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4. veikti, kad L. B-nė negriau
tų,bet padėtų ir talkininkautų 
išeivijos organizacijoms, o ypač 
ALTai ir pavergtos tautos atsto-

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS IR 
ATSTOVŲ 1984 M- GRUODŽIO 15 D. SUVAŽIAVIMO 

PAREIŠKIMAS
A. Nauja/‘bendradarbių” tak

tika. <
Frontininkų grupė, užuot grį

žusi į darųią patriotinės išeivi-j 
jos veiklą ir.loiiau bando išlai- vybei — VLIKui, 
kyti savo pozicijas. Patyrusj ei
lę nesekmui toji partinė grupė] rytų ir nebūtų okupanto įran- 
šiek tiek apstabdė brutal i uosius j kiu bei jo bendradarbiu, nes vi- 
puolimus prieš ALTą ir VLIKiį. 
Tačiau, senai jų skelbiamas Mas 
kvos šūkis “mirtis partijų liku
čiams” ne tik neatšaukiamas, bet 
bandomas filosofiškai sutvirtin
ti skrupskelių ir pan. paskaito
mis. Peršama mintis, kad šiais 
laikais patriotizmas yra neigia
mybė ir tautinės valstybės yra 
tik karų sukėlėjos. Kova už tau
tos laisve urotestas — anot kito

■ jir paskaitininko — taip pat ne_ 
• gali būti 'lietuvybės ramsčiu.

Taigi, Įtaigojama mintis nesi- 
' žavėti kova už tautos laisvę ir 

nebesiekti savos nepriklauso- 
mos valstybės.

Tu minčių pagautas vienas 
‘‘Draugo” redaktorių vedamaja
me ėmė “perkėlinėti matimitaŠ- 
kius'’ į okupuotą Lietuvą irjpri- 
ėjo išvados, kad- “Lietuva prog 
vėsuoja kūr jįylų. gafvalingu- 

iširdyse ne. 
į&jtikėji- 

mas!
'WIas- 

kvos L
. sąru.

prieš tokįį yi'lacenenės ir ygae 
jaunimo nuodijimą’ J

B. Bendruomenės ginče — ne 
vien vardo reikalas.

VLIKo ’ ’įsteigtoji, rinkimais 
grįsta, L/B-nės organizacija nu
ėjo u i lankas” ir - išsigimė. Jo
kie balsavimai jos nebepagydys.

Mes. išėjome:
1. sustabdyti L. B-nės vardo 

piktnaudojimą ir išeivijos veik
los grioviriią,

2. veiktų kad L. B-nė būtų vi
sų išeivių pdganizacija o -ne sau 
jelės frontininkų partinis sam
būris ir jų užmačių vykdyto-

mu” irstei 
galitieyf

Į siems suprantama, kad okupan
to bendradarbiai negali būti kai
tų ir L'etuvos laisvintojai.

šie mūsų principai atitika vi
sos patriotinės išeivijos siekius 
ir mes nenuilstamai stengsimos, 
kad jie būtų įgyvendinti.

C. Mes pasiruošę kalbėtis
Nėra jokios viltie*^ kad rin

kimais grįsta L. B-nės organiza
cija kada nors apjungtų išeivi
ją. Senosios išeivijos atstūmi
mas ir erzelio sukėlimas naujųjų 
ateivių tarpe yra nedovanotinos 
klaidos, marinančios veiklą ir ke 
liančios džiaugsmą mfisų tautos 
priešams. Šias klaidas atitaisyti 
yra visos patriotinės išeivijos ir 
jos vadovų pareiga. Užtat, dabar 
tiniai/ tikrieji rinkimais grįstas 
L. B.nės vadovabeturėtų kartų 
su mumis svarstyti rr ieškoti1 bū 
du, kaip atgaivint^ ir apjungti 
ne tik^tįęąją, bet ir senąją išei- 

. viją -^^į^^'^ntus tūstančių 
U. S.^fi^W^į^ur:-e jgtF virš 
30 m£tų ^balklS^a” ir pasisako 
prieš^L.B-nę, nedalyvaudami 
nei jos rinkimuose, nei jos orga
nizacijoje.

Vieninga; darni išeivijos veik- 
Į la verta ne tik asmeninio, bet ir 

partinio egoizmo aukos’ 
R, Lietuviu B-nės Suvažiavimo

Prezidiumas

— Iš Krcndaharo.; į Pakistano 
pasienį sovietų karys Nikolaj 
atbėgo. Jis tvirtina, kad rusų 
karo vadovybė veda labai žiau
rų žudymo karą. - žudo vaikus, 
moteris ir senius.

3. atsta$li išeivijos* veikloje

—- Bvpal mieste darbininkai 
laisfo siertss, kad nuodingos du
jos virstų nekokiomis pavojin-

darbo paddalinirro principą irj gomes.
grąžinti Lj-B-nę j jos darbo sri- — -----į—t—
ti — būti., išeivi jos organizacija - - Pirmadienį aukso uncija
lietuvybei- išlaikyti, kainavo $346.00.

i

Libijos diktatorius norėjo laisvo susisiekimo su Cen- 
traline Afrika, Nigerija ir Niger .valstybėmis, bet Mi- 
terandas atsisakė su’;juo tartis, nes jis nesilaikė žodžio- 
Jis prižadėjo atšaukti savo karius, bet neatšaukė.

DANCIGE POLICIJA AŠARINĖMIS DUJOMIS 
VAIKĖ DARBININKUS

Les Valensa negalėjo padėti vainiko prie paminklo 
tai padėjo ir sutrypė

DANCIGAS, Lenkija. — Va-. sekretoriaus pareigu. Kada bu
ka? suėjo 14 metų, kai Dancigo va pavarytas Andrejus Gerekas, 
uosto darbininkai ,buvo.' nužu>- 
dyti toje vietoje, kur vakar Les 
Valensa norėjo, padėti gyvų gė
lių vainiką prie žuvusiųjų pa 
miriklo. bet nepadėjo.

taj darbininkai pastalė pamin
klą toje vietoje, kur buvo nu
šauta 12 darbininku ir didokas 
jų skaičius buvo sužeista.

Šių metų grunazio 16 dieną
vai-

.dieną.
kulkos

bet nepadėjo.
11 metų, gruodžio 16 dari>ininkai norėjo padėti 
lenkų policija paleido niką prie jiems pastatyto pa- 

darbminkus, minklo. bet vainiko negalėjo priį Dancigo 
drįsusius priešintis prieš duo-! nešti prie paminklo. Buvo 450 į
nos, pieno, kiaušinių ir 
kainų pakėlimą.

Vladislovas Ganndka, užpy-< 
kęs ant nepatenkintų darbinimj 
ninku, įsakė policijai 1 
kulkas į piketuojančius darbm 
kus.

Nepasitenkinimas buvo toks 
didelis, kad kilo gaisrai Dancigo 
dirbtuvėse ir komunistų cent
ruose stetine, Varšuvoje, Lod
zėje ir kitose vietose buvo su
deginti komunistų centrai.

GiOTulka buvo atleistas iš,

mėsos j gerai ginkluotų policininkų, ku 
rie neleido darbininkams priar
tėti prie paminklo.

įbes Valensa, darbininkų- ly- 
paleisti dimas, prasi veržė pro dviejų po

KALĖM DORWGIS

Marijos18 d.:

Žvaigždkis.
InVa

Vėsesniu snigs.

Gruodžio 
lauk.

Ootvilas,

. r * A . L

in iicinink’ų eiles, bet kai priartėjo
eilės, iri 
neprileis 
Valensa 
policijos

prie trečios policininkų 
oajnatė, kad policija 
jo prie paminklo, tai 
padėjo vainiką prieš
šarvuotį, ir vietoje ten jį sutrep 
bojo, protestuodamas, kad pa* 
licija neprileido prie paminklo 
vainiko pagerbti žuvusiųjų dar
bininkų.

Dancige policija suėmė 80 
darbininkų, bet pasiliko tiktai 
14, kitus paleido. Valensos ne
lietė. Leido jam draugų lydi
mom grįžti namo.

Varšuvoje, Krokuvoje, Steli
ni? ir kitus įvyko susirėmimai 
su policija.

. . AFGANISTANE EINA . 
ŽŪTBŪTINĖS KOVOS

IZOLIAVO LIBIJOS DIKTATORIŲ: NUO 
CENTRINĖS AFRIKOS

....Prez. Miterandas neleido Maskvos agentams užimti...
buvusią Prancūzijos koloniją

PARYŽIUS. Pr.— Prancūzijos į jokių privilegijų Čado šiaurėje 
prezidentas Francois Miteran-Įįr reikalavo Libiją atšaukti su
las ištisą valandą sekmadieni I ve karo jėgrs iš Čado šiaurės, 
ka bėjo ir užsienio žurnalistam, 
kuriems papasakojo^ kaip pran 
cūzų karo jėgos atskyrė Mask
vos agentus iš juodukų 
mos Centrinės Afrikos

Galų gah IJbijos ir Prancūzi
jos vyriausybės sutarė atšaukti 
savo karo jėgas iš Čado.

įPrancūzijcs vyriausybė su
tartu laiku atšaukė visas savo 
karo jėgas ir aviaciją iš Ča-

Karo medžiagą ir maisto san 
dūlius prancūzai atidavė Čado 
lakūnams, o palys persikėlė į 
Pieių Prancūzijos 
mus

Graikijos premjeras Kretos 
saloje sukvietė pasitarimus 
tarp prsncūzijos ir Libijos Ča
do reikalu.

Libiją nuo juodo- 
iė vienos išlaisvin- 

Tai padariusios tiktai Prancūzi-

Prez. Mit
rios Afrikos ir neleis 
tos Afrikos valstybės 
jos karo jėgas, amerikiečiams pritariant.

iPFAAVARAS. Pakistanas. —

penki metai, kai sovietų karo jė 
ffos -įsiveržė į Afganistano šiai>

t.

tino, kad tuometinė Afganista
no vyriausybė prašė sovietų 
valdžia atsiusti savo kareivius 
t va r k a i p ala iky t-i.

Su rusais
.garis tano 
viršininkas.
jerą, visus ministerius,

bendradarbiavo Ar-j 
kariuomenės štabo 
Jis sušaudė preinje-j 

pava
dindamas juos kyšininkais.

Kabulo mieste policijos vadu 
jis paskyrė Maskvoje besimo
kiusį mokytoją. Jis suiminėjo 
įtariamus asmenis ir dėjo į ka
lėjimus įtariamuosius. Kai vis
kas buvo paruošta, tai paprašė 
rusu pagalbos tvarkai palai
kyti.

Dabar visuose didesniuose 
miestuose eina kruvinos kovos. 
Rusų aviacija šaudo Afganista* 
no ūkininkus
gyventojai kalnuose išmirtų ba

it i u avis, kad O €

Kada prez. Miterandas pa 
Prancūzijos s dm in i st raciją, 
jiis rado beveik visą Čadą, 
bijos diktatoriaus Cadafi 
koše. Jis užmezgė ryšius su
gerija, Niger, Kamerūnu ir Cen 
tro Afrika.

Ghadafi ruošė planus paverg- 
ss visas šias 1 valstybes iš pran
cūzų išsikovojusias nepriklau- 
pamybę. Jis ruošėsi įsibrauti į 
Centrinę Sacharą ir valdyti pu
sę Afrikos.

Prancūzijos vyriausybė nuta
rė neleisti Maskvos agentams 
pavergti išlaisvintų Centro Af
rikos kolonijų.
Tos kolonijos prašė duoti joms 

teisę ^prikfeusomai valdytis, 
o libija planavo užimti Centra-1 
inę Afriką.

(Libija turėjo smėlynams pa
ruoštus tankus ir re'kaEnga- 
prienrones^permesti karius į bei ] 
kurią teritoriją.

Prancūzai pasiuntė moder. į 
nias aviacijos eskadriles į Čadą! 
ir pranešė Libijai, kad ji nelei- j 
sianti jokiai kitai valstybei už-i 
imti Čado.

Čado prezidentu buvo išrink- j ka.Uxjs.
tas karo lakūnas Ilusėjinas Ha- Prez.'Miterandas nuvažiavai 
bri. Jis pareikalavo, kad Libijos siri.jų ir tarėsi su Sirijos prdii. 
Karo jėgos apleistų ('ado t?r:to-[ deniu. Ten jam pavyko sittL

j tarti dėl Libijos ir pabstiĄie- 
Pradžioje Chadafi nenorėjo*

atšaukti karo jėgų iš Čado, bet į Chadafi gali pardavinėti alfe- 
kai prancūzai pradėjo sprogdin. jų, bet jis išlaisvintos Afrikos 
ti Chadufi karo* c n Irus Čado j nepadarys Libijos vergais, Bai- 
srityje, tai Chadaii pradėjo j gė prezidentas Francois Mi te
traukti savt) karius iš Čado. J;s 
paliko 2,400 Čado šiaurėje. Jis 
aišlkino, kad tų sriCų gyvento-

Ijai kalba Libijos valdovų kal
ba.

Pasienio gyventojai t.-rp 
do Ir Libijos visuomet susikal
bėjo, nes jie kalba skirtinga tat 
me.

Čado prez u.

Graikijos premjeras Andrea 
Papandreou dvi valandas kal
bėjosi, kol pranešė, kad jis no
ri, kda Prancūzija ir Libija su
sitartų dėl Čado.

Prancūzijos prezidentas Mi- 
! era nd į Kretos salą atskrido vie 
ras. Bet jis žinojo ,kad Libijos 
diktatorius buvo atšaukęs savo 
karius iš Čado, bei buvo in- 
formuotas kad Libijos dikta- 

’orius vėl grąžino karius į Čado 
šiaurę.

Kada Papandreau ir Chadafi iš 
skalbėjo, tai prez. MiAerandas 
pranešž, kad su premjeru Ca- 
dafi jis neįsileis į jokias kal
bas.

Chadafi sulaužė savo 
neatšaukė savo karių iš 
šiaurės, tai negali būti

randas.

jdkios

— Ryloj pradėsime snšfas- 
dinti J. Klauseikio Uraręįiii 
apie prelatą Olšauską. S.

tarp lygiųjų, b°t anglų* 
kad jis yra j 

tarp lygiųjų. Britų- 
yra pasiryžusi suoa-

su

LINDOXAS. Angį.— Michai
lo va s Sergejaus sūnus, Gorba- 
čevas vakatr buvo atskridęs į 
Angliją ir kartu su savo žmona 
jis šeštadienį atskrido j Londo
ną ir tuojau susitiko premjerę 
Thatch ur.

Visi pelitinio biuro nariai yra 
lygūs
spauda pa sakoja. 
antras; s ! 
premjerė 
žindinti jį 
riais, nes 
ftemerrą.

Gorbačevas 
ša^minkzs, o dabar 
šiai sugyvena su čeunenko. Jis 
jau yra buvęs Bulgarijoje ir 
Italijoje.

Premjerė Thatcher rengiasi 
atvažiuoti į Washingtons ir pa
sikalbėti su Rcaganii apie nau
jus rusų taikos planus.

psriamento na
udi pakeisti K.

buvo Andropovo 
geriau*

LTip.

‘AFGHAN

— Kovojančių afganieėių cą&n 
tras yra Peševoke, nes pačisine 
Afganistane sunku kcvclojejhs 

no susirinkti.

LNIWDflM

Rethawar

Ktwtlpfndf

RAVE
River

negali pakęsti beginklių žmonių žudynių.
Iš Afganistano sovietų kariai bėga j Pakistaną, nes
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no, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimai 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

itaminų ir mineralų priedinis naudojimas
Švieskimės ir nusiteikimais tvarkykimės 
vitaminų ir mineralų priedinio vaitojimo 
reikaluose; tik tada liausimės apie medi
ciniškus reikalus netiesą rašę, kalbėję ir 
skaitę, tada, žinoma, liausis savęs ir kito 
mulkinimas.

Dr. Jonas Adomavičius %

(Mediciniškas raginimas) 
(pyragams kepli naudojamų) — 
Npie pusantro pakelio (jei pake
lis pusaštunlo gramo/.

Vilam:4 
citrininių 
taip par 
daržovių,
gausiais kiekiais 
gausias 
mažiausia po kvortą apelsinų ar} 
graifruktų sunkos per dieną iš
derkime. •

lą geriausiai gauti iš 
vaisių ir jų sunkų, o 

iš žalios spaivixs lapų 
Dažnai per dieną ir 

las vitaminu C 
niedžiagaN naudokime'

“apsišvietė0, kad stikliukas deg- 
. tfnės saugojąs nuo širdies ata- 

teys ir kitų ligų. Tai pakirktų 
gydytojų ^daigos ir žmpnių klai- 
xfinhnas, nes alkoholio įtakos į 
ŽBiogaus kūną žinovas, lyrinė- 

i tojas piv>f. John Tobin, dirbąs 
Luyolos medicinos mokykloje, 
^Virtiną, joįj kai kua'ienn žmo* 
nem> net erkulė svaigalų pažei
džia ganėtinai širdies raumenis.

i Kitas t?n pakvaisusį girtuoklį 
I perša visiems pavyzalžiu, būk 
jis ilgai gyvenąs, kad geriąs. 
Taip ir panašiai kiekvienas sa
vaip eina iš proto. Tik išmintie Į 
gak mus išvesti iš tos neisma- j 

ynymo balos.„ Atsakingi žmonės!
turėtų rodyti p a k 1 ydusionib 
>v<ms tikron sveikaton keikt,

■ hors jos ir neitų juomi. Tokie 
atsakingi žmonės turi savo kie- 
ir^ą apsivalyti nuo tokių ir pana
šių mediciniškų šiukšlių.

r

.Visi tuščiakalbiai ir kreivaraš-’ 
ciai, mūsų spaudos puslapius' 
teršiantiej j apie mediciniškus 
reikalus kalbėdami - rašydami,

PRIEDIXIS vita minų ir m.ne-, 
ralų vartojimas esti reikalinga^ 
CHRONIŠKAI sergant ŠIRDIMI 
ir PLAUČIAIS. Tada reikia di
desnio kiekio maisto (kalorijų) 
ir ^vitamino-(Į, o taip pat ir gru-’ 
pės B vitaanjnų. Mat, be giu- 
pės B vitaminų kūnas negali 
reikiamai sunaudoti gaunamą 
maistą (kalorijas) ir gaunamą 
vitaminą C.

Nereikia ir čia perdėti su tais 
vitaminais ii- minei'alais — jų 
nenaudokime^ --šanku procentu' 
(100%) daugiau, negu oficialiai 
medicinoje patariama (Recom
mended Dietary Allowance, 
trumpiau — RDA).

Grupės vitaminų H mes gali“ 
mc gauti iš mielių (Brewer’s 
yeast), naudodami jų paroje 
po •devyni'S gramus, trejopame 
pavidale (kaip kam patinka): 
tabletėmis (jos pusė gramo), iš 
viso 18 tablečių (taip. 18!). 
Kruopų pavidale (granules) — 
du valgomus šaukštus.

navimo veiklos. Tiek senelių 
laukia pagalbos jiems plaukus 
aiukirpli. nagus apkarpyti, jiems 
,maisto parnešti,, kad nereikėtu 
bristi per balas bei pusnis. O kur 
-su seneliais besimeklžiantieji, 
juos paguodžiau tieji, jų aslą iš
šluoja ntiej i, jiems pirštines nir 
niezgiantieji. . . Artimui reika
lingų ir naudingų darbų marios,- 

:O darbininku— tik dulkelė, šio
je srityje visi mes turime tvar
kytis, darbo visiems iki 
kaklo. ‘ <

Irgi nepamirškime naudelį 
įvairaus maisto, šioje srityje, 
ypač apsileidžia .pensininkai. 
Jie knėpteli ir pusbadžiu gyve- 
na, besiskųsdami silpnumu, daž
na sloga ir kietais viduriais. Iš 
tokios mediciniškos balos žmo
gų išvesti gali tik PAKANKA
MAS PROTAS ir ŽMONIŠKAS 
XT ŠIT EIKI MAS sa v(j£Am ėika~; 
Lon priežiūros reikalu.

Sakoma, kad dabar Visaing 
pasaulyje žmonės į niekus išėjd' 
visose srityse. M tuns nuo to nė 
kiek1' negeriau. Mes patys turi? 

4ire pinuti savą kiemą/Pradėkime 
na udi ng u s s k ysc itlš Afe Ai (s ritu 
bos, vaisių sultys, vinegretai/ 
vaisiai, daržovės, pienas. . .) ir 

;sveiko maisto pakankamai nu.: 
ryti. Taip pat turi liautis mūsų 

-visų NEMEDiCINIšKI medici
nos reikalais visokie pokalbiai 
ir rašiniai tiek mūsų suėjimuo
se, tiek ir mūsų spaudoje. Tie- 

-siog dabar pildosi Mikaldo.s pra- rei-Kaiingas mnsiu ligoms, issKV-r , - - , < ’v. 51
vr uTvoT o 1 • - ■> X y. 1 .vi daugiau riebaluose tirpstančiu juas\stes apie NEI IKRLS prao rus kai inkstu liga vra chroms-l •- - * _ v . . * A

o .. j. . . .■ .r. ~ * ri vitamanų, vpac vitaminų A,. D.n<xsus. paprasti žmogeliai ima- kas inkstų neveikimas (ch-romcf & ' " " ‘ ' ' '
piršti žmonėms mediciniška^ nė-vrenal failure).

šviežių Siįinones per tiesą. Viena lokiTaip pat inkstais sergantysis

Inkstų ligoniai reikalingi ?
vjib*- ’ įtriedinio maisto

(Chroniškai inkstais sergant; 
esti neprašalipami iš kūno bal- 
jtymų sudegimo likučiai. Todėl 
tokie ligoniai turi prisilaikyti 
MAŽAI baltymu turinčio mais
to. 'Tokiems neikia didesnio kie
kio grupės B vitaminų. Joks 
reikalus esti visose iiiks.tų ligose, 
išskyrus sunkiausią jų formą, 
kai visai neišskiriamas šlapimas 
(anuria).

? (Vitaminų I) irgi priedinia: 
reikalingas inkstų ligonis, išsky-, 
rus kai inkstų liga yra chroniŠ-

8

esti daugiau reikalingas kai ku
rių mineralų - metalų (geležies, 
kalcio, cinko). Gi, inkstams ne
veikiant, neišsiskiria kalis (po
tassium). magnis ir fosforas, 
tolled pastarieji neduodami, inks
tams chroniškai negaluojant.

Kepenų ligose reikia priedi- 
niai duoti vitamino. B

Susirgus kepenimis (del. viru
sinės infekcijos ar girtuoklystės)' 
kepenys nukenčia d V e jopai 
1. sunyksta didelė dalis kepenų 
celių ir 2. sumenksta kepenų* 
darbas, o jis yra-svarbus žmo
gaus gyvybės palaikymui. Tada 
kepenys negali sandėliuoti vita-, 
minų. Todėl ^tsirahd-a reikalas 

’tokiam ligoniai suteikti gausų 
kiekį grupės B 'vitaminų.

. Taip pat tada reikia kūnui

Mineralų pareikalavimas 
kepenų ligose įvairuoja priklau
somai nuo kepenų ligos' rūšies.. 
Sakysim, kai -kepenų celes ap
nyksta, degeneruojasi {hepato
cellular degeneration, Wilson’s 
disease) ir kai pirminiai tulžies* 
taikai nyksta kepenyse' (pYimark 

-biliary cirrhosis), tada neikia 
daugiau vario (copper). -

Gi, <lėi alkolioj-iznio ir kitų ne
gerovių (kaip hemosiderosis, 
hemochromatosis) n u kentėju* 

“šioms kepenims reikia daugiau 
geležies (iron). Kai kepenų ce
lės suserga (celluter hepatic dis. nimo būdą:

daugiau į juriŽjnno pilnį. Mat,, 
artritas neikalauja maisto RE- 
GLL1AVLMO: teis turi sverti) 
noanalmi

stipresniais žnttocfcįl. Mtai % 
receptas.

KOPŪSTAI -al- 
ių.

diddės 
nei perdaug, nei į *06. Svogūntu — tuiznas di 

į žiupsnis druskos (galina ir be 
' vos. Svogūnai — tuzibas didelių.

doud — po šešias štukas. Juodi 
įkiškai — keturi. Medaus (arba 
rudo cukraus) trys puodeliai. 
Aliejaus — keturi puodeliai. 
Vandens du puodeliai. Kalafijo- 
rų — dvi galvos. Morkų, grieži
nėliais supiaustytų, didelių, ilgų 
— .dešimt, česnako — trys gal
vos (ne skiltelės, galvos). Džio
vintų grybų, smulkiai supiaus- 

į tytų — gera sauja. Pomidorų 
sunkos — trys puodeliai. Buro
kėlių1 — du svarai.

DARBAS. Kopūstus, kaiafijo- 
rus supiausčius, rankomis ap- 
mkikyti iki kiek sulčių gausis 
(kiek druskos pridėjus, ar nedė
jus) ir palaikyti vėsiai per naktį 
(12 valandų).

Ant lytoj aus — visus kitus 
dalykus sudėti ir beveik iki už
virimo pašildyti. Tada supilt) va- 
karykščiai gniaužytus kopūstus 
ir NEILGIAU AŠTUONIŲ (8) 
minučių virti (nuo užvirimo). 
Perilgai virinus sulysta, vinegre- 
tas estį. neskanus. •

•Galirna dėti į kaistus vekavi- 
mo stiklus ir laikyti kiek ilgai 
norima. Dabai- šaltam orui 
esant, -galima atsakyti lauke ir 
kasdien šaltą vinėgrelą naudoti 
savo: ^idėsnėJ 'sveikatai! Kitas 
gali’Su nauda valgyti ii- iš ma
žesnio medžiagų kiekio vinegrę- 
tą pasiruošęs. Skanaus apetito!

Išvada. Be ininiinumo išmin
ties.; nebuya,.,;nlėra; k nebus pa
kankamos sveikatos, nes žmj* 
gaus mašina reikalauja tinkamo 
gazolino. Todėl jau gerokai pį.

Artritas nekeičia medžiagos 
apykaitas kūne. Tik pats žmo
gus turi tvarkytis su maištu. Jei 
jis nevalgo reikiamai, tokiam 
prisieis papildomai teikti maistą, 
vitaminus ir mineralus.

£tai, kitas pensininkas nepa- 
I eina be lazdų kojos kaip kala- 
j dės sutinusios ir mečiojasi j ša

lis, nors širdis ir inkstai tvarko
je. Jis nevalgo, pusbadžiu gyve
na; girdi, jo skilvelis mažas, o 
(tikrumoje taupo pinigus (yra. 
mat; dar ir tokių!). Nuo bado 
kojos sutino ir nervai pasilpo.

Toks buvo priverstas pasira
šyti gydytojui, kad jis valgysiąs, 
kitaip gydytojas jo nežiūrėsiąs. 
Tik taip priverstas jis ėmė val
gyti, gydytojui būnant kartu 
per valgį. Na, ir atsileido kojose 
tinimas, jos be jokio vaisto ta
po normaliomis. Jis visai nepa
ėjo, o dabar greit nė lazdos ne
reikės, vaikšto ir labai paten
kintas yra. Naudoja grupės B 
vitaminus mielių pavidale.

Tegul šis pensininkas būna 
prisimenamas kiek vieno iš mū
sų, kaip nereikia ir kaip reikia 
gyventi, maitintis ir nuo įvairio- 

i pų negalių tolintis. Neišmintin- 
| gasis gali ir be svaigalo ir be rū- 
; kalo. sau ankstyvą kapuose duo- 
1 bę pasiruošti, jei rims .kvailioIr 
I su mityba.
I

Jis iš ligoninės jau pajuostą

ease), reikia daugiau baltymui 
valgyti.

Artritu negaluojantiems
maistas yra lygus vaistui

štai, pensininkė sėdi, mezga ir! maistą gaudamas, valgė tik tai, 
valgo, valgo... Tada, žinoma, ji Į kas jam patiko^ net pomidorų 
nutunka. O ji plokščiapadė. Ji nevalgė, nes, girdi, negalima 
5 .pėdų aukščio, vidutinio sūdė- .valgyti jų sėklų??.’ "Gydytojas 
jimo būdama turėtų sverti nuo turėjo jam pats gerą puskvortę 
.101 iki 113 svarų, daugiausia, o ^papildomo maisto gaminti; ir 
ji sveria/l40. Tai ir skundžiasi |žiūi’ėti?kad suvalgytu. Taip pra- 
kojų-kelių skausmais,'nors ligo-į dėjęs misti priediniai kajaku tie
sinėje jai gulint padaryti visi ty j nos buljonu, pomidorais, pienu, 
.rimai, Įskaitant ir X-Ray, nieko} mėsa, 
blogo nerodo, išskyrus nutuki- pradėjo taisytis 
iną ir padų plokštumą.

::
4 Jai reikia numesti perdidelįj 1 ,v .
t . Xi- ' ' 1 -J papildvtas is Wisconsino Stasėssvori, nes tokiame amžiuje kau-l „ . _. .. y-j v i Aaikkjenes vinegreto ^receptas.lai .sumenksta, o čia didelis svo-j_ . ' 5. ...: Iii tikras skanėstas - ir 'tiktos

»—i o o n it'^t-in i- t-nr/r.-nn ei ’

sveikatos prišaukėjas. Jį ragavo 
keliasdešiiiil Sodybos pažmony- 
je rialyviu ir visi neatsigarrižia- 
vo ir jo receptus pasiėmė na
muose paši gaminimui. '

* Artritui gerai, jei žmogus kas- 
Į dien po šaukštelį medaus ir acto 
| (vinegar) stiklinėje vandens iš
geria, ir nuolat per visą gyve-

ns sąnanus vargina, nes sąnariai; 
šdtverti 101 svaro svorio kūną 

39 
pa- 
bet

ryžiais.. . jis pastebimai 
visų džiaugs-

mUi.
Jam labai patiko šio skyriaus

hėšti, o jie verčiami nesti 
.svarus daugiau. ,Tai jokia 
slaptis išmintingam žmogui, 
ae tokiai.pensininkei. >.

Ji nė girdėti nenori apie svo-j 
no numetimą, nes ji nežinanti 
kaip svorį numesti. Todėl ji pa
kartotinai prašo gydytoja vais-į . ...... .
ų. Del plokščių pėdų ji jau nusi- v J
,irko specialius batelius ir pa
mokinta jais, gali visą dieną būti Į 
mt kojų be nusiskundimų. Tik 
ču tuo nutukimu, tikras karas 
su savimi, kai nuo seno įpran
tama persivalgyti ir nesimankš- 
jinti.

Jai patarta keisti savo gyve- 
is sėdimo pereiti

raligės. Visi jį gaminkimės ir 
mažiausiai po pusę puskvortę 
per diena naudokime, ir netru^ 
kus pajusime, kad tampame

mes neprarasti išminties, kurios 
kiekvienas lietuvis turi pakanka
mai: jam nereikia nuodyti kūną 
plepalais, netiesą skelbiančiais 
rašiniais, o taip pat ir tabaku 
bei svagalais. . Neisilesikime to
kius?! savą visokeriopą pastogę 
toįjįįgl jie 'bent minimaliai bus 
pakenčiami:' Pagyrimo laukime, 
o taip pat ir 'papeikimą priim
kime tik iš PAGIRTO vyro, j pa
sakėlių seikėjus nekreipdami dė
mesio. Su jais mums nepakeliu.

‘Šiose šventėse visi stenkimės 
užgimti SVEIKESNIAM ' galvo
jimui, jutimui ir •darbui! 
mės visiems šjtoje, žmogui 
blausioje veikloje!

Pasiskaityti. Patient
Sept. 30, 1984. Vol. 18; No. 16.

Sėk.
svar-

Care,

— Dimitrijus Ustinovas turi 
vėžį, sako oficiali sovietų agen
tūra. •

VISIEMS GEROS VALIOS LIETUVIAMS

i
i

AND LOAN ASSOCIATION

■

5657 VV. Lilt PImza CL, Chicago, Ill. 6OK29 Phone 920*7100

’ j » t 'M U *
' .4 8929 S. Harlem Ave.. Bridže***. Illinois 6Č45B «1*hone 

4040 AsctwrAve,, Chicago. Illinois 6060?'* PhCtffe

MIDLAND FEDERAL
SAVINGS '*

NAUJIENOS APLANKYS JUS

. Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.

Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems.

Naujienas padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai,-kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose — $40, pusei metų —r $32.
VARDAS, PAVARDĖ

N'R. IR GATVĖ

MIESTAS

Siuntėjo-P^in^/ Vardas

Mreeas:



r? ? t * . | <

DETROITO NAUJIENOS
R Aš. ŽURNALISTO BALIO GRAŽULIO PAGERBIMAS

i. B. Gražulio gimtadienio ir jo žotžiais priminė, kad sukakhivi*
vyiklos pageibimą suruošė Det
roito žurnalistu skyriaus valdy
ba ir St. Butkaus Šaulių kuopos 
y iildyba gruodžio men. 9 dieng 
fcųt Antano parapijos salėje. Sa-

jįnkas kūndiingą darbą pradė
jo gana anksti. Pai*ašė dvi nove
lei _ Juodo# Rožė, Palikimas, 
ir dar daug turi parašęs, bet ne
spėjo išleisti, -reikės dar gerokai 
pasitempti. j

.Taip pat priminė kai kuriuos 
jo atliktus darbus organizacinė
je ir politinėje veikloje. Dirbo 
M arijau npolio ir Kauno Radio
fone, vokipciųTUSŲ karo dieną 
19 U nu su būreliu lietuvių su- 
kitelių užėmė Kauno Radiofoną, 
radijo bangomis kmšpėsi į tau- ‘ 
tą Sukilėlių štabo įsakymu B.' 
Gražulis - buvę paskirtas Radio
fono viršininku, tuo būdu įsijun-j 
gė ir į politinę vęįklą, tapo Lie- į 
Tirvos kovotojų .sąjungos nariu.! 
A.ml3nkoje Lietuvių žurnalis*, 
tų S-gos narys, Detroito sky- 
riaus du metus pirmininkas, ’ 
St. Butkaus šaulių kuopos na-; 
rys/ ramovėnas, Dariaus-Girėno 
klubo narys, BALFo narys L- 
kitu organizacijų narys.

Neįmlancma čia trumpoje ko- i 
respondencijoje^ aprašyti visos; 
V. Alanto apžvalgos. Reikia ma_; 
nvli, kad jo kalba bus atspaus 
dinta bet kuriame lietuviškame 
laikraštyje. Apžvalga buvo ge
rai paruošta ir publikai gražiai 
perduota. /

■B. Gražulis gero būdo, pokai:

įkšaa -- Balys Gražulis, 
j- Apie ruošiamą B? Gfažulib 
psjrbimą jau buvau rašęs 
ii: c ijampelės ir Kauno Radio
loj e pusėjė. Dabai parašysiu 
kaip.' tas gimltadienio ii jo veik
los J aininėjimas praėjo.

i <No 's buvo žiema, diena pasi- 
•fBjkė! ferytum pavasaris, per 50c 
tęmpt ratųros. Ąkadenųmė dalis 
prasidėjo 2 vai. p.p. Minėjimą 
pradėjo V. Kutkus. Po trumpo, 
žodžio'- publikai, paaiškino, kad 
minėjimo akademijai skiriama 
Lik vie;tsa valanda laiko. Progra 
mai vadovauti pakvietė Stefani
ją' Kauraeiienę. Pastaroji pakvie
tė-prie garbės stalo soleniztmlą 
Balį Grai ulį su žmona, Šv. An
tano parapijos kleboną kun.;Al\ 
fonsą Baboną, rašytoją Vytau
tą Alantą su žmona, Gražulių 
sūnų su-šeima, -Vincą Tamošiū
ną ir kitus.( Sukaktuvininkui B. 
Gražuliui p = r petį perjuosė tau
tinę. juostą ■ -ir. abiernš Gražu. 
Barnis prisegž gėlės?--5' 
į- Po prezidiumo sudarymo, ap
žvalginei paskaitai pakvietė va
lytoją V. Alantą apibūdint^ B. Ibiuose malonus, todėl daugelis 
Gražulio nueiną kelią. Pirmais,' jį mylėjo ir atsilankė jį pagerb ]

M. K. Čiurlionio dekoriciios eskizas io sumanytai operai Jūrate

ro

(n

os naujosios raketes. Ir ką,
Raketos neatitrauktos, o

>myko ir Černenka vėl prašo
5 dery bas ir kkk tik v

gre ciau. Netenka nė sai
ickie dalykai tikrai apnu
iarirana sovietu

šalima
r Ii, kati

’•na
;alybę”.

Jozėfina Kriščiūniene
Bėach, Florida

SVEIKINU SAV0?iARTI®U0SlUS, 'BIČIULIUS 
IR. PAŽĮ^f’ĄilVŠ,' LINKĖDAMA JIEMS DAUG 
DŽIAUGSMO ŪAS'DRALEIDŽIANT IR DAUG 

LAIMAS. KZ^DŲ SULAUKUS.

Toliau į ke meninė dalis, 
jo B. Gražulio novelę.

Skambutis” skaitė, aktorius Vy- 
« tautas Ogilvis, vienintelis likęs 
1 aktorius iš “Alkos” k o lėk t vvo.
Jis vykusiai novelę jiei-davė pub
likai ir susi laukė gaurių plojimų.

Toliau sekė Detrcito Moterų 
vokalinis kvartetas, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio; ai tiko! 
šias dainas: Ar tu meni? (muz. !
A. Raudonikio), Menu gegužį žurnalistams į j 

j (muz. S. Sližio), Serenada(muz.
F. Schubert), Humoreska (muz.
A. Dvorak), Prurimos anos 
(muz. F. Witt). Visų dainų vo
kalinis pritaikymas atliktas muz.
St. Sližio. Kvartete dainuoja: 
Birutė Januškienė, Aldona Ta- 
mulicnienė, Natalija Sližienė ir

LIETUVOS KARIUO!
VS-I

S

(Kalba, pasikyla St. Catharines 
Lietuvos Kariuomenės 66 melu

šią didžia mūsų kariuomenės 
J diena mums, lietuviams, rūpi 

4. JI

mūsų tautos laisvė, kuri neateis 
anksčiau negu kitoms tautoms, 
j 11 laisvė tikrai turės kada atei- 
.i, nes kitai]> dvi griežtai priė- 

! šįngcs p. uit ir ės si./tmos maža
me žemės rutulyje ilgai sutilpti 

! negalės. Tą geriausiai žino patys 
» sovietai ir mato, kad jiems kito- 
j kios išeities nėra, kaip ryti pačių 
neseniai pasakytus žodžius, pra- 

: šytis prie derybų stalo, viliam 
j tis, kad gal vėl pasiseks jų iš
bandytas apgaulės kelias.* . " .ra tikras gyvenimo faktas, 

I kad dabar visi išloš;mo kirčiai 
I randasi prezidento Reagano ran- 
! koše, nes už jo nugaros dabar 
stovi tokia amerikiečių visuome
nės masė, kokios dar nėra tu«rė" 

I jęs joks Amerikos prezidentas.

ciais launingiauMais tautai ne- 
priklau omybės laikais.

Gerbkime vienas kito žedį. 
Mūsų taųje negali būti <h"a-si’ ių 
paliegėlių, nes tautos kelias dar 
gyli būti tolimas ir neaiškus ir 
labai vargingas, bet turime at 
Simaiti, kad tik vargas tegini do 
galiūnus ir tik nugalėtos didžh.U’’ 
sius kliūtys tesudaro tikrąjį tau
tos pasididžiavimą.

Mūsų tauta pavergta, bet ne
nugalėta! Ir tol nebus nugalėta, 
kol lietuvis tikrai mylės savo 
brolius ir seszris bei savo g in
tąją žemę taip, kaip savo poetas 
Brazdžionis — “Visa širdim, 
visais jausmais”.

Lietuvos kariuomenė vėl bus, 
kaip buvusi, kai tam ateis tik
ras laikas. Ji — ta kariuomenė 

uždegė lietuvių širdyse lais
vės troškimo ugnį ir nėra šioje 
žemėje tokios jėgos, kuri paj 
jėgtų užgesinti tą ugnį širdyse 
žmonių, pažinusių laisvą bei ne? 
priklausomą savo šalies gyVe? 
n imą.

ova Pliuriene.

(Tęsinys).

‘Jūs dar nieko nematėt”, — 
ą dieną Reaganas pareiškė

įTtikos atžvilgiu. Bus įd 
jn\atyti, ką jis pared 
i kol kss jis yra vienu 
! r
’džio. Mums lietuviams nieko k:
| to nelieka, kaip žiūrėti ką paro. 
’ dvs ateitis, o dabar eikime

‘Programos vadovė St. Kaune- 
• lienė perstatė.p. Gražulių gimi- 
j ne-s iš toli|^Tj-"Stašį su žmona, 
p. Virškų |si|- žmona iš Čikagos, 

i vvindsorietį Kazimierą Si- 
. maitį ir kt. Žurnalistų ir rengėjų 
j vardu įteikė Lietuvos Karo mu-'; 
; izejaus graviruotą lentą.

Prieš pabaigą padėkos žodį j 
tarė B. Gražulis. Padėkojo vi- 

: siems atsilankiusiems, rengė
jams.

Sukaktuvininką raštu pasvei
kino: žurnalistų Centro valdy
ba, Detroito Lietuviu Organiza. 

įcijų Centijas, švyturio Jūrų šau-
—;—-—v-------- i------------- -------

?avi

VU

a. Tai]} ir darė ir tebe-Į 
arkiniai. To pasėkoje, 
asiekė jiems tikrai ne”* 
umnep.mo: įtikino po

litiškai atsilikusi pasaulį, kad 
sovietai vra didžiausia galvbė'

Ka’p iš tikrųjų dus, parodys 
r-e tolimi ateitis,
munis, lietuviams, 
ir toliau žiūrėti su pilnu pasiti
kėjimu. Jei dar pasaulyje nėra 
žuvusi tiesa, l.*i bus ir Lietuva 
laisva.

MANDAGUMAS

menės minėjimo temos.

s ateitvje,
telis A ni- wa:,ie žem5s rutulyje.

kuris laikosi žo-1 . ?3>aulis žinot^ kokia iš 
.tikru]u vra ta sovietų ’*galvbe”,

i tai ja atsikratytų lengvai ir ga
na greitu laiku. Deja, stalininis 
melas t?ek tebėra parakdavęs 
Vakarų politikų smjegenis, kad 
jiems rėdomi, jog Volgos -burlio- 

j kai tikrai turi po dvidešimt pen-

P

Stalinas įsakydavo savo diplo- ki 
aesnrs kaTtotrSSeJ|??to| kol jis

tuo tarpu 
tenka į ateitį

[Švenčiame šią kariuomenės 
garbingą šventę tsm, kad nepa- 
si d no turnėm vi s < akiems pa g un- 
dems iškrypti iš lietuvybės ke
lio, paversti savo gyvenimą ne-

/ėjo lanksto-
bet esame senos,
os bei karingos

Stora, negraži moteris sako 
vyriškiui, kuris užleido jai vietą 
autobuse:

— Nuoširdžiai dėkoju! Jūs 
labai malonus! Iš karto matyli, 
kad jūs išauklėtas žmogus!

— O kaip gi, — atsako jis. — ■ 
Aš ne iš tų vėjo botagų, kurie 
užleidžia vietą tik jaunoms ir 
gražiams merginoms, tikėda
miesi su jomis susipažinti, o į to
kias kaip jūs net dėmesio ne
kreipia. Aš noriu būti mandagus 
su visomis moterimis.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR' 
. LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS
i \ . IR PAŽĮSTAMIEMS

\ Donald M. Petkus
A Mr. ir Mrs. Anthony B. Petkus 

’ ''; Donald A. Petkus
4

Jdwrence Gasunas

baimės ruzveltinis pasaulis 
spruko nuo sovietinės bai

dyklės, palikęs jai beveik visą 
Europą, kad dabar jau nebėra 

į kur toliau sprukti. Niekas nė da- 
| bar negali įspėti Jau tikrai atsi-

~ m . | gaunančios Amerikos keliu bei i 5prrm. V. Tamosuiaas. -Tuo irp.*. , n. ?e .planų, nes tie planai gali pasi- $
n - - — t j -i n ’ keisti pirmam keistam vėjeliuiPnes vaisęs maldą sukalbėjo! J
kun. A. Babonas. Dalyvių buvo 
apypilnė salė. Po vaišių geroje 
nuotaikoje skirstėmės į [namus, ji

Ant. Sukąuskas

' - *• * pv* t

iių kuopa. Kultūros klubas, Da- 
rraus-Gžrėno klubas. Lietuvių 
Melodijų radijo klubas. Gyvu 
žodžiu — St. Butkaus šaulių kp.

baigėsi akademija. Sekė vaišės

is

sąmone. Nesame 
mos smilgos, 
laba r garbi r 
tautos ištikimi sūnūs ir dukros.
Terusena mūsų širdyse ir toliau 
tvarkos bei drausmės pavyzdys, 
Įdiegfes mūsų kariuomenės pa-

PATS SKAITYK IR KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

Vietoj kalėdinių kortelių ir laiškučių, siunčiu 
Naujienoms labai reikalingą paramą.

papūtus. S;

Kaip visiems pavergtiems, taip £ 
lietuviams nieko kito ' 

nebelieka, kaip tik tikėti dabar
tine prezidento Reagano feno- 
menalinio pasisekimo politika ir 
jo pažadais siekti pavergtų tau
tų išlaisvinimo, pasitikėti, kad 
prezidentas dabar jau nebepa- >{ 
leis sovietinio jaučio, tvirtai lai- >)

- V*«/<

Elzbieta Petkūnienė
:7 • • ‘ ? 'p ’ > •
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For constipation relief tomorrow 
> reachforEX-LAX'tonight c

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 u7e^ 
“The Overnight Wonder?’
*

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. I9S2

JAY DRUGS VAISTINĖ ri
2759 W. 71st St., Chicago, HL

• atTESTINGAJ 13PILD0M] RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DUX VNAI • KOSMETIKOS RETRVnTNVS

Atdara šiokiadieniais nuo
S pat ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. v ak.
D. ILHLMAN, B.S., Registruotas vaistininką f

komo už ragų. Juk dar neseniai 
pals Gromyko ir pats čemenko 
keikė, prakeikė prezidentą Rea- 

‘ganą, visos sovietų Rusijos aki
vaizdoje prisižadėjo niekados 
nebesėsti prie derybų stalo, kol 
nebus atitrauktos iš Vakarų Eu-

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų

LINKI VISIEMS GIMINĖMS, DRAUGAMS 
IR ARTIMIESIEMS.

Lnž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

B toma-r ----------- ------------------------ ----------.... *10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA I dalis 208 psl.

II dalis, 229 psl. .----------—...... ................................ ..... ........

' 3. Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ________ __

. 4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psk

5. Prof. P. PakarkEo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN- 
| TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl ..............._............. _

i 6. J. Venclova*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

*6.00
*6.00

*5.00

*5.00

uoo

> psL ------------------------------------------------------------ 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Hoisted St., Chicago, UI. 6060*

”00 puslapių knyjją, kurion sudėjo viską, kai bet kada b 
ror. bet kuna kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 

tr lietuviu kalbą Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas genausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.
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J. VENCLOVA

REORGANIZUOTIEJI TĘSIA DARBĄ

Amerikos Lietuviu Taryba

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANA

Liūdas guli pačiame sav

$48.00
J2&00

$45.00
$24.00
$5.00

$40.00
$22.00
$12.00

$4.00

Užsieniuose:

metams __
pusei Ine tų

metama - ,
pusei metų ___
trims megftgLgrr^

HUs 
$5... Petrą 
. 71913;

Truputį 
bę, kuri 

s rei-

As of January lt IfSO 
Subscription Rites:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
Jx months, $12.00 per 3 months In

itrapbrtuoja 
dideftu inir- 
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Tuo klausimu pasisakė keli valdybos nariai. Kalbėjo 
Dr. Vytautas Daugis. J. Bagdžius,. Birutė Kemėžaitė. 
buvusi Reorganizuotos LB pirmininkė, Antanas Marma, 
Detroito atstovas ir visa eilė kitą.

Df. Šimaitis trumpai sutraukė pareikštas mintis, 
panarnėjo, kad per dešimti metu nebuvo jokio reikalo 
kaitalioti Įstatus. Nutarta klausimą atidėti kitam susi
rinkimui. jį pastudijuoti, rasti tiksiu pakaitalą, o radai 
jau spręsti. Didelė atstovų dauguma pritarė Šimaičio 
pasiūlymui ir atidėjo iškeltą' klausimą kitiems 
metams.

pries valani^eį 
sumanumas juo

.jau siunčia mkne pa 
■ ‘fcrbfea Liūdo min

’asakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

Liūdtn gyvai pnSittiena sesuo ir jos netikė
tas ftvfifr&š kfeut/b&e. Jani pasi/odė, lyg jis ma
to Gyniotą šaunant j ją. Taip, Gyniotas ją nu- 
šdvė, įtik jm Matė. Galvoti daugiau 'Liudas neturi 
laiko, įteikia slėtfėft kiekvieną liksnyno krūmą ir 
būti pasirengusiam gintis bei slėptis,

.....r ra n (Bus daugiai*)

1SS1- 
zemės. 

a Užpakaly, nors Ir labai

— Vyrai, murhš reikia nutildyti lenkų arti
leriją, jei norime gyvi išlikti. Liudas ir Sarkanis 
apžvalgysite frontą už alksnyno, Nausėdis ir Ma
rulis palaikysite ryšius'tarp žvalgų ir manęs, o 
visas būrys plačia linija seksime juos. Supratote? 
Visiems vykdyki įš&kytaą.

Liudas ir . Sarkanis Vėl eina drauge kaip aną 
naktį, tik dabar yra diena ir ūžia ne vėjas, ir 
krinta ne sniegas, bėt švilpia artilerijos sviediniai 
ir į alksnynę feųate byra įmestos žemės.

gulinčiam, tiek stovinčiam. Stovėdamas jis ge
riau gali sekti frontą, sviedinių kritimo liniją ii 
savo kareivius. Sviediniai pradėjo kristi jo vytų 
linijos užpakalyje ir eina tolyn. Vadinasi.-fenkų 
artileriją padarė klaidą: paėmė taikinį :ną pries 
lietuvių apkasus, bet užpakaly jų, ir todėl žalos 
Gynioto vyrų linijai negalėjo padaryti. Bet kas, 
jei lenkai savo klaidą pastebės ir staiga savo tai-

nadąisve jLtrise’.'. . '

' Lę).-etfeatSis.
Apie KrĮštątįš. gihdmb laikus 

didelę Škįtijog;'-dąJįUž Vyslos 
ligijDono ar Volgos senovės ro
mėnai pradėję; vadinti Šarmai 
tią, kaip ii konstantavo rasų is
torikas prpf. L-Zebelir. (Istorija 
suslįkj žizni, .Moskva. I t. ‘263 
p.)“Romos rašytojai, pirmas iš 
jų Pomponitis Melą, rytu Euro
pą už- Vyslos Sarmątij;u vienok 
ir romėnų rašytojai neatsisakę 
nuo skitu vardo”. Istorikas plof. 
dr. J. Jurginis (Renesansas ir ha 
manizinaš Lietuvoj. -1965^134 p ) 
pažymėjo:- “Į Sarmatijd'-įėjc ir 
Lietuvą”. Sulig M. Stryjkowski' 
(Kronika Polska, Lrtewska. It.) 
sarmatai daugumoj - susidėjo iš

Visi laukė rezoliucijos komisijos pranešimo. Komi
sija posėdžiavusi ilgesnės pertraukas metu ir priėmė tri
jų dalių pasiūlymą. Pirmoje dūlyje būVP aptarti per de
šimties metų atlikti darbai, antroje dalyje paliesta sti
prėjanti, auganti didesnę finansinę galią turinti R. L. 
Bndrūomėūė, o trečioje dalyje paliesti: artimiausios^ arei- 
ies užsimojimai. Konferencijos , dalyviams buvo jdb-

Buvo Įdomūs vietos atstovų pranesiinai. Y^atiūgal 
Įdomūs buvo ^Detroito atstovo gana smftlkfts ir gyi^as 
pranešimas,. ■/: ‘ L
Atstovams rūpėjo patirti Dr. Butkaus Bmės 'užvestos by
los klausimas. Bylą Amerikos teismuose ^adėjb afioji 
Bendruomenė. Logiškai galvojant, ji privalo bylą nu
traukti. Jeigu ji yra pasiryžusi bylą tęsti,-tai kito. - kelio, 
nėra, kaip gintis. Vienas Draugo redaktorius pasiūlė 
R. LB “Įsitraukti Į planuojamus naujus 'Bendruomenės 
rinkimus ir užmiršti bylą. Jeigu ji laimės riūkinĮūš, tai 
ji viską valdys> o jeigu pralaimės, tš&jj&štl&s BeStdriiO- 
mėnėje- Vienas atstovas konfetč .nėi^i jirimihė, kūd 
kimai buvo nesutarimų pagrthęlaš. ĮĄ'ęRUiŽfikąij ‘Arė
dami laimėti rinkimus, atnešė didžiausius pJub^us7j>aI- 
sų> visai Į sąrašus neįtrauktų žmonių ir Įmėtė . Į rinkimi
nę balsų dėžę. Frontininkai klausimo nenorėjo, svar
styti, todėl ir prasidėjo nesusipratimai. Bendruomenės 
kadencijos pabaigoje Domas Adomaitis, rezoliucijos ko
misijos pirmininkas, perskatė paruoštą pareškimą. Jis 
buvo priimtas vienbalsiai.

Buvo dar pora pranešimų praktiškiems konferenci
jos reikalams, o vėliau dešimtmečio . konferen
cija bangta Lietuvos himnu.

Vakaro toje pačioje salėje buvo Kūčios. Programą 
pravedė aktorė Sofija Adomaitienėj Kūčių istorija pa
skaitė kanauninkas Vaclovas Zakarauskas. Sofija Ado-. 
nSitienė labai gyvai supažindino susirinkusius su daini
ninke Buntinaite, muziku Manigirdu Matijošaičiu ir 
kitais programos dalyviais.

— Ne, tamsta leitenante;
Dar keli sviediniai sprogią tarp apkasų. Gy 

niotas mato, kad lenkai ima' taikyti arčiau Į ap 
kasus, matyti, jie suprato savo klaidą. Toliai 
laukti ntbe^ąlima: sviedinių kimša artėja Į ap 
kasūs. Šokti į priekį, reikia išsigelbėti

— Penkiasdešimt žingsnių Į priekį, pirmyn, 
— sukomanduoja.

Vyrai šoka b^ti. Jie žemai susilenkę^ jų di
deli žihgsiai, jų rha-koše šautuvai su ilgiis dur 
tutaX jų akys Įsmeigtos į priekį. Vyrų eilė 
ITėsla Ges alksnynų ir jie ten sukrinta ant 
Sviedinių kruša 
WetOTi. ■

Lietas, tiidjąa piliesi khMbjo sparno lei 
ad mes'puolame pirmyn, ir tudįau su

Skaidrus Kalėdų džiaugsmas lai mus 
visus gaivina, padedamas apjungti jėgas 
ryžtingoms pastangoms, kad Nauji 1085 
metai neštų naujas laisvės viltis mūsų pa
vergtai tautai. ... . .

THI LITHUANIA* DAILY N£W$ 
Publlahed Dail;, Except Sunday. Monday and Holiday* 

by The Lithuanian New* PiihWkhtng C*. Inc.
•7W Se. Hahted Street, Chicago, IL $0601 Telephone 421-410*

tenantui
gi-įžk Į savo vietą; -šąi’kjinis tą pat prąnefei deši 
niojo sparno leitenąųtui. Tuojau vykdyti išfekymą

Liūdau ir Sarkanis nuskuba į priešingas pu
ses. Pasilenkusios pj tigtinos pranyksta aicsnync 
lapuose. ' > . •; .

mums pateik© paį pavojingiausią uždavinį. Jis 
nori, kad tave uMūftų, hes tu esi Marytės žuvi
mo liudininkas. Jis nekenčia ir manęs, nes aš jam 
nepataikauju.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyra* seVnadienits, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 v£L popiet, šeštadieniai* — iki 12 vai.

Nuo sausio pirmos, dienoi 
Dienr&sčio kainos:

Chicatfoje ir prienūesčiuo&e:

metams____ _______________ $45.06
pusei metų ________________ $24.00
trinu mėnesiam __________ $15.00

▼lenam mėnesiui____ _______ $5.00
Kitose JAV vietose:

’Tęsinyš)
Gyniotas vaikščioja stačias, apžiūri frontą ir 

besislepiančius apkasuose savo būrio vyrus. At
rodo, kad baisaus sviedinių sprogimo jis negirdi, 
arba kad jokio pavojaus nėra- Šiuo metu jam tik 
rūpi jo kareivių saugumas. Jis lyg geras gydyto
jas. kuris epidemijos metu, užmiršdamas sau pa
vojų. gelbsti kitus.

— Vyrai, pagilinkite savo apkasu 
gilesnė duobutė gali išgelbėti jūsų gy 
taip svarbi yra mūsų tėvynei Lietuvai. Mum 
kia išsilaikyti prieš šią artilerijos ataką, nes po to 
mus puls lenkų pėstininkai.

Vyrai nepakeldami galvų gilina duobutes. 
Liūdo ir Sarkanio duobutės yra greta: juos tik 
sikria nedidelis berželis, kuris, tarsi bijodamas 
baisių sprogimų, dreba visais kvapiais savo lape
liais. Sprogimai vis dažnėja ir dažnėja, rodosi, 
atėjo į asKutinė valanda. Bet kokia viltis išlikti 
gertam nyKsta su kiekviena minute, su kiekvienu 
artimesniu sprogimu.

G/niotas vis dar vaikščioja stačias ir atidžiai 
stebi frontą. Lenkai apšaudo griaunamaisiais 
sviediniais. Jie progsta, įsmigę į žemę, ir jų ske
veldros lekia į riržų> todėl mažai pavojingos tiek

iocailXxes P^T^ikanadoje: 
metanu _______

pusei metų -, 
vienam mėnesiui

Liūdo
tis> beC uždKviny* Neduoda dsNgiau laiko galvoti
Netrukus jis
Gynioto pranešimi Sviedinių krų 
timu dabar aria QynioV> klrių pri 
litus apkasus. Kazin kas iš JM 1

Praeitą šeštadienį Tautinių Namų salėje įvyko JAV 
Reorganizuotos (ar Registruotos), jeigu norite) Lietu
vių Bendruomenės metinis susirinkimas. Tai buvo ne pa
prastas Lietuvių Bendruomenės atstovų metinis susi- 
rinnkimas, , bet clešimtmetinįs-; Ne tiktai'atsakingi pa 
ręigū.dąf,'^t: ir' su^ayūsįeį;svečiai turėjo progos Įver
tinti dešimties metų darbą.■’4‘' :

Konferencijon suėjo ir suvažiavo apie 80 atstovų ir 
svečių. Popietyje, kada keli atstovai baigė darbą, tai sa
lėje buvo virš šimto atstovų ir svečių. Visa eilė lietuviš
kų organizacijų ir įstaigų atstovų sveikino suvažiavu
sius ir linkėjo tęsti užsibrėžtą darbą.

Kaip Registruotos Bendruomenės centro valdybos 
pirmininkas, sekretorė ar iždininkė, taip JAV LB Ben
druomenės tarybos pirmininkas, sekretorė ir iždininkė 
padarė pilną praeitų metų apžvalgą, taip revizijos ko
misijos pirmininkas patvirtino, kad visos Bendruome
nės pajamos tiksliai užrašytos ir padėtis taupymo ben
drovės laikomose sąskaitose. Atskaitomybė tvarkoje, 
nes kiekvienas centas užpajamuotas, o išlaidos turi pa
teisinamus dokumentus. Tai labai malonus dalykas šiais 
sunkiais ekonominiais laikais.

Antanas Pleškys.skaitė turiningą paskaitą. .
Andrius Juškevičius, R. JAV LB vicepirmininkas, 

skaitė Įdomią paskaitą apie JAV LB nueitus kelius. Ji 
buvusi šiltai Nutikta, o pats vicepirmininkas plojimais 
šiltai pasveikintas.

Iki šio meto p. Juškevičius visuomet leisdavo Nau
jienoms spaušdihti parbiškiūSus, bet ši kartą jis rank
rašti pažade j duoti kitam dienraščiui ar žurnalui. Nau
jienų skaitytojams teks skaityti is JAV LB biuletenio 
ar kitoje spaudoje.

Visiems nuotaiką pataisė Clevelande gyvenančio

Barzduko paragintas, kuri iki šio tfteto dar nėra par
baigusi, nors jau mažai tebėra vilties ją laimėti.

Dr. Vladas Šimaitis, JAV LB tarybos pirmininkas, 
gerai vedė konferenciją. Vienai atstovei kilo mintis Iš
daryti kelias pataisas dabartiniuose R. LB Bendruome
nės Įstatuose, bet ji nemokėjo, konferencijon sūsiirinku- 
sieips išaiškinti, užsispyrė prie mikrofono nei4i. Vieni 
suprato, kad baimė ją verčianti prašyti taisyri dabarti
nės Bendruomenės įstatus... Girdi, Bendruomenės prie 
šai galės įsibrauti į Bendruomenę, " o vėfiau iš vidaus 
bandys ją ardyti. Buvo perakaityU Bendl-ūpmenės įsta
tai, kurie įsako Bendroomenės nariams šalinti truk
dytojus.

drebančias beržo šakeles. Jis trumpai prismieha 
žuvusius savo tėvus, sesutę, ir jam atrodo^-kad ši 
valanda yra ir jam paskutinė. Karas vfeą jų šeimą 
sunaikins. Kam jam reikėjo eiti čia į šį pragaru? 
Kam reikėjo jam kišti savo galvą į mirtį? Bet 

į argi jis lindo į pavojų? Pavojus pats atėjo. Rei
kėjo gintis. Ir dabar juk ne lietuviai puola lenkus, 
bet lenkai lietuvius. Kitos išeities nėra — jeikia 
vyti juos lauk.

Baisus trenksmas nutraukia Liūdo mintį. 
Liepsnos, dūmai ir daugybė žemių, kaip koks vie
sulas, pakyla į orą, krinta akmenukai, skeveldros, 
švino gabalai ir sukapotos žalios beržo lakos.
dinys pataikė tarp Liūdo ir Sarkanio apkasų, prie 
ten buvusio berželio. Sarkanis ir Liudas buvo 
gerokai užberti, žemėmis ir, spręsimo pritrepk& 
Gyniotas pribėga prih jų: ' , ’ . *.

— Liūdai, Sarkani, ar jūs sukeisti? . 
Juodu sujuda, ir sprogimų triukšme pasigirs

ta jų atsakymas:

Rąs tmrėtų Mgyti hifetio “Sd^tikThiss y 
lefdlnius, prašome kreipt 

Genules leidyklą. 3?

Žemoji Getija (plačiau'apie ski
lų. safamatų, trakid h getų gi
minystę su lietuviais J. Vencio, 
vos “Senovės tn&ai ii skitai’’ 
(1975 m.).

e) aisčiais
Jau minėtas Strabo bylojo: 

“Anapus Elbės romėnai nėra ate 
ję ir apie šiuos kraštus mes ne
žinome”. Tuo pačiu ir lietuvių 
kilčių kraštas, ktiri> buvo Euro
pos šfeurės iVtuose*, buvo 
beveik terla "n'ėcgnita. Tad ir 
senovės romėnų isterikas C. Ta
citus, dabai maža žinomas apie 
Hetua^iškų kilč/ų gyvenimą kraš- 
T^savo wikale “Germaniase ’ 
(45 c.) pagal germanų nurody- 
mą payadino^s (lietiNftrl&itis) 
bendru'gėb’gratinm pavadinimu 
“Aestyortirn gentes”, t. y. rylų 
aimini^. arba rytu žmonės: dl. 
A- Mei'zen (Siedehtng. II t., 
BęrTTn, 143 p.): “Kuomet lietu
viai romėnams per germanų !ū- 
u"s iš Ėistir, Ošti. Ostland pasi
darė žinomi kaip Aestii”. »

J Bus daugia u J

istorikas Jordąrieš sWsį ,'vėikale 
“Del ofįgine, a.ctįbusqūe .Getha- 
rtim’L (SM Ay p.y £/It^; rašė: 
“Vyslos -apė skirią . jGėįmaniją 
nųdŠkotijos’’. Lietuvės svaido-' 
vas .Gę^KpHias prię .JPijjrięs. upės 
klripęsi.į- savų ’tetiiBs,’- (^o.suqL.

Vol. IV, .TfeV; . ^ųšyj 
prisimiiiliSlę; jon/’jvs ‘esate Jie- 
tiiv'ąi jį; ‘^ufite; progą per siuoš 
pričstts SvadjtoLi iš svetitniiją.

LIETUVOS BEI LIETUVIU VARDAI, 
PAVARDĖS IR VIETOVARDŽIAI

‘ /(Tęsinys)
• * ♦ *

R b), skitais .
Sėnovžš graikų ištenka* rr ge 

ėgi-afas'StTabo (I, 27) pastebėjo 
•šSefroVės graikai gyventojus Ii 
ijctfiįų siatt'r’es kraštų vadino ški- 
tKš”..- Bonifeil’u rašytojas Diodo 
rttš Šičujisą‘’(Ia&. V>, It^ėdamą.

lietUviU: “Noštrt: 
1 makifnė Littiahis”.

. d) getais
Trakų gentis getai tiesiog bu- ‘ 

' vb vadiiiami lietuviais. Ad. Bre~ 
i menis (A- D. 1073) ^ėfli-ale “De 
situ Daniae (c. 224) getus lai
kė Ketifviais: Geibo.- id ėst Li-j 
l'OVanės’-. Tos pačio- nUcmonės I 
•laikėsi ir Chronicon-Polono-Si., 
lasiacum (13 amž.): “Gelhos id j 
ęšt Lithwancs”. Tą jiatĮ 
itj vfenas iš pačių žymiausiu pa-1 
šaulių: istciikų prof, d r. R- La
tham (The Germania of Tacitui. 
London. įžg). Gi 12 amž. Kroku-j 
vos vyskupas V. KądLubek '(Ch- 
ron. Pplcn-) rašė: ‘Gete ciięti 
fuere Jazweze) jotvingiai)”.

Antra vertus lietuviai vadino- ’ 
si ir getai.-. Tai Uudija ligi šiol j 
’Šlikęs senasis žemaičių pavadi J 
nimas Saimogitia. tiksliau tari-aid/

*1 -eerti zž?'75 —•"•-y-A'- -- - - - •■••••• ■

\ 5;'-- -W

1 p P itB

.b.'DL'-.-L'įi:



Viktoras Petravičius

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metu

draugams ir pažįstamiems

I RI J V KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINIam

PERKRAUSTYMA1

BEVERLY HILLS FLORAL CO

RADIJO iCIMQS VALANDOS

OSEPHINE MILERIŪTe

Uziūtė

T T1 J

1933 S. Manheim R<L Westch<«t«r, IIL 
VALANDOS: 3 8 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

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

“Lietuvos Aidai5
KAZĮ B«AZDHONYTt 

yr»ru—į

MOVING
Apdraustas perkravstymas 

Is įvairi y itstvmy.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems -draugams ir klientams linki

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMtchcster Community klinika. 

Medicinai direktorius

Knyga su lomiomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su per- 
siuntimu).

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ metų 

VISIEMS LIETUVIAMS

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “’Naujienose” ir pas 

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

1133; & MaHfed.St Chicago, III. 606G8 
",Tekt. CA 6-0970

Modernios technikos dėka pa
galiau visai patikimai tiksliai iš
matuota mxsų planetos J žemės 
paviršius.

Mokykloje

— Pasakyk. Laimut, kur 
Lietuva?

GENE ir BARB DRISH
TeL. 582-8055

11028 Southwest Hwy., Paloi Hills, Illinoii
TeL 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Leidimai — Pilna apdrauda 
' ŽEMA KAINA

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-3063

Linų rovėjos, grafik

VAKARŲ VEJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšta 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

ENTAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTA1G 

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

Ąbi^mavičium'' išgirdau lenkų- 
vadovybę, jam gavus brolio laiš
ką. tyčiomis kelioms dienoms 
brolį uždarius. kad kokie ehūli- 
ganai ar siigyvujėje .kareiviai r 
jam ko blogo nepadarytų. Iš ša-' 
lies gavome žinoti, jog brolis, 
atsidūręs kalėjime. pasisakė žan 
darų viršininkui Kirtikliui (su-l 
lenkėjęs lietuvis, bene nuo Du
setų), esąs - komunistas ir komi-l 
sąrąs, kuo skvrėsi nuo daugelio' 
kitų komunistų darbuotojų, ku
rie pavojui užėjus virto renega
tais arba mėgino lenkams teisin 
tis ir išsisukinėti; vieni bado 
spiriami komunistams tarnavę 
kiti net šiųjų buvę verčiami tar
nauti (niekas nevertė!).

Bendras viso Žemės kamuo
lio paviršius (vandenys ir sau
sumos) apima 510,8 milijonus 
ketvirtainių kilometru.

Sausumos apima 149,02 mili
jonus ketvirti kilometrų, okea
nai. ir jūros užima 161,06 mil. 
ketvirtad. klm.

Europa su Azija drauge api
ma 24,23 mil.’ktv. klm.

leštadieolais Ir MtattUanUi* 
DM 3:30 Hd 0^8 nL ryta, 

WOPA - 1499 AM 
trixsliu*|»m*s Ji aiO«v NvdijM 

Ma.

iuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULU 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
lormomis.

Tis čia M’ parašė laideli M*vO- . 
kątui VvvtiU ni Atmaina vielų, ] 

j mudviejų politiniam pažįsta- 
I mtn, kurį žinųįjome esant Piku-i 
; dskio artimą žmogų ir skiriamą'

V Infeus vyriausybei! Brolio lai
škeli pasiėmęs nunešiau Abra- 
mėviėiūi kurio namie neradau;

I laišką ten palikau. Bene kitą 
dieną brolį suėmė ir nusivedė

! Europos viešbutis, kuriame su-.. 
; s šilko sau lizdą lenkų karo žan

darai. Tik jį š namų išvedus, 
buta’i įsiveržė. Arvbėlil’Otos 
"poniutės" vedami, savanoriai 
"'■ ukilėl ai” “komisaro” imtu, 
įbauginę brolio žmoną, išgrioz- 
dę išvertė visą butą ir nieko ne
pešę. pikti sėjo. Tai buvo tos. 
rūšies tipai, kure mušė ir žu
dė ..komunistus” ir žydus. Len- 
kų vyriausybė mėgino užginčy
ti neginčijamą balandžio inėii. 
žydu pogromą, aiškindnmasi, jog 
tebuvę nužudyti keli komunis-. 
t ū — žydri.) Pats betgi mačiau

; Dominikonų gatve ir gatvele 
; lenkų varomus senius — žydus 
! ir žydes, sukruvintus ir apiplėš

tus, kurių nekemunižmu, rodos.
į niekas negalėjo abejota Mačiau' 

taip pat gulinti Ignoto gatvėje 
užmuštą ir sukruvintą sėną žy-

■ <lą. Pagaliau pas advokatą O., 
Finkelšteiną mačiau viėną nu
žudytųjų žydų nuotrauką. Skai-'

, Ūiau žwlu memorialą lenku vv-. 
riausybei. Tat! neslepiant brolio

' nuo lenkų vadovybės, mums rū- 
Dėjo labiausiai.’Lad tuo būdu jis < 
būtų ypdraustas nuo chuliganų: 

— savanorių žiaurumo- 1
Brolį Suėmus? ne tuojau gavo.J 

i me žinoti., kur jį uždarė. Vis del < 
- to mūsų moterys patyrė ir jį p r:-j

Ypatingai tuo buvo sustrūpi-, 
tnę žmonės, kurie patys buy j 
prisišlieję prie komunistų, tuo 
pelnijęsi. žeminęsi, šliaužioję. 
Turiu pasakyti, jog sprendžiant 
jšįVilrria.us prityrime šit jo dan- 
giakąlbemis tautomis, ir dažnu 
viešpačių maihymu, niekas ki
tas nebūv b jt‘ek yė’ urna i. • ia t ęs 
ir žemui^šis, o čia pat r ziaure- 

'įjės, ■ žyėrSję^ šžip tenykščiai len 
‘kaį ir'.t’ammibji lenkai. Nentios 
tabu, jog prisižiūrėjusių jiems 
Vilniaus lietuvių š rdyse ne 
tiek ^"neapykantos prieš juos 
yra radęs,, kiek paniekos ir pasiį' 
biaurėjimo jausmo. Tas jausmas,, 
suprantamas tiem 
susidurti su ienkų miesėieiiiints 
ir sumiėsčibniejiisia:s Ižajbrats, 
deja, pačius vilnie'ius nekartą 
per daiig puikybėn kelia: netik, 
santykiuose su,žemos etines kul
tūros “lenkais”^ pet ir su lygiais

nar Ud p*-k
txL*nir 

vtam tt WC®V N«Mm, 
h«n«i 14M A*. 

St ?*«t*r»bCT£. Ha_ 12-JO imi 
Ii vns Ul£ AM NMkd 

m ir. 7im strMt

M. BIRŽIŠKA ” -• ■ . ■ ’F

Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų
(Tęsinys) tuo atžvilgiu vilnie ran.s lųjui-

viams. kitų -Laitų .žmonėmis, net 
su kitų Lįetiiyos kraštų lietu
viais nekartų iiė^įma sau vaiz
duotis esą geresiiįo molio, .ge
riau. šUH.mĄ ‘i, gfrnę ‘ to’čul'.s- 
iii'...).’’tlė-Įiį, li^iuhų viiuprae::

VUniaus'LeliivitI 
cii.^a prjes lenkų

DR FRANK PLECKAS
' OPTOMETRISTA5

KALBA LIETUVIŠKAI 

-2618 W. 71št St. TeL 737-5149
TilęrffLp akis Pritaiko skiniui 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
' 2656 West 63rd Street

Valanda: antrad. 1—4 popiet, 
$ ketvirtai. 5—7 ybL vak.

Ofiso rolafonas: 776-2880,
&waencŲo$ telef.: 448-5545

P LtNKsSfŲ KALĖDŲ IR LAIMINGI.

.O ' , NAUJU METŲ
•O -LINKI

TEL. 233-8453

Service “461-0)0,’ Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

sL^bisi ii 
;atvąru- 
Okilpąčiją, bėt 'tųiu savybių kil
mė turi. 'savo drąša iy pat
variuhas tiėviėn :'' vilhi^čių^bei' 
ir šiąip Lethyhi Išt'onjb'š dijo- 
tnuo, 2j;viiniėčiūdse jfė tėra šiuo’ 
nepaprastu laika griežčiau pa- 
sireiškęį 3) pati vilniečių veda
moji 'kova riė Tiktai "Stiprina Lis 
ittūdo savybės,’ bet ir/, ginkluoja 
žmogų keliančiu-doriniu, teisin- 

kurie gavo go e^fešib }UMĄįh. Toji- kova 
{traukiai visus; bet nevienodai; 
kas Lyra jos tlktši- kiek, tepaliee-

3 tas-, nebe Vilniaus.- srityj atsidė- 
į ręs- virsta ne -tik paprastas pap- 
|.rąsęiąusįasK bet^č kąr'Jais, ąpy- 

menkis -žmogutis*-. ■ ■ • -
Balandžio 22 ąr 23 d- mudu 

- su- žmona.nuėjova brolio butan 
į patirti’ apie jo likimą. Radova jį 
; (ir jo žmoną) neišvažiavus, kuo 
}'nuoširdžiai pradžiugova. Ėmėva 
tuojau tartis kas dalyti;,ries jam, 
kaip buvusiam švietimo komisa
rui. šiuo metu grėsė' didžiausias j

i pavojus. S u tarė va padaryti taip, i 
kaip aš buvau padaręs komunis. 
tams Yihijųrt^grobbs: pranešti

. okupantų yyriausybei savo ad- —Tėvelio kambary kabo 
i resą ir laukti, kaip-sioji pasielgs sienos.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
. takų chirurgija.

Florida

Telefoną* 523-0440

■

_____________ M



Kinija atmeta Markso-Lenino teorijas
•Kinijos komunistų partijos j išsprendimui moderninės dieno 

organas ‘“Žmonių Dienraštis” 
praeitų savaitę pareiškė, kad 
ortodoksinė
x a atgyvenusi savo svarba bei 
išmintį ir ji negali išsprę ti ša
lies problemų..

klausinių”.
(Kinija jau kuris laikas dabar, 

marksistų teorija oo Mao Tsetungo mirties, rodė
• ženklų, kad ji smerkia ir alsisa- 
Į ko pagrindinrų ortodoksinių ko- 
| munizmo principų. Pavyzdžiui, 

Pirmą kartą nuo komunistų ekonomijoj? Kinija kasdien ar 
sutemos įst^rghno Kinijoje, vai- čiau Uer 
darnioji partija pirmame pusią- ceptų — atgaivinta privatinė 
pyje patalpintame vedamajame j prekyba ir leidžiama gyvento- 
sako. kad komunistu ideologu jams pasipelnyti iš savo suma- *. * i 
nuo Karoliaus Markso iki Vladi- ■-------
miro Lenino skelbiamos mintvs , kvstęs 
ir mokinimai yra pasidarę be
verčiai.

^‘Marksas iš šio pasaulio pasi- pirmą nuo komunistų per- 
traukė prieš 101 metus; jo ras-lėmimo, kiniečiai gali sočiai savo 
lai rašyti prieš šimtmetį”, sako 
Kinijos valdžios organas. Jo vi
zijose atspindėjo to laiko galvo
sena, bet nuo tada padėtis pa
saulyje labai pasikeitė. Jo idėjos 
šiandien nėra priimtinos”.

Laikraštis pridėjo: “Daugely
je dalykų Marksas, Engelsas ir 
Leninas neturėjo jokio patyri
mo ir jie net nebuvo su jais kon-

a prie kapitalizmo pre-

i numo ir darbštumo. Ir ūkinin- 
srily Kinija dabar ne tik 

leidžia, bet ir remia kapitalistinę 
iniciatyvą. To pasėkoj šiandien

šeimas išmaitinti. Sovietų inipe-

bub žing^mL žmonių progreso 
eigoj^Redcia tikėtu, kad neuž
ilgo, kada dabartinius Kremliaus v . 
senius pakeis jaunesni ir gabesni ( 
pareigūnai, kuriems jų žmonių 
gerovė rūpės daugiau negu as
meniškas ištaigingas gyvenimas 
ir privilegijos, Rusijos žmonės 
turės irgi progos pasidžiaugti 
geresniu gyvenirnu.

ifJei m.:s, kartais nežinios var- 1 
ginami, klaupdavome kaip ir 
kada tokie milžiniški slibinai 
kaip komunistinė Kinija ir Ru j 
sija išsiraups iš to raudonojo, 
žmones slopinančio dumblo, da
bar turime atsakynuj iš Kinijos.'

J. Skinkys

YPATINGAS UŽGIMIMAS

Xes mums gimė Kūdikis n 
rijoje, kurioje nusenę Kremliaus mums duota Sūnus: viešpats-į 
carai bijo netekti savo karališko 
pertekliaus gyvenimo ir aklai 
yra apsikabinę bevercias Mark* 
so-Lenino teorijas, žmonės iki

vimas yra ant Jo peties, ir Jis 
bus vardu: Nuostabus^ Patarė
jas, Galingasis Dievas, Būsimo 
jo Amžiaus Tėvas, TAIKOS KU-

šios dienos turi tenkintis blogės- j NIGAIKšTIS. Jo viešpatavimas ' 
niu — ir kokybe, ir kiekybe — 
maistu. ?

Šis kiniečių paneigimas ir re-

daugės ir taikai nebus galo; Jis 
į sėdės Dovydo soste ir Jo kara- 
’ lystėje, kad ją sustiprintų ir pa- j

RIAL BĖTATI Mi *AL£

TeL 847-7741

*

6529 So. Kedzie Avė.

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS" • PARDAVIMAS • VALDYMU. 

B N0TAR1ATU • VERTIMAI.

3TSŲ RCŠię DRAUDIMO AGENTŪRA

I. BACEVIČIUS — BELL REALES
INCOME TAX SERVICE /

778-2233 - -

r A WOT OS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJEB 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSD4OKXJIMAI1.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

£212 W. Cermak Road

UAL I. ST ATS FOX SALI 
hami m* Zewi« — F*rd<YirmM

takto turėję. Mes negalime pasu’ pudiacija marksistinės-leninisti-J remtų teismu ir teisybe jau da-1 
kliautį Markso ir Lenino raštais nės teorijos ir mokslo yra svar- j

___

SAVINGS
sea us for 
financing.

* AT OUK LOW UTE
> Rt PAY fu f |

Interest Compounded 
Daily -nd Paid Quarterly

Interest Rates 
Pa>d on Savings

Mutualjedera 1 
Savingsandloan

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.; 847-7747

SERVING CHICAGGLAND SINCE 1905 •

bar ir per amžius. Kareivijų,
Viešpaties uolumas tai pada-! kyklą, negu jie šiandieną ei- gu geri mezytojai p.adės tei ’h 

į rys”. (Izaijaus 9:6, 7). 'na/ Jienis žinias žymiai arAsciau ir
1 ‘ * - - - - suprantamiau.

] miokvtis 6-taLs metais, turėtų 
pradėti ketvirtais.

Alalcniai kviečiame pašilčiau- j (Mokytojai ir psichologai nu- 
: syti šios radijo programos šian i statė, kad jauni vaikai geriau- 
; dien 8:45 vai. vakare banga 1450 šiai mokosi. Jie domisi naujais 
į AM per “Lietuvos Aidus”. } dalykaisjuds stengias suprasti ir 
i Sekmadienį 9 vai. rylo malo- Į labai gerai įdeda į atmintį.
: nekite pasiklausyti per Sophie! Vaikams lengviau- išaiškinti 
. Barčus radijo banga 1490 AM t matematikos, fizikos, chemijos 

t/Aiau^onKU) paoauuwi . Jr ypatingai kalbos reikalus.
f Jei Jums patinka mūsų radi-1 Svarbu, kad vaikai būtų sveiki,

‘‘Džiaugsmas pasauliui”

1 jo programa, malonėkite para- 
j šyti. Prisiusime knygelę “Iš pra- 
j eities tavo sūnūs te stiprybę se- 
■ irtis”. Mūsų adresas: Lithuanian 
I Ministries, P. O. Box 321, Oak 
Lawn, IL 60454.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Vietoje pralieti'9 mūrinis. Labai geros pajamos,
• i TSilnlir' T r> fOTnrll n Iri,i CLjLT'm invoc.

— Kondahare, Herote ir pa
čiame Kabule rusai negali pa
vieniui j miestą išeiti ,nes vietos 
gĄ’ventojai juos peiliais bade.

--------------------- i-------------------- -  l

:— Kinijos komunistų parti
ja sudarė komitetą partijos ide
ologijai pritaikyti praktiškiems

! gerai pavalgę ir pailsėję.
(Specialistai piginą išvados, 

kad , vaikai daugiau’ išmoks 
jiems bus lengviau mokytis, jei- Kinijos reikalams.

Vietoj kalėdinių atvirukų, eina šis sveikinimas.
.VAIKUS ANKSČIAU LEIS 

Į MOKYKLĄ

Washington, D. C. — Moky-.' 
lojai, psichologai ir auklėtojai, 
prieina išvados, kad maži vai
kai turėtų eiti anksčiau į mo.'

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

GIMINĖMS, PAŽĮSTAMIEMS IR BIČIULIAMS 
LINKI

Juozas ir Zuzana Ufartai

ADDRESS.

CITY STATE

SEND TO:
R. KAČINSKAS
900 ST. CHARLES AVĖ.
BALTIMORE, MARYLAND 21229
NAME______________________________

V—-3
Ideal 

Christmas Gift
Mounted on a maroon 
background within a 
14X 18 matboard__ $15.00

Unmatted Print____ $10.00
Postage is included

.. FILOSOFO PAREIŠKIMAS

Tris dalykus moterys padaro 
’š nieko: Skrybėlaitę, salotas ir 
ginčą su savo vyru.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. , 
Herman Dečky» 

Tel. 585-6624

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Liberty federal /avings 
f - ' KO lO*i ASSOCMION

BRIGHTON PARKE IŠNUO
MOJAMAS 5 kambarių butas,: 

Į 3 miegami, suaugusiems, be gy- 
! vulių. Gaunate karštą vandenį.

Skambinti 254-3326

' WHIPPLE — 3y2 large rooms, 
$290, inc. stove, refrigeratoTj 

laundry room. \ ; i
Call Jacob <779-3890., U

WISE

Linksmų Šventų Kalėdų ir Laimingų Naujų
Metų Linki Visiems Geros Valios Lietuviams

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMAI
(Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois)

Valdyba - Direktoriai - Nariai

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR. PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas/ tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori' 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu: •’ ša-.*

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.
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i Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY ■
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd Si.
Tel: 436-7878

r WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

Į PRIVATUS ASMUO IEŠKO 
PIRKTI nedideli ir nebrangų 
namuka Oak Lawn arba Palos 

Heights, III.
Skambinti ryte 

434.8235

MARQUETTE PARK

YOUR DOG MEEDS
VITAMINS,TOO. i

A Sergeants

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ,v 

Turtų Chicagps mieste ĮaMrhĮ. • 
Dirbu Ir usniesčiuoae, fnsli, 

ja r t nt uotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava. ‘ 
-.j Tai. 927-3559 :

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

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avan t

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

į Dengiame ir taisome visu^rikę1 
įšiy stogus. .Už darbų garftn- 
i tuojame ir esame apdraustL

\ ARVYDAS KIELA i
6557 S. Talman Avenue į 

Chicago, IL 60629 , j 
434-9655 ar 737-1 71^Ij

. . . s. . .

M. ŠIMKUS
Notary Publie 

INCOME TAX SERVICI '

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

-■įsymąi .ir kitokie blankai. - • ’1

Homeowners insurance 
•' Good se'ryiče/Good price

p. Za polls, Agent •• 
KOS’/i W. 95th St 

Everg. Park, III. ‘
40642 - 424-8654 »'

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i 
b pagal susitarimą

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, Hl. 60627

^DVUKąTŲ DRAUduk
V. BYLAITIS j

ir V. BRIZGYS
Darbo vslandot: “ 

^uo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitariu^.

<606 S. Itedrie Ava.
Chloro, Ui.
TeL: 778-8000

world on fire

C. Š. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas
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