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INDIROS GANDHI KONGRESO PARTIJA 
LAM RINKIMUS INDIJOJE

KINIJA SUTIKTU DUOTI AMERIKAI 
KARO AVIACIJOS BAZE

PIRMIEJI OFICIALŪS RINKIMŲ REZULTATAI ŽADA 
VISUOTINĮ LAIMĖJIMĄ KONGRESO PARTIJAI

NEW DELHI, Indiją. — Sek
madienį pasibaigė dvi dienas už
trukę rinkimai į 524 atstovų par
lamentą. Pirmieji oficialūs pra
nešimai rodo visuotinį laimėji
mą Kongreso partijos, kuriai 
vadovauja buvusi premjerė In
dira Gandhi. Iš 94 distriktų at
ėję, oficialūs rinkimų duomenys 
rodo, kad juose 71 Kongreso par
tijos narys yra išrinktas parla- 
mentan. Numatoma, kad rinki
niuose dalyvaus apie 200 mili
jonų balsuotojų. •

62 metų Indira Gandhi buvo 
Indijos premjere 11 metų. 1977 
metais jos vadovaujama Kon
greso partija rinkimus pralai
mėjo, o ji pakliuvo į politinius 
nemalonumus. 1975 m. ji.visoje 
Indijoje paskelbė, pavojaus me
tą, tuo suvaržydama pilietines 
teises ir spaudos laisvę. Byla at
sidūrė Aukščiausiame teisme, 
kuris privertė premjerę’ Gandhi

. atsistatydina . Tada ji pateikė. HT^ijonu met^.J
prosovietinę politiką.

Rinkimų laimėjimo ir grįžimo- 
f valdžią akivaizdoj'e ji pareiškė, 
kad Sovietų karo jėgos Afganis
tane sudaro grėsmę Indijai, nes 
buvimas vienos ideologijos su
keltų reakciją priešingų ideo- 
logijų-

Rinkimų metu buvo net kru
vinų susirėmimų, kuriuose gy
vybės neteko net 20 asmenų. 
Sekmadienį Bihar provincijoje 
radikalų grupės puolė politinių 
partijų darbuotojus rinkimų 
būstinėse, norėdamos atimti rin
kimų urnas. Policija, malšinda
ma įsibrovėlius, atidarė ranki
nių ginklų ugnį, žuvo 5 asme
nys ir apie 1,000 buvo areštuota.

— Imigracijos Reformos Fe
deracija (FAIR) padavė Į Ape
liacinį teismą Statistikos biurą, 
prašydama atidėti žmonių sura
šymą, kol administracija nepa
teiks pilnų statistikos duomenų 
apie nelegaliai gyvenančius sve
timšalius Amerikoje.
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Ronald Reagan neatvyko į Idaho, respublikonų vadų 
debatus;-todėl-visi jį gana smarkiai- kritikavo;.

Sausio 8: Gudulė, Apolinaras, 
Nemira, Aleksotą, Gudalis, Ve- 
lotas.

j Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:36.

Oras šaltas, vėjuotai, gali'

Jugoslavijos prez. Tito 
negalavimai

šiuo laiku prezidentas Tito 
yra prižiūrimas dviejų gydytojų 
— amerikiečių specialisto dr. 
Michael DeBakey ir ruso dakta
ro Marat Kyazhev. Tito jau se
nokai yra kankinamas kojų ne
galavimų. Jo liga gydytojų api
būdinama kaip žymi vascular 
blauzdų problema.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, pasitaręs su 
žemės ūkio ir prekybos sekre
toriais, nutarė nupirkti nuo 
Amerikos ūkininkų visus 17 mi
lijonų metrinių tonų javų, ku
riuos turėjo parduoti Sovietų 
pirkliams.

Vyriausybė yra pasiryžusi 
mokėti tas pačias kainas, kurias 
Sovietų pirkliai buvo sutarę mo
kėti. Amerikos farmeriai už 
užaugintus javus gaus tą patį 
atlyginimą, kurį būtų gavę iš 
rusų pirklių. Dabar farmeriai 
nežino, ar ateinančiais 
jiems reikės sėti javus, 
reikės.

Prezidentas -’ pareiškė, 
supirktų javų vyriausybė darys 
-alkoholį, kuris vėliau bus su
maišytas su. benzinu, gazoho- 

metais
ar ne-

kad iš

nių tonų yra didelis javų kie
kis, kurio rusų valdžia negaus.

Aukso uncija - $632
. ZURICHAS, Šveicarija. — 

Praeitos savaitės pabaigoje auk
so uncija buvo nukritusi iki 
$562, tuo tarpu pirmadienį Hong 
Konge už ją mokėjo nuo 648 iki 
660 dolerių? Apie, vidurdienį 
kaina pradėjo kristi, o’ pirma
dienio vakare Šveicarijos ir Lon
dono rinkose aukso uncija kai
navo $632.

Hong Kongo biržoje auksas 
taip smarkiai pakilo dėl to, kad 
ten nebuvo aukso pardavimui. 
Tuo tarpu Europos biržose auk
so dar galima gauti, todėl 
jis kiek atpigo.

ten

pa— Tailande, Kambodijos 
sienyje, pabėgėlių stovykloje 
savitarpio muštynių metu buvo 
nušauta 10 tremtinių.

Kinijos karo jėgos yra pasiruošusios padėti išstumti Sovietų karo jėgas iš Afganistano

KURT WALDHEIM PATARIA NETAIKYTI
EKONOMINIU SANKCIJŲ IRANUI 

\ - Į

PREZIDENTAS REIKALAUJA SAUGUMO TARYBĄ
TAIKYTI EKONOMINES SANKCIJAS IRANUI

WASHINGTON, D.C.— Jung-, ris buvo prižadėjęs nestabdyti 
tinių Tautų sekretorius Kurt į maisto produktų siuntimo į So-

- Waldheim sekmadienį buvo 
-Baltuose Rūmuose ir dvi valan
das kalbėjosi su prezidentu 
Carteriu, Waldheimas patarė 
prezidentui netaikyti ekonomi
nių sankcijų prieš Iraną, nes 
sankcijos nieko nepadėsiančios.

Tuo tarpu prezidentas yra pa
siryžęs reikalauti, kad JT Sau
gumo taryba nutartų taikyti 
ekonomines sankcijas Iranui, 
nes nėra jokio pagrindo laikyti 
izoliuotus Amerikos diplomatus, 
tarnautojus ir piliečius. Prezi
dentas mano, kad visi Amerikos 
diplomatai ir tarnautojai turėjo 
būti paleisti ir atiduota jiems 
ambasada.

SOVIETŲ. VALDŽIAI
REIKIA JAVŲ

Prezidento Carterio įsakymas 
sustabdyti javų siuntimą Sovie
tų Rusijon sukėlė didelio pasi
piktinimo Sovietų valdžios 
sluoksniuose. Sovietų radijas 
skelbia, kad prezidentas Carte-

vietų Sąjungą tuo tarpu.dabar 
prezidentas?’Carteris sulaužė 
JAV pažadą ir sustabdė 17 mi
lijonų tonų javų pardavimą. 
Tuos javus rusai turėjo gauti 
sausio ir vasario mėnesiais. So
vietų valdžia skaito, kad šis pre
zidento Carterio nutarimas yra 
taikos ir gerų santykių ardymas. 
(Matyt, kad Sovietų karo jėgų 
siuntimą į Afganistaną rusai ne
laiko karo veiksmu ir pavojumi

Sovietų valdžia buvo pažadė-
■ jusi neshisti karo jėgų į kitas. 
valstybes, bet sulaužė .sutarti ir 
pasiuntė jas į Afganistaną. '

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI 
GALI NEĮVYKTI

Sovietų valdžia labai nustebo 
prezidento Carterio pastabomis 
apie šiais metais ruošiamus 
olimpinius žaidimus Maskvoje.

! Sovietų valdžia tikėjosi uždirbti 
! kelis milijonus dolerių, bet da- 
• bar aiškėja, kad olimpiniai žai
dimai gali visai neįvykti. Sovie
tų valdžia išleido milijonines 
sumas žaidimų aikštėms ir nak
vynėms, bet dabar visoms toms 
pastangoms atsirado didelis

1 klaustuko ženklas.
Saudi Arabija pirmoji oficia

liai pranešė Maskvai, kad ji ne
dalyvaus Maskvoje ruošiamuose 
žaidimuose. Priežastis: Sovietų 
karo jėgų įsiveržimas į taikų 
Afganistaną.

Pranešimai iš Afganistano sa
ko. kad nuo Sovietų karo jėgų 
nukentėjo Afganistano kariai, 
bet jie yra pasiryžę ir toliau 
kovoti.

Stiprus vėjas ir lietus 
sugadino elektros laidus
30 mylių vėjas, kartu su lie

tumi.* kuris greit virsdavo ledo 
sluoksniu, sekmadienio vakare 
ir naktį Čikagoje ir jos apylin
kėse sugadino daug elektros 
laidu, šešiose Illinois apygardo
se kelioms valandoms apie 
•30.000 gyventojų liko be šviesos. 

' Dalis Marquette Parko gyvento- 
■jų ;rreteko šviesos pirmadienį 
!lrv*i. ryto it laidai buvo sutvar-

Prezidentas atmete Kurt 
Waldheim© pasiūlymą 
WASHINGTON. — Preziden

tas Carteris,, išsikalbėjęs su 
Jungtinių Tautų sekret- •riu.k.. 
Kurt Waldheim, pareiškė, kad 
jis atmeta parvežtą sekretoriaus 
pasiūlymą laikomiems įkaitams 
išleisi i.

užsienio reikalų minis- 
tciis pasiūlė išleisti visus įkai
tus, jei JAV >f;<-ialiai iš
klausyti Ir' v aidžios kaltini
mus Irav Lachui. Jeigu ar'cri- 
kiečū>‘: uiicialiai tuos v taiimus 
išklausytų, tai t"'-: trano val
džia paleistų ’ i-.as Įkaitus.

Prezidentas Carteris, pasita
ręs su JAV saugumo tarybos na
riais, pareiškė, kad Amerikos 
įkaitai privalo būti paleisti be 
jokių sąlygų. Jiems nėra jokio 
reikalo klausyti Irano tarpusa
vio ginčų. Šachą gali .kaltinti 
patys iraniečiai.

Protestai prieš rusu 
įsiveržima

TEHERANAS. Iranas. — Gru
pė 65 afganistaniečių praeitą 
sekmadienį buvo pagrobę Afga
nistano pasiuntinybę, kurioje 
penkias valandas protestavo 
prieš rusų įsiveržimą į Afganis
taną.

Kitur Irane įvyko smarkus 
susirėmimas tarp šijitų grupės 
ir sumi grupės musulmonų, ne
žiūrint, kad Tabrizo mula šariat 
Madari šeštadieni orašė savo 
pasekėjus ne.-iuric^nti mulos 
ChomęifJo siekiams suvienyti 
visus iraniečius.

Sekmadienį mula Chomeini 
kaltino prezidentą Carterį. kad 
jis Kristaus pamokymus nau
doja blogio darymui, išdavimui 
ir visame pasaulyje despotų pa
laikymui.

— Prezidentas Carteris, priža
dėdamas supirkti visus šių metų 
javus, šiek tiek apramino far- 
merių nepasitenkinimą dėl už
draudimo parduoti javus Sovie
tų Sąjungai.

— Mokytojai nutarė nestrei
kuoti, jeigu Chicagos miesto 
savivaldybė Šią savaitę mokės 
algas ir imsis priemonių sutvar
kyti blogą Švietimo tarybos fi
nansinę padėtį. ..

kyti’tik po 4 valandų. Šalutinės 
gatvėš buvo padengtos leduę | reikalas eis į specialiai sušauktą

KRAŠTO APSAUGOS SEKRETORIUS HAROLD BROWN 
TARIASI SU PEKINO VALDŽIOS PAREIGŪNAIS

WASHINGTON, D.C. — JAV 
ir Kinija galėtų imtis suderintų 
karo veiksmų prieš Sovietų ka
ro jėgų įsiveržimą į Afganista
ną, — sekmad'enio naktį krašto 
apsaugos sekretorius H. Brown 
pažymėjo dideliame mit nse pa
sakytoje kalboje. Jeigu Sovietų 
karo jėgos nepaklausys Saugu
mo tarybos patarimo atšaukti 
visas savo karo jėgas iš Afga
nistano, tai Kinija ir Amerika 
turės imtis suderintu karo veiks
mų rusams išprašyti iš Afganis
tano teritorijos.

Jau sekmadienį buvo paskli
dęs gandas, kad Kinija sutikusi 
Amerikai . leisti naudoti karo 
aviacijos bazes dabartinėj Kini
joj. Jeigu Sovietų valdžia atmes 
JT Saugumo tarybos reikalavi
mą ir pirmadienį vetuos Saugu
mo tarybos nutarimą, tai visas 
klausimas bus perkeltas į spe
cialiai sušauktą Jungtinių Tau
tų asamblėją, kurioje Sovietų 
valdžia neturi d;^aguims. Vadi
namo “Trečiojo pasaulio’’ vals
tybės, dažnai bendradarbiaujan
čios su Sovietų valdžia, šį kartą 
smerkia Sovietų valdžios įsiver
žimą į Afganistaną ir rengiasi 
reikalauti, kad Sovietų karo jė
gos išsikeltų is Afganistano.

Sekretorius Brown bankete 
oasakytoje kalboje' pareiškė, 
kad jis atvykęs į Kiniją pasi
tarti, kokiomis bendromis jėgo- 
mis galėtų geriau gintis nuo 
Sov’etu agresijos, buvo manda
giai priimtas visos eilės Kinijos 
atsakingų paraigūnų, o krašto 
apsaugos ministeris jam suruo
šė vakarienę. Teko vesti ilgas 
derybas su Kinijos vyriausybės 
atstotais.

Prezidentas Carteris įsakė at
sakingiems pareigūnams imtis 
reikalingų priemonių įrodyti, 
kad Sovietu valdžia neturi jokie 
pasiteisinimo įsiveržimui į Af
ganistaną. Prezidentas noiėtų. 
kad JT Saugumo tarybos pa
smerkimas būtų vieningas. Ge
riausiai būtų, jei rusai atšauktų 
savo karo jėgas, bet Sovietų 
maršalai yra įsitikinę, kad šį 
kartą jie gali užimti didelius 
Azijos plotus be jokio pavojaus.

JAV ambasadorius McHenry 
JT Saugumo taryboje pasmerkė 
Sovietų karo veiksmus Afganis
tane ir reikalavo imtis griežtos 
akcijos prieš įsiveržusias Sovie-! 
tų karo jėgas. Ambasadorius j 
pareiškė, kad Sovietų karo jėgų 
įsiveržimas į Afganistaną buvo 
iš anksto suplanuotas, atliktas 
be jokios provokacijos, šis So
vietų karo jėgų žygis sudaro di
delį pavojų pasaulio taikai ir 
saugumui.

Bangladešo, Jamaikos, Nige
rio ir Filipinų Atstovai pareika- 
lavoį kad Sovietų vyriausybė 
per dvi savaites praneštų apie 
Sovietų karo jėgų atšaukimą iŠ 
Afganistano. Netaikus šį reika
lavimą parėmė ir Zambijos at
stovas.

'Nežiūrint ką Sovietų diploma
tai darytų Saugumo taryboje,
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Sovietų žvalgybos laivas 
Izraelio vandenyse

Izraelio karo jėgos sekmadie
nį paskelbė žinią, kad Vidurže
mio jūroje prie Izraelio pakran
čių atplaukė Sovietų žvejybos 
laivyno laivas Lomar. Jis turi 
visus moderniuosius žvalgybos 
bei žinių rinkimo įrengimus ir 
gali sekti norimus pasikalbėji
mus telefonu visuose Artimuo
se Rytuose.

Žinovai tvirtina, kad tikroji 
žvalgybos laivo paskirtis yra 
sekti Amerikos karines bei lai
vyno jėgas, esančias šiame ra
jone ryšium su įvykiais Irane ir 
Afganistane.

gazcholį
WASHINGTON.— Sekmadie

ni CBb televizijos programoje 
Face Nation buvo klausinė
jame- Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Warren Christo
pher -T is pareiškė, kad JAV ad
ministracija, sulaikiusi grūdų 
siuntas į Sovietų Sąjungą dėl in
vazijos į Afganistaną, planuoja 
pagaminti 500 milijonų galonų 
gazoholio. Alkoholio gamybai 
būtų naudojami grūdai.

Numatoma, kad jo gamybai 
sekančiais metais būtų sunau
dota 5 milijonai tonų kukurūzų. 
Numatoiha statyti dirbtuves 
maišymui gazolino su alkoholiu 
ir bus šiam reikalui duodamos 
oaskolos.

JAV parduodavo Sovietams 
per metus 17 milijonų tonų grū
du. jū tarpe 13 milijonų tonų 
kukurūzų.

Rusai žengia tiesiai 
į naftos versmes

Prancūzų ir vokiečių ekonomi
nės politikos žinovai tvirtina, 
kad Sovietų veržimasis j Afga
nistaną yra tik pirmas jų žings
nis priartėti prie Arabų jūros. 
Po to jie žengs ir antrą žingsnį: 
okupuos Pakistaną. Tuo būdu 
jie atsidarys sau kelią tiesiai Į 
Saudi Arabiją ir į jos žemės 
skystąjį auksą. Laisvasis pasau
lis privalo veikti, o ne tik šū
kauti ir smerkti š’uos Sovietų 
valdž.io- sn ’n veiksmus.

tu

T< ;.is valstijoje prasidėjo 
raganų teismas uz 15 me- 

mergaitės nužudymą.

asamblėją, kuri vis vien pa
smerks Sovietų valdžios įsiver
žimą į Afganistaną. Sovietų 
diplomatai privačiuose pasitari
muose tvirtina, kad Afganistano 
prezidentas prašė rusus imtis 
priemonių musulmonams nu
ginkluoti. bet rusų diplomatai 
nežino, kas ir kaip nužudė vieną 
prezidentą ir paskyiė kitą, ap
vežtą iš Čekoslovakijos. Sov otų 
kontroliuojamas Kabulo ra d jas 
skelbia, kad išleido iš kalėjimo 
2,000 politinių kalinių, bet nie
kas šios žinios negali patikrinti.



Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. 

džiaujant* vien darbais skir
tais artimesni am bei tolimes
niam broliui-seseriai mes turi
me remtį savo gyvenimo die
nas, jei dar žmonėmis šiais 
metais vadintis Retiname. Už 
tai neiškrypdaini į klystkelius, 
visi prisiminkime, kad visiems 
lietuviams prasmingiausias lio-

IR KITO APGAULĖ

l kejimas yra būtinai dvejopas, 
Į Juk, žinum, kad geras ūkinhr 
s kas ix irgi turi dvejopai veikti: 
; neužtenka jam gerai pasėti, 4 
l reikia dar ir varputes-usnis ’ iš-

• j Jauko prašalinti, norint gero
į derliaus susilaukti.

Taip nusiddoda ir žmogaus
| gerinimo čia vien de- j į j

j javiniais > apie sešantai ką? apie •

Vien linkėjimais nepagerinsime savo 
kito gyvenimo: reikia žmoniškos veiklos į 
tokio tikslo siekiant.

(Išbandyta gyvenimo tiesa)
j nuosavybes žalojimą, apie žmo 

Mes lietuviai klausykime Mai- Saus gyvybės (tiek gimusios 
ronio raginimo: jis tamsiausiose tiek dar ne) nieko gero neat-

Žmoniškos elgsenos visiems ir 
visoms šio skyriaus skaitytojoms 
ir skaitytojams! Tik tai ko sava 
žmoniška ar nežmoniška veikla 
užsitarnausime — to galime ti
kėtis Naujuose metuose, šie, 
kaip ir kiekvieni kiti metai, yra 
nenutrūkstamas laiko tekėji
mas, už tai mes turime nutaukti 
nežmoniškumo tęsinį savo veik
loje, jei norime geresnių dienų 
susilaukti.

Vien linkėjimai tik linkėji
mais ir palieka. Jie nepagerins 
mums Naujų metų dienas, jei 
mes patys negerėsime. Už tai 
mes visi turime ryžtis žmoginti 
savas asmenybes, savus nusitei
kimus, norėdami susilaukti lai
mingesnių Naujų metų. Mat, tik 
per asmenybės žmoginimą gerė
ja žmogus, aplinka ir, žinoma, 
visas pasaulis. Pavienio gerėji
mo dabar toli gražu neužtenka. 
Visi turime taisytis. Juk gali at
sirasti kur nors pasaulyje jė
gos įgavęs nežmoniškasis r\ jis 
ardys gyvenimą daugeliui žmo-

reikiamos veik* 
’ mes dejuosime 
o nežmoniškasis 

saviškis nei toks svetimtautis 
mus skaudins toliau* kaip jis 
skaudino iki šioL

Už tat gana mums vien dejo
nių, vien paviršutines švpsenos 

uaJapO _la?!.va,_per.Visų mūsų bei saldžiažodžiaujančio linkė- 
j jimo, kad ir per šiuos Naujus 
metus mes būtume laimingi. 
Kai tikruma mums diktuoja, 
jog norėdami būti laimingais, 
mes turime paklusti Tvėrėjo 
nustatytiems dėsniams. O jie 
yra dvejopi: Pirma, mes turi-

mūsų tėvynei dienose skatino 
mus už darbų griebtis greičiau, 
mylėti daugiau ir karščiau Tė
vynę ir tėvynainius, vyrus jis 
ragino pajudinti žemę. Šio dva
siškio paklausė lietuvių tauta. 
Ir ta žemė pajudėjo anais, net 
labai sunkiais laikais — Lietu-

sieksime: Bė 
Į los, ir toliau

brolių - seserų kruviną prakaitą i 
ir atsidavimą kito gerovei.

Ne kitaip ir šiandien mes pri
valome elgtis. Mes privalome 
visą aplinkos gerinimo veiklą 
pradėti nuo savęs. Tik savos as
menybės sužmoginimas įgalins 
mus atlikti savas pareigas kuo į , x. .• - m t ! ■ ti me stropiau tvarkyti savos tre- genausiai. Todėl liaukimės klau-J . _•> . w __  t..-
sę Visokiausių tinginių pasakų 
apie keptų karvelių apturėjimą 
iš dausu.

t
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O

KAIP PER KALĖDAS LIETUVOJE 
(Koplytstulpis dr. J. Adomavičiaus kieme)

dr
I

t 

s

ženklais- vytimi, Gedimino stul 
pais, prezidentų portretais. Taip 
esti nuteikiamas visų kultūrin
gų tautų prieauglis.

Ne pro šalį bus prisiminti pa
geidavimą visų sergančiųjų: 
kad gydytojai pro žaliukus ryš
kiau ligonio negales įžiūrėtų ir 
esamai bei dar negimusiai žmo 
gaus gyvybei daugiau pagarbos 
rodytų, nes gana jau žemė pri
gėrė negimusiųjų kraujo-jų nu-’ 
žudoma vien šiame krašte, gy
dytojams talkinant, 
kasmet.

milijonai

ir pacien-
jie visu

keti, kad jie pajėgtų visam lai
kui lietuvių ir Lietuvos reika
lais gyventi-niekniekiam^tuš-'

j opos sveikatos — tai yra kū
no, proto ir dvasios (kitaip sa
kant, asmesybės) reikalus. Ant

T„ •• j- i ■ 1 ■ ra mes turime energingai isJau šiandien kiekvienas pra-1 > , . . ° .
dėkime disciplinuoti save. Pra-|Pat rautl vlsas usms>
dėkime visą dėmesį kreipti tikį taiP užkerojusias mūsų nunė; 
į šios dienos tinkamą pareigų at- tai ^jopus sveikatos laukus- 
.likimą. Nuo to priklausys visa Į

nių prie dabartinės techniškos Į mūsų ateitis. Liaukimės nuolat 
j save menkinti vakarykščiais ne- 
' datekliais ar rytdienos rūpes
čiais. Turime sava dvasia — ki
taip sakant, asmenybe — . taip 
per gerus darbus sutvirtėti, kad 
pajėgtume savus darbus rikiuoti 
pagal sekančią tiesą: kaip šian
dien mes.klosimės — taip lai-

pažangos.
ATIMKIME MAISTĄ Iš BLO- 

GAVALIO — JIS BUS PRI
VERSTAS TVARKYTIS

LIETUVIO DARBAS TREJO- 
PUOŠĖ SVEIKATOS 

DIRVONUOSE

Visų pirma tinginiams neturi 
būti vietos mums linkėjimus tei
kiančiųjų tarpe. Deja, tokių 
randasi mūsuose jie mint# 
mūsų duona, o atsimoka blogu. 
Štai < kad ir tas vienuolis: per 
vieną lietuvišką radijo valandė
lę menkina mūsų gerėjimui pas
tangas. Girdi, nieko gero iš šių 
metu nelauktina.

Priešingas tokiam menkini
mui mūsų nuotaikų yra šio 
krašto prezidentas, dabar turįs 
75% šio krašto gyventojų pasi
tikėjimą. Jis tvirtina, kad šiais 
metais Amerika bus stipresnė 
ekonomiškai, kariškai, politiškai, 
moraliai ir etiškai.

Nėra ko laukti ir atidėti—vien 
kitiems bei dvasioms pavesdi- 
nėti savų pareigų atlikimą 
Šiandien visi iki vienam grieb- 
kiinės savo trejopos sveikatos 
dirvas atsakančiai ruošti ge-

estj jam šaukštai po pietų.
Kiek daug yra mūsiškių ne

sirūpinančių grynu oru lauke 
bei troboje. Nevėdinama, prirū
koma — ir taip gero maisto oro 
pavidale negaunama. Pensinin
kai leidžia dienas tamsiame — 
prirūkytame pilname kamine — 
tavernoje. Tai iš kur čia bus 
stebuklas — jų gera sveikata?!

O apie kiek gerėlesnę mitybą 
bei gėralus-nė kalbėti netenka: 
čia kiekvienas kaip išmano, 
taip save 
mas visai 
mitybos 
mals Tas

minga! šiais ir visais kitais atei- { rijusio vaisiaus .. susilaukiiųui. 
nančiais metais ilsėsimės. 1 Pradėkime .savo prptą, kūną ir 

asmenybe gerinti vadovauda
miesi šio dienų mokslo tiesų 
pasigaudami ir Tvėrėjo mums 
nustatytų dėsnių bodami.

Linkėtina, kad lietuvis kūną- c 1 
stiprintų sveika mityba, nauj 
dingu gėrimu, gausiu judesiu,! 
grynu oru ir tinkama kūno 
priežiūra. Dabar labai dažnai 
lietuvis atsimena savo sveikatą 
tik ją beveik visiškai prara-

PRASMINGIAUSIAS LIETU
VIAMS LINKĖJIMAS YRA 

BŪTINAI DVEJOPAS
Labai teisingai į gerą pasi- 

klojimą-naudingus darbus sa
vam kraštui, sau patiems ir 
Amerikai mus suteikė kujtū- 
ringojr Irena Regienė per Mar
gučio radio linkėjimus. Ji, bū
dama skautininke vien darbu ? i
remia savo sagotą veiklą. Ki- dęs. Nors ir tada jis irgi mėgi- 
tiems taip dažnai tušeiažo- na gj’dytis bet dažniausiai jau

vaistyti, nes kaip nuogi gims
tame, taip ir iškeliausime nieko 
kito su ęavimi nepasiėmę, iš
skyrus teiktą pagalbą savo silp
nesniam broliui.

IŠVADA: Todėl visi iki vie
nam šiuose metuose junkimės, 
Balto veiklos pavyzdžiu, tal
kinti vienas kitam, galutinai at
sisakę neapykantos savo arti
mui. Visokeriopa pagalba mū
sų teikiama labiausiai jos rei- 
kalingiemsjr yra mūsų gyveni
mo tikslas ir šių metų vertin
giausia veikla.

PASISKAITYTI: S i d onie 
Maisner Gruenverg: Your Child 
TO — Day and TO — Morrow, 
Blue Ribbon Books, Inc. New 
York City.

Neapsileisti turėtų 
tai. Linkėtina, kad 
100%, o ne vien tik vienu jų 
gydytojo naudingus patarimus 
savo gyvenimo dalimi paverstų.

Pagaliau, kad visi tiek orga
nizuoti, tiek pavieniai lietuviai- 
per asmenybės subrendimą vie
nas kitam broliu taptų savais 
darbais ir vienon vieton savas 
širdis ir protus subūrę, pradėtų 
tikrai lietuvišką-žmoniškumu 
pagrįstą veiklą. .

Taip asmenybėmis sugerava- 
lėjusiųjų trokšte trokšta ne tik 
Lietuva, bet ir visa žmonija, i 
Kuo greičiau ir kuo gausiau ge- j 
ravalių mes prisiauginsime ir 
kuo skaitlingiau juos atsakingo
se vietose patalpinsime-tuo grei! 
čiau lietuviškas rojaus kampelis 
taps realybe mūsų aplinkoje.

Dabar atsakingas vietas užė
mus, eji blogavaliai lietuviai tu-j 
ri vieną iš dviejų atlikti: arba 
s visuomeninės veiklos pasi- 
eraukti, kitam-žmoniškesniam 
avą vietą užleidžiant, arba sa

va asmenybe taip susitvarky
ti, gad būtų pateisinamas jo už
ėmimas iškilesnės vietos.

* * £

ADELĖS DUOBLIENĖS 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

Adelė Dudblienė

diškai, saviškiui visokeriopai 
kilti talkintų. Šioje srityje r ei 
kės mums dar daug pas daz 
buoti savo asmenybės ^tobulini
me, kol mes bent kiek įžiūrimos 
pirmyneigos susilauksime.

Liaukimės vien vaistais mėgi 
nę savas negeroves šalinti bei 
jas mažinti. Linkėtina, kad lie
tuvis dviem uodam vienon vie
ton įkandus, tuojau nesigriebtų 
už vaistų. Mes visi trokšte tro
kštame, kad Dangus mums iš
lytų daugiau pavyzdingų dvasi
ninkų, nes jau iki gyvo kaulo 
įgriso visiems tas netvarkingų 
dvasiškių dangaus akrų• lengva
tikiams pardavinžjimas. Kadan 
gi lengvatikių mūsų tarpe yra 
gausybė — suprantama, kad 
dykaduoniams pragyvenimas 
niekdarbiais užsiimant dar il
gam 
nėra 
raus 
ti, o
sininkai sava žmoniška veikla 
sau duoną pelnytų ir savų darbų 
nepavesdinėtų jokioms dva
sioms, jokiems stebuklams bei 
dievams. Juk, atsirišusį net to
kį batų dirželį mes patys turi
me užsirišti, o ne maldauti, kad 
Šventa Marija šiame darbe mus 
užvaduotų.
NEAPSILEISTI 
DOTOJAI SU

NUOGI ATEINAME —
NUOGI IŠEISIME f ;

Labiau kišene pratupėjusieji 
mūsiškiai dabar šalinasi nuo Į 
lietuvių daugumos. Mat, jie va-] 
žiuoja į darbą kadilakais, kai{ 
kitas lygiai gerai darban nu
vyksta folksvagenu, o sutaupy
tas lėšas panaudoja lietuviš
kiems reikalams. Linkėtina^ ka-! 
dilakiniams * lietuviams taip sa-Į

ŠALTA POMIDORINĖ 
SRIUBA

PROP.: 1 skiltelė česnako, 
didesnis sukapotas svogūnas, 
svarai nuluptų pomidorų, 2

gano. O tas išmany- 
nesiderina su sveikos 
ir gėralo reikalavi- 
toks, šioje srityje mū

siškių apsileidimas verkiamai 
nurodo mums būtiniausią reika-.i 
lą kuo/.greičiausiai;tvąrkytiš suj 
savomis asmenybėmis. Nes tik 
šioje srityje susitvarkiusieji pa
jėgia pildyti Tvėrėjo dėsnius ir 
medicinos nurodyn.us kūno rei
kiamo užlaikymo' srityje.

Taip proto ir kūno sveikata 
J besirūpindami nepamirškime 
i trečio sveikatos lauko-dvasinės 

srities, kitaip sakant asmenybės 
tvarkymo. Linkėtina, kad lietu
vis savo asmenybę žmogintų 
tinkama artimui pagalba, kūry- 
Ibinga nuotaika, malda, giesme 
daina, koncertų-parodų-gėlynų- 
žvėrynų bei parodų — muziejų 
lankymu ir tinkamu vaikų auk
lėjimu
GERAI SĖJA BESIRŪPINDA

MI, NEAPSILEISKIME
USNIŲ ROVIME

Sėkmingiau mums seksis tre
jopą savą sveikatą tvarkyti, kai 
mes lygiagrečiai eisime usnių- 
tai yra įvairiausių negerovių 
šalinti iš savos aplinkos. Vi-; 
siems iš sveikatos laukų usnis 
rauti pasiryžusiems linkėtina, 
kad storosios mūsiškės ir pilvo
tieji mūsiškiai be raguolių, Na
poleonų apseitų, kad jie be ka
vutės ir pepsų pajėgtų gyveni
mu džiaugtis. Linkėtina, kad 
ilgaliežuvės su gandonešiais už
sičiauptų ir orie telefonų valan
domis be reikalo negaišintų lai
ko. savas pareigas apleidus.
?Ž“noma. t;k per asmenybės 

susitvarkymą bus* įgalima toks 
gėris lietuvių tarpe atsiekti. JNe 
kitaip duosis ir su linkėjimu, 
kad rūkstančiais kaminais vtr- 
tę’mūsiškmi paliautų toliau rū
kę^ Tas pats asmenybės žmo 
rwfcejinias yVrf bUttnašt norint. 
k&J degtinėje 1 įmirkusieji Ynu 
sįjkiai išdžiūtų ir Jų lakai gir J 
ttžįėiėn vešlia roie užželtų ir I 
kad nė vienas l Hųvis':nuo da
bar, maistą pirkdamas, nė vie-1 
no savo ar svetimtaučio degti-

laikui bus užtikrintas. Tai 
'gyvenimo kelias pado- 

lietuvio. Mes turime dirb- 
ne lementavoti, kad dva- ENERGY 

WISE

1 
2 
šaukštai Sanflower ar kukurū- 

! zų alyvos, 1 puodukas šalto dar- 
i žovįų sultinio, 4 šaukštai citri- 
-J nę>s sunkos, truputis draskos ir 

pipirų, 4 šaukštai susmulkintų 
| petražolių lapelių, t

ATSKIRAS PRIEDAS: žali 
• saldūs pipirai ir švieži agurkai, 
j plonai ir smulkiai supiaustyti. 
Pasiduoda prie sriubos atskirai.

Visa, kas proporcijoje, blen- 
deriu susmulkinti. Gerai atšal
dyti. Prieš valgant įdėti 5-6 
šmotelius ledo. Daržovinis prie
das dedamas į didesnį dubenėlį 
kad kiekvienas galėtų Įsidėjęs 
i sriubą užsipilti pomidoriniu 

| skiedimu.
I - , \ . -

Kiekis 4 asmenims. Vieno as- 
! mens davinys — 72 kalorijos.

________________________________________Umtt use of diswasher 
to ooce a day, after the 
•veninę meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

fc-'Į"

TURI IR GY- 
PACIENTAIS
pradėsime sa- 
vesti savas at-

— Tailando tremtinių stovyk
loje šeštadienį įvyko dviejų gru
pių žudynės, kurių metu, kaip 
sako pranešimas, žuvo 200 iš 
Kambodijos atbėgusių tremtinių.
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’VnkėtifrtL kad lietuvis vienas 
kflįprn mgdįpiū1 pf dietų ftjdįaū bu 
vfti pajį^itų tmpsiskjs 
viMąs antram .nepąvyz
dėti, bet sava talka, tiesiog žy

Kada, gi, mes 
vais pavyzdžiais 
žalas tinkama kryptimi?! Juk. 
jaunam žmogui reikia kūrybin
go pavyzdžio, o ne saldaus lie
žuvio.- Verskime apsileidėlius 
tvarkytis reikiamai-sakysim, te-j 
gul jie jaunimui skirtas patal
pas nuolat ir prideramose vie
tose puošia lietuvių tautiniais

K



VINCAS ŽEMAITIS

Lietuvos pirmaeilį valstybininką 
inž. Joną Augustaiti prisiminus

Inž. Jonas Augustaitis
Pačių ateitininkų tarpe ši 

nauja ir netiksli St. Šalkauskio 
koncepcija, dildanti, bet paver
gianti tautiškumą, sukėlė nepa
sitenkinimą ir reakciją. Vis la
biau vyko jaunimo atsipalaida
vimas nuo krikščionių demokra
tų tikslių doktrinų ir susidary
mas jau tremtyje rezistencinės 
frontininkų (bičiulių) srovės, 
dar iki šiol nesuradusios sau tik
rai visuomeninių tikslų, pagrįs
ti]. pagal vadistinio “elito” prin
cipus.

Taigi, kaip matome, ši St. 
Šalkauskio doktrina suskaldė 
lietuvių katalikų visuomenę. Ji 
krikščionis demokratus paliko 
be prieauglio (paglemžus jį 
frontinjnkams), gi pačių ateiti
ninkų, kaip tikrų lietuvių ir 
tikru kataliku, idėjas nuver
tino”.

’ Imant visa tai domėn, J. Au
gustaitis skaitė frontininkus su 
jų bičiuliais nevykusia, regre
syvia krikščionių demokratų 
partijos atskala, bijančia viešai 
ir aiškiai pasirodyti viešumon 
su savo nauja ideologija, pa
remta: 1) vadizmu — Smetonos 
režimo imitacija ir 2) artima 
religiniu požiūriu liberalizmui, 
reikalaujanti, kad dvasiškija vi
siškai izoliuotųsi nuo pasaulie
tinės politikos bei partinės veik
los, grynai užsidariusi vienuoly
nuose bei bažnyčiose vien besi-

(Tęsinys)
rūpintu savo konfesiniais užda- 
j viniais.

J. Augustaičiui atrodė, kad 
• š os dvi tezės, pagrindiniai ski- 
į riančios frontininkus nuo krikš
čionių demokratų, sukėlė siaubą 
ypatingai mūsų vienuolynų dva

siniam luomui. Pirmoji tezė bū
tu dar pakenčiama, nes vedizmo 
principas dominuoja katalikiš
koje hierarchijoje, bet .antroji 
tezė būtų tikras bankrotas; ją 
vykdant, finansiniai skaudžiai 
atsilieptų, ypač i vienuolynų iž
dą. Dėl to savaime, gal sutarti
nai, įvyko dviejų partnerių sa
votiškai keista simbiozė. Fronti
ninkų vadai pasiėmė finansiniai 
remti vienuolynus ir jų mode- 
ruojamą spaudą, su sąlyga, kad 
ji remtų frontininkų užgaidas 
bei ambicijas, dėl ko daug kas 
stebisi ir negali suprasti, kodėl 
akcentuojama vienuolynų “ka
talikiškoji” spauda taip daug 
nutolo nuo tikros moralės, kata
likybės ir lietuvybės principų. 
Ir kas dar keista, kad tokius 
dvasiškius frontininkais pavadi
nus, jie žegnojasi amžin tokiais 
nesą. Tai ne tiek senajai, kiek 
jaunajai priaugančiai mūsų (in
teligentijos) kartai neša ir dar 
labiau ateityje atneš be galo 
žlugdančias nutautėjimo ir nu- 
katalikėjimo išdavas. Jau dabar 
tai ryškiai pasireiškia dėl nuver

Kauno pilis'.

plačiau pastebi A. D. Kizlys- 
Kizlaitis aukščiau paminėtoje. 
brošiūroje). Dar neseniai jam 
pavyko tą pat A.L.K. Federaciją 
“sutvarkyti”, frontininkams pa
imant “valdžią” į savo rankas, 
ir jiems nepalankų ilgametį tos 
federacijos ALToje atstovą kun. 
A. Stasį, net jam nepranešus, 
išbraukti iš A.L.K. Federacijos 
kandidatų sąrašo (ALTos konfe
rencijoje Clevelande). Atrodo, 
tais pat tikslais jis apsiėmęs:

Dr. Petro Jašinsko gelbėjimo odisėja

taviškio apskrities viršininku: ir duktė likę pareigose, tai mo- 
pjskirtas notaras Ihjus žemai-1 tina įsileido Ivanausku ^viina. 
t s. Jis, kaip tautininkas, viršai-[žmona mokytoja, o vyras, Liu
cius, burmistrus, nuovadoms vir alas, man perėmus apsk. Koope- 
šininkus paskyrė beveik visur ralyvų s-gos pirmininko parer 
tautininkus. Prasidėjo areštai,jgas, jis buvo kooperatyvo “Žie^ 

. suvedinėjimas sąskaitų. Tiesiog das
džiaugsmas vieniems, kitiems

rūpesčio ir baimės. Sukišo 
’nemažai į kalėjimus, kurie ne- i , > evakuotis. Salomėja 

ir daugelis kitu aukš’u
traukėsi Maskvos

Jas aiškų šeima liko, nes

direktorius. Du mokykli
nio amžiaus vaikai, (rėvai ir 
vaikai jau mirė.)

I suskubo

Jašinskas ilgus žinierius.
Kai studijavo Kaune, abudu 

buvo apgyvendinti M. Šleževi
čiaus šeimoje. Mat, abudu liau
dininkai ir iš jaunystės draugai.

Sovietai okupavo Lietuvą. 
Tėvas, kaip gerai kvalifikuotas 
veterinaras ir turįs didelę prak
tiką, buvo paskirtas Lietuvos

me-)Veterinarijo's departamente ins- 
veikti Ateitininkuose (Taryboje deliai importuoti iš užsienio ir 
ir Sendrauguose), su frontinin- j aukšte? ■ kokybės vaismedžiai.

Dr. Petras 
metus buvo Vilkaviškio apskri-Į 
ties veterinarijos gydytojas. Ne 
tik buvo pareigingas, geras dak
taras, bet ir rašęs specialybės 
klausimais. Turėjo prie sker
dyklos gražius namus, didžiuli 
soda. Jį lankydavo Dotnuvos 
akademijos profsūra, studentai. 
Augmenija, krūmokšniai

tinimo tautinio (pirmoje eilėje) kų pilnai užvaldytos Lietuvių-Be to, kurį laiką luiėjo ir bičių, 
ir religinio idealizmo — stoka Bendruomenės pagalba, gal per į Buvo dapirkęs gretimai žemės, 
dvasinių pašaukimų, kurių neii----------- -j---, -- -------------- ( -
okupuotoj Lietuvoj, nei pas ki-'ALTą ir VLIKą frontininkų re-i Aš nuo Biržų bambizas
tas tautas (pav., lenkus, ukrai- į žimui, ; ' ’ ' _ ’ " .
niečius) nėra.' j P° ju “vadistiniais sparnais”.

■ . v | A.a. velionis Jonas Augustai-
Jonas Augustaitis, kaip rys’įtis į§ esmės būdamas gilus dė

klai negatyvų įgyvendinimo mokratas giiiaį atjautė ir smer- 
šalkauskinės ideologijos pavyzdi kė grup^ vadistu biogos va_ 
matė asmeny iš. tokios pat.su- - - - - - -- — -
lenkėjusios šeimos (Domasze- ’ kiančĮaS;' "žlugdančias”' lieTuvį

- ’ . ‘ į tautą machinacijas, kurias jis
I ruošėsi pagrįstai atskiroje stu- 
; dijoje iškelti viešumon, tik stai-
i gi mirtis tai sutrukdė... Galima 

ninku žymūnu, “dideliu” kata-!
tiku, daug pasidarbavo kadaise 
labai veiklią Amerikos Lietuvių

wicz!), kaip ir St. Š., ;
Adolfą Damušį, kuris specifinė
mis lenkiškomis manieromis įsi-' 
teikdamas, tapęs uoliu front!

Amerikos Vyčius, subordinuoti j Jis, juokaudamas, sakydavo: 

ar tiksliau—pakišti juos ’ na buvo praktikuojanti katali
kė- Turėjo dukrelę Laimutę ir 
sūnų Petriuką. Kai baigė Vilka
viškio gimnaziją, Petriukas 
įstojo į Medicinos fakultetą, o 
Laimutė — į Hupiąmtarinį fa
kultetą. Baigus stiklijWvo anglis
tiką Londo'ne, Anglijoje. Ištekė
jo už agronomo šeštoko. Dabar 
gyvena Los Angeles. Sūnus in-

lies ir tuščiu ’ ambicijų išplau-

tikėtis, kad rasis, kas jį pava
duotų. Tais klausimais savo 
nuomonę bei 80 metų patirti jis

Katalikų Federaciją padaryti bus aiškiaį pasakęs ~ais tiesiog

A XiJS IN TH Z DARK. TTkintlžkij Ir tntymfn 
ijSraiyHud, pafast? ii gyvenimo. Lengvi* rtlliuf, fyrt ralb^. snžiai tileira 
150 paL Kaina $2^0.

Dr. Jwcii B. Xxrtlin, HISTORY OF L1TWUAHIA. Lietuvos tetortfer 
atrinka nuo pat aenuju im&Ų Od pokario ®etę. Vidutinio formato. 145 
p«L. kainuoja >3.00.

Dr. B. Kančios, VYTAUTAS TMB GREAT. Išoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos val/tybėa ir jot kaimynu koriji 
211 paL Kaina S3.00. Sietais vtrieuili *4.00.

Dauguma ifaj knygų m tinkamai dovanot ivalrionda progomii. Jix fa 
tdtaa knygų giHoui įsigyti ataLlmkduf 1 Naujieną arba atritintai čeki u 
piniginę perlaidu 1 *

vien konfesine, parapijine, dig- J testamentįn;ais lietuviu visuo- 
nitoriams pataikaujančia (ką . menei žodžiais «Dviejų pa. 

saulėžiūrų varžybos” paskuti
niame 150-151 knygelės pusla
pyje:

“Kai 1918-19 m. grėsė Lietu
vai pavojus iš beužplūstančios 
bolševikų kariuomenės, sudary
toji teisingumo ir lygybės prin
cipu visų partijų vyriausybė 
1919 m. sausio mėn. 2 d. pašau
kė tautą laisvei ginti, ji atsilie
pė, stojo savanoriai ir Lietuvos 
laisvė buvo apginta. Tas parodo 
teisingumo ir lygybės jėgos 
reikšmę. Be šio visų bendro su
tartino žygio Lietuva nebūtų 
prisikėlusi, kai bolševikų ka
riuomenė vasario mėn. 12-15 d. 
buvo pasiekusi Kėdainius, Alytų

ir supo jau Kauną.
1938-1940 metais prasidėjus 

Lietuvos valstybės krizei, nebu
vo kam apjungti tautos, ar ge
riau — neatsirado kas apjungia 
tautą, ir pašauktų suvienytomis 
jėgomis jos nepriklausomybę 
ginti. Ji nustojo laisvės... Tau
tos dalis atsidūrusi emigracijo
je, daugiausia Amerikoje, gyve
na atsivežtomis nesutarimo idė
jomis iš paskutinių laisvos Lie
tuvos nesutarimo metų.

Lietuvos n e p riklaušomybės 
atstatymas priklausys nuo veik
los, vedamos teisingumo, lygy
bės bei tolerancijos pagrindais, 
žinoma, ir politinių įvykių rai
dos. .. Kai lietuviai emigracijoje 
savo veiklą parems minėtais 
veiksmingais, tikrosios demokra
tijos principais, tas suteiks pasi
sekimą ir vainikuos jų darbus 
bei siekius.”

(Pabaiga)

pektoriumi. Laimutė gimnazi
joje mokytojavo. Dr. Petriukas 
(mes jį taip vadindavome) — 
Vilkaviškio apsk. gydytoju ir 
apskrities ligoninės direktoriu
mi. Ilgametį dr. Iz. Kauną pa
liko dr- 'Petriuko padėjėju. 
Braudė pirmomis dienomis ban- 
dė įtraukti j “liaudies pagalbos” 
organizaciją, bet tučtuojau iš
metė ir aukų rinkti neteko'.

Dr. Petriukas labai pareigin
gas ir labai jautrios širdies. Pa
pasakojo, kad jis verkė kaip 
kūdikis, kai viena mergaitė mi
rė ir jis negalėjęs jos nuo mir
ties išgelbėti. Bepasakodamas 
verkė.

Hitleris pradėjo karą. Kariuo
menė žygiavo per Vilkaviškį. 
Lietuviai Kaune sukilo, sudarė 
vyriausybę. Ministeris pirminin
kas prof. J. Brazaitis susifor
mavo vietos administraciją. Vil-

i pareiginių 
link.
nesijautė perdaug nusikaltę.

Deja, dr. Petriuką ik^so į ka-i 
įėjimą, žinoma, vietinės admi-: 
njstracijos patvarkymu tai pa- Į. 
daryta. Man pasakojo žinąs vi
są situaciją: kai ateidavo vokie
tis ir mcsteldavo ranka, kad šita 
dalis bus sušaudyta, tai polici
ninkas dr. Petriuką pastunida- 
vo į priešingą pusę. Mat, iš nru 
no kontoros dr. Petriukas dak
taro V. Kudirkos sesers dukrą 
pasiėmė į savo kontorą. Gal ir 
jautė vienas kitam simpatijos? 
Po^cininkas, jos giminaitis, sau
gojo dr. Petriuką nuo sušaudy
mo. Pavyzdžiui, grįžęs iš Vo
kietijos buvęs nuovados virši
ninkas L. Grėbliūnas eina išlais
vinti miesto sąskaitininko. Nu
ėjęs į kalėjimą šaukia balsu. 
Deja, jis jau sušaudytas.

Birželio 29 d. (vardinių die
ną- po savaitės sėdėjimo atėjo 
įgulos viršininkas (pulkininko 
laipsny) pasižiūrėti kalinių. 
Klausia: “Kas kalba vokiškai?” 
Dr. Petriukas pasisako, kad jis 
kalbas. “Už ka sėdi?” “Neži
nau”. Išsiveda.

Surengęs gerus pietus, palei
džia į laisvę. Išgąsdintas, bijo 
eiti pas savo mielą mamytę, nes 
ten gyvena apsk. agr. Bok as. 
Vėliava su svastika dekoruoja 
jų namus. Nueina i ligoninę, į 
vaistų kambarį. Kadangi tėvas

Liūdas Ivanauskas — mano 
mokyklos suolu draugas. E rze
liu 30 d. paežere atslenka pas 
mane. Einam su manim, dr- 

. Petriukas tave šaukia. Nueinu. 
■Verkia kaip kūdikis. "Irašauk 
iman kunigą’’. Negaliu nuramin- 
jli. Pagaliau einu. Prie kleboni
jos sutinku prof. P. Aleksą ir 
2 — DR. PETRO JAšinsko gelb 
katedros kleboną kun. J. Kar- 
dauską. Papasakoju visą 
ją. Prof. P. Aleksa sako: 
nyčia niekam nekeršija”, 
du mirė Amerikoje.)

Mat, kunigai būvu iškraus
tyti į kaimą- 0 klebonijoj įsteig
tas venerinių ligų dispenseris. 
Kai aš jį sutikau, tiesiog keikiau 
už lai, lai esą ne jis tą padarė, 
bet gal per mažai kovojęs. Kai 
paleido mašinas, tai žydą dak
tarą elektra užmušė. Grįžau ir 
pranešiau. Jis dar daugiau pra
virko, kad neatėjo kunigas.

Ant rytojaus atbėga anksti 
rylą mano draugas Liudas, kad 
dr. Petriukas ir vėl kalėjime. 
Mat, įgulos vadas su kariuome
nės daliniais pasitraukė rytų 
link. Tai apskrities viršininkas 
P. žemaitis įsakė ir vėl areštuo
ti. Per savo vardines buvo iš
laisvintas, ’ o ant rytojaus vėl 
kalėjime.

(Bus daugiau)

2
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išturi- 
"Baž-
(Abu-

— Meksikos prezidentas įsiti
kinęs, kad neužilgo nafta atpigs.

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

— Leonardo šimučio
— AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai _______ _____  $5.00

— Prel. J. B. Končiaus 
ATSIMINIMAI Iš RALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ___________  $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ...... .
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

Id yur node 
stuffed ub?W
Get instant relief \\W
With BENZEDREX' Wt) 

INHALER ' W? 
nasal decongestant

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl._________$10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halted St, Chicago, IL 60608

t
I
i
i

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
KAUJIINOSE GALIK.A GAUTI NtPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- ' 

/O, VISUOMtNtS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 236 p«L, UeČUnčlni I

ra«? Itretq jvyklua. ir Totoraičio jauno dienai tr
rapiutnuu—----------------------------------------

Or. A- J. — DAHTY1, jtj rreikata Ir rreti*
Kietais rUntalluA, finoj* M .no debar rti ______

virteHai* UX _ _______ r-. -
Dr. A. J. — AUCiTA KULTOJO — XlAUKOt

p* fcurvpa Dabar tU , 

IZMr 3ALSTKD 8 f, CHICAGO, ILC <««e»
■nu ■III —. ■Pi—IMI 1^1 H 1MIF » irw ■■ LBRfffflGUlMĮF

4,

110.00

_ 110.00

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti dolerį palto maldom*.

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai-------------------------$15.00

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, UI, 60608
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Rimtas pavojus taikai
Prezidentas Carteris kiekvienais metais Kalėdoms 

išvažiuodavo į gimtinį kaimą, kad galėtų šventes praleisti 
kartu su Plains, Ga., kaimelio gyventojais. Jis yra reli
gingas žmogus, tai rytais nueidavo į seną savo bažnytėlę, 
o vėliau su kaimynais įsikalbėdavo įvairiais vidaus ir už
sienio politikos reikalais.

Šįmet jis pareiškė, kad reikalai Irane neina taip, kaip 
turėjo eiti. Jis sekė visus pranešimus iš Artimųjų Rytų, 
kreipė dėmesį į Sovietų karo jėgas, traukiamas į Afga
nistano pasienį ir Jaukė' Saugumo tarybos nutarimų su
imtų amerikiečių'reikalu. Šįmet jis nutarė pasilikti Wash
ingtone, kad galėtų sekti vis; labiau įtempiamą tarptau- 
finę patlėtį. Jeigu bus-laisvesnis, tai prižadėjo kokiai die- 
nai nuvykti į David .stovyklą atsikvėpti ir pailsėti, o jeigu 
jam neišeis, tai šventes, išleidus Baltųjų Rūmų tarnauto
jus, rengėsi praleisti Washingtone.

Matyt, kad prezidentas turėjo daugiau žinių apie ar
tėjančius įvykius ir pavojų taikai, kad jis pats norėjo pasi
likti sostinėje ir daryti reikalingus sprendimus.

Prezidentas, matyt, žinojo, kad Kūčių dieną didieji 
Sovietų transporto lėktuvai pradėjo vežti kovai pareng
tus Sovietų karius į Kabulo aerodromą. Kalėdų pirmą 
dieną Sovietų?kariai užėmė Afganistano sostinės radijo 
stotį, suimdami stotį saugojusius Afganistano karius. 
Per Kalėdas Kabule atsirado komunistas Babrak Karmai, 
kuris pats pasiskelbė užimąs Afganistano prezidento pa
reigas. Buvęs prezidentas H. Amin buvo atleistas iš pa
reigų, o prezidento pareigos atiteko Karmalui.

Naujas prezidentas, neturėjęs progos pasirodyti Ka
bulo gatvėse, tuojau paskelbė, kad paleido iš kalėjimo vi
sus politinius kalinius, pareiškė norą taikiai sugyventi su 
musulmonų vadais, negalėjusiais susitarti su prezidentu 
Aminu, ir pareiškė, kad paprašęs Sovietų pagalbos nu
ginkluoti užsieniečių ginkluotas grupes krašto viduje, 
kad valdžia galėtų atstatyti taiką.

Sovietų karo jėgos, užėmusios aerodromą ir Kabulo 
radijo stotį, pradėjo skelbti prezidento Karmalo žinias 
apie įvykusias pakaitas Afganistane. Jis nieko neskelbė, 
kad buvęs prezidentas Amin buvo nužudytas keturiom 
dienom prieš Kūčias. Jis (Aminas), matyt, susilaukė to-

V. KAROSAS

Užbaigiant Vilniaus univer
siteto minėjimą

(Tęsinys)

Faktai pirštu duria, kad likvidavus Jė
zuitų Ordiną ir vieton Akademijos atidarius 
DLK Aukštąją Mokyklą bei atpalaidavus moks
lą nūo Bažnyčios tarnaitės rolės, Vilniaus u-tas 
tapo pilna to žodžio prasmė aukštojo mokslo židi
niu, kurio garsas sklido po visą Europą.

Reikia stebėtis, kaip mūsų profesoriai ir 
mokslo daktarai supranta pačią mokso sąvoką? 
Kaip jau buvo minėta Vilniaus Akademijoje bu
vo dėstoma Ptolomėjaus astronominė pažiūra, pė- 
gal kurią žemė stovėjo visatos centre, o visos pla
netos, žvaigždės ir saulė sukosi aplink ją. Pagal 
pop. Pauliaus V. bulę, pasmerkusią Koperniko 
mokslą, įgaliojo jėzuitus savo mokyklose įuosti 
auklėtinius kovai su šia pragaikštinga Bažnyčiai 
mokslo erezija. Panašiai jėzuitai smerkė Descar 
to Leibnitzo, Erazmo, Locke ir kitų atidengtas 
nioksl'nes tiesas, nes jie atidengė gamtos, socia
linio gyvenimo ir istorijos reiškinių dėsningumą 
ir priežastingumą neapeliuodami į dangiškuosius 
autoritetus. ' . U . ■ , ■_

Pastatykime klausimą. Jei protestantiškuose

kio pat likimo, kokio susilaukė prezidentas Nur Tarakis. 
Pastarasis, grįžęs iš Maskvos, buvo nuvežtas į “revoVusi- 
nės tarybos” posėdį, kuris jį atstatė iš prezidento pareigų, 
o Hafizullah Amin, jį nušovęs, pats pasiskelbė preziden
tu. Tokio paties likimo susilaukė ir H. Amin.

Aminas, pasiskelbęs Afganistano prezidentu, pareiš
kė noro dirbti kartu su Islamo valstybėmis ir panoro tar
tis su Islamo vadovais, bet jam nesisekė. Islamo vadai 
sukilo prieš Amino politiką, ir labai atkakliai priešinosi. 
Afganistano vadai atsisakė bendradarbauti su Aminu, 
nes jie žinojo, kad jis yra Maskvos politikos įrankis. So
vietų valdžia buvo priversta imtis kitų priemonių Afga 
nistanui valdyti. Rusams buvo aišku, kad krašto jie ne
valdys, valdydami tiktai Kabulą.. Aminas jiems nebuvo 
naudingas. Jie pasirinko ištikimesnį žmogų, neturėjusį to
kių didelių pretenzijų, o patys nutarė okupuoti Afga- • 
nistaną.

Amerikiečiai buvo apskaičiavę, kad Sovietų valdžia 
į Afganistano pasienį buvo sutraukusi 50,000 Sovietų ka
rių. Tuojau po Kalėdų, kai jau rusų buvo užimtas Ka
bulas, į Afganistaną pradėjo veržtis pasienyje laikytos 
Sovietų divizijos. Dalis bandė prasiskinti kelią tiesiai į Ka
bulą, o kiti daliniai bandė užimti svarbesnius strateginius 
Afganistano centrus. Kitos Sovietų divizijos bandė užimti 
senus Pamiro kelius, vedančius tiesiai į Kiniją. Dalis So
vietų divizijų veržėsi į Pakistano pasienį, kad neleistų 
afganistaniečiams bėgti į Pakistaną. Pirmomis dienomis 
atrodė, kad pavyks užimti visą Pakistano pasienį, bet 
rusams ir čia nesisekė. Dieną užimtas pozicijas rusai nak- 
timis prarasdavo. Siuntė didžiausius bombonešius naikin
ti Afganistano pasienio sargybą, o vakare rusai privalėjo 
bėgti iš užimtų pozicijų. Daugelis įsibrovusių rusų žuvo, j

Pasirodo, kad Sovietų karo jėgos, įsibrovusios į Afga-; 
nistaną, sutiko žymiai didesnį pasipriešinimą, negu tikė
josi. Maskvos radijas ir Sovietų spauda kaltina Ameriką, 
■Kiniją ir Izraelį, nors iki šio meto Afganistanan įsiver- 
žusieji rusai nepaėmė nelaisvėn nei vieno minėtų kraštų 
instruktoriaus.".^''.

Sekmadienį JT Saugumo taryboje buvo svarstomas

M. ŠILEIKIS Waukeganas

JAV Atstovą Rūmų Rezoliucija Nr. 200
Spausdiname pilną JAV Atstovų Rūmų komiteto priimtą 

Rezoliuciją Nr. 200, Krikščionių demokratų išverstą 
ir savo nariams biuletenyje išleistą.

I Lapkrikio 13 d. Jungtinių 
’Valstybių Kongreso Atstovų Rū
mai vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kuria Baltijos kraštams 
reikalaujama, laisvo apsiprendi- 
mo. štai Jos ręzdliucijos teksto 
vertimas:

Kadangi Jungtinės Valstybės 
i nuo pat savo pradžių yra įsipa- 
reigojusios laisvo apsiprendimo

Sovietų įsiveržimas į Afganistaną. Sovietų valdžia, siųs- principui; įę< 
dama savo karius j Afganistaną, sulaužė tarptautinius Kadmši Valytei

išvežimo Sibiras* jų
vieton etninius rusus;, ir

Kadangi Baltijos vąjstybių 
tautos nusipelno lygių teisių, ir 

‘laisvo apsisprendimo kaip yra 
išdėstyta Helsinkio Baigiamojo 
Akto VIII principe; ir J

Kadangi turėtų būti joms leh - 
s ta turėti laisvus rinkimus, pra
ves'us Jungtinių Tau*ų g oboje 
ititraukus visas Sovietų Sąjun
gos karines pajėgas bei politini 
dniinistracinį ir porcijos per

sonalą iš Baltijos vaistyb ų; ir
Kadangi Jungtinės Vdstybts • 

pastoviai atsisako pripažirf •’ke 
teisėtą Baltijos va s'yb ų cku j 
pavlmą iš Sovietų Sąjungos.pu- 
ės įr tebelaiko diplomatinius ’ 
antykius su nep ikla -somi1 

tuvos, Latvijos ir Estijoi 
espublikų atstovais; ii
Kadangi per eile mėtų šLpoli

tika yra tvirtai Kongreso remia
ma; ir

Kadangi be to Jungtinės Vals
tybės nuo pat savo pradžios yra 
Įsipareigojusios apsaugoti savo 
piliečius, ar gavusius tą piliety
bę ar čia gimusius; ir

Kadangi Sovietų Sąjunga ne
seniai paskelbė Įstatymą, pagal 
kurĮ Sovietų piliečiu- ’aikomas 
bet kuris asmuo, gimę'- Sovietų 
Sąjungoje, gavęs Sovie+ ’ Įle- 
tybę, ar yra vaikas t” J u- 
-ie yra buvę Sov’et 
tada, kai tas vaikas . *a 
sižv.Igiant ar tas v 
g mę. So/le. ų kA c

Kadangi šiame 1979 m t 1 e 
pos 1 d. Įsigaliojusiame įstaty
me pareiškiama, kad asmuo’ tu
rįs Sovietų pilietybę nelaikomas 
turinčiu kurios užsienio valsty
bės pilietybės, tuo specifiškai 
nepripažįstant Jungtinių Valsty
bių pilietybės’tokiais atvejais; ū

Kadangi. tas Įstatymas liečia 
milijonus amerikiečių, įskaitant, 
tuos, kurie pagal Jungtinių 
Valstybių Įstatymus yra čia gi
mę Jungtinių Valstybių pilie
čiai; ix . i. L /. y '

Kadangi šis. Sovietų' įstatymas 
Įbaugina daugelį Jungtinių Val
stybių piliečių, kurie kitu atveju 
galėtų keliauti į Sovietų Sąjun
gą ar atsidurti Sovietų valdo
mo jv ar kontroluojamo’j padė
tyje: __

Todėl tad. Atstovų Rūmai, Se
natui pritariant, prieina tokios 
rezoliucijos..

A. Kongreso nuomone Prezi
dentas, siekdamas užtikrinti tik
rą taiką Baltijos srityje ir Euro
poje aplamai, turėtų nurodyti 
Jungtinių Valstybių delegacijai 
1980 metų konferencijai Madri
de dėl Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo siekti pilnu
tinio Helsinkio Baigiamojo Dc-. 
kumento VIII principo, liečian
čio tautų lygias teises bei lais
vą apsisprendimą.

(Nukelta į 5 pslj

pritarė VIII principui, liečian
čiam tautų lygias teises ir lais
vą apsisprendimą:, ir

Kadangi 1940 metais Sovietų 
Sąjunga vienašališkai bei smur
tu aneksavo Baltijos valstybes 
(Lietuvą, Latviją ir Estiją)-, ku
rios buvo suverenės Tautų Są
jungos narės:, ir

Kadangi 195-1 metais Atstovų 
Rūmų rinktinė komisija ištirti- 
komunistų agresijai priėjo išva
dos, kad Baltijos valstybės “bu
vo smurtu okupuotos ir nelega
liai aneksuotos Sovietų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos” ir 
kad “nesiliaujantis Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupavimas 
vykdomas Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos yra prie
žastis pasaulio įtampų dabar 
varginančių žmdniją ir todėl su
darančių rimtą grėsmę taikai”; 
ir

Kadangi Baltijos valstybių 
piliečių troškimas sulaukti vals
tybinės nepriklausomybės yra 
tvirtas kaip buvęs,, nepaisant 
Sovietų Sąjungos pastangų su
naikinti Baltijos tautas kaip 
skirtingus kultūrinius, geogra
finius, etninius ir politinius vie-

Kadangi Jungtinės Valstybės, 
kaip Jungtinių Tautų narys, yra 
davusios žodį laikytis Jungtinių 
Tautų char tos nuostatų bei da
ryti drauge su kitais ar pavie
niui žygių, puoselėjant visuoti
nę pagarbų ir išlaikymą žmo
gaus teisių bei pagrindinių lais
vių visiems be jokių skirtumų, 
kiek tai liečia rasę, lytį, kalbą 
tiniai kitų valdžioje; ir

Kadangi Jungtinės- Tautds- ir 
Jungtinių Valstybių delegaciją 
Jungtinėse Tautose nuosekliai 
rėmė tautų laisvo apsisprendi- 

______ __  _ _ mo teisę tų Azijos ir Afrikos
tai pasmerkė Sovietų karo jėgų įsiveržimą į'Afganistaną. |^stlį,^urre \Ia .ay buv0 po11' 
taikai. Pataria reikalauti, kad rusai atšauktų savo karo I Tad^gi VJun^tofe. Valstybės, 
kiją ii pradėti Antrąjį Pasaulinį karą. Senatorius Percy kaip Europos Saugumo ir Bend- 
pataria teikti pagalbą Pakistanui, jeigu yra pasiruošęs radarbiavimo Konfecroncijos 
gintis, ir nedviprasmiškai įspėti Maskvą apie pavojų Baigiamojo’ Akto signataras,, netus griebiantis išblaškymo ir 
taikai. Pataria reikalauti, kad rrsai atšauktų savo karo 1 " ============================-
jėgas iš Afganistano. Į. vujus pasaulio taikai

Prezidentas Carteris tuojau, pasiuntė krašto apsaugos! Sovietų karo jėgos, didindamos Sovietų teritoriją, 
sekretorių H. Brown į Kiniją tartis apie rusų sukeltą pa- susitarusios su naciais, užėmė Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
vojų taikai. Sekretorius nori susitarti su Kinija apie prie-' Pa-našiomis priemonėmis jos nori pagrobti Afganistaną, 
mones padėti užpultam Afganistanui. Jei rusai neatšauks Iraną ir Pakistaną. Jungtinės Tautos yra pasiryžus'os 
savo karo jėgų iš Afganistano, tai susidarys rimtas- pa- priversti rusus trauktis iš Afganistano.

įstatymus, stengiasi pavergti silpnesnį kaimyną ir sudaro, 
pavojų pasaulio taikai, Saugumo taryboje buvo kaltinama 
Sovietų valdžia. Visa eilė valstybių iškėlė viešumon So
vietų valdžios prievartą Afganistane ir siūlo atšaukti savo 
kareivius iš Afganistano. Pranešimai Saugumo taryboje 
ėjo visą sekmadienį. Jie bus tęsiami pirmadienį. Jeigu- So
vietų valdžia panaudos veto teisę, tai klausimas bus nu
keltas į Jungtinių Tautų asamblėją. Ten Sovietų Sąjunga 
neturės veto teisės. Pasipiktinimas Sovietų įsiveržimu į 
Afganistaną toks didelis, kad didelė Jungtinių Tautų 
valstybių dauguma pasmerks rusų karo jėgų įsiveržimą 
į Afganistaną.

Illinois valstijos senatorius Charles Percy labai griež-

u-tuose ir net caro Petro I įkurtame Petersburg# 
u-te gamtos mokslų ir filosofijos laimėjimai bu
vo dėstomi (tarp kitko caras pavedė fiosofui G. 
W. Leibnitz paruošti mokymo programą ir pro
fesorius naujai steigiamam universitetui Petro- 
grare), o jėzuitų akademijose smerkiami ir nieki
nami,'tai kas pagaliau atstovavo mokslui ir kas 

| obskurantizmui ?
| Pasirodo, mūsų iškilieji paskaitininkai nesu
sigaudo šiose sąvokų skirtybėse. Jie dar tebegal
voja scholastų universalijomis ir Bažnyčios ne
klaidingumo kategorijomis. Jiems užteko fakto, 
kad Steponas Batoras ir Grigalius XIII buvo su
teikę jėzuitams privilegijas Vilniuje įste’gti aka
demiją ir universitetą, kuriame viskas buvo dės-
tomą scholastinėje dvasioje ir ruošiami kovotojai 
prieš renesanso, humanizmo ir reformacijos at
skleistas tiesas bei idealus. Pagal autoritetingą 
mūsų laikų profesorių ir mokslo daktarų požiūrį, 
Vilniaus Jėzuitų Akademijoje visi dėstomi daly
kai buvo gryniausias mokslas, ant kurių pagrindų 
išsivystė dabartinis Vilniaus universitetas. Kaip 
galima skelbti tokią nesąmonę?

Tačiau tie patys profesoriai ir mokslo dakta
rai nepripažįsta marksistinei-leninistinei metodo
logijai teisės vadintis moksliniu metodu ir visi ra
šomi veikalai toje dvasioje skaitomi tendencingais 
ar propagandiniais.

tiniai kitų valdžioje:

sugebėjimą Įsisavinti Pytagoro-teoremą ir pagal naujųjų amžių idėjų prasiveržimą ir susmukdė 
ją ispręstf duotąjį uždavinį, tai visai pagrįstai DLK suklestėjusią kultūrą ir mokslą, kuris ėmė 
toks mokinys gauna dve jetuką ir ko gero turi ap-
leisti gimnazijos suolą.

Ar Vilniaus AKademijos profesoriai įstengė 
suprasti ir įsisavinti Koperniko, kaip ir kitų ge
nijų epochinius moksle laimėjimus?' Jiems būtų 
užtekę pasitikrinti pagal Keplerio apskaičiavimus 
(kuriais slaptai naudojosi astrologai) sekant mė
nulio ir saulės užtemimus bei kintančias planetų 
konsteliacijas, kad įsitikintų Koperniko atidengtų 
tiesų tikrumu. Akademijos profesoriai, neįstengę 
šspręsti mokslinio uždavinio, nesulaukė minėji

muose užtarnautų dvejetukų, bet aukščiausio pa
gyrimo.

Reiškia, mūsų laikų profesoriai ir mokslo dak 
tarai savo intelektualiniu lygiu prilygsta Vilniaus 
Jėzuitų Akademijos profesūrai, nes^ nesugeba ra 
cionaliai įvertinti Akademijos mokslo supratimo.

LDK mokslo ir kultūros suklestėjimas suta
mpo su Žygimanto Augusto valdymo laikotarpiu,
įkuriame plačiai prasivėrė vartai renesanso, hu
manizmo ir reformacijos mokslui ir idealams. To- 

*je dvasioje trumpam atsirado Kulviečio Kolegi
ja, bet didele dalimi bajorijos jaunuomenė vyko 
studijuoti į Vakarų Europos u-tus, kame betar
piai susidūrė su naujomis srovėmis. Įsteigta Vil-

Jei gimnazijoje mokytojas mato mokinio ne- niuje Jėzuitų Akademija perėjo į ofenzyvą prieš

atsigauti po Jėzuitų Ordino likvidavimo.
Nutylėta, kad jėzuitų atkvietimas Vilniun 

sutapo su Liublino unijos primetimu DLK, prieš 
kurią kiečiausiai kovojo kung. Radvilos; vado
vavę politinei ir idėjinei Lietuvos reformacijai. 
Niekur nepaminėta, kad jėzuitų kova prieš Lie
tuvos reformaciją sutapo su Liublino unijos sie
kiais galutinai įjungti ir suvirškinti lietuvių tau
tą. Nepasakyta, kad jėzuitai savo kosmopolitiniu 
nusistatymu negalėjo rūpintis tautinės ku^ūros 
ugdymu. Jiems katalikybės įtvirtinim i -o 
svarb ausiu ir bene yieninteliu užd^v' 
siekė nesiskaitydami su priemonėmis.

Tačiau paskaitininkai, ypač prof. P. R? b’ 
nauskas, norėjo įrodyti Akademijos didelę re k 
mę lietuvybės ugdymui Savo paskaitoje fs e't 
vo laiško ištraukas, rašyto lietuvio jėzuito Laury
no Monikojaus Ordino viršininkui Romon, kuria
me pavaizdavo liūdną lietuvių jėzuitų padėtį ir 
lenkų propogavimą. Toliau jis mini, kad patys 
Akademijos auklėfniai sudarydavo lietuvių kal
bos lavinimo būrelius ir tai buvo visas Akademi
joje pasireiškęs lietuviškumas. Jos leidžiamos 
knygos lietuvių kalba tarnavo išimtinai religi
niams tikslams ar kovai prieš reformacijį

(Bns daugiau)
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SVINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Geroji Naujiena arba Linksmoji žinia yra Dangaus Kara 
lystė, kurią skelbė Viešpats Jėzus ir jų apaštalai. Krikščionys 
maldoje prašo šitos Karalystės įkūrimo, sakydami: “Teateinie ta- 
vo Karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje*’. Tos 
karalystės įsteigimas reiškia tūkstantmetinį Kristaus karaliavimą, 
visų dalykų atnaujinimą, suteikimą visai žmonijai tikrą ir pilną 
Dievo ir jo valios pažinimą, visų piktadarių pašalinimą ir visu 
Dievo ir teisybės mylėtojų palaiminimą. Apie tą žadėtąjį Kris
taus karaliavimą yra parašyta pranašystėse: “Jis pasigailės men- 
kpjb ir beturčio ir neturtėlių gyvybes išgelbės. Tebūnie garbina
mas jo garbingasis vardas per amžius” (Psal. 72:12, 13, 18). “Pik
tadariai (kurie nenorės pasitaisyti) bus sunaikinti (ne amžinai 
kankinami), bet tie, kurie laukia Viešpaties, valdys žemę” (Psal. 
37:9). Laimingi, kuriems bus leista gyventi palaimintoje tūks
tantmetinėje Kristaus Karalystėje ant šitos mūsų žemės.

iv. RAITO TYRINĖTOJA.
J. Muškant, 195 Van Pelt Avenue, SUien L-iand. to Y. 10303 
■•■■■■■■■■■■«■■■■ bEKKEKEEEC2 & CEZMSEI

PABLO PICASSO Moteris (Tapyba)

joms ir pirmas paryškino" da
bartinės visuomenės socialinį

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
Ma Kral Buildins)
Priima ligonius pagal misi taring 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

CHIRURGIJA

JAV Atstovy Rūmy 
Rezoliucija Nr. 200
* (Atkelta iš j psl.)

Stepone Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Tai. LU 5-6446

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastehester Cemmynity Klinikos 
Medicinos c&rwkroriut

1938 S. Manhaim Rd^, Westchester, 1L.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

TaLi 562-2727 arba 562-2723

B. Toliau Kongreso nuomone 
Prezidentas turėtų tokiais ke 
liais kaip tarptautinės komuni
kacijos agentūra bei kitos Jung
tinių Valstybių vyriausybės in
formacijos žinybos dėti visas 
pastangas Baltijos valstybių rei
kalą iškelti visų valstybių do
mesiui, naudojant tam specia
lias radio' programas bei leidi
nius.

TEI____BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3SQ7 West 103rd Strsat 
Valandos pagal susitarimą.

OPTQMBTRJSTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W 71 St, T«L 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius

“contact lenses”'
Vai agai rratarima. Uždaryta treč.

ir

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST «3rd STREET 
VaL antrai. 1—4 popiet,

Ofiso tsief.: 771 "880 
Rezidsndios telef,: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

£a»dr< praktika, spec. MOTERŲ II?e-
Ofi*a»2S52 WEST Syta SIRSFr 

Tat. PR S-1223
OFISO V AL.: pina- ir trad.. tračiaa

aiaii 8^4 vaL popiet fr kitu laiku 
susUarinu.

08Tli0PEDA»^?B0TEZISTAi 
Aperaon - Protezai Med. ban 
•iaiw. Speciali pegaibe tOIeaas. 
'"Arch Supports) ir t t

TKUi Wilt 63rd St. Ckiea»«.. UL 60629
T«W< PRM»Kt 6-5004

C. Kongreso nuomone Prezi
dentas turėtų tarpininkauda
mas dėti visas pastangas laimė
ti kitų valstybių paramą bei ko- 
čperavimą, kad būtų įvykdyta 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybė.
II skyrius

A. Kongresas su dideliu sus’ 
rūpinimu žiūri į Sovietų Sąjun
gos veiksmą, kuriuo ji preten
duoja į pilietybę milijonų ame 
rikiečių gimusių J ungtinėse 
Valstybėse ar priėmusių jų pi 
lietybę.

B’. Kongreso nuomone Prezi
dentas turėtų įspėti Sovietų £ą 
jungą, kad ji' nesiimtų jokiu 
veiksmų pagal savo naująjį So
vietų pilietybės įstatymą, kurie 
būtų žalingi Jungtinių Valsty 
bių ar jų atskirų piliečių intere
sams ir kad Valstybės Sekreto
rius turėtų painformuc'ti Jung
tinių Valstybių piliečius, keti
nančius apsilankyti Sovietų Są
jungoje, apie to Įstatymo gali 
mas pasekmes.

Šis rezoliulijos tekstas buvo 
perduotas per Amerikos Balsą. 
į pavergtą Lietuvą.

Gruodžio 4 d. Senato užsienio 
reikalų komiteto narys senato
rius Howard Baker pateikė Se- ..... i snatui panas ą rezoliuciją svars-1 
tyti h* priimti.

, vienbalsiai

Nesudarė sunkumų ir moks- ją ‘studijuoti’. Dabar n'pasaky- 
las gimnazijoje. Klasės pabaisa 
•■ūsų literatūros mokytojas Koz- 
kVskij, mus gulęs su rašomai
siais darbais, buvo man gana 
nalankus, nes rusu kalba buvau 
gana gerai pasisavinęs. Ir tais 
metais skaičiau daug. Pažinau 
Dostojevskį, Nekrasova, Nadso- 
ną: vėliau Maksimą Gorkį, An
drejevą, Čechovą ir atskirais al
manachais spausdintus jaunųjų 
veikalus. Neužleisdanias pran
cūzų kalbos, pradėjau skaityti 
Viclore Hugo ‘Les Miserables’. 
Atsitiktinai patekdavo j rankas 
mėnesiniai žurnalai rusų kalba 
‘Mir Božij’ ir "Russkoje Bdgat- 
stvo’; pirmasis marksistinės 
krypties, antrasis ‘narodninkų’
— vėlesniųjų solialistų revoliu- nominio mokslo kursas), tuo- 
cionierių pirmatakai. Su litera
tūra lenkų kalba beveik netek
it vo susidurti — neturėjau tin
kamų pažinčių. Rečiau gauda
vau 
tirs.

čiau, kurie motyvai mus palen
kė i politinės ekonomijos studi
jas, bet jau ir tuomet kaikam 
mūsų parūpo socialiniai klausi
mai. Iš Šiaulius lankiusių stu
dentų plito žinios apie studen
tų sąjūdį ir darbininkų streikus. 
Abudu sąjūdžiai buvo politiniai, 
vienoda spalva dažyti ir *rodė 
artimumo. Kaikas iš to dar ne
aiškiais motyvais parūpo ir 
mums. Dažnai buvo minima, 
kad viso to sąjūdžiu priešakyje 
stovį socialistai. Kas tie socia
listai ?

Politinei ekonomija’: pažinti 
pasirinkome docentu Bogdano- 
vo veikalą wKrdkrj kurs ekono- 
mičeskej naukf (Trumpas eko-

TaTB metais nevažiavau Kalė
jų atostogų namo; uCtat pirmą 
i'rt.i atsidūriau Vilniuje. Man 
buvo didelis įvykis. Vilniuje bu
žo šaukiama mokinių ‘konfe
rencija’, ir joje turėjo dalyvau- 

i nelegalių lavirrniosi kuopelių 
atstovai iš visų Vilniaus moks
le# apygardos gimnazijų. Kon- 
ereneiją suplanavo Vilniaus 
1'mnazi‘ų mokiniai, bet joje da
lyvavo tik vilniečiai, o Šiaulius 
rarb ngai atstovavome mudu su 
B nzionu Plotke, šeštosios kla
sės mokiniu. Viena diena vy
kusioje konferencijoje buvo kal
bėta apie mokinių lavinimosi 
-alka ją ir kryptį, ap:e skaitytiną 
’iteratūrą ir apie ryšių palaiky
mą. Mudviem su Plotke buvo 
visai aišku, kad vilniečiai be iš
mitęs krypo į socializmą ir sa- 

>o gudrumu žymiai mus prašo
ko. Bet jaunimas buvo simpa
tingas. Galvoje pasiliko dvi pa
vardės: Goldmano, busimojo 
bundiečio, ir Stasio Deržinskitf, 
Felikso Deržinskio brolio, ku
ris vėliau pagarsėjo kaip bol- 
šev’kų ‘čekos’ organizatorius. 
Konferencijoje kalbėjome rusiš
kai, bet nuotaika prieš mokyk
lą ir politinį režimą buvo labai 
ryški, 
kaiką 
tūros.

Knygynuose pasirinkome 
parsivežti iš rusų litera-

kartu negavau pažinti

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlaoumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813 ) 321-42 0U

°F R KRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilni tpdrswU 

fFMA KAINA 
R. 4 ER t N A 5 
Tek WA 5-3OC

Apdr«v«t»< o*.-kr«v»fyma» ' 
H jvalriv 

ANTANAS VILIMAS 
1.1 176 arba 376-59^4

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
-

16054)7 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

skaityti ir lietuviškus raš-

Studijuojame politinę
. - ekonomiją
Jš "at mCkdo metų pradžios 

susierkanizavo lavinimosi kuo- 
pe'ė iš vyresniųjų klasių moki
ną.'Buvo mūsų bene šeši, ir daž
ninusiai rinkdavemės sekma- 
djen ais mūsų bendrabutyje, Po
vilo Brazaičio kambaryje. Visų 
kuopelės narių nebeatsimenu, 
b't be Brazaičio ir manęs joje 
dalyvavo Mykolas Lingvevičius, 
bene Povilas Kazekūnas, būsi
mas agronomas, ir Benjaminas 
čžanfnunas, studentaudamas 
Metnrburge prigėręs Nevoje. Po
vilas Brazaitis turėjo atskirą 
keniborį, ir niekas mums ne- 
krudė posėdžiauti.

(Rezoliucija j Pradėjome, red;s, nuo refe- 
buvo priimta 1979 ratų atskiromis tom mis,, bet; 

m. gruodžio 21 d. ry ą ) g4cit sutarėme susipažinti su,
* ------- -----—— p.TiLne ckouonfja ir bendrai i

I In today's “do-it-yourselF woild. the amateur decorator ccj 
the professional too. for that matter, Is turning mergas mp.iy

1 “turnings”—or architectural spindles as they're ki.f.wn in tir? 
trade—lo provide innovative and IrruvCinntjv^ ttmetser in th* 
hor.ie-

. Architects a) spindles—yus, 
J they're the same products 
į which used to be n as 
itahmradcs in staircases—now 
are available tn a variety of 
Fixes and styles. But the sky's 

tthe linilt when It comes to 
tli*4 decorat ve uses to which 
they re being put

Archju'vu interior designer? 
?rd “do-U-J 'urseUexV find 

spfod'.es a styUsb
i end inexpensive way to add 
character to a h«*re or cffice, 
indoors or cut

I Spindle? are being used 
’ canale holders or lamp basei, 
j M room dividers, soreens and 
’ valances, or m legs for coffee

Sawn to todl t to'v a-c tx-:r.g 
mounted on and doers 
as decoTH?iv\« clcuputs, iwd 
as hold m nr a* trr vi*
elements.

F. A. Norcr Co, Everett, 
Wash., the word’s lar^t 
manuLACHirer of *xrchltrctural 
spindles, produce^ there dec
orator Items to nine different 
stylos, threo different thick- 
ne«-es and Ui*hcight* fmn» 714 
incncs to eight feck

The spindles are made of 
selected westdhn wood&, t^yned ; 
on. hopper-fed lathes. saiMed 
U> a smooth flal&h then shrink 
wrapped in clear, prot^ifte 

'phustic. A brrtfjure au spiixDe 
Icharacteristl'a and for

met jaunimo tarpe labiausiai iš
populiarėjęs. Bogdandvas dės
tė politinę ekonomiją, pasekda
mas Karolio Markso ekonominę 
doktriną ir jo visuomenės evo
liucijos aiškinimo metodu. Bog
danovas mokėjo rašyti populia- 
rai, kiekvienam, ekonominio iš
sivystymo laikotarpiui pridė
damas gyvai atpasakotą istorinį 
įvadą. ‘ Bogdanovas tartum 
mums rašė. Kad ir neviskas bu
vo mums lengva suprasti, pa
maži bridome pirmyn, bendrai 
svarstydami, mums sunkesnius 
klausimus. Kiek atsimenu, Bog- 
danovą mes nugalėjome; ar jį 
ir supratome — kitas dalykas, 
bet laimėjome tiek, kad jis ne
viena mūsų paskatino tolimes
nėms ir jau rimtesnėms studi-

Tuo
Vilniaus. Neturėjau supratimo, 
kad Vilnius, geležinkeliais jung- j 
damas Europos vakarus su Pm- 
sijč’s, iš dalies ir Lenkijos di
džiaisiais miestais, jau tuomet 
turėjo savo pogrindį, kuriame | 
jau visą dešimtmetį buvo vyk-.} 
domas paruošiamasis socialis
tinis darbas, kurta pirmosios 
darbininkų organizacijos ir gel-į 
beta revoliuciniam darbui Bu-1, 
sijoje ir Lenkuose. Nežinojau,- 
kad tų pačių metų pavasarį vy
ko steigiamasis susirinkimas 
Lietuvių Socialdemokratų 

kurti.
(Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

jai

Kino teatre

par-

uz-Į kino teatrą atėjo ponia 
sidėjusi ant savo galvo's aukštą 
plačiais bryliais skrybėlę.

— Ar aš netrukdau Tamstai 
matyti? — klausė ji aukščiau 
sėdintį poną. Ponas atsakė:

— Visai netrukdai, nes ma
no žmona dėvi lygiai tokią pat 
skrybėlaitę . . .

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

The Ace Of Club Sandwiches

9

Psst . . . looking for a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a dub sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing. “The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green /pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fie^a Stack-Ups. a surg bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1-1/2

12 
6 
6

1

18

cup Miracle Whip 
salad dressing

toasted 
hem slice* 
tomato slice*

cups shredded cabbage 
summer sausage dices 
green pepper rings 
Kraft jalapeno pepper 

singles pasteurized 
process cheese food 

one slice of toast with salad

6
12

For each "sandwich, spread 
dressing; top with hatn dice, 2 tomato slices, 1/4 cup 
cabbage, second dice of toast, 2 summer sausage dices, 
green pepper ring, cheese food slice and third dice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with pick.' 
6 sandwiches

TRYS MODERNIŠKOS KOPIYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

, VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AYEL , TeLi Y Ard* 7’3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL Tel: OLympic 2-1903

4348 So. CALIFORNIA A.VE. TeL: LAfayefte 3-3572

GEORGE F. REDMINAS
3319 So. L1TUA2NTCA AVE. TeL: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
HGZS SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HiUs, LIL 974-441C

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSl'ED STREET Tei. Y Arda 7-191!

WW~— .11.

1 ——■ III . 11

'PHI E B4RCUS
ADUC VAKHOH’

14«® HI. A tt

Uetuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30
»l r-rto

Vedėja Aldona Daukus

Tel.ė.* 4-141J
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629
' i m ..... . . . .. ..................... . ,.,z

I m. NAUJIINO1, CHICAGO k, ILL

“Lietuvos^Aida1
—> <AZ* BRAZDtfONYT,

Vogtam** vedė|*

st 
u

Kasdien nuo nirmadienio > 
penktadienio 9 vaL vak.

Vlaoa laidos iš WOP4 rtoti*. 
banga 1490 AM

Petersburg, Fl*^ 5 JO v*L p.p
UTIS stoties 1110—AM bans*

2646 W. 71»t Street
Chicago, Illinoig 6062*

Telef. 778-5374

Tuesday. January 6, 1980



CICERO LB (R) RUDENS BALIUS

rudenelį ----- žodžiai I. Petraus
kienės. Bisui dar padainavo Ra

garsinama , nas akampanavo p-lė Kristina* 
j G r n vtė. j

Šioje programoje buvo suti-

siam baliui Cicero LB (R) * Krupav č:aus. Dobilėlis — A. 
Valdyba pradėjo ruoštis gana ; Vanagaičių. Kaip giliai širdyje 
anksti. Net du valdybos posė- — žodžiai I. Petrauskienės, ’Sj 
dž’ai buvo paskirti jo aptari
mui. Visi stengėsi savo darbo
dali paskirti, kuo nors prisidė- ; munė. žodžiai irgi I. Petaraus- 
ti, kad tik vakaras geriau pasi-1 kienės. Paskutinių trijų dainų 
tektų. Įvairiomis progomis, jvai muzikos kūlėjai nepažymėti. So 
riuose parengimuose buvo pla- • listci I Petrauskienei visas dai
linami pakvietimai, 
spaudoje.

Lapkričio mėn. 2 dienos va- Į 
kare, po darbo dienos fabrikuo- kės dalyvauti ir p. Briedis, bet 
se, ar kitur, visi valdybos nariai stiprios slogos ar gripo prispaus 
ir keletas ju draugų susirinko i 1 tas atšaukė savo dalyvavimą, 
parapijos salę, kad galėtų ją Vistiek į balių teikėsi su ponia 
gražiai papuošti ir sutvarkyti, i atvyk1! ir labai apgailestavo,.
Virtuvėje irgi vyko paruošia- kad nelemta liga privertė jį at- •----
mieji darbai. Kadangi mūsų šie sisakyti nuo programos. Tikrai reikšti m£Uų šeimininkėms: Irę- 
parengimai yra pavadinti Ru-; gaila, nes daugelis žmonių tikę- nai Pranokevičienei, Danutei

A

—r Eteinzs Jurzrfys, Hamil
ton, O.ni., atkaklus kovotojas už 
Lietuvos la svę, savo genis lin
kėjimus Naujienoms ir Amerj-Į 
koje esantiems kaimynams at- > 
lydėjo ?7 auka. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas^ 
trečdaliui metų, liet pavardės !• 

Dėkui už au-i
k-a ir už dtinesĮ.

— Š-m. sausio 20 d., sekina- 
dieni, 2 vai. p.p. šiullų Eamuo-. 
se, Gen. T. Daukanto jūrų šan
kų kuopa ' rengi i Klaipėdos 
Krašto atvadavimo metinės su-l 
kaktiės paminėjimą su ak-d?-| 
mine dalimis knygos “Jūros Ke
liais” pristatymu. Mnėjnio pro
gramai pasibaigus bu*
džiai. Kviečiama. Čikagos lietu- 
\ ių visuomenė ir organizacijos 
su vėliavomis dalyvauti. V

užkan-

dens Baliais, tai ir salę reikėjo josi išgirsti skambant jo gražų Liepienei. Elenai 
atatinkamai rudens nuotaikai. balsą.
pritaikyti. Sušilę darvavomės 
iki vėlyvos nakties. Kai viską 
pabaigėme ir apsidairėme, tai 
vienas ir šūktelėjo:

— Na, kaip atrodo?
— Gerai, labai gerai, — visi 

lyg susitarę jam atsakė. Nerei
kėjo nei klausti, nes visi jautė 
ir matė, kad darbas puikiai pa
darytas. Salė atrodė taip, kaip 
ir norėjome, kad atrodytų—ru
dens nuotaika.

šeštadienį vyko didžiausias 
darbas virtuvėje. Šeimininkės 
stengėsi visus svečių užsaky
mus, bei pageidavimus paten
kinti. O vienas didžiausių užsa
kymų buvo “cepelinai”. Būtinai 
norėjo jų gauti ir šiais metais, 
nes pernai paragąvę gerai dar 
atsiminė jų skonį. Didelis ir sun 
kus darbas, bet mūsų ryžtingo
sios šeimininkės sutiko ir šį sve
čių norą patenkinti.

Vyrams betvarkant kitus va
karo skyrius^ tekdavo ir per 
virtuvę perbėgti. Tai, vaikeli, ir 
bėk, nes šeimininkės juokų ne
krečia ir nebandyk jų trukdy
ti. O tie kvapai, kutendami no
sį, sklido po.visą virtuvę ir ki
tus kambarius. Apetitą mums 
kėlė tik pagalvojus apie tą vir
tuvę. '

Apie 6 vai. jau visi buvo savo 
vietose ir» laukė svečių. Po vie
ną, po dj nedrąsiai pradėjo ro
dytis svečiai. Trumpai prieš 
septynias,’ kada oficialiai pas
kelbta vakaro pradžia, svečiai 
būriais pradėjo rinktis į salę. Vi 
si sodinami prie nurodytų sta
lų ir per trumpą laiką visi sta
lai užpildyti gausiais svečiais. 
Ir dar kalbama, kad lietuviai ne 
punktualūs. Nieko panašaus — 
neteisingas kaltinimas.

Barą užgulė visu svoriu. Vie
ni perka ir nešasi įvairių rūšių 
gėrimus prie stalų, kiti apetito 
pakėlimui čia pat po taurelę 
vieną-kitą išmeta. Du vyrai vos 
spėjo aptarnauti svečių antplū 
dj.

Lygiai septintą valandą pirm. 
St. Pranckevicius atidaro vaka
rą. ir visus pakviečia gražiai pra 
leisti, pasilinksminti ir nenuo
bodžiauti. Programai išpildyti 
pakviečiama solistė I. Petraus
kienė. Ji labai gražiai padaina
vo šias dainas.: Ateik, ateik —

Navickienei,' 
į Nijolei Skop;enei ir Onai Vyš- 

Po programos pirm. Prancke- ' niausktenei. Jos nešė didžiau- 
vičius pristatė šio vakaro žy- šią darbo naštą ir viską padarė, 
mesnius svečius. Čia bandysiu kad šis balius turėtų geriausią 
juos ir išverdinti: kun. A. Rut-. pasisekimą. Jos tai ir astsiekė. 
kauskas, Tarybos pirm. A. Jus- Dar kartą priminsiu, kad visi 
kevičius, CV pirm. dr. Vyt. Dar; svečiai gyrė puikų maistą, džiau 

____ AT _______ I . . V. . - . . '

t p n m p a \ • * — IJetuvos Generalinė Kon- 
~~ šulė p.J. Dauzvardienė maloniai 

sutiko dalyvauti ir tarti žodį ši 
m. sausio m. 20d. šaulių namuo-j 
se jūrų šaulių rengiamame Klai- 

! pėdos Krašto' atvadavimo meti
nės sukakties paminėjime.

— ALGIRDUI ■ Gustaičiui

— Jūratė Bigelytė-Silverman, 
Spring Green, Wis., pildydama 
savo šeimos bei giminės tradi-! 
cijas — remti lietuvišką spau- 

gis, Cicero skyr. ALT’o pirm. J gėsi gražiai praleistu vakaru, — tapo Naujienų skaitytoja 
dr. P. Atkočiūnas, šaulių Nemu ' linkėjo ir kitais metais suruošti «• vėmėja, užsisakydama jas' pirmininkaujant, Los Angeles 
nas Rinktinės pirm. pulk. J. Šve toki pat šaunų vakarą. Bandy- vieneriems metams ir atsįųsda- Dailiųjų Menų Klubas į savo 

Dėkui jai ir jos narius priėmė architektus Joną 
Dėkojant, gerą Muloką, Rimą Muloką ir dail. 
skelbti visiems ■ Iloną Brazdžionienę. Iki tol jie 

prašant platinti

ma $10 auką.das, Cicero Respublikonų par- sime.
tijos pirm. V. Matužis, Cicero O mes, Cicero LB (R) Valdy- vjTiii Čarliui. 
Atgimimo Sąjūdžio pirm. Aug. bos nariai, dėkojame. visiems žinių malonu 
Smilgys, Rackfordo LB pirm, už apsilankymą ir gražų vakaro 1 skaitytojams, 
rilnirzic? on Dnv ! •  !• •  rrv-T • i n i • , -I J a-a ,-kTikužis su ponia, Melroso Par-' įvertinimą. Tikėkime, kad ir ki Naujienas.

k° LB pirnr Ant. Repšienė, Mar į tais metais, jei ir ne ši, tai kita I _ Rcdaktorius „avo $35 Nau. 
quette Parko LB- vyg. vice; valdyba atsimins Rudens Ba-L- prenumeratos saskaiton 
pirm. J. Bagdžius, Indianos! liu ir surengs dar geresni ir ido l ■. -• ,. ’r-Ki „ \ t r, • i * surengs aar geresni ir jao bet iteijiėjas neparaše pavardės.

J'imesnį tiekJro^amosatžvilSlu J Administracija prašo pranešti 
Ciunnskas su ponia, Klaipeda ( tiek ir svečiu gausumu. Juk mū ..~ - - - 1 “ »pa\ ai u auresa.

— S. Vanagynas iš Marquet- 
Gudelis, ta nuo bendradarbiautųjų ir til; te Parko, visuomenės veikėjas 

Sandaros redaktorius p. Gražv. į tų statytoju. Vienybės ardytojai. ir Lietuvių Pensininkų Sąjun- 
Lazauskas. Taip pat baliuje da- Į lenda vis giliau i savo kiautą, £os pirmininkas, iš anksto’ pra- 1 Y“ • *T i • ♦ Y J • "v

-T-X T J* I • J ACH u pi L ILLUliCA Cl UJO OdOndlLUll,Bagdžius, Indianos - hų ir surengs dar geresnį ir {do |bet :(eikėjas neparašė pavardės. 
ago) LB pmm.; J. I mesnį tiek programos atžvilgiu, lA(lministracija prašo pranešti

x 7 x j vlvlk 11 O V LADlAllltl, O LLJlx xJXL

Jūrų šaulių vicepirm. A. Ašok- su gretos auga, žmonės vis dau 
lis su ponia, Naujienų dienraš- gįau dėmesio-kreipia ir atsime- 
čio redaktorius p. M.

neturėjo architektų savo eilėse! 
Kalbėdamas per Amerikos Bal-J 
są į okupuotą Lietuvą, Algir
das Gustaitis pažymėjo reika
lingumą saugoti ir garsinti se
nąją lietuvių tautos architektū
rą, kuri gerai žinoma tais reika-

; besidominčių specialistų 
Europoje, bet visai nedaug ži-i 
noma pačių lietuvių.

8 Brighton Parko Lietu vii . 
Namų Savininkų Draugijos vai ‘i

Į
J lais

lyvavo Laidotuvių Direktorės • nes smūgis po smūgio juos iš- tęsdamas prenumeratą, parėmė "gauki 
ponia Jean Vance ir ponia i verčia iš lygsvaros, nebetenka I Naujienų leidimą $5 auka. Dė-

S. Butkienė. Abi šios ponios jau žmonių pasitikėjimo. Būkime Į kui. Taip pat dėkui tos apylin- p00įeį. Vv^iu salėie °455 W 4" ‘ 
Amerikoje gimusios lietuvaitės, vieningi savo tarpe, stipriai rem kės tautiečiui, užsisakiusiam;- - •' ’ -- - ‘
Vėliau apsilankė ir mūsų para- kime VLIK’ą ir ALT’ą, ir mes (Naujienas vieneriems metams,!^ QritQT.,-arn; titi roii-a i
pijos klebonas kun. J. Stankevi-! laisvės kovą laimėsime, 
čius. • j Ap. Skopas

šeimininkės pradėjo gabenti j, 
į stalus šio vakaro gėrybes. 
Pirm. Pranskevičius pakvietė 
kun. A. Rutkauską sukalbėti 
maldą. Visi svečiai linksmai'ir 
su nuostaba pasitiko gabena
mus “cepelinus”. Na, o dabar 
išduosiu ir paslaptį, kad didžiau 
sias šio patiekalo išprovokato- 
rius buvo ponas Čiurinskas. At
leisk man, ponas Čiurrinskai, 
nebeišlaikiau ir turėjau išplepė
ti.

Valgant pradėjo ir Venckaus 1 v, 
orkestras groti linksmas mėlio-; ; 
dijas, o šeimininkės vos spėjo < 
nešti Įvairiausią maistą. Visų- : 
svečių nuotaika buvo pakili ir ; 
džiaugėsi atsilankę Į šį vakarą. Į J 
Svečių gausumą jau liudija ir( 
•viršuj išminėti asmenys, nes , 
daugumas iš jų buvo ne vieni,  
bet su draugais. Pav. p. Ašok
lis net 20 žmnių stala buvo su-,* 
daręs. i <

Neapvylė svečių ir loterija.; 
Didžiulis stalas buvo apkrautas' i 
vertingais fantais, kuriuos su- « 
aukojo daugelis žmonių; todėl 
daug ir laimingų buvo. I

Didžiasią padėką tenka iš- I

į bet pavardės prašiusiam ne-j 
‘ skelbti.

r šiliniu HUIIiiilII II tilt lllilllllllllliinill III llllll

i OWNER-APER

D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.
(312)226-7828

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENŽ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ® Tek WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

2501

Cosmos Parcels Express Corp-
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St., Chicago. HL 60629. — TeL WA 5-2737

ia visuotiną narių su 
sirinkimą s.m. sausio 20 d. 2 va’ 

C

j St. Bus renkama nauja valdyb į 
j ir aptariami kiti svarbūs reiks i 
lai. Narių dalyvavimas būtinas 
Po susirinkimo draugiškos vai 
sės.

i

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žem4 — Pardavlmtd 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ LNFORMACDV KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAŠ, Prezidentas 
.212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tek Virginia 7-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su f“ 
namu ir visais moderniais įrengi-
mais Marauette Parko centre. Leng-[ 
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz
nis, reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ĘLECTROS įrengimai; 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užn-.iesciuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

'—f

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

JS51 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839*1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Gausus namų pastrinkimaa 
pietvakariuose

3UDRAITIS REALTY
vairi apdrauda —INSURANCE 
UITŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

Tek 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

HELP WANTED — MALĖ 
Derbinlnky Reikta

Draugijos va/dyba
I .i — Horoscopes or Astroiogicr 
Tarot Card Readings. Saturday 
til to 5 no appointment neees 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N

; STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 o 
925-8392. Professional Membe 
American Federation of Astro

‘logers. (Pr.)

F ŠVENTO RAŠTO 
į MATEMATIKA

I

1 I Kuo skiriasi Dievo matėm ati 
l ka nuo žmonių matematikos?
51 Pasiklausykite atsakymo ii 
| šv. Rašto per “Gerąją Naujien. 

Lietuviams” šiandien, 8:45 vai 
vakare radijo banga 1490 AV 
per “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį išgirsite per So 
< phie Barčus ta pačia radijo ban 
j ga 4:23 vai. p.p. “Mano kelia: 

sustoja čia.”
Parašykite mums pareikalau 

t damas knygelės: “Kaip atgimt 
? iš naujo?” Lithuanian Minis 

tries, P.O. Box 321, Oak Lawn 
Ill., 60154.

PLANT MAINTENANCE 
Part Time or Full Time 
Apply in Perso"n Only.

POLY PRO PRODUCTS 
6100 South Archer Ave.

Summit, Ill.

HELP WANTED — FEMALE
DarMniniuj R«Lkta

SECRETARY 
MEDICAL ASSOC.

Accounting dept for Michigan Ave. 
irm seeks Secretary. Must type 60 J-, 

I >e familiar with adding machine dic- 
K ating equipment No shorthand. Pre- 

• ious experience with figures, a de- 
Į inite plus. Excellent fringe benefits, 
į Contact Bob Napolitano at 822-0970. 
; Equal Opportunity Employer M/F

SECRETARY TO THE 
PRESIDENT ‘

Typing 60 wpm — 90 Shorthand
1 girl office. Skokie, Hl.* 

Salary S1.050 per month to start 
Ask for Mr. Hanson, 675-0736

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, JIL 60632. Tel. YA 7-5980
— ~ .... ■

4259

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
S. Maplewood. Tel. 254-7450

Taip paf daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY 
_____ < _____________ ___________

F. Zapolis, Agent 
3208 ‘/j W. 95th St 
Everg. Park, 111, 
60642, - 424-8654

mn mm

| State Farm Fire -and. Casualty Company

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE ?
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- / 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. f
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuof 

darbus diroa.

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

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugais gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 1000*1

307 W. 30th St

na-

motor cluB. DarvrtS 
TO M FSPRCJAIXY A1MRT 
FOR CM1LDRBN M0WTHMT 
FCMOOt is M SIS S104

UArryiAR taco aewooc* 
A4H CMH-DREH MTWMN 
TME oa J AND >4. 
WHR1 KTLAMD BY MOTOR 
VEHICLE* * TM» U.E. 
CMARLE» M. MAYM.

ASX» DRTVTRS

PAKISTANU1 PARDUOS 
GINKLŲ

! WASHINGTON, D.C. — Pa 
kistano diktato'rius Zia atsisakt 
priimti JAV Valstybės sekrete 
riaus pavaduotoją, bet jis rad 
būda susitarti; su JAV dėl būt: 
niausiu ginklų.

į Generolas Zia gaus iš J At 
ginklų už 150 milijonų dolerit 
Tie ginklai bus pristatyti Pakis 
tano sienoms ginti, kad Soviet' 
karo jėgos nejsiveržtų. Pakisti 
nas yra pasiruošęs gintis nu 
bet kokiq invazoriaus.

Didžiausioji Pakistano v\ 
riausybės problema yra paga1 
ba iš Afganistano atbėgusiem 
tremtiniams, bijantiems žiat 
raus Sovietų karo jėgų elgesi< 
su beginkliais.

SECRETARY
i x)op Brokerage firm is seeking Sales 
\ssistant for investment executives. 

! k>od typing and phone skills nec. 
? lust have talent for dealing with 
J >eople. 2-3 yrs. secretarial exp. pref 
' lood Co. benefits and starting salary.

Call Ms. SheU. 855-6000
j Equal Opport. Employer. M/F/H

IEDICAL OPPORTUNITIES
SECRETARY/ 

RECEPTIONIST
Surgeons office downtown.

Medical experience preferred. 
Salary $200 plus wk.

Ask for Hilda. 282-4422

Eye

RECEPTIONIST
ncluding typing and general office 
uties. Full ranse of benefits. North 
Tichigan Ave. location.

Call BRIAN PETRY, 266-6472.

•ELP WANTED — MALE-FEMALI 
Reikia Darbininku Ir Darblninkiv

TYPE SETTER

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

mmediate opening for full time 
/pesetter with I year or more ex- 
^rience. Excellent pay and 
cnefits. Logan Square afrea.

Call LORI at 384-7135

for appointment

good

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

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

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

SZ;8-SJ0 T’l
80909 S1ONI11I ‘ODVDIHD 

.<nuojj si senatai ‘s^jsąne SEjpry) 
13381$ G31STVH HinOS 19JC

aOĮAjag XEX 9UI03UJ

MTSQd AHV10N SlindS? *V
’stb3[§įfį eqje $n

<Ipi3 •STųeiprjfed til jb sn^upui raid 
nj$r ‘<n /reunCd^sared traauise ji 
pnnaureĮSai nnoiBpns ' t $nui

it sniuanm^op stuutobj^ 
•Įdn efęoniM led drej. 'tonui Ji say 
-otjo^ oisirui ouiėxouiau ‘ ‘omXpXS 
oure5[ouioa ‘omq :sediefi?d seurBAt hS 
-ibis: tųpĮ -n OTVJT3M si TjneS sinaiS 
-OTjjnidu Bpopej 'seiTtofsks ji 
ojbotp^W o^JBAins -snyeinoj snr^ured 
snipį req sedje$ed tnqjepaq jt refrs 
uod nXifjT»Ains tpwu -asonieinsuo^ 
raq ssoSreist saqXppBAiAes jį sot^pjeą 
įso^uej srepnĮTOJ fiitrpsaraiur *srrn 
Xpjid funjoj soq£i$n?A hunui ‘n?u 
^Tdod saq£K»TTTd ‘hi<nux hinf st jt soft) 
•^PPA $1 solToesuodnio^ jt snCrsnoj

♦ Gyvenimo rytmetyje rei
kia dirbti, vidudienį — duoti 
patarimus kitiems, gyvenimo 
saufejydyje — melstis (Grai
kų patarlė).

8 — Naujieooa, Chicago, HI. - Tuesday, January 8, 1980




