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44-tas Amer Liet. Tarybos suvažiavimas
T. Blinstrubas — naujas Amer. Liet. Tarybos pirmininkas 

ja agr. A. Kuras su auka 100 
•doL ■' !

. : Pirmininko pranešimas

Toliau pirmininkauti perėmė 
T. Blinstrubas. Alio pirminin
kas dr. K. š’dlauskas pranešė 

iupie praeitų metų veiklą. Drail- 
' Įe su VLlKu ir LB įsteigė Lie
tuvių Teisėms Ginti komitetą, 

j.kui'is sėkmingai veikia. Kvietė 
Į parem ti to komiteto įsteigtą fon 

lą. Painformavo apie Alto pa
dangas Lietuvos laisvės , sieki- 
-niucse. Džiaugėsi sėkmingai 
įkongrese pravestu Lietuvos* ne
priklausomybės minėjimu. K*> 

,.as svarbus atsiekrmas — Ad Hoc 
komitetas kongrese, kur dau-

Teodoras Blinstriibas

Čikagoje spalio 26 d. - įvykęs
44-tas Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas ir jubiliejinis 
desimtasis Amerikos Lietuvių 
kongresas spalio 27-28 d. praėję . . .

. su ypatingu, pasisekimu. Daly-Į^au šimto senatorių
••via į svarbiuosius posėdžius bu-j■ m®n’l įsipareigojo gini *

vo susirinkusių per 3G0. vos laisvę- Š1S komitetas dau„
Suvažiavimas h- kongresas vy

- ko Quality Inn. Suvažiavinu
atkferė pirm. dr. K. Šidlauskas
pasveikindamas gausiai susiriri-

• kasius .dalyvius. Atsistojimu
pagerbti mirusieji Alto dartiuo
tojair jautrią, - patriotinę - in vo-
kaciją. sukalbėjo kun. dr. Ign

4 * )

Urbonas^ Sts^jayiiną praves
t> buvo •^a^-’^št>f^įto vicepir
mininka^y^.M^^pife^^.,Al. Do
manskje^^iL,-Mjr&.į<:Wl&r- Ig-

1

Šimaiti^;* A. :/Devemen.ė - Grigab 
tienė; Alg.. Pautiėit-5, V. Joku- 
baStfc,-K.-— Oželis. Ta pati ko
misija dirbo-ir Amen Liet. Kon-

T“.. Y Sveikinimai

• Gen. kons. J. Daužvardienė 
dėkojo ALTūj už glaudų bendra 
darbiavimą su; Lietuvos diplo
matijos atstovais. Ryšiai visada 
buvo- glaudūs ir vaisingi. Primi
nė OSI bylas, kur norima pa
žeisti JAV paskelbtą okupacijos 
nepripažinimo principą. Sėkmės 
siekiant Lietuvos išlaisvinimo. ■

Dr. K- Bobelis, sveikindamas 
Vliko vardu, džiaugėsi ALTo dar 
bu, artimu bendradarbiavimu.

M. Rudienė sveikino B’ALFo 
Valndu ir džiaugėsi pasiryžimu 
Lietuva išlaisvinti, Enkėio re S
palaužiamo ryžto darbe iki lai
mėjimo.

Kun. A. Stasys, ilgametis AL
To .darbuotojas, ALTo garbės 
narys atskridęs iš St. Pėtershur- 
go sveikinto savo ir p. Kara'irio 
vardu, kuris įteikė 500 dol. AL- 
Tui paremti. Dėkojo valdybai 
už atliekamus darbus. Su savo 
ffuka įteikė 600 dol. čekį.

Lietuvių Karių Ramovės var
du sveikindamas Ant. Jonaitis 
ypač ALTui dėkojo už gynimą 
lietuvių tremtinių, kai jie buvo 
Vokietijos stovyklose. |

Dr. L. Kriaučeliūnas Tautinės j 
Sąjungos vardu sveikindamas 
linkėjo uoliai diduti kol lietuviš-J 
koji trispalvė suplevėsuos Vii J

* niuj.
flaitu sveikino PLB vardu V. j 

K>enAntMT Vilniaus kraėto .1 
Hldyba, Liet istorijos draugi- Į

vos laisvę, šis komitetas daug 
prisidėjo pravedant lietuviams 
naudingas rezoliucijas. Jo na
riai pasirašė raštą Maskvai, rei- j 
kalaujant laisvės Lietuvai. Ko- 

.- mčleto balsas buvo s vans rei
kalaujant, kad Lietuva būtų • 
reikiamai atžymėta JA\ Įstai
gų naudoj airiuose žemėlapi uo- ■ 
se. ALTas .pakartotinai dėkojo ( 

; JAV prezidentui už Lieto vai, 
iiaudį^^^deklarac i jas. -I Eu-;

posėdį, ^ur bu : 
.70 prĮžhta'i^^^l.i0 re- < 
zoliu^ja, su delegacija ■

buvo pasiųstas ir ALTo atstovas į 
kun.|£ -Prunskis, ALTas rėmė i 
Baltijos, laisvės komiteto jMfefcn ' 
gas užkirsti Rusijai dalyvauti: 
olimpiadoj dėl jos vykdomos ag ; 
resijos Afganistane ir dėl nuniu ' 
Šimo lėktuvo, nužudant 269 as- ! 
menis. ALTas remia Jungtinį 
Pabaltlečių Komitetą, kuris daug 
dirba ginant Pabaltijo valstybių j 
laisvę ir žmonių teises.

Dr. škflauskas skatino imtis 
iniciatyvos draue su kitomis px-' 
vertomis tautomis suoraniizuipti 
Pavergtų Tau tų’- muziej ų. Tam 
yra paramos Kongrese. .Į 

: . ALTo Tnf.

Geroką >richų skaičių praeitą penktadienį nužudė -Kalkutoje. Žuvo didokas ko
vojančiu sielių vadų skaičius visoje Indijoje Aukso šventovėje sichai bijo kad 
kariai nebegrįžtų.

AUKSAS IŠVEŽTAS I RUSIJĄ, 
DUONA REIKIA VEŽTI IŠ JAV 
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Badaujantiems etiopiečiams lėktuvais vežamas 
$60 milijonų vertės maistas
Et. — Praeitą
Amerikos tran-
nusiieido Adis

Adis Ab ‘ba, 
j .. . . ; se_<niadienj du
• sporto lėktuvu 
t Abeba aerodrome, kad paruoš-
i tų vielą maistui atvežusiems ha-
• dalijantiems Etiopijos gyvent: 
jams.

> Šiomis dienomis didžioji Ame 
! rikes ir viso pasaulio soauda oa 
j skelbė Ad s Abeba peikiančiu 
Į <lirvonuos3 velkamus iš bade 
: mirusius vaikus. Jie atxl?ngia-
• žeme ir nuo dirvonų nuyčėš 
į tais smėlio sluoksniais. Miršlan 
jčių skaičius toks didelis ,kad nė-
• ra galimybės kasti jiems duo- 
į bes, dėti j karstus. Jie guldėm*
I vienas greta kito anl žemės ir

už ve reisini
Šį metą 

Etiopijoje, 
maistas eina policijai ir kari

INDIJOJE NUŽUDYTA DAUGIAU 
NEGU 1000 SICHU ’

Indiros Gandhi nužudymas sukėlė pasibaisėtinas 
keršto aistras visame krašte

NEW DEHLI, Indija. — Pa- riausybė sodino į 
skutinėm keturiom dienom In
dijoj nužudyta virš tūkstančio 
sichų- Pradžioje kariuomenė iri 
policija gaudė sichus revoliuci- 
jonierius, suspėjusius atkirsti 
kelias šiaurės Indijos provinci
jas. Bet kai buvo nušauta Indi
ra, tai gyventojai keršijo ši- 
chams visam krašte.

Sichai nešiojo didelius turba
nus. nešiojo ilga? barzdas ir ne- 
kiruo plaukų. Toks buvo sichų 
pnprotys.Kada indai patyrė apie 
premjerės nužudymą, tai puolė 
sichus, kur liktai jie pasirody
davo. Vienus griebdavo už 
plauku ir turbanų, o kitus grieb

.■___________  davo už gerkles ir ten pat jį pa-
—Sichų veikėjas Moula Singh smaugdavo. Nužudytuosius mė- 

išsigelbėjc mirties, r.Usikirpda- tė nuo tiltų, kalnų kelių. Kiek 
mas plahkus ir barzdą. Trys jo buvo nužudyta.
«ūnūs buvo nužudyt

—Aukso šventovės sichas prn-] 
neša, ka Indiros Ganohi nužu
dymas buvo didžiausia klaida, j 
Per tris dienas žuvo įtakingiau
si sichų vadai,

— Antradienį Clricagoj rinki
mų vietas atidarys 6 v- lyto, o 
uždarys tiktai 7 vai. vakaro, kad 
didesnio žmonių skaičius galėtų 
balsuoti.

— Jei nežinote, kurioje vie
toje galite balsuoti, tai patelefo
nuokite 259 7900. Jums pasa-

KALENDORsLlS

Vigar

lė tel

AFGANISTANIEČIAI 
APŠAUDĖ KABULĄ

ISLAMBADAS, Pak. —

dirvonų velenoinh 
buvo didelė s.tst; 
K r aš te p ? ga i n i n ta.

' arine 
menei, o gyventojams neduoda.

Etiopijos dik latorius Mengis- 
tu kreipėsi į Maskvą, aiškinda
mas javų stoka visame krašte 
Kėt Aiaskva ’gin jam uhiotj 4ik 
tai ginklus valdžioje išsilaikyti, 
bet apie maistą negali būti jo
kios kalbos. Diktatorius suruo- 

•::šė kelis įsiveržimus į Sudaną 
'puul: šiaurės Etiopijoje nepri 
klausomybe.s nėrinei us kalnų 
gyventojus, apšaudo Somalijc.' 
sritis, maisto badaujantiems ne
turi. Amerika buvo vienintelė, 
kuri galėjo duoti maistą Eticąy. 
jos bsidaujantiems. JAV vy 
riausybė nusamdė du milžirriš-

maistą.
Atskridę amerikiečiai nurodė 

vietas, kur bus iškraunamos de- 
:ės su įvairiausiu maistu. Je 
itsivežė reikalingus kranus, kad 
galėtų yrišką iš lėktuvų iškrauti.

Su pirmais lėktuvais atskrido 
Peter MacPherson. Jis turės p H 
'iūrėtil, kaip dalinamas mafetas 
badaujantiems. Nespėjo jis pri
ris latyti Etiopijos valdžios at
stovams, tuojau jam buvo įleik- 
as skundas. Pasirodo, kad da
bartinė vyriausybė neteikia jo- 
k i cs pagalbos b? da u j ant ieijis 
Tigre ir Valio provincijose, šios 
provincijos gyveentojai neprita- 
*ia Mcngistų vyriausybei, veda 
su komunistine v\Tiausybe- aš- 
irią kovą. Mengistų valdžia pgr 
ruliuoja šią provinciją. Jis ne
sirengia teikti jų gyventojams 
jokios pagalbos. Jie reikaLuja 
pagalbos, nes hadas k juos kan
kina.

kiekvieną 
traukinį buri gerai ginkluotų 
kareivių. Kariai prižiūri, kad 
tame traukinyje nebūtų žudy
nių Ir sichų nemėtvtų.

Pirmadienį sichų žudynės 
šiek tiek atvėso. Kariai saugoj 
strateginius miesto centrus. Ko- 
vin ginusias buvo Amricar mies
to centras, bet vadus apėmė di
delis nusiminimas ir baimė. Jei- j 
gu jie būtu žinoję kas atsitiks, 
jie nebūtų Indiros lietę. Sichitai 
pabijojo vadų į. ?l

dar ne greitai 
nustatys. Tuo tarpu, dar ne visi 
nužudyt' suskaičirtoti.

žudė sichus f rauliniuose..

Kada buvo palaidotas Indiros 
Gandh.' lavonas, tai visame New, 
Dehli mieste pradėti smaugti ir 
peiliai® pianstyt gatvėse pasiro
džiusioj! sichai.

O kai žinia pasiekė trauki
ni uo e važiuojančius žmones, tai 
susdiarė grupė indų, ėjusio >š 
vieno vagono j kitą, verdavo si
chus į traukinio galą, suraižy
davo peiliais krūtinę bei vidu
rius ir išmesdavo iš einančio 
traukinio.

Pirmadienio ryte -Indijos vy-

PAKISTANO PREZIDENTAS : 
TARUSI SU GANDHI

NEW DEHLI, Ind. — Penkta-i 
dinį i New Dehli buvo susirin
kę šimtai užsieniečiu. kurie pa
gerbė nužudytą įtakingą valsty
bės galvą.

Sekretorius Shultz buvo atvy
kęs su 5 ambasadoriais.

Prezidentas Reagan buvo įpa
reigojęs pasikalbėti su naujai 
pnsarkdintu premjeru Rajio 
Gandhi. f

Buvo atvykęs Pakistano pre. 
zidentas Zia Jamnoj. Jis pasita
rė su Indijos prezidentu Zial 
Singh. Jis pasikalbėjo ir su 
naujai prisaikdintu premjeru 
Rajio Gandtv.

Pakistano prezidentas patarė 
premjerui gauti jaunesnių žmo
nių valdžion, atsiųsti i Pakis- 
kistaną ir susitarti

Indira Gandhi buvo nepaten
kinta, tai susitarimą atidėliojo

Prd Į kus transporto lėktuvus “Her 
nešimai iš /ifganistano tvirtina, cui^” klasės, kurie turės nu- 
kad afganistaniečiai, gavo nau - skristi 25 kartus, kad galėtu nu- 

Pa”j vežti į Etiopiją reikalingas mais
to atsargas.

S^kmadionį atskrido du pir 
mieji "‘Hercules" lėktuvai. Elio- 

į piečiai manė, kad juose jau bu^ 
< pirmieji javų, džiovinto piene, 
į riebalų maišai, bet pasirodo, kad 
jie atvežė iskrov'mo kranus .

P**zidmttas paskyrė maistu 
už $60 milijonų dolerių. Lėktu- 

; vams teks skristi į Ameriką 25 
kartus, kad galėtų greitai per
mesi! būtiniauriai reikalingą

5u ginklų, praeitą savaitę, 
leido kelias 
centrą. Pei 
mušti, o 10 
į ligom nęs.

Kabulo valdžios atstovai tvir-[^; 
timi. kad raketos buve paleistos 
i Kabulo centrą šeštadienio 
naktį, kad raketos buvo paga
mintos Amerikoje, bet diploma
tai nematė skeveldrai ir 
nustatyti, kur 
pagamintos.

Iki šio meto 
jo raketas, 
joje.

Policija 
kurios vietos toę raketos 
paleistos bet kalnuotoje 
je gana sunku nustatyti 
tos paleidimo vietą-

v<* •'Y* 
raketas Į Kabulo Į 

k' žmonės buvo už- 
sužeistu, nugabenta

negali >
tos raketos buvot

kovotojai naudo-
gamintas Kini-

stengiasi r.astatyti iš 
buvo 
sriiy- 
rake

— Karo vadovybe -vėmė di
doka sichų skaičių, kurie pra
dėjo perversmą, bet kariai greit 
juos likvidavo. Siuva' sichų tu-, 
rėš iškintis teisme.

— New Yorke už William de 
Koening paveikslą ‘‘Dvi Mote
rys” iš aukcijonn sumokėjo 
$1.98 milijono dolerių

Ji įtarė, kad Pakistano diktato
rius gi irklavo sichus. 
kiltų ir atsiskirtų 
jos.

Diktatorius mano,
nuliejusi kraujo.
Pamatę indų kerštą, sichai taip 

I pat aprims.

kad jie su- 
nuo Indi-

kad Indija, 
apsiramins.

Indijoje sekrete Kus George 
Shultz pareiškė, kad terorizmas 
yra didžiausias demokratinės 
tvarkos priešas Indijoje sek- 
rektorius svsWko su visa eile 
Tolimųjų Rytų atstovų.

KUBIEČIAL .DAUŽ&..
KALĖJIMO DURIS

ATLANTA, Ga. — Penki šim
tai Kubus kalinių 1980 metais at 
plaukusių į Ameriką praeitą ke
tvirtadienį pra-dėjo družyli At
lanto kalėjimo duris, langus - ir 
kitokį turtą. Jie reikalavo, kad 
JAV išleisiu juos laisvėn, bet 
IAV nusikaltėlių nenori išleisti-. 
Kastro juos buvo nuteisęs Il
giems metams ir laikė Manei 
kalėjimo. 1980 metais susodi 
no į laivus ir atvežė i America.

Dalį atvežtų Kubos kalimų 
JAV išleido. Jiems buvo rasti 
atsakingi globėjai. Bet liku
siems globėjų nebuvo, tau ir ne
išleido. Kada jie pradėjo nai
kinti kalėjimo turtą, tai juos už
darė į vienutes. JAV nori, kad 
Castro juos atsiimtų ir sumokė
tų už ligonines ir nusikaltėlių ĮąųZ 
kymą kalėjime.

NICARAGUCJ DAUGEL^ 
BALSAVO

MENUAGUA. Nicar.— Prąpi- 
tą sekmad;enį Nicaraguoj btTVo 
gražus oras, didokas skaičius 
ėjo balsuoti. Rinkikų skaičius 
nebus žinomas be trečiadienio. 
Nicaragueje nėra elektroninio 
suska čiavirno, todėl rinkimų 
daviniai bus žinomi tiktai už ke
bu dienų.

Vyrauja įsitikinimas, kad san- 
dinistai “laimėjo”, nes opozici
jom neprileido prie r nkimų. -*

Nieaicguos sandmistai ati<le- 
lio’o rinkimus, kol pajėgė sudisu 
ryt. pačiu »and.ni«tų sąrašą. ’

Opozicija nutarė tekius “rusi
ško stiliaus” rinkimuose nefla- 
lyvatri. “*

Nė vtenas amerkietis nuvyko 
į Nicarguą. kad galėtu stebėti 
pirmus Nicarag.ios linkimus. 
Visiems teko apgailestauti, "Mid 
pirmuose rinkimuose nebuvo ko 
rinkti. "£•

—Indira Gandhi ntesojosi di
delį rankinį laikrodėli, kad b« 
akinių galėtų įžiūrėti l*ik%.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
~ - tJE - * • w

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių rnoks*c žinių populiarus perteikimą*

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

PENSININKO NEMIGA (3)
Du trečdaliai pensininkų skundžiasi nemiga 

(Gyd. William C. Dement)

Dr. Jonas Adomavičius

Pensininku mieguistumas

Pensininkai dienos metu dai
giau esti fiziologiškai mięguisti 
negu jauni suaugusieji. Tokiam' 
pensininkų dieniniam, mieguįs-- 
tuinui priežastis yra su PER
TRAUKOMIS naktinis miegoji- 
ųias. Tekią negerovę jie gauna 
dėl dviejų svaj-biajosių priežas-j 

1 ėių: 1. palios imas keletui sekun
džių alsuoti (apnea), įr 2. ne
ramios, laiks nuo laiko JUDINA
MOS kojos (restless legs).

NES 1SK l' N DŽIAUTIEJI ne
miga. GERAI išsimiega pensi
ninkai. buvo mediciniškai ištirti 
kalio jiems sekasi miegoti. Tuo 
būdu buvo susekta, kad pensi
ninkas. praleisdamas lovoje de-! 
šimt (10) valandų, miega tik 
pusaštuntos (744) valandos: jis 
per visą miegojimo laiką naktį 
net ŠIMTĄ (100) kartų trum.- 

I pam prabunda, kartais to visai 
nejausdamas.

Dar medicinos mokslui nėra 
^eraį žinoma, kada su amžiumi 
surišti žmogaus pakitimai mie-

Apie 75 uuę^imėiai pensinin
kų, suaugusių a/u-ejikieėių nega
luoja su miegu jsuiišta vienokia, 
ar kitokia negerove. Net ir tie. 
kurie sakosi “GERAr’ miegą, 
dažnai esti chroniški snaudaliai, 
nes jie NEPAKANKAMAI išsi
miega.

Jaunuoliai turi gerą nakties 
gilaus miego ciklą ir geriausiai! 
dienos metu jaučiasi — nešt: 
mieguisti dienomis. Jie greit už 
miega ir beveik dešimt (10) va
landų miega. Ju miego linkamu- į

95 procentais,1 go reikalu prasideda ir kada jiemas vertinamas 
tai geriausias jų visame gyveni-' 
me miegas.

Vėliau, jau kolegijas lankajr. 
tieji jaunuoliai darosi kasdiėifi* 
niais liguistais miegaliais. Prilei
džiama. kad vidutiniai jaunam 
suaugusiajam reikia nuo pusde- 
šiuitos iki dešimties (9^-10) 

valandų miego paroje, jei nori
ma dienos metu geriausiai, bud
riausiai jaustis.

ajfcą >

centrai, nes pensininkų skaičius | ciation of Sleep Disorders Cen
ters), kuri turi teisę išduoti mi
nėtą pripažinimą. Tik į tokius 
išmintingas lietuvis pensininkas 
ir turėtų kreiptis.

Tos gydytoj u organizący jus' 
pirmininkas yr^ Kalifornijos 
universiteto Medicinos mokyklos 
profesorius gyd. WiHiapi C. 
Deimont. Jis fvirtkįą, kąd jdąu- 

1 gelis gydytųjų me^ną tyąrkyti 
nemigą gūdam visai ųtpariręri- 
gę tokiam tvarkyumi. -^.at, šio.' 
krašto medicinos ųiokyklos ne
moko slųdenlu sistematikai,

auga, jų nemiga dažnai juos ka
muoja, o g.vdylojarąs pelnas irgi

k rašte 1075 metais buvo tik pen
ki (5), gi 1D81 ui. — jau 200,- 
o 19S l-aisiais — netoli tūkstan
čio (1.000). Deja, ne yiri tie to-

jėgūs reikiamam nemigos tvar
kymui. Mat, biznieriškus nusi
teikimus turintieji jaučia neblo
gą biznį ir pasišauna, net nepa
sirengę lijkiam tvarkymui, įš 
gausaus nemiegalių skaičiaus 
gerokai pasipelnyti. Už tei visi
pensininkai būkime išmintingais'* surištas negeroves. Šiaąjąę kbąšte 
ir budriais: negriebkime KIEK-ryia tik keĮeta? rezidejjtajns ir‘ 
VIENOS meškerės kabliuko slie-Į pasitobulinto jam s (fellowships): 
ką, pirm gerokai jięąpsidąįrę, i programų bei gydy|oja^JS kur^ 
neapsikiąusįftėję. savųjų gydyto-jsų -tuo reikalu. Minėtas gydyfo-i 
jų patarimo nealsiklaųsę. -Vįęopj įąs Dęrmųat pageidauja didės-"

baigiasi. ir kokias sunkenybes 
įie sukelia. Nors jau dabar gen>- 
kaį daūgįau susid^Sfė^^j^Ši- 
rfinku sveikatos dari
daug reikės tuose pensininkų Į
priežiūros reikaluose sužinoti.

Nemigos tvarkymo vietoves 
gausėja šiame krašte

•Amerikoje kaip grybai po lie
taus gausėja nemigos tvarkymo

M-- -

i^esil^ėt^kųaęe ąr] Ūmesniems Tyrimams.
KADI ¥Sė feį. »« Mg? ka- j Miegaa( ivg.aviw, ?
liuko .uzg^įnu-usio, gawariajbo. ? ; —
Mat, iš tūkstančio 5
čia

dream* oome iru* for year*.

jau cm true fa*ter th>n belorp.
You can buy charm |a wqrMrti- 

iowinf FayroH

•Vyrąs, turįs piiegąųL įcyėį^yi-;

jų Gydyįųjų Draugijos (Ąąso-

ri, verti į juos kreiptis, Tik pO įj 
yra pripažinti tinkamais — ąkre-

. Dažpai tųl^' vyrąs xuagia.; 
kad jo XwaviWf suMęją to i

pyksta airi jo, yp§ę jo žmona 
P.aĮs pacientas dąšąąi ijęjągėįą.

gant. Laikui įbėgant toks kvėpa-: 
vkno sustojimas -Matosi .chroniš
ka sunkenybe, atsiranda ne.pa-.; 
keliami negerumai. "Tada, žmo-

j gus eina pas gy^toją.

Vienas tyrinėtojas (dr. Grego
ry S. Ferris, neucochirurgąs Nev ■ 
Orleane) tvirtina, kad dėl..bron
chų susiaurėjimo .kvėpavimus, 
trumpam pas tokius asmenis, su- 

j stoja per naktį, miegant, kokius 
j 200-500 kartų. Toks kvėpavimo:

i

į jančiu krūtinės alsavimu ir užsi-. 
J blokavimu nosies ff torąos ąą-

Į gų. Tokio kraujuję įtaiga suma ' 
j žė j a. deguonies kiekis. Tokįo šie-' 

dies pulsas sujĄaaėją, surętėja ' 
Psigaltau toks žmogus pradeda'

I normaliai alsuoti. Tokk> krau- 
j j uje deguonies sumažėjimas esti 
i didesnis, negu žmogus savamo- 
i riškai nekvėpuoidattLas kad gali 
} deguonį savo kraųjujė su ma

žiuli. *

i Tokjp vyro žmppa padeda gy
dytojui nusjtaiyJI ^iągpozę

Gydytoją^ kalasi su f»inėlą; 
] trumpajn ".ckvėpuoįančio vyro 
; žmona. Ji padeda renkant me- 
i dicjnišką istoriją. &nx>Ąa papa -

garsiai knarkia, kvėpuoja ir gar

- godaiuas.
ranwai/

į ruiho yyra\ gab 
Tokia negerovė

] taiko devynis kartus
1 gu moterims.

į yrai, meski! pęr^ideiį ^orj!
I w * *

Tokie su minėtu kvėpavime 
sustojiinu

pati

sustojimu mieiSati vyrai e$ 
dieni* metu labai niiegpįsb. T<

nirtxfk ur. •' 
galva skauda '‘ it r&frtlj cwkh

nax

ai. Vvro

yM, patogu? H- perdideHo svorio, nčrt i<pone !r
h Ljjs iąo*. sgakuiis at ■ 

uųjkytiAąs* .
Lįgo<ąjo padėties pakei-

mgi* kai kuriems pacien- 
įtinti.

I^vąda. Visi vyrai meskime
jau dabar peiyįjįrijį svorį, tada 
be skyles kakle gausime leng-

■ '3 nriklM htbsi įką ba tai at- 
I likti. Čia ir pridnamę svarfciatv 

šią žmogaua gyvenime dalyką: 
jo ASMENYBĖS sužmoginiųaą. 
Tik žmoniškos asmenybes savi
ninkas pajėgia pildyti ne tik 
žmonos, namiškių, bet ir gydy
tojo pageidavimus. Daugiau tuo

yiau alsuoti ir nemigos dėl nak- reikalu kitą kartą.
tmio prabudimo su visomis jo Pasiskaityti. Internal Medical 
anksčiau minėtomis komplika- News, October 15-31, 1984. 
cijomis išvengti. Blogiausias da-j Vol. 17, No. 20.
lykas, kad nu takėliai nemeta Į ---------------------

EUROPOS KRAŠTŲ LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Britanijos LS, paremdama JAV- 
bių parlamentarų siūlymą, pap
rašė taikos premiją skirti Vikto

sumenkimas rišasi su kvėpavi
mo sustojimu bemiegant. Gali 
kiek pasilipti ir .yyrp protavimas.

Gydytojas suranda kvėpavi- 
ffio takų ųžsįkiinšinią

Medicmišk&i Lokio ligonio ap- 
žiūiėjlma^, ištyrimas nurodo 
kvėpąvuno ląkų^e netvarką. 
Minėtas žiųmias papasakotas 
yy«o negerųmaą w jame gydy
tojo surastas orę praėjimo į 
plaučius nepakankamumas nu
stato, Įkąri tas vyj.«is turi užsi- 
kųiĮŠimo kvępayųpio jakų sukel
tą miegąsi kyep^vūno sustoji- 
mg. (ąpnęą).

Gydytojas, apžiūrėdamas to
kio ligonįo nosį, gali rasti nor- 
mąlįos angos c^ąk^aą,'deforma
ciją {sulaužytus nosies kaulus),

(Tęsinys)
yOįkiętijos Lietuviu Bendr...

Lietuvių kultūros instituto vę- rui Petkui. A, Gečys ir kitų 
dejas mokyt. Vincas Bąrtusevi-J kraštų lietuviams tą ako ją pa
čius, M. A., patelkta apie 4.000. remti.

Dr. Gerulis nusiskundė, kad 
perdaug veiklių lietuvių iĮenūg 
ravo iš Europos į JAV-bes, nu- 
skrįąu^dąmi tėvynės žemyną. At

ži avime trūksta Švedijos lietu-

knygų: dr. Jono Griniaus brbjjo- 
tęka, dahs, dr. A. Geručio /apie 
1.000) ir kit Bipl. biblioteki
ninkas A. Hermanas ja., dabar 
kataloguoja. Kataloginės korte
lės įtraukiamos į Heidelbergo
universiteto kartoteką, Herde-' vių atstovo, nors Lietuviai dar 
rįo institutą Marburge, Valsty- nėra išmirę ir nevisi nutautėję, 
bęs biblioteką Berlyne. Tai gą- Vokietijoje pabaltiečių organi

zacijose lietuviai menkiau atsto- 
vaujaipi, negu Latviai ir estai- 
Klausė, argi nebeturime tautie
čių, kurie ryžtųsi paveikiau įsi
jungti į Paneuropa Union gre
tas. ,r

Veikios sąlygos palankios. Pa
sigenda lietuvių ir tokios mums 
palankios institucijos kaip Glau- 
be in der II. Welt bei -Karato- 
rium der GęįsiįgeŽr'-’ Freiheit 
Šveicarijąje^feternational e Ge - 
sellschąft fiir Menschenrechte 
Vokietijoje ir pan. A.^ę^ys pas 
tebėįo, kad jeigū^įs^yį daly
vauti tose institucijose yra fi
nansinio pobūdžie, tai PLB«val- 
dyba sutiktų prisidėti - prie jų 
pašalinimo. Dr. J. Nbrkaįtis ma
ne, kad Europos lietuvių intel i- 
gentinės pajėgos ribotos, tad 
reiktų jas nukreipti į svarbiau
sias organizacijas- . >:

Vok. LB. Biuletenis^ 
Pabaiga

limybę ,užmegsxi santykius. Ar
chyve tęsiamos LB apylinkių 
bylos ir kita istorinė medžiaga.

1981-83 išleisti 5 leidiniai, vie
nas vokiečių kalba. Kiekvienais 
metais suruošiama po suvažia
vimą, kuriuose skaito paskaitas 
ne tik lietuviai, pet lituanisti
ka besidomį-ir kitų tautybių 
mokslininkai. Finansiniai ištek
liai kuklūs — daugiausia narių 
aukos- Visas darbas atliekamas 
Į>e atlyginimo. Tačiau veikla ple

ev-—.. o ,
bei augtius, polygius, randus ar]-v —
minkštųjų dalių Įą^svunią, k u- čiama, perspektyvos gražios. At
ris pagyvėsusĮenąs. .dažnai pasi-

Apžįūi'int jn^fcjgškai burną 
pas lokius žmones įgalima’ rasti 
perrfįdęiį ar parp^ąža išsižioj imą,

4ius ir nervinius raumenų nege- 
romus. r

< Bumas •gilumpįę; -dėklėje, irgi 
gali būti rasti ų^erumai: ch.ro-

/ stačiu.^ pilį,-_LKI gans joje pa- 
Į kankamąį ir gerą patalpų- ’ 
| Po pranešimų vyko pasikeiti

mas nuomonėmis ir pasiūlymai, 
V. Kamaųtas džiaugėsi gavęs 
vertingų informacijų apie Euro
pos lietuvių veiklą ir patyręs 
jų nuomonių įvairiais klasiniais. 
Prašė remti lietuvių ir bendrus

: pabaltiečių jaunimo renginiu^, 
j '‘Europos lietuyjį bei “Pasau

lio lietuvi“. Priimti nutarimą! 
neturėtų būti padėti Į stalčius,

! bet skelbiami ir vykdomi. Pri- 
’ minė ankstyvesni Pasaulio LB 
. vaidybos įgaliojimą kiekvieno 

krašto LB valdybai, kai atsiran-

įžys, linafiaio audįnio pagausėji
mas, pūslėti augliai... }

’ r

Pas vaikus kvėpavimo apsun
kinimas dažnai esti dėl nosies 
gilumos netvarkos: padidėję reikrdas. kalbėti ir PLB vąj- 
ądenoidai, besislankiojąntis no-Į dybos' ty viso pasaulio lietų- 
sies polypas, liežuvėlio padidėji- > Yju vardu, 
uias, paburkusi gleivinė, gūžio į 
jaukus (thyroid) padidėjimas...'

Universiteto klinikose bei 
ruose minėtuose nemigos tyri
mo centruose grafiškai užrašo-Į 
mas smegenų veiklos pakitimai 
-yei _degucn;es kraujuje suma
žėjimas tokiems su naktiniu al
savimo susįojimu pacientams.

Ąlg Gečys siūlė stiprinti in
formaciją kitataučiams. JAV- 
bėse lenkai pradėjo vajų dėl 
Jaltos susitarimų panaikinimo. 
Pasaulio LB valdyba, vykdyda
ma VI PLB seimo nutarimą, ne
ketina prie šio vajaus prisidėti. 
Be to, PLB yeldyba pageidau-

BIZNIS YRA BIZNIS Z
—Kur yra Jankelis?
— Aš čia, tėveli. .
— O kur Sorė?
— Ir aš čia-
— Kur Leiba?
— Ir aš čia. ’

■— Tad kas daboja krautuvę7
— sukaupęs paskutinės jėgas 
riktelėjo mirštantis tėvas.

„ . - . r v. —H®, kad >LIKas santykiautu su
laip pat užrašomi tokiu pacien-l . T „ ' .. „ „. . . 3 kraštų LB vaidybomis per Pa-

i tiulio LB veldybą.
] J. Alkis prikišo PLB valdybai. 
Į kad ji, sutelkusi visą dėmesį į 
Pietų Ameriką, apleido Europą. 
NIDA ketina išleisti grožinės 
liet- literatūros metrašti ir prašo

tų miegant akies obuolio judė-I 
i ima! — jie esti ugi su pertrau-į 
komis.

Tokių ligonių širdis tiriant 
randama širdies ritmo sutriki
mas tai per lėtas ar perdažnas

SILPNIAUSIA VIETĄ

— Blogai su manim. Galvoje 
vis ūžia. Turbūt, bus gripas. Bi
jau, kad neįsimestu į galvą, — 
skundžiasi rašytojas.

Draugas jam primena:
—Reikia labai apsižiūrėti, fliat 

mikrobai mėgsta įsimesti į siįp* 
m’ausa vieta.

pulsas. Ąrteriųis krąujpspūdis Lietuvių kultūros instituto bei 
esti padidintas dėl deguonies ?LB valdybos paramos 
trūkumo. ’ ,

• Didž. nos.

Meluok — ^ave vaduok
* ♦ *

Tai j ieškos vakarykščios die-

Naktinio alsavimo sjisto- 
jiinp <ydynmas

Surasta oro takuose ^Jiūtį 
orui laisvai patekti į plaučius 
reikia prašaliu Ii operacijos pa

galba. Siarp kitoks gydymas yrai 
kabai nesėkminga^. LiežuvėJię ir, 

opcrąeapis pataisytas 
,įp taikia prųę. ftacie&tu jyffie 
re j imą 
jimo. bet dainai suteikia no$i-< 
ni&ė'4<alb^.' tieX’kteje {owesaky j

-ės
iiaklmį aį^vnmo ęyfįtoji- 

. bet
;es: iš burnoj kva- 

no reikalas, rie
bus kasnietiika-: kadetas su 

skyle, įgalina tribdkrėtirną^be to,

nsoki

»ęf
> k#<5ipav*i.

w ’^r
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StALINO DUKTĖ GRĮŽO I MASKVĄ
Svbtkma Statinaitė, 58 metų blausioji josios užduotis gs veni- 

moieris, praleidusi 17 laisvame | me — Išauginti sveiką ir slipi'ią 
pasaulyje, praeitą pirihadiėūj, Olgą. Visi kiti reikalai jai ni?ko

nt eiškė, nerūpėjo. Ji SĮiecia- 
ll'ai nuskrido į Angliją pasilei- 
r.uti aoie britu mokvklas ir vai
kų auklėjimą. Ji priėjo išvados, 
kad Olgą reikia leisti į britų mo- 

e.|o penktadienio vakarą Mask-lkyklą. Tada w Olga bus didelė 
vos Ezvcstija paskelbė.kad Svet-, ir doroviniu atžvilgiu tv-i-ta m?r 
lana Ąlilujev4 grįžo į Sovietų'gaitė . - ' >
Sąjungą.

Stalino duktė jaunatvėje va- 
d uosi' Slalinaitė, bet kaC Stali- 
ri.> mirė.. tai ji pasirinko savo 
mi.fincs pavardę AlilujevaJ 
Stalinis labai žiauriai elgėsi su 1 
j .Cęš. motina, ją žiauriai muš-j 
davOi'' Negalėdama pakęsti per
sekiojimo, M nusižudė. Sovietų 
Sąjungoje .vaikai tu n?teise* pasi
rūkti tėvo arba motinos pavar- 
,Uę. Svetlana pasmuko motinos 
ir' soivteių spauda kalba apie 
Svetlaną Alihrjevą. t ;
•U Svetlana, prieš 17 metų pa
siekusi Ameriką, čia ištekėjo už 
architekto WUIiani Wesley Pe-. 
terš. -C5 metų'ji susilaukė d tik-, 
■terš Olgos, o už kitų metų su 
. srchitękįu Pėter j persiskyrė. Ji 
furpjp - teisę pasirinkti Stalinai-’ 
tės,; Alilujeyos - ar Peters pavsi-

ąpą? - 29 dieną, kartu su savo i 
13 itrėlų dukterimi (Uga, grįžo 
j- Maskvą.
' Sovietų spauda ir ‘Tass” eg-n I 
tąją? visa sevaitę tylėjo, bet pna-;

Ei

Arbn

Iriu Karaliene

g:

jos duktė vadinosi Alga Peters..

• ^v^tlaoa^. Amerikoje parašė ■ 
d^įžygąs. i Viena vadinasi ik20 
laiškų '^raugui- ’. Jr parašyta laiš 

. kg- ‘forniojeį Tuose laiškuose . ji 
. aprašė; Stąli n-o ir vises šeimos 
.gyvenimą;, /karo ’melu, n uotai-; 
kasdžį ųj į • ■ p arti j os valvmo i

f ■: • - T . , ■* • * į

.n^Miį.'saiitykius su .karo' vadais, • 
motiųos iri kitus Krėmliatts žmo-: 
nęsį\“2Q ląiskų ^ržugui”, „Amę- 
rikdie taip’ pat -plačiausiai skas- 
tonia..khjrga> nes ji--iškėlė viėšu- 
•m-oų' įta^irigiausio - Sovietų. Ruų 
sijos l^dęy# gyvenimą ir san- 
tykiųsšū.' bendradarbiais bei už
sienio ' atąĮoyais. ęK-nyga atnešė 
.Svetlanai. 'gražią sumą pinigų. 
'.Rešskirrdąiriat’su "architektu Pe
lėsį ji tąip~pat gavo .geroką su-' 
ma.- Svetlana .’manė', kad jis bus 
ekųpųs,. pinigų - jai meduos. Nė- 
.užšįrp^nąjna kiek pinigu Ji p&- 
•prašS,' bet'.jiši davė’ ne vien ta 
■siąrią, kttribs ji norėjo, bet jai: 
'ejar-’jjridėjo ^lOp.OOCk./. Svetlaną 
.apĮteį’4i^cB3ięl^ųfą>nKk-ą. nebusi-'

Svetlana pardavė viską, ką tu
rėjo ir prieš du metus Lanos 
Peters vardu išvažiavo j AngU- 
ią. Ten. Olga tuojau rsqo į mo
kyklą.

Beje. Amerikoje ji parašė dar 
vieną knygą Ją pavadino “Tik
tai vieneri metai”. Knyga leng
vai buvo parduodama, nes ke
lią buvo praskynusi “20 laiškų 
draugui’’. Antroji knyga taip 
pat davė gražių dolerių Svetla
nai.

šioje knygoj? ji aprašė pasku-'A. Tamošaitis 
tinių metų įvykius. Pasirodo,- 
kad ji . jau buvo nutarusi bėgti 
iš Rusijos, bet žinojo, kad jos! 
neišleis. Ji tuo tarpu buvo ište- j 
kejusi už indo. Stalino jau ne ! 
bu\m, tai pčJitbiūrC;. pirminin.; 
kas ją pasikvietė ir įsakė už j 
indo netekėti, bet ji ištekėjo, o; 
kai itž metų tas josios sužadėti-{ 
nis mirę, tai ji turėjo nuvežti i 
jo palaikus i Indiją. Pradžioje 
nenorėjo jos išleisti, bet ji gavo; 
leidimą nuvažiuoti į New De-’ 
hlį ir palaidoti vyrą.

Palaidojusi savo sužadėtini, ji. minti ir VLIKo sukaktuves, ši 
turėjo važiuoti Į aerodromą ir^ institucija pastatyta ant tvirtų 
grįžti narna, bet jįpasuko į Am?] pagrindų kaip lietuvių tautos 

; ęrgani-zacija 
niekada nsusvyravo dėl savo pa
reigų ir tikslo-

Vlikui sfftėikti įgaliojimai ne-

.piląsi įC'tėvąk 
AW&a,d relnsja,- įretaisp dantį mię.: 
;'..:-S^tl'aisaŪpąj.utp;

•t

— vadovą vii Lietuvos laisve- 
kov*J ir atstovavimas lietu vių 
tautos užsieniuose kol ši išsil l a
vins iš bolševikinės vergijos ir 
laisvu balsavimų išrinks savo 
atstovybę. Rūpintis lietuvybės 
išlaikymu ir kultūriniais reika
lais VLIKas įkūrė Pasaulio Lie
tuviu Benruomenę. Jei ši neat
lieka savo pareigų, tai čia jau ne 
V iau>iojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto kaltė. Lietuvybės 
išlaikymas ^ra toks svarbus r 
didelis uždavinys, kad jei Lie-

grius, kuris tik 
Ne manytume,, 

ts manytų, kad 
legeras, nes jau. 
. Nvmicko.

VI.IKss nuolat užpuldinėja* 
-s ir bolševikinėj spaudoj. 
uIKc 40 m. sukakties proga 
vietine spauda smerkė, kad 
JK's kreipėsi į Stockholmo 

ta rimo dalyvius, reikalauda- 
•s peržiūrėki Jaltos ir Tehera- 

i konferenci’u nutarimas. Sa- i 
■'K.-.Iba Vilniik.” raš-Tį 
i: vadinamas Vyriau-' tuviu Bendruomenė skirtų jam 

v są laiką ir išteklius — nebūtų 
įjerdaug nei pastangų, nei finan
sų. Lietuvių Bendruomenei mė
ginant atlikti viską ir veržian
tis i kitų užimtas pozicijas, ne
leidžia jai atlikti VLIKo jai skir
tu

L Komitetas mėgina drum 
vandenį tarptautiniuose feru-i 
uose, kalbėdamas u;: lietuvių! 
udi, Kil i dar 1940 metais vie- ; 

n ingai nuvertė nekenčiamą bu r! 
žuazinių nacionalistų režimą, o 
po t-> na-merka : tskalūr.us’’.

“vieniu - ’
Lietu-* 

to šmei-’ 
“tauta’’; 

jau neegristuoja bolševikiniame Į 
žodyne. Jį pakeitė“ 
liaudis”.

Lietuviškos išeivijos 
VLIKiū statomi labai 
kalavimaL Rašoma 
Kas nepakankama

tiesioginių jos uždavinių. 
LKD Biu'.

gai N’ii’vi r k* v \ i lau.riojr 
vos Išlaisvinimo Kc nitet 
žikišką veiklą”. Žodis PATARIMAS

tarybinė
— Kai žmogus pradedi vaidin

ti asilu, parėjęs į namus būti- 
pasižiūtėk j veidrodį, 

šluotar kad lietuviškoji išei
vija kviečiama šią sukakti ata
tinkamai prisiminti. Posėdis įvy- 
ko 1983 m. gruodžio mėn. 17 d 
PLB valdybos atstovas paklau-; 
stas apie sekanti posėdi atsakė.' 
kad °LB valdyba rotai susitin-' 
ka ir daug reikalu nutęsiama 
dėl narių gyvenimo, įvairiuose 
JAV kampuose.

Didelė dilis letuviškos išei-' 
vijo> netiki dabartinės PLB va
dovybės noru tartis ir suriearti. 
Pasitarimu vilkinimas, atskirų 

lovbos narių jiasisaky-i 
užsiangažavimai labai ’ 

paremia šią nuomonę.:

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA IR VLIKas
ret:*.i mėginami paneigti ir pasi-j 
savinti vadovaujarčių PLB iri 
JAV LB žmonių. Per paskutinį. 
PLB suvažiavimą Čikagoje buvo' 
daug balsų pageidaujančių ir 
net reikalaujančių santykiu su- 
normalinimo su Vyriausiu Lie. 
tuvos Išlaisvinimo Komitetu. To;

Javoje PLB valdyba jau atsiun • 
tė savo atstovą i paskutinius du; 
VLIKo Tarybos posėdžius. PLB j 
atstovo vis dar nėra prie VLIKo! 
valdybes, o ALLIKo atstovas vis Į 
dar nekviečiamas i PLB valdy-į 
bos posėdžius. Vyriausioje L’e- 
tuvos Išlaisvinimo Komiteto Ta-! 
ryba kvietė PLB atstovą i kiek- į 
vieną pasėdi, no^^^^timai iri

Šiais metais švenčiame 40 me- i 
tu sukaktį Vyriausiojo Lietu v? s 
Išlaisvinimo Komiteto deklara
cijos oa^kelbimo lietuvių tautai, 

į Keturiasddešimt mėtų nenuils
tamos kovos už pavergtos, rusi- 
numos tautos laisvę ir nepri-J 
klausomybę. Kaip kasmet šven
čiame Kalėdas, Velykas, Vasa-1 
rio 16. gimtadienius ir varnlinesjĮ 

! lygiai taip turime kasmet prisi-j

rūmu. VLIKui pri 
šio trūkumu į va: 
globai, riamdžiam. 
Kas finansiškai 
An 
T.t.

spaudoje] 
dideli rei į 

kad ir VLI-: 
rūpinasi ne-! 
lietuvių gy-; 
išama dėme-] 
>ą patekusiųj

rikes ambasadą ir paprašė, kad, atstovybė ir kovos 
jai leistų nuvykti į Ameriką ir j 
pabėgti iš sovietines Rusijos- Jau

1 buvo duota - viza. Ji ; atvyko į 
Ameriką 1970 metais

Pagyvenusi porą metų Angli
joje; ją . pradėjo kankinti vie- 
natvė.* Pa<irodo^ kad Maskvoje 
=i turėjo sūnų Grigorijų Moro
zovą:’ Stalinas buvo nepatenkin
tas, nes Morozovas buvo žydas. 
Stalinas privertė ją išsiskirti su 
Morozovu ir apženijo su komu-Į 
nisto Ždanovo sūnumi. Eet su 
Morozovu ji susilaukė sūnaus, 
kuris vadinosi Josifu, o su Žda- 

. novu ji susilaukė Ekaterinos. 
; Kaip vienas, taip antras gyvena 
: Maskvoje- Jie-turi po kelis anū- 
' kus..lianą Peters'užsimanė savo 
<anūkus pamatyti su. jais pažas-* i 
;tL \ I

Tai poras ^pamatyti anūkus bu ! j 

,yb toks:didelis, kad ji nutarė.' 
grįžti į Maskvą. -Londoner ji su- ]

r si uostė su ‘ sovietu ambasados 
I pareigūnais. Kremlius jai suti- 
i ko grąžinti sovietinę pilietybę 

ir užmiršti viską, ką ji buvo 
prieš komunistus piirašiusi ir 
prišnekėjus, kad tik parvažiuo
tų. Žadėjo jos nebausti. Dabar 

madą tai 
naudinga. 

Peters ru-

Stalinas eina vėl i 
Kremliui - duktė bus 
Visa bėdų, kad Olga 
siškai nesupranta.

metų.

neremia i 
gele< Pabaltečiu Lv^cs 
šitokių reikalavimų tikslas 
sumenkinti VLIKą išeivi-! 
akyse. Deja rezultatai gau-i 

rasi P’-*ešingi. Tokius reikalavi
mus galima statyti tik vyriausy 
bei. Taigi, bemėgindami ATLIKąj 
nužeminti, kritikai kartais jam Į 
suteikia vyriausybės statusą.

•ir - Tv/r ■ • VLIKas yra ne iš išeivijos iri paukalpejimus. Mes visgi tu-- ,v . ~ . J
X- - -i i v 4. -i z-i :k i nc išeivijos skirtas. Jo paskirtis nm tikėti, kad bet koks pasikal- ■. J 1

hėjimas suartina žmones ir kar-; 
tais priverčia pagalvoti.

Bronius Nemickas šių 
birželio mėn. 28 d. “Drauge’’ sa- 

3era Ghi- 
kad V.LI-; 
organiza - * i

stipriai
VLIKu

Po PLB suvažiavimo 1983 m. 
gegužės mėn. buvę nudaryta, 
VLIKo ir PLB valdyboj komisi- vo straipsnyje “Argi I 
ja, kuri turėjo ąųnormalinti ti Staliną’ 
VLIKo ir PLB valdybos santy
kius. Po -ištisos dienos pasitari
mų buvo prieita tikybai bend
rų nutarimų tarpušsfio santy
kiams pagerinti. PLŽĮĮ Valdybos 
atstovai - net nesutikę* ppsirašyti, 
kad 1984 metai skęlb^arai VLIK-
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• atTESTINGAT ioPILDOlD RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

'OS

e

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

melu B
• i 4
' B

’aruponuoja, 
■ Kas pro-kcmu.nistinė- 
cija. Jo antraštė tą sugestijo- j 'į 
nuoja- Dienraštis Draugas daž- i 

j nai nepraleidžia labai manda-Į^ 
giu pasisakymų ir net apsigy- j 5 
n imu. Kaip tokia sugestija. ki*d | " 
VLIKas gina Staliną, praėjo pro 

, budraus moderatoriaus akis, ten 
ka nusistebėti. Iš tikrųjų stra-p- 

j snis duoda sunkiai suprantamą 
Į Jaltos konferencijos interpreta- 
Į ciją. Ponui Nemickui ir “Drau

gui” be abejo yra žinoma, kad
§

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

SLA — atlieka kulVirinius darbus, gelbsti ir. kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 19LU0NUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.

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

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

|
1 - - I

t.
I

į

S
į 
4terpretacij?. buvo padaryta ne 

menkesnių teisininkų negu pats 
B. Nemickas, tik ji buvo labiau 
apgalvota- Kritika yra geras da- 
lykas, tačiau nuolatiniai VLIKo 
užpuldinėj

Ų: w PAtNŲ SVENTBS LAUKUOSE, poetės, nfytojoi Ir ta 
lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienėe atsiminimai apie datai 

hrenteS. bef Jų irthriją tr eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuoja 
tfemf,' gėrintis autorės puikiu stiliumi ir aurinktaia duameohnk
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.. . , fl&pefio, Vinco Htdtao, P. Jonfto, V. Stanioi
t. RrokČIo, dr.7 Kirio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
MeSArta; rtrifpimlai.' bei studijas, ffiustreotog nuotraukomis t

i > VTEXBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rflfc apralj 
W Vuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mtumt 
gyvec&no bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* tit» 
hitftrint studija, suskiratyta akirsntiiaia. Ta 206 puslapių kny^ 
MriŠuodam* tik ui IK • . -m ■

> UjetU V AKASIS PAMABTS, Henriko Totno-Ttmalmafi 
IBnalal pankyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis k 

Ifig dnomenlmla ApraiymaJ {domūs kldManas

I
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Atdara šiokiadieniais nuo
> ?aL ryto Iki 10 vaL vakaro

TeL 476-2206

For constipation relief tomorre*? 
> reach for EX-LAX"tonight. e

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?

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 19S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTIIN
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

tomas -—..... ...............  . .. $10.00
o T

Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL______ __

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL

Prof. P. Pakartu©, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-
FRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ------------------ -----------

Fenetov**, S. DAUKANTO UETUVBKA VEIKLA. 
mL -------------------- ----------------------------------—

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

$2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halated St., Chicago, Hl. 60606 As-
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Inl LIUDAS ALEKSYS,
50 metų studijavęs, kaip

Nl
parakė 700 puslapių Knygą, turion sudėjo viską, kai bet 
Set kur, bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvę, Hetnviui 
Ir Meturią kalbą. Jis mokėsi kartu au kurt Jaunium Ir prof. M. 
Būga pas ge 
lietuviu

riausdus šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Šalna I2S. Kieti vfriktkL



likos sąutvąrka, pažinti veikiąnėiua įątątyrpm, papro
čius ir tvarką. Kad galėtų balsuoti, tai jie privąlo tapti 
Amerikos piliečiais.

ALT pirin. dr. Kazio Šidlausko pranešimas diplomato (bene ptdfc- K. Šiur
pos) iąiškę ištrauką, kaip pę So
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Rytoj, antradieni, visi eikime balsuoti

Kad Amerikon atvykusieji galėtų balsuoti, tąpę pi
liečiais, jie privalu būti įtraukti į balsuotojų sąrašus. 
Jeigu jie iš anksto neužsiregistruoja, jeigu jų vardu nę- 
rą sąrašuose, tai jie neturi teisės balsuoti, Balsavimai, 
kurių balsuotojai iš anksto neįtraukti į sąrąąus, yra ne
teisėti. Negalima įrašyti savo vardu ar adresu balsavi
mo dieną. Tokie balsavimai nelegalūs, Amerikos teismas 
tokių balsavimų nepripažįsta.

Iš anksto turi būti sudalyti balsuotojų sąrašai. Kas 
neįtrauktas į sąrašą, tas neturi teįąės balsuoti. Balsavi
mai privalo būti slapti, kad niekas nežinotų ųž ką pilie
tis uori balsuoti. Privalo būti sudarytą komisija, bai
sams suskaičiuoti.

Kas antradienį neturi teisės balsuoti, tąi įš anksto 
privąlo sutvarkyti visus savo reikalus, kad ateinančiuo
se rinkimuose galėtų dalyvauti. Jis pirmiausią privalo 
tapti šio krašto piliečiu, įrašyti savo vardą į balsuotojų 
sąrašus ir balsuoti.

Antradienio rinkimai svarbesni už kitus, nes šį kar
tą rinksime Amerikos prezidentą. Prezidentus renkame 
keturiems metams. Amerikos prezidentas yra galin
giausias žmogus pasaulyje. Jis turi didesnę galią, negu 
karaliai. Jeigu kas užpuola Ameriką, prezidentas Rali 
siųsti karius, karo laivus, aviaciją ir atomo bombas Ame
rikos teisėms bei interesams ginti. Jis, aišku, privalo 
informuoti kongresą apie savo nutarimus, bet jam nėra 
reikalo laukti kongreso įsakymo. Jis skiria ąukščpu-m 
teismo teisėjus, parenka karo vadus ir naudoja dolerio 
galią nutarimams vykdyti. Joks karalius ar kunigaikš-

ĄjĮlEĘIKOS UPTVYiy TARYBOS VEIKLOS EĘNKMETIS 
X Amerika Liętuviy Kongrestas vykęs 19X4 m. špalio. 27 ir 2$ d.

Quality Ipn Midway, Čikagoje

viaų Sąj uągps nepajrjstąis pre- 
puplpipatumo,

Raudono;i ąrmija užėmė visą 
kraštą o iš Maskvos atsiųstas

Rytoj. antradienį, lapkričio 6 dieną, nuo ryto 6 va
landos iki vakaro 6-tos valandos visi lietuviai eikime bal
suoti. Iš vakaro susiraskime artimiausią balsavimo vietą, 
o antradienį vykime ir keliais klausimais pareikšime sa
vo valią.

Eikime ne vien mes, bet kvieskime ir kitus lietu
vius, kad eitų balsuoti ir pareikštų savo nuomonę tais, 
klausimais, kurie yra įrašyti balsavimo dokumentuose. 
Kvieskime ne tik lietuvius, bet ir kitataučius. Kvieski
me visus kaimynus, kad minėtą dieną eitų balsuoti. Juo 
daugiau žmonių balsuoja, tuostipresni yra nutarimai.

Mes gyvename Amerikoje, kur demokratinė san
tvarka įvesta prieš 206 metus. Amerikiečiai yra įsiti
kinę, kad demokratinė santvarka yra pati geriausioji, 
žmjeniškiausioji ir naudi ogiausioji. .'Diktatoriai krašto, 
gyventojams primeta savo valią. Jie neleidžia krašto gy
ventojams naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis, 
neleidžia spaudai laisvai dėstyti savo minčių ir išdėstyti 
savo minčių ir išdėstyti savo pasiūlymų. Jie neleidžia 
žmonėms pasirinkti geriausius pasiūlymus. Jie Įsivaiz
duoja, kad Ponas Dievas jų makaulėn drėbtelėjo dau
giau smegenų, todėl jie turi teisę primesti savo valią 
krašto gyventojams, o gyventojų dauguma savo teisėmis 
pasinaudoti negali.

Amerikos gyventojai pasiekė didžiausio gerbūvio. 
Jie gauna geriausią atlyginimą, jie gali eiti į mokyklas 
ir įsigyti reikalingo mokslo, steigti bendroves, organi
zuoti taupymo bendroves, duoti paskolas, statyti namus, 
prekybos ir pramonės įmones ir naudotis krašto gerbū
viu. šiandien nėra tokios valstybės, kurios gyventojai 
nenorėtų įsikurti Amerikoje ramiai čia dirbti ir gyventi.

Amerikiečiai leidžia ir Amerikon atvykusiemss 
žmonėms čia įsikurti ir gyventi. Naujai atvykusiems jie 
leidžia ir balsuoti. Jie, žinoma, turi susipažinti su Ame-

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO
‘ LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)
Visų pirma S. Daukantas mokė lietuvių 

jaunimą savo kilniu gyvenimu, persunktu pasi
aukojimu ir meile tėvynei Lietuvai bei lietuvių 
tautai ir savo lietuviškais darbais, rodydamas pa
vyzdi tikro, tauraus lietuvio. Jis ragino lietuvių 
jaunimą siekti mokslo šviesos, nes mokslas daug 
gali, mokintis gerai ir skaityti geras knygas, kad 
turėtų naudos ne tik sau, bet taptų naudingas 
savo kraštui bei savai tautai. Savo 1847.V1IL14 
laiške V. Andriejauskui S. Daukantas nurodinė
jo: “Jei nori, galiu čia užsakyti šventoio rašto 
Senąjį ir Naująjį testamentus iš Karaliaučiaus 
ir prof. Rėzos žemaičių dainas, išleistas Karaliau
čiuje. Prašom mokytis ir gilintis savo dalyke, 
kuriam pasišventei, o laisvom valandėlėm skai
tyti naudingas istorijas arba kelionių knygas, bet 
ne romanus, kurie nieko neduoda, tik atima laiką 
ir kvailina jauną protą, venk nenaudingų kompa
nijų*’—

S. Daukantas skatino lietuvių jaunimą jaus
tis lietuviais kalbėti lietuviški, pažinti savo tau
tos istoriją bei nueitą jos gyvenimo kelią, darbuo
tis sąvo tėvynei Lietuvai bei lietuvių tautai, ra
šyti Hetuvrškai, r -s lietuvių kalba galima rašyti.

tįs neturi tokios galios.
Prezidentas Reaganas jau valdė kraštą ketveris mo

tus. Jis pasiuntė Amerikos karo jėgas Libapo nepriklau
somybei ginti. Jis pasipriešino Labi jos aviacijai, norė
jusiai pastoti; keįią Amerikos laivams, plaukiantiems į 
Rytų Viduržemio vandenis. Ronald Reaganas norėtų 
kraštą vaidyti dar bent ketveris metus. Bęt antradie
nio rinkimuos bus du kandidatai JAV prezidento parei
goms: demokratų akndidatas Walter Mondąle ir respu
blikonų kandidatas Ronald Reagan. Prezidentas Ronald 
Reągąn nerado reikalo kelti valstybės mokesčių, o Mon- 
dale žada juos pakelti, kad valstybė neturėtų tokių di
delių skolų. Mondale kels mokesčius tiems, kas uždirba 
540,000 ir daugiau į metus, o Reaganas taip patvarkė 
mokesčiams 'mokėti instrukcijas, kad turtuolis George 
B.ųsh praeitąis metais mokėjo $12.000 mažiau, kaip mo
kėjo ankstyvesniais metais. Šio klausimo prez. Reaga
nas nepaaiškino. Bet prez. Reaganas pasiuntė Amerikos 
karius į Granadą ir neleido komunistams užimti salą, 
grąžino demokratinę santvarką ir paėmė sovietinių gin
klų didžiausius sandėlius.

Amerikos lietuviai gerai inormuoti, už ką jiems ver
tą balsuoti. Mes nieko nerekomenduosime. Bet mes pa
tariame visiems balsuoti už sen. Charles Percy bei kon
greso atstovą Krank Annunzzio, nes kiekvieną metą jie
du praveda lietuvių tautai dieną Amerikos kongrese. Tai 
didelė parama Lietuvai. Be to, patariame balsuoti ųž 
Joną Talandį, nes jis yra vienintelis lietuvis, kandida
tuojąs Didžiosios Chicagos Sanitarinio distrikto komi- 
sionieriaus pareigoms.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
G A RSI X ty i i Ė v V v Įi.i i e N OS I

I kaip’ir kita išdailinta kalba ir pan.
Anuo laiku ne tik per Bažnyčią vyko lietuvių 

lenkinimas, kuri su didžiausiu uolumu vykdė len- 
į kų nesąžiningi apaštalai savo sui generis here- 
tišku apaštalavimu, kad Dievas tik lenkiškai su
pranta, bet ir per mokyklas Lietuvoj, kuriose mo
komoji kalba buvo lenkų. Tai buvo didelis apsnn- 

! kinimas lietuvių mokiniams, yapč kuomet reikėjo 
| mokytis lotynų kalbos lenkų kalba. S. Daukantąs 
pirmas griežtai prieš lenkų kalbą pasisakė, kąip 

j ir nurodė M. Valančius (Pastabos pačiam sau, 
I 130 p.): “Daukantas manė lenkiškosios kalbos tar- 
pininkystę visiškai nereikalingą esant ir geidė, 

. kad visi tiesiai iš žemaitiško (iš lietuvių kalbos) 
mokytųsi lotyniškai”. O prof. dr. L. Rėza (Gesch. 
der Lit. Bibel, 1814, 38) aiškino: “Kiekvienos tau
tas aukšteąjūs apšvietimas ir dvasios tobulinimas 
tegalimas tik prigimtoj kalboj nusiduoti”. Tąd 

i 1837 m. S. Daukantas parašė ir išleido knygelę 
“Prasmė lotynų kalbos”, kuri buvo skirta lotynų 
kalbos mokytis lietuvių kalba. Joje supažindina
ma su lietuvių kalbos gramatika, — tuo budy ji 
buvo pirmas lietuvių kalbos gramatikos vadovėlis.

Šiek tiek susvyravus lenkų įtakai mokyklose 
ir caro valdžiai pradėjus steigti mokyklas valstie
čiams, S. Daukantas tikėjo ilgainiui lietuvių kal
bai mokyklose susidarys palankesnes sąlygos. 
Dėl to jis paruošė vadovėlį “Abėcėlė lietuvių, kal
nėnų ir žemaičių kalbos” (1842 m.), kuris buvo 
skiriamas visoms pradinėms mokvkloms ir kaimo f

Dr. k- Šidlauskai

T . kitu informacijų šaltinių dėm§-.
£ . . • A?!-.. . ■-/*.. Vs ? ’

Mes atkreipėme dėmesį į Hel-1 Konferencijos metu, delegaci- 
sinkio Akto dešimtą principą,1 jų kalbose buvo keliamas klau

simas dėl okupantų nuteisti^ i V 
įkaiiiitų pabaltiečių, .tautų; lais
vės kovotojų. Ypač svarbus -Mh 
vo JAV atstovo tiesioginis ir 
griežtas oasmerkimas Sovietu Sa! 
jungos dėl Pabaltijo valstyoiųj

rekalaujantį geroj valioj išpil-Į 
<iyti visus tarptautinės teisės įsi I 
paj'ęigoiimus, primenant visas ‘ 
Lietuvos Respublikos su Sovie-' 
tų Sąjunga sudarytas sutartis,! 
kurias visas sovietiniai rusiškieji Į 
bolševikai yra

. . rt delegacijųuva M?skvcs ‘
_ _ sulaužę, lygią1, užgrobime- Madrido konferenci-Į 
ir i IV principą dėl vąlsty-‘ jos plenumo posėdyje 1980 m.!

J • J . • • 1 • • T • 1 v *bių teritorijų neliečiamybės. 
Prie šio memorandumo Valsty
bės departamentui buvo pridė
tas ilgas lietuvių pelitinių ka
liniu sąrašas.

Madrido konferencija prasidė 
jo 1980 m. lapkričio mėnesi- ? < , , : - ;• , n -
*ATrrrN u i_ • A/r a -j i i ginklu jėga įvykdytos Latvijos,ALTO valdyba i Madrido kon- j>. •- J ‘ 1. ; . •£ .. , , ' . . , Lietuvos ir Estijos valstybių m-ferenciją delegavo pirmininką , • 1
Kazį Šidlauską, informacijų di
rektorių kun. Juozą Prunskį, o j 
su VLIKO atstovais į Madridą 
buvo nuvykęs ir AJLTO įgalioti-i 
nis Vašingtone dr. Jenas Genys. Į 
Lietuviams drauge su kitais pa- ' 
baltiečiais buvo galimybe ap
lankyti beveik visli Vakarų vals 
tvbin delegacijas. Konferenciją; 
atidarant buvo suruoštos įspū-i 
dingos pabaltiečių demonstraci- į 1 
jos, apšlakstant krauju ir sude-

gruodžio 15 d. kalbėdamas, apie I 
8 tą principą, skelbiantį Liūtų 
lygy^bę ir laisvą apsisprendimą, 
JAV dclegaci jos v ieepirmin i n - 
kas Warren Zimmerman pareiš
kė: “Jungtinės Arnciikos Vals
tybės nepripažįsta nelegalios,

korporacijos į Sovietų i Sąjungą, 
i šis veiksmas aiškiai prieštarau- 
I ja aštuntam principui. Aš taip 
pat noriu priminti 4-to princi
po nuostatą, kad jokia okupaci
ja arba teritorijos įsgijBnąs, su
laužant tarptautinę teisę, nebus 
pripažinti teisėtais. Ir aš noriu 
pabrėžti savo vyriausybės nuo
latinę interpretaciją, kad šis 
nuostatas galioja Pabaltijo vals
tybėms”.

aukšta^ pareigūnas pastalė iš
kamšą vyriausybę ir peremė vi- 

krašto valdymą
Baigdamas s^vo kalbą p. Zirn- 

trerm-’n paminėjo suukią pa
vergtu Pabaltijo tautų gyvento
ju padėti, pagarsėjusią Pahal- 
tiečių peticiją panaikinti Riben- 
tropo-Molc^ovo paktą, p pavar
dėmis paminėjo tą peticiją pasi- 
rąškisių Antano Terleckip ir Ju
liaus Sasnausko nuteisimą ir iki 
linimą kuris įvyko vos vienuc- 
IT:^' dienu pi*aėjus nuo Madri
do konferencijom pradžios

] Madr do konferencijos 
seci a 1982 m. lapk. 15-25 die- 
UQ-n buvo pasiustas kur.. J. 
Pnmskis, Jis turėjo progos už- 
rne^ti rvrius su vijomis tuo me 
tų ]\Ia<Įride buvusj^mis Vakarų 
valstybių (lelegapijomis. turėjo 
|X‘.sikąlbėjimus su 14 ambasado
rių. \^Įovauįąącių savo krašto 
dęlegąeįjo^nis- Taip pat kun. 
Prun^kis žodžiu ir raštu pertei
kė visoms Vakarų valstybių de
legacijoms ALTO memorandu
mą prašant, kad svarstant žmo
gus teisęs., nepamiištų perskir
tų «eimu sujungimo reikalų, po
litinių kalinių išlaisvinimo ir 
taip pat pačio ^grindinio rei
kalo - lietuvių tautos laisvės 
bylos.

Visi ambasadoriai ir delegaci
jų ų^rįaj.. sU ^kmuais kun. J.

?tkžrėio ryšį, parodė su- 
^si^mėjimą lietuviu^ reikalW' 
JAV atstovas senatorius Dole sa 
vo kalbele kohfeįeįH^ęs pilna
ties pasėdyje.net du kartu sumi
nėjo LJetavą.

Kiul J. Prunskis buvo susiti
kęs ir su kai kuriais Rytų bloko 

nariais, tačiau jie 
kontrolėje ir kitokių 

nųomoiųų negali reikšti Kun. 
J. Rmiiskis sutiko ir tuometi
nio Sovietų Sąjungos valdovo 
Andropovu $ūnų Igorį Andro
povą, kuris buvo Kremliaus de
legacijos paryš. /Atstovaudamas 
ĄLTUĮ Kun. J. Prunskis turė
jo progos suartėti iy su Madri
do konferencijoje dalyvavusiais 
laikraštininkais bei informacijų 

kurie parūpi
no jo suteiktas laikraš
čiams. Vienas Madrido dienraš
tis išspausdino pasikalbėjimą su 
juo, o žurnąLs uMundo Chris
tiano”, panaudeulamas’ jo pateik 
tą medžiagą išspausdino net ke- 
turrų puslapių straųisnį sn ilius 
[racijomis apie Lietuvą. Tos vi
sos pastangos buvo tikrai nau
dingos Lietuvos reikalui. z

(Bus daugiau)

ginant’ okupantų Sovietų vėlia- Toliau p. Warren 
va, kas ypač atkreipė spaudos ir man pacitavo viępą

mokyklėlėms, kur buvo mokama lietuviškai. Šiam 
vadovėlyje be elementarinių žinių buvo dar pen
kios pasakėčios su trumpais pasakojimais ir pa
tarlėmis. Be to, jis dar paruošė mokykloms skai- Į 
tinių lietuvių kalba: "Pasakos Fedro” (išėjo 1346 
m.), “Gyvenimas didžių karvedžių senovės” (iš
leista 1846 m.), “•Rubinaičio Pelusės gyvenimas” 
(išspausdintas 1846 m.), “Palangos Petris” (likęs 
pąnkraš|yje), “Istorija Justinaus” (tik rankraš
tis). -••• ■ •

S. Daukantas savo išveistoj Į lietuvių kalbą 
iš lotynų kalbos K. Nepoto “Gyvatos didžiųjų kar
vedžių senovės” prakalboje aiškina: “Išguldžiau 
jaunuomenei gyvatas garbingi vyrai senovės, ku- 1 
rįąs jei skaitys nesimpkslindąmps. nįeko tenai i 
sau naudingo neregės. Bet jei galvorfajnas jas la-1

ras tęnai §aų (įaugjįj4?.iai ųaų^ipgu pamoky
mų, beje: kaįp doru ir teįsių būti, kaip Į
narsiu kantriu kariu tapti, kąįp ūky iv kare elg- Į 
tis, kaip nuo priešė tėvynę ir laisvę ginti, sau I 
amžiną garbę gerais darbais nupelnyti, trumpai j 
sakant, žinos, kas yra garbinga, o kas nepadoru į 
kįękvienąMi piliečiui, Džiąųg^on, jai ta mano ’ 
knygelė bent viename ska)tytaj<ie padidins norą I 
4o^ybė? ir garbes, uęde#? WėUę teisybę ir tevy-1 
nėš bei akylumą praplatins”.

Takiu būdu S- Papkantąs savo raštuose nu- į 
žynėje pradmenis tautinei mokyklai kurioj turi 
prideramą vieta rasti lietuvių liaudies kultūrą,1

Zirnmęr- —Pirmdienį aukso uncija kai-
Liėtuvos navo $348.03.

~ «. » T* *3 * • _ v- -“ - s-_

kurios dėka lietuvių tauta sunkiausiose jos va
landose išliko.

(Bus daugiau)

Vakar pasibaigė Aleksandros Vąisįųnięnės 
“Vegetarišką mitybą įr sveikata”. Ji išeis knygos 
formoje. Kas norėtų šią knygą įsigyti, tąi prašo
mas parašyti tokiu adresu: Mr. Jurgis Jalinskas, 
761 East 7th S.t, Sų. Ęoston, Mą.t 021^7.

Kelias dieąas Į^aujjiep.y atkarpoje eis J. Yenc- 
kwos “Sipiano Daukanto lietuviška veikla”, a ta
da pradėsime Pušėną.

f ’ *
Praeitų metų Naujienų atkarpoje ėjo I. Pu- 

šėno romanas “Suokimą« Montanoj”, šiomri 
dieuomis prądėsimę spausdinti tp paties gpto. 
riaus nauią romaną “Kova ir meilė”.

Kas norėtų įsigyti Pušėno “Susitikimas m 
tano j” ar kitus jo leidinius, prašom? lodpti* į 
Genutės leidyklą. 387 psi. S5. Petras GervHa. 9068 
Hobsqn. Hot Springs, Ar. 71913,

4—
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vakarų vejai
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

1538 S. Manheim RcU Weatchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461 -8200,' Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimą

nwjeyfc

Funeral Home and Cremation Service

Madona Z. Sodyboje, akvarelėM. Šileikis

MYKOLAS BIRŽIŠKA

FD
(312) 226-1344

i

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Chicagos Lietuvių Našlių, 
Našliukių ir Pavienių Draugiško 
Klubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, lapkričio Į 
2 d., Vyčių salėje, 2455 W. 47tb 
Street. Pradžia 6 vai. vakaro.

Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

A. Kalys

t ■

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

W ........................................        -I - ----  .. - - . -- Iin 1
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GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTA1G 

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

surinkus ir leido rašytojo Timo- 
ty Cooney knygą “Kaip atskirti 
gėrį nuo blogio”, bet Randolph, 
b-vė knygą sunaikino. Autorius 
buvo suklastojęs Harvaud prof. 
Robert Vozick laišką, giriantį 
knygą. Prof. Vozick niekad to
kio laiško nerašė. Jeigu nebū
čiau 
kas 
tęs.

Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų
(Tęsinys) ar bent ne 100%-iąms komuni-

tams, tik tiems vyriausybės na
riams, kurie drauge su kitais R u 
sijon nepabėgo, tik liko Lietu
voje ar kuriais dabar buvę jųjų 
draugai patys kratosi. Tai jau 
mano minėtas Požėla. Be to, ma
no brolis Vaclovas, kuris ligi 
buvo pakeistas Lenkijos žydo 
J. Leščinskio, savo švietimo ko
misariate nustatė

E

■

Florida

'itKiTF ia*6 taupymo aonv:

Randolph leidykla buvo

Ofiso telefonas; 776-2880, 
kadencijos telef.: 448-5545

laiško suklastojęs, tai nie- 
inano knygos būtų neskai

‘ INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina -akis. Pritaiko ak-ining 

ir “contact lenses”.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813). 321-4200

— Texas kalėjime buvo nu.- 
nuodyta Maggie Velma Berfield. 
Narkotikų apsirūpinusi nužudė 
kelis žmones ir vaikus.

MOVING
Apdąustu. perkraustymcc 

iš ivalrių atstumų.
i ANTANAS VILIMAS

,376-1882 ar 376-5996

Netoli Telšių jau baigiama 
tikrą kalbų statyti stambiausia sūrinė Pa- 

lygybę ir tuo pririnko prie sa-Į bakjyje- 
ves visų tautų šviesuomenę, Numatyta š. m. gruodžio pra
kiurai nereikėjo nei lankstytis, džioje pradėti .gaminti įvairius 
nei veidmainiauti: vįsamg svie-. suinus, sviestą ir kitokius pro

duktus. ..B. L

Telef. 476-2345

PERK KAUSTYMAI

y C'Ci__ ' ~______

n

Laidotuvių Direktoriai

TeL RE 7-1213

^Lietuvos AidaT I

pXttTD J*

iDėk^aape .ytjMtfgnr lautotiryfse dalyvavusiems, kuriems

Ic, yet retains * its 
i ne with. Utile main*

re 
texture

jge space, 
naciouf “j

Thij GAT^fAR 
floor ha

nreparatioA activitiesįr

K.U^NJLFjJw^

X Zou^ « membe? of tho National Hom* Faihicn^ 
it Floor Fashion Bpiciūiis^ GAF Corporation^

Thi ’Great Room’ latest Trend In Interiors 1Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

Priimam Charga
ir VISA karteles.

RL tEUNAS. TeL 925-8063
fa.. - "1

Dėkojame > fcridnOtviy direktoriui I»etku»
>ž malonų pa'arnavėfna. 'J•, A

Y ? , \ ’• e ' * ‘ <

Visiems. visn*ms nuošimtĮ dėkui. ? <
flBr J * >

NuMūdę: žtnrina, Duktė, 'testas ir Anūkai.

reiC bn< 
natural & 
tenance. The fom
jnterlayyr proMdes comfot^, 
warmth >nd Q«se jeduetfon. 
Available m 9* and 12* widths 
at your neareat home impėov©*

Miko Sileikio apsakymu knyga 
-Liucija” jau atspausdinta.

riti turiu s pavaizduoja lietuvių 
gyvenimų nuo XX šimtmečio 
piatlzios iki ii Pasaulinio karo. 
zz ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $o.
(Taunama •’Naujienose” ir pas 

Ave., Chicago, 1L 60629.
autorių: 6729 ao. Campbell

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teise j o Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleistu knyga su legališkomis 
termomis.

Knyga -suj formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su psr- 
siutimu).

Taigi šis žioplius pasireiškė dar 
kaip ypatingas pranašas: savo 
šeimininkę, Vilniaus žemės ban-j 
ko tarnautąją Sofiją Turaitę jis 
;šidžiai mokė, jog po dvidešim
ties metų Lietuvoje nebekalbė
sią lietuviškai, tik rusiškai; ta
tai būsianti kultūros pažanga. 
Tokių pažiūitį žmogelis, žino
ma, turėtų būti priešingas taip 
pat dabartinei SSSR kraštų bie- 
lorusifikacijai, ekranizacijai ir. 
be abejo, jei kurią giaiią ar ne
gražią leną Lietuvai tektų sue- 
■se.seęėt;, ir jai (su Vilniumi) 
skiriamai litvinizacijai... Apie 
tokį suidijotėjusĮ ‘‘veikėją” ne
galima ramiai nė rašyti b:‘).

&) Kitą panašų prisimenu iš

u 918 m. mens Zigmą Valaitį, 
kuris mane i±mtai lūkinėjo, jog 
Vilniui ir iš viso Lietuvai tega
ilima naudingai dirbti tik vei
kiant iš Maskvos- Kur jie dabar 
abudu?

tinio komisariate tn teėjo ko- 
jš^innistaiis — švietimo komi
saras ir sekretorė L. Timochc- 
uaitė, o visi kiti drąsiai rašėsi 
nepartiniais.

To komisariato lietuviškus 
darbus teks ar kitame skyriuj 
sr įsiminti.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

.-Z—==:
.............................................  . IllII 1. .

TĖVAS m SuNUS

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

Bučiau neteisinga 
mų reiškinių kalbų srityje, tik 
atskrų vyriausybės narių reikš
mingus įsikišimus tenurodyda- 
mas. Tačiau atrodo, og didžiau
si nuopelnai vykdant kalbų (de
ja. su maskolių) yg^bės reikalą-; 
vinią priklauso ne komunistams

Vacį- Bielskis tvarkė žemės 
ūkio komisariatą, ir čia tikrai, 
be lietuvių ar lenkų, daugiau 
kalbų sunkoka buvo igirsti.

__ • • Tačiau kitu kuo bevykdvda- oe neigia- * -. - - .J
mas savo valdžios nusistatymą, 

: kuris, be abiejo, atitiko ir jo pa
ties pažiūras, jis ne tik komuni
stams, nei revoliucinei vyriau
sybei nepa.tarnavo, bet ir kaimo 
varguomenei, kurios reikalms 
aprūpinti vyriausiai buvo ski
riamas jo komisariatas.

(Bus daugiau)

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
.1424 South 50th Avenue 

Cicero, III 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO $RR MENINI 

-Patarėjai ir Laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

liksiąs automobiliams pastatyti

JUOZAS MACKEVIČIUS
Mūsų niylinąąs yyras, tėvelis, tėtukas mirė 1984 m. 

spalio 12 d. ir buvo palaidotas spalio 15 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje.

• Mes norime padėkoti visiems. kuiie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą.

{Nuoširdžią* dėkojame kleb. A. Zakarauskui kuris at- 
iąiLė gedulingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame kan. Za- 
mrauskui už maldas .koplyčioje ir palydėjimą velionį į ka
rines.

aae

of

coveting. į t 
handsome sheet v

conLcu^porary

the? efltMLhcfrd 
e kitchen »įfiį»Uy.
ving and riuŪC

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS ,
LACKAWICZ

Z424 West 69th Street W W X.
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

TeL 974-4410
Nuoširdus dėkui visįęn)^, kurie užprašė šv. Mišias už jo i 

jielą. Dėkojame visįejns, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pa-l 
eiškė mums toje Jiūdesip vaįąędoje užuojautą.

^Dėkojąąje klIP- -Mjjtolaičūii ir švento Vardo Draugijai j 
už sukalbėjimą rožančių kopfyvoje. Dėkojame BALFoj 
Centro Valdybai, ‘Namu Sayįpinkų Draugijai, Zarasiškiųj 
KJphui Taųragęs Klubui, Krivūlės Klubui, Lieluvos Atp.mi-1 
?¥>Čhicagos Apskrities BALFo, Lietuvių Pensi- 
pinky _Sąjp^g~ai, Lietuvių R. ^^ndmomenei ir Tautos Fon
dui už j ant riyą .atsisveikinimo godžius ir šauliams už visas]

ui Akas apeigas. • , •

(širdingai dėkojame Antąfinai Miliauskienei, kuri du
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WarIL
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whan wey want off to 
turned the new **ranch- 

honfes into a trend, 
ng stairs became passe 
[-ona^evel living wąs 
ce
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Naujas Europos Parlamento pirm, 
krikščionis demokratas

Naujojo Europos Par lament d I 
pirmininku išrinktas ilgametis 
prancūzu krikščionių demokr.1-

įlamentą vėl perrinkti lietu
viu draugai Otto ven Habsburg 
Marlene Lenz, Rudolf Wede- 

Pflimlin. Gi-, kind. Dr. W. Hahn — krikščio
nys demokratai ir taip pat Lady 
D. Eiles. Lord Bethel), R. Si
mmonds. J, Taylor — konser-

Premijai skirti sąlygos yta* 
! tokios:
Į 1. F genijaus Kriauceliūno
Į HMM) dalerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (letuvių,
anglų, ar kita kalba), veik a, ot> 
ganizac’.niu veikkiir.u ar jauni
mo vienetui (samJ)ūriui, tauti
nių stulų grutei, jaunini ) cho
rui, pperto būreliui), giriausiai 

; reprezentavusiam lietuvius ir 
lKD Blul. * Lietuvą v e nerių metu bėgyje;

——— i 2. Premijai gauti asmenis
_^.r , vienetus r^štu pasiūlo jaunimo

T U Fil P A l !' * organizacijų vadovybes, jauni- 
" " — I grupes, vyresniųjų org .ni-

* < i zaeijcs ar paskiri asmenys iki
SI.A 131-tos Moterų. Kuopos’ k*e^yi'nerių irr;tų gruodžio 

susirinkimas įvyks ketvirtadie- (pašto antspaudas);
nį, lapkričio 8 d., 12:00 vai.J remij-uctino asmens ar 

jaunimo vieneto tirkaiinumui

mė 1907 m. vasario mėn. 5 d•, 
Roubaix šiaurinėje Prancūzijo
je. Paryžiaus ir Štrasburga uni 
vorsitetuosc studijavo teisę, ku
lią b,iigė doktoratu. Sa\c veikla' 
plačiai žinomas tarptautiniuos: 
krikščionių demokratų sąjūdžio' 
se. Pierre Pflimlin dalyvavo ei-l 
Įėję Prancūzijos vyriausybių. 
Kurį laiką buvo mrnisteriu pir-J 
mininku. Dvidešimt keturis me
tu* buvo Širasburgo burmistru.

Pierre Pflmlin yra atydu- pa-, 
vergtų tautų klauirimams. Jis 
yra vienas iniciatorių oasirašes- bicat American Saving* patai- . . ,
‘ ... . 1 ‘ ! n-co (ri'oi S Western Xve ribi- ^vei luiįl sudaroma Jury konis:-vekausia Europos Parlamento re .s. ..srei n a\c., ul .

r t---- • — i • ---- y J3- kurion po vieną atstovą ski-
į ria Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
; menės jaunimo reikalams va<lo-
vas, Pasaulio Lietuviu Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietu-

i viu Jaunimo sąjunga, o du at- 
| stovus paskiria Kriaučeliūnų
šeima; j

i
Į 1. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto Cnkamuma

I pr-mijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario į 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū-' 
nu šeima dėl premijos įteikimo į 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami:

EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIŪNO PREMIJOS 
KOMISIJAI
12500 Pawnee Rosd
Palos Park, Illinois 60464

tXAL MSTAT1 K>ft 1ALB

a:Vii

BIAL 1STATI FO« ML1 
fn-----■_ Xwn« — FarMvioMl

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£8 HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKUIMAIl.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

y:

(

I

— Izraelio prokuroras Icakas

9 vai. ra-

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Parduodama viena duobė Lie 
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec
tion 4; Block 4, Grave 7. Skara-’ 
binti 523-5540. ' į*

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniy sklypai pard.

Zamir yra Įsitikinęs, kad ši kar
tą nacis Meir Kahanas bus iš
mestas iš Izraelio parlamento.

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P HOTAR1ATA, • VERTIMAS.

— Zail Sinph nenorėjo kal
bėti su Pakistano diktatorium 
Zia Jalhak. nes žinejo. 
siuntė ginklus į šiaurės 
ją-

kad jis
Indi-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

5212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7713

je. Visos narės kviečiamos 
lauky: i. Bus kavutė.

Valdyba

Naujienos! 
8:45 vai. J 
1450 per

REPA1RS — IN GENERAL ’ 
IvairOs Taisymai

sim.is, malonėkite parašyti, 
su sdresas: P. O. Box 321, 
Lawn, II.. 6D454.

j J butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. :

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. \

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY ;

tokie klausi-

ST

zoliuciją, reikalaujančią kun.; 
Svarinskio ir kun. Tamkevičiaus, 
išlaisvinimo. Naujasis pirminio-' 
ka« pažįsta VLIKc atstovą prie' 
F.uicpo.- Parlamento ir Europos 
Lietuvių Krikščioniu Demokra- I 
tu Tarybos pirm. inž. Adolfą! 
Venskų ir yra susipažinęs su ' 
pavergtos Lietuvos problema-j 
mis.

Dr. Egcn Klepsch yra iši ink-1 
ts E. Parlamento Kriščionių De
mokratų Grupės pirm'n ink u- Į

Premija jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriauč 

liūnų šeima savo mirusiam sū 
nui ir broliui prisiminti skiria' 
kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIuNO PREMIJĄ.

(lijo banga i 1SM) AM per S nhie 
Barčus r g: site: <4Sveika šir
dis.”

Jei klausantis šios radijo pro
gramos iškiliu koks nors klau-Mū-I

Oak |

TISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA -

I, BACEVIČIUS — BEIuL REALU
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 ;

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

TIESOS KELIAS

Jėzus kalbėjo sakydamas, “Aš 
esu pasaulio šviesa. Kas seka 
mane, niekad nebevaikščios tam 
soje, bet turės gyvenimo švie
są”, Jono 8:12;

Maloniai kviečiame visus paši 
klausyti “gerosios 
Lietuviams” šiandien 
vakare radijo banga 
“Lietuvos Aidus”.

Sekmadieni iš rvto

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
KĄ RUSAI RAŠO

Rugsėjo viury Meksikoje su 
j oficialiu vizitu lankėsi arybų 

Sąjungos parlamentinė delega
cija, kuriai vadovavo CK sek
retorius Kapitonovas.

Ta.rybininkai delegatai daly- 
į va.vo iškilmėse kuriomis pa- 
I gerbtas “šios šalies didvyrišku 
j gynėjų nuo užsienio grobikų at 
I minimas”.

“Tass-Elta” ta proga prane
šė kad iškilmių kalbėtojai “pa
brėžė dabartinės meksikiečių 
kaitos ištikimybę nepriklauso
mybės ir laisvės idealams, jos 
pasiryžimą ginti' šalį nuo agre
soriaus, kad ir koks galingas jis 
būtų” (“Tiesa”, 1984.09.10). šia
me “Tas-Ėltos” pranešime pa-l 

[ brėžiami trys labai Įsidėmėtini 
Į dalykai: pirma, reikia gerbti 
I kiekvienos šaues didvyrišku gy- 
[ nėjų nuo užsienio grobikų atmi

nimą;
aritra^ veika mokytis iš dabar-

tinęs meksikiečiu kartos išriki- 
mvbės nepriklarniomybės ir lak 
-vės idealams;

trecia, reikia būti pasiryžu- 
siemss ginti savo šalį nuo agre
soriaus, kad ir koks galngas jis 
būtų

Tik čia iškyl 
mai:

O nuo ko Lietuvą didvyriškai 
gynė mūsų partizanai — ar ne 
nuo užsienio grobikų? Tai ko
dėl jų atminimo negerbia tary
binė spauda? Ar nebuvo mūsų 
partizanai ištikimi Lietuvos ne 

priklauscmybės ir laisvės idea
lams? Tai kodėl ta pati spaudą 
aukština šiuos idealus išdavu
sius stribus ir banditais pravar
džiuoja Lietuves laisvės kovo
tojus, Ar negynė Letuvos parti
zanai šalies nuo užpuoliko, ne
paisydami jo galybės? Tai ko
dėl jų atminimas tos pačios 
spaudos nuolat juodindamas?

E. L.
BY OWNER brick bun

galow in Belmont Central 
area. 6 bright rooms, wall 
to wall carpeting, alum. 
storms, plus full in-law 
apartment. Beautiful back 
yard with flower garden, 
Call Mr. Starzyk 777-44661

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

Liberty federal Javings
AND LCAN ASSOCA'CN

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

.• Y

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. TPersfuntirrni pridėti $1J 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

ll.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

TvHv C h logos miesto ;
Dirbu ir užmiesčiuose, froH. ; 

ser&nHiefai ir sąžinlnfaU 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Telman Ave^ 
Tek 927-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai £126 pusmečiui automobiUot 
liability draudimas pensininkms.! 

Kreiptis: A. LAURAITIS r
4651 S. Ashland Avė., -!

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

1 ■ ■ -J

ARVYDAS KIELA 1

Chicago, IL 60629

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVIC1

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertinai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
. -.V L__ ______—

TAISO ORO VĖSINTUVUS, i 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. 
Herman Dečk 

TeL 585-6624

Borneo wrvefs insurance 1
Good serv/oė/Gccdp

F. Zapolis, Agent 'j 
3208% W. 95th St '

Everg. Park, 4IL ■ 
60642 - 424-8654

Stote Fn fire eat tawfr Cmeėsr

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta j akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
88,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia 923,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSLcPHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu: J >

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations 
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

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

Open your own highly profit
able Children’s Shop. Baby to- 
Pre-Teen. Nationally known 
brands. All first quality mer
chandise.

• Health Tex • Buster Brown
• Her Majesty • Lee' • Levi
• Chic • Izod • Jordache
• Doe Spun • Rob Roy and

msany. more. -

Furniture — accessories and 
toys by Gerber and Nod-A-Way. 
$14; 900.00 includes beginning 
inventory training-fixtuTes and 
grand opening promotions. Have 
your store opened in as little as 
15 days. Prestige Fashions 501- 
329 8327,

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS, TOO

Advokatu 
GINTARAS P. ČEPSNAS

Darbo valandos: Kasdien: noa 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4 
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
M49 West 63rd Street 

Chicago, HL 60621.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAHTS 5 

ir V. BRIZGY8

CNcago, I1L 40629 
TeL: 778-8000

wnrl


