnkflo, dr, Kazio Griniaus, taip pat K. MatūieriSaus Ir T
Meflaua straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis I

: > DAINŲ iTENTRS LAUKUOSE, poetės, raiytojoe Ir tei
Bnlf Ičklų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni
Įventea bei jų Istoriją ir eigį- Įdomi skaityti Ir nedainuojąs
ifema, gėrintis autorės puikiu rtfliumt ir surinktais dnomeahnk
bei tfkuHsUIs. Studija yra 151 pust, kainuoja 81

•’

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

VLeNHO 1MOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aynly

gyvėjimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mta
ratūrinž studija, ausklrštyta akirsnaHaia Ta 206 puslapių kaygr

Read label and folio*
directions.

PI nTUVHKASIg

PAMARYS, Henriko Tomo-TamaMfe
įBamlai paralyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni! |
Lahgrrvoc apskrižiij duomenimis. Ipraiymal {domūs kiekviena*
SėtiMnL Leidtay# Itaatraotaa nuotraukom!*, pabrigoja dtodaxm
ritarrardfiv pavadlnknaJals jų
•tndfahfoja JBB į

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
‘ ’ J

Dr. Kazio Grinisus, ATSIMINIMAI IR M1N1YS,
įll tomas ------ --------- ---- ----- -- - --- ------- ----------- 810.00

rašytojos PetrostMl Orifttaftta bŪM
maictafc

tai*. K

LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

raalaptar

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

_

1 Miko Šitokio, LIUCIJA, proza. 178 psL

86.00
86.00

85.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIU VALSTYBES SAN
84.00

82.00
kita
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ATEINA
LIETUVA,

fcet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį lietuviu!
Ir Metuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof« M
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padaH
Beturiu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini VfertiintM
Ir patarė mums toliau studijuoti-
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Subscription Rate*;

metama ...
pusei merų .____
mms menesūina
.a

,

Chicago $4500 per yexrr $24.00 per

ix months, 512.uu per 3 months. In
other USA localities $40.00 per year,. Kanadoje:
$22.UU per six months, $12.00 per
metams -______
.aree months. Canada $45.00 per year;
pusei
metų ___
-ther countries 546-00 ner year.
vienam mėnesiui

$40.00
$22.00
$12.00
$4.00

$45.00
$24.0l
$6.04

tu bi-auge su kitais kongresą
atstovai> pnvyko JAV Kongre
Jis pasistengė surinkti daugiau se pntVe-ti jungtinę AtEtcvų “Rū- ■
duomenų ir faktų, liudijančių mų ir Senato rezdfiueiją, refitaapie Sovietų Sąjungos Skriau lakjartėią. fasd ‘JAV itelegBcijn

das pašto tarnyboje. Atsilivjjdama i jo pageidavimą, Amerikos
Lietuvių Taryba kreipėsi į visus lietuvius, kad -atsiųstu kuo
daugiaii faktų iš savo patirties,
Gautieji duomenys buvo pertei,
kti kongresmnui Gihftan. Jis iš
vijo surinko daugiau 2CTK>Tak.'

6- jVAIRCS UŽMOJAI
Ameifkos Lietuviu Taryba su
. ^'Hiošn'džiu dėmesiu seka lietu.
j viu ir Lietuvos reikalus, mū^ų
< la’svės byla ir kur reikalas jaut1 riai atsiliepia. Kai spaudoje pa1 ^irodė žinia, kad Vilniaus g€le| zuikelio stotyje buvo iški'auta
I daugybė kaistų su Afganistane
i žuvti^als lietuviais, ALTas kreii pėsi į JAV sekretorių Cyrus R.

iŠkeftn tą reikalą Trnpeautihės
Baštų Są j linges pPsėdžPmąc, Mi-'
rie Vyka gals
ftoo Oiržctro 18 iki liepos 27 d. Hatnburge, V. Vokietijoje. Tas rėikalas tea buvo f^fcėltasir Bovte-'
tų Sąjunga buvo priversta pa
žat&dj:ai kiWlas ‘nfiolaWns.

va pavergtoje Lietuvoje prave
ja priverstinę karinę tarnyba,
kas prieštarauja tarptautinei tei-

pralaimėjo rinkimus, bet Walter 'Moftdale prakiim'ėii^nas ;
buvo daug didesnis. Walter Mondale pareiškė. kaR its Į
metami
$48.00
pusei metų ____:
niekad daugiau nekandfdatnos JAV prezidento pftrei- j
Kai mus pasiekė žini’i, kad
Nuo sausio pirmo* dienos
Dienraščio kainos:
kalinamas Vytautas Skuodis p ra
goms ir nepolitikuos. Greičiausiai, kad gyvens dMeha
Naujienos eina kasdien, ižskirioi
■dėjo bado streiką. ALTas paChicago] e ir pnemiesčiucsš:
sekmadieniu^ pirui«rh>nin> ir Šven me savo ūkyje. Vasaros metu jis ten gaudys ir traiškius
tadienius. LeidŽa Naujienų Bendro
riūntė telegranią Valstybės de
metams$45.00 vė, 1739 So. Halated Street, Chicifo uodus, kurių ten yra daugybė, o ’Žiemos metu rašys sa
partamento sekretoriui prašant
pusei metų---------------------$24.00 IL 60608. TeleL 421-8100.
vo atsimSnimus apie prafeimėtą prezidentūrą.
Juose
irims menesiams
$15.00
daryti žygių, kad Skuodis būtų
tlrašys,
kaip
jis
vakar
pasakė,
kad
jis
rinkimus
prateirienarn menesiui
___ $5.00
išvaduotas. Telegramos turinys
Pinigus reikia siusti pašto Money
iliiose JAV vielose:
Oi'ūeriu kartu'Mi
rpėjo dėl mikrofonų. -Kada jis išeidavo kalbėti, tai rifėko
buvo pertektas ir Helsinkio ko
misijos Vaš:ngtone pirmininkui
jis taip nekentė, kaip atkištų mikrofonų. Jam kiekneT>ante Fascell
ną kartą ateidavo mintis juos ištraukti ir paleisti'! šalį..
0 Reaganas laimėjo, nes jis su mikrofonuj jausdavosi
ta- demarsas dėl pavergtoje Lie
kaip namie. Jis galėjo kalbėti ‘ir Įkalbėti, tų patfhl ’rtŠhe
tuvoje veikiančios
Helsinkio
SKiiausKas
čių
nekartodamas,
tikslių
žodžių
neieškodama's,
visai
neDabar, kada prez. R. Reaganas laimėjo,
grupės nario dr. Finkelšteino ir
Naujienos privalo sustiprintisavo finansus sirūpindamas, ar kas atidžiai klauso, ar neklauso, lis
reikalo negalima apleisti, riaiisyhės žmonėmis ir kongreso jo šeimos neleidimo emigruoti.
niekad nelaukdavo, kol jam ateina nauja mintis. ir ne Lietuviams reikia rinkti , duo- atstovais, kurių artimiausTen^s
Okupante
propagandinėje
Dabar, kada prezidentas Ronald Reaganas laimėjo karkdavo kas antras žodis tos nelemtos *‘a”... Rąš jį męnis apie Sovietų vykdomus .pabaltieciu draugams buvo įte?-ę S*patYdoje paskelbus, kad paverg’ toje Lietux’ore lankėsi JAV vi
rinkimus ir valdys galingiausią pasaulio valstybę dar imntys tvarkingai slinkdavo ir jis labai aiškiai jas dėstė Taijptautinės pašLo jsuįarties iau ti puošnūs adresai.
zvjjius,; tuos iaktLLsr.regrstruGti.
1982 m. liepos 28 d. Jungtinis! cekonsr-las Leningrade, neva ofi
ketverius metus, tai Naujienos būtinai privalo sustip
Prez. Reaganas -Kisin'gerio; nemėgsta, ’bet “jis ;pA- Juo' g-ilima pers ųsti Amerikos Amerikos Pabsltiecių Ko mite- cialiai
•
- vizituodaipas . okupanto
rinti savo finansus. Prez. Reaganas neslėpė savo nuo-, -kyre. jį Į'čentfO ir pietų 'Amerikos Valstybių kpihisiją, ‘Lietuvių .Tarybai, "kad i-eikale tas - suruošė iškilminga minėji- Liępi^pTęL jifenilVtą iškamšnię
monės' apie kraštė finansinius, reikalus, nebūdamas pre ■kuH iprisispyrųšį. reikalauja, kūd, visi ispanai ir.Įjrefiaf binu galima, panaudoti,. ,». ' .7 ;Šną ^0 in. sukakties, kyli
*džią,^ ALTąs "pasiuntę, raštą
zidentas, jis dar mažiau kreips'dėmesio į'kitų nuomones, liecmi mokėtų didelius nuošimčius- už paskolas. Nesvar
5- Jithgtm's Ąmerjkiečhį 1 - jurė- 0ripazinbzL.fetiivą,''TJatvi-''VjflŠty’o&s ae^rtamertuit fwiroiJ
1
-»
•
■
*1 ■* .5-1
1 ją,ii' Estiją, proga.’ Minėjimas Ciyilamas, kaif tdks?Taiik§masis,
kai tvarkys krašto "finansus taip, kaip 'jam geriau at bu, ar jie turi pinigu, ar neturi, svarbu, kad mokėtų sko
i Pabalti'eciu Komitetą.
i ivvko Kongreso-- Raybdrn-jrigu ,:iai. ticca;
su
rodys.
,
las, ypač, kad -laiku būtu sumokėtos visos Skolos.
,?$upraniaiha. kad palaikant oy ! minose, dalyvaujant anlčštięms ■JAV . pelitine linijąį.—nepripa
Kad nebūtų jokios abejonės, nei amerikiečių, nei už-;
Naujienos,- tai ne Draugas. 'Marijonai moka iš par- /sūš su Arašingtoiio- ’istai'gomis! valstybėr pareigūnams.’
žįsta ni .Lietuvos inkorporavimošiemečių tarpe, du trečdaliai krašto piliečių atidavė bal rapijiėcių iškaulyti didelius palikimus, jo -vėliau usvais- gatlma tikėtis didesnio ‘pasiseJ so nariams, administraėigos Įs- Tasktifius ‘žli ioms. kad p r i e
sus prezidentui Reaganui, o Walter Mondale. negavo ne tyti didelius palikimus, o vėliau švaistytis suaukotais pi kfftio, jei tęnka kilbeti didesnių: taigų atstovams ir apie dviems Sibiro'dujetėkto linijos statybos,
vieno trečdalio. Prezidentas Reaganas pravedė beveik nigais. Tėvas Rimšelis, norėdamas tapti .generolu, virš sažabūrių 'yaid.ū-'IŠėI to Ameri-j šimtams pabaltiecių. Už nuopel- . kiitia. diljo&^eitii į Vakarų Eu
visus atstovus Į prezidentui rinkti konvenciją, o Mon milijono nuvežė Į Romą. Lietuvių suaukotą milijoną jis kos Uetiivių Tai^’ba daugelį sa-! -mis ‘Pabaltijo vtdrtybėmš 'buvo ropą, šoviėftii Tiaj'dąia Salinius
dale negavo nei šimto atstovų. Ką šimtą, jis kažin ai atidavė, o generolu jis netapo. Grįžęs į Chicagą, jėzuitų ve pastangų,vykdo per Jdhgti-I skirti "Baltic Freecom Award’’ iš savo kcncentraeios stovyklų
hį Anįėržios Pabaltiečių’komite - buvusiems .prezidentams Fordui kaip darbo Vergtįs. AiLTas parapravedė dešimtį? Kadangi išrinkti atstovai gali paduoti-, centre užsirakinęs duris, jis s&vo tuKį išliėjb, o dabar ir -l&j kūri sudarė .ĄLTas, Ainėri- ir Cafteriiii.
ambasadoriams 'se ląišfctts Aitglij'os, Prancūzijos,
savo balsus už bet kurį atstovą, niekas už tai jų bausti Vėl pinigų prašo,.. Tuo tarpu 'Naujienos negali gauti pi- ’k&s-latviu ’ draugija T>ei Amėii- Heiidersohtii ir Kapeimanui ir Vokietijos ir Italijos ambasado
negali, tai galės atsirasti, kuris savo balsą atiduos WTal_‘ nigų. kuriuos gėros valios naujieniečiai paliko -mttjie- kos. TEAų
šiame keliems■ kiliems, iš ALTo tose riams Vašingtone, prašant, kad
teriui Mondale, o visi kiti 500 su viršum balsų bus ati-i noms. Teks samdyti advokatus ir reikalauti Naujienoms kbrriiĮete nuolatiniu ALTo ats-p iškilmėse dalyvavo dr. KL Šid- ‘jų kristų vyriausybės ištirtų tų
duoti Reaganui.
priklaušančių -pinigų.
'
\ • tova *yra dr. Jonas Genj^s. o jį lairskas, dr. L. Knatičėliūnas, darbo vergų naudojimą prieš
^pavaduoja Milda Vaivadienė. kun. dr. J.'Pruiskis;
tiems kraštams prisidedant pr e
Ikiršio meto Naujienos skelbė kitų įvairiausius va- Pirmininkavimą, šiame komitete -PabJtieeų komiteto nariai da to dHjOiTėltic statybos.
Didelei amerikiečių daugumai patiko prez. Reaga
nas, kad jis turėjo drąsos pasiųsti Amerikos karius Įr jtrs., bet dubą r jos to daugiau nedarys, kol nesustiprins ’kiekviėnieriais metais perima lyvauja į vairi nose’ 'Kongreso ko ALTas pškaftetinai darė deGranadą ir neleisti komunistų agentams be teisino žu-„ savo finansinių reikalų. Naujienos padėjo įvairioms or- kita tautybė. Komitetas yra la-’ miteto pasėdžiuose, pateikdami nraršą dėl lietuvių oolitiniu ka
dyti granadiečių. Jiems patiko Reaganas, kad jis Įsakė ganizacij'oms, draugioms ir klubams susidaryti reika ■'bai i a irt rus Lietuvos. Latvijos, saw liudijimus; ypač kai kyta linių išlaisvinimo. ALTas krei
Estijos reikaluose ir iškilus klatt 'koks p^baltiečius liečiąs įstaty
nuvežti vidutinės galios raketas Į Angliją, Belgiją, Pran-\ lingas'atsargas, bet dabar pačioms ■- Naujienoms reika si mui tuojau kreipiamasi į pre- jmo projektas ar trėzodiucija. J, pėsi į JAV paštų sekretorių, kad
būtų įkeistas Dariai! s'-Gitėno
cūziją ir Italiją, ir Įsakė kelioms Įkastoms raketoms už ’ lingi pinigai.
zidentūrą. Valstybės departa-. 1 Amerikos Lietuvių Taryba pašto ženklas lyšium su jų 50 m.
Naujienos
jokių
atsargos
fondų
neturi.
Naujienos:
pusvalandžio kelti Į padanges Maskvą, jeigu sovietų ka-'
mentą, kongreso narius. 1981 m J kasmet su keliolikos tuksiančiu sukaktimi nuo jų heroiško. žy
porą
kartų
užsiminė
’
skaityt
o
jams
apie
sunkią
ir
nuolat
Jungtinis Amerikos Pabaltiecių, dolerių įnašu prisideda prie šios gio per Atlantą ir jų tragška
ro jėgos Įkels bent vieną koją Į Vakarų Vokietiją. Ame
rikiečių daugumai patiko Reaganas, kai jis nesutiko su; sunkėjantį ekonominį gyvenimą, laikraštis.-leisti kasdien Komitetas šventė savo 20 m- institucijos išlaikymo. Pabaltie. mirtimi.
(Bus daugiau)
stabdyti gynybos bandymų erdvėje, kai Gromyka už darosi brangesnis. Vieni naujienieciai šį klausimą su veiklos sukaktį, kuri buvo iš-1 čių komitetas turi veiklų rcikakiTmingai
paminėta
suruosiant*
lų
vedėją
ir
ryšių
palaikytoją
suko Į Baltuosius Rūmus ir prašė, kad nebūtų vedami pranta ir patys pagalbą atsiuntė, bet to neužtenka. Nau liepos 11 d. priėmimą Atstovų kaip nuolatinį tarnautoja, o va—New Dehli mieste 20.000 ri
jienos prašys visų, kad padėtų. Prašome neatsisakyti,
bandymai erdvėje.
Rūmu komisijos posėdžių salė- sąrą įjungiami visų trijų tauty ebų neteko namų, maisto, apsiWalter Mondale šiuo klausimu neturėjo savo nuo kai gausite laiškutį. O kas laiškučio negaus, tai prašome be. Atsilankė'apie 250 lietuvių, bių internal kurie tuo būda gyveno stovyklose, kur buvo
latvių, estų drauge su JAV vy- ruošiami politinei veikiai pa- š oks toks saugumas
monės, todėl taip smarkiai pralaimėjo. Jimmy Cart-eris padėti ir be priminimo.
25 cents per copy

Užsieniuose:
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‘ kurių dattg atrasta didelėj teritorijoj nūo "BaTti- tėvą: “Vater was ein kome gros, Bie Ziten (Zei- Koenig Mindo ve, Schweiz, 51 p.): ‘‘Mindaugo tė
jos pakrantės vakaruose iki Okos ir Maskvos ba- fen) sinen genes moehte-man -nicht vinden>”-jo vas (Rimgaudas) viešpatavo 12 amž. pabaigoj ir
#«nų rytuose, nuo Kijevo pietuose ligi Ladogos (Mindaugo)
*
SIMONO DAUKANTO
tėvus buvo didelis karalius ir tuo 13 amž. pradžioj”.
šiaurėj (G. Federov “Lobių su Lietuvos lydiniais ku’ku nebūto jam lygaus. Lenkų metraštininkas
LIETUVIŠKA VEIKLI
(Bus daugiau)
ir monetomis topografija, Lietuvių istorijos insti-. M. Bielski (Kronika
Mindaugo tėvų laiįinuiiina Polska)
ibHAAd) jjiunievų
i«aituto farffcai. Vilnius, 1951, II t.)”.
|! ko Rimgaudą. -Ir objektyvūs istorikai taip byloja:
W dhiingi lietuvių karo žygiai liudija apie
1) Trof. Ig. Jbhyri^s (Lietuvių tautos istori
Vakar pa?tba5gė Aleksandros Vaišiūnienės
APIE SANTVARKĄ
prieŠiūlfidnuginės Lietuvos valstybės buvimą. ku-! ja. 1S28.H t., 48 £.): uByehovco kronika tokiu £a- ^Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išei« knygos
Lietuvos valstybės senumą liudija ii- lietuvių sų kronikos mini, kad 1169 m. lietuviai, vudhiwm- skatftiusi suburti ir paduoda Mindaugo tėvą "Rimformoje. Kas norėtu šią knyrą įsigyti, tai nrašokalbos žodžiai, kurie apie Kristaus gimimą pa jami Skirmanto sumušė rusus prie Pinsko, kfht. gAtttfok sujungusi šavb valdaion Lietuva. Vienoj
s parašyti tokiu adresu: Mr. Jurgis Jašinskas,
teko Į suomių kalbą, kaip I. Gedainis (Kas esi M. Kojalovič (Čteniia po istorii Zapadnoj KOssii, vietoj hychovcoJu^flfo darIniVodo, kad RJmgau- 761 Fast 7th'St., Se. "Boston, Ma., 0Ž12?.
Lietuvi?, 1938 m., 25 p.) tvirtino, jog suomiai iš 64 p.) tvirtino: “Anuo laiku ir beveik-ligi totorių
yra tres MugrtTra Ycrm-ršę^-rusų ir totorių kuKęlias dienas Naujienų atkarpoje ^s J. Vcnrlietuvių paėmė ne tik šiuos žodžius: arklis (ark įsiveržimo mes pastebime daug kartų lietuvius
likštius”.
•;
Hov<w* “Sittwnn Daukanto lietuviška veikla”,, o talai, kirvis (kirves) laivas (lahra), ratas (rataR puldinėjant Pskovo. Naugardo ir TverO vieftrtfes.
2) krtff. dY.
p.): “Ritngaupirtis (pirtis) ir taip toliau,
lt pavadinimą Taip toli į rusų sritis lietuviai įsibrauti negalėjo,
enijo Lietuvą Į vfawpl
valstybė (susuomintai valitus), vadinasi, lietu kaip tik per Gudiją, vadinasi. Čia įie huvpi&Vi
‘‘Ristom Li
PSfetfjnje ■ėjo T. Puviams jau prieš du tūkstančius metų buvo žinoma žmonis,'bes 1dtaip negalėjo imtis tokių drą4t|^y thtranfee.
mrtiftrs
IMlMo?’. ’Šinm:s
gių”. Ptof. dr. J. Ochmanski (35 p.): “Jah MšAvalstybė.
•/
v
dienomis pradėsime snaUsdiaCi to paties r.nto84
m.
žiemių
pskoviečiai
sunkiai
ktrtūjo
šit
lietu

rtas
mirė
W
S
galingas,
jog
Panašiai byloja ir atrasti pinigai, kaip prof,
riaus naują romaną “Kova ir nu ik”*.
dr. J. Jurginis (Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoj, viais. 1201-1236 m. lietuviai padare hemažiaii 10 jam visoj LietuvojJ nebuvo lygaūs. Jo sūrtūš Daus
Kas norėtų įsigyti Puėėno “Susitikimas Mon
1962, 74 p.) nurodė: “X amž. Lietuvoj atsirado karo žygių, iš kurių 22 prieš vokteH4s Livonijoj,-'
41 BrJG."3tM|l9tnLfta<«it4lw*GršhiVhte. 1F&1, tanoj’’ ar kitus jo leidinius, nrasorw kMptis i
vietiniai pinigai — ilgieji. Tai buvo sidabrinės 14 prieš rusus ir 4 prieš lenkus”. /Prctf. (h\ H.;
piršto formos lazdelės su keliais įstrižainiais įkir Paszkiewicz (The Origin of Russia, 1954. ©4 p.)- V) p.)< <rKrihHs istoriškai žinemas lietuvių valdy Getiutės leidyklą. S27 psl. $5. Petras Gėtvfla, 2008
timais. Jų rasta daugelyje vietų Lietuvoje. Ras pabrėžė: “Lietuvos kariuomenės, kuries 12žfc fr»dt. tojas yra^w»gwr^^toiri» Qjuri^jterejo ir laimėjo Hnbsmi. Hnt Springs, Ar. 719T3.
kAre su nffieis,
pavietrių lietuvių padermių
tieji sidabro lydinių lobiai rodo, jog lietuviai X įžygiavo Į Naugardą, buvo tokiofc didelės, jog
turėjo savo pinįgus.ir vedė intensyvius mai ko panašaus nėra buvę nuo ' įiasailįio pramlds, ’riijilhjf fib <&v4
PMTS SMAITYK I* KITUS PAftAGlHr
5)Dr.
A.
t
Č®
p
)
;
s
Lietuvos
I
kaip
kronikos
tvirtint)
”
.
<
nus su kainynais”. K. Meškauskas ir S. Tarvy
SKAITYTI tMENfcAST) '’HMHttHt/V*
Istoriniuose šaltiniuose kalBalhn ąpie Lietu
das (Lietuvos ekonominė geografija, 1957, 81 p.)
j
‘teigė: “Topegraiija senoviniu tebių. kuriuose bū vos valdovą Rimgaudą. Livonijos eiliuotbfi kro- 'ttfVą.
«) Dr. J. T
ta lietuviškų lydnių bei monetų (1(H2 amž.) ir nika (Reimchronik. I, 630) rašo apie Mindaugo
J. VENCLOVA
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baltiečių re kalams ir kurie
<k> bendradarbjavhną tarp šrų
trijų taxRyt>ių jaunųjų inrelek:tnaių. ALTa> lietuvio interim
?šteikyrnui kas vasarą skir a rei
kiamą stirną.

■

ALT pirm.’ir. Kazio Šidlausko prane&nūū
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

....................................... IIMIMIllllMM

1729 & Halsted St
Chicago, EL 60608

Charles Stasukaitis
FD.

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikoj

PRANEŠIMAI

Medicinos direktoriui
1938 S. Manheim R<L Weetcheiter, 11L

Chicagos Lietuvių Našlių,
Našliukių ir Pavienių Draugiško
Klubo priešmetinis susirinkimas
Tel: 562-2727 arba 562-2728
įvyks penktadienį, lapkričio
Nanurmortas. Aliejus
Dail, pocęviėiūlė
9 d., Vyčių salėje, 2455 W. 47th
Street. Pradžia 6 vai. vakaro.
caro rublių); kiek atsimenu, čia
(Nariai kviečiami atsilankyti, MYKOLAS BIRŽIŠKA
Service 461-8200, Page 06058
'
vėl man brolis kažkaip padėjo
nes turim daug svarbių reikalų
*ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
aptarti. Po susirinkimo bus Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų Angaricčiui del jų akis apmui- I
linti ir nusukti nuo jų jo dėme- 1
vaišės.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
'■į. O tais p:nigais teko mums I
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
A. Kalys
C?5.brangino Maskvos pinigų. Ir tik
TeL 827-1741 — 1742
verstis ne tik Kapsuko valdžios |
3921 West 103rd Street
Kad iy .kiek, ąptm’gęs rųoj’tai. btttfc Yadovas nekartą sa metu skiriant tiems dalykams, 11
Valandos pagal susitarimu
— Amerikos Lietuvių Piliečių kytojas, bet šu4> gen>§ ir g’abus kydayb galįs lietuviškųjų ir ki- kuriems iš jos nebūtų galima nėl
Pašalpos klubo' susirinkimas žmoguš, dar T918 m. rudenį
tų švitimo įstaigų sienas išlip- prašyti nė imti, bet ypačiai ke. į
Telefonas 523-0440
įvyks sekmadienį, lapkričio 11 no, kųii.’J. Jipktos ir M- Yęą dyti - Maskvos kerenkomis nuo lis pirmuosius lenkų valdžios
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak komisijos "buyer atleiste., "iš gim pamatų ligi kąramų, stebėdavo- mėnesius, kai mums taip svarbu
OPTOMETRISTAS
salėje, 4500 S. Talman Avė. Na nazijos mokytojų tarpo,, -kurią
mų$ “per’mažai’ reikalaujant buvo visą mūsų tautinį darbą
KALBA LIETUVIŠKAI
riai kviečiami dalyvauti. Bus betgi kaip’lietuvio’ii-mano draųmokykloms užlaikyti ir kitiems Vilniuje nustatyti nuo lenkų ne
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 vaišės.
Ben. Jurėnas, rast* go likipiu bųvail susirūpinęs, švietimo dalykams, brukte įb-l priklausimą finansiniu, tad ir JT- , _
''w —
L
•* -V . • , •
Tikri r a akis. Pritaiko akin i n,!
■man tar$>inirtkąujant gavo išj rūkdavo “avansus”, iš kurių ki ■ i politiniu atžvilgiu.
ir “contact lenses’’.
Vaclovo ’nesudettngą pareigą —- ti, pąsinaudoję komunistų pra
RAŠYTOJAS JULES ROMAIsekti spaudoje švietimo daįy’kus laimėjimu, kas Kąunan pabėgęs, Nesigailėdamas Maskvos pini
NAS TAIP POLITIKAVO
..Savaitę-kitą-šį tą sau iš laikraŠ o kas ir. Vilniuje likęs,, nė neat- gų, švietimo komisariatas svajo
Dr. LEONAS SEIBUTIS Populiarus prancūzų rašyto „čiu passi'žymėjęs ir pasikarpęs. sirkaitė- Naudodamasis
Naūdbdamasis. komu jo įvy-kdysiąs daug svarbių mok
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
jas Jules Romains, kuris savo pagaliau ryžosi - jis nueiti .'‘pas.| nistų dosrmntm kaip “sovietskij slo. meno ir šiaip kultūros su
TĖVAS IR SŪNUS;
manymų, dažniausiai mano bro
PROSTATOS CHIRURGIJA
laiku nepriklausoybės ’metais, Mraugą komisarą” pranešti jam
2656 West 63rd Street
lankėsi Lietuvoje, -išleido kny j'.šiokias tokias savo', ‘’darbo” iš nioje esamus mūsų įstaigas ^ke-*' lio sugalvotų ar paimtų iš mūsų
Valandos: antrai 1—4 popiet
gą, į kurią buvo Sudėti rašytojo vadas. Tačiau. Vaclovas jo T uo rentomis- ir cariniais taip, jog švietimo ministerijos žmonių ir
straipsniai ir kalbos.
lumu" ne tik nesusižavėjo, bet bl; didėlio vūrgo, kad ir tos pat ypačiai remiamų V- Kapsuko,
2533 W. 71st Street
Ofiso telefonas: 774-2880,
ir supyko, kam .šis lenda jam į Saldžios gerokai varžomos, jo VI. Požėlos ir-kitu revoliucinės
Rašytojas tuo laiku gynė Pran
1410 So. 50th Avė., Cicero
Rezidencijos telef.: 448-5545
akis,'čia pat pareikšdamas, jog mis jos išsivertė ligi Varšuvos valdžios vyrų. Sumanymai bu
cūzijos premjero Daladier val
šis karpinio darbas nė kiek jam lenkai paveržė Villrių iš kernu- vo platūs, jų vykdymas dažnai
džios užsienių politiką ir Miun
Telef. 476-2345
nesąs Įuomus, jokių pranešinė- nistų. Tuo būdu vylesniems lai neprakti’kas ir net naivus, bet
cheno poziciją. Jis teigė, kad
jimų ar atsiskaitymu nebūsią kams- gavau pasSaikyti žymią vahlžios viršūnių ir nekartą pa
Prancūzijos didybė yra koioniareikalaujama ir s viso tesidžiau dalį Myk. Sleževičiaus iš Vil čių vykdytojų nuotaika taip en
Florida
linės imperijos sąvokoje. Ir kon
gia nevaržomas ką dirbti ar ne-, niaus išvažiuojant man paliktų tuziastinga, jog to komisariato
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti
flikte, kuris galėtų įvykti vo
komisaro jų. riet ir,sausio'mėn. F. Bort- teisingiau negu kitų tos valdžios1
dirbti
.
Išėjęs
iš
savo
kiečiams verži antis i rytus,
uolusis komunistinės švietimo kevįciėnės ir.’Fil. Grincevičiūtės įstaigų veiklai būtų galima pri
Prancūzija# turinti užimti stebė
nesitvėrė iš Kaimo' foums parvežtų sumų. taikinti, vėliau išvytųjų iš Vil
1 in’jūs vykdytojas
Prostatos, inkstų ir šlapumo
tojos ar arbitro paciziją....
pavyko niaus komunistų pęr plačiai nūs
džiaugsmu sužavėtas, žodžių ne Patiktuosius pinigus
takų chirurgija.
rasdamas savo pagarbai išreikš man apdrausti nuo Z- Angarie- tatomas, apibūdinamas, “revoliu
5025 CENTRAL AVĖ,
ti vyrui, kuris sugebąs “gražiai eio uoslės tik nurodytų ("Trr- ciniu kūrybiniu romantizmu”).
(Bus daugiau)
VANCE FUNERAL HOME
— Nelaimes metu Indiją val pagerbti užsitarnavusį žmogų'- ■ mito” nr. 21) susitarimu su bro
St. Petersburg, Fla. 33710
dė prez. Zail Sinph, kuris įsa
— Tai bent komisaras,’ nė liu. Atvežtiems pinigams taip
TeL (813) 321-4200
' 1424 South 50th Avenue
kinėjo kariams ir organizavo koks ministeris ar direktorius! pat buvo gyvo pavojaus, nes nu.—Antradienio ryte Indijos so
naują vyriausybę. Be jo, Rajio Ar gali būti kas geresnio už p’. sistatęs, prieš mane kaip prieš stinėje dar buvo nužudyta trys
Cicero, 11L 60650
Gandhi
nebūtų
prisaikdin Vaclovą?
įf
;
j’T! ’ socialdemokratą Kauno dienraš sichai.
TeL: 652-5245
tis TTiesos Kardas” dar sausio
tas.
Apdraustas perkrau^ymac
Toliau Ga: deltoms ne ' tik
28 d. buvo paskelbęs tikslią per
— Vakar atsistatydino visos
Iš Įvairių atstumų.
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
uolumo neberodė, bet tik tetiki-! p. Bortkevičienę man įteiktą su
Čilės kabinetas. Nepatinka pro
J
ANTANAS VILIMAS
nori laikraščių paskaityžnu sąyo mą (300 tūfei. ortu ir 100 tūkst.
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
testai ir beprasmės žudynės.
TeL 376-1882 ar 376-5996
malonumui, o šiaio uoliai tęgėrė kom.sariatinę arbatą, pastip
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
rindamas ja komisariatįniais bu
f-—’-... -~---=== —
is, ir įvairino laiką drau
terbrodais,
PERKRAUSTYMAI
Aikštes automobiliams pastatyti
gams ir ypačiai draugėms, vaiki
čiodamas po rištinę ir pasakoda
— ■■
. :--- —.... . ...
Leidimai — Pilna apdraudė
mas anekdotus- Seniai jau buvo
ŽEMA KAINA
praūžusi revoliucinė valdžia,
Priimam Master Charge
ižo o lenku ir net mūsų val
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
Tai. 925-8063
džios laikai, Gaidplipais vėt mOr
kė gimnazijoje, ten buvo ne
STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
šiesi i aprūpintas, o vis dėlto,
z
pri-imindamas aituos komisaiiLACKAWICZ
tūus laikus, .pasigėrėdamas' matr
SOPHIE BARČUS
UILLIĄ DAGIS
kartojo:
|
Laidotuvių Direktoriai
RADUO 8B1MQS VALANDOS
_Tai buvo ta:lpri, geri lail^ai; į
nVnkptė, gyvtjpisi Marquette Parke
Niekad.>s, tur baL jau jie nėgę '•
FUND
Mirė MISI tu- Upkriėio 6 <1 1:KI vai. i-yto. sulaukusi 96
TeL RE 7-1213
2424 West 69th Street
gris”
Gmrięhorrįs,
žįhcrna. gih
eikliam. G ųiųsi ĮJetifPoj, Baublių kaime, I^ukuvos
mums eiti ryškiu įn>dymn. kaip
vl$., Tauragės apskrity. 1888 m. spalio 10 <1
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii
Kapsuko valdžios žmonės ne?
Wiko nuhtwėę: 3 dukterys — Lucille S. Shotas, vyras
TeL 974-4410
> Ct.; (isnšfaftce Gorski, vyras Joseph; Albina Sliozis,
daarcunė mitų* josios Trias John, sūnus Albert Dagis,
TWU 77S-IMS
■ng/ię ftuA; bnifcs Lwh-ikat; krikšto duktė Barlnua Jaraska. 6 anūkai, 11 Įtfoaftuikaį daugolig kitų giminių, drau
gų bei pažįstamų.
Nuo 1914 metą
>
-Amerikos Lietuvių Piliečių klubui. Bą ighton
MTD4AVD FEDHUU.' 8AV(Se’UA’ių Moterų klubi^. Žemaičių klubui. Suvalkiečių
/' VASAITIS-BUTKUS
[N G S ap tar uja tauQyaio ir
<■111.
■■■
įgijai, Contratertrity of j|c Annc.
ia
rrasltolu reikalas vitM
Kjįnųs pašarvotas 2121
69 St. koplyčioj. (»aiima lan>arodytą pav 08 A1OBT
XM> 4. iki -9'
vak, Ir ketvirtadieni nuo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
\
v
/
a
KAZĖ BRAZDŽ1ONYT8
ikhjaųių penktadiėn^ 13.00 vai. lyte iš koplyčios
apdraustas
W4V
Gtmii0o parapijos bažnyčią 10:30
1446 South 50th Avenue
►100.000.
1‘ĄD gadnhuigų pati ■aidu bus laidojama šv. KaVALANDOS: 3—9 darbo dienomis
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I
■

KNOW YOUR HEART

Cicero, Illinois
Ateejra D^gis • giminės, draugai ir pažįstami
ūebi

r Mat

Telefonas — 652-1003

v

S--.

Id. /.’W'ofiOO

• S — NrnfleUM, Chicago, 8. TU

Friday, November 9, 1984

Krun ko- naujo tomo prlstaty- nyts dar tęsis 8 metus, ir kiek
kair..
mą DJyvaus vysk. Baltakis, j
Jėzuitu ramuese
j
1984 m- lapkričio 4 d. 8 vai. r.
Pirm. W. Kalvaitis ragino na
klarquette Parke Š\ Vardo Dr-i rius nevėluoti užmokėti 1985 m.
jos iš parapijos salės būrys na-l
PRANEŠIMAS
nario nekęsti. Paminėk ir įpie
’V
rių atlydėjo valstybinę ii a-jos kasos stovi.
< Li: tuvių Enciklopedijos lei
vėliavas į bažnyčią. Šv. Mišias,
dyklos knygas galina užsakyti
KKAL MT ATI
«ALS
UAL ESTATi FOB iALl
atnašayo kun. Z. Gelažius ir pa j Scenoje buvo liktorius su tri
Čikagoj
šiais
vietiniais
?
telefoV4
sakė pamokslą Šventą Mišių au: mis degančiomis žvakėmis, Dvi na is: 858-3837
ir 434-0211. Tuką nešė pirm. W Kalvaitis ir J- uždegtos už mirusius D-jos naPASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
rius ir viena už Amerikos ka rime dar pilnų komplektų Lie
Soner.
£K fFVAK NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUTM AU
tuvių Enciklopedijos, 36 L, kaiPo oamaldų Šv. Vardo dva-( rius., žuvusius karuose KlebDEL VISŲ INFORMACIJŲ
na
> ft.), Enci k Icped j a
rios vadas kun. V.Miknla.itis per į A. Zc.karainkas sukalbėjo mal
tuanica, 6 t. — $125.00, V. Krė
skaitė lietuvių ir <mglų kai-, dą už mirusius narius ir karo
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
vės Raštų, 6 t. — $32.60. Užsisa
tomis priesaikos tekstą. Po įpi a. veteranus žuvusius karo metu.
PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentu
stinės giesmės visi rinkosi į pa Tuo susirinkimas ir baigtas.Da kykite šiandien, Leidyklos adresas: P. O. Box 95, South Bosrapijos salęlyvavo per 40 nariu.
£212 W. Cermak Road
Chicago, HL
Tel S47-7741
Pirm. W. Kalvaitis pradeda-j Kitame susirinkime gruedži > ‘ten, MA 02127: telef. vakarais
mas
susirinkimą, pasveikino- mėnesi vaišių fundatorius—Pet
BUTŲ NUOMAVIMAS
dalyvius. Kleb. A. Zakarauskas kaus laidotuvių įstaiga. Narius
d
sukalbėjo maldą. Pirm. W. Kai-, kvietė dalyvauti su šeimomis.
■ MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
Premija jaunimui
valtis dalyvaus pakvietė vaiš’nJ> NOTAR1ATAS • VERTIMAL
tis kavute •
Dr. Leono ir Irenos KriaučeJI8Ų RtFŠIĘ DRAUDIMO AGENTŪRA
Kleb. A.Zakarauskas priminė: KLAIDINGA INFORMACIJA ; liūnų šeima s?vo mirusiam sū[ nui ir broliui prisiminti skiria
festivalį kuris bus lapkričio 10
— 11 dienomis parapijos salėje, t Praeitais įlįstais sausio 19 d.
INCOME TAX SERVICE
Ten bus stambi piniginė loteri- Į P. Petrulis, Margučio radijo t
EUGENIJAUS KR1AUČE6529 So. Kedzie Ave. — 771
- net $1,500.00. Eilietų šak-j bangomis pranešė, kad L. Bend
LIŪNO PREMIJĄ.
pradedamos
grąžinti- ruomenės krašto valdybos pir
neles
mininkas, dr. A. Butkus atnau-į
skirti sąlygos yra jjj (į (pašte antspaudas);
Ten bus ir vaišės.
sum
vėl'au įmestas į LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
tokios:
PATAISYMAI
J. Bacevičius priminė rinki jino bylą prieš R. Lietuvių Ben
i
i3. Premijuotino asmens ar t Vislus užtvanką,
ČIA GERIAUSIA VIETA
Turiu Chicasos miesto leWEzxj,
,1.
Eugenijaus
Kriaučeliūno
druomene, ir kad teismą laimės
jaunimo veneto tinkamumui
Dirbu Ir užmiesčiuose, rr*tt,
LIETUVIAMS.
pląn’’ ir neduoti obligacijų, nes! tarp 4-6 savadeių-. Dr. A. B’ut- 1000 -dolerių ■ premija skiriama įvertinti sudaroma Jury komisi
garantuotai ir užminei
— Trečiadienis buvo ramus.
KLAUDIJUS PUMPUTI!
jos nauda labai problematiška- kus, būkit malonus, paskelbki- ■ lietuviui jaunuoliui, geriausiai ja kurion po vieną atstovą ski Ryte pirmą kartą New Dehli, ) butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talman Art,
Kun. K. Kuzinskas lapkričio te spaudoje L. Bsndruomenei I pasireiškusiam raštais (lietuvių, ria Pasaulio Lietuvių Bendruo mieste pasirodė schai. Moterys Dilelis butas savininkui. Geras inves
Tol. 927-3559
25 d. prašė atvykti i Religinės ^teisinga informac|ijąL Ar teis ’anglų, ar kita kalba), veikla, or- menės jaunimo reikalams vado- bando nustatyti, -kad ir kur žu tavimas.
ganizaciniu veiklumu ar jauni-ivas> PasauHo Lietuvių Jaunimo vo jų vyrai ir broliai.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.
Į nio vienetui (sambūriui, tauti-1sąjungos valdyba" ir JAV Lietu
DĖMESIO
62-80
METŲ
AMŽ. VA1RUOTOJAJ
mų šokių grupei, jaunimo cho vių Jaunimo sąjunga, o du at
— Premjeras Raj io įsakė ka Didelis, gražiai įrengtas bungalow- Tiktai $126 pusmečiui
automobilį '
sae us for
rui, sporto būreliui), goriausiai stovus paskiria ‘ Kriaučeliūnų riams vežti maista stovyklose Nebrangus.
liability draudimas pensininiczr^
Kreiptis: A. LAURAITIS
reprezentavusiam lietuvius ir šeima;
esantiems siekams, badaujan
financing.
4651 S. Ashland Ave^
>
Lietuvą vienerių metų bėgyje;
Chicago, III.
' •}
tiems
nuo
praeito
ketvirtadie-j
1 AT OU! LOW IATB
4. Jury komisija, aptarusi asTel. 523-8775 arba 523-9191
* ’r
2. Premijai gauti asmenis ar į■I
INSURANCE — INCOME TAX
i
Įmens ar vieneto tinkamumą nior-r
vienetus raštu pasiūlo jaunimo
2951
W.
63rd
St
Į premijai, ją skiria balsų dauguI organizacijų vadovybės, jauniAR SVEIKA GERTI
TeL: 436-7878
[mio grupes, vyresniųjų organi„ J ma iki* sekančių metų vasario
GAZUOTĄ VANDENĮ
^[15 d. ir susiraria su Kriaučeliūzacijos ar paskiri asmenys iki
nu šeima dėl premijos Įteikimo
Gazuotas vanduo gerai mnl-f BY OWNER brick bunInterest Ratei
taojame ir esame apdrausti. I
kiekvięnerių metų gruodžio
paid on ScTtngs
laiko ir pobūdžio;
I
šina trošu-lį. Bet ar visi gali ger- galow in Belmont Central
ARVYDAS
KIELA
5. Premijai asmenys ar viene ti? Gydytojų tyrimai parode: area. 6 bright rooms, wall
FSLIC
end Fsid Qwartedj*'
6557 S. Tolman Avenue I
tai siūlomi raštu, nurodant tiks vandenyje esanti angliarūgštė] to wall carpeting, alum,
Chicago, IL 60629
liai premijai tinkamumo moty erzina skrandžio ip žarnyno glei storms, plus full in-law
YOUR DOG NEEDS
vus, ir siunčiami:
r
ves, dėl to daugiau išsiskiria apartment. Beautiful back
VITAMINS,TOO.
EUGENIJAUS KRIAUČE skrandžio sulčių ir intensyviau yard with flower garden;
LIŪNO PREMIJOS
susi traukį nėj a ž a rnyn-o r au ma Call Mr. Starzyk 777-4466.
KOMISIJAI.
nys. Gydytojai nerekomenduo
12500 Pawnee Road
ja gerti gazuoto vandens se
2212 WEST CERMĄĮt ROAD ■ CHICAGO, ILL 30608
? >
Palos Park, Illinois 60464 gantiems lėtiniu gastritu su paCEMETERY LOTS FOR SALE
Peter Kazanauskas, Pres.
Tel.: 847-7747
Kapinių sklypai pard.
dįdėj usiu rūgštingumu, skran
— Autopsija parodo, kad džio ir žarnyno opomis, lėti-,
A Sergeants
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
Parduodama viena duobė Lie
kun. -Popeliuška buvo smarkiai ujaįs enterokolitais ir kolitais.
the pet. care people
tuvių Tautinėse kapinėse, See
j tion 4, Block 4, Grave 7. Skam
binti 523-5540.
. - • h
VARDO DRAUGIJOS
SUSIRINKIMAS

PASSBOOK
SAVINGS...

Ar

.

______

’?-■

Naujienose galima gauti,

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

AUGUSTINO PAšKONIO

TAISO ORO VĖSINTUVUS,’J
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ

Herman Dečkya

JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

TeL 585-6624.

Liberty federal /avings

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

AM) LOAN ASSOCIATION

Filadelfijos Federaline Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Hl., 60608

-a

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVE, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos, ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su
šiais ženklais LFSL-PHIL.
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori
gauti finalines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu:
4
LIBERTY FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
1"

Lietuvių-lenką santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA ~ S17. IPersiuntiirni pridėti $1)
Siųsti čekĮj

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

M

Advokatas

Čekį rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

.

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederalinta 1942 metais su $360.000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių.

C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

Miko šileikio apsakymą knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

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

KAIP SUDAROMI
IN
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teigėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legal iškom is
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina - $3.9? (su pen
siutimu).

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandos: Kasdien: no*
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.
Sežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d. ■,
h pagal susitarimą.

Td. 776-516Ž
1649 West 63rd Street
Chicago, IH. 60629

ADVOKATŲ DRAUGUA

V. BYLAITIS
fr V. BREGY8 <

Tel: 77&-80W

