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L ORGANIZACIJA

Pastaba: ALT narys snvažia-

remti J.A.V. pastangas, siekiam

seimo šaukimo

s’i

ALT susidaro iš atstovų 
Amei'ikos lietuviu Grgani -

»<

lietuvių kong- 
pademonstruoti 

į vieningumą 
kovoje už Lietuvos išlaisvinimą, 
pareikšti padėką už paiTimą ar-

Pietų Chicagoje WilSe 
Franklin išvežiojo mė^ą į rpy- 
linkės krautuves. Jis nukiadūė 
$15.0(10 ir dingo, paliko, sunk
vežimį bi mėses. TX

bilijonus deficito 
išleista krašto ' Sp. 
am s.

— Atstovė Caudis Collins Chi 
eag- s mokytojų susirinkime kri 
tikavo prez. Reagano švietimo 
politiką.

patikrina iždo globėjai ir atski- 
j rai

— šių metų JAV biudžetas 
turės $175 
Da ilgiausiai 
saugos reika'

Uyiaitb' įvairaus.^Tįd-^'^^lpnų 
'dolerių; veįt^'. t .Raįtė»*.^ik$ow ga- 

JĮieųU“d«fiaan-; 
tų,' -šidabrb’ ir i-kitų fearigėūybių.

— švedų užsienio reikalų mj- 
nislerija pranešė, kad š Rusijos 
atbėgo ir prašo globos Kus^Jp 
fizikas .

— Sen. Charles Percy pasis& 
kė už poterius mokykloj?. Iki 
šio meto jis nenorėjo kišti tiky
bos j mokyklą, bet vakar prita
rė prez. Reagano pozicijai.

— Lenkų policija suėmė 3 
policininkus, kurie buvo pagrė
bę kun. Jurgį Popieluėko.

—■ Penktadienį aukso uncija, 
kainavo ?338.

ganizacįjų,.
8. Amerikos lietuviu centrine* I • •

(rganizacija, 'r-ormti įstoti į A- Amerikos lietuvių
T 1 - - _ ? A ▼ fT^ 1 •■ » • T . 1 1. -z-v.

gurno demokratijos ir laisvės
pagrindais.

3. Kovoti dėl Lietuvos nepri-j b. po 3 atstovus nuo centrali i 
klausomybės atstatymo jos isto-j zuo^u kultūros bei labdaros or-
__  * -.2 - iii

Gr.
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Sestadienis-pirmadienis — Saturday-Mon<lay, October 27-29 1SS4 - VLIKo metal

Pateko teisman galinga Colombo šeima
'Dešimt apsukrių šeimos narių kontroliavo 7 

darbininkų unijų pinigus
troliuęja moteriškė, ištekėjusi 
už Columbo. Tai Carmine Per- 
sico, bet . jai pavyko ištrūkti iš 
policijos. • - ■ ‘ ,

Prisico bandė papirkti IRS 
tarnautoją,- pareikalavusį Co 
lumibo šeimos narį už pagrob
tus' pmigusj bet ji laiku pasislę-

NEW YORK, N. Y. — Vyriau 
sias prokuroras William French 
Smith vakar paskelbė, kad su
imti ir patraukti teisman de
šimt Colombo šeimos narių, ku
ri kontroliuoja -7 Amerikos dar- 
fcjninkų unijų pinigus.

jPasirddo, kad tai yra nauja 
gėngsterių grupė, kuri mokėjo 
prieiti prie nesusipratusių dar
bininkų unijos. Prie šios italų 
šeimos grupės dar prisideda apie 
10 kitų žmonių, glaudžiai ben- 
dradarbiaujaučiais su gengste- { 
riais.1 . . . ' .

NAUJIENOS SVEIKINA ATVYKUSIUS
VISŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS .

Mums visiems rūpi Lietuvos laisvės reikalai, T 
todėl šiomis dienomis susirenkam

30 metų Daniel Boa-nds liudi
jo prokuratūrai, kai jis priklair Į 
sė gengei, tai paleido kelis šū- | 
vius į Alfredą Piloto. Pastara
sis žengė .kelis žingsnius ir nu
krito tarp krūmų. Už kiek lai- 

Sųirntes-Alfredo ’ Piloto buvo? ko Piloto atsikėlė iškėlė rankas, 
Columbo grupės šovikas. Jis re- priėjo prie Bcands išprašė, kad 
veiveriu tvarko paskutinį -žcĄ, 
kai, Columbo gengė nepajegda-. 
vp su unijos atstovu susitarti.

įPUoto 5 kartus buvo pašau
tas,’ bet pajėgė iš žaizdų išsilup-

•Coiumbo-šeimos-nariai naudo 
davė unijas išspausti pinigus, iš 
biznierių. ' Unijos nariai parei- 
kataaija dangai pinigų ' iš biz- 
fiio-įsraigos,evehau~4ees-pini
gus atiduodavo Colombo šeimos 
nariams.

umjcMŲ^ąrj^ 
davo.^&K 
- i imSųsJE

;Įg nenušautų. Dabar jis yra 71 
metų amžiaus.

L Bcands -priklausė prie. -New 
Yorko gengsterių. Jis buvo su- l " 
imtas su kitais, bet kalėjime, 
apsigalvojo ir hudijo proknratū- Į§ kairės į dešinę sėdi: Leonardas šimuli 
rai prieš gerig'sterius.■ • / ninkas, -dr. Pius Grigaitis, pirmasis vicepirmininkas

Patraukti teisman šie Colom- konsulas ir Jonas Jasaitis, JAV L. B. centro vaidybos -pirmininkas,    
bo šeimos bendradarbiai Moute lalas, dr. V. Šimaitis, vicepirmininkus inž. Eugenijus Bartkus, sekretorius, 
Masono, John DiRosa, Frank pirmininkas, dr. Jonas Valaitis, vicepirminnkąs ir dr. Kazy-

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

ALŲ> garbės pirmininkas, A. J. Rudis, buvęs pirmi- 
svečiai: dr. Petras Daužvardis, Lietuvos 

. Stovi:-iždininkas Jonas Ta- 
, T. BUnstrubas, vice

's Šidlauskas, protokolų sekretorius,

^IKTA MAŠINĄ
ir SU' 
alaiF

ALTo PAGRINDAN PADĖTI
DE.M0KRATINIA1 PRINCIPAI

Didžiosios Amerikos Lietuvių 
organizacijos ALTo pagrindam 
padėjo demokratinius, principus.

: Štai kaip skamba pirmieji AL-
• To statuto paragrafai:

CHICAGA, 11. — Naujienos 
sveikina visus Amerikos lietu
vių organizacijų atstovus, šio
mis dienomis atvykusius i šį 
Amerikos susisiekimo, pramo
nės, prekybos ir mo-kslo centrą.

.'Vakar mes buvome metinia
me Amerikos lietuvių tarybos 
suvažiavime, o rytoj .dalyvausi
me Amerikos lietuvių kongrese, 
•kaip žinote, susirenka kas ketu
ri metai ir svarsto esminius 
Amerikos Lietuvių Tary’ccs i-ei- 
■kalus.

išeštadieni prasideda dešimtas 
ALTo kongresas, o .pirmasis įvy
ko 1943 melais rugsėjo 2 ir 3 
dienomis Pittsburge. Pa. Vyriau 

’ šio minėto kongreso organizato
rius buvo Povilas P. Dargis, ne
seniai baigęs Pitlsburgo univer
sitetą. teisių fakultetą ir pradė
jęs dirbti Pittsburgo apygardos 
teisme. Tas pats Poviks Dargis 
dalyvauja ir šiame kongrese. Nh 

lsk, kas nemanė, kad Amerikos Lte- 
Į’tuvių 'Tarybai teks dirbti'tokis 

darbus, jei atstovauja, šaukia didelis, sunkus ir-atsakingas dar 
ALT suvažiavimus, kongresus bas tekį ilgą laiką. ALTas yra 
ar seimus. ALT skyrių atstovųr-5 ilikęs kelis ^ulelžtis darbus, ku- 
konferencijas, panic šia jiems riuos Anta&šs Pleškys vaiarykš
darbotvarkes r pateikia savo dar ėio Naujienų numeryje išrlėstė. Į 
bu apyskaitas bei planų projek
tus.

Pajamų bei išlaidų apyskaitas

ilgametis ALTo pirmininkas

kos atstovybėje Wash ingt one 
Jie papasakojo Lietuvos atstčr 
vui prez. Roosvelto pareiškimą 
ir nutarė sudaryti Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Tada ji pasivadi
no .Lietuvai Gelbėti Taryba, J>et 
1UT1 metais ji pavadinta Ameri
kos Lietuvių Taryba ,o angliš
kai vadinosi American Lithua-

4. Teikti pagalbą Lietuvos 
žmonėms jų kovoje dėl laisvėj 
ir globoti pabėgusius nuo pries-! 
paudos ar ištremtus jos pilie
čius.

5. Skleisti visuomenėje teisin
gą informaciją apie Lietuvą ir} 
ginti ją nuo okupantų ir priešų 
prasimanymų bei šmeižtų.
y 6. Kooperuoti su Lietuvos Res 
publikos Įstagomis ir Lietuvos 
piliečiu susuūrimaiš. kurių tiksi 
lai atitinka ALT tikslus.

Kol Eui'cpoje nebus atstatyta 
taika ir Lietuva nebus išlaisvin
ta, taj Amerikos Lietuvių Tary
ba les savo darbą. Pradžioje 
.ALTo valdybą sudarė 3 atstovų 
valdybą. Draugo redaktores 
Leonardas šimutis buvo pirnįi* 
ninkas. Naujienų redaktorius $r. 
Pijus Grigaitis ir Sandaros Re
daktorius Mikas Vaidyla, liĮis 
m. lapkričio mėnesį Lietuvių 
Tautinė Sąjunga įstojo Į ALja 

1 T Antanas Olis tapo ALTo val
dybos narys ir viceprezidentas.

•KąlifeS 
jUO ; i 
isfb

? 1* Anierikos Lietvių Taryba
(2\LT) siekia: jungti visas Ani-3 
rikos demokratines jėgas bend
ram darbui — remti, palaikyti ir 
skeisti pagrindinius demokrati
jos dėsnius lietuvių tarpe; gin
ti ir saugoti Jungtinių Ameri
kos Valstybių nepriklausomy
bę, garbę ir demokratinę san
tvarką; remti ir palaikyti visų 
tautų — didelių ir mažų — ly~ 

i gias teises į laisvą ir nepriklau- 
> somą valstybinį gyvenimą; ko- 
i voti už pagiindines žmogaus as

mens teises.

memo iųriįj^d:
veHiSjasi Vien tik tai- siąi% mėf ąjs^
jisj Išrėikaląvo - iš 'kbntFaktprių-
S125JK)0.;įv.’'. •y-'L;

^ibsėpK5 '.Colomibo buvo-, pej- ba-lų,.- Išakradėtių, š
šautas J97įj-'miėtais Italų vieny-' :
bėš- ^iehą. t jis prasistūmė 7 mė; AI^ytt. -]^d/ žhiogųs.vgobėjo
tus;--bet "nepasitaisė ir mirė. ’ išskristi in pa'jrriiršo^ ką- jis turė-

Dabar Columbo šeima kon- j o-bagažinėje, '

ALTas atliko žymiai daugiau, 
nes viename trumpame straips
nyje negalima visko suminėti.
ALTas galėjo atlikti tiek daug 

d’d'lių dirbu vien tik dėlto, kari 
mokėjo svarbiausią darbą pasla 
tyli pinnon vielom Jis sujun-

Lie- 
tuvos laisvei. Visus kitus dar
bus jis atidėjo Į šalį. Tų darbų 
neužmiršo, bet jų nemaišė su' 
svarbiausiais.

"A

avo pranešimą pateikia
metiniam suvažiavimui.

13- Valdyba ysa atsakinga
LT suvažiavimui ii privalo gė visus vienam tikslui 
duoti jam >avo darbų veiklos ir 
finansų atskaitomybę.

14 ALT suvažiavimas šaukia
mas bent vieną kartą per me
tus: ji šankia valdyba ssvo nu
tarimu arba pareikalavus dau
giau kaip pusei ALT narių.

Kilus svarbiam reikalui gali 
būti šaukiamas ALT nepapras
tas suvažiavimas.

7
nuo
zacijų, kurios pirmoj eilėje yra I 
lojalios JAV, stovi už nepri
klausomos demoratinės Lietuvos
Respublikos atstatymą, pripažį-

2- Skatinti Amerikos lietuvius demokratinius principus iri vime dalyvauti gali įgalioti ki-
juos vykdo gyvenime. ALT su- tą asmenį. ALT valdybos narys 

pastovios taikos, pagrįstos teisiu ; dėtin įeina:
a. po 7 atstovus nuc centrali-

> zuotų ideologinių crganiacijų: Į

rišliai etnografinėse sienose su 
reikalingais geografiniais ir et
nografiniais korektyva is; dėti 
visas pastangas, kad būtų sus
tabdytas lietuvių tautos naikini
mą1-, trėmimai, rusifikacija; siek 
Ii. kad būtų grąžinti iš vergų sto 
vykių ištremtieji ir karinamieji.

KALENDORIUS
Spalio 27: Šv. Gaudijozas, 
Kristeta, Vylautas, liūtė
4 -- -«į ” r

Spalio 2S: šv. Simonasš Tada, 
Anastaz., Gaudrimas, Agilė

Spalio 29: §v. MJuimilijonas
Euzeb, Karutis, Tolvydė

Saulė teka 7:14. leidžiasi 5:52
Debesuotas, lis, šiltesnis

LTą. kreipiasi j ALT valdybą, 
kuri ją priima Į ALT sudėtį ar 
ba jos prašymą atmeta arba pri 
ėmimą svarstyti siūlo ALT su
važiavimui.

Priimtoji organizacija tuojau 
paskiria i ALT'savo atstovus, o 
nepriimtoji gali apeliuoti į A- 
LT suvažiavimą.

9 ALT suvažiavimas yra auk
ščiausias sprendžiamasis orga
nas.

10. ALT savo metiniame su
važiavime išrenka vieneriems 
metams ALT valybą: po 2 nuo 
ideologinių grupių ii po 1 nuo 
kultūros ii labdaros organizaci
jų ir 4 iždo globėjus po 1 nuo 
ideologinių grupių.

HALT valdyba pati pasiskir
sto pareigomis ir darbais.

12. ALT valdyba vykdo ALT

Žinoma Amerikos lietuviai tu 
rėjo būti tolerantiški. Lietuviui, 
kaip ir amerikiečiai tori skirtin
gų įsitikinimų Įvairiais klausi 
mais, bet tų klausimų jie nėmai. 
šo su svarbiausiuoju. Tai ne (ok: 
lengvas dalykas, bet kai žmo
gus nori, tai ir sunkų darbą įvei 
kia.

Lietuviai cr-dėjo rūointis 
Li^tutos reikalais dar prieš 
1943^1® metus bet jiems tas 
darlras bcvc’k n» ‘kandamas. Jie 
tarėsi, Ix?t reikabnges vienybės 
r*’’buvo. Buvo įvsTūs komi
tetai, bet nebuvo vieningo lie
tuvių bakų v suomaniniame 
AjSjejiktx? gyvenime. Jie nepa 

ba passakyti dėl JAV vedamos bf’ldr£Un <ter'
poltikcs Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu, aptarti pasiruošimą speč-č __ 
cialiai akcijai, reikalaujančiai darbo p
plačiosios iuinnoi. pi
mo bei paramo:

Kongresas išklauso ALT vai- 1 
dybos pranešimus ir teikia su
gestijų ALT ateities darbams.

gali Įgalioti posėdyje dalyvauti 
savo organiacijcs ALT narį.

15. ALT suvažiavimas nusta
to kongreso ar 
laiką ir vietą.

16. Amerikos 
reso tikslas —

Pijus Grigaitis pasiūlė 
indan paderi 
irus. Ameri- 
lietun'ai jau 
demokratijos 
nesunku bu-

visuomenės įsijungi- -
} R oje gyvenan 

i Ėirvo^usipaž n 
trincip. is .tai j 

. VO stidaryli <
17.ALT srrvažiavimuose ir A- ,5«‘,US’M pažiūrų organizaciją.

LT valdybos posėdžiuose nuta-/ Amerikos Lietuvių Taryba 
rimai priimami dviejų trečda- 19 b) m spalio 15 dieną,
bių balsų dauguma, išskiriant įs. ^* J " ...
tatų klaifeimus, kurie sprendžia ar,s*wai hm 
mi trijų ketvirtadalių daugu. R>nwosc 
ma. '' P83

kai didžiųjų Amerikos lietuvių 
priimti Baltuose 

ir prez. Roosveltas 
;ė, kad Lietuvos Res- 

-------------------- j pnbhkcs neprikDusomybė ne
— Chicagoje Daniel pseoba- Pawakrnia, ji laikinai atidėta.

_____________ d
JAV pulk^Jthn UndervotfI 

do gavo 12 metų už savo'anūkės baltuose Rūmuose buvę ddega- padėjo v?.iniką Alamein sritfje, 
tai susirinko Lietuvos Respubli- kur žuvo amerikiečiai.pakartotą išniekinimą.
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BALSAS IŠ LAISVĖS KAPO

Šią vasarą Cikadoj išspausdiffi- 
ta dokumentinė lietuvių kančių 
iš Sibiro darbo vergų stovyklą 
įfyr^nrme %myga:

Balsas iš Laisvės kapo 
Klajūnas, Vilnius, 

19 8.11.11 d.
(Tęsinys)

BOLŠEVIKO PRISIPAŽINIMAS

Mes keliame orgijų triumfą
Ant žmogiškos laimės griuvėsių 
Ir svetimu krauju mes tunkam 
Kol lyg parazitai padvėsim.
Daug brolių ir sesių tavųjų
Šiandieną toli Vakaruos 
Raudonojo maro pabūgę 
Be tėviškės ilgai dejuos <■
Ne Markso “reformos” jiems baisios, 
Ne darbo — lygybės daina — 
Klaiki bolševizmo pabaisa — 
Laimingų dieną pabaiga.
Pabūgo jie ordų laukinių —
Plėšrių Stalininių šunų
O, suriku apleist tėvynę, 
Suriku be šeimos, be namų'
Jūs buvote ramūs ir tylūs 
Parduoti savųjų vadų...
Mes nuožmūs plėšikai, Įkyrūs — 
Vilkai tarpe 'būriopavių
Mes tūkstančius iŠtrėmėm, šaudėm,- 
Naikinom saugumo rūsiuos, 
Tardydami kaulus ;sulaužėm, 
Kankinome Rainių miškuos.
Išpiaridavom plakančią, širdį, 
Žabedavom syglių’■viela, .
Žėruojančiam laužę juos virkdėm 
Akis jiems išbadėm' viela.
Nupiaudavom lytinę dalį,
Įgrūsdavom ją tarp dantų, -
Atkirsdavom galvą Į šalį į
Ir staugdami šokom ratu, j
Jie klaikai vaitojo išbalę...

KIb vienas jų stengės pabėgt, — 
Jį durtuvais, peiliais subadę 
Ūžkasdavom gyvą duobėj...

Taip mirė kančiose lietuviai...
Mes buvom teisėjai tada, 
Mes viską naikinom ir žudėm, 
Mus Stalinas vedė tada.
Be žmogiško jausmo, be gėdos 
Tai darėme liaudies vardu, 
Mes — niekšai, modernūs žmogėdros. 
Baisu tau klausyt ir... skaudu.

Šią skriaudą jūs amžinai nešiosit 
Širdy. Ten lyg peilis lindės, 
Rengs kerštą, mūs žemei pavojų 
Teisybės vardu ir garbės.
Jūs nėjot Į Rusijos žemę 
Nuo amžių taikingai gyvenę 
Žudyt senelių, vaikų.
Prie Nemuno —Neries krantų.
Aš kartais slapčia pagalvoju:
Mums reikia žūt-būt nugalėt - 
Suklupus — lavina gyvoji 
Mums keršys, žudys, negailės.
Už klastą, už tūkštančių mirtį, 
Už slaviško proto bukumą, 
Mums rengia žūtbūtiną khtį 
Pasaulio žmonijos - daugumas.

Juk niekas dar laimės . nerado •
Kaimyninę šalį pavergęs... ■ 
Veltui ląisvę durtuvais badom,. — 
Ji niekad-nebus mūsų verge.
Nepuls ji po despoto kojom 
Ir kaukt nepradės su. vilkais...
Ji trupins grandines vergovės —
IT t.f— - y s'

. Plėšikui niūriam siaurapročiui
Jr džiaugsmo nerast 

'dairios ir .juokas artojų
Vis aidi po slėnius, girias.
Mūs tykos dalis atėjūnų. 

Mūs niekas -niekad nemylės
Jau daug svetur kaulų mūs pūna — 
Jų kapai be žiedo gėlės.

MA MM

, . ...
gilumoj ir žemiau surasta 3 su- tų.
naikintu šventyklų pamatai. Vir Prieš penketą tūkstančių me- 
šutmėje. vėliausioje, rasta įvai- tų prieš kriksč. erą MesojMša- 
rių išdirbinių iš alebastro, lapis miįos srityse ir Indijoje Jpvo 
lazuli ir dvi varinės žmonių f i-/ aukštos kultūros ir civilizacijos

KEISTA, BET FAKTAS

100.000 PILIAKALNIŲ SALA
Se/uaustų civilizacijų 

natrjaitsi radiniai

Persijos Įlankoje prie Arabi 
jos pusiasalio rytinio pakraščio 
yra nedidelė sala Bahrein, šian
dien trrinti didelės . -reikšmės" 
savo naftos versmėmis. Archeo-. 
logams ši sala yra žinoma, kaip' 
‘šimto tūkstančių pfliekalniu 
salė”. Ji pradėta tirti dar IIP 
amžiuje, -bet nuo 1953 na. viena 
stambi danų ekspedicija, susi- 
dedanti iš įvairių kraštų erche-. 
blogų, čia pradėjo rantas atka- 
stejų darbus, kurie tebevysta ir 
'šiemet.

Prie Barb&r vietovės archeolo
tgų dėmėsi atkreipė dideli ak- 
insns bfekai išsikišę « kai kurių 
supytų kauburių. Kasinėjimai

gu ros. Vidurinėj šventykloj už-’ 
mūrytos nišose rasta puikių va-; 
rio dirbiniu, be kitko puikiai 
padarytos jaučių galvos, labai 
primenančios Ur, Mesopotami
joje, karalių kapuose randamas 
figūras. Seniausioje apatinėje 
rasta auksinė juosta, daug vario 
indų ir molinių puodynių. Žy
miausioji dalis palaikų plėšikų, 
jau senais laikais išplėšta, ta-’ 
čiati kas dar rasta, aiškiai įrodo 
iškasenų giminystę su Mesopo
tamijos, ypatingai Šumerų, ir :š 
kitos pusės — su vakarinės In-

i dijos civilizacijomis.
Atkasta pastatų iš 3.000 metų 

prieš \krikščioniškąją erą, o 4 
apskriti moliniai antspaudai pa
liudijo, kad ši sala buvo gyvasparode, kad tuose jrilįakaihiuo-

•se žemiau sfepiai&Mfer sėoesnės ryšys ‘tarp Azijos civilizacijų 
žmonių gyvenvietės. Atae 5 mtr. dar apie 4500 metų prieš Kris-

Jie saulė niekad neatstos, 
Taip mūsų platybės ir miestai 
Neguodžia širdies Lietuvos.

centrai, kurie savo tarpe turė
jo gyvus santykius. Iš tų civilL 
•aacijų -geriausiai ištirta yra Pa
kistano provicijoje Sind, Mo- 
chendžio-Daro ir Charappa pa
laikai iš .prieš 5.000 metų, ar
timai -primeną Šumerų civiliza
ciją.

Antrą kartą Persijos įlankos 
pakraščiai ir salos atgijo, kai 
prieš 1.000 metų prieš Kr. in
dų civilizacija pergyveno savo, 
antrąjį renesansą.

Tuose piliakalniuose daugiau
siai buvo laidojami turtingi se
novės pirkliai, apie kuriuos ran 
darni užrašai Uro molinėse len

telėse, kur jie vadinami “alik 
. Dilmun*’ arba “keleiviai Į Dil 
muną , o Dilmun senovėj buvo 
vardas salos, kuri šiandien va
dinama Bahrein.

— Angolos . dykumoje ;buvb 
nušauti 344 Kubo kariai.

— £ilė vakar pasirašė Beagle 
kanalo sutarties sienas. Argen. 
tmą .pasirašys šiomis diendtnis A , 
-------- - .... • A* ... - *

*

< In 1980, Ronald Reagan opened bis 
campaign for president with a pledge 
to all Americans fora new beginning, 
one filled with hope and promise and 
secured by a stable and lasting peace, 
economic vitality and a return to 
basic family values Americans of all 
nationalities, races and backgrounds 
have contributed greatly to America's 
new beginning and continue to exem~ 
plify the qualities President Reagan 
and Vice President Bush believe are 
essential fora strong andfree nation.

Opportunity, hard work and faith in 
God and family are the building blocks 
of &fe future and the basis of President 

new begfdįęhtįįįrA -men.ctL
Wc^king together we can build a

Reagan BiSHSt
Leadership That’s Working



MlTTAI DOVANŲ SIUNTINIAMS

Naujienų 15q numeryje ' i|- Vyr. h- moter. kelnės ir sijonai 
iflnūęidintas straipsnis ‘'Na^ji, 
nuostatai dovanų siuntiniams” 
buvo parašytas ręnūrntis “Eu- 
iopos ir kai kana ki-

,tjt.iD.(onęafcį*a. <
Kadangi yra Nemaža i skailė-. 

• tojiįr kurie palaiko ryšius su sa- 
viškfa’s i okupuotoje Lietuvoje, 
ir remia juoe -.iyn&ųaū, čia- pa- 
dundamzs Tnurtų sąrašas, pa- 

. skalbtas ’.“Europes , Lietuvio? 
laikrašlyje, paimtas iš oficialaus.

le-dinko -

^lūšiai imami ųž atsiust?,- iš 
užsienio bei už a t veži as prek es 
asmeidmo, kurįę gyvena Sovie
tų S gos valdomoje lerftprijoje. 
Kaip’ žinią, Amerikos paštu ga- 
limft. siųsti mažus siuntinėlius 
(small package) iki 2 svarų, Lie' 
tu\oj' banderolėmis vadinamus 
ir dideąuus siuntinius iki 10 kg. 
(maždaug 26 .sv.) įpakavimą 
įskaitant.

SiųpJtinių dp siuntinėlių prekės 
apmuitinamos šitaip:

Aledrcrįnos; termometrai’. — 50: 
— y'?" 'U ' ' :

Akiniai ir .Taniai 30% ver
tės. ?%; ‘ -.Ųu. •% 1 ’ 4 .
Rankiniai įrankiai — 50% ver- 
tėžŲŲ j Ų'
'rofograffiie medžiaga —100% 

vertoj. ; •
-Į’Kąfyą (l kg> — 10 rb. ; i 
.^Arbatžąlės (1 kg) — 5 rb. I

Prieskoniai (jvairūs.— 1 kg)’ 
Š iki'50- rliŲ ^: % . '.1

Tabakas (1 kg) (— 5 rb. 
) * y . Rūbai - !

a) vilnonių audinių už viene

b) aksomo, velveto ir džinsų
— 50 rb.,_vaikų 10 rb.

1c) kilų audinių — 20. rb. vai
kų — 1 rb.

Moteriškos palaidinukės:

a) vilnonės — 15 rb.
i>) įvairaus šilko — 8 rb.
c) siirtelinių audinių — 10. rb.
kl) medvilnės ir lininės 6 

rb.

Vyr. moteriški švarkai:

a) vilnonių audinių — 35 rb.
vaikų — 10 rb.

b) aksomo, velveto, džinsų —
50 rb., vaikų — 15 rb.

t) kitu audinių — 30 rb., vai
kų _ o rb.

Vyr. ir mo'er. odiniai paltai:

a) .tikros odos — 150 rb. vai
ku 20 rb.

b) dirbtinės cdos — 70 rb., 
vaikų -t-JO rb.

Vyr. ir motfer. odiniai švarkai:

a) ̂  tikros odos — 60 rb., vai
kų — 10 rb.

b) dirbtinės odos 30 rb.,
! rb., vaikų

JfT

rok

pavv7(

Krazauskas. “Siekimas’ (grafika)

'!e-T.is pereikis-'.
Pokalbio ii’ici^ioriai buvo ver- 

tojai Maisto prograrios kom- 
‘anij.-n jie narėje Įpūsti kiek kū 
’’ybinės ugnes, pagal Lietuvos

tema»
p-oi

vaikų — 5 rb? 
• >

Vyr. ir moter. odinės kelnės:

a) tikros odos.— 50 .rb., vai
kų — 10 rb. :<

b) dirbtinės odos — 20 rb., 
vaikų

•c)

ib) kelnės, sijonai, sveleriai, 
džiumpenai ir puloveri-ai — 25 

į — 50 kp.'

Moteriškos kojinės:

a) šilko ir sintetinės — 1,50 
rb., vaikų,— 35 kp.

b) vilnos ir-pusvilnės — 2 rb., 
vaikų — 50 kp. (

f abaipoje nesupažindiii i
buvo paskelbęs Mais pirkėju su esančiomis ant pre- 

k y sta1 i ’ i r e t c r ‘ i s d aržovėm i s,
immn ūs parūpinti specialių po 
pici niu piekšelių ar polerile- 
no maišelių. O po to, anot ‘Tie
sos” 
skundžia’i

\ eniino
.-ir tznevas
to programa. Bricžiievai f 

nueina, bet gyvenimiškos 
irne.- pc.l eKa.
\\ e’i?j "Tiesa’’ paskyrė 

dakcini s-:; insni kurarr.e 
L ndJnrir i rezultatai 
M; !£‘o programom

vai q,-rr.\ boie ir

re- 
mi- :

jarbiojeį 
srityje — dar j

prekyboje.; 
še dar už | 

petitai buvo piačė^a? naudingas 
skaityta i! pckclbis. tema “Dar

žovės ---- neprabanga, o kas-
‘i p^įynmo jau vien dėl ro- k ui 
Mat kves t iurekratų sup’aimo-

vedamojo, “parduotuvė 
kad retosios daržo- 
r klaups, nenori jų! 
kių. Sukasi karuseiėl 

ne’ nubaustų”.
čia ‘'T:O'rT tai nusišnekėjo : 
rkyki n atvirai, atsirūgo b:u-

: i ų labui dėkingi "Tie-
k>' re dakcijai, jei jį ga’ėtų nu
rodyti, kur šiuo metu “plačioje 
tėvynėje” gaminamos tokios cle 

| ktmilinės svrstyklės ir kur jas 
j gaut . Tai tik venas pavyzdys, 
į kaip būtų galinu visokias ‘ prog 
j rūmas” vykdyti, neskubant ta- 
i riamų kailininkų smelkti ir

to/

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
KRAŠTOTYRININKU 

DARBAS

; puspalčiai, vyr. ir mot. 
kostiumai:

~ arj iš vilnonių audinių už vie-;
mėtą .^į- -€0. rb., vaikų į— 15 rb.

:b). aksomo, velveto, džinsi
niai, .velįord .į— 100. fb., ya&ų

-k:) U ‘kitų ąųdmių ųž vienetą 
^:Wrbį vaikų —į-3 rb. ; - •• ;

X •* . • -*• • '* . •

‘ ' : Suknelės: <■

- 5 rub. f
avikailio kailiniai .>00 rb. j ^c) medvilnės — 50 kr>., vaikų 

Marškiniai: ; — 15 kp* V ■ V .
% . :,e

__ _ , . - x . . Vyriškos kojines:
rb., vaikų 50 kp. į šnko_! i^įintetinės — 50 kp.,— 6

• b) džinsų audinio — 10 rb. J 
c) vilnoniai ir šilkiniai — 8 rb. ] 
ld) kitų audinių — 5 rb., vai

kų — 1 rb.
ž*? ’..Z ’ ’X X-—- - A

Apatinės kelnės:

a) medvilnės — 50 kp.,

b) vilnos ir pusvilnės — 1 rb., 
vaikų — 25 kp.

ic) medvilnės20 kp., vaikų

Užuolaidos: medv. — 5 rb., 
kt. — 30 rb.

Pirštinės: odinės — 4 rb., vil
nonės — 1,50 rb.

Portfeliai ir rankinukai: odi
niai — 20 rb., dirbt. — 7 rb.

Avalynė:

a) batai — 30 rb., vaikų — 
5 rb.
> b) kailiniai batai — 40 rb.

- c) bateliai, 25 rb.,
vaikų — 3 rb. . |

d) guminė avalyaig; -L 3 rb., 
vaikų ■— 1 rb.

Stalo reikmenys . (1 j kg) — 
50 kp.

.... T.j Muilas (1 kg) — 50. kb.
- ■ T - —

Įvairūs namų reikmenys, įskai-
va

rb

Paklodės ir staltiesės

a) medvilnės ir lininės—5 rb. j
b) šilko“ ir sintetinės — 10 rb. už vieną
Kepurėį: odinė^lO rb., dirb- *anksči<* ~ 50 kP-| | 

Medžioklės ir spo$J

Užs brėžta- tikslas geriau gy
ventojus aprūpinti daržovėmis, 
tik paviršutiniškai žiūr nt, gali 
etrodyti paprastas. Iš tikrųjų' 
re’kia daugelio palankių sąlygų! 
daržovėms išauginti, apdoroti, 
išsaugoti, pristatyt į pamotu-Į 
ves, ligi jos pasieks vartotoją. į 
Dar ir to negana. Daižovių su-Į 
vartojimas 
tikros mitybom kultūros, kurią 
pirma dar reikia išugdyti.

Vykdant šią programą, bent 
prie didžiųjų Lietuvos miestu: 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos at
sirado šiltnamių tijklo rūmas 
bet jų reikia ir mažesnių mies
tų gyventojams. “Tiesa” pripa
žįsta, kad vis dar nepakankamai 
išaugina “daržovių daugiau ir 
įvrai rem'ų, kad jos išsikovotų 
prideramą vietą ant pusryčiu, 
pietų, vakarienės stalo ir valgyk 
loję, namuose”.

Negalima nepritarti šiems tei 
singiems “Tiesos” redakcijos’ 
straipsnie žodžiams. Vi< del to 
reikia pastebėti, kad dėl esamų 
nesklandumų be reikalo peikia- 

’"rni tiktai prekybinin^at^Išėjb4- 
taip, tarsi jie vieni kalti,

kaltninkai, 
m ir išsisp- 

rebk/os! Ir už ką 
eime j u s ar pardavė 

ju^ baiKti*; Už kitų kalte, 
nenagamiua ir nepristato 
linru narišelia. krepšelių, 
rūpina daržovių reikšmes 
bos kultūrai? Ir panašiai.

reirta- 
nesi- 

rni’v-

siį viiitų rajono kelių ni< Ryk
li kraštotyrininkai kaupia me- 

apie ‘‘įžymų Komunistų 
;s ir Tarvbu valstybės vei- 
Lenino -bendražygi’’ če- 
F- Dzeržinskį kuris vai- 

j a u n ystė j e 1 a n kėai 
i gyveno jo giminės.

Medžiukų mokyk-oje antrus me
tus veikia F. Dzerzin-kiui sk’r-

Kcyą. 
kištą 
kv.'teic ir

Juk v’sų didžiųjų blogybių 
šaknis viena ir ta pati — sisteJ 
ma. kuri varžo asmenine inicia- I 
tyvą, neleidžia gamintojams, 
pardavėjams, vartotojams pava-Į 
ž'nėti po užsienį, praplėšti savoj 
akiratį, pasimokyti iš kitų.

Nereikėtu labai ioJi keliauti-1 
s priklauso ir nuo tam j Antai Švedijoje šiandien Lietu-j

vos prekybininkas galėtų pasi
žiūrėti, kaip ten pirkėjas par-Į 
d lietuvėj pats naši rinkęs vaisių 
ar daržovių siis’deda į maišelį J 
kuris atplėšiamas iš ritinio, už-į 
daro ii kartono sagele, padeda 
rinktai ant elektroniniu svar-

PROPAGAND1STŲ DIENA

Rugsėjo 29 d. re publikoje bu 
ve surengta Propagandistų die
na. Miestuose ir kaimuose les- 
pnbbkos vadovaujantys parti
niai. ideologinių įstaigų darbuo
tojai susitiko su propagandistais, 
goriausiems jų buvo įteikti ap
dovanojimai.

* * *
Į RYTU VOKIETIJĄ

Į Rytų Vokietijos įkūrimą 35- 
jų met. iškilmes Erfurto apy-

I

i
?
s

stykliu. spaudžia prekės pavadi- gardon buvo nuvykusi Lietuvos 
__ *___ _ iii- .1- v !

met lipinuką su svorio ir kainos 
skaičiais pirkėjas prispaudžia, 
ji prie maišelio ir eina i kasą už į 
simokėti.

Mūsų paradvėjai ir

delegacija, vadovaujama Lietu
vos TSR ministrų tarybos pir< 
mininko R. Songailos, o

Dievas pasotins ir macu kas’ 
prekybi- neliu. j

kad11 
tant elektrinius — 4Q% vertės, žmonės vis dar negauna pakali- į 

(Plokštelės 300 mm skersmens darnai daržovių- lai dėl nieky- > 
’ 10 rb. Plokštelės binnkLJ kaltės vyksta ?raziaI į

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97-metus.

$LA —atlieka kulkirinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gal j 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja spdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

j tinęs odos reikme* nys — 50% vertės.

a) viršutiniai rūbai —.50 rb.

Atdara šiokiadieniais nuo

rttšT’-ardfię r»vi t'.nimxS'.T

« TULTCS JANONIS. ir

ą) vihiop.cs' iižiyiėnetą — 25 ‘

•y-b) -pnsiaĮttj yiinpnėš -^- 15 rb.

-fidijį lokių ptemūaėf Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn
(domi skaityt! ir nedidnuojes

.3'ib.
------

Į JAY DRUGS VAISTINE I j

į 2759 W. 71st St., Chicago, UI. B
' HtFESTINGA.? lSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- ■

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

. J

dalis 208 psl. -

KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-

S r

B — NanJLmo*. Quago. S, Hl Sat.-Monday, Oct. 27-29, 1984

>6.00
>6.00

>5.00

>o. Hateted 
iją dolori D

910.00

b) sintetinio audinio — 1 
vaikų— 50 kp.

r Motei, apatiniai baltiniai

a) międvįkieš — 50 kp.
’&)yšiiko ir siiilfetiniiu^- 1 rb.
į < /« ? • < r - n ' '■‘v ...

t Tr&btažaš —► megztiniai
audiniai:

Sidabro, aukso ir platinos 
dirbtiniai — 70% vertės.

Kramtomoji gumia'(l kg) — 
30 rb.

Tuo tarpu liek yra žinoma 
apie muitus. Kaip pasaulyje 
nieko nesama amžina, taip tad 
nežinoma, kiek ilgai Sovietų Są
junga tokių tarifų laikysis, tuo 
labiau, kad ji turi labai lankstų 
potvarkių ir įstatymų leidimo 
būda.

4
I

LITERATŪRA, Hehrdu Hteratfiro®, meno tr mtfft

Ksfiaus ftraipsnial bd studtjo, fliustraotos nuotraukomis t 
M. H ČturflotdG, M. ISeStio, V. Kalubos, A. Rūkitelės ir A. Vaar 
kūrybos S6S pusi knyga fciinuojs tik |3.

sL, kainuoja 13.

> UKIL VMLAA5IS f V 
ĮM-raJ-yti ftudij* įpie

to taitcTtarplo buities Ht
Ta 203 pu^laMu tam

• <4 LAUKIS LIMA- nfy^cjoe Oris’
sitotaM fr MRnesJf b -Xv naprfk
Tr*W*ti boflerikų ekų’Mc'Jn* Knygai

<% Dabar betų H aalircj et r t r^ofr-’’

D. IT;HLMAN, B.S., Registruotai vafatfotakai
TeL 476-2206

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX- LAXtonight «

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Tiy it tonight 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder? r'»• 1
Read label and follow 
directions.

izlo Grtaiam, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

LIUCIJA, pro

DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

a wi t1 ti

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 mėtį studijavęs, kaip

parašė 700 poslapių knygą, kurion radėjo viską, kas Bet kada b 
het kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Beturiu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslina vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti
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okupantas per *avo šnipus, kurlg &a etą Jh Yif 
ką sužinos. ■ .. * \ ■; ■. ’»

Mūsų periodinėje spaudoje btno užduota, kad ž|» 
nodami jų padėtį vengtume klausinėti, ypač, viešai apie 
gyvenimą okupuotam krašte. Jiems įsakyta tik gerai 
kalbėti apie savo kraštą. Taigi gali gauti atsaką, kad 
pas “pas mus visko yra”. Kalbantis artjmyjų aplinkoj 
sužinome tikrą padėtį, kuri yra kaip Barišnikovąs ali* 
kino Mike Wallace.

Baisu kada laisvė protauti žmogui atųnta. Keletas 
pavyzdžių: Jauna mergaitė baigusi tam tikro* srities 
institutą, atvykusi Į svečius pąs savo gimines, visiškai 
nesidomi lietuvių laisva spaudą, Ji žino, kad Dmtuvos 
istorija okup. Lietuvoj yra sufaįsįfikuota, bet nelma i 
rankas autentiškų istorijos leidinių. Paklausta, ąr ji 
žino apie pogrindžio “Katalikę Kronika”, atsakė, kad 
nieko nežino, bet gal jos bobutė žino, nes ji visokiu* baž
nytinius raštus gauna. Kai ji kalba apie “mūsų sosti
nę”, tai turi galvoje Maskvą, bet ne Vilnių, Priminus 
jai, kad Lietuvos sostinė yra Vilnius, ji atsako, kad Mas
kva duoda toną. Maskva siunčia profesorius j ĮJetnvą, 
Maskvai Lietuva siunčia maistą ir t- t, •' I

Būdinga, kad ji visiškai nesidomi Amerikos kraštu, 
nors ir turėjo progos stebėti per automobilio langą ke
liaujant. Mokykloje būdama ji priklausė komjaunimo 
sąjungai. Taigi, o, mes čia guodžiamės, kad jaunimas 
stipriai laikosi. .. ..

Kitas dar blogesnis pavyzdys,.A Universiteto dėsty
tojas jau pensininkas artimųjų rately apie gyvenimą 
okup. Lietuvoj yra objektyvus. ..Tačiau, didžiausias, nu
stebimas jo artimųjų buvo tas, kai jis atsisakė imti i 
rankąs laisvą Amerikos lietuvių spaudą -— laikraščius, 
žurnalus bei'įvairaus turinio knygas. Jam. bu-vd gerą 
proga, nes namuose yra ganą tttrtir.gą knygų lentyną. 
Jis visiškai nesidomi Amerikos ir' pasaulio lietuvių or
ganizacija. jų .kultūriniais, ękonom'miais ,'bei politiniais 
klausimais. .Nesileidžia Į diskiisija§ apie.mūsų: veiksnių ■ 
politinę laisvinimo veiklą; Jis žinojo, kad jam nėra.ji> 
kio pavojaus, jog kas nprs iš artimųjų-ipraneštų'KGBv 
kad jis papildė toki ^nu.sikalthną^' Tai kur Šia ' šūo /pa
kastas, paklausit. Paslaptis yra, tąme. kad jam sugrįžus 
jis gali būti pastatytas ant melo detektoriaus tr jėigd ji? 
nevykdys partijos Įsakymo (jis priklausę- partijai), tąi' 
ĮĮ sugautų meluojant. Taigi, matome kaip žmoguje lais
vės dvasia yra sunaikinta, žmogus paverstas, besąlygi
niai klusniu vergu; '■ -A. / .<. i-: 'į, .

Man yra žinoma ir-šviesesnių pavyzdžių, ^av;,/ kėlę-’ 
tas vyriausio amžiaus inteligentiškų moterų'-lankęsi.-pas 
savo giminės ir kiek tik jom laikas leido, naudo josi -Ajne- 
rikos lietuvių spauda be jokios baimėj, Gari^- Jlpn^! 
Bendrai paėmus, gyvenime yra daugiau baidų, kaip drą7 j 
šuolių. Okupantui tas, be abejonės, parinka. ' •' j; G/ '

Išeivijos lietuvių spauda vakarų; demokratiniūose 
kraštuose naudojasi pilna laisve. Deja, mūsų pavergtam» 
kraštui ši spauda neprieinama. Komunistinėj santvarkoj 
laisvos spaudos žodis yra labai pavojingas.

Mes nesistebim, kad mūsų tautiečiai priklausė, kom
partijai ar jaunimas komjaunimui, nes kaip jie sakę? 
“reikia gyventi”. Betgi, atvykę pasisvečiuoti neturėtu 
-taip arogantiškai laikytis, kaip šiame rašiny paminėta, 
mūsų spaudos bei kultūrinių atsiekimų klausimu. Argi 
brangiai apmokėta kelionė, dažniausia pačių iškvietėjų, 
pateisinama tik tuo, kad svečias pasimatytų su giiųinė- 

spaudos leidiniai, lankyti jų susirinkimus, koncertus ir mis ir apsipirktų gėrybėmis (taip pat iš kvietėjų kiše- 
kitus kultūrinius parengimus. Jie yra Įgąsdinti, kad nės) bei būtų giminių ir pažįstamų dar apdovanotai-
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Televizijos programoj 60 minučių Mike Wallace klau
sinėjo iš Rygos pabėgusi baletninką Barišnikovą. Jisai 
atvirai pasakojo apie sovietinės Latvijos gyvenimą ii 
kodėl jis apsisprendė iš ten pasitraukti. Trumpai drūtai 
iis sako: žmonės meluoja, vagia, šnipinėja vienas 
ir nepasitiki žmogus žmogumi. .

Mums žinoma,’ tai nenaujiena, nes <mes patys 
me Įsitikinę kaip mūsų Lietuvoje komunistų Įvesta 
tvarka teroru pavergė žmonės fiziniai ir dvasiniai.

Tie, kurie pasitraukėm Į vakarus, komunistams ant
rą kartą okupuojant Lietuvą, visais galimais būdais ben 1 
draujam su pasilikusiais broliais ir sesėms, ir remiam. 
juos ekonomiškai. Nuvažiuojam i Vilnių pasimatytij su 
giminėmis atvežtais Į viešbuti, kur ir kalbėtis atvirai ~ 
bijomasi dėl slaptai Įtaisytų mikrofonų. Atvykusių kiek
vienas žingsnis yra sekamas. Taigi, patenki kaip Į kalė 
jimą.

Dabar atverskim kitą medalio pusę. Mes iškvieeiam 
gimines į mūsų gyvenamą laisvės kraštą. Kaip jie čia 
atvykę jaučiasi? Ar pasijunta nors trumpą esą laisvi 
ir be baimės?

Tie, kuriuos KGB randa tinkamais išleisti Į vaka
rus, paprastai gauna leidimus dviems mėnesiams. Atski
rais atvejais rusų ambasada gali pratęsti laiką. Išvyks
tantis gauna teisę išsivežti $500 iškeisdami rublius. Tai 
yra norma 2-jų mėn. laikui. Matomai, ilgesniam laikui 
nenori duoti leidimų, nes išvežtų daugiau dolerių.

Išvykstantis iš Maskvos gauna griežtas instrukei-1 
jas, kaip jis turi elgtis nuvykęs, pav., Į JAV pas savo 
gimines. Jam draudžiama skaityti “tautos atplaišų”

SSSS!

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)
Dar vaizdžiau išreiškė kan. M. Daukša (Postilės. 

Įžg.. 1599 m.): “Visais amžiais žmonės kalbėjo savo 
gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, to
bulinti ir gražinti. Ne žemės derlumu, ne drabu
žių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir 
pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia iš
laikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina 
ii* išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. 
Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, 
pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Dievas ir 
pati prigimtis reikalauja kalbėti savąja kalba’.

Dar daugiau, anot prof. H. Martin (La Rus-! 
šie, Paris, 30) kalbose pasireiškia tautų genijus. 
Ir lietuvių kalboj pasireiškė lietuvių tautos ge
nijus, kurią pasaulio mokslininkai taip labai ver
tina. Žinomas pasaulyj kalbininkas prof. dr. A. 
Bezzenberger (pig. M. Aschmies, 78 p.) priėjo iš
vados: “Lietuvių kalba savo sąskambiu ir senu
mu viršija visas modemines kalbas ir vaizduoja 
turtą ne tik lietuvių, bet ir mokslo”. Garsus ame
rikiečių kalbininkas prof. B. Dwight ^Modern 
Philology. 113 p.) teige: "It (Lithuanian langu
age) is the mos'- antique in its forms of all the 
living language of the World” — lietuvių kalba

savo formomis yra seniausia iš visų dabar esan
čių kalbų pasaulyj”. Moderninės kalbotyros tė-: 
vas prof. A. Meiliet (Les anales dės nationaĮįtes,, 
1913, 5-6 nr.) nustatė: “Tas, kuris nori žinoti, 
kaip indoeuropiečiai kalbėjo (indoeuropiėčįų), 
tegu nuvyksta ir pasiklauso, kaip dabar kalba 
lietuvis ūkininkas”. Garsus anglų mokslininkas! 
prof, dr, R. Latham (The Ethnology of Europe, 
London, L&l p.) akcentavo: “Lithuanian tongue 
in the eyes of the ethnologists, the most imparb 
ant language in Europe”. Ir daugiau visą ęiiė 
žymių pasaulio mokslininkų bei kalbinirikų (prof, 
dr. H. Bender, -prof. H. Pederson, prof. H. Birt,‘ 
prof. dr. I. Kant, dr. I. Taylor, prof. dr. M. JPei \ 
ir t t.) lietuvių kalbą laiko labai sena ir ją labai 
vertina. ■ £ '•• ’ I

Daukantas savo veikale “Darbai” bylojo 
“Teturi dar lietuviai ir žemaičiai visų brangiau-1 
šią savo protėvių palikimą, tai yra savo kalbą. I 
kurią idant išplėštų iš riasrų visa ryjančio laiko j 
ir pastatytų šalia mokytų kalbą, tūri aną Šian
dien dailintu.. Vienok pati Lietuvos kalba rodo 
šiandien, jog ta giminė turėjo senovėj savo 
savo valdžią, ūkiškus Įstatymus, savo tikėjimą 
ir savo raštą, vadinamą runų rastu, šiandien su- J 
visu užmirštą, kuriame garsus vyri 
manas ne1 k^lis Sūdžius lietuviškus* 
d as, tenai jiirm tūkstančio rasi rnt 
skaito ir rodo, jog tas raštas buvo 
ju raštu senųjų lietuvių... Gražum

Ant Kuršmarių kranto . ,

Ųž streikus rusai siunčia į Sibirą m. Javų derlingumas daugiau 
< t J■ • • » - y ka.p 28 centneriu iš hefclaio.

Angline Vrf^rt* uždaiy. Ijų. Bet ką Anglijos angliakasiai Grūdinių kultūrų surinkta vi
ii angliy 30^^. feįrnos neša >u tais rubliais darys? Ar reikia su kategorijų ūkiuose beveik 3.4 
pnos®įj, n^ Aąsi.ppjėših'Vsi uni- dar didesnio juoko?. .Tikriausiai milijonų tonui Toks .javu kiekis 
jų vadai? jElifie fltėpg|a.si, krašte, sovietų (iarbininkims atskaito iš rėspftKlikoje gautas pirmą kar- 
eųkelti / p:0Vąr)tą. Visuomenės' algos, bet spaudoje. . paskelbia, tą.
opinijos/agškaieiavimu, 43 nuo
šimčiai dtaltin'a, . angliakasių va- 
dovybte, - ypatingai -jų' pirm. Af- 
Įhr.r Sųargillj Tąs■'gtreikas jąu 
užsitęsė septinius meneshis. Au- 
kščiausiasi. (eismai /nusprendė, 
Kad jis yrą nelegalus.

Bet vadas Ai^hur See,r- 
• gili atsisako khtisyti . teismo. 
sprendimd-Ąr streik#>;'Jėsė'‘kol jį 
nubaudė.ĄĄmerikoš'dro . Linijų' 
bokštu kontroles unĮja taip pat 
bij-vp paskelbusi - nelėgalu štr’ei- 

' ką. Bei...;nrezi.;RmiS‘fcd‘; Reągan 
Ariujoą ;vad}Įi ^tyarke,'. o’- streų 
.kudjančiM. afl<eKid’,'^Dt^a!ip‘ elgė- 

, ei. Kremliaus vad^ybšė, ar. jie 
leidžia d^biHjiikaųrs.'^ęreikuotį? 
Ne. Jie (štrjeŪcttbįanęius:.- tupjfeu 

-apdaužo,'kišau ,kaleįimus,'o br- 
ganįzatorttis r'išsiunčia į iŠibirą. 
Kiek lietuvių už -tjęsbs ž&fi; te- 
rbriziĮOį'ą Įįv kątą^a.i?^0-25 
tautę iššnš^44^Š$irątp3iv.' knn.

>;treiką1s^į^rŠQ5$e. Jutefper jsa- .ūjg£- yx?' ^ĮaįĮn^LSką^itojafetLkuKi 'supaŽYH^ns 'knyžtmp lan- 
vo ągėrttfsJot^hĮ^^aį'-ovA’ng- 'vienam-.gyventojpernaijgau-t kytojus-«*‘^«ok^kiėš litėratūros

kąd cenka aukas.- Matote, kokie
'geri sovietų darbininkai, gerai 
uždirba ir galį sušelpti Anglijos 
-angliakasius, tegu jie tik strei
kuoja.

t -Ar yra gi įdėta, kad pas sovie
tus streikas užsitęstu septynis 
mėnesius? Kažin ar streikas ią-.
-ilaškytų 7 valandas? Jei SSR 
yra tekia ien>>kratjška, tai ko-r;

i dėl (jie sūiąiižė Helsinkio Brež.-
\ n'eyo;pasirašytą žmogaus teisiijĮ 

sutarti*’ O ktti; dingo įHfelsinkiaį 

komiteto stebėtojai, 45 nariai, ’

I’arergioj Lietuvoj
k t* •’ • - - v '___________ ai. __ _______

Tad kap matome, Andropovo 
’šrastas geras botagas, kuomet 
vergai plaka vienas -kitą. Bet 

. Griškevičius nemini, kiek nuo
šimčių algos . vergams pakėlė? 
Be to, Rusijoje turėjo būti pa
keltas derlingumo nuošimtis dar 
didesnis, apie 20 procentu, nes 
rusai turi dųpti pavyzdį paverg
toms tautoms. Ar. jie duoda? Ja- 

:a fA^įėi^k°je.
.J Ah^nfts -Marma

An • apie-juos iue^o ■ nepąra^’įjJž- 
įtai.. kid 'kornifni stairtjiekštdį 
rašojį-tieses,*: ka?.p jie elgiasi sū 
sąv&dvergąis:. — : - ' '

• .• ■'

Liiląar partija džiaugiasi And-: 
rūpOMp- išrašuinauju -botągn;
kad darbininkai plaktų ,'vienąs- vėl srtėtol Jo’paskirtis - 
kitą. Tuo- 'šradimū džiaugiasi ir
T-knpupfąs^./Lietuvos' komunistų-: studentus-jvęirią mdkšli.ne lite- 

-5 partiją?:' ' Kįrygyne -^..dvi; salės.
.: ĮJet.yiž$Įir ^įairnldĮnti.; Jrad šiė<q*Mž<m3Įėstaryba,

: kytbjtisistt -.bįoksBnėš Ktėratūros 
naujovėmis. -

DlREKTORIUS-NUBAUSTAS

NAUJAI. KNYGYNAS

viiilitije, .-Universiteto gatvė
je, atidarytai naujas knygynas 
“AkądąinijĮė knyga”.
-■ Nanižsia knygynas n.eatsitik- 
timti; įsikūrę sSfiS-.VHffiaus ūni-

— aprū
pinti . -mokslki inkus,-' dėstytoj u s,

•vo ąge»£tfsjorgąhfzu'tfja,'ę -Ang

^‘aips šoviauditke£j<js 7Si ftrOl>?samai. Tai 
■‘aukas ir jsrti ■-<unn 4̂/50.į0^/i’u^:-17*daų^ąx’-;n^gu-’1380

Nereikią .užmirštį/kad /išeivijos, lietuviai .riųritinių. pa
vidalu už-milijonus dolerių- šelpė ir Įebešelpią pavergtus 
savo tautiečius krašte.* - t’ .. ? / /•' . - > '

Dauguma antrojo karo,tremtinių Įsikūrusių- vaka
ruose jau yrą pensįhinkų amžiaus, arba iškeliavusių Ana
pus. Jaunoji .'karta'nėra tokia dosni kaip senieji- Lygiai- 
ir skujuotojb.Lietuvbj jaunoji karta gerąi prisfkąikys 
prie... "kad reikia gyventi”- ir mažiau reiks pagalbos ■iš.' k!ld „. UI>i,-j,k.l nįT>u,,. ter. 
vakarų: i ' . ’’V. S. ’ §iama. ' • ’

lietuvių ir žemaičių kalbos*:redo aiškiai, jog.yra 
; vie«a tikra ir pirmoji kalba šiaurės giminių nūo 

■ neatmenamų amžių senovės, jr taip išdailinta yra 
buvusi kitą Jcąrtą,. jog-.šįųidi£n dąr. kas turi pro
to ir aukso plunksną HonierO ftr Virgilijaus, tas, 
sakau, ką norėdamas^, tą* gali gudriai gudrėsniai., 
rašyti toj kalboj. Tą teisybę ‘pagirtas dainius 
Duonelaitis Įrodė sav<j r garbingoj , dainoj Jpoe- 
Hjojj “Mėtų ląikąį”.,/ Kąs yra linksmesnio žmo
gui, jjei-ae kalba, kurią išmokęs nuo tėvų, jnotinų”...

• Kad lietuviai senovėje tu r ėjo-savo runinĮ raš
tą, argumentuotai išdėstyta- J., Venclovos "Lietu-

nok mūšų “didysis kąiim: 
siifanatizuotai s mokinusi 
gal pa

-ui

nok

am

Būgp su savo 
sflys ir' kiži) par

UH-

■ ky;kart<F •parašė

mokslo
muneene už
"8 hrb*?’ 'VJ’.-p'Ti

RAfJVX

»£ anr'.ų.

w?t irsta učiai.

n namas

srumoi

ttliU

< h“

pavąsjšrĮ ijjftps 'produktais už
terštas Zvęrsvos upelis, tekan
tis Kauno rajono S? Neries ko
lūkio laukais.

Tą ujteli užteršė J^aųiio tieki
mo įmonė. Jos direktorius V. 
Mackevičius nubaustas, pinigiue 
baiida. šios įmonės vadovai dar 
kartą įpareigoti imtis priemonių

t • - į • <■ ’ - n - < •

:• ■ Norėdamas, kad lietuvių liaudis suprastų ge
riau savo tautos Įvykius,' £ ^Daukantas rašė daž
nokai vaizdais, ypač vaizdžiai -ir gražiai aprašė 
Lietuvos girias, Šiįejo jis turtino lietuvių grožinę 

"literatūrą; Literatūros istorikė M.- Lukšienė !(S. 
Daukanto "Rinktiniai raštai” Įžg.) nusakė: "Gro
žinis, literatūrinis momentas S. Daukanto isto
riniuose veikaluose yra itin stiprus... S. Daukan-

■ (Bus daugiau)

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės 
“Vegetariška mitybą ir sveikata”. Ji išeis knygos ? 
formoje: Kas, norėtu šią knygą įsigyti, žaii prašo- 

parašyti tekią adresu: Mr. Jurgis Jašinskas, 
761 Kart Tth.St.. So. Boston, Ma., 02127.

Keliąs dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc- 
lovęs /"Simno paukante lietuviška veikla”, o ta
da pradėsime Pušėna. , •> ■ - -

Praei Naujienų atkarpoje ^jo I. Pn- 
bntpnpj”... .Šiomis 
ei to pąties aijto- 
taeilė” j . .

įsigyti Būsena “Smitikimąs Mon- 
i

J7-W 19S

..........,.............. . ».:..:
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VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

"WtstchesUr Community klinikos 

MtaUdnos direktorius

1938 5. Manheim Rd, WeMcheMu, UL 
VALANDOS: 3—3 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL

♦ Tel: 562-2727 arba 562-2728

GERIAU DUOTI NEGU
PAIMTI

BALFo piniginis vajus jau 
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
kų rinkėjai aplarkys kiekvieną 
aukotoją, prašydami 
kokime sulig savo 
Neužtrenkime jiems 
kokinme sulig savo
.Atsiminkime, kad savo nors ir 
maža auka nušluostysime ne vie 
nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
koma: “Geriau duoti negu pra
šyti.”.

aukos su- 
išgalėmis. 
durų! Au- 
išgalėmis.

—.—-

Funeral Home and Cremation Service

teka
su.

Charles Stasukaitls 
FD.LE.
<312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

TEL 233-4553 -

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. K GLEVECKAS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
VilandOS pagal ginsi tarimu

A- R.

, • -

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI metai Spalio 27—29, 1984, Nr. 40 (301)

Redaguoja PRANAS 4ULAS

K4*v3KTKn -tr -medžiagą tięsti: 4436 So. Washtennr, Chiesso, IL 60632
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pasidaro trapios, sunkiau 
kraujas, o kartais ir visai 
stoja.

Sunkiais atvejais reikia

IKIS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA IJETUVEKAI
2618 71st St Tet 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir ^contact lenses’*.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
1656 West 63rd Street 

Valandos antrad. 1—4 popiet, 
^3 ketvirtai. B—7 vaL vak.

Ofiso telefonas: 776-2330, 
lUzidendios telef.: 448-5545

BORO BRANDUOLIŲ 
SKILIMAS

Amerikiečių fizikai ištyrė 
naujos bianduolinės reakcijos, 
galimybes. Jos metu taip pat iš
siskiria daug energijos, bet ra
dioaktyviu atliekų 100,000 kar
tų mažiau negu vykstant Sun-, 
kiųju elementų, pavyzdžiui, 
urano ir plutonio skilimo reak
cijoms. -j

Toks išradimas atveria naujų 
galimybių atominei energeti-

Florida

DR. C. K. BOBELIS
i Prostatos, inkstų ir šlapumo 
t takų chirurgija.

į 5025 CENTRAL AVĖ.
\ St- Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

MOVING

- g Jyainv 
t ANTANAS VILIMAS

Tai 376-1882 ar 376-5998

PCftKIUVSTYMAI
F i
į MOVING
r Leidimai — Pi Iru apdraudė
B! ŽEMA KAINA

Praisiam Master
feSL; ir VISA korteles.

4L ŠERĖNAS. T.L 925-8063

RADIJO iSiJMOf VALANDOS

>*Hiee WOPA - 1499 AM

MmwuMH *arim.

77B-IS4?

MA i»L C WOOD A VW, 
■CMV-AttO. n. MM*

*Lktuvog Aidai’*
Utį BRAZDUCMYT*

flfeata, R1m> MOO 
775JM74

GAIDAS - DAIMIDda
ryti sudėtingas, operacijas —pa
keisti pakenktas kraujagyslių 
•dalis.

Ypač rizikinga liesti širdies 
arterijas.

Pakankamai efektyviu vaistų 
nuo arteresklerozės kol kas nė- 
*a. Todėl ypač domina japonų Į 
farmacijos firmos Močida ir To- Į 
Kyc ■- medicinos' mokyklos dide-f 
lės mokslininkų grupės darbai. 
Japonų mokslininkai -tyrinėja,*' 
kaip viena ' biologiškai aktyvi 
medžiaga, svarbus ląstelių kvė- i 
pavimo komponentas — citoch
romas C veikia senų žiurkių ke
penų funkciją.Kadangi kepenys • 
atlieka pagrindinį vaidmenį rie
balų ir angliavandenių apykai- į 
toje, senstant,-kai apykaita pa-V 
blogėja, sulėtėja riebališkų me-Į 
džiagu skilimas, todėl jų ima 
kauptis ląstelėse ir kraujagys-;_ 
lėse. J

Patekęs į ždrkių kepenų ląs- - 

nepalankius amžiaus pakitimus«

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel >27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONIMnONED KOPLYČIOS

MEDICARE:— K& KIEKVIE
NAS TURI ŽINOTI

Šiomis oienomis Chicagoje iš- 
kpausOinta speciali laiaa laik
raščio ‘The 'benior Advokate”., 
kuriame skelbiama žo mn. vyr. 
amžiaūš žmonėms Nieaicare ap- 
draii'abk išlaidas ir primoko,i- 
mus. NLeuičaie apmaudai aid- 
kaitytina' hgcauei (part-A) šu-l .. M . CAA .J * * gal- .Ta bgoame turi .500 lovų,,

‘j.esanti 25Ž0 Nėrth Lake View
Ave-, Chicago, I1L ... , •

i -j ' ’ H
Paskelbtu gapąp^ija ^ęiūžli

Chicagos - apygardoje šiomis - 
dienomis'Columbus ligoninė pa- 
skelbta’pirmąja, Kuri garantui)-, 
ja pacientams 'įmokėtų pinigų 
grąžinimą (money back guaran-' 
ty). Tos ligoninės administraci
jos vadovas -George P. Purvis 
III, jų ypatingai geras patarna 

‘ 1 vimas -ligoniams arba jie jiems 
' grąžina jų įmokėtus pinigus at- 

•I 
ma paaidejo nuo4pbu4 iki $3b‘jJ 

..Uz ai epą (vad. sco-paymeut) po; 
$L.<adiių'.padiaejo nuo $7b fltij

SPIRITAS VJETČJŽ^ >^89-ir vaumainą “Lifetime” re-| . .
ėreo prtentokš po ^ ^^ Pacientans gauti .atgal įmokėtus 
pamoejo nuo 5132 tiki >4 Pxni^ <refund), jei jie. firdy-

* Į ♦'

DUJŲ

Nėra pigesnio kuro už gamti -. 
nes dujas.

Tačiau, kai dujas tenka vežti’ 
už devynių jūrų, jos labai pa--, 
brangsta, nes vežiojamos su
skystintos, nepaprastuos, o krio 
genimuose tanklaiviuose/

Vežiojamų dujų temperatūra 
negali būt aukštesnė kaip —160' 
C. Krioseniniai tanklaiviai kai
nuoja 4—5 kartus brangiau už 
taftos tanklaivius.

JAV ir Japonijos asiūlytas 
naujas gamtinių dujų transpor
tavimo būdas dujas paversti 
metilo spiritu ir vežti papras
tais tanklaiviais.

KNOW YOUR HEART
L.’ “■*

HEIF^OUR HEART. FUNL

hi. ų. r

V Rai l h

įtvykusū

nei

iliėna. ’ tojų patarnavimu nėi'a .^eten-
-—]

Iš viso Medicare ligonio Kiše į V1S
kinti, — teigia vadovas G. Pur

. . —bet pacientai turi adinini-1 -e^es- citrochromas C susilpnina ,
niaus (out-oi-. pocket) isiaioos: s truer j m pranešti 24-valandų lai! 1 -
padmejo 70% 3-jų metų Laike-Į kotarpyje ntto^ ligeninę prie-] ’f numažina, riebalinių vakuo- 
tarpyje. Daugiausia, ši -leūeraĮi-įl^nano. - •
nė • aarrūmstrabįja. .1984 -m. ibiu-j — Ligoninė ^trinėja prob'e' 

mą ir stengiasi tai pataisyti, ko-džetę į dep.'(includes) ^2 bdk 
redukciją (atskaitymą) .Niedica-. 
res 'benekitų,. kūne tenka mokė
ti vyresnio amžiaus žmonėms 
(semorams), turintiems šią sp
aru dą. . 'L,-

Šiandien Medicare apdraudė 
moka tik 49 centus iš viso- ažl 
sveikatos palaikymą senjoram^ gavo šaltą maistą ant padėklo j

Vadinama “oup.ements 4o ftray) ir ligoninė negali greitai I 
Medicare insurance” arba “Me^ pakeisti į šiitą, kad ligonį pa-] 
cii-gap” apdrauda yra skirta SaĖ tenkintų, tai maisto kaina at-Į 
apdraudai yra nėpadengta .(anų .’^kaitoma nuo sąskaitos,—paaiš-| 
gliškam tekste pasakyta “not co-^ųclno G Purvis.
vered”) Medicares apdraudos. | — Panašiai, jei gydytojas nu-.

Prieš diskutuojant vadinamą’’ siskundžia, kad jc pacientas tu- 
redkia rėjo.-pėr'ilgai- laukit dėl to, i

i

Hų kieki- Buvo pastebėta, kad 
kepenyse sumažėja cholesterino / 
44%, riebalų -53%. 1

Šių medžiagų beliko mažiau,
tojas visdėlto nepatenkinti re- ne3u j^unų ga'vūnų kepenyse, 
zultatais, tai patarnavimo išlai-.j ^T^ujuje irgi sumažėjo cholec- 
doš;gali "būti atskaitomos iš pa-ltenjl° irkitu- f^aliskų medžią-, 
ciento sąskaitos, — pasakė G-1 ne smarkiai, kaip
Purvis. . " ' | kepenyse.

- Pavyzdžiui; jei pacientas' ,..Sen4 <500
Į žiausi kraujuje .cliolesieiino su

mažėjo 32% —-. susilygino su 250 
dienų amžiaus žiurkių.

CitTochromo C tabletės veike 
efektingiau, negu injekcijos į 
raumenis. Jo veikimo mechaniz
mas. matyt, susijęs su paspar
tintu maisto pavertimu galuu- 
niu kvėsiavimo procesu grandi
nės produktu — adenozintrifo- 
sfetn (ATF),medžiaga, kaupiau 
čia ląstelėse energiją. Iš tikrųjų, 
autoriai įrodė, kad citochromo

“Medi-gab” apdraodą, 
susipažinti ką Medicare duoda] rentgeno nuotrauka'(XR) arba! 
(covers).

Medicare ąpdrauda pašalinta' 
į dvi dalis — ligoninės išmokos.
(benefits) (Part-A) ir medici
nos dalis (benefits Part B).

Daugiau negu 30 apdraudbtr 
kompanijų patiekia MečEca/ės" 
vadinamą “suplement -nsurau-: 
ce” lEnois valstijoj, apie -kurias 
plačiau pakalbėsime kitą kartą.

pr. Fab.us

iabaratoHjos testo laiku nesu
laukė, tai išlaidų procedūros 
dalis būsianti atskaityta iš są
skaitos, — jis pasakė.

—/Mes įsitikinu, kad jei ligo- 
riinė s-iūlo kvalif-rkdotą patar
navimą ir. jį gdrantnojame, 
tfa “pdciėntai stf jfėlū ridi ės su
grįžt - j Columbus, .jei ateityje 
j ienas . ligoninės paiaruavinias 

. bus refldinga,

tefcse ATF koncentracija, padi
dėjo. Jei šie duomenys bus pa
tvirtinti, atsivers keliai ateros- 
klerazės pr»f4rktrked. G:

- teigė vedėjas

COLUM8US LIGONINĖ 
PASKELBTA PIRMOJI

1 — -fefd išlaikytume -pacientusĮ
! ’patenkintais šia mūsų vykdo- 

rta’4»araftt?ių programa, 'Colam-

■tekylančias orobJtma> iš anksto, 
bet Hto po iširfkuūų atvejų, — 

igeni-
»es idėjas G.
Purvis. * >7k T’1' V !

(Tojų aprašymą ąpie Colttm- 
bi^M^afcę paskelbė Chicagos 
SThfeufW” r vokaliniu temų žur- 
odhht Hbnald Kutui ik )

• Pr. petitas

■ •, \ ’ E v K r

TĖVAS LR SŪNUS

2533 W. 71st Street
1410 So, 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

Austės automobiliams pastatyti

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Pitarėjal ir laidojimo direktoriai:

JOS KLAUSUTE, ;
MES ATSAKOME-

iCL. Ar tikrai yra duomenų.t 
ki atjkymas yra priežastimi -va-i - 
din. “peptic*" ulccrio?

Susidomėjęs Justinas “<

< « ęroayffnj jTtfBguina igomą su 
v»d. peptit' vteeriu yra tabaku 
r&knria;. Yra %iesa, kad nfko- 
rin Api’e fev dengiau gauna iflJ 
cerį, negfl nerūkantieji awneJ 
n|fc SWp'pat yn dtremenn,1ta<T 
r Stakiai surikiHJ nuo u leer io

4>egH -nerūk srntiejt. *
lUdėf latnsta tūri nustoti TŪ4 

kįg įj^retes vp-ac iei turite

%

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

3424 West Wth Street

TeL 974-4416

j V ASAITIS-BUTKUS

/ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ,

1446 South 50th Avtnue * 
Cicero, IDisok 

Telefonas — 652-100'3
. M t r r i f ;



paremti žurnalą.
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JAV firma “Pclimer” karpo-
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KASOS VALANDOS: TAUPYMO CERTIFIKATAI

SUMA TERMINAS

$500

-19,999

■10,25%
$20,000

10:00-1:00
49j999 2

3

1
2
3

I 
f

10.00%
11.00%
11.10%
11.20%

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVES DAŽYTOJAS

' Dažo namus iš lauko

MARQUETTE PARKE 
2615 West 71st St. 
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

CICERO
1445 So. 50th Ave. 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201

— s tikintis indas yra įsitikinęs, I 
kad bent vieną kartą jis savo 
gyvenime .pasiektų Benare: 
vargusieji ir praturtėjusieji nu-'

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd. St 

TeL: 436-7878

os parapijos bažnyčioj 
Washtenaw Ave., Chi

meru 
men* 
mętLL 
metų,, 
metu

Antr. 9:00-12:00
Ketv. 3:00- 6:00
Sėst. 9:00-12:00

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

TAUPOMOJI SASKAITA - 9.0$ 
(metinis prieaugis 9.42%)

Skambinti YA 7-9107

ir iš vidaus.

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St.
(Tcwn of Laido)

— žjiro. “Karys” paremti

AR LEDAI JAU PA
SEKĖJO?

CEMETERY LOTS FOR SALĖ 
Kapiniu sklypai pard.

3 rieri.
^6 įnėriv'

1 metų, 
metų 
metu

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais 
iki 7:00

RUTULINIAI GUOLIAI Iš 
NAILONO

T n U Fvl

U

y
i

Amerikos Lietuviu dešimtasis kongresas vutęJen^f*. ^amovė“ai-- ° j ir BuTilmmkes spaliu men. 28
‘ diena 3-čla vai. p. p. (sekma- 

pamaldos Tėviškės” parapijom 
bažnvčiojj, 6641 So. Troy St. 
Ch cago, IL.

10:30 v. ryto — Iškilmingos 
Kompreso mišios Gimimo šveiri- 
M. Man, 
6812 So. 
cacĮO IL.

1984 m. spalio 27 ir 28 d., Qua
lity Inn Midway, 5001 W 7‘Jth 
St., Burbank, IL., dienotvarkė:

Spalio 27 d.jšestadienį: 7:00— 
9:30 ryto registr^eja.

8:30 ryto: Kongreso 
mas, Darbo prezidiumo, 
toriato ir komisijų sud
Invckacija, Himnai, M augiųjų 
Tarvbos nerių pagerbimas Svei- 
knimai. Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininko dr. Kazio 
Šidlausko pranešimus, ALTu 
pirmosios valdybos nr.rių Juozo 
Laučkos paskaita: ‘‘Žvilgsnis į 
ALTo kilmę: prasmę ir ateitį”, 
Diskusijos — paklausimai pas
kaitų ir pranešimų ribose.

12:30—2:00 v. p. p. — Prieš
piečiai..

2 00 v. p. p.—Popietinė sesi- 
io: Lietuvių teisėms ginti rei- 
kiliais pranešimas adv. Povi 
la> ŽumLakis Lietuve,s At>tovo 
prie šv. Sosto ir Lietuvos pa
siuntinybės Vašingtone patarė
jo Stasio Lozoiaičio, Jr-, kalba: ’ 
‘ Lietuvos Diplomatinės Tarny- į 
bo:> uždaviniai bei reikšmė car-j 
be už Lietuvos laisve- Di-kusi- 
jos — paklausimai paskaitų ri
bose.

ALTo 
pinniųtnkų pagerbimui viešbu
čio |s*arlitė'‘ salėje.

Spalio 2S: d., sekmadienį: 9:00 
—10h vai. ryto — Kongreso ka- 
misipų posėdžiai.

1(£Q9> v. ryto — iškilmingos

’i Visu-m:nė, žurn. Karys skai*
I tytojai ir prenumeratoriai, kvie
čiami kavutėje dalyvauti ir au
ka

1:30 v. p. p. — Baigiamasis 
Kongreso poecdis. VLIKo pir
mininke dr. Kazio Bobelio pa
skaita: “Tarptautinė politinė rai
da ;r L’etuvos bylos vystymą-j 
>is’’. Algirdo Šilo paskaita: “Jau 
nesnioji karta Lietuvos laisvi
nimo darbe”. DiskuJjos — pa- 
klausimai paskaitų ribose. Klau | 
sirr.ai ir sumanymai. Komisijų;
pranešimai: mandatų, rezoliu-i baigoj.

TIKINTIEJ1 TRAUKIA 
Į BENARES

LINARES, Imi ja.
Indijos tikintieji skrenua, va
žiuoja. plaukia ir eina j Bena
res miestą, kad galėtų pamaty
ti pro įnirsią plaukiančius šven- 
tuc.-’us Ganges vandenis. Indai 
traukė iš Benares tūkstančius 
metų, jie ten skuba ir spalio pa-

BALTAS JAU DIRBA 
40 METU

iLFo 40 metų veiklos iškil
ias minėjimas rengiamas .š. 
lapkrič o 4 <i. sekmadienį,

10:30 vai. ryto pamaldos už 
gyvus ir mirudus J^LFq.^gą- 
rius šv. Mergelės Marijos Gifci,- 
mo parapijos bažnyčioje!

10 vai. pamaldocs Tėviškės pa
rapijoje.

Minėjimas 3 vai. po pietų 
Jaunimo Centro ddžiojoje salė
je. Programoje: akademinė da
lis, trumpa meninė programa ir 
pietus.

BALFo nariai, rėmėčai ir visa 
lietuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama šiame minėjime da-

Pakvietimai gaunami BALFo 
Centro raštinėje. Skambinti tel. 
776-7582 .Dalyvavimas — auka 
12.50 dol. asmeniui.

Kviečia* BALFo Chicago: 
skrities ir skyrių valdybos.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
' ^el ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvrę Įstaigą:

American Travel Service Bureau v
- 3727 S«7 Western Ave^ Chicago, Hl- SOS43

Telef. 312 23S-FFS7
> pitzwxnsaii užsekant lėktuvą, traukinlę. Lai— kęSo.

šią (cruises), viešbučiu n iLtomobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
kelionių draudimus; Organizuojame kelionės į Lietuvą ir. kitus k/istus. 

Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teiki &xnė_ infer 
macij&i visais kelionių reikalai!, ,

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais tik retra resermocx rietas 
S anksto — pries- 45-60 dienų.

New York tel.: 
212-441-6799

St. Petersburg: 
813-367-6304 *

BSAL MTATI FOH <AL1 tlAL MTATi UUi
f*------ ą — FardavilMl

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJ& 
a ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSaMOKWIMAll.

DIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

£212 W. Cermak Road Chicago, DJ. TeL 847-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪU

BenarCT yra pati švenčiausio- 
j ji indų vieta visame pasaulyje. 
J Kaip ar.ba* plaukia į Meką ir 
1 Med’ ią, ktfip krikščionys važiuo

(Vyrai įsisupę į baltas drobes 
įriša savo šlaunis, o moterys įri- 
ša savo galvas į sari ir įsisuka į 
drobės audinius eina akmenim 
klotėm gatvėm didžiausiais bū
riais prie Motinos Gangen.

Upės vandenys, atėję iš kelių 
šimtų mylių iš aukštų kalnų, at
simušę į kietas Benares miesto
akinėmis ir suka į šalį. Ties Be- j P j Betliejų ir Jeruzalę, taip in- 
nares upė yra pusės mylios plo- ■ daj važiuoja į Bcnarer. Kiekvie- 
cio. Braminai pakraščiuose yra. nas 
įsirengę didelius skėčius, skam- 

• p.ra‘'

ji vyrai if''riibtėi,įyš''tani)3į labai i važiuoja po kelis kartus. Indai 
baimingi, jei gali pasimaudyti patenkinti, jeigu gali įbristi į 
Motinoj Gengėje. : GanSės vandenis ir ten pastove-;

Benarer yra švenčiausioji
indų vieta. j v0> ligų ir blogų minčių. Visa

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
■paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 

.Knygos kaina - $3.95 (su per- 
siutimu). ' * • -

Miko Lileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau - atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki H Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose5’ ir pas 

Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

AKTYVAI 30,000,000 DOLERIU

KURSAS

11.40%
11.45%
11.50%

$50,00 ir daugiau - pagal susitarimą, 

IRA - 11.5% [metinis pieaugis 12.005%]

SKOLINA tik savo nariams žemesniais 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,00( 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

1 7 . V J. J l. , II tl. II .ji
U.-WI

INCOME TAX SERVICE ,'č f
6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233Darydmi gręžinius netoli Pis 

tų ašigalio ir ištyrę kalnų uobe-’ 
nų atlužas, mokslininkai nusta-} 
lė, kad Antarktikos užšalimo t 
procesas prasidėjo mažiausiai 
prieš 20 mil. metų.

Iki šiol daugelis specialistų
laikė, kad šis žemynas apledėjo 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.

! Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

i i 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
j pirkinys. —
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠHIAITLS REALTY

Su- prieš 5--7 mil. m.
Be to, ekspedicijos tyrimai pa Į 

tvirtino hipotezę, kad Australi
ja atsiskyrė nuo Antarktikos 
maždaug prieš 50 mil. metų ir 
nuo to laiko dreifuoja į- šiaurę, 
kasmet naslinkdama kelis centi-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI -

Turiu Chlcagcs miesto <
Dirbu ir užmiesčiuose, troli, 

>*r<ntuotai Ir s^žininsaL ' 
KLAUDIJUS PUMPUTI*

C14 S. Talman *«, 
Tel. 927-3559

i ti kuri laiką, kad plaukiojantis
• vanduo juos apvalytų nuo pur-

. —j.

eilė tikėjimų priėmė iš indų • 
miiintj, kad vanduo apvalo ne j 
tik kūną, bet ir sielą. • į

Išsimaudę indai naktį prie 
miėnulio šviesų, valgydami že-, 
mes riešutus, ir šoka deivės Dan-, sinius rutulinius guolius— 
gos priežiūroje lanksčiausius šo- j latronus”. . 
kius. Išvargę gula ir miega, kur f no ir maltbeno disulfido. 
randa vietos.

i racija pradėjo gaminti plastm.a- i
’ ' .“ni_Igslow in Belmont Central

Jie iiėoami iš nailo-; area. 6 bright rooms, wall 
; to wall carpeting, alum, 
storms, plus full in-law 
apartment. Beautiful back 
yard with flower garden.
Call Mr. Starzyk 777-4466.,

1 Tokie guoliai vartojami sun- 
I kiuose transporto-ir keliamųjų 
! darbų įrengimuose; jų eksploa
tacijos laikas keleriopai ilgos* 
riis už metalinių guolių. Be Lo, 

Kaip praneša UNESCO nau-' plastikiniai guoliai aštuonis kar- 
amerikiečių tus lengvesni už metalinius, su- 

5^’ tyrimų geria vibraciją, mažina triuirš- 
mon-,

i ienų biuleteni*; v
“GLomair CheJaneger” tyrimų geria vibraciją, mažina 
laivo ekspedicija padarė svarbių mą, palengvina įrengimu 
atradimų. tavimą ir aptarnavimą.

Liberty federal /svirus
AND LOAN ASSOCIATION

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 diena Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, 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 jr “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 finahsines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

.. LIBERTY FEDERAL SAVINGS
* AND LOAN ASSOCIATION

* Att: Mrs. Barbara L. Elias, 
Director of Shareholder Relations

202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
i 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

X

Parduodama viena duobė Lie 
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec- 

į tion 4, Block 4, Grave 7. Skam
binti 523-5540. - ;-

HELP WANTED FEMALE 
Darbininkių reikia

Experienced' sample maker— 
seamstress wanted for North 
loop design studio.

467-9140

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

$60.00 per hundred paid for 
processing miail. at home- Infor
mation, send self - addressed, 
stamped envelope. Associa?es, 
Box 05, Roselle, New Jersey 
07203. 7 • . <

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute šu šeimininke. Skambinti 
733-1283.

E
Iv
I

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

$247 A Kadzia 
(S12) (.776-8700

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkam. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avs., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ii* taisome visu rife 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti,

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tqlman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171:

" Notary Public
INCOME TAX SERViCI ■

4259 S. Maplewood, Tel; 254-7450
Taip p^t daromi vertimai, įminiu. 
iškvietimai,, pildomi- pilietybės pra< 

šymai. irkitokie. blankai.
a ^.-V: *. v ’.Till -t ■ - • »

6. fr8

Borneo wriersirisurance^l 
Good service/Gariprice.

- F. /Zapolis, :A>ent < 
3208% W. f5th' St 

Eve*®. Pirk, 10. 
60642 - 414-8654

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nnc 
8 vaL ryto iki 6 vaL -vakaro. 

Seštad.: nuo 8 vai r. iki 12 Tai d 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chkiaso, 01 60629

f5.

ADVOKATŲ draugija 
V. BTLAITIS 

Ir V. BRIZGYS f 
Darbo valaodoe: >. 

Nuo 8 ryto iki 5 vaL popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

S. Kedzie Ava. 
Chicago, I1L 60629
TeL; 778-8000


