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MEKOJE SUSIRINKO 37 ARABŲ 
VALSTYBIŲ ATSTOVAI

Naujasis JAV Senato Užsienio santykių komiteto pirmininkas 
senatorius Charles II. Percy atsiuntė raštą ALTo pirmininkui 
dr. K. Šidlauskui, dėkodamas už sveikinimą jo naujųjų pareigų 
proga. Savo rašte senatorius Percy pareiškia, kad jis giliai ver
tina lietuvių pareikštą prielankumą, kas jam suteiks ryžto atei
nančių metų darbams.

RADIJO ŽINIOS 
PAVERGTIEMS ' 

> - > ’ - t

Kongresmąnas E. Derwinski 
pasiuntė raštą Valstybės depar
tamento sekretoriui, atkreipda
mas dėmesį ^reikalą stiprinti 
Amerikos Balso ir Radio Liber
ty siųstuvus ir programas--Savo 
rašte kongresrnanas primena ir 
pavergtų lietuvių patriotinį 
uolumą. : ’

Savo rašto kopiją kongresma- 
nas- Derwinski atsiuntė Ameri
kos Lietuvių Tarybai. 

* .
PABALTIEČIAI DĖKOJO 

PREZIDENTUI
Bendro pabaltięgių .komiteto 

vardu JAV prezidentui buvo 
pasiųsta padėka ~-už raikiamą 
žmogaus teisių ir pavergtų tau
tų gynimą, JAV delegacijos į 
vykdoma Madrido konferenci- - 
joje. Padėką pasirašė Ūe,tuvių 
vardu dr. J. Genys, estų — M. 
Kari, latviu — G.aMeierovics 
komiteto reikalu vėdėįas 
Bolsteins. f ’ ?

MARQUETTE PARKO 
R. L. BENDRUOMENĖS 

SUSIRINKIMAS
Sausio 25 d. 11:45 vai. ryto i 

parapijos salėje pirm. Ig. Pel- Į 
rauskas atidarė susirinkimą ir 
patiekė dienotvarke, kuri tuojau 
priimta. Ig. Petrauskas visus 
gausiai susirinkusius sveikino ir 
linkėjo laimingų 1981 metų.

Mirusieji pagerbti minutės 
atsistojimu- Nemažai įstojo 
naujų narių. Pristatyti svečiai. 
Jiems plojome. ;

Į prezidiumą pakvietė St. Šid
lauską ir D. Tričiene.» * i

Praeito susirinkimo protoko-* 
lą perskaitė J. Tijūnas. Proto
kolas parašytas gana rūpestin- 
gab Priimtas be pataisų. 7-

Pirm. Ig. Petrauskas darė 
j | valdybos vardu pranešimą. Pa 

tiekė ta proga ir piniginę apy
skaita.

ir
J.
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STAMBI AUkkU^tUA J
VOS REIKALAMS ’<

Vienas patriotas lietuvis, ku
ris prašė pavardės neskelbti, 
Amerikos Lietuvių Tarybai at
siuntė pradžiai 1,000 dol., pra
šydamas nešamus tos sumos 
nuošimčius naudoti Amerikos 
Lietuvių Tarybas dabarties 
veiklai, o kapitalą palikti ne
priklausomos Lietuvos reika
lams. '

Tuo savo veiksmu bei pir
muoju, pavyzdžiu aukotojas ska
tina, kad ALTas įsteigiu tokį 
fondą ir?kar prie to prisidėtų 
tiek pavieniai tautiečiai, tiek ir 
organiazcijos.

(ALTo Informacija)

— Amerikos lėktuvas, iš Vo
kietijos vežęs 52 išlaisvintuosius 
j Ameriką, buvo sustojęs Shan
non aerodrome degalų pasiimti. 
Aerodroman atvyko airių prem
jeras Charles Haughey ■ išlais
vintųjų pasveikinti.

—- Pirmadienį vistfee rinkose 
smarkiai pakilo doleris. Už auk
so uncija mokėjo $530.

— Naujoji Chicagos mokyklų 
supreintendentė Ruth B. Love, 
atvykusi iš Kalifornijos, išreiškė 
tikėjimą, kad visi sunkumai, bus 
nugalėtu

KALENDORĖLIS

Sausio 27: Angela, Jonas 
Auksaburnis, Vėjūna, Gedautas.

-u *4š$ulė'teka 7;0£, leidžiasi L59<

JAV Tautos Fondo, valdybos ir Kanados Tautos Fondo atstovai Tordnte. Iš kairės 
sėdi: V. Banelis, M. Noreikienė, prel. J. Balkonas, dr- Kazys Bobelis, Vakselis ir Fi
ra vičius. Stovi: A. Masionis, G. Rugienis, J. Giedraitis, A. Skyrius, A. Patamsis, L. 

Girinis ir Norvaiša.. (St. Dabkaus nuotrauka)

PATARĖJAI PATARIA PREZIDENTUI ‘ 
PAKELTI BENZINO KAINA

KAINOS DAR DAUGIAU PAKILTŲ. PAŠALINUS 
jg^KONTROLĘ VIETINIAMS DEGALAMS

^AŠHINGTONAS. (AP) . nes kontroles. Tačiau daugelis 
Prezidento Ronald Reagano du ekonomistų yra priešingi kont-

Valdybą,; .turėjo 14 .pasėdžių. 
Buvoįtižprojėktuota pęįfcl pa
rengimai. Įvykdę/šešis 
mus. Visi gerai nusisekė, davė i . , . ... . . . ...
pelno ir nariai gausybei aktin- i sva!^? ?atarejaL ^°no™'Į roles nu,em,mu,,’.,?es L- 
gai dalyvavo. Dėkingi visam ’ 
kolektyvui. 1980,m. sausio 1 d.' 
saldo ii ,310.24, 1980, m. p. pa
jamos $7,335.6; iš viso pajamų 
$8,445.60. Pinigai laikomi Mid-1 
land Savings & Loan Assn.

Parėmė patriotinę spaudą, ra
diją, ALTą, inešė parapijai au
ką ir kitoms institucijoms.

Valdyba aktyviai įsijungia 
į minėjimus- Džiaugėsi, kad 
p-lė R. Tričytė ir jos draugės 
bei ponios dalyvauja tautiniuo
se rūbuose. Labai esame dėkin
gi ponios Serapinienės Daini
ninkų būreliui ir p. A. Gaba- 
lienei. |

Kontrolės komisijos protoko
lą perskaitė K. Povilaitis.

Prie registracijos stalo nariai 
Įnešė nario mokesčio ir aukų 
per 400 dolerių.

Susirinkime dalyvavo Centro 
valdybos nariai — pirm. dr. V. 
Dargis, garbės pirm. dr. Z. Da
nilevičius, kan. V. Zakarauskas, 
Ig. Serapinas, p. A. Repšienė, 
apyg- pirm. A. Juškevičius ir kt.

Pirmininkas paprašė papildo
mai darVnkti keturis valdybos 
narius. Darinkti: ponia J. Ja- 
siūnienė, V. Kožica, P. Adomai
tis ir V. Kudirka. -

Klausiniuose ir sumanymuo
se buvo eilė klausimų ir pasisa- 
kyhnį. Kalbėjo J. Žemaitis, M. 
Gudelis ir keletas kitų- Paaiški
nimus davė dr. V. Dargis, Ig. 
Petrauskas ir kiti v-bc's nariai.

Susirinkime dalyvavo per 200 
narių ir šiek tiek svečių.

Pirm. St. Šidlauskas labai su
maniai pravedė susirinkimą. 
Nariai įsijungė į diskusijas su 
smtianymhis fr pasiūlymais.

2f vai- 'šusfrinkirtias baigtas 
Tautofe hlmntiVfeuvo gražu žiu- 

'■ i rėti - kaip nariai/ ' -susrinkimui' 
I užsibaigus, palflkh shlę' -pavyz-

f niaX reikalais. — Biudžeto di- tų prie kainų kilimo bei imflia- 
j » rektorius David A. Stockman ir Icijos didėjimo. Pakiltų maisto 

Energijos sekretorius James B. produktų kainos, nes pabrangtų 
Edwards ragina jį tuojau pa-j prekių transportacija. Be to, pa7
kelti gazolino kainą 12 centų ga- 

Į lonui ar net dar daugiau. Tai 
atneštų valstybės iždui virš 7 bi
lijonų dolerių. Taip pat jie įtai
goja prezidentą tuoj pat nuimti 
kontrolės varžtus vietinės ga
mybos degalams. Tam dalykui 
nereikia kongreso sutikimo: pa
kanka administracinio įsakymo. 
Ekonomistai spėja, kad nuėmi
mas kontrolės kainuotų vartoto
jams apie 10 bilijonų dolerių. 
Kontrolė galioja iki š. m. spalio 
1 d. '

Kainų kontrolę įvedė prezi
dentas Richard IM. Nixonas 1973 
metais, pradėjus labai kilti naf
tos bei jos produktų kainoms. 
Kylant importuojamos naftos ' 
kainoms, prez. Carteris leido pa
mažu didinti gazolino ir kitų 
naftos produktų kainas. 
Kiekvienam aišku, kad panaiki
nus kontrolę, kainos pakiltų iki 
pasaulinės rinkos, arba S42 už 
nhfufc statinaitę.’ « f r

Prez. Reaganas savo rinkimi
nės kampanijos kalbose žadėjo 
panaikinti bet kokias ekonomi-

dingą tvarka, kėdes sunešiojo į 
paskirtas vietas.

Valdyba visus dalyvius pavai
šino kavute su skaniais pyra
gaičiais.

Gerdami, pasišnekučiavome 
ir džiaugėmės gražiai nusiseku
siu susirinkimu. Visų nuomo
nė — remti valdybos užmojus 
ir vyriausias institucijas: VLI- 
Ką, ALTą, BALFą darbais ir 
aukomis. Priimta eilė rezoliu
cijų. ' -

- Smulki* - pe^drlažą? gausite: .iŠ 
sekretoriato. ~ K. Paulius

MAO NAŠLĖ. DIRBSr 
KALĖJIME

IZRAELIO VALDŽIA STEIGIA DEŠIMT NAUJŲ 
KOLONIJŲ, STATN'S 3,000 NAUJŲ NAMŲ

JERUZALĖ, Izraelis- — Bogi
no vadovaujama vyriausybė, 
neturėdama parlamento pasiti
kėjimo, atidėjo seimo rinkimus 
dar dviem mėnesiais, kad galė
tų įsteigti 10 naujų kolonijų va
karinėje Jordano upės pusėje ir 
tuo tarpu pastatytų bent 3,000 
naujų namų. Praeitą, sekmadie 
nį susirinko 300 izraelitų vaka- 

] rinėn Jeruzalėn pakrantėn ir 
reikalavo, kad vyriausybė įsteig
tų dar vieną koloniją Jeruzalei 
ginti.

Pats Beginąs, mažai tekalba 
apie naujų kolonijų steigimą, 
bet gen. Ariel šaron, dabartinės 

j vyriausybės žemės ūkio ir kolo
nijų ministeris, sako kalbas ne 
tik Izraelio sostinėje, bet ir ki
tuose Izraelio centruose, ragiu-. 
damas izraelitus ruoštis nau
jam kartii ir neleisti darbie- 
čiams laimėti sekančių rinkimų.

Izraelio gyventojų daugumai 
jau įgriso karai,' jie nori bent 
kelis metus atsikvėpti, kad ga
lėtų atstatyti ūki, sutvarkyti

madieni visi 52 amerikiečiai iš 
Wiesbadeno buvo atvežti į New 
Yorką, susodinti į autobusus 
ir atvežti į West Point karo 
mokyklos patalpas, kur grįža-, 
šiųjų laukė artimieji.

Tėvai, broliai, žmo’nos ir vai
kai, norėjusieji susitikti su iš
laisvintais ir Amerikon parvež
tais pareigūnais, sekmadienį 
buvo Baltuose Rūmuose, išsi
kalbėjo su prezidentu, o vėliau 
išvyko i West Point, kur jiems 
teko laukti parvažiuojančių. 
Pasirinktas West Point, kad 
neįsimaišytų žurnalistai, foto- 

ir televizijos atstovai,
įleisti buvo visi grįžusieji ir 
į. West Point atvažiavusieji ar
timieji.—J'aip norėta užtikrinti 
grižusiems pilną ramybę.

Jie turėjd progos išpasakoti 
savo įspūdžius ir išsikalbėti. 
Susitiktiems buvo daug leng
viau, kai niekas nesimazšė ir

•’ i grafai

PEKINAŠ, Kinija. -— Kinijos
teismas, išklausęs Mao. našlės žemės ūkio reikalus, pasigamin- 
Dziang King ir kitų devynių ko- ti pakankamai duonos, sntvai- 
tnunisfų bylą, paskyrė jai mir-’.kyti naujas dirbtuves ir pradėti 
ties bausmę. Vėliau tas pats 'Brękyhą 41Ž, kaimyninėmis vals 
teismas jos pasigailėjo ir pąsky- .Jybėtnis.' "į-
rė dirbti sunkiuosius darbus Atrodo; jog pats Beginąs ne-

' 1 galėtų lai
mėti šių metų rinkimus, todėl 
jis pori galimai toliau juos ati- 
dėti'Tr įsteigti galimai daugia.

kiltų plastikos kaina. Jos gamy
bos svarbiausia žaliava yra naf
tos gaminys petrolijus-

Į ekpnomistų nuomones atsi
liepė Dan Lundberg, gazolino 
kainų žinovas ir tyrinėtojas. Jis 
tvirtina, kad panaikinus kontro
lę, kainos naftos produktams žy
miai nepakiltų, nes jos turi savo 
jautrumą- Valdžia galėtų uždėti 
8 centus galonui, bet 12 centų 
yra nerealistinė.

LENKŲ VALDŽIA TARIASI 
SU DARBININKAIS

VARŠUVA, Lenkija. — Len
kijos darbininkai šeštadienį ne
bedirbo. Valdžia nenorėjo tartis 
su unijų atstovais, bei kai įsi
tikino, kad darbininkai vis dėl
to streikuoja, tai sėkmadieni

kalėjime per du metus. Jeigu ji niano,;kad jo partija 
gailėsis už padarytus; nusikalti
mus “kultūrinės revoliucijos” 
metu, tai gal visai pakeis baus
me, bet jei per du metu ji ne- f kolonijų buvusiose Jordano ;ž * 
parodys atgailos, tai tada baus- mėse.. Generolas Ariel saror 
mė bus vykdoma. j selfaiadienį pradėjo aštrią kam

Mao našlė .visą laiką kritikavo Poniją prieš darbščius, kriti- 
teisma- Net^r mirties bausmės kuodą m ^darbiečių 
paskelbimą kriiikavą^freikalau- 
daina teisės kritikai.

Kiti teisiami politbiuro' nariai didelę įnelaimę visiems Izraelio 
gavo, po 20 metu kalėjimo. .Jie gwentp’jams. Gen. Saron pasiū 
manė, kad bus sušaudyti;-^'^^Jiaįį^ffraeitą savaitę Izraelio vy-

— Aš buvau Mao Celungo
šuo, našlė pareiškė teismui,
— kai jis man liepė kąsti, tai 
uš kandau.

į vadus ii 
ragindamas izraelitus jų visai 

(neklausyti, nes jie užtrauksią

Antrad’enį visi yra pakviesti 
į Baltuosius Bumus. Išlaisvin
tuosius pasveikins pats prezi
dentas, o vėliau laikraščių, radi
jo ir televizijos atstovai turės 
progos apklausinėti sugrįžusius.

SUSKILO ANGLIJOS
DARBO PARTIJA

LONDONAS, Anglija. — Aiš
kėja, kad. savo laiku gana gai
linga* Anglijos Darbo partija 
suskilo. Kairiasparniams už
ėmus Darbo partijos vadovybę, 
nuo darbiečių visai atskilo So
cialistai demokratai. Jie pradė
jo organizuoti Anglijos Socia
listų Demokratų partija, kuri 
šiuo vardu rengiasi dalyvauti 
rinkimuose ir politinėje kovoje.

Kairiasparnis Michael Foot 
visa laika vedė aštria kova 
prieš buvusi premjerą. Foot lai
mėjo labai maža dauguma ir 
suskaldė partiją.

Pareiškimus Socialistų Demo
kratų partijai organizuoki pa
darė David Owen, Shirley Wil-

riausybė nutarė įsteigti tris 
naujas kolonijas Jordano žemė
se, o sekmadienį jis pats pasiūlė 
įsteigti dar 7 kolonijas- Jis tvir 
tino, kad turįs medžiagos nau
jiems namams statyti.

MEKA, Saudi Arabija.— Pra
eitą sekmadienį Mekoje, pačio ' 

. je seniausioje maldykloje, susi- 
i rinko 37 arabu valstybių atsto
vai aptarti Jeruzalės likimą 
Arabai jau sutinka kisti Izrae
lio valstybei'gyvuoti, bet reika- liams ir Boy Jenkins, visi buvę 

j lauja kad izraelitai iš įkraus- ininjsleriai buvusiame kabinete.
, kad susitarimas bu-! tytu iš Jeruzalės ir paliktų patį Darbiečių vadas Foot dabar la- 

valdžios primestas, miestą, Jeruzalės prirmirsčius
’ ‘ visas apylinkes Jordanui. ’ 
kaip karo eigoje izraelitai buvo 
pasižadėję.

Yra 12 arabų valstybės. Ma
nyta, kad į Meką bus pakvies
tas visos arabų valstybes, bet 
n? visos pirmą dieną dalyvavo.

CHRISTOPHER PATARIA
LAIKYTIS PAŽADŲ

WASHINGTON, D.C—Buvęs 7 
Valstybės sekretoriaus pava
duotojas Warren Christopher 
pataria amerikiečiams laikytis
susitarimų su dabartine Irano 1 

paskelbė, kad pridės su jais vyriausybe.
tartis su ta salygfiį Jkad pasita
rimai būtų perduodami per te
leviziją-

Tuo tarpu Solidarumo unijos 
darbininkai pranešė, kad jie 

 

ruošiasi 1 val./streikui vasario 
3 d., reikalauja ūkininkams 
teisės susiorganizuoti į panašią 
uniją, kokią laivų statybos dar 
bininkai suorganizavo.

Kas liečia 40 valandų darbo 
savaitę, ko reikalauja darbinin
kai, valdžia pasiryžusi su 
tartis, bet nenori leisti, 
įvyktų nauji streikai.

jais 
kadi

vo Irano
bet suimti amerikiečiai privalė f ir 
jd būti paleisti. Christopher 
priminė, kad prezidentas Car
teris, {šaldydamas Irano pini
gus, prižadėjo juos atšaldyti, 
kai įkaitai bus paleisti.

Nežiūrint į atidėliojimus, visi
Amerikos diplomatai ir tarnau-’ Pasitarimą didžiojoje moskėje 
tojai buvo pakisti, todėl ame- pradėjo šeichas Abdula ai Ka- 
rikiečiams reikia pildyti pasi- lifa, 
žadėjimus. Įšaldyti pinigai pri-

i klausė Irano \ yriausyl>ei.

bai apgailestauja, ka4 šie buvę 
ministerial atsisakė su juo 
bendradarbiauti.

— Prez. Garteris norėjo lai
kyti karo laivus Persijos įlan
koje/, todėl ir vilkino suimtųjų 
paleidimą,-----aiškina Tass
agėntūr*. » ' 5’-,

o vėliau kalbėjo Saudi 
/Arabijos princas Fiadas.

Vienbalsiai nutarta reikalau
ti, kad Stfvielų karo jėgos būtą

— Karibų jūroje yra Gunda-' atšauktos iš Afganistano, o Iz- 
hipės sąla. Dalis salos gyvento- raelio karo jėgos būtų atšauk- 
jų non*, nepriklausomybės. Jų tos iš paėįos Jeruzalės. Visos 
šalininkai Prancūzijoje - išriio Jordano. valstybės žemės, jskai- 
didelį akmenį ant pkntčį jto pa-1 tant ir Jeruzalę, pravąlo būti 
sėkoje užsimušė nekali^ keki- atiduotos Jordanui, sakd suva- 
cdai.‘ ..■j-'- !žiiv$.arabai. į

— Jeigu Izraelis neatiduos 
Jeruzalės Jordanui, tai arabai 
bus kurstomi skelbti “šventąjį 
karą” ir išvyti visus žydus iš 
Jeruzalės. Tokios nuomonės vy
rauja arabų valstybių atstovų 
suvažiavime.

•— Saudi Arabijos karalius 
Čhaled pasakė pagrindine kalbą 
Mekon suvažiavusiems arabų 
valstybių atstovams.

— Joan Kennedy, atskirai gy
venanti sen. E. M. Kennedy žmo 
na, nori gauti darbą Bostono te
levizijoj žipių tarnyboje.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ I
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

INFLUENZOS KOMPLIKACIJOS
Pastipusius reikiama; privalome gydyti, 
jų negalima palikti likimui, kaip dažnai 
iki šiol atsitikdavo,

(Mediciniškas raginimas)
Gyvename tokiame krršte ir nematome, jų dejonių negirdi- j 

tokiais laikais, kai visi gerbia me, bet jie verkia ir dejuoja, 
jauną, stiprų, gražų, visai ne-Į L ž tai mes pradėkime skirti.“ 
kreipdami dėmesio i seną, pa- nuo nežmoniškųjų savais elge- 
liegusį, menkos išvaizdos arti- siais: imkime visokeriopai ma
mą. O Kristus mokė mus pa- žinti visų kenčiančiųjų vargus, 
likti visus dabar gerbiamus i Lietuviu Bendruomenės 
sveikuosius - stipruosius, o eiti 
pagalbon pasilpusiam artimui, 
eiti ieškoti paklydusios avies- 
Taip elgtis privalom’ mes visi, 
tik tada mes jausimės laimingi. 
Žinoma, šitaip teisingam elge
siui reikia tikro žmogaus, o ne 
žmogaus iškamšos, l’ž tai mes 
visi dabar stenkimės savomis 
asmenybėmis tapti daugiau so
lidariais. artimui reikiamą Į>a- 
galbą teikiančiais.

Ryškus žmonių nenuoseklu
mas artimui pagalbos teikime 
išryškėjo belaisviams grįžus iš 
Irano. Gražu, kad juos gerbia
me, kad jiems laikinam ir džiau
giamės karlu.su jais. Tik tokios 
elgsenos toli.’ gražu neganu. Ji 
nemiegotos naktvs vra menk- 
niekis prieš, bedievių išgalvotus 
kankinimus milijonų visai ne
kaltų žmonių. Pastarųjų kan
čios yra baisiausios: nedavalgę, 
neapsivilkę, .sunkiausius darbas 
turi dirbti įl<i amžiaus galo. Ir 
niekas apie juos nešokinėja. Dar 
daugiau:

nariai 
pirmieji organizuotai turi imtis 
reikiamos veiklas; kitaip te
gul pranyksta tokia organizaci
ja iš mūsų tarpo.

Medicinos srityje panašu 
leidimas pastipusiųjų i 
pastebimas influenzos kompli- • 
cacijas apturėjus vienam iš mū
sų ’ neturtingųjų -- visų apleis- 

. ųjų. Kai toks visų apleistas j 
mogus apturi plaučių uždegi-Į 
na kaip influenzos komplika- 
iją, numojama ranka — jis 

ko čia daug gero iš tokie 
lorėti! žinoma, niekas nebau

džia tokio nesąžiningo sveiku
os prižiūrėtojo. Bet žmonišku- 
no bent žarija mumyse, jei jau 
ie liepsna, mus verčia rūpintis, 

labiausiai apleistais. Tad imki
me eiti tuo keliu-

tena s

niekas jų vargų pa
peikiamai nesistengia
me^ dabar priminki- 
kęliaiš sakiniais ame- 

spaudoje apie kalina- 
bedievių 
nemūsiš- 
pagalbos 
Jų ašarų

(:ž lai 
me bent 
rik iečių 
mus ir kankinamus
vergijoje mūsiškius ir 
kius. l ai bus pradžia 
baisiai kenčiau tiems.

Prieš 17 metų mirė prof. Vaclovas Biržiška. Jis palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Šalia 
jo guli prof. Viktoras Biržiška.

žema jų išsiplėtimas), neštu-(sukėlusios influenzą) prisidėjo į dymus. Jaunesnieji talkinkime 
nias, astma, alerginiai kvėpavi-

is a p- J mo takų negerumai, pasilpę šir- 
ryškiai įlies raumenys, inkstų negerbi 
compli-į vės... vis lai negerumai,, grei

čiau prišaukia influenzinį plau
čių uždegimą, kuris yra labaf 
rimta liga. Tada kraujas ima- 
.ietis plaučiuose. Senyvas am-(jekcijai), nes ' vartojant anti: 
<ius; nedasiinaitinimas, naudin-Jbiotikus prie vien virusinės in- 
4ų skysčių nepakankamas var
oj mas- . . vis tai pridėtinės ne
gerovės, skatinančios influenza- 
irgantįjį susilaukti tos ligos- 

Komplikacijos.
Aišku, kad mes negalime tap*

bakterinė infekcija (sukėlusi 
plaučių uždegimą).. Tada reikia 
pradėti gydymą naudojant anti
biotikus. Nelaimė, kad antibio
tikų negalima pradėti vartoti 
turint virusų sukeltą influenzą 
(dar neprisidejus bakterinei" in -

vyresniems- Juk nė vienas ne- 
pasenęs neliksime, jei anksti

JUOZAS ŠARAPNICKAS

(Tęsinys) Jei ilgiau užsitęs Lietuvos oku-
: . , . , ,. pacija, jos vadavimui visada

VLIKo pirmininkas, toliau L., __.-i.-i;__ ______ :
kalbėdamsa apie VLIKo veiklą, 
buvo | 
plojimais, o baigus pranešimą, 
atstovai ir svečiai dar 
plojo.

Po VLIKo" pirmininko 
Šimo, PLB-nės atstovas 
Sungaila tuojau paprašė balso 
ir priėjęs prie garsiakalbio iš
reiškė didelį pasitenkinimą 
VLIKo pirmininko pareikštomis 
mintimis apie norą tartis su 
PLB-ne. Be to, dar pridėjo, .kad 
kartais yra gaunamos iškraipy
tos žinios bei pranešimai, to
dėl reikalinga gerokai pakrin- 
ti viską, kas išgirstama. Kartu 
pasižadėjo ir vėl tarpininkauti 
tarp VLIKo ir LB-nės, jeigu tai 
būtų reikalinga.

1980 m. gruodžio" 13 ir 14 die
nomis VLIKo seimas vyko ą»a- 
na sklandžiai, su pakilia nuo
taika ir pasitikėjimu VLIKo 
veikla. Jei iškildavo kokie pa-

bus reikalingi pinigai-
Dabartiniu laiku nejudumopertrauktas audringais ka|)i,alo Ta|1,os Ko||(iaJ jau

labiau

prane-

Influenzos komplikacija — 
plaučių uždegimas

Galima iš anksto numatyti 
airiam gresia plaučių uždegi- 
nas susirgus influenza. Influcn 
:inis plaučių uždegimas yra la-

. >ai .marinanti liga. štai, kokie 
pacientai dažniausiai apturi 
plaučių uždegimų susirgę inf 
luenza.

Susiaurėję širdies vožtuvą’
(mitral stenosis), chroniška
plaučių liga (sakysim, tokia dėl las tekio uždegimo. Tai nurodo, 
rūkymo apturima plaučių emfy- kad prie virusinės infekcijos

ri .$24,000. Teks Fondas būtų 
j greičiau sudaromas, jei putriu- 
‘ tai lietuviai savo testamentuose 
tam tiki-ą turto dalį paskirtų. 
Tautos Fondui. Kanadoje miręs 
vienas lietuvis savo testaineu'.e 
Kanados Lietuvių Fondui pa
skyrė net 126,000 dol. Išvysčius 
'platesnę propagandą, atsirastų 
lietuvių, kurie VLIKo nejuda
mam fondui irgi užrašytų stam
besnes sumas ir laisvo pasaulio 
lietuviai suaukotų gal daugiau 
negu milijoną.

Kanados lietuviai, nors ir ne
gausūs skaičiumi (vos apie 30 
tūkst. asmenų), VLIKo veikiai 
suaukoja daugiausia, pralenk
dami net ir JAV. 1980 m. Ka
nados lietuviai suaukojo Tau- 
Tos Fondui VLIKo veiklai rem
ti net $45,000. Tą sumą įteikė 
VLIKui jo 1980 m. gruodžio 13 
dienos seimo metu.

Kanadoje Tautos Fondo pir- 
j mininkas, yra A. Firavičius, ku
ris visuomet bet kur važiuoda
mas vežasi pakvitavimo" knygu.- 
tę ir renka Tautos Fondui' au
kas. Be to, Kanadoje veikia k-- 

' turios Tautos Fondo atstovybės 
ir mažesnėse lietuvių kolonijose 
Tautos Fondo įgaliotiniai.

• A. Firavičius yra pilnai pasi
šventęs kovoti už LfieLuv\.s

nemirsime, šiandieninė pagalba Klausimai apie VLIKo veiklos
sau pagalba I neaiškumus, tuojau VLIKo pir- 

| mininkas dr. K. Bobelis paaiš- 
Care, j kindavo.

J ALTos pirmininkas dr- K. šid-

I1 lauskas kalbėjo apie VLIKo pa
skirtį ir politinę veiklą, kur jo
kia kita organizacija negali jd

Į darbų atlikti, nes VLIKas yra į
1 Įsipareigojęs kovoti už Lietuvos > 

išlaisvinimą tol, kol bus atgau- J
ta Lietuvai laisvė. '

Gražiai apie VLIKo veiklą laisvę. Jis Tautos Fcrido reika
lams skiria visą turimą liuosiai-

vyresniam yra
ateityje.

Pasiskaityti: Patient
December 15,. 1980'.

❖ * *

lekcijos esti PADIDINAMAS- 
PAVOJUS atsiradimui bakteri
nio uždegimo;

Geriausias pasilpusiam iš
vengti plaučių uždegimo būdas | 
sergant influenza yra SKIEPAI. |

i jaunesniais idant pajėgtume?Skiepijama f

RIMU PASINAUDOTI

Kaip gydytojai 
tvarko nemiga

Klausimas: Malonėkit man
J y -vi . r j-i • iii crraziai apie vjuiiko veixiatnm tilcraiq st i e-1 paaiškinti^ kode! vienas gydyto-f ... • _,v \r . Atam ūkiais sKie- h j j |atsiliepė VLIKo jgaliotmis Ang-

Konipiikaeijos išvengti., pats- Vaistas skiepams vadinasi Įas nepnrasd miegui vais ų, lijoje Z. Juras ir p. Venckuvie-,kį, o padarytas bevažinėjant iš
laidas visada pats padengia..

Surinktos pinigu^^ujs paro
do, kad. KanaddstTlf’etuviai pil
nai vertina VLIKo veiklą ir ją 
remia tiek moraliai, liek ir me
džiaginiai. Be abejo, Kanados 
lietuvių dosnumas nepatinka 
Lietuvos' okupantui ir čia esan
tiems jo tarnams, kurie, atr-do, 
pasiryžę VLIKą sužlugdyti, ra
šydami prieš VLIKą ir jo pir
mininką visai nepagristus šmeiž
tus. Tų šmeižikų atfick.unas 
darbas yra naudingas, tik Lietu
vos okupantui.

A- Vokietaitis papisakjo apie

. o klos
3et mes galime 
čia is
Hiod
i me

(pneumococcal Itas ■>uos> lengvai teikia pacien
tui. Kokia yęa medicinos tvar- ‘ 
ka tokius vaištus žmonėms tei-U.

J kiant? Ačiūl * ' T1"

1 Atsakymas:: Gydyto j as, vado
vaudamasis medicinos nurody
mais, laikosi sekančių devynių 
taisyklių, skirdamas pacientui Į

Į '
'kia visus iš eilės paskiepvti, nes i , , . . . , ...
kai . ten Įsimeta influenza, ji- la- veiksnia., kurie
bai smarkiai plečiasi. Slaugo- 
.masis personalas neskiepijamas 
•š' eilės — skiepijimas esti at
liekamas pagal ašmens sumen-

ipSfEUMOVAX-net šimtame
būdami, grynu oru kvė- vaccine, polyvalent), 
(rūkyti paliovę), mes ga

ga tįsiai naudingų skysčių 
daug vaisiu-daržoviū vai- 

gausiai baltymais maltin
is. l ai vis apsaugos priemonės
>rieš dažnai mirtiną influenzos
complikąciją — minėtą kraų- 
iijgą plaučių uždegimą.

Keikia labai atidžiai sekti ga
vus influenzą, ar neprasideda 
jlaucių uždegimas — gausus 
skrepliavimas yra pirmas ženk-

Fbr the woman 
whos at the heart oi
her family’s finances.

You can't afford to be wron£. 
Because if you’re in charge of 
the farniiy budget, you’re 
making decisions about the 
future, too.

And-thaVs where U.S. 
Savings Bn nd s' come m. Buy 
them through your hank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works. 

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you'll still be building 
a more secure feture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really know* 
a good bargain.

Take 
. stock 
in America.

Joto UkP^tqU Savin#

Tokius skiepus turėtų gauti 
žmonės, virš kapos metų (60) 
sulaukę. Kai kurie gydytojai 
skiepija jaunesnius — penkias
dešimt metų sulaukusiuosius; 
Gi senelių prieglaudose (nurs
ing homes) gyvesančiuosius rei- nuo nemigos’ vaistus:

1) Gydoma fiziniai bei

kiiną.-Kai kurie skiepina. polici- <
(liukus ir gaisrininkus. Viena 
vienintelė injekcija duodama į 
raumenis, pusė- kubinio centi
metro (0.5-ml).

Tik tiek dėl apsaugos, ser
gant influenza, nuo plaučių už
degimo komplikacijos.

i

Skiepijimasiš apsaugai’ 
nuo influenzos

O kad nešusirgiis influenza, 
reikia skiepytis nuo jos skirtin
gais skiepais- šio krašto Svei
katoj įstaiga (The US Public 
Health Service) pataria skiepy
tis triguba (trivalcnt) influen
zos vakcina šiame (1980-1981 
m.) sezone. Ppač minėtai pasti
pusiems toks skiepijimasis pa
tartinas. Tai virš 65 metų žmo
nės, turį širdies ligas, bronchų- 

> plaučių negerumus, inkstų su- 
I sirgimus, cukraligę bei chroniš- 
i ką mažakraujystę (anemia). 
Į Dar turi skiepytis visi tie, kurie 
ima atsparumą mažinančius 
vaistus, sakysim kortizona.

Pagal žmogaus amžių, skie
pai sekančiai teikiami. Nuo 3 
iki 27 metų amžiaus —: dvi do- 

I zės po 0:5-ml. Nuo 28 metų ir 
j vyresniems viena skiepų do- 
i zė (0.5-ml). Dvi dozės teikia
mos mažiausiai su vieno mėne
sio pertrauka.

kad žinant; jog 
siaučia apylinkėje influenza, su
kelia viruso A (typo A influen
za), duodama vaistas apsaugai 
(profilaktikai) nuo tokios inf- 
lucnzos SYMFTl'REL.

Ikv’ada: Niekas ukiihs nepa- 
Ix't kokiame varge, jei pir 

įnikusia mes palys sau nesi- 
steligsimc padėti. Todėl vienas 
kitam talkindami, imkime pa
tys savo likimą j savo rankas. 
Maltinkimės žmoniškai, renki
mės atsakančiai^ darbuokimės 
ir philsiaukime tinkamai. Gydy- 
kimės visas negales laiku. Ne

kelia negalėjimą miegoti;

2) Negalima prirašyti vaistų 
miegojimui sukelti vien dėl to, 
kad ligonis jų prašo. Nauji pa
cientai turi’ būti- nuodugniai iš-'
klausinėti ir ištirti;

3) Du dalykus gydytojas turi 
galvoje pirm prirašydamas mie
gui vaistus: a) žmogaus imamus 
kitokius vaistus, b) galimą vais
tu vienas kitam veikimą;

4) Prirašydamas vaistus gy
dytojas kreipia; dėmesį j du da
lykus: a) vaistų pajėgumą su
kelti miegą (mediciniškai doku-i 
mentuotą), ir b) jo nekenksmin
gą veikimą;

5) Pradedama duoti vaisto 
mažiausios veiklios (miegą su
veliančios) dozės. Jos teikiamom 
per ilgesnį laikotarpį apturėji 
inui reikiamos veiklos;

fi) Sekama vaisto veikimas, 
nustatomas tolimesnis vaistais 
gydymas, prisitaikant prie kiek
vieno pacienlo savitai - indivi
dualiai;

L 7) Būtinai išaiškinama pa
cientui; kad jis, imdamas mie
gui vaistus, negali gerti svaiga
lų, kavos; įkvėpuoti nikotino, 
centrinės nervų sistemos slo
pintojų (depresijai gydyti vais- 
-tū) ir tų smegenų jaudintojo;

8) įeidamas miegui vaistus 
žmogus negali pavojingose apy- 
stovose darbe rastis: neseniai 

■paėmus miegui vaistus, neleisti
ni darbai; reikalaują pilno bu
dėjimo; kai fabrike prie mašinų 
darbas <įr vairavimas masinos- 

"PacientAs imdamas miegui vais
tus nepakankamai gerai' val'db 
savus raumenis. Jis tori būti 
atsakančiai atsargus;

9) Niekada neprirašomi mie
gui vaistai tiems, kurie nusimi-

. ’ * ■ ■ . i

nę iki savižudj’stės palinkimo; 
bei kurie linkę į įpratimą vais
tams ir kurie negali pernešti 
psichiką veikiančių medžiagų, 

.įskaitant ir alkoholį.
Matot, kad su miegui vaisiais 

nėra jau toka paprastas reika- 
.las. Reikia nemigos šaknis laii 
kan rauti, o ne vien miegą su-

aė iš Prancūzijos. Venckuvienė 
£avo pranešimą pažadėjo atsiųs- 

VLIK?” seimo prezidiumui.
Tikimasi, kad jis bus paskelb
tas spaudoje.

Spauda turi didelę reikšmę ir, 
■jei nebūtų patriotinės spaudos, 

1 kurioje aprašoma VLIKo atlie- 
. I kami darbai, tai žmonės tikrai psi I , __ TT, ., .! nežinotu, ka vLIKas veikia. SU- I

1 Jau minėjau, kad- dienraštis 
•Naujienos lidžia kuo plačiau
siai aprašyti VLIKo veiklą ir 
taip pat leidžia pasisakyti prieš 
VLIKo griovėjus.

T- Blinstrubas, sveikindamas
Dirvos vardu, pareiškė, kad 
Dirva pasižada apie VLIKą 
spausdinti tik palankias kores
pondencijas. šis T. Blinstrubo 
VLIKo seimo metu pranešimas

savo veiklą Švedijoje, kur jis 
buvo ryšininku vokiečių okupa
cijos metu tarp VLia^ ...j 
metu veikusio pogrindyje) :r 
Švedijos. Sudaręs ryšį su Kau-

buvo palydėtas gausiu plojimu, ne slapiai veikusiu VLIKo pir- 
Matyti, kad VLIKo veikla yra

plačios visuomenės vertinama, 
nes VLIKas, dabar dirbdamas 
su ALTu, yra žymiai sustiprė
jęs ir išplėtęs veiklą Pietų Ame
rikoje ir Europoje.

Tautos Fondo Tarybos vardu, 
jos pirm. A. Vokselis pareiškė, ( 
kad aukų telkimas Lietuvos 
laisvinimo reikalams priklauso 
nuo VLIKo politikos. Vyresnei 
kartai retėjant, svarbu įskiepy
ti jaunajai kartai tikėjimą į Lie- 
luvoc nepriklausomybės atsta- 
lymą. Tautos Fondas privalo 
stengtis sutelkti milijono dole
rių kapitalą, kuris nebūtų visas 
išleistas ligi jaunoji karia per
imtu VLIKo veikla, tai iš atne- 
samų nuošimčių jaunoji karta 
pilnai galės tęsti VLIKo darbą.

Tai protingas pasiūlymas, nes

tis patenkama į likrai daug di
desnę negerovę už pačią nemi
gą. Visur ir visada išmintingas 
elgiasi taip, kaip reikia, o ne 
taip, kaip jo nevykę nusiteiki
mai diktuoja. Sėkmės geroje 
veikloje!

užleiskiine jokios negali. Su-' keliančiai tablclci visą darlx;

mininku Steponu Kairia, iš j j
gautas žinias paskieistiavu r*e 
tik Švedijoje, bet ir kituose 
kraštuose.

(Bus daugiau)

— Rašytojas Gore V;dal kan
didatuoja į senatą demokratų 
tikėtu prieš respublikoną se.i. 
S. I. Hayakawa. Jo rekordaį yra 
blogL nes nebalsavo nuo 1964 
metų. ~ ;

į MEET THE CHALLENGE!

I
SERVE WITH PRIDE IN1 
THE. NATION At. GUARD

They call it
“The Overnight Wonder* 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call The Overnight Wonder? Jwt 
one pill at bedtime safely surely stimulate* your systemS 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you're 
back on the bright side. Oomfortabtyf h‘s 
a good feeling. -

What is “The Overnight UAonder“? C
Ex-Lax* Pill®. That’s right— pills from ' 
Ex-Lax. Look for the white bnr. .

Lhe only as directed.

sirgę pikhkin* gydytojo nuro- pavesti. Taip netikusiai eigian- 2 - Naujienos, Chicago 8. HL Tuesday, Januar.v 2/..

karlu.su


BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

KOVA SU a

(Tęsinys)

Siekdamas mus įtikinti, kad 
neverta kovoti už Mažosios Lie
tuvos žemę, dr. Balys net grie
biasi priemonių ją nulietuvinti, | 
įrodinėti, kad ji niekados ne
priklausė Lietuvai. Dr. Baliui 
neturi reikšmės nei Lietuvos 
Istorija su jos archeologiniais 
tyrinėjimais, nei prokalbė nus
tatanti tautų kilmę. Jis pr i pa
žysta tiktai militaristinę jėgą ir- 
kiekybišką gyvenamo ploto žmo
nių daugumą, tautiniam priklau
somumui išspręsti. Anot dr. Ba
lio, kol Mažajoje Lietuvoje lier 
trivių buvo dauguma, tai tas 
kraštas buvo lietuviu žemė, bet 
kai' vokiečiai didesnę dalį jų iš
žudė ir lietuvių pasidarė mažu
ma, tai tas kraštas jau pavirto 
vakiška žeme. Atseit, nužudant 
lietuvius, kartu yra nužudomas 
ir jų krašto jiems priklausomu
mas: lietuvių protėvyniškumas 
— Lietuvos Istorijos dalis. Jei
guT dabar okupuota Lietuva ne
turės progos greitai išsivaduoti 
ir bus sunaikinta, ar į Rusijos 
gilumą išgabenta apie 60 pro
centų lietuvių, tai dr. Balys aiš
kins, kad Lietuva jau nebe Lie- 
vuva, bet rusų žemė ir jos nė
ra verta laisvinti? Juk tai impe
rialistinės prievartos ir okupa
cijos pripažinimas! Dr. Balys, 
žinodamas, kad Mažoji Lietuva 
yra vokiečių okupuota, vietoj, 
kad tam okupantui įrodinėtų 
“Mažosios Lietuvos” lietuvišku
mą, aiškintų, jog lietuviai ir prū
sai yra tos pačios baltų (aičių) 
tautos vaikai, jis daro priešin
gai: okupanto naudai įrodinėja 
Mažosios Lietuvos žemių lietu
viams svetimumą. Tai jau ne 
Lietuvos laisvinimo, bet Lietu
vos išdavimo veikla.

Jeigu dr. Balys mano, kad Ma
žoji Lietuva nėra Lietuvos že
mė; tai kaip jis-gali pripažinti 
Klaipėdos kraštą Lietuvos že
me, kuris yra tos Mažasios Lie- 

' tu vos-dalis? Ogi štai kodėl, mat 
lietuviams pasisekė išsikovoti 
Klaipėdą, ir nuo 1923 iki 1938 ji

skaitėsi Lietuvos, tačiau jie ne-* 
pajėgė iškovoti kitos Mažosios* 
Lietuvos dalies ir duoti progos’ 
jai priklausyti Lietuvai nors 16- 
metų, dėl to dabar dr. Balys, I 
baudžia Mažąją Lietuvą nulietu- • 
vįnimu, prikišdamas, kad ji, iš- ’ 
skyrus Klaipėdą, niekados Lie-. 
tuvai nepriklausė.

Dr. Balio teigimas, kad lietu
viai Karaliaučiuje, “po didžiojo 
1710 11 metų maro, per pasku
tiniuosius pustrečio šimtmečio 
nesudarė ten gyventojų daugu
mą”, yra netiesa.

Dr. V. Daugirdaitės-Sruogie- 
nės Lietuvos Istorijoje, išleistoje 
1956 metais, 688 pus. rašoma, 
jau po maro Fridrich I įkūrė! 
naują miestą Gumbinę, kuria- 

. me lietuviai jo garbei pastatė pa
minklą su įrašu: “Lietuvos ats- 
tatytojas” (Wiederhersteller Li-j 
tauens). Toliau sakoma: “šalisj 
tebebuvo vadinama Lietuva, jos* 
gyventojų daugumą tebesudarė’ 
lietuviai, bet administracija vi-} 
saip juos stengėsi vokietinti..

681 pus. randame tokį saki 
nį: “Jau 1600 m. senųjų prūsų 
tėvynė vadinama
tauen” (Lietuvos provincija).

n

Samte Adresse (Imres.’onistinė tapyba)Claude V one t

jau lietuviškai taut ška dvasia. 
(...) “Ceitungo;e” pradžioje 
bendradarbiavo Dr. J. Basana
vičius, Dr. J. šliupas ir kt. auš
rininkai. (...) Tiktai 1833 m., 
kai Tilžėje pradėta spausdinti 
“Aušra” ir vėliau kiti lietuviški 
laikraščiai bei knygos, prasidė
jo gyvesnis sąjūdis ir glaudes
nis abiejų Lietuvos dalių, veikė- 

eip-
i

Provlnz Li- į
jų bendradarbiavimas”. A 
kite dėmesį į pasakymą:

1544 m. Karaliaučiuje įkurta- jų Lietuves dalių”... 
me universitete patys pirmieji! ; 
profesoriai buvo lietuviai iš Li e’Į rij 
tuvos: Stanislovas 
Abraomas Kulvietis ir kt- 373 
pus. rašoma: “I Karaliaučiaus 
universitetą, kuriame paskirtos 
8 stipendijos lietuviams, netru-į 
kus pradėjo traukti mūsų jauni
mas iš Lietuvos. Martynas Maž
vydas, žemaitis, išėjęs ten studi
jas, liko dirbti Prūsijoje. Netru-į 
kus lietuvybė krašte taip atgijo,! 
kad jis imta vadinti “Mažoji Lie-J 
tuva”. Lietuviški pamokslai Ka
raliaučiuje išsilaikė iki paskuti
niojo 19 a. ketvirtadalio.

Pirmieji ‘tautiniai lietuvių lai-j 
kraščiai pradėjo eiti ne Didžio-i 
joje Lietuvoje, bet Mažojoje} 
Lietuvoje (Tilžėje). Štai pavyz-1 
dys 878 pusi.: “1871 m. Marty
nas Šėmius pradėjo leisti Klai
pėdoje “Lietuvišką Ceitungą”

Be abejo, visos Lietuvos Isto-
1 rijos neįmanoma išeituoti. Ta- 

Rapolionis, į čiau pakaks ir tiek pastatyti sau 
klausimui: kaip tautmė lietuvio 
sąžinė gali jam le.’sti siūlyti atsi
žadėti tokio Lietuvos tautinio 
atgimimo lopšio? Kada svetimi 
kraštai, grobdami svetimas tau
tas, nutautinimu stengiasi jas 
prie savųjų prijungti, tai lietu
viai stumia nuo savęs lietuviš
kiausias savo žemes, niekina jos 
patriotus spirdami juos nuo sa
vęs šalin, nors jie maldaute mal
dauja būti neatskirtais nuo Di
džiosios Lietuvos. Ignoruoja tik
rojo lietuvio Tado Kosciuškos 
li-etuviškumą, leisdami jo pasau
liniu garsu lenkams didžiuotis, 
'o tikrus lenkus kaip dabartinį 
popiežių Joną Paulių II-jį (K. 
Wojtyla) ir rašytoją Czeslaw 
Milosz nėrėsi iš kailio “lietuj 
yiais” padaryti. Tai kaip tokią

ir | ii iii* ■ Wn ™ j absurdiška lietuvių išeiviu veik

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 15 pavadįnli?
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 

Į ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienai 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa ! 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati* 
nimo vajaus talkąl

i

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu skaitytoji, 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Atsiverskime tos pačios Lie
tuvos Istorijos 52 pusdapį. Jame 
rasime žemėlapį su įrašu: Ais
čių Kiltys Kili amž- pradžioje. 
Tada dabartiniai prūsai, lietuviai 
ir latviai buvo viena , bendra 
aisčių tauta ir gyveno susiskirs
čiusi “gentimis” (kiltimis.) Žo
dis “kiltis” reiškia kelių giminių 
(artimų) genčių sąjungą. Žodį 
“gentis” žodyne taip apibudina
mas: “junginys žmonių, susiju
sių tarp savęs giminystės ryšiais, 
bendra kalba ir teritorija”. Vė
liau toji aisčių tauta suskilo.! 
tris pagrindines kiltis: prūsų, 
lietuvių ir latvių. Tada tos trys 
kiltys bendrai vadinosi “baltai”.

Kalbų panašumas padėjo nus- 
tątyti tautų kilmę. Dauguma 
Europos tautų ir kai kurios Azi-

jos tautos savo kalbos panašu
mu, manoma yra išaugusios iš 
bendros indoeuropiečių protau- 
tės ir kalbėjusios bendra indoeu
ropiečių prokalbe. Pagrindinės 
tos prokalbės šakos yra šios: in
dai, graikai, keltai, italikai, ger
manai, slavai ir baltai (aisčiai). 
Iš šitų grupių yra susidariusios 
šių dienų indoeuropiečių kal
bos. Pvz. baltų (aisčių) kalbos 
grupei- priklauso šios kalbos: 
prūsų, lietuvių, latvių, kuršių, 
žiemgalių ir sėlių. Tai kaip ma
tome lietuviai, latviai ir prūsai 
savyje neturi nei slaviškumo, 
nei vokiškumo. Kas yra tie sla
vai? Slavų kalbų grupei priklau-' 
so šios kalbos: rusų, lenkų, če
kų, ukrainiečių, gudų, bulgarų 
ir kt. Germanų grupei — anglų, 
olandų, vokiečių. Italikų (loty
nų) grupei priklausančios kal
bos — ttalu, ispanų, portugalų, 
prancūzų, rumunų ir kt. Yra dar 
ir ne indoeuropiečių kalbų gru
pių, bet jų čia neminėsiu.

Tai pagrindinės mintys ku-j 
rias turėtų žinoti.kiekvnenas lie
tuvis, latvis ir prūsas, kad vokię-- 
čiams, lenkams ar rusams mąs 
savinantis galėtume drąsiai at-, 
kirsti, kad mes nesame nei sla
vai, nei germanai, bet esame ais
čių protėvynės vaikai ir kalba
me ■ baltų (aisčių) kilmės kalba.

Grįžkime prie aisčių tautos, 
kuri gyveno susiskirsčiusi į kil
tis': prūsai, sūduviai (arba jot
vingiai), žemaičiai, aukštaičiai, 
kuršai, žiemgaliai, sėliai ir lat
galiai- Pradžioje mūsų kaimy
nais buvo tiktai lenkai, rusai, 
estai ir lyviai. Tiktai 12-jo amž. 
pabaigoje vokiečių pirkliai ir mi- 
sijonieriai, atplaukę į Dauguvos 
žiotis,-tenai Įkūrę, riterių vienuo
lių ordiną — kalavijuočius (kar
dininkus) ir pasistatę Rygos 
miestą, pradėjo puldinėti estus 
ir artimesnes aisčių gentis. .Net
rukus kitas vokiečių riterių vie
nuolių ordinas — kryžiuočiai 
1230 m. įsikūręs Prūsų pasieny
je. pradėjo puldinėti ne tik prū
sus, bet ir juos atsikviestuosius 
lenkus. Tuo laiku iškilo narsus 
kunigaikštis Mindaugas, kuriam 
pasisekė aisčių gentis sujungti į 
stiprią Lietuvos valstybę. Tuo

K. Donelaičio mokyklų Kalėdos
Pagaliau atėjo visų vaikų lau- 2 

kiamas Kalėdų senis (J. Polikai- ’ 
tis). Jis apdovanojo pradinės 
mokyklos mokinius dovanėlė- ; 
mis, ir taip užsibaigė Kr. Done
laičio mokyklų kalėdinė eglute.

Aušra Jasaitytė, VII kl.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

aanainnii

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyde 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardas ---------------------------------------------------------
Adresas_________________________ ;-------------------------------

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

e Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede -------- doL
Pavardė Ir vardas ------------------------——-
Adresas_______________________________

kori;

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininko

Tel. 476-2206
SponioriatM pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol.
Pavardė Ir vardai ---------------------------------------—---------------
Adresas--------------- —- ----------------------------------- ---------- -—

s Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą. 
Pavardė Ir vardas .. ........... . . -
Adr**ai . - - - ------- ----------- ------- ■ ............ ............
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Kr. Donelaičio mokyklų ka
lėdinė eglutė įvyko gruodžio 20 
d. Eglutėje dalyvavo abi mo
kyklos: pradinė ir aukštesnioji- 
Programą pradėjome, bendra 
giesme “Sveikas, Jėzau, gimu- 
sis”. Toliau buvo dir. Jį Žirkos ir 
Tėvų komiteto pirm. A. Stepo
navičienės atidaromieji sveiki
nimai. Programai vadovavo VIII 
kl. mok. Rūta Stroputė.

Pirmiausia pasirodė vaikų dar
želio mokiniai, paruošti mokyt. 
R. Valavičiūtės ir padeklamavo 
D. Petkūnaitės eil. “Žaislų ša
lis”. Dviejų veiksmų vaidinimą 
“Kalėdų dovanos”, atliko 4,5 ir 
6 sk. mokiniai. Vaidinimą para
šė ir paruošė mokyt. N. Nausė- 

į dienė. I-sis skyrius pasirodė su 
j'Laimos Booth vaizdeliu “Dova- 
j neles”. Mokinius paruošė mo-

laiku kuršiai, žiemgaliai, latviai kyt. M. Plačienė. Programoje kaitė iš Brocktono. Pašoks Tau-* 
gražiai deklamavo eilėraščius V i tinių šokių sambūrio maži s 
kl. mok. Lina Šliažaitė ir VIII kėjai, O. Ivaškienės vadovau

jami.
Visi lietuviai kviečiami gau

siai dalyvauti minėjime ir savo 
aukomis paremti Lietuvos lais
vinimo darbą.

Kviečia ALTo Bostono sky
riaus pirmininkas Al. Čhaplikas.

Ant. Andriulionis

BOSTONIEČIAI MINĖS NE
PRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTĮ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
l Bostono skyrius rucšia Vasa-- 
rio 16-osios minėjimą vasario 
15 dieną. 10:15 vai. ryto bus pa
maldos Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje, o 3 vai. popiet South! 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos patalpose įvyks iškilmin
gas minėjimas. Pagrindiniu kal
bėtoju bus istorikas Vincas 
Trumpa iš Washington, D.C. 
Dainuos sol. Marytė Bizinkaus-

ir prūsai jau buvo užkariauti vo
kiečių ir gal būt tai buvo prie
žastis, kodėl tos gentys tada ne-| kl. Ramona Steponavičiūt. IV ir 
pateko į Lietuvos valstybę. Tai {VI skyrių mokiniai pašoko du 
gal ir buvo laikotarpis, suskal- Į tautinius šokius, o dar du šokius 
dęs aisčius į tris pagrindines kil- J pašoko VI ir VII kl. mokiniai, 
tis: lietuvius, latvius ir prūsus! I tarpus visi mokiniai, tėveliai 
— dabartinius baltus. Lietuvos 
kunigaikščiai ne tik Mažąją Lie
tuvą, bet ir visą Prūsiją laikė Lie 
tuvos dalimi ir ieškojo progų ją 
prijungti prie Lietuvos.

Savo šį teigimą paremiu bent 
keliais istoriniais faktais iš tos' 
pačios dr. Sruogienės Lietuvos 
Istorijos.

“Mūsų kunigaikštis turi val
dyti Prūsus, Karaliaučių ir Klai
pėdą. nes tai jo tėvų palikimas”, 
kalbėjo Vytauto bajorai. (205 
pusi.)

206 pusi, rašoma:

ir šventės svečiai pagiedojo ka
lėdinių giesmių. Scena buvo pa
puošta Jono Jurkšaičio dekora
cijomis, o prie scenos tėvų ko
mitetas lietuviškais šiaudinu
kais papuošė eglutę. Meninės 
dalies programą paruošė moky
tojai: A. Aleknaitė, D. Bilaišytė, 
R. Končienė, R. Kučienė ir V. 
Gutauskas. Programą palydėjo 
akordeonistai: I. Končiūtė, A. 
Polikaitis ir V. Puodžiūnas, VI* n, 
kl. mokinys.

net nepasiekus:Vytautas dėjimus dar 
reikalavo sau Klaipėdos, įrodi fr°nto linijų, nėra tinkama Lie-
nedarnas, kad ji yra Žemaičių 
žemėje...” z j

Vytautas pasikalbėjime su or-.: 
dino maršalu' Salyne 1413 m- 
užsirūstinęs tarė: “Prūsai taip 
pat yra buvusi mano protėvių 
žemė, ir aš reikalausiu iki pat 
Osos (upės), nes tai mano tė
vų palikimas... O kur gi yra or
dino palikimas?... — pabaigė 
jis su pašaipa”. (208 pusi.). Tai 
štai, dr. Baliui pavyzdys, kapi. 
reikia kovoti už savo žemę.

Vytautas rašė vokiečių impe
ratoriui: “... Kryžiuočiai yra 
atėjūnai iš . svetimų Vokietijos 
kraštų, jie užgrobė Prūsus” .. . 
“Nei karalius, nei kunigaikštis 
nepaklausys sprendimo, bet jė
ga ir ginklu, su Dievo pagalba 
atsiims tai, * kas jiems prildau- 
so” (210 pusi.)

Jeigu Mažosios Lietuvos Re
zistencinį Sąjūdį, vien tik dėl 
reikalavimo Maža ją Lietuvą į- 
jungti į ateityje ginamųjų Lie
tuvos žemių skaičių, dr. Balys 
išvadino “urą patriotais”, priki
šo “didybės maniją” ir, “jausmų 
ekstazę0, kaip tada jis turė
tų išvadinti Vytautą Didįjį?...

Jeigu Klaipėda, apie 5 šimt
mečius išbuvusi vokiečių oku
pacijoje, galėjo būti priskirta 
Lietuvai, tai kodėl tik apie 50 
metų vėliau, atkakliai siekiant, 
negalėtų Lietuvai atitekti? visa 
Mažoji Lietuva? Toksai “karys” 
kuris pamatęs priešą meta gink
lą ir lekia į krūmus, Lietuvos 
laisvinimo veiklai netinka. Len
kams ir vokiečiams pataikauti, 
atsižadant žemių dėl kurių mū
sų tėvai ir protėviai šimtmečiais 
kraują liejo, aiškinti jų Lietuvai 
nepriklausomumą, įrodinėti lie
tuvių savo kraštui ginti nepajė
gumą, iš anksto skelbti pralai-

MEET THE CHALLENGE!

m lunAL GUARD

tuvos laisvinimo politika. Lie
tuvai šiandien reikia ne verkšle
nančių pesimistų, bet kietų, prie 
šams nepataikaujančių, ryžtin
gų, nepasiduodančių politikų. 
Tokių, kurie tautoje ugdytų ko
vingumo, heroizmo dvasią, įžieb
tų gyvybiškos ugnies, optimis
tiškos ryžties, o ne tokių, kurie 
smukdytų nuotaiką, ir 
vestų į beviltiškumą.

Jei ateinančiam kare
: diniu ginklu pasidarys _____
Į gos dujos, tai mums gal neteks 

už jokias Lietuvos žemes ko
voti. .. Tad ar nevertėtų dr. Ba
liui pagalvoti ‘ apie dujokaukių 
fabriką, kad tokiu būdu, pagal 
jo politiką, išlikusi lietuvių dau
guma, pirmąją pokarinę valsty
bę įkurtų?!..-.

(Pabaiga)

RABINAS PALAIKO PALES
TINOS VALSTYBĘ r

CHICAGO, Illinois. — Hyde : 
Parko žydų kongregacijos ra- .' 
binu vėl paskirtas 56 metų rabi- , 

,nas Arnold Jacob Wolf; Jis 
palaiko Palestinos autonominės ' 
valstybės įsteigimą Jordano 
upės vakariniame t krante ir Ga
zos srityje. 'į

■ Savo pokalbyje jis tarp kitko 
pareiškė. “Žydų įstatymai moko, 
kad prievartaujama moteris turi 
garsiai šaukti... Dabar Ameri
ka yra prievartaujama ir prie
vartautojai šaukia”.

išeiviją

pagrin- 
nuodin-

— Buvęs prezidentas Jimmy 
Carteris, savaitę pagyvenęs 
Plains, Ga., išvyko su žmona pen 
ilsini į Virgin salas. ;

— Illinois pensininkai daro 
pastangas, kad Blue Cross ir 
Blue Shield apdraudos organi
zacija nepakeltą apdraudos pre 
mijos iš. dabar mokamu $9,60 į 
$11,88' mėnesiui. Minima apdrav. 
da eina kartu su Madicare ap- 
drauda.

H , * * ? • .

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varao 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y VeNIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIeTuVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kfclbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

« SATYRINĖS NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psi. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina S2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paltu, pridėti dolery persiuntimo Klaidoms.
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drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.
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Orderiu kartu bu užaakyMU.
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Kaip lengvai vokiečių karininkas 
tampa Maskvos agentu

Paskutiniais 17 metų Vakarų Vokietijoje išeidavo 
iliustruotas žurnalas Nemuno Kraštas. Redaktorium pa
sirašinėdavo Albertus Annies. Lietuviškai tai būtų Al
bertas Anys. Žurnalas būdavo 34 puslapių, spalvoti sto
resnio popieriaus viršeliai.

Pirmieji numeriai lietuvius stebino. Niekas nežinojo, 
kas tą laikraštį redaguodavo,, kas. buvo‘ tas Annieš ir ko 

redaktorius siekė* Tiktai vėliau, kai pradėjo spaus
dinti žinias ,išt pavergtos Lietuvos, kai pradėjo rinkti ži
nias .iš Sovietų okupuotos Berlyno srities “mokslininkų” 
pardišldmų, tai daugiau nusivokiantieji suprato, kad tas 
Annies iš pavergtos. Lietuvos nejučiomis pradėjo raginti 
<=enus Amerikos lietuvius ir Vokietijoje pasilikusius tau
tiečius. truputį kitaip pažiūrėti į visą Lietuvos problemą, 
į Lietuvoje “augančią kultūrą”, į menininkų įvairios rū
šies kūrybą. Nemuno Krašte pasirodydavo rašinių apie 
buvusius Klaipėdos Krašto veikėjus, apie muziką, ra
šytojus ir poetus. Kartas nuo karto pasirodydavo vokiš
kai rašančios lietuvaitės eilėraštis, Lietuvoj sukurta kan
tata arba pavergtos Lietuvos tarnybon perbėgęs Ameri
koje mokęsis menininkas, pradėjęs ruošti savo paveikslų 
parodas Vilniuje ir kitose srityse.

Redaktorius nurodydavo, kad menininkai iš Ameri
kos nusiųsdavo savo paveikslus į Vilnių, bet iš ten nega
lėdavo išvežti pinigų arba išsivežti paveikslų. Pinigų išsi
vežti negalėjo, nes pavergtoje Lietuvoje niekas negalė
davo jų paveikslų pirkti. Pirmaisiais metais Vilniuje dar 
nebuvo" ir Petronio, kuris galėtų “apšviesti” ilgesniam 
laikui pavergtoje Lietuvoje apsistojusius “naujų kelių” 
ieškotojus.

Pradžioje išeidavo pora žurnalo numerių į metus. Vė
liau pasirodydavo žurnaliukas kas du mėnesiai. Pasku
tinis žurnalo numeris pasirodė praeitais metais. 0 pasku
tinis Anyso redaguotas Nemuno Krašto numeris pasi
rodė praeitų metų pradžioje. Tiktai dabar paaiškėjo, kad 
Albert Annies mirė 1979 metų rugsėjo 8 dieną. Matyt, 
kad tai buvo paskutinis Anyso redaguotas žurnalas. Jis 
darbo buvo nepabaigęs. Šiais metais išleistas numeris

VINCAS ŽEMAITIS

Povilo Kušnerio knyga ir Povilo 
Pieklaičio recenzija-

(Tęsinys)

Gal liktai dar reikėtų pridėti, kad net, jei toks (nei 
knygoje, nei santraukoje neegzistuojantis) teigimas (ik
rai ten būtų, jis nebūtų visiškai jau toks kvailas, kokiu 
P. Rėklaitis jį norėtų atvaizduoti. Nes: 1) archeologinė 
prūsų-Iictuvių teritorija apima žymiai daugiau, negu 
Mažąją Lietuvą ar net negu Rytprūsius (tryliktame ir, 
po to vėl ketvirtame, šimtmetyje prieš Kristų, ji. pagal 
prof- Gimbutienę, siekė Oderio žiotis, Krokuvą ir Volui- 
nės Vladimirą) ir 2) istorikas prof. G. Vernadsky savef 
studijoje: “Ancient Russia”, 1Q59, l’SA, įdėtame žemė
lapy: “Slavic and adjacent tribes in 9 century A.I).', 
išdėstęs visas lietuviškas gentis nuo Vislos iki už Dau
guvos smulkiais įrašais; prussians, goliad, jatviagians, 
kors. letigola, zimigola (paminėdamas goliad-galindus 
larp upių "Maskvos l»< i Akos) per visą išvardintų genčių 
plotą (larp Vislos Dauguvos) stambiu įrašu pažymi: 
LITHUANIANS, (šio žemėlapio fotonuotrauka yra ma
no: “Lieto'i’j etninių sienų klausimais” (1971) studi
joje)

Iš ‘o puslapio paimta citata: "In his conclusion 
ivusliiic. tears down the politically based theories of the 
German “Oslforschers" denying the ancient, ethnic, 
an’ech: Lithu ban character of the region" panau
dojama zym ai '.judriau. Su ja, klaidingos, l>et labai įdo
mios logikos put, 'ha, skaitytojui paliekamas įspūdis 
ir krd k"vuc: įvad ' (t.y. santraukos) autorius neteisin- 
^.ii perduoda ki»ygf s turinį (neva t?.;. šioje eitai'j0 per

pusei metų  $22.00 
trims mėnesiams  $15.00 
vienam mėnesiui  $ 4-00

Kanadoje:
metams  $45.00 
pusei metų  $24.00 
vienam mėnesiui $ 5.00

Užsieniuose:
metams _  _ . _ $48.00
pusei metu  $28.00

dar datuotas praeitų metų data. Pažymėta, kad tai būta 
antras praeitų metų numeris, o jo redaktorium yra pasi
rašęs Hans Masalskis. Pastoviais bendradarbiais pažy
mėta Hanna Blume, dr. phil. Raymond H. Drommel ir 
Aldona Homstedt Gustas. Amerikos žurnalo korespon
dentu pažymėtas Edvardas Šulaitis. Pinigai laikomi 
Frankfurte prie Maino taupymo bendrovėje, o adresu 
duota Pašto dėžutės numeris.

Vakar atėjusiame paskutiniame Nemuno Krašto nu
meryje pirmą kartą paskelbtos labai trumpos žinios apie 
šio žurnalo steigėją Albertą Anysą. Viename žurnalo pus
lapyje duoti du Meldučio Laupinaičio eilėraščiai, parašyti 
lietuviškai ir išversti vokiškai. Iš jų matyti, kad Laupi- 
naitis Anysą turėjo gerai pažinti, jeigu eilėraščiu “Gyve
nimo keliu” norėjo nurodyti mirusio redaktoriaus dva
sini kelia.

Sekančiame paskutinio žurnalo puslapyje įdėta Al
berto Anyso fotografija ir labai'trumpa, vokiškai para-
syta, Anyso biografija. Biografija rašyta labai trumpais 
bruožais, besistengiant daugiau pasakyti apie dvasinį re
daktoriaus stovį, negu apie jo gyvenimo tikrovę.

Iš to puslapio galima matyti, kad Anys gimė 1919 m. 
birželio 21 dieną šmilginų kaime Klaipėdos apskrityje. 
Klaipėdoje jis lankė lietuvių gimnaziją ir pedagoginį ins
titutą, kurį labai gerais laipsniais baigė 1938 metų spalio 
20 dieną. Vėliau “Ryto” leidykloje kuri laiką jis buvo dir
bęs Lietuvos Keleivyje ir Baltischer Beobachter.

1939 metais Klaipėdos Kraštą prijungus prie Vokie
tijos, Albertas Anys nieko kito geresnio nesugalvojo, kaip 
stoti savanoriu į vokiečių kariuomenę. Vokietijoje lietu
viai buvo žinomi, kaip geri kariai. Jis buvo noriai pri
imtas į kariuomenę ir jam pakelti laipsniai. Pradžioje jis 
tapo kuopos vadu, o netrukus jis buvo paskirtas vokiečių 
kariuomenės bataliono vadu. Bevadovaudamas batalionui, 
•jis užsipelnė riterio kryžių.

Tame puslapyje įdėta aiški bataliono vado A. Anyso 
fotografija su riterio kryžiumi ir įvairiais vokiečių ka
riuomenės pasižymėjimo ženklais. Jaunas bataliono va
das dėvi jam gerai tinkančią karininko kepurę, išlanks
tytą ir prispaustą prie švariai nukirptos galvos. Galimas 
daiktas, kad dar gali būti gyvų vokiečių karių, tarnavusių 
vokiečių kariuomenėje. Gal jį prisimena ir Klaipėdos lie
tuvių gimnazjos mokytojai ar bendraklasiai, jeigu jis tą 
gimnaziją lankė.

Visas paragrafas parašytas įtikinėjimui, kad Any- 
sas nepriklausė nacių partijai. Jeigu būtų priklausęs, tai 
jis nebūtų galėjęs tapti Nemuno Krašto redaktoriumi. 
Po karo jis turėjęs bėdos, nes karininko karjeros nega
lėjo daryti. Jam buvo pasiūlyta leisti ir redaguoti Nemu
no Kraštą. Jis su dūšia ir kūnu ėmėsi šio darbo. Netekęs 
darbo vokiečių kariuomenėje, jis labai greitai persiorien-

dėtai tvirtina, kad knygos originaliam tekste yra. žodis, 
kurio ten nėra) ir kad "todėl” autorius tą žo’dį pasi
savino iš komunistų literatūros (kas įvyko 1955 metais, 
ar vėliau) — ir kad "todėl" jis neištyręs niekina visus 
vieno žurnalo straipsnius (nes tas žodis nuo 1952 metų 
naudojamas to žurnalo Zeitschrift fuęr Ostforschung 
— antraštėje). “Kodėl" jis (V. žemaitis) bendrai mėgsta 
"nepagrįstus kaltinimus-insinuacija, negarbingus meto
dus mokslo diskusijose, šliejasi prie komunistų polemi
kos ir skelbia netiesą Kad taip tikrai yra, Rėklaičiui 
nėra net pačios mažiausios abejonės — jis tiktai, to nie
kaip pats suprasti negalėdamas, ir sau pačiam ir skaity
tojams. nustebęs stalo klausimą: “kodėl?’’

Gaila, “ostforšerio" terminas nėra nei iš komunistų 
paimtas, nei jų vienų vartojamas (lygiai, kaip ir ne visi, 
kuriems komunistai "tą vardą taiko, yra “tikri ar buvę” 
nacių partijos nariai). Savyje skambus ir tuščias ("rytų 
tyrinėtojas”); jis specifiniai reiškia kiekvieną Vokietijos 
rytinių sričių problematiką nagrinėjanlj mokslininką; gi 
vartojamas kabulėse — jis vaizdžiai ir vykusiai charak
terizuoja jau Vydūno aprašytus pseiutomokslininkus, 
kurie po labai įspūdingo ir įtikinančio mokslingumo prie
danga, tesiekia tarptautiniam mokslo pasauliui įrorlyti 
“vokiečių tautos teises į (Visloa. Priegliaus ir Nemuno) 
kraštų nuosavybę”. Kušnens ne lik tą pastebi. l>ct taip 
pat gana vykusiai atidengia, kad šie įrodinėjimai nei 
mokslinio pagrindo, nei mokslinio turinio, neturi.

Tiktai trečiojoje, nors vis dar iš santraukos paim
toje, ištraukoje (prieš lai dar pareiškęs, kad niekas ne
gali nei sakyti, nei rašyti “ko Lietuvių Enciklopedija ne
žino") Rėklaitis pagaliau pastebi ir paties Kušnerio neva 
lai “tendenciją” priartinti lietuvių etninę sieną prie Pots
damo linijos. Nesako, ar ši “tendencija” teisinga ar ne; 
ko ir kodėl tuo siekiama tą iš Rėklaičio rašinio ten
dencijos turi suprasti pats skaitytojas, t y. kad tokia "ten

ANTANAS PLLŠKAS

BALFO, ALTO IR VLIKO NIEKINIMAS
Atsakymas Jurgiui Gediminėnui, Kanadoje, j jo straipsnį ^Skir

tingos nuomonės”, paskelbtą “Karyje” 1980 m. spalio Nr. &

jungininkai, iš kai kurių belais
vių stovyklų lietuvius belaisvius 
išdavė. Iš vienos belaisvių sto
vyklos Vokietijoje, Anglų zono
je, pavadinimo nebeprisimenu, 
kurioje buvo apie 700 lietuvių 
belaisvių. 50 lietuvių buvo iš
duota Sovietams. Ir buvę numa
tyta po toki pat skaičių kas sa
vaitę išduoti.

Vienas Sūduvos ūkininkas Sta
naitis, su kuriuo gyvenome vie
name barake, man pasakoja, 
kaip jis vieno anglų karininko 
buvęs prievarta nuvarytas į pe
reinamąją stovyklą, iš kurios 
pabėgėliai buvo grąžinami į So
vietų S-gą. Stovyklą administra
vę anglai, bet prie’ stovyklos 
vartų stovėję anglų ir sovietų 
sargybiniai. Tik laimingu būdu 
jam pasisekę iš tos stovyklos 
pasišalinti. Ten buvę ir daugiau 
lietuvių. Į tą pačią ar kitą sto
vyklą buvęs nuvarytas ir rašy
tojas Jurgis Jankus.

Kemptene, Pietų Vokietijoje, 
1945 m. rugpiūčio mėn., pats sa
vo akimis mačiau, kaip brutaliai 
Sovietams amerikiečiai išdavė

J rusų pabėgėlius. Vienas norėjęs 
amerikiečių kareivio

per 
šio

(Tęsinys)

PASTABA
Naujienų 24-20 d. laiddje 

apsirikimą buvo sumaišyta 
rašinio dalies pastraipos,
straipsnio tąsa Į>erspausdinama 
iš naujo:

1941 m. birželio 22 d. prasidė- 
, jus rusų — vokiečių karui, tiek 
Washingtone, tiek JAV gyven
tojų sluoksniuose, nuotaikos žy
miai pasikeitė Lietuvos nenau
dai, panašiai kaip Nixon — Kis
singer detentės laikotarpyje. 
ALTai reikėjo dėti daug pastan
gų, kad Lietuvos byla nebūtų 
užmiršta, numarinta ir palaido
ta. Tam buvo nemažas pavojus. 
1944. 2. 4-11 Jaltoje, Krime prez. 
Roosevelt Lietuvai net satelito 
teisių iš Sovietų S-gos neparei
kalavo. Ir iš viso, Lietuva ir ki
tos Baltijos valstybės nebuvo 
net prisimintos. Kiek iš spaudos 
žinoma, prez. Roosevelt Čekos
lovakijos prezientui Eduard Be-, 
neš slaptai pranešęs, kad jis taip 
pat slaptai praneštų Stalinui, 
kad jis galis Baltijos valstybes 
pasilaikyti Sovietų S-gai.

1941 m. gegužės 15 d. valdy- pabėgti, 
bos susirinkime, Chicagoje vi- buvo nušautas jau per tvorą 
sais balsais nutarta Lietuvai Gel peršokąs į lietuvių stovyklos pu- 
bėti Tarybą — LGT pavalinti sę. Abi stovyklos buvo gretimai, 
Amerikos Lietuvių Taryba—AL-, tik jas skyrė apie pusantro met- 
Ta. šiandien ALTą suaro 13 or- ro aukščio mūrinė tvora, 
ganizacijų. Lietuvos laisvinimo 
darbas vyksta sklandžiai ir dar- viams gresiantį pavojų Vokieti- 
niai, jei neskaityti pašalinių jė-. joje, tuojau nuskubėjo į Wa- 
gų- trukdymo ir darbo dublika- shingtorią pas prez. H. Truman- 
vimo iš PLB ir JAV LB pusės. Ir ALTai pasisekė prez. Truma-

1943 m., kaip jau minėta, AL- 
Tos pastangomis buvo įkurta 
šalpos organizacija BALFas nuo 
karo nukentėjusiems lietuviams 
šelpti.

1945 m-, vos tik pasibaigus 
antrajam pasauliniam karui, So
vietai tuojau- iš Vakarų sąjungi
ninkų pareikalavo, kad lietuvių 
ir kitų Baltijos valstybių savi- telegramą ir lietuvių ir kitų bal- 
saugos batalionų dalyviai patekę 
į Vakarų sąjungininkų belaisvę, 
būtų jiems išduoti nubausti kaip 
valstybės išdavikai, taip pat ir 
vist tų valstybių civiliai pabė
gėliai. Švedai savisaugos bata
lionų dalyvius, baltiečius Sovie
tams išdavė. Taip pat pirmomis 
po karo dienomis ir Vakarų są-

ALTa patyrusi apie lietu-

nui išaiškinti ir jį įtikinti,; kad 
lietuviai karo belaisviai ir ei vi
liai pabėgėliai nėra Sovietų S- 
gos piliečiai ir nėra jokie karo 
nusikaltėliai. Tą pačią ; dieną, 
prezidentas. Trumanas pasiun
tęs, lietuvių ir kitų baltiečių rei
kalu, vyriausiam sąjungininkų 
karo vadui gen. D. Eisenhower

tiečių išdavinėjimas Sovietams 
tuojau buvęs sustabdytas.

Per 40 metų intensyviai ir ne
nuilstamai veikiant, susidėjus 
palankioms aplinkybėms, Sovie
tams užpolus Afganistaną ir žy
miai pasikeitus JAV viešajai 
opinijai pavergtųjų tautų nau
dai, ALTa šią padėtį meistriškai

tavo ir nuėjo Sovietų tarnybon. Prie Anyso Nemuno 
Kraštu lipo visi bendradarbiautojai su Sovietų “kultūra”,
“menu”, “politika” ir “pažanga”.

Hans Masalskis, nepajėgęs išlaikyti tokios atstu- 
mos, kokią išlaikė Anysas, pirmame straipsnyje “Vienos 
viešnagės atspindžiai” kerta iš peties apie Vasario 16-tos 
gimnazijos mokinių kelionę ir įspūdžius komunistiniuose 
jaunimo centruose.

dencija” turi būtinai būti nemokšiška, nevykusi — ir 
gal būt net keršto dvasios įkvėpta!

Taip, galų gale, su viskuo ir visais “moksliškai susi
dorojęs”, P. Rėklaitis dar. uždeda paskutinį tašką — ir, 
savo’ nelaimei, padaro pačią didžiausią klaidą (žr. 208 
psL)- Jis pradeda tiesioginiai cituoti patį- Kušnerį: štai 
“keletas V. žemaičio taip rekomenduojamo (P. Kušne
rio) objektyvumo perlų” — “1940 m. smetoninis reži
mas buvo tautos nuverestas ir Smetona pabėgo j A’okie- 
liją... Valstybinė SSSR siena tajMS linija, kuri kadaise 
skyrė baltų gentis nuo vakarinių slavų” (recenzijoje yra 
dar trys sakiniai).

Ką gi citatos tikrai gal beveik “pačios geriau
sios", kurias P. Rėklaitis šimte ir aštuoniasdešimtyje 
puslapių sugebėjo surasti. Jos primena ir okupuotos Lie
tuvos mokslininkų nelaimingą, skaudžiai žmogų žemi
nančią, pareigą būtinai kur nors “atiduoti pagarbą" par
tiniams melams bei komunizmo “šventiesiems’', kad po 
to iš viso dar būtų galima ką nors vertingo pasakyti. To 
kai kas iš mūsų nesupranta, nors tą puikiai supranta šių 
ištraukų cituotdjas! Knygą verčiant, aišku, buvo kilusi 
mintis tokias vietas praleisti, tačiau tas būtų padarę 
vertimą ncbeautenlišku. Paliekant gi teko prisiimti ri
ziką vieno kilo paivaus skaitytojo būti apkaltintais “ko
munistine propaganda”.

P. Rėklaitis, gaila, nėra toks naivus ir labai gerai 
žino, ko siekia: suniekinti ir pridengti visą knygos turinį, 
tam jautresnius skaitytojus įtikinus, kad joje, išskyrus 
komunistinę polemiką, nieko daugiau ir nėra.

Bet čia jis padaro falalinę klaidą. Kad galutinai įro
dyti, jog V. Žemaitis komunistinius melus rekomenduoja, 
jam tenka praleisti pora teksto “smulkmenų”. Po žodžio 
"tautos”, knygoje yra mažas ženkleli? “t”, nurodantis 
j Aleksandro Tenisono pastabą to paties puslapio apa
čioje: “Faktinai Sovietų raudonosios armijos (Vert.).”

išnaudojo. Ji prasiveržė į didžiuo 
sius JAV dienraščių puslapius, 
kurie turi milioninius tiražus, 
su straipsniais naudingais Lietu
vos laisvinimo byloje, čia dide- 
jis nuopelnas tenka ALTos in
formacijos skyriaus vedėjui kun. 
dr. Juozui Prunskiui.

Paskutinis ir vienas iš dides
nių ALTos ir VLIKo pastangų 
ir ryžto laimėjimas yra Atstovų 
Rūmuose pravedimas rezoliuci
jos Nii 200 ir Senate Nr. 54, ir 
tų rezoliucijų nuostatų panau
dojimas Helsinkio baigiamųjų 
aktų patikrinimo konferencijo
je Madride, kur Sovietų S-ga 
buvo kaltinama ne vien Afga
nistano, bet ir Baltijos valstybių 
užgrobimu.

Kitas, taip pat, nemažas AL
Tos ir VLIKo pasisekimas, kartu 
su latvių ir estų dalyviais, buvo 
įvykdytos protesto demonstra
cijos Madride, prieš Sovietų S-- 
gos Baltijos valstybių okupaci
ją ir to protesto žygio išplatini
mas daugiausia ispanų, bet taip 
pat ir kitų Vakarų Europos vals
tybių spaudoje. Tose protesto 
demonstracijose Lietuvių Ben
druomenė iš viso nedalyvavo.

Jau pirmą dieną, JAV delega
cijos pirmininkas Madrido kon
ferencijoje Griffin Bell, konfe
rencijos atidarymo kalboje, ap
kaltino Sovietų S-gą dėl invazi
jos į Afganistaną, ją palyginda
mas su prieš 40 metų Sovietų 
S-gos neteisėta invazija į Balti
jos valstybes.

Prieš Madrido konferencijos 
kalėdinę pertrauką, JAV delega
cijos vice pirm. Warren Zim
merman pasakė gana aštrią ir 
griežtą kalbą kaltindamas So
vietų S-gą dėl Baltijos valstybių, 
okupacijos. Tą kalbą,, telefonu 
per5i^ė ;-3Iargucro-!! radiui, Chi
cagoje. JAV etninių grupių pa
tariamosios komisijos vienas iš 
30 narių, R. Česonis. (“Draugas” 
1980. 12. 18.). .-J.
čia patiekiu tos kalbos ištrauką:

W: Zimmerman: “Jungtinės 
Amerikos Valstybės nepripažįs
ta nelegalios inkorporacijos gin
klų jėga Latvijos, Lietuvos ir ‘ 
Estijos, kurią vykdė Sovietų S- 
ga. Šis valksmas yra aiškiai ne- 
sinderinąs su aštuntuoju princi
pu. Aš taip pat norėčiau primin
ti ketvirto principo žodžius, kad 
jokia okupacija ar teritorijos ga
vimas laužantis tarptautinę tei
sę nebus pripažintas legaliu...

Žinome, kad mes esame rea
listai. Mes žinome, kad mažai 
ką galime padaryti, taisant 
skriaudą, padarytą prieš 40 me
tų. Bet nepamirškime, kad laiko
tėkmė nepadarys š šios skriau
dos teisybės”.

((Bus daugiau)

— šeštadienio rytą, sausio 
24 d., New Yorke, Queens prie
miesty, mirė Petras Paprockas-

Gi po P. Rėklaičio pabrauktu!!’ žodžių: “skyrė baltų 
gentis nuo vakarinių slavų”, knygos tekste yra Jono Dai- 
nausko įlarpa “(?! Red-)”, kas reiškia: “netiesa, ne
sąmonė”. Kaip, mielas daktare, tokį-darbą vadina krimi
nalinė teisė?.. .

Prie to dar būtų galima daug ką pridėti; bet, manau, 
pakaks. Tik kad viskas nebūtų taip tamsu, noriu čia 
paminėti pora sakinių iš kiek kitokio tęs pačios knygos 
vertinimo — iš aukščiau minėtos. Karaliaučiuje 1918 m. 
gimusio ir ten augusio Valterio’ Banaičio kalbos, šią prof, 
dr. P. L Kušnerio knygą — Čikagoje 1979.IV.22 visuo
menei pristatant: “Pagarba visiems, kurie pasirūpino šio 
veikalo nauja ir komentuota laida lietuvių kalba. Jis lie
čia ne tik istoriją; ne tiek praeitį — kiek dabartį bei 
ateitį, kokia Lietuvai bei lietuvių tautai ketinama pri
mesti: atpažinkime originalą modelį...” (visi pabrau
kimai paties V.B.). Norintiems, mielai prisiųsiu pilną 
tekstą- 

« * «
Gegužės-birželio “Aidams" pasirodžius, buvau ragi

namas atsakyti ir kariu, tuoj pat ir neįspėjus, traukli 
“recenzijos” autorių teisman. Kili kalbino visai nenįsa
kyti: kas bus Kušnerio knygą skaitę, į recenziją nekrei
pia jokio dėmesio; kas gi bus neskaitęs, būsiąs tokios 
recenzijos lik paskatintas šią knygą įsigyti; "recenzija" 
kompromituojanti ne Kušnerį ar lietuvius mokslininkus, 
bet tik dr. P. Rėklaitį ir “Aidus”.

(Bus daugiau)

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS'* 
PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK A
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
- surinku juos į kuri hebraiškai vadinama Armageaon- 

(Apreišknno 16:16)

J 2, Dievo rankos dalyvavimas žmonių reikaluose pasirodo aiš-1 
k i uos e ir puikiuose žmonijai duotuose pažaduose, kurie parašyti* 
jo žodyje mūsų paguodai ir pamokymui.

Nors neapsišvietusienis Dievo pažadai gali atrodyti tik seno
vinių gudruolių svajonėmis, iš tikrųjų juose pasirodo dieviškųjų ' 
tikslų santvarka žmonijos palaiminimui, Famatę šitą santvarką 

’ir maloningus Viešpaties prisirengimus pagaliau išgelbėti žmo
niją iš nuodėmės ir mirties vergijos, mes esame įtikrmti, kad die- į 
viškajame plane nebuvo ir nebus jokių apsirikimų; nė vienas iš ■ 
puikių ir meilingų sumanymų neliks neįvykintas.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632
»X »X >>X X>X »X

DR. PAUL V. DARGIS 
eYOYTOIAS IK CHIRURGAS 

Community kibti ta 
Medicinom direktorius

1933 S. Menbebn Rd^ Westchester, tL 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ii

“Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd StrwC 
Valandos n&sii souxarixiML

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMCTR1STAS 

KALBA LIETUVIfiKAI 
26U W. 71 St T»L 737-5149 

Tikrina akla, rritaiko akiniua 
“contact lenaea"1^ 

VaL asai aaaitarūn^. JžcūryU

ii

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandas: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Raxidencijos 448-5545

j

ti ar sutautiniais rūbais, pasiren
kant šventovę. Vasario 16 sios 
šk;Įminga akademija įvyks Die

vo Apvaizdos Parapijos salėje 
12:30 vai. p. p. 125335 W. 9 Mile 
Rd. Southfield, Michigan. Aka
demijoje organizacijos dalyvau
ja su vėliavomis. Vėliavų įneši
mui į salę ir išnešimui vadovau
ja Švyturio jūrų šaulių kp. šau
liai- Iškilmingam minėjimui va
dovauja dr. 'Stefa Miškenienė D. 
L. Organizacijų Cehtro vicepirm.

Minėjimą pradės su trumpu 
atidaryme? žodžiu D. L. Orga
nizacijų Centro pirm. dr. Algis 
Barauskas; Amerikos himną su
giedos Jaunimo Choro parinktos 
mergaitės; invokaciją sukalbės 
šv. Antano Parapijos Klebonas 
kun. Alfonsas Babonas.* * *

Žuvusių už Lietuvos laisvę 
prisiminimas ir kūrėjų sava
norių bei Klaipėdos krašto 

vaduotojų pagerbimas

Michigan© valstijos guberna
toriaus proklamaciją perskaitys 
Vida Gogelytė; Detroito Miesto 
burmistro proklamaciją perskai
tys Laima Palaikytė; Southfiel- 
do burmistro proklamaciją per- 

. skaitys Laima Matvekaitė; JAV 
i senatoriaus Carl Levin kal

ba; Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto vicepirmininko 
Inž. Liūto Griniaus kalba; sve
čių pristatymas; rezoliucijos prie 
mimas ir vėliavų išnešimas.

Meninę dalį atliks Jaunimo 
Choras; vadovas muzikas Sta
sys Sližys ir tautinių šokių gru
pė “Audinys”; vadovė Rusnė 
Baltrušaitytė.

Užbaigai Lietuvos himnas; 
gieda Jaunimo choras ir visi mi- 

F nė j i me .dalyviai.
Vasario 16-je dienoje miesto 

Į centre, prie Miesto Rotužės, 8.30 
vai. vyks vėliavos pakėlimas, o 
5 vai. p. p. nuleidimas.

Organizacijos bei pavieniai 
kviečiami dalyvauti.

t Minėjimo rengėjai — 
Į valdyba. ,

A. A. Petras Čigas

1729 South Halsted Street, Chicago

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
is WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

MIRĖ ELENA 
SKLĖR1ENĖ

Iš Vokietijos gauta žinia, kad 
1980 metų gruodžio 23 dieną 
mirė ponia Elena Sklėrienė, ta
pytojo Kajetono’ Sklėriaus našlė-

Ponia Sklėrienė gyveno Va
karų Vokietijoje, Bavarijos 
Šorndorfo (Schorndorf) kaime
lyje vokiečių šeimos priežiūro
je. Ji buvo pensininkė ir nuo 
Antrojo pasaulinio' karo pabai
gos gyveno Bavarijoje. Mirtis, 
pagal • laišką, atėjo lengvai. 
Gruodžio 23 d. apie šeštą valan
dą vakaro ji buvo pilnoje są
monėje ir nesiskundė. Kiek vė
liau, ji ramiai užmigo.

gruodžio
29 dieną. Jos pageidavimu, kū
nas buvo sudegintas ir palaido
tas vokiečių Eberrardt’ų šeimos 
kape Schorndorfo kapinėse.

Ponios Sklėrienės vvras, ta- 
Į pytojas Kajetonas Šklėrius, mi- 
į rė Kaune 1932 m. sausio 11 die

ną, sulaukęs 65 metų amžiaus- 
Ponia Sklėrienė mirė eidama 
94-uosius metus. L. G.

ŠILEIKIS, O. F.
OHTHOPSDAS-PSOTBZISTAS

Aparatai - Protezai Das- i 
*p*«*ii pcfaiba toleeaJ Laidotuvės įvyko 
iuppara; !r t (

M50 West 63rd St, UL 4M29
Talet: PRw*ct

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

LAlDOTUVą IHREKTORll '

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

Tel. 226-1344

Mažeika Evans

5

s
I

j
I

St. Petersburg, Fla. 3371?
TeL (813) 321-4200 -

į St Petersburg, Fla.
AUKOS TURI EITI ALTUI

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdra ūda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iŠ įvairi y a+stumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WOPA, 
1490 kiL A M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Felef.! HEmlock 4-2413

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

WINTER 
OVERCOAT.

Keturi metai be kuratoriaus
Petro Čigo

Metai keturi suėjo
Kaip išnykai amžinai,
Kai žmona skausmus kentėjo, 
To nejautei, nežinai.
Skausmas kaustė artimuosius- 
Gimtam krašte — toli,: toli, 
Kur palikai namus gimtuosius, 
Į ten sugrįžt nebegali. ’ •-
Visi palikim ką nors gero 
žmonijai, būsimoms kartoms, 
Kaip kai kurie saniai jau daro — 
Tai švyturys idėjoms toms.
Ir Petras įžengė į kapą, ’
Palikęs sektinus darbus;
Likimas nubloškė kaip lapą, 
Bet jo veikla gyva vis’ bus.
Užmigo amžiams begalybė
Ir Tu jų tarpe jau esi-; ". 7 / 
Visiems mirties' lygi galybė — 
Ilgainiui būsim jos visi.
Buvai darbštus kaip- ta bitelė, 
Vertingus darbus atlikai.
Viskas liko gimtoj žemelėj, 
Gal tuo naudosis tautos vaikai — 
Žmonai neteko: tokie laikai.

DLOC

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

< ĘUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Reorganizuotos Lietuvių Ben- 
. druomenės St. Petersburg© 
.Apylinkės Valdyba kreipiasi į 
Į- visas organizacijas ir pavienius 

asmenis, kur ir kaip galima, ak
tingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėj i į 
mo ruošimo visose Floridos lie-. 
tuvių kolonijose.

Laikome savo pareiga primin- 
.ti, kad vasario 16-minėjimo pa
rengimų pelnas bei visos aukos. 
turi eiti'Lietuvos laisvinimo’rei-I 

rkalams ir kad tie pinigai turi bū' 
ti perduoti Amerikos Lietuvių' 
Tarybai. j

R. LB-nės St. Petersburgo ■ nėjimas prasidės vasario mėn. vauja su vehavemis^uniformuo-

Jau ir mūs saulutė leidžias, 
Jau ir mes arčiau Tavęs; 
Į kiekvieno duris beldžias, 
Kas Į poilsį nuves.

P. Kūginis

DETROITO NAUJIENOS

PIRKIT3

&

apylinkės valdyba

$

Don’t -Go Out Without ft

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Nauja Švyturio Jūrų šaulių 
~kuopos valdyba

! Sausio mėnesio 18 dieną Šv.

; Antano Parapijos patalpose 
j įvykusiame susirinkime išrinkta 
j-nauja vadovybe: Valdyba, Re

vizijos. komisija, Garbės teismas 
ir Moterų skyriaus vadovė. Da- 
bartinėn valdybom įeina: Bro-

i nius Valiukėnas Mykolas Aba- 
! rius, Alfas Šukys, Stepas Lun- 

gys, Vincas Rinkevičius, Anta
nas Vaitėnas, Antanas Bukaus
kas, Antanas Šiurkus, Petras 
Bukšnys. Stepas Lungys, Petras 
Jocius, Juozas Kinčius, Balys 
Teličėnas ir Albinas Grigaitis; 
kandidatai — Kostas Ramanaus
kas ir Petras Bitleris.

Revizijos komisiją sudaro: Al
bertas Misiūnas, Cicilija Balsie
nė, Adelfas Armalis ir kandida
tas Bronius Zakarka.

Garbės Teismas: Kazimieras 
Daugvydas, Liudas Selenis ir 
Stasys Petrauskas.

Moterų sekcijos vadovė Angė-, 
lė Bukšnienė. o jos pavaduoto- j 
ja Stefanija Paulikienė. Parei- 
goms dar nepasiskirstė.

(.\uKei:a j šeštą puslapį)

i

1

DETROITO LIET- ORGANIZACIJŲ CENTRO PRANEŠIMAS

Artinasi Vasario 16-ji mums se ir iškilmingame minėjime ir 
lietuviams brangi šventė. Ne- skirti auką Lietuvos laisvinimo 
priklausomybės atstatymo 63 darbams finansuoti.

I metų sukakties iškilmingas mi- Organizacijos pamaldose daly-

Į 15 dieną su pamaldomis 10:30 
i vai. visose trijose lietuvių pa

rapijų šventovėse: Dievo Ap
vaizdos, Šv. Antano ir šv. Pet
ro. Parapijų Klebonai prašomi

I šią mums brangią šventę paskel-

sakyti tai dienai pritaikintus pa- , 
I mokslus. Organizacijų pirminin- 
; kai prašomi paraginti savo na- 

atjovvo bONua i rius gausiai dalyvauti bažnyčio-

— Lenkų* valdžioms atstovai 
pareiškė, kati su organizuotais 
Lenkijos darbininkais tęs pra
dėtus pasitarimus apie Irum-{ “ * ■
pesnę darbo savaitę. Darbinio- jyj parapijų biuleteniuose ir pa-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 

Tel: 652-5245

kai reikalauja, kad jie nebūlu 1 
priversti dirbti šeštadieniais.

V

JEAN VANCE ir GEORGE S0R1NI

Aikštės automobiliams pastatyti
'a'

J KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

$ <

LAST YU* T4<O KOOOV 
ach cmh-drin mt*h* 
TM« KO«f c* f AM© uA- 
WTSI KH-LlP rv MOTOft 
VCHCLI* *< TMW U-L 
CMAJRLIt M. MAVIS.

TO M FSPfCJJMJLV

•OOOl i< M MSSUDM

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*

1

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagof

Lietu

Laidotu vių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAMCA AVĖ. Iri.: SArd. 7-3401

i

§
*<

«s
y

?

e

BUTKUS - VASAITIS
J 446 So. SOth Ave^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7-1138 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hill*, HL 974-4411 j

t

£354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911 I

I 5 — Naujienos, Chicago, 8, UL Tuesday, January 27, 198T
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Hienai, lama — Rirdsvlmuį 
JUAL ESTATE FOR SALS

_ Namai, 2emi — P arda vi mot 
REAL ESTATE FOR SALI

chtra. Jane Kapociuie, Lydi] a 
Jjutkutė. Renata Variakojytė, 
Vilija Vieraitytė ir Margarita 
Yerkes- <

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2£*2 W. Cermak Road Chicago, Ill Tet Virginia 7*7745

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
aR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSEMOKUIMAIS. 

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

d

Naudingi patarimai ir įd
e Skelbi mais raginama pakeis

ti alyva apšildomu^ namus i gu-. 
2u šildymą. Amerikos Vartotojų Į 
taryba pataria keisti į š.ldyrną 
ėjomis, bet nenaudoti tų pačių 
Jcrosnių, o pirkti specialias dujo- 
fnįs kūrenantis ironis, kurios ■ 
yrh daug taupesnės. Numato- s

kpd 1??1 m. senų namų pa- j 
gerinimams bei remontams bn>j 
išleista 30 bilijonu doleriu.

‘ ;
^riSandaros 1 nr. V.l^, pen-

sinjhktf.^yrelyje'^sakdja apie 
ski^tilmą' tarp cukraus bei me-; 
daųs ięt&rp kitą taip rajp:

‘^I)au<į-kasr.niario, ;kžd cukrus | .j- ", , . . f keičiamas roeąus nesuuaro . skirtumo.
klaidą, savęs; 

apgaudinėjimas, pavyzdžiui. 42 Į 
grafnaį 'cukraus turi -ri;k 41.79 į 
gramo angliavandenio ir daugiau į 
nieko. Gi du^ šaukšteliai arba 42 i♦ > igraįnap -nre-d a u s angliavan
denio turi tik -30 gramų, o liku 
šieji 12 medaus gramai yra bal
tymai, geležis, kalcius, fosforas. 
potašas,; .druskos (sodlium), vita-1 
minas A, vitaminas B vienas, 
vitaminas B du, vitaminas C ir 
niacinas.

Fr. Sh. Goulart knygoje uEa- į 

ting to Win, Food Psyching’for j 
the Atthleie*' sako, kad cukru
mi, pasaldintas maistas pripildo 
kraują per 15 min.. o tuo tarpu 
medumi, vos per 4 valandas- Esą 
medus yra maistas, kuris padeda 
susidaryti 
atsargoms 
raumenų 
daugiausia 
liant staigaus nuovargio.

Toliau, valgant gryną 
medų su šiltu vandeniu, 
narna rūgštys skilvyje, 
virkščiai, valgant medų su saitu 
vandeniu — rūgščių Kiekis mau- 

vyje padidėja, be Lm, niedu.. tov 
du zaiždas, padeda. .xUgai t' ! I 
sanniuo, jei Jis * arvUja*na.į> oe

ir
Taip manyti yri

bepos vi'' : . Valgant medų 
gajumi (Jijošium) — išsigydo^ 
ma nuo džiovos, šių eilučių au
toriui tai prtyrė praktiškai.”

O Vidut'riškai, žmogaus gal
voje plauks^ pasilieka keturis ar 
nenkis met:!s. Po to jis iškrinta,' 
o jo vietoje išauga naujas.

O Kopūstas žmogui Buvo ži
nomas jau akmens amžiuje. Tai 
įrodo r^cmeologiniarj^n^i ir 

s žinios? Priešumusaj erą 
i vart^oĮjfia^ūž irigy- ‘ geltonas svies 

romėnai ir tįnam^s, 
,., - ’ į tingesnes 

produktas ir tGS spalvos sviestas.

i o Veršiena dabar yra brangi. 
: l amdykime ją gaminti šiuo bū-

4 3,66% neikia paimli 2 svarus ver-
sienos, truputį druskos ir pipi

1 ru, 1 svogūną, 2 šaukštus tauku 7 <7 4. 7 A.
iš rūkytų lašiniukų, 5 mažas 
morkas, 4 bulves ir 1 griežtį — 
turnip.
mažais

dymui ^gipt'ečiai, romėnai i 
gzaikai^Tai ifeaĮs^l^ .?ėpa-1 
L.Jt iamas maisfo ' produktus ir 
vertinga .gydyj^.^rigmonėj b o ■ 
chemiškai laba? šiid@iQga.! Ko-! 
purtė 16 a^cn^^^sc^h^ikalin- •

■ v- •
angbavainderiiU, gerinančių virs { 

I k i r. ima fermentų. Jis turi vifami- 
j no C tiek, kiek .apelsinai iį cit-, 
i rinos. B grupės vitaminų;, prie- 

šopinio vitamino U/kobalto,* va
rio, cinko, magnio, kalcio, kalio .

nudažo pieną geltonai. Pravar- ’ 
tu čia pastebėti, jog natūraliai j 

yra labiau ver- ■ 
ingi jis yra tu r- I 

vitaminais, negu bal- Į

Supiaustyti veršieną 
gabaliukais, apiberti

druskų, mi&ogeinen-1 ^riiska ir P'P^ais, pavolioti mil
tų: sidabro, alavo švino^-titano, Uuose i1 pakepu kaištuose tau- 
molibdeno. nikelio. Turi medžią-! kuOse> drauge su smulkiai su- 

kapotais svogūnais.
M. Miškinytė

„ ,. . ... f prieš vaialkalmiu medžiagų i .*■ i tinakraujuje ir liek pat' 
ląstelėse, ir suteikia 

energijos nesuke-

gos. neleidžiančios tukti. Tinka 
vaikams kaip’ vitaminų šaltinis, 
bendra stiprinanti priemonė, var 
lotinas sergant kepenų, skran
džio ir žarnyno ligonis. Geriamos 
šviežios sultys — 0, 5 — 1 stik- Į 
line 3 kartus per dieną 1 vai.

mėnesį laiko; patar-
sergantiems ateroskleroze.

Nuo medumi pasaldintų šviežių ! 
kopūstų sulčių geriau atsikosė- ’ 
jama; šiltos sultys laisvina vi-

Old u

i

duriu

Sviestas ir pienas nėra vic- ’ 
nudos spalvos. Kai kuris pienas ’ 
yra visiškai baltas. Kitas pienas’ 
yra mažiau ar daugiau gelsvas, i 
Iš to pieno gaunamas geltonas ’ 
sv.‘stas- l ieno geltonumas par-; 
eina nuo pušaro. Tam tikrose j 

karotino’, kuris’

t
3

— A. Paskonis iš Downers 
Grove, Ill., atrašė toki laiška: 
“Matau dideli reikalą Jūsų re
daguojamą dienraštį praplėsti. 
Priešingai, lietuvai negaus ge
ros informacijos apie lietuvišką 
veiklą Siunčiu $10. Malonėkite 
siuntinėti Naujienas 4 mėrjpsius 
J. Smulkaiciui, gyv. Gulfpost, 
F1p q n?u’odx.ta adręsu”.
Dėkojant už Naujienų ir jų pla
tinimo vajaus palaikymą, svei
kiname naują skaitytoją* prašy
dami visus skaitytojus, platinti 
N^ujrricis. f . .

- ^įpuLncaras Varnelis, Dowa 
gi c, vlich., pratęsdamas prenu-

— Jultus Kuzasf Bruno Gra- 
rrontas, Jonas Galminas, Jonas 
G. Evans ir Kazys D. Mačiukas 
— Macke išrinkti Lietuvių Pre
kybos Rūmų direktoriais.

— Kazimieras Gogelis išrink
tas Detroito lietuvių Jaunimo 
choro Tėvų komiteto pirminin
ku. Liolė Kizlauskienė — sekr., 
Vytas Petruševičius — ižd., D. 
Gilvydienė ir J. Panavas valdy
bos nariais. Choro vedėjas yra 
S. Sližys.

— Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos pirmininkas Jurgis 
Anysas talkina Gen. T- Daukan
to jūrų šaulių kuopos rengia
mam Klaipėdos Krašto atvada
vimo sukakties metiniam pami-

- nėjimui, kuris įvyks š m. vas-i- 
' rio 1 d. 2 vai. popiet šaulių na
muose. Maloniai kviečiami visi 
lietuviai gausiai dalyvauti. (Pr.)

— Chicagos Lietuvių Taryba 
’praneša, kad Vasario 16-osic’s 
j minėjime, įvyksiančiame š. m. 
| vasario mėn. 15 dieną 2 vai- po-

— Dana ir Aleksa? Keršis iš piet, Marijos High School salė-
Toronto savo gerus linkėjimus} je, meninės programos dalyje 
atlydėjo $10 auka. Dėkui už anks ' sutiko dalyvauti Vyčių choras, 
tybą prenumeratos pratęsimą ir j (Pr.)
ilgamete paramą. i v

j — švento Rasto Tyrinėtojai
— Ponia P~blyna Peskm, Gulf- i (]L10da veltui kietais viršeliais :

port, Fla., prie prenumeratos | įri§tą knygą apie šventąjį Rarš- • 
pridėjo $10 auką. Po $5 aukojo: ’ - -............................. .
ponia Ona Simonaitis ir Vincas 
Kamočius iš Cicero, Stasys Sko- 
rupskas iš West Bloomfiel, 
Mich., Jonas Bemotaitis iš Ro
meo, Mich., Petras Kūginis iš 
Longmont, Cclorado. Dėkui vi- 
soms ir visiems.

— Hamiltono lietuviu pensi- 
ninkų klubas parėmė Naujienų 
leidimą $20 auka, kuria atsiuntėC * 7

į

meratą. parėmė Naujienų leidi
mą $15 auka. Dėkui už nuolati
nę paramą.

Petras Stakauskas* Hot 
'prings. Ark., Lietuvos Atgimi

mo Sąjūdžio aktyvistas ir žino
mas spaudos darbuotojas, savo 
gerus linkėjimus atlydėjo $20 
auka- Dėkui.

lą. Pirmi atėjusieji į Naujienas ; 
galės gauti: 1) ‘Amžių planą”,’ 
374 psl., vardų rodyklės, arba ’ 
2) “Kasdieninė dangiškoji ma- ■ 
na”, 200 psl., kasdieniniai pa- ’ 
mokymai, arba 3) “Laikas pri- J 
siartino”, 358 psl.

Knygas veltui gaus pirmi at-i 
ėjusieji. Kas norės daugiau šios ■ 
rūšies knygų, tai prašoma' 
kreiptis į Šv. Rašto Tyrinėtojus,1 

, Chicago, ■ 7 <7* / ;par ižd. A. Jankūną. Dėkui vai-j 5421 S- Mozart Ave. 
dybai ir visiems klubo nariams, j JL 60632.

— Dengiame ir taisome visu 
i rūsiu stogus. Už darba garan- 
! tuoj ame ir esame apdraus? i. 
} ARVYDAS KIELA, 434-9655

— Jonas Kučinskas, Miami 
Beach, Fla., pratęsdamas pre
numeratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $10 auko. Dėkui.

— Marijos aukšt. mokykla 
paskelbė garbės mokinių sąrašą. 
Tarp kitų jame yra: Anna Ba- 
rakauškaitė, Vilija Traškaitė, Li
na Vieraitytė, Debora Žilvitytė, 
Marija Abromaitytė, Silvija Fa- 
bijonaitė. Liana Vaičiulytė, Ju
lija Valaitytė, Shirley Žilvitytė, 

Dalia Polikaitvtė, Dianna Ston-

l I

. BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

» NCTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos • 
pirkimo sąlygos. į
> 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms, 
šeimoms. j
* MŪRINIS BUNGALOW Brighton. 
Parke, 15 metu. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-55G8

HULP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

REIKALINGA TARNAUTOJA
(TELLER) 

su patyrimu ar be jo. 
Skambinti 254-4470 

arba 925-7400

f

Į 15

f

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

. 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenue 

Tel. 776-8505

» i

SSOS EL 10523 g Tt-L WA į
Didelir psslrinklnits sero® įvairiu nrekis. f

ulS & 
S/2%

CHICAGO, ILIINO3 SO&S 
Fbono: Ylr^ 7^7747 
r.!S8 Sat. S-l

SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE I $05

Quarterly

SAVING3
.CERTIFICATES

EARN UP TO

oun

2222 WET CERMAK ROAD

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ..................... ........... .... ...... ..... ...

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ..       .

Minkštais viršeliais, tik ............ .... ........
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ...._
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

hoo
$3.00

i

XV VZKJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, n. 60608

SIUNTINIU Į LIETUVĮ
KABUA NOKKEISTiž

KAIP UŽGIMTI ! 
Iš NAUJO?

“Jėzus atsakė ir jam tarė: ’ 
Tš tiesų, iš tiesų sakau tau, jei 
kas nėra užgimęs iš naujo, tas 
negali matyti Dievo karalystės’.” 
Jono 3:3. į

šiandien aiškinsime, kaip p?.- ’ 
tiriamas naujasis užgimimas 
pagal šv. Rašto tiesą. Taip pat 
paliudys šios programos metu 
p. J. Žygienė, kaip ji užgimė iš 

vi

Dtdelir psslrirxklnits gero® rtUilM Ivsirių prekig. 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

IW1 W. Wtk St., Ckkago, EL «0«2>. — Tek WA 5-2787

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or- 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbrii ir kitiems, kurie tune 
darbus dirba.

SLA — išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

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

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

$1,000

Galite kreiptu Ir derini 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N^w York, N. Y. 10001

X07 W. 10th St.
Tel. (Ill) 543-nil

naujo. Pasiklausykite šios 
siems mums taip svarbios tie
sos amžinam gyvenimui patirti 
šiandien 8:45 vai. vakare 
jo banga 1150 AM 
vos Aidus”.

Penktadieni 4:23 
per Sophie Barčus 
site “Per vėlu”.

Parašykite mums pareikalau
dami knygelės <bKaip atgimti 
naujo”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P.O, Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60451

adi-
er “Lietu-

vai. popiet 
radiją išgir-

LIETUVIŲ OPEROS 
VALDYBA

iš

ir

Detroito naujienos
(Atkelta iš penkto puslapio)
Pakelti i garbės narius: kuni- ; £ 

gas Kazimieras Simaitis. Anta-p 
nas Vaitėnas ir Antanas Bukaus
kas.

Nauja St. Butkaus Šaulizt 
kuopos Valdyba.

Įvykusiame kuopos susirinki
me 1-18-1981 išrinkta valdyba 
pasiskirstė pareigomis /sekan- i 
čiai: Vincas Tamošiūnas — pi r- į 
mininkas. Romas Macionis —vi- 
cepirm.. Stefanija Kaunelienė — 
vicepirm. ir kultūriniams reika- < 
tams. Petras Želvys— sekreto- J 
rius, Matas Baukys — iždinin- . 
kas, Danutė Petrauskienė — pa- j 
rengimu vadovė, Alfonsas Lu- j 
kas — veliavneys, kun. Alfonsas 
Babonas — kuopos kapelionas, ‘ 
Adelė Poderienė moterų — va- f 
dovė.ir jos pavaduotojos — Ona 
šadeikienė ir Lidija Minįėlie- Į

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

nė, foto reporteriai — Antanas 
Norus, Kazimieras Sragauskas

. ir Jonas Markus.
Garbės Teismas: Marijonas 

šnapštys, Antanas Grinius ir Juo 
zas Briedis; kandidatai: Balys 
Gražulis ir LeopoldasHeiningas-

Revizijos Komisiją sudaro: 
Juozas Lesčinskas, Eduardas Mil 
kus ir Juozas Mačiulaitis.

Susirinkimą pravedė Eduar
das Milkus; sekretoriavo Jonas 
Bartkus.

Ant. Sukausl-as

Nedėkingumas 1
_ Per visus melus aš tau ra- 1 t

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL Republic 7-1941

Praneša Operos mecenatų 
visos lietuvių visuomenės dėme
siui, kad turėję įvykti “I Litua- 
ni” operos spektakliai kovo vi
duryje, dėl labai svarbių prie
žasčių yra nukeliami į birželio 
mėnesį.

“I LITUANI” operos naujos 
spektaklių datos yra šios: birže
lio mėn. 13 d., 8 vai. vak., birže
lio 14 d., 3 vai. popiet, birželio šinėjau kasdien po du laiškus, 
20 d., 8 vai. vak. Spektakliai o tu ištekėjai už laiškanešio, 
įvyks Marijos mokyklos audito- - . „   
rijoje.

Minint mūsų tautos prieš 40 
metų įvykusius tragiškuosius 
masinius ištrėmimus, kviečiame 
visus ir iš visur atvykti į Chi- 
cagą ir kartu su Lietuvių Opera 
prisiminti tuos liūdnus įvykius, 
alyvaujant patriotinės ir tauti
nės “I Lituani” operos spektak
liuose. __ _______________________

Kai tik bus atspausdinti nauji 6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Tuesday, January 27, 1981

_ Tu tai ir esi to viso kal
tininku.

operos spektaklių bilietai, tuoj 
bus pranešta visuomenės žiniai, 
gi Operos mecenatai bus painfor
muoti raštu. Visi tie, kurie jau 
turi įsigiję bilietus, bus prašo
mi pakeisti juos naujais.

Vyt. Radžius

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

• Darbo v&landoa: nu® 9 vai. ryta 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 Weat 63rd Street

Chicago, m. 6062*

*




