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JAV STEIGS BAZES PERSIJOS ILANKO.

PeriotacSl DrVlnon
Washington, D. C. 20540

SVARSTOMOS NAUJOS IDĖJOS KON
FLIKTUI TEHERANE LIKVIDUOTI

WASHINGTONAS. — Gerai 
informuoti šaltiniai praneša, kad 
Baltuosiuose Rūmuose svarsto
mos naujos idėjos likviduoti 
krizę Teherane. Tos idėjos vie
šai neskelbiamos. Jos dalinai 
kilo iš prez. Carterio ir Jungti
nių Tautų- generalinio sekreto
riaus Kurt Waldheim pokalbių 
sekmadienį. Kol kas pokalbiuo
se paliesti specifiniai dalykai 
taip pat neskelbiami.

Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius Jody Powell pareiškė, 
kad gen. sekretorius Waldheim 
nėra pilname sutikime sjli JAV 
besąlyginiu reikalavimu pir
miausia išleisti 50-įkaitų, laiko
mų JAV ambasadoje Teherane, 
gi prez. Carteris nepritarė, bet 
neatmetė, gen.-sekr. Waldheimo 
pas.'ūlymą — išleisti įkaitus ir 
sudaryti tarptautinę komisiją iš
tirti, šacho režimo laikotarpį.'

^TuoĄ tarp^-'. Irane .įvyko * visa, 
eilė demonstracijų, nukreiptų 
prieš mulą Chomeini ir prieš jo 
režimą. Azerbeidžano provinci
jos sostinėje. Tabrizd mieste 
tūkstančiai demonstrantų pa
reiškė-', opoziciją -mulos- Chomei- 
ni režimui. Jie padegę revoliuci
nio komiteto-būstinę. Kitose tos 
provincijos vietose taip pat įvy
ko demonstracijos, kai .kur. Įvy
ko muštynės tarp mulb§v Cho
meini ir mulos Kazem Šhariat- 
Madari ' šaiinirikų. Pastarasis 
taip pat turi ajatološ titulą:

Eilė; neramumų įvyko Kurdis
tano .'provincijoje. Ten protesto 
ženklan atsistatydino provinci
jos gubernatorius Hossein Shah- 
vessi. Demonstrantai reikalauja 
atšaukti administracijos saugu
mo pajėgas.

Persų Įlankos srityje kovojo 
tarp savęs Sunni ir šijitų maho
metonai. Ne mažiau tuzino buvo 
užmuštų. '

Nupirks visus ūki
ninkų javus

WASHINGTON, D.C. — Pre? 
zidentas Carteris dar kartą pa; 
kartojo, kad JĄV vyriausybė at
pirks iš Amerikos ūkininkų vi
sus 17 milijonų metrinių tonų, 
javų, kuriuos Sovietų pirkliai 
buvo užsakę ir tikėjosi sausio ir 
vasario mėnesiais išsivežti.

Amerikos ūkininkai nemano, j 
kad valstybė užmokės už visus I 
rusų užsakytus javus, todėl jie Į 
ir bijo netekti nemenkos pinigų] 
stirnos. b

Dabar aiškėja, kad farmeriai 
prisiaugino daugiau, negu' 17 
milijonų tonų javų. Rusų pirk
liai, labai galimas daiktas, būtų 
nupirkę ir daugiau javų, nes ru
sams javai labai reikalingi.

Prezidentas Carteris pareiškė; 
kad JAV nupirks visus javus, | 

buriuos rusai-užrakė., jr .Jtirtus 
vus, kuriuos ūkininkai rengėsi 
priedui parduoti, nors jie dar 
nebuvo Sovietų pirklių užsa: 
kyti. Prezidentas nori, kad agri
kultūros departamentas paruoš
tų planą, pagal būtų.ūkininkams 
mokama* ir už sandėliavimą bei 
pervežimą?Tuo-jis tikisi išveng
ti kliūčių ir sunkumų Ameri
kos ūkyje:,b._ ' ' ’AU
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MASKVA PERSPĖJO PAKISTANA 
NESUARTI SU JAV IR KINIJA

iNDIRA GANDHI ŽADA GLAUDŽIAI 
DIRBTI SU SOVIETŲ SĄJUNGA

Nagrinėja prokuroro W. 
Scott mokesčiu bylą

CHICAGO, Ill. — Pirmadieni 
pradėjo nagrinėti Illinois valsti
jos prokuroro William J. Scott, 
Įtakingo respublikonų vado ir 
veiklos politiko, mokesčių bylą. 
Mokesčių inspekcija mano, kad 
W. J. Scott nesumokėjo visų 
valstybės mokesčių, tuo tarpu 
jis pats yra įsitikinęs, kad jis 
visus mokesčius sumokėjęs, bet 
prie jo kabinėjasi politiniais su
metimais.

Dideli neramumai Irane

TEHERANAS, Iranas. — Pra
eitą pirmadienį Tabrize, ’ Azer- 
bajano provincijos sotinėje įvy
ko didelės dešimties tūkstančiu 
žmonių demonstracijos. Vietinio 
mulos šariat Madari šalininkai 
reikalauja laisvės ir teisių vi
siems gyventojams. Mula šariat 

’Madari kiek pašvelnino savo 
santykius su Chomeiniu ir pra
šė savo pasekėjus siekti vienin
go Irano, bet daug kas su jo 
prašymu nesutiko ir reikalavo 
planingos veiklos. Matyt, jiems 
jau pradeda nusibosti tos “revo
liucinės” mintys, kurios nieko 
konkretaus neatneša kasdieni
niam iraniečių gyvenimui.

— Sovietų kariuomenės vadai 
invazijai į Afganistaną ruošėsi 
ištisus aštuonis mėnesius.

KALENDORĖLIS

Bocalyn Carter

Sausio 9: Marei joną, Julijo
nas, Gabija, Juosta, Algis, Ty- 
vaitis, Bingaila.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:37.
%

Oras šaltas, gali snigti, 
snigti. M' £ '

Prezidento Carterio žmona 
Rosalynn padeda preziden

tui 'kiekvienos didesnės 
/ pęląirnės njętu.-
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BANGLADEŠAS, TUNISAS, FILIPINŲ SALOS REIKA
LAUJA TUOJAU ATŠAUKTI RUSŲ JĖGAS

: ŠAUKIA SPECIALIĄ JUNG
TINIŲ TAUTŲ SESIJĄ

Visa eilė valstybių, pasipikti
nusių Sovietų karo jėgų įsiver-

■ žimu į kaimyninį Afganistaną, 
[■ smerkia Sovietu savavaliavimą
■ ir reikalauja tuojau sušaukti 
Jungtinių Tautų specialią asam
blėją ir ten dar kartą pasmerkti 
Sovietų karo jėgų įsiveržimą į 
Afganistaną.

Saugumo taryboje už Sovietų 
Sąjungą balsavo pačios Rusijoš 
ambasadorius ir Sovietų karo 
jėgų pavergtos Rytų Vokietijos 
komunistinės .valdžios atstovai 
Visi kiti Saugumo tarybos na
riai balsavo už pasiūlymą at
šaukti Sovietų karo jėgas iš Af
ganistano. Prieš rusų nukreip
tas kalbas pasakė Amerikos, Di
džiosios Britanijos. Prancūzijos. 
Bangladešo. Filipinų, Zambijos 
ir k’tu valstybių atstovai Saugu 
mo

NEW DELHI, Indija. - - Indi
ra Gandhi, didele balsų daugu
ma laimėjusi parlamento rinki
mus, pareiškė, kad jos valdoma 
Indija bendradarbiaus su Sovie
tų Sąjunga. Šitas jos pareiški
mas žaibo greitumu apėjo visą 
Indiją ir Azijos tautas.

Pakistano diktatorius Zia bu
vo besiruošiąs pasipriešinti So
vietų žygiui, bet Indiros Gandhi 
pareiškimas verčia jį susirūpin
ti kiekvienu žingsniu. Preziden
tas Zia nenori, kad jis privalėtų 
saugoti visą Afganistano pasie
nį, o vėliau dar ir Indijos pa
sienį. Be to, jis nežino, ar pa
kaks jėgų suorganizuoti krašte 
apsaugą ir ginti Indijos pasienį. 
Jam teks tartis su I. Gandhi, 
kad galėtų sėkmingai apsaugoti 
Pakistano sienas.

VISAS PASAULIS PIK
TINASI RUSAIS

NEW YORK. — Sovetu val
džios atsisakvmas atšaukti savo 
karo jėgas iš Afganistano labai 
smarkiai numušė Sovietų pres
tižą visame pasaulyje. Visa eilė 
valstybių, draugingai nusiteiku
sių Sovietų Sąjungai, labai pa
sipiktino Sovetu karo jėgų įsi
veržimu į Afganistaną, o dar la
biau pasipiktino Sovietų amba
sadoriaus Trojanovskio atsisa
kymu išsikraustyti iš Afganis
tano.

Saugumo taryboje rezoliuciją, 
raginančią Sovietų Sąjungos vy
riausybę atšaukti rusų karo jė
gas iš Afganistano, paruošė 
Bangladešo, Jamaikos. Nigerio, 
Filipinų. Zambijos ir Tuniso at
stovai. Iki š o meto, išskyrus Fi
lipinus. visu šių valstybių atsto
vai glaudžiai bendradarbiavo su 
Sovietų Sąjunga, o dabar visi 
jie smerkia Sovietų agresiją Af- 

• ganistane. . ---• -

, Tai baisiausias pasityčiojimas iš.
j A^arfistauo'

žiaurus Sovietų agentų elge
sys pačiame ' cg^nistane sukėlė 
pasipiktim •»’: Afganistano ko
munistų tarpe, Afganiri-uu gy- 

■ ventojų tarpe ir " valdžios 
‘ žmonių tarpe.

Afganistane gyventojai pasi
piktino savo laiku buvusio poli-

■ cijos vadu, paskui pasiskelbusio
■ prezidentu H. Amino labai žiau- 
, riu elgesiu su savo priešais. Jis 
i asmeniškai vadovavo budelių

grupei, iššaudžiusiai kalėjime 
tris, sales žmonių, kurie buvo j 
pralaikyti metus, jiems nebuvo 
suruoštos bylos, bet kalėjime 
ių nebuvo galima laikyti, nes 
nebuvo ten daugiau vietos. 
Amin buvo Sovietų patarėjų de
šinioji ranka, vykdė jų įsaky
mus. Amin suėmė ir sušaudė iš 
Maskvos grįžusį krašto preziden
tą Nur Tarakį. Pats Amin pasi
skelbė krašto prezidentu. Bet 
rusai sušaudė ne tik prezidentą 
Aminą, bet ir visą jo šeimą. 
Babrakas vra rusu isakvmu vvk- «/ 4. V t *- W
dytojas.

Atidėjo sankcijų

PREZIDENTAS IMSIS PRIEMONIŲ APSAUGOTI PER
SIJOS ĮLANKOJE ESANČIAS NAFTOS VERSMES

WASHINGTON, D.C. — So- —_..x-----
vietų karo jėgų ir medžiagos 
siuntimas į Kabulo aeiodrom: 
rodo, kad Sovietų kariuomenė.: 
vadovybė r en gi a s i įs is t * p i i n: * 
Afganistane ilgesnį laiką. — pa 
reiškė Hodding Carter, Valsly 
bės sekretoriaus kalbėtojas.

Apskaičiuota, kad dabaitir’u 
metu Sovietų valdžia Afgcn’s- 
tane jau turi 85,000 karių. Sc 
vietų kariuomenės vadovybė 
yra sutraukusi i Afganistanu 
pasienį dar apie 35,000 karių. Jei 
šios rusų karo jėgos bus permes
tos į Afganistaną, tai susidarys 
jau stipri 120.000 karių jėga.

Prezidentas Carteris, besikal
bėdamas su radijo komentato
riais, labai apgailestavo, kad So
vietų valdžia, permetė į Afga
nistaną tokias dideles jėgas Azi
jos tautai pavergti. Prezidentas 
nurodė, kad Sovietų valdžia jau 
dabartiniu metu turi dvi kariuo
menės divizijas Afganistane, be 
to, ten-šiandien siunčiami nauji 
daliniai į krašto vidų. Pačiame 
Kabule jau yra 24 Sovietų ka
riški naikintuvai ir kita tiek ru
sų bombonešių. Be to, Kabulą 
jau pasiekė visa eilė rusų šar
vuočių, kurie siunčiami į svar
besnius Afganistano centrus.

Sovietų valdžia paneigė ži
nias, kad ji planuoja prijungti 
Afganistaną prie Sovietų Sąjun
gos. bet josios atstovų elgesys 
Afganistane rodo, kad rusai 
"engiasi ilgesni laiką pasilikti 
minėtame krašte. Toks didelis 
Sovietų karo jėgų pasiuntimas 
į Afganistaną rodo, kad Mask
vos planai yra visai kitokie, ne
gu ji oficialiai skelbia.

Prezidentas taip pat pareiškė, 
kad JAV svarsto keliu valstybių 
pasiūlymus pasinaudoti savo že
mėmis laivyno ir aviacijos ba
zėms įsteigti. Tokius pasiūlymus 
yra padariusios Somali ja. Oma
nas ir Kenija. JAV karo vado
vybė rengiasi pasinaudoti šių 
valstybių pasiūlytomis teritori
jomis laivyno

— Atrodo, 
džJa planuoja 
sijos įlankos
reiškė prezidentas. — Amerika 
turi būti pasiruošusi neleisti So-

" Į vietų Sąjungai kontroliuoti Per
sijos įlankos vandenis. Nelaimės 
išvengsime, jeigu iš anksto pasi
ruošime ir įspėsime. Pirmon ei
lėn privalome atkreipti viso 
pasaulio dėmesį į didelį pavojų, 
kuri Sovietų Sąjunga, pagrob
dama Afganistaną, primeta ne 
tiktai minėtos srities gyvento
jams, bet ir visam pasauiliui. 
Mes pranešame, kad minėtose 
srityse norime steigti karo ba
zes. — Prezidentas yra įsitiki
nęs. kad įspėjimas praneš ru
sams apie JAV ir visų minėtų 
kraštų gyventojų pasiryžimus.

Reikia neužmiršti, kad ne tik 
Egiptas, bet ir Izraelis pasiūlė 
JAV naudoti minėtų valstybių 
bazes laivynui ir aviacijai.

Pranešimai iš Maskvos sako, 
kad komunistų partijos dienraš
tis Pravda perspėjo Pakistano visame Pakistane.

Teigia, kad JAV gavo 
bazes Egipte

KAIRAS. Egiptas. — Izraelio 
laikraščiai tvirtina, kad Ameri
kos karo jėgos gavo karo bazes 
Egipte. Oficialiai nepaskelbta, 
kurioje vietoje tos karo bazės 
yra. bet tvirtinama, kad jos bus 
naudojamos ryšium su Sovietų 
karo jėgų įsiveržimu į Afganis
taną. Jeigu JT Saugumo taryba 
įsakys Sovietų karo jėgoms 
trauktis iš Afganistano, tai 
Amerikai bus reikalingos Egip
to karo bazės, iš kurių ameri
kiečiai privalės padėti rusams 
greičiau išsikelti iš Afganistano.

Izraelio premjeras M. Begin 
nori tartis su Egipto prezidentu 
Sadatu apie priemones Artimie
siems Rytams ginti nuo galimų 
įsibro ~’iii.

Prezidentas pasirašė 
paskolos įstatymą

WASHINGTON. — Prez. Car- 
teris pirmadienį pasirašė įstaty
mą. kuriuo garantuojama SI.5 
bilijono paskola Chrysler korpo
racijai. savo didumu užiman
čiai trečią vietą Amerikoje. Be 
šios paskolos korporacija turčių 
skelbti bankrotą.

Prezidentas pareiškė, kad ta; 
yra geras investavimas, nes iš
gelbėta ’ 200.000 darbų. Įstaty
mas turili sąlygą, kad Chrysler 
darbininkai privalo kooperuoti 
ir padėti korporacijai sutaupyti 
2 bilijonus dolerių.

— Saudi Arabija atsisakė visų 
viešbučių Maskvos olimpiadai.

ta-

taryboje.
SMERKIA KARIsKĄ 

RUSŲ INTERVENCIJĄ
Jungtinių Tautų Saugumo

ryba smerkia Sovietų karo jėgų 
įsiveržimą Į Afganistaną. Sovie
tų Sąjunga buvo pasižadėjusi 
gerbti visas tarptautinės orga, 
nizacijos valstybes, pasižadėjo 
respektuoti jų nepriklausomybę 
ir suverenines teises, tuo tarpu 
į Afganistaną Sovietų karo jė
gos įsiveržė be jokio įspėjimo, 
užėmė Kabulo aerodromą ir 
siuntė ginkluotas karo jėgas, 
kurios užvaldė ne tik didžiausią 
aerodromą, bet ir siunčiamąją 
radijo stotį. Sovietų agentai su
šaudė ne tik buvusį prezidentą 
Hafizullah Amin, bet ir jo žmo
ną bei vaikus, o prezidentu pa
skyrė Maskvai politikai ištikimą 
Babrak Karmalą. Dabar tvirti
na, kad Afganistano preziden
tas juos pakvietė tvarkai įvesti.

i;zw YORK. N.Y. — Pirma 
dienio vakare Jungtinių Tautų- 
Saugumo taryba išklausė sekre- 1 
toriaus Kurt Waldheim prane
šimą apie keiionę į Teheraną, 
o sankcijų pries Irano vyriau
sybę klausimą atidėjo iki ket
virtadienio.

Gen. sekretorius K. Waldheim 
informavo Saugumo tarybos na
rius apie padėtį Irane ir prašė 
Saugumo tarybą neskubėti skir
ti ekonomines sankcijas Iranui. 
Jeigu sankcijos bus tuojau pa
skirtos, tai gali atsirasti kompli
kacijų. Niekam ne paslaptis, 
kad dabartiniu metu Irane yra 
daug Sovietų agentų, dirbančių 
visose tikybinėse grupėse, bet 
Sovietų karo jėgų įsiveržimas 
paveikė iraniečius. Jie bijo, kad 
Sovietų karo jėgos nepasielgtų 
Irane, kaip jie padarė Afga
nistane.

bazėms įsteigti.
kad Sovietų val- 
kontroliuoti Per- 

vandenis. — pa-

ROEERT BERGLAND
SccrcU.*; Agriculture

o i ' hitas įpareigojo agri- 
i. i. uros sekretorių Robert 
Bergland supirkti iš ūkinin

kų n sus javus, kuriuos 
išaugino pernai.

vyriausybę. Laikraštis t v i rt i na, 
kad Sovietų karo jėgos užėmė 
visą Afganistano ir Pakistano 
pasienį. Pravda pastebi, kad į 
Pakistaną perbėgo dalis afganis 
taniečių. nepatenkintu dabartį 
ne Kabulo vyriausybe. Pia\ua 
perspėja Pakistano vyriausybę 
nesusidėti su jokia? An.erkes 
ir Kinijos atstovais, kurie ^ali 
kurstyti neramumus. Pravdos 
pranešimas kelia susirūpinimo



Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS
Kaip pasveikint, ko linksti, 
Pradedant Naujus Metus, 
Pasakyk, taurus tautieti, 
Kiek pakalbinęs kitus?

Ko linkėti tiems piliečiams, 
Kur nepaneša pilvų. 
Viską valgo, ką paliečia, 
Lyg užgimę be galvą?

Kaip pasveikint, ko linkėti 
Liežuvėliui be stabdžių, 
Linkusiam visus akėti. 
Plakti žodeliu skaudžiu?

Ką sakyti tam pijokui, 
Kur ištroškęs visada 
Ir galvoja sau be juoko, 
Kad taip gerti, tai mada?

Kol buvo kūrenama malkomis, niekas nekalbėjo 
apie energijos trūkumą.

x ’v r

Du broliukai
(Bimbos ir Jokubkos duetas) 

Mudu du broliukai, Kremliaus pamylėti, 
Turim dolerių kaip šieno, priedo dar po namą, 
Kelnės mūsų naujos, batai neskylėti,;
O jei liepia bolševikas, plūstam Dėdę Šamą!

Kaip pasveikint, ko linkėti, 
Pradedant Naujus Metus, 
Susitikus kur tautietį, 

j Kiek blaivesnį už kitus? . . .
Holy Wood

KAIP PASVEIKINTI

Kaip pakalbinti velėną — 
Tinginį pirmos rūšies, 
Tą, kur guli naktį — dieną, 
Lyg tas ratas be ašies?

Kaip kalbėti su šviesuoliu
Net už saulę šviesesniu,
Vargą vaikštančiu tarp brolių, 
Ir už juodi juodesnių?

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

Stalino saulutė šviečia mums kaip svietus, 
Vis negalim atsidžiaugti skuduru raudonu. 
Belzebubas kurią pragarą sovietuos.
Ranka rankon, ko’ja kojon žengiam su šėtonu.

j 29. XII. 79 
i

— Sveikas, tėve! Kodėl taip 
{nusiminęs?
1 — Kaip nebūsį nusiminęs, kad 
“broke”.

— Gal pragėrei savo pensijos

Spjaudome, keiksnojam šitą laisvės šalį.
Kas į Vliko dūdą pučia — siunčiam prakeikimą.
Te sesuo ir brolis sau Gulaguos kali,
Mūsų brolis tik maskolis — pakšt jam į minkštimą.

Mudu du broliukai, abu labu tokiu, 
Dėdės Šamo putrą lakam, o Brežnevui lajam 
Ir, susižavėję Kremliaus dvaro lokiu, 
Už vergiją Lietuvėlės iš peties jam plojam.

Dainora Garsytė

Susikalbėjo -
— Kiek kainuoja kambarys

ŠLRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)
Už pilies vėl prasidėjo plynios ir raistai. Kelias 

klampus, nelygus. Joja Petras žingine ir girdi: tarytum 
kas dejuoja, tarytum kažkas murmuliuoja. Jis greit nu
sėdo nuo arklio, nusilaužė pagaikštį ir eina tam balsan. 
“Rasi kas įklimpo? Reikia gelbėti žmogų?”

Atėjęs prie liūno krašto, randa baisią juodą skylę. 
Klausosi. Iš skylės šaukia: “Trauk, trauk, trauk!” įkišo 
smaigą ir ištraukė. Žiūri — nei šis nei tas, nei žmogysta, 
nei gyvulys. Lyg būtų veršis, ale ragai nulaužti. Viena 
koja arklio, antra gaidžio. Aišku, kad velnias ir dar senas.

— Na kaipgi čia dabar? — sušuko besistebėdamas 
Petras. . '

—r Ai, žmoguti mielas, man didelė nelaimė atsitiko, 
čia ištisa istorija... Aš čia stovėjau sargyboj. Pats Liu- 
čiferis buvo pastatęs. Laukiu, žvalgausi. Staiga matau 
— ateina senis su boba. Ir kad barasi, kad ginčijasi Aš 
prisigužiau ir tykau. Tikrai, manau, ką nors iš to laimė
siu.

Velnias atsiprunkštė, nupurtė dalį purvo-ir vėl pa
sakoja: . ■ ■' J

— Senis buvo padorus ir labai lemtas žmogelis. Bet 
ta jo boba — baisi priešgyna. Ką tik senis sakys, ji vis 
priešais. Priėjo prie plynios. Senis sako: “Grįžk namo, 
neik Į girią, aš vienas parnešiu žabų”. —“Ot eisiu!” -r- 
“Na tai einam sykiu”. — “Aš sykiu nenoriu, eisiu vie
na”. — “Kad ir eisi, bent jau neik per plyniąl” — “Ot 
eisiu!” — “Eik sau, tik nešokinėk per kemsas.” —. “Ot 
Sokinėši“!”,

— Na? — pradėjo nekantrauti Petras. *
— Senis eina aplink plynią, o boba tiesiog. Užėjo 

au ant vidurio plynios. Padrykt padrykt ir įsmuko, Ale 
unki sterva. Kaip dribo, taip ir nulaužė man ragus. 
Tcrs ji Į pragarą nugarmėjo, bet aš vistiek.keiKhi. Sun- 
ia: kenčiu, oi... . -(

Velnias sudejavo ir ėmė graudenti:
— Ai, žmoguti mielas, kaip aš tau esu dėkingas. Tik 

labar toks silpnas ir nieko neturiu, kafk.-ątsilyginčIąU'UŽ 
išgelbėjimą, Bet^nelifeįu skolingas p nębijękl' Kai tik 
bus reikalas koks, tuojau pašvilk ir šauk: Baužiąuf Bau- 
jiau Aš netruksiu atvykti. ‘į J

— Bus ar nebus, toliau koks reikalas —.aš pats neži
nau, bet šiandien verkiant reikalinga man tavo paslauga.

— Na? — susidomėjo Baužius-. , < -
— Jei sakaisi toks geras ir dėkingas esąs, tad paly- 

iėk maneU pragarą, arba nurodyk, kaip greičiau ^.su
rasti.’’

— Ne, dabar tuojau tavęs lydėti negaliu. Kad ir ka- 
:in kaip norėčiau, šiandien man nevalia iš čia pasrti’auk- 
:i. Labai gaila, bet turiu pasilikti Gali būti, kad aš sa
vo uždavinį atlikęs, spėsiu dar prisivyti tave-pakelitn.

> — Tu žinai, kad Medikeras ne
viską apmoka. Vien tik kerją 
įkėlusiam į ligoninę kainuoja 
kone pusantro šimlo dolerių 
Turi iš savo kišeniaus sumokė 
ti, o kiek man visokių sąskaiti 
prisiuntė už elektrą, kai nian< 
pirštą ir kūną čirškino. Už pirš
to operaciją kita sąskaita.

— Tu, tėve, norėjai pasakyti 
už X-spindulius?

— Ka aš žinau už ka: eks a’ 
jukš, bet man pikta darosi, ka< 
vis dar tebesiunčia sąskaitas ū 
nežinau už ką. Aną rytą katž 
koks baltu chalatu apsivilkę 
ponaitis kyštelėjo galvą į m-anc 
kambarį ir gavau sąskaitą 7č 
dolerių uz- kokią ten kokteliza- 
ciją .. .

— Tai bus už konsultaciją, tė
ve.

— Tu, Maiki, grainatnas, ta 
paskaityk šituos popierius. Ge’ 
bėk mane iš bėdos.

— Tu, tėve, ’ pats - prisidarė 
sau bėdos. Tau nereikėjo eiti į 
ligoninę dėl piršto.

— Tu, Maiki, man nepasakok 
niekų. Bostone buvo kitaip. At 
simeni, kai airišiukai mane pri 
mušė ant Brodvės- Policija ma- Tada.. . 
ne nuvežė į ‘kantės” ligoninę 1 
Ten mane apraišiojo ir paleido | 
be jokio mokesčio.

— Tada, tėve, buvo kiti.laikai.
Tada dar nebuvo Medikero.

— Dabar žinai mano nelaimę, 
paskolink man tuos du šimtus. 
Kai gausiu pensijos čekį, tai su
grąžinsiu skolą.

— Jeigu taip, tai va. Tiktai 
kitą kartą būk atsargus, nelįsk 
kur nereikia.

— Lik sveikas, Maiki. Kit 
karta susitiksime. V

} — Nesijuok, Maiki- Mane vi" 
j sos nelaimės užpuolė.
i — O kokios gi tavo nelaimės?

— Paskolink man pora šimtų 
dolerių, tai pasakysiu.

— Pasakyk, tai paskolinsiu.
— Patekau Į didelę bėdą. Ka

liau vinį į sieną skrybėlei pa
sikabinti ir plaktuku sau pirštą 
sumušiau. Nagas pasidarė juo- 

i das, taip skaudėjo, net buvo 
Karštas. Nepakęsdamas skaus
mo, nuėjau pas kaimyną 69-toj 
į taverną burnelę išmesti . . .

— Na, ar padėjo“?
— Kas tau padės! Andriejus 

ant ?nano piršio prilipdė pleste-
I ’ .’. V "."Y. , J 4- Pripylė dar vieną č’erka “čv-Isveikinimo žodį, aiškinosi, kadi, . , . . " .rį-. jstosios ir patarė rytojaus die-J lis vra blogas kalbėtojas. Pas-1 . . < , . « .I;. " .. i i? .. • i imsimąlvtr su daktaru? Ki-I kiau jis kalbėjo visą valandą n; j ’ 
tai visiems įrodė.

• Zoologijos sodo' prižiūrėto
jas telefonavo vedėjui, kad gru 
pė beždžionių lošia kartomis po 
keri. Vedėjas susirūpino ir ža
dėjo kreiptis į ^Miciją. Prižiū
rėtojas jį nuramino: “Nieko’ blo 
go nėra. Jos lošia ne iš pinigų 
tik iš žemės riešutėlių — pea
nuts”. . .

Magaryčios

Pakviestas bankete. tarti
^Kino teatras ir jaunystė 

xMarketparkietis senberniai 
jūsų viešbutyje vienai nakčiai? kvietė į kiną senmergę, kuri il- 
— klausė turistas. Biznieriškas gai puošėsi ir dažė veidą, 
tarnauto'jas jam atsakė:

— Dvidešimt dolerių. Bet bus 
truputį pigiau, jei jūs ilgiau bū
site.

— Mielai pasinaudosiu jūsų 
teikiama nuolaida: pažadinkite 
mane rytoj vidudieni . . .

— Žinai ką? Kai aš pasipuo- 
siu ir nudažau veidą, tai atro
dau kaip nepilnametė, — gerė
si ji. Senbernis atsakė:

—- Tu geriau taip nesidažyk, 
nes mes eisime į kiną, kuriame 
rodo filmą tik suaugusiems.

r

v-

Tiltininkai ir bendruernemninkai, besirūpindami, kaip gauti 
syvų iš tautos kamieno, kad nenudžiūtų kaip medžio šakelė, 
buvo užsimanę įvest’ “tarybinius" elementorius bei vadovėlius 
į tremties lituanistines mokyklas. Čia matomas vienas elemen 
toriais puslapis, kadaise atspausdintas Naujienose, sustabdė 
juosius. Jei jie nuoširdžiai rūpirtųsi lietuvybe. o ne tik Hlni 
stafefce. turėtų pastudijuoti, kaip žydą f. neturėdami “tautos 
kamieno“ ir negaudami iš je sv^m. tūkstančius metu išliko
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• Plaukų kirpimas brangiai 
kainuoja. Jeigu nenori kirpėjui 
mokėti penkių dolerių, tai įstok 
į armiją. Nukerpa nemokama:

• Dvi kūmutės kalbasi apie 
vyrus. Viena sako: Vyrai su il
gais plaukais atrodo labiau in
teligentiški. Antroji sako: Kai 
ant savd vyro švarko radau ii- 
?ą plauką, tai jis atrodė, kaip

3 Kol Irano revo*Tucicn eriai 
šūkaus, kumštis kilnos ir reika
laus šacho gaivos, tai nepajus, 
kai Maskvos ““šachas” lanku Iv- C. W 
dimas atjos . ..

e Esu labai dėkingas Mr. Ho- 
\Vocd už atsiųsią elėraštį 

'Kritika*', kuriuo Jūsų malonu 
n ui užbaigia m * šos dienos Ma
ryčiais:
{ulba l.olics, kalba žmonės
Ir SodylKis angelai;

Kur jo protas, kur jo skonis, 
<ad palangėj augalai?
— Negirdėtas loks dalykas,
Sako senė atvirai,
- Čia rūtelėj kn gvazdikas . . . 
Taip nedaro daktarai • ,.
\alba, kali>a, kol užmiega 
(Pamięgoli juk svarbu) 
Ir sapnuoja sau laiin’nga, 
Kiek ji nuveikė darbų . . .

lk>n Pilotas

Politinė pamoka
— Kas yra "Status quo?” — 

šiaušė Vincukas savo tėvelį gu
vu Vincę. Tėvehs jam atsakė:

— Tai yra politinis jovalas, 
kuriame dabar mes raudamės.

taip gali būti dar blogiau.- anot 
jo: čia ne juokai, gangrena gali 
įsimesti . . .

— Ar buvai pas daktarą?
Kur čia rasi daktara Chi- V 

cagoje grinorius būdamas, vei
kė. Nuėjau stačiai į ligoninę, bu
vo netoli.

— Ar jau buvo taip blogai, 
kad reikėjo i ligoninę eiti?

— Blogiau, negu blogai. Bū
čiau žinojęs ,tai nebūčiau ėjęs-

— Juk tavęs ten nepapiovė, 
tėve ?

— Ištrūkau gyvas, bet mano 
kišenių tikrai paplovė. Todėl ta
ve prašau paskolinti man porą 
šimtelių skoloms apmokėti.

— Tik jau dėl vieno piršto 
tiek skolų pasidarei?

— žinoma, — nusileido Petras, pateisindamas vėl- 
jmą: — aš gerai suprantu, kas.tai.yra viršininkai ir jų 
Įsakymas. J ei paliepta — tu čia mirk ar kankinkis- — turi 
vykdyti! Ale nurodyti galėtum-man? —• .?

Hmm... Nurodyti? numykė vėhiia^r — Del 
to aš tau pasakysiu taip: iš kur tik eisi, vis nueisi. Daug 
kelių ir laug vartų veda į pragarą. Mūsų karalystė tokia 
didelė, kad joks žemės valdovas neturėjo ir neturės pana
šios. Baužius pasakė ir išnyko, Petras (nujojo sau 
vienas. ■ .

škotas Londone

Kiek kainuoja nuo čia iki 
geležinkelio stoties? — klausė 
škotas taxi šoferį. Šoferis atsa
kė:

— šeši šilingai.
— Dėkui. Aš norėjau sužino

ti, kiek sutaupysiu'eidamas pės
čias . . .

-s-

Šių dienų dešimtukas* -1? -
— Mūsų Vincukas prarijo de

šimtuką, — sakė Vinčienė gu
viam V’ncci. Vince ją nurami-

' f

Jai nešalta, bet vis tiek laukia vasaros ir turistų, 
kurie vaišina saldurnynais. , /

no:
— Nesirūpink, brangioji- Danį 

blogiau būtų* jei jis už tą de
šimtuką nupirktų ką nors ir su
valgytu.

Kareivio logika
Į senovės graikų armiją sava 

noriu įstojo šlubas atėnietis. Ka
reiviai pradėjo iš jo juoktis. Sa
vanoris jiems atsakė:

— Aš įstojau į kariuomene 
kovoti, o ne bėgti ... j

Kareiviai jį pradėjo gerbti h | 
nustojo iš jo juoktis.

Stirna ir senis
Jaunutė stirna, netekus savo stirniukų, 
Dar su speniais, pritvinkusiais nuo pieno, 
Rado miške du mažus vilkiukus, 
Tėvų apleistus, vienui vienus.
Ji prie jų priėjo,
Jų pasigailėjo
Ir savo pienu juos maityt pradėjo.
“Tu. neišmanėle”^ senis, ją pamatęs, pastebėjo. 
“Kam priėšamd tu eikvoji savo pieną?
Ar tu tikięs.is jų sulaukti dėkingumo?
Ar nepažįsti tu jų piktumo?
Gal jie kada papiaus tave, sutikę vieną” 
“Gal but’1) stirna jam atsakė,

i

“Bet apie tai aš negalvoju v
Ir nebijau tokių pavojų.
Man tik motinos meilė prie širdies, » •’*
0 pienas be to hpsunkina mane išties’’. ~ ' - 
Kas yra geras, be atpildo tas gerą daro.
O išteklius jam naštą tik sudaro.
(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 puslapių 
kaina $3, gaunamos Naujienose.) p
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iDirJBetro Jašinsko gelbėjimo odisėja i
(Tęsinys) * _' • j

Kąs daryti? Girdėjau- per ra- pareiškimo: “Be mano įsakymo 
diją, kad mes turime savo' vy-,nuo veiksmų susilaikyti if kuo 
riaušybę. (Manęs, dar sovietų skubiausiai perkelti j Marijam- 
valdymo metu pašalinio iš apsk. polės kalėjimą prokuroro Vaiš- 
Koop- s-gos pirmininko pareigų, nio žinion”. Padėkoju ir škuliu 
P. Žemaitis negrąžino į koo'pe- j į stotį. Sėdu į traukinį ir vėl su 
ratyvą. Buvau prof. Damušio kariuomenės daliniais važiuoju. 
Palemono plytinės paskirtas di- Mauručiuose teko traukiny nak- 
rektoranni. Mano padėjėjas voti. Parvažiuoju į Kybartus, 
buvo inž.* J. Boruta ir teėhniki-į Imu savo dviratį, dėkoju savo 

1 kolegai Stasiui ir skubu su bai
me ,kad nebūtų sušaudytas ma
no medžioklės ir likimo draugas 
dr- Petriukas. Tekinas bėgu pas 
dr. Iz. Kaimą, nes ir vėl grąžin
tas savo jiareigoms. Paduodu 
raštą. Jis mane apkabina ir dė
koja. čia pat d:*. V, Baltrušaitis.

“Vytai, imk dviratį ir vesk šį 
Teisingumo ministerio pareiški
mą prokurorui Vaišniui”. Be
rods. ant rytojaus buvo perkel
tas į saugesnę vietą — Marijam
polės kalėjimą. Ten susirgo. Pa
leistas iš kalėjimo, buvo priim
tas į universitetą radiologo pa
reigoms, ar pan.

Jis mano mamytei, kai nusi
vežiau, suteikė pagalbą — nu
vežė pats pas prof. J. Meškaus
ką. Pagydė. Aš jam Amerikoje 
padėkojau- Jis juokėsi. Išgelbėjo’ 
draugą. Iš viso jis kilnios sielos, 
malonus ir paslaugus.

Pernai iš Australijos pas sa
vo dukrą atvažiavo dr. Iz. Kau
nas. Aplankė mane drauge su 
žmona. Atvedė Šmulkščiai. Po
nia daktarė. Padarė nuotrauką. 
Pasikaitėni nuomonėmis apie 
dr. Petriuką. Tai mano nustebi
mui jis pasakojo', kad apskrities po <qin*nai[j 
virš. Pijus žemaitis dr. Petriu 
ką būtų įsakęs nužudyti (Jam (]uktė) 7 
tai sakė pats P. Žemaitis), jeigu:r0(|s> Chicagoje. Visus gerai pa-i 
nebūčiau susKiibęs nuvykti į žinojau. Nesuprantu, kaip žino- 
Ministerių kabinetą n* parvežti nės, ir aukštus mokslus baigę, 
ministerio M. Mackevičiaus raš- netenha kariais pusiąusvy-ros. 
tą peik eiti Į Marijampolės ka- .Papasakojau apie galimą tra- 
lėjimą. igišką dr. Petriuko mirtį prof.

Prisimenu, kai sustiprėjo, tai Mackevičiui. Jis guodėsi — 
mane išsikvietė iš Palemono -ir 
mudu su sesute Laimute laip
tais padėjome nulipti iš antro 
aukšto- “Girdi, vykstu padėkoti 
profesoriui už gyvybės išgelbė- ]jnau Rūpinausi savo tėveliais, 
j imą ”

nis vadovas Uogintas.)
Žinojau, kad Vilkavišky nie

kas man nepadės gauti iš kariš
kos valdžios leidimą nuvažiuoti 
j Kybartus pas savo gerą kole
gą, Kybartu koop. direktorių SI. 
Orentą. (Jis su burmistru J. 
Prapuoleniu grįžę iš Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo.)

Papasakojau, kokiu reikalu 
atvykau. Jis, gerai mokąs vokie
čių kalbą, nuėjo pas karo ko
mendantą ir atnešė man leidi
mą važiuoti karišku traukiniu. 
Tuctj nuvykau, palikęs jam dvi
ratį. Amunicija ir kariai. Aš 
vienas pasaulietis. Nuvažiuoju 
į Kauną. Nuvykstu pirmiausia 
į Lietūkį pas savo gerą bičiulį 
agr. Simokair.į. Papasakoju sa
vo atvykimo liksią — gelbėti 
dr. Petriuką iš mirties gresian
čio pavojaus. Prašau adv. Toliu- 
čius. Jiedu liaudininkai. Te- 
gelbsti buvusį liaudininkų stu
dentą, dabar daktarą Petriuką. 
“Girdi, abudu kalėjime. Duok 
agr. Bertašių. Jo seniai nežino
me”. Važiuoju į Ministerių ka
binetą. Kanceliarijos šefas dr. 
Viliamas —■ mano geras prie- 
telis. Prašau man padėti išgel
bėti dr. Petriuką. Iškviečia vvr. 
prokurorą. Jis liepia patiekti 
raštu pareiškimą. Rašau, kad 
sunkiausiose mano gyvenimo 
dienose jis mane gelbėjo. Padė
jo ir kitiems. Negaliu likti abe
jingas. Mano sąžinė neleidžia 
man „tylėti.

Ministerių kabineto, pertrau
kos 'metu ateina Teisingumo 
ministeris prof. M. Mackevičius. 
Pirmas klausimas: “Tamsta, 
komunistas?” “Ne. Aš esu atei
tininkas”; “Vaje, vaje. Dr. Pet
riukas mano geriausias drau
gas“. Mat, profesoriaus M. Šle
ževičiaus žentas".

“Neturiu kada rašyti rašta”. 
Uždeda rezoliuciją ant mano

voti. Parvažiuoju į Kybartus.

Dail. Mikalojus Ivanauskas Wilniaus ViziĮa

U
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turi sunkumų veiklai

nių direktorius. Vienukart dr. 
L. Kriauėeliunas skambina: 
“Kazimierai, dr. Petriukas buvo 
Chicagoje ir mes jo nematėme’’.

Per dr. L. Kriaučeliūno duk
relės Vidutės vestuves susitikau 
su dr. Tumasoiiiu ir kalbėjausi 
truputį tuo reikalu. Buvo lietu
vių daktarų delegacija - ekskur
sija ok. Lietuvoj. Dr. Petriukas 
jiems vadovavo. Vėliau dr- Pet
riukas -juvo' su ekskursija Chi- 
cayoje. Ir tebuvęs tik dvi valan
das ir negalėjęs iš grupės išsi
skirti.

Pijus Žemaitis — inž. Jurkū- 
is. (Jurkūno žmona 

— P. žemaičio brolio Vinco

J. KUPRIONIS AIŠKINASI IŠ AUKŠTYBIŲ

vo siekimus bei uždavinius. Vie
nose veikiama daugiau kolekty
viai, kitos nariai daugiau reiš
kiasi individualiai- Gal labiau- 

P. žemaitis mires, be-jsiai individualiai dirba literatai.
žurnalistai ir pan. Bet ir jie ran
da motyvų jungtis į sambūrius. 
Tad turime ir žurnalistų sąjun
gą. Motyvai žurnalistams turėti 
savd organizaciją nusakomi jos 
įstatuose. Pirmuoju' punktu ei
na: “Savitarpio bendradarbia
vimo bei solidarumo palaiky
mas”. Gražus siekimas.

turis moralinę pasitenkinimą.
Ne turte ginies, augęs didelia

me varge., padedamas kunigo 
dr. J. N., pagal išgales išsimoks-

pa-

lieka vyresnės kartos žmonės. 
Svarbu ruošti jiems talkininkų, 
pritraukti naujų pajėgų. Žurna
listų sąjungai tai būtų pirnisėi- 
lis darbas, šis tas daroma, bet 
irgi sutinkama sunkumų ne tik 
surasti dirbti norinčius, bet ir 
lietuvių kalbą pakankamai mo 
kančius. Tačiau vis tiek skatin
tina, k?d sąjungos skyriai, o 
taip pat ir pavieni nariai, kur 
atsiranda progos, atkreiptų dė
mesį į jaunuolius, kurie spaudos 
darbui tiktų, juos skatintų ir su
teiktų pagrindinių žurnalistikos 
žinių. Taip pat svarbu patraukti 
sugebančius dalyvauti ameri
kietiškoje spaudoje. Kai kurių 
atsiekimų turime, bet toli to ne
pakanka.

Į žurnalistų sąjungos įstatus 
yra įtrauktas ir dabartinei Lie
tuvos padėčiai taikomas punk
tas: “Lietuvos laisvės atgavimo 
pastangas stiprinti”. Tai būtų 
lyg politinis užmojis, bet tai yra 
tokia “politika”, nuo kurios nė
ra atleistas nė vienas lietuvis, 
šiam uždaviniui siekti veikia 
specialios organizacijos ir jose 
daugelis žurnalistų veikia. Pa
čiai žurnalistų sąjungai čia jau 
netenka imtis kokių planavimų 
ar vadovavimų. Antra vertus, 
kai jos nariai yra Įvairių pažiū
rų, vieni linkę palaikyti vieną 
kurią kryptį ar org-ją, kiti kitą, 
tai bendras planavimas ar di
rektyvos nebūtų nei įmanoma. 
Vienintelis iš visų narių reika
lavimas, kad kur, su kuo ir ką 
jie beveiktų, kad visi jų keliai 
vestų į vieną tikslą — į Lietuvos 
laisvę.

(Bus daugiau)

i veik jokių. Lieka tik kai kurie 
fiendri tauriniai įeika'ai, na, gal 
dar tradicinis organizacijos tęs 
tinumas.

į Be to, spaudos darbas išeivi- 
! joje, kone išimtinai, yra allieka- 
jinas vyresniosios kartos žmonių, 
f Jie daug pregyvenę, tėvynės ne
tekę, tapo jautresni negu nor
maliai būtų. O čia dar stiprūs, 
iš šalies ateinantys tanios sunai
kinimo išeivijoj ir krašte sie- 

i kiantys skersvėjai, veikią išei
vijos larpusaves nuotaikas, kas 
labai atsispind: ir spaudoje. Tad 
ir solidarumui palaikyti sąlygos 
pasunkėja. Žurnalistų sąjunga, 
kur daugiau narių susibūrę, tu
ri skyrius — Čikagoje, Detroite, 
Toronte ir Los Angelėj. Visi jie, 
dėl aukščiau minėtų ir kitų prie
žasčių,
plėsti. Tuo būdu ir pačios są
jungos veikloje tenka daugiau 
ribotis ne iiek posėdžiavimais ar 
nutarimu rašvmais, o daugiau 
pavienių individualių narių dar
bų pačioje spaudoje, čikagiškiai 
dar suruošia tradiciniai vadina
mus “Spaudos balius”, kurių 
pajamos naudojamos jaunųjų 
žurnalistų aktyvumui skatinti.

Kitas, L.ž.S. tikslą nusakan
tis, punktas yra: “Skatinti nau
jų jėgų į lietuviškos spaudos 
darbą įsijungimą”, Reikalas la
bai svarbus, bet turįs taip pat, 
nemaža sunkumų vykdyti. Lie
tuviškoji spauda, dėl riboto skai
tytojų skaičiaus, sunkiai verčia
si finansiniai, dėl to šiuo atžvil
giu ir darbas joje negali būti 
patrauklus- Jo imasi daugiau 
tie, kurie labiau mėgsta ar jau
ją reikalą, ir dirba daugiau iš 
idealizmo. O darbas labai atsa
kingas. Labai svarbu, kad redak
cijose sėdėtų ir kad bendradar
biais būtų gilesnės erudicijos, 
platesnio akiračio asmenys. 
Kaip minėta, šį darbą dabar až

Prof. Jonas Kuprionis, būdamas Lietuvių žurnalistų Są
jungos pirmininku, važinėjo pavergton Lietuvon ir pri
pasakojo nežurnalistinių dalykų. Jis buvo pusėtinai pa
pešiotas už ditirambus okupantui. Jis buvo paprašytas 
papasakoti, kas jį vertė imtis neįprastų žingsnių, bet nesi
teikė to padaryti. Vietoj visiems suprantamo paaiškinimo, 
prof. Kuprionis paskutiniame žurnalistų sąjungos organe 
įdėjo tokį, daugeliui nesuprantamą pasiaiškinimą. Atsa
kymą pavadino “žurnalistų sąjungos vaidmuo išeivijoje”.

N. Red.
Kiekviena organizaciją turi sa- rimu geležinkeliais, taip pat

piginti bilietai į valstybės teat
rą. Pajūryje, Giruliuose, turėjo 
kurortinius namus savo nariams 
ir pan. Pagarsėję “Spaudos ba
liai” Kaune su specialiai sukom
ponuotu “Spaudos valsu”, šoka
mu su frakais, ženklino spaudos 
darbuotojų bendravimą bei so
lidarumą. Vertingas buvo lietu
vių žurnalistų santykių palaiky
mas su kaimynais — latvių, es
tų, čekoslovakų žurnalistai ir 
t.t.

Kitokia padėtis susiklostė išei
vijoj, pasklidus po visą pasaulį- 
Lietuviškoji spauda, tiesa, ne
sustojo, ji čia gaji ir pusėtinai 
■gausi, tačiau sąlygds spaudos 
darbuotojų organizacinei veiklai 
risai pasikeitė. Jau pats išsi
sklaidymas apsunkina bendra
vimą. Praktišku sumetimu be- •

— Sovietų kariuomenės va
dovybė išvežė iš Kabulo rusų 
karių daugumą, kad užsienio 
žurnalistai nematytų rusų.

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

» BUPES1TNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Tačiau sąlygos jam vykdyti 
nėra labai palankios, kai orga
nizacijoje dalyvauja visokiau
sių pažiūrų, srovių bei krypčių 
asmenys. Iš praktikos žinome, 
kad tokiame margame susitel
kime solidarumui tarpti nėra 

i lengva. Dalinai gal dėl to žymi 
dalis bendradarbiaujančių įvai
rioje spaudoje į žurnalistų są
junga nesideda.

Nepriklausomoj e Lietuvoj e 
žurnalistų sąjungai priklausyti, 
be kito ko, buvo ir praktiškų su
metimų. Pav., nariai galėjo 
naudotis pusiau papigintu kelia-

Savo gyvenimo akligaly norė
jau bent vieną paminėti mano

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIA.* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

• JO, VISUOMENES VEIKtJD IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gv*«*n — MINTYS IR DARBAI, ZSS p«L, llefiABČlns L90B 
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sesute, broliukais. Nebuvo pro
gos įsigyti diplomo. Vienok Įsi- 

Jgijau profesiją. Visi pusėtinai 
Pasakojo, kadjgeraį gyvenome. Palikau ver-

-I- * Jjt

Pas mane buvo užsukęs vic 
nas profesorius.
dr. Petriukas vyriausias ligoni-jojančią mamą, puikiai įrengtą

KNYGOS ANGLŲ KALBA
i, ft—hin, A KISS IN THS DARK. Rk»ntftkq Ir intymiu nuotyM*. 

KRnšymi, pairttt iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba. srafial lileiite

Dr. Jmcm B. KeflAm, HISTORY OF LITHUANIA. LietUYOt Ktortei 
MntMoka nuo pat aenuiu imžhj iii pokario Metu. Vidutinio formato, ui 
p«L, kainuoja 13.00.

Dr. Joana B. JCanffoa, VYTAUTAI YNI GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valftybėa ir jot kaimynu 5»tortJa 
211 pcL Kaina 0.00. Kietais virialiaia 14.00.

ptnlęfne perlaidu
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savo 4% ha ūkeli prie upės ir 
Paežerių ežero' kranto. Draug 
su savo kolegomis, kurie pas 
mane gyveno, bėgom j nežinią. 
Atsidūrėm vienoj apylinkėj. Ka
ro pabaigos sulaukėm anglų 
zonoje.

Prisimenu bent savo maldose 
dr. Petriuką ir kitus prietelius, 
kurie mane išgelbėjo iš pana
šios padėties, kai aš gelbėjau 
savd kolegą dr. Petriuką. Vienu 
atveju jis man pasakė, kad “Po 
tėvų, gyvenime jis man labiau
siai dėkingas”.

sunkiausiose gyvenimo valan
dose gelbėjusį dr. Petriuką. 
Aukščiausias telaimina jo gyve
nimą ir tikimės susilaukti gied
resniu prošvaisčių. Taip norė
tųsi susitikti su savo kilnios 
sielos draugais.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Tel. 476-2206

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 BALFO 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:

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Id yur node 
stuffed ub?W
Get instant relief 
With BENZEDREX

INHALER

2.

3.

metų {vykini, Jeblomkic ir Totoraičio jaunaf dienai tt 
raptabauu -______________ ______________________ —-----

Or. A. J. Oubb^ — DAMTY1, ja prletlūn, rrelkata Ir trctb 
Kletau nriellaia, Tletoje M. 00 dabar tik _____ —. 
<in tortai* ▼irtellali tik _________________ —___

Or. A. J. - AUKOTA KULTŪRA — 2IAURO*
te. Auropa Dabar tik

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai________________ $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai____

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL 
Chicago, BĮ, 60608

Pridėti doleri palto iilaidom*.

$10.00
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Rusai grobia, laisvas pasaulis šneka
Sovietų karių kontroliuojamas Kabulo radijas tvir

tina, kad Sovietų karo jėgos, pažengusios Afganistano 
sieną praeitą metų gruodžio 24 dieną, sausio 7 dieną pa
skelbė, kad Sovietų kariai jau užėmė visus svarbesnius 
Afganistano strateginius centrus.

Kiek yra teisybės šiuose rusų tvirtinimuose, šian
dien sunku pasakyti. Sovietų propagandistai, glaudžiai 

• dirbdami su Sovietų kariuomenės vadovybe ir valdžia, visą 
laiką pajėgdavo paskelbti kovai reikalingas žinias. Karo 
metu ir tuojau pp karo Sovietų radijas skelbdavo dide
lius “socialistinės statybos laimėjimus”, kada iki šios die
nos Sovietų ūkis nepajėgia prisiauginti pakankamai javų, 
kad galėtų tinkamai savo gyventojus pamaitinti.

Praeitą sekmadieni, sausio 6 d., rusų kontroliuojamas 
Kabulo radijas skelbė, kad tuo metu Afganistane jau 
buvo 80,000 Sovietų kareivių spenialistų, o sausio 8 die
nos rytą rusai jau turėjo kaimyninėje valstybėje 120,000 
gerai ginkluotų savo karių. Rusai žino, kad Įvairiose Af
ganistano vietose dar tebeina kruvinos kovos su Įsibro
vėliais. Trečią Kalėdų dieną Sovietų kontroliuojamas ra
dijas skelbė, kad priešakiniai Sovietų kariuomenės dali
niai jau užėmė Pamiro' kelius ir pasiekė Kinijos pasienį, 
tuo tarpu kiniečiai skefeUpkad sausio 7 dieną Sovietų 
karo jėgos dar nekontroliuoja Afganistano kalnų kelių, 
vedančių Į Pamiro kalnus ir kelius. Rusai dar nekontro
liuoja Afganistano kelių, vedančių vietos gyventojus Į 
Pakistano pasieni.

Sovietų valdžiai yra didelis išrokavimas skelbti, kad 
Sovietų karo jėgos kontroliuoja visus strateginius cent
rus, kad afganistaniečiai daugiau nesipriešintų rusų karo 
jėgoms. Rusai bando sudaryti neįveikiamos jėgos galybę, 
kuri bandys parąližuoti valią ir tada afganistaniečiai nesi
ims karo veiksmų prarastai laisvei atgaut.

Sovietų karo jėgos ne tik pasiruošė dideliam karo 
žygiui, bet bando laimėti visas strategines Afganistano 
vietas, o JAV ir Kinija, žinodamos apie Sovietų karo va- 
dosybės pasiruošimus grobti 17 milijonų gyventojų ver
gi jon, tariasi, kas būtų galima daryti norint tam užmo
jui pastoti kelią. Visuomet galima imtis priemonių apsi
saugoti nuo įsiveržėlių, bet laisvojo pasaulio nelaimė yra

ta, kad visuomet pradeda važinėti ir tartis, kai jau vėlu,
— Mes imsimės priemonių okupacines Sovietų karo 

jėgas išstumti iš Afganistano, — antradienio rytą Pekine 
pareiškė JAV krašto apsaugos sekretorius Harold Brown.
— Mes susitarėm su Kinija bendromis jėgomis imtis prie
monių prie įsiveržusius rusus.. .

Sekretoriaus Brown žodžiai raminantieji^bet j:e var- i 
gu suramins afganistaniečius, patekusius rusų apsuptin. ‘ 
Rusų karo jėgos ne tik izoliavo Afganistano gyventojus, 
bet dviejų savaičių laikotarpyje juos pavergė. Sovietų 
kariuomenės vadovybė net neskelbė, kad jie veržiasi į Af
ganistaną. Jie paleido antį, tvirtinančią, kad Afganistano 
vyriausybė prašė Sovietų karius padėti nuginkluoti ne
paklusnius musulmonus, nenorinčius klausyti savo tei
sėtos valdžios.

Sovietų karo jėgos per dvi savaites pajėgė užimti 
svarbesnius strateginius Afganistano centrus, tuo tarpu 
Valstybės sekretorius Vance dar nepajėgė tiek išjudmti 
Jungtinių Tautų mašineriją, kad pasmerktų Sovietų val
džią už Afganistano pavergimą. Dvi dienas New Yorke 
JT Saugumo taryboje ėjo kalbos, buvo smerkiami Sovietų 
maršalai, bet kai buvo pasiūlyta rezoliucija, smerkianti 
Sovietų karo jėgų Įsiveržimą Į Afganistaną ir reikalau
janti atšaukti Sovietų karo jėgas iš taikaus Afganistano, 
tai Sovietų ambasadorius Oleg Trojanovskis uždėjo So
vietų Sąjungos veto ir neleido pasmerkti Sov. Sąjungos.

Tarptautinės teisės atžvilgiu, Sovietų Sąjunga gali ir 
toliau savavaliauti Afganistane. Jungtinių Tautų Saugu
mo taryba nieko prieš tai negali padaryti. Trylika Sau
gumo tarybos narių pasakė kalbas, smerkiančias Sovietų 
karo jėgų įsiveržimą į Afganistaną, o Sovietų atstovas 
uždėjo savo veto ir nekreipia dėmesio į visas kalbas. So
vietų ambasadorius Trojanovskis buvo ne vienas. Sau
gumo taryboje buvęs Rytų Vokietijos komunistinės val
džios atstovas taip pat balsavo prieš daugumos pasiūlymą 
smerkti Sovietų Sąjungą.

Dar lieka galimybė sušaukti specialų Jungtinių Tau
tų asamblėjos ppsėdį ir leisti visiems tuo reikalu pasisa
kyti, o vėliau balsuoti. Reikia manyti, kad didelė asamblė
jos dauguma pasmerks Sovietų Sąjungą ir pareikalaus 
atšaukti Sovietų karo jėgas iš Afganistano. Sovietų at
stovas tvirtins, kad Sovietų karo jėgos įžengė į Afganis
taną tos valstybės prezidento prašomos, atsisakys išeiti. 
Tada Jungtinių Tautų asamblėja gali imtis kitų priemo
nių. Jos gali sutarti išmesti Sovietų Sąjungą iš Jungtinių 
Tautų ir įsakyti visiems 'didelės tarptautinės organizaci
jos nariams imtis priemonių išvyti rusus iš Afganistano. 
Tai ne toks lengvas dalykas, nes jis veda prie naujo karo.'

Visiems aiškėja, kad Sovietų valdovai taikosi pagrob
ti turtingos Persijos Įlankos naftos versmes. Sovietų Są
junga neišgali pasigaminti reikalingos naftos ir įvairių 
degalų. Ji galėtų naftą pirkti, kaip ją perka visas laisva
sis pasaulis. Bet Sovietų valdžia nesirengia mokėti už 
nąftą, jeigu gali ją pagrobti ir naudoti.

Kol JAV veda pasitarimus su Maskvai ištikimu Irą- ____
no valdovu Chomeini, Sovietų karo jėgos užims Afga- begaliniai žiauriomis žudynė- 
nistaną. Kitą progą panaudos Persijai ir Iranui pavergti,

Of

M. Šileikis— Žiema. (Čiurlionio galerijos nuosavybė)

V. Pr.

KOMUNISTU VEIKLOS BALANSAS •
nijos sostinėje, Madride, išei
nąs laikraštis YA, Švedijos sos
tinėje, Stokholme, dienraštis 
SVENSKA DAGBLADET. Švei
carijoj — dienraštis SWITZER-

Metams pasibaigus, bankai, 
įstaigos ir net paskiros orga
nizacijos sudaro žiniaraščius ir 
skelbia finansinius bei nuveik
tų darbų balansus. Tai kapita
listinės sistemos būtinybė, be j LAND TRIBUNE ir kiti kitur”, 
kurios neapseina ir komunisti
niai kraštai bei pogrindyje vei-

Laisvuose kraštuose paskelb
tas komunistų veiklos balansas

kią įvairiais vardais komunistų rodo, kad Sovietų Sąjungoje
1917-1959 metų laikotarpyje 

žmonių išžudyta 66.7 milijonai.
būreliai. Tarp jų skirtumas toks, 
jogei kapitalistiniai kraštai nie
ko nepaslėpdami viską skelbia' Gi 1959-1973 pietų laikotarpyje 
viešai, gi komunistai, nors ir Į 
giriasi, savo veiklos .. balansus 
bei tikslus ar užmačias kurmiš
kai giliai slepia. Betgi, . kaip 
slėpsi, kaip neslėpsi — teisybė 
iškyla į viršų! .

štai, daugelio metų komunis
tų veiklos balansą paskelbė 
1979 m. gruodžio 15 d. SENIOR 
CITIZENS JOURNAL’© skilty
se Alec de Montmorency, pada
rant tokią įžangą: “Lenino te
roristinio turinio pranešimas, 
kurį paskelbė Leonas Trockis, 
aiškiai pabrėžia, jog negali bū
ti revoliucijos be kraujo pralie
jimo. Ir tai tiesa, nes ji įrody-r 
ta raudonųjų revoliucijomis,

mis, užpuolimais ir nekaltų tau- 
‘ .. Dabar laisva- 

’ me pasaulyje viešai skelbiami
atimti iš Persijos Įlankos savininkų turtingas naftos tų Paver^a1^- 

tz- •• • 1 • • pasaulyjeL lalSVaS1S pasais suspės nužudytų bei visaip nukankim 
galime tik spėlioti, j tų žmonių skaičiai, koinųnistįšr 

Tuo tarpu mes vis dar šnekame, p Spyiętų Rusijos kai imperialistinio payergimp 
ir valdymo metais, yra šlykšr 
^a: baisūs, tiesiog teisingo ir 

j padoraus žmogaus protui be- 

SKELBKITĖS NAUJIENOSE .■Tie skaičiai sudaryti pasirer

G A R SIN K IT ES .NAUJIENOSE miant baž”yč’14 ir— statistika. Juos paskelbė Ispa-

pasiruošti ir pastoti rusams ke!
Tuo tarpu mes vis dar šnekame, i 

valdovai grobia vieną kaimyninę tautą po kitos.

Į — 3 milijonai. Viso Sovietų Są
jungoje iki šiol nužudyta nema
žiau kaip 69.7 mil. nekaltų žmo- 

’ nių; ;

Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, neapdairiuose va
kariečių veiksmuose, istorijos 
vadinamuose OPERATION KE 
ĘLHAUL ir jiems panašiuose, 
buvo dar nužudyta 2 mil. žmo
nių? Įdomaujantiems šia opera
cija, patariu pasiskaityti prof, 
dr. Antony C. Sutton akademi
ni veikalą NATIONAL SUICI
DE, kuriam profesorius doku
mentais paremtą medžiagą rin- j 
ko net 10 metų ir kurio 29-me 
nsl. sakoma: “According to the 
WALL STREET JOURNAL 
(Nov.' 24. 1972), the US and Rus 
s’a in 1945 signed a special con
vention for forcibly repatria- 
t'ng to the USSR some four mil 
lion anti-Communist Soviet sub 
jocts who had fled to the West”.

Tuo klausimu buvęs DRAU
GO redaktorius ir nepriklauso
mos Lietuvos Seimo narys Le
onardas Šimutis rašo (“Ameri
kos Lietuvių Taryba”, 93-4 psl.): 
“Amerikos lietuviai buvę nusi
vylę, kai sužinojo, jog Vakarų

I Vokietijoje, amerikinį Xfpoj 
buvo leidžiama Sovietu " 
gontams Ir politrt

jos 
i’terori- 

į zuoti lietuvius; tremtinius bei 
j pabėgėlius. Rusai buvo užsimo
ję prievarta grąžinti jų pagrėbę 
ton Lietuvon arba juos ištrem. 
ti į Sibirą, ar į kitus tolimus 
Rusijos kraštus. S už. no jus, kad 
amerikiečių zonos kariškieji ir 
“diplomatiškieji” pareigūnai ne 
t k nepastoja kelio toms komu- 

' nistų pastangoms, bet net pa-: 
talkina, Amerikos Lietuvių Ta
ryba pradėjo daryti skubrus žy-1 
rius, kad amerikiečių zonos va- 
dovai liautųsi pataikavę bei rė- 

| mę sovietų nežmoniškus veiks- 
, mus”, šį red. L. šimučio teigi
nį įsakmiai patvirtina laikraš
tis SPOTLIGHT 1978 m. rug
sėjo 18 d. laidoje.

Alec Montmorency, suvedęs 
įvairius komunistų veiklos "ba- 
lansėlius, randa, kad komunis
tai iš viso yra nužudę 145137943 
žmones. Š.s bendras nužudytų 
žmonių skaičius, esą, neapima 
mažiausiai 10-ties miL vokiečių 
ir kitų visame pasaulyje, kurie- 
neteko gyvybės kovodami su 
komunistais. Taipgi neįeina ir 
tie, kuriuos KGB ir slaptieji 
Sovietų Sąjungos agentai pas
laptingai nužudo JAV ir visur 
kitur, ir tie, kurie žūsta ir dings 
ta bedarant įvairius karo reika
lams skirtus bandymus Sibiro 
taigose bei jo šiaurėje, nukreip
tus prieš J. A. Valstybes. Esą, 
neįskaityti ir tie taip vadina
mo žmoniškai komunistinio, 
marksistinio, jau pogrindyje 
atliekamo teroro nelaimingieji; 
’’r ne tie, kurie buvo nugalabyti 
dar prieš 1917 metų revoliuci
ją, ir ne tie, kurie išmirė badu 
Sovietų Rusijoje r- įsteigtuose 
kolchozuose, ir ne tie, kurie nu
gaišo ankstyvesniais Amerikos 
metais1 steigiamose krikščioniš
ko komunizmo kolonijose.

Reikia priminti, kad Alec 
Montmorency, suvedant komu
nistų veiklos bendrą balansą, 
neiskaitė nužudytų ir. tebezu- 
domų lietuvių ‘tautos žmonių, 
kurių sunaikinta apie vienas mi 
Ii jonas — gerokas trečdalis vi
sos tautos. Įdomaujantiejf šiuo 
klausimu, teskaito Lietuvos-So 
? aldemokratų lyderio ir buvu
sio nepriklausomos Lietuvos 
Se’mo nario Kipro Bielinio kny 
<?ą “Teroro ir vergijos imperija 
Sovietu Rusija”, dr. kun. Juo
zo Prunskio — “Lietuva bolše
vikų okupacijoje” ir kitus raš
tus.

— Sovietų kariai vis dar ne
pajėgia paimti savo kontrolėn 
Pamiro karavanų kelių.

— JT gen. sekretorius Kurt 
Waldheim Irane kalbėjosi tiktai 
su Irano užsienio reikalų minis- 
teriu Gotbzade. Prie kitų parei
gūnų jo neprileido.

V. KAROSAS

Užbaigiant Vilniaus univer
siteto minėjimą

(Tęsinys)

Netgi įsteigta jėzuitų Lietuvos provincija 
1600 m. apėmė Rytprūsių Braunsbergą, Mozūrų 
Pultuską ir net Varšuvos rezidenciją su didele ko
legija. Taip pat Į Lietuvos provinciją įėjo Plocko, 
Pultusko ir Drohibičio kolegijos, kai tuo tarpu 
Lietuvos Brastos kolegija priklausė Lenkijos pro
vincijai. Iš čia aišku, kad jėzuitams visai nerū
pėjo sudaryti Lietuvos provinciją DLK plotuose, 
kad sudarius atskirą kultūrinį vienetą. Apie tau
tinės lietuvių kultūros ugdymą nebuvo kalbos. 
Jėzuitams lietuvių kalba tiek buvo reikalinga 
kiek jos pagalba galėjo nugalėti reformaciją ir 
Įsitvirtinti lietuvių tautoje.

Prof. P. Rabinauskas ypačiai akcentavo lie
tuvius rektorius, profesorius ir studentus, kurie 
sudarė iki trečdalio visų Akademijos narių. Dar 
didesnį lietuvių nuošimtį rasime okupuotos Lie- 
' uvos universitetuose ir bendrai aukštose mokyk
lose, bet tai nereiškia, kad jos tarnauja lietuvių 
tautinės kultūros ugdymui ar puoselėjimui. Mas- 
\-va tiek toleruoja lietuvių kalbą mokyklose ir gy- 
venime, kiek tai reikalinga palaipsniui lifetuvių

tautai suvirškinti.
Tįk po Vilniaus Jėzuitų Akademijos likvida

vimo, atėjusios Apšvietos amž. idėjos drauge su 
romantizmu prisidėjo prie tautinių sąjūdžių iš 
kilimo. Šia tema buvo kai kurių paskaitininkų pa
sisakyta, nutylint masonų lemiamą rolę šiame są
jūdyje.

Kaip pradžioje minėta, labai mažai arba nie
ko nebuvo pasisakyta apie lenkų okupuoto Vil
niaus Stepono Batoro u-tą. Taip pat labai šlykščiai 
paminėtas dabartinio Vilniaus u-to stovis, nors 
jame pasireiškė nemaži moksliniai laimėjimai fi
zikoje, matematikoje ir net lituanistikos moks
luose.

Kaip savo laiku Imperatoriškas Vilniaus u- 
tas, nežiūrint caro Aleksandro globos ir rusų im
perialistinių siekių, buvo pasiekęs aukščiausį 
mokslo lygį ir suvaidinęs didelę rolę tautinių są
jūdžių suformavime, kurie palietė pirmon eilėn 
lenkus, mažiau lietuvius, baltgudžius ir net žy
dus. Panaši situacija susidaro dabartiniame Vii. 
niaus u-te. Nežiūrint visų Maskvos siekių ir pas
tangų, jame išlieka gyva lietuviška ir vakarietiš
ka dvasia, kuri prasiveržia savo kūrybingumu 
įvairiose mokslo srityse, neišskyrus lituanistikos, 
kas užtikrina lietuvių tautos išlikimą. Deja, šiuo 
taip svarbiu klausimu mažai pasisakyta.

Bendrai per visus ruošiamus Vilniaus u-to

minėjimus dominavo konsertyvios pažiūros ir su
sikoncentravimas į Vilniaus Jėzuitų Akademijos 
laikotarpį. Tuomi norėta išlaikyti ir 'pratęsti, 
bent išeivijoje, Akademijos dvasinį palikimą, Kaip 
galima vadovautis atgyventomis scholastinėmis 
galvoj.’mo kategorijomis, kai jos buvo bejėgės net 
savo laikų išspręsti degančias problemas? O ką 
bekalbėti apie mūsų laikų problemų sprendimą.

Nesugebėjimas per Vilniaus u-to minėjimus 
įvertinti dvasinio ir mokslinio palikimo naujųjų 
amžių mokslo šviesoje dar būtų suprantomas ir 
net psichologiniai pateisinamas, nes vyresniosios 
kartos intelektualai išaugo konservatyvių tradi
cijų ir romantizmo įtakoje, kurių neįstengė iš
blaškyti tolimesnės studijos Vakaruose ar vykę 
II Pas. karo sukrėtimai. •

Bet kuomi pateisinti išeivijoje subrendusių 
kartų intelektualų vengimą kritiškai peržvelgti 
visą Lietuvos kultūrinį palikimą? Iš naujos kar
tos intelektualų tegalėčiau išvardinti dr. V. 
Skrupskelytę ir dr. S. Sužiedėlį, kurių paskaitas 
išklausiau su pasigėrėjimu. Galimas dalykas, 
kad kitose LKMA XI suvažiavimo sekcijose pasi
taikė panašaus lygio paskaitų bet jų negirdėjau 
ir neskaičiau spaudoje. Tačiau šiose paskaitose 
buvo dalykiškai, objektyviai ir moksliniu meto
du aptariami paskiri Vilniaus universiteto epizo
dai, nepaliečiant Vilniaus universiteto visumos.

Užbaigiant šią, toli gražu neišsemtą temą, 
norėčiau pakartoti savo išvadas, pasisakant dėl 
išleisto Lietuvių Profesorių Draugijos Amer k 
je veikalo “Lietuvos Universitetas”,

“Martynas Mažvydas savo pirmoje lietuvis 
koje knygoje “Catechismusa Prasty Szadei” loty
nų kalba rašytoje prakalboje, taip tarė lietuvių 
‘autai: “Ne be dideilo skausmo tatai miniu, koki? 
nekutūringa ir tamsi, nepažįstanti jokio dievotu 
me ir krikščionių religijos yra mūsų tauta, paly
dinus su kitomis tautomis”. Mažvydo tarti žo
džiai tebegalioja ir šiai dienai. Yra nusikaltimas 
prieš tautą, kai vietoje tiesos jai teikiami mitai, 
propaganda ar suliteratūrinta fantazija. Yra nu
sikaltimas visų tų Lietuvos mokslininkų, kurie 
per ketvirtį šimtmečio gyvendami Amerikoje, ar 
Vak. Europoje, labiausiai kultūringose tautose, 
’šmokę tų kraštų kalbas, neįstengia kritiškai pa- 
t krinti anksčiau vartotų metodų teorijų ar sam
pratų” (Mūsų Sparnai, 1973 m. No 34).

Į tai atsiliepė ilgu straipsniu tame pačiame 
reformatų žurnale prof. A. Rukša, gindamas §a- 
vo ir savo kolegų garbę. Kai kurios jo pastabos 
buvo vietoje, bet visumoje nepajudėjo iš konser-.
vatyvumo pczįcįjų. Atsakįru dar kietesnių straips 
niu, kuriame mano buvo atsakyta šfa.pįptfūu:

J (Bus daugiau)

I — HAOJftNOl. CHtfAftO X u.v- 4.



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

- DIEVO ŽMONIŲ DRĄSUMAS
Esamoj) laiką Sv. Raštas vadina paskutinėmis dienomis ir 

pavojingais laikais, kuriuose daugelis “alps bijodamiesi ir lauk 
darni to, kas užeis visam pasauliui; nes dangaus galybės sujudės” 
(Luko 2b 2B). Tikintieji psalmisto žodžiais sako: “Dievas yra 
mums prieglauda ir stiprybė, labai tikra pagalba suspaudimuose, j 
Todėl nebijosime, nors ir žemė drebėtų** (Psal. 46:1). “Viešpats 
geras ir jis sustiprina sielvarto dienoje; jis žino kas juo pasitiki” • 
(Naumo 1:7). ‘"Būkite drąsūs ir elkitės rūpestingai ir Viešpats 
bus su jumis geruose dalykuose” (2 Kron. 19:11). “Nebijokite, 
ko jie bijo ir neišsigąskite. Kareivijų (dangaus pulkų) Viešpatį : 
laikykite šventu; jis teesie jūsų baimė, ir jis tebūna jūsų išgąs- ! 
tis”. Jį gerbkite ir klausykite (Iza. 8:12, 13). “Nesiduokite nieku j 
nugąsdinti savęs priešams, jiems tai yra žuvimo ženklas, jums gi ’ 
išgelbėjimo”. — Pil. 1:28.

SV. RASTO TYRINĖTOJA.
J. Muzikam, 185 Van Pelt Avenue, Staten Island. N. Y. 10303

akušerija m moterų ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6446 So. Pulaski Rd. (Crawford ‘ 
Medical Building) Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitari m, 

Jd neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We*t<ėe«ter Community Klinikos 
Medicinos dUrekrorius

.*34 S. Manheim. Rd. Westchester. IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienom^ ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vai
? Tek 562-2727 arba 562-2723

TEL. — BE 3-58*3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBR AKIŲ LIGOS 

39QZ Wm» 103rd Street 
Valandos pagal suaitarima.

Trumpas reportažas iš 
Siuto radijo programos •

Gruodžio 30 d. pokalbis ėjo į 
apie mokslo ir kultūros žurnalą į 
“Lituanus”. Informavo redakto-! 
rius J. Kučėnas.- Iš viso per 25 ! 
metus išleista 100 numenu.

Iš pokalbio paaiškėjo, kad tos, 
idėjos pradininkas, buvo seno-; 
sios kartos lietuvis J. Bačiūnas. • 
Jis pasiūlė mūsų mokslus einan-. 
čiam jaunimui leisti bent b.uie- • 
tenį anglų kalba ir plačiau in-' 
formuoti apie Lietuvą, jos kul- i 
turą Amerikos ir kitų valstybių | 
mokslininkus. Studentų sąjunga i 
tą akademinio lygio žurnalą lei- Į 
do ligi 1964 metų. Vėliau per-1 
ėmė intelektualų kolektyvas. 
Į tą darbą sielos ir net pinigo

ANTANAS PETRIKONIS Jauna šeima

Stepono Kairio atsiminimai

OPTOMETRISTAS

2611 W- 71 St. Tel. 737-5149

ur rug tą rt lenses”

DR.LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLiS IR 

, PROSTATOS CHIRURGIJA 
&S6 WEST CW STREET

OTiao 776'830
Razidandios taltf.: 448-5545

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR ONIRURGAS 

teodra praktika, spec. MOTERŲ II«<- 
Oflsas US2 WW Stta tiEJET

Tel. Ml 9-1130
OFISO VAL.: piras., antrad.. trečiad

P ŠILEIKIS. O. B

dažai. SpactaJI pafalba VDf*«K
(Arėti SuDPortt) Ir t t

2to0 Wast 63rd St. CMce»*. VL 4042*
TeUL; PRewecf 4-5684

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

takų chirurgija. 
5M5 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel. (813) 321-4206

f •' 11
PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAMA 

R. iEKINAJ 
Tel. WA 5-8OS3

Apdrauftaa parkrauatymai 
U IvMrfv aHtomv.
ANTANAS VILIMAS

T*4. 376-U82 2764W6

• iC.HX.NlAP r OliLAlt'

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

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

‘padorosios’ EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

*605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
į Telefonas 523’0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(Tęsinys)

- - ~ . Bene tais pačiais melais ga- nija. Bet ir kiekvienas iš Mas-
įdėjo broliai daktarai Vygantai, j vau skaityti A iš B (Antano |

Metams išleidžia keturis nu-; ^sč-ukaic;o) iš Maurikio Jo- 
merius, 4,000 egzempLorių, siun- veikai 
tinėja bemaž į- visas valstybes. 
Gauna 1,500 bibliotekų. Atsitei-; x 
šia tik trečdalis. Bet išsiverčia- 
ma, nes administratorius, redak- ‘ 
cinis kolektyvas dirba be atlygi- • ' 
nimo. Susidomėjimas svetimųjų 
tarpe gan didelis. Į tą kolektyvą 
įsijungė latvių ir estų moksli
ninkai, duodami vertingų 
straipsnių apie Pabaltijo .vals
tybes, jų kultūrą.

Bandoma sudaryti “Lituanus” 
fundaciją. Kviečia jaunuosius 
mokslininkus rodyti daugiau 
respekto “Lituanus”, juo labiau, 
kad svetimtaučiai duoda gana 
vertingų straipsnių. Linkėjo sėk
mės ir ištvermės 
užsimojimuose.

Kontroversinių 
kartą nebuvo.

iš Maurikio Jo- 
sukoniponuotą apy- 

ską ‘Pajudinkim, vyrai, žemę1’ 
ai buvo iš vengrų tautinio at- 
:n'm-j vykusiai atkurtas vaiz- 

Vare apysaka pagavo. Jei 
! zrio įdvasinti Jckajaus 

galėjo padaryti- 
; tik pajudindami 
; dėl ko to paties 
padaryti ir mes.

danai dar geresnėje už

v:;ja ::u A.
•.urt '5H e
ti vkf kl

ste- 
sa- 
ne- 
lie-

tolimesniuose

klausimų šį
K. Emilis

— JAV ir Kinija kartu įspėjo 
Sovietų Sąjungą apie reikalą 
atšaukti karo pajėgas iš Afga
nistano.

1
U, 
:m

kvos ar Peterburgo atvykęs stu
dentas lietuvis jau kalbino mus 
lietuviškai. Negalėčiau dabar 
pasakyti,, kaip plačiai lietuvių 
mokinių tarpe plito tas lietuvy-

ti, kad iki 1897 metų rudens 
šiaurių gimnazijos mokinių 
pe jck'ų lietuvfskif kuopelių 
nebuvo. u '

ajoin kraštui meilės, kie- 
ūyžimo ir mokėjimo sa- 
ts’ž? dėti. ‘Pajudinkime, 
žemę* virto ir man ilges- 
l rlkrJ tuoj ančių ži - 
kad turėjau savajam gy- Į 
•i pateisinimą ir kar'u

gauda- 
dab?r 

gaudavome.

V! 
tur'nį.

Ką ir tlrargijū tuomet 
vau lietuviškai skal yti, 
neatsimenu, bet
Dažniausiai tuumel Šiaulius lan
kė PoviHs Vismski. kiek vėliau 
Augustinas Jamilaitis, ir abudu 
‘nuodijo” šaulių orą litvoma-

Put Soup In Your Menu
 ________ — by Martha Logan-----------

A hearty soup makes a welcome dinner on a nippy dayv 
Add a tray of relishes, garlic-parsley-buttered crusty bread and 
baked apples and you have a well-balanced, nutritious meal 
that is easy to prepare.

Depending upon your life style and Jsing the handy pack
aged homemade soup starter, the soup can be simmered on the 
range or in a slow electric cooker. For quick preparation, cook 
it in the pressure cooker. For a little extra zing, add a half cun 
jf red wine.

Beef Vegetable Soup
Yield: 2 quarts soup

1 package Beef Vegetable 1 pound beef stew meat 
Homemade Soup §tarier 8 cups water

Three Ways To Cook
Top of range: Brown the beef well. Add the water. Add the 

dock and vegetables. Bring to a boil. Cover and reduce the 
heat to a simmer. Cook for 90 minutes.

Slow cooker: Brown beef. Combine beef with slock and 
vegetables and water in slow cooker. Cook on HIGH for 6 
hours or on LOW for 12 hours.

cooker: Brown meat in a 4 to 6 quart pressure 
cooker. Add 7 cups water. Stir in stock and vegetables. Close 
cover and position pressure regulator for 15 pounds pressure. 
Cook slowly for 30 minutes after regulator begins to operate. 
Remove from heat and place jeooker under running water to 
reduce pressure

Litvomanija plinta

ta r 
dar

Kjs b’ivo naujo Šiaulių ‘tutei- 
šos' visuomenės gyvenime, tai 
zis dažnėjančius kalbos apie lit- 
vemaniją. Dar būdamas dr. J. 
Šalkauskio šeimoje, per kvies
tąsias vakarienes turėjau pro- 
A)s \-alandom:s pasiklausyti, 
eis buvo apie naują sąjūdį kal
bama. Progų, kabioms duodavo 
/ienas ar kitao įvykis, ir jų kai
lininkais dažniausiai buvo lie
tuviai, — Augustinas Janulaitis 
jirmutinis. Augustinas Janulai- 
is, tuomet jau Dorpato univer- 
nteto studentas, buvo Šiaulių 
Jonijai litvonrano įkūnijimas. 
Aarštuolis, žemaitiškai užsispy- 
•ęs, nežinojęs kompromiso nė 
sau. nė kit’ems, visas pagautas 
jauno' sąjūdžio ir pa\s jaunas 
Janulaitis apašta’.avo lietuvybei 
visose kryžkelėse, visuomet 
frontine ataka puldamas priešą 

| ir nepaisydamas- -diplomatijos

Į papročių- Dažnai pataikydavo, 
j kartais pr-Š3udavo, bet niekam 
I n le:do abejoti dėl sevo įsitiki- 
I u nr.j nuoširdumo. ‘Szczerv 
| 'a arjat’ (nuoširdus pamišėlis) 
jkartiis sp'e jį sakydavo ir Vin
ie s Janavičius, o Janulaitis sa
ve entuziazmu vis daugiau lai
mėjo palankumo lietuvybės ža- 

! dhrmui jaunimo tarpe. Savo 
! ivi seseris, Julytę ir Veroniką, 
i perkėlė 3 kaimo j Siutulius mo 
■ kytis ir pats beveik kasdien lan- 
I kė m estą iš gimtųjų Malavėnų 
I dviračiu, kartais, kultūringo- 
j s os visuomenės pasipiktinimui, 
dargi basas. Turėjo brolį “kuni- 

Įgų, bet kunigams buvo skersas, 
I jau ir dėl to didindamas savo : 
Į priešų eiles. Bene iš pat pradžių 
jėmė rodyti socialistinių simpa
tijų ir tuo’ būdu save pribaigė 

visuomenės akyse.
Kai Augustino Janulaičio buvo 
visur pilna, tai ir jis buvo iš vi
sų kampų apšaudomas.

Bet visos litvoinanijos Janu
laitis savyje neįkūnijo. Naujas 
sąjūdis sparčiai plito ir jau pra
dėjo grėsti rimtesniu pavojum 
tuomet vyravusiam visuomenė
je sluogsniui — kaime bajorijai, 
miestuose — sulenkėjusiai in
teligentijai, juo labiau, kad su- 
vo užnugariu turėjo visą lietu
viškąjį kaimą, o keldamas ir so
cialinį klausimą, galėjo pasiek- 

• ti ir dvaru kumetynus. Pradžio
je sosialiniai pavojai dar neat- . 
rodė baisūs. Bet socialistai bu- 
vo įžūlūs, puolė pdlitmę ir visuo
menės santvarką, kartais kliu- t 
dė net kleboniją, iš jų buvo ga
lima visko laukti, ir tik tas bu
vo gera, kad, jiems galėjai vers
ti būtus ir nebūtus daiktus ir 
tuo būdu kompromituoti sąjū
dį. Neužmiršta taip daryti.

Jau pradėta skirstyti ir tarpi 
| litvomanų. Povilo Višinskio ir | 
Antano Smetonos tipcf litvoma- Į 
nai nebuvo tokie abuojus kaip ( 
Janulaičiai. Jie nevengė lankyti 
dvaru, kariais ir juose surasda
mi adeptų naujam sąjūdžiui; su 
jais buvo galima kalbėtis, ir • 
dažnai sulenkusiai šeimai jau r 
stojo klausimas: su kuo eiti? j 
Jei ir Mykolui Biržiškai būnantį, 
gimnazijoje, kai jis rašė savo f 
atsiminimus, buvo sunku apsi- j 
spręsti, kas jis yra — lietuvis ar, 
lenkas, — kaip nepalyginti sun- i 
kiau buvo tai padaryti jo mo
tinai, Šalkauskiu, Petkevičii], į 
Birulavičių ir šimtams kitų tė-įj 
vams. O apsispręsti reikėjo, nes^j 
frontai 
taikyti 
bės.

jau formavosi, ir jų su- 
nesimatė jokios galimy

(Bus daugiau)

DENTURE WEARERS
, A major j, 

advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one aopiication hcRis 
comfortably up to 4 days

Dog’s Life

Maks sure bowser. ’ 
weabs mis ©EAmncanoM 
TAGS AT ALL TIMES. ANJVUM, l 
SHELVE® REPORT THAT 
LACXOP 'DENTIFICKnON 5 
THE MOST COMMON 
CAUSE OF PERMANEMuY 
LOST PETS. ___•

FEEDING VPS

THE PttSRIMS 5O5USW 
T*O DOGS ■© AMEKCA 
CM THE MAfHOU/FD . 
ONE V*S ALUS' 
Foą. SUARWMG, T 
OTWeZ. ASOMQ, 
FOR- HUNTING,

cvroooRs cm tme w*hter m 
EXTRA FUEL ’GO 0OD<
TEMPERATURE. JMCREA6E RDO'5 
DIET GV AT LEAST OME-fOUKR 
DJRiMG SEVERE. COLD spfi/s,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMASChicago

Lietuvių

Laidotuvių TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIES - LABANAUSKAS
3307 Se. LITUAN1CA AVE. TeL: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th A ve., Cicero, UI. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3vl9 So. LITUANICA A VE. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 6Hth STREET KEpublic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

UOZb SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4411-

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

• - "1 ji

> 0 P H I E BARČUS
RADIJO iilMOS VALAHOOf

ML A. M.

Lietuvių kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

■ i

Vedėja Aldona Daukus

Tilth Hl/wUet 4.N]J

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

i -* MAtnnrxoi, xhkagc

TeL YArds 7-1911
t

£ “Lietuvos Aidai’
KAXt BRAZDŽIONYT*

Programa.

Kasdien uuo pirmadienio 'k 
penktadienio 9 viL vak.

VUoa laidos ii W0PA.
banga 1480 AM

St Petersburg. Fla. 5:30 vaL p.p 
ii UTIS stoties 1110—AM ban»»

2646 W. 71et Street
Chicago, Illinois 6062*

Telef 778-5374

Wcdnesday January T 19JŪ •4 W, 4



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
e spiminmkės, planuojamos

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Cinamonas yra brandus ir ar artričiu jis tik prideda nore: 

madingas prieskonis. Jį iš toli- kalingą ir vengtiną sverį. 
niŲju rytų atvežė Europon Mar-t 
ko Polo. Jo tėvynė yra Ceilone. 
Vietname ir Eatavijoje. Kai ci
namono medelis išauga iki E 
pėdą aukščio, jo žievė įgauna 
tamsią spalvą ir pradeda suk
tis į tūtelę, panašiai kaip beržo 
tošis. Jos nurenkamos ir atiduo
damos į dirbtuves. Iš jų išima
ma alyva ir paruošiamos vai” 
tojimui supiaustanl į gabalus
bei sumalant. Naudojamas įvai j o Salotos 
iuose gaminiuose ir kepiniuose, j skanesnės ir 

.... ; paruošiamose Mutinių blynų mėgėjai ga
li pasigaminti namuose sirupą. į 
Vienam puodukui rudojo cuk-j 
raus reikia pusės puoduko van 
dens, ištirpinti ant lengvos ug 
nies 
mo, 
to.

maf spaudos balius įvyks vasa
rio 2 d. 7 vai. vak. Martinique 
restorane. Bus meninė progra
ma, šokiams gros Neolituanų 
orkestras. Fondo valdybą suda
ro: kun. Antanas Saulaitis —j 
pirm., Antanas Juodvalkis iri 
Emil'ja Sakadolsk’enė — vice- j 

-pirm., Danutė Vakarė — ižd.,
Algirdas Pužauskas — sekr.

i — Gruodžio 28 d. vakare pa- j 
kartotinai išvežė į ligoninę pul- Į 
kininką Tverą.

— Veterinarijos daktaras K. Į 
Dabrila paguldytas Žv. Kryžiau^ į 
ligoninėje sveikatos patikrini
mui K. P. J

Os

Namai, Žemi — PardevIrmH 
REAL. ESTATE FOR SALE

Narnai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.XZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774 '
tinkamą kiekį maltos mėsos. Ji 
gaminama iš rinkoje nepopulia
rios jautienos dalies bei atraižų, . . . . V i -X- 1 • ‘ x -a-’ paięou pi c-

/V • au^n’ ‘ numeratą. o savo gerus linkėji-!
..o < riebalų Jei norite mus at]ydėjo $10 auka Dėkui J 

O i • 1 1 1 A-W *Vi1 Iri |

| Taip pat dėkui Floridos tautie- 
l čiui. užsisakiusiam Naujienas
Į trečdaliui metų. Jis tai laiko ’ 

l>ei daržovės yra susipažinimu, todėl pavardės' 
kramsnesnės, jei; prašė neskelbti. Platinimo va

jaus proga naujiems skaityto
jams Naujienos i *

port apylinkės, St. Petersburg, 
Fla., be raginimo pratęsė pre-

kaip 30" f i
maltą mėsa turėti iš pasirinkto - 
jautienos gabalo, tai turite už ’ * 

tai sumokėti.

anstybą prenumeratos pratęsi
mą ir už $10 auką.

— Antanas Kruklys, Altos 
Hot Springs skyriaus valdybos 
narys, atsiuntė $50 metinei pre- 

I numeratai ir Naujienų paramai, 
i Dėkui už ankstybą prenumera- 
tos pratęsimą ir už auką.

— Dėkui Antanui Shimkui 
siunčiamos 4 iš Knox, Ind., kartu su sveiki- 

mėnesius už $10. Be to, siunčia- nimais ir gerais linkėjimais at- 
mos susipažinimui 2 savaites’ siuntusiam $50 metinei prenu- 
nemokamai.

— C. Genutis pamažu stiprė-t 
ja. Draugai gausiai lanko ir lin
ki sveikatos ir laimingų Naujų 
metų. Guli nuo gruodžio 13 d. 
Ligoninės išlaidos didėja nepro
porcingai sveikatai. K. P. '

' -L i I <

prieš pat patie
kiant į stalų. Jos bus daug ska
nesnės, jei i komercinį jų pada
žą, žinoma salad dressing var- ‘ i
du, įdėsite tiek pat plaktos grie-l 

....... . .. v< linės. Jei norite mažiau kalori-ir virinti iki norimo tirštu-* x, • . . .j... , .. . ;ju, tai i padažą įpilkite rašalobaigiant įdėti truputi svies- r , T. , ,Į nuo agurkų. Jis duoda gerą sko
bnį. Naują salotoms bei daržo- 

S Apie daugelį maisto pro* vėms medinį indelį bent 10 kar- 
duktų susidarė žmonėse mitai tn po vartojimo lengvai ištepti . / , " w t . . < , x. .i i i . a • f t • •• i • i jau, kaa bus pakeltas prenume- smaudodamas platinimo vajaus-- pramanyti dalykai. Amen-;alyvų aliejum: lis lengviau bus 4 . .5 . ... f x . . . _ . _Ti- •• 4. • i • — x t tratos mokestis. Kainos pakeli-/ lengvatomis, užsisakė Naujie-can Dietetic Draugija tuo rei-.isvalominu ir gražiau atrodys. ..... \ v_ .’ . x x J

_____j Į mas pilnai pateisinamas, nes jei' nas trečdaliui metų, bet pavar- 
Nešančias medutį biteles* gu savaitraščiai kainuoja $15,’

■ tai dienraščiui $40 tikrai 'nėra 
Jdžiu. Tikrumoje jos mėgsta vi- daug. Linkiu viso geriausio”.
įsai be reikalo skraidyti. Nutū- Dėkui. Taip pat dėkui už $20

kad austrės, Spusios ant dobilo žiedo’, jos nek- auką, atsiųsta kartu su $30 pre-

kalu išleido studiją “Food Facts!
Talk Back”, čia patiekiu iš tos v . , ., n

i • i • -4. • žmones laiko darbštumo pavvz-studijos kai kuriuos imtus ir* - •— 1
faktus:

— Yra mitas, 1
nevirti kiaušiniai ir nevirta ar j tarą iščiulpia iš 3-5■5 žiedą suda- 
pusiau virta bei kepta mėsa vy-jrančiu komiso formos dalelių ir 
ruošė sužadina vyriškumo jaus-įskrenda prie kito žiedo.
mą. Tai netiesa. Jie, kaip ir ki-Į 
ti aukštos kokybės produktai,] 
stiprina visą žmogaus kūną. ; -

— Yra mitas, kad vaistinėse j . 
perkamas Lecithin veikia prieš: • 
cholesterolį kraujuje, yra vais
tas bei priemonė prieš širdies 
ligas, sausą odą, nervų ligas ir 
prieš reumatizmą. Tikrufnoje 
Lecithin pakeičia kiaušinio try
nys, mėsa, kepenys ir sejoz pu
pelės.

— Yra mitas, kad vaikai tu
rėtų valgyti žalias-nevirtas ir mesį ir už prenumeratą gerą 
nekeptas bulves. Tikrumoje ža-j žinią malonu skelbti visiems 
lios bulvės turi vitamino C. bet j skaitytojams.
nekultivuotas krakmolas 
sunkiai virškinamas.

— Mitas, kad bičių medų gali
valgyti diabetikai ar kad medus 
ir actas gydoreumatines ligas, I 
Tikrumoje medus turi ta pačiai ... . .
karbohydratų sudėtį, kaipir ! lOS or«an'zacl)os narlams' 
dus. Sergantiems reumatizmu — Ponia B. čepauskas iš Gul-

M. Miškinytė {

— Pranas Dovydaitis, Los 
Angeles, Cal., platinimo vajaus 
proga, paprašė siųsti Naujienas 
susipažinimui. Nepraėjus nė sa
vaitei, jis jas užsisakė viene- 
riems metams. Dėkojant' už dė-

— Kazimieras Karolis, Cleve
land, Ohio, atrašė tokį laišką: 
“Siunčiu papildomai $10 dien
raščio prenumeratai prie anks
čiau pasiųstų $30. Tada nežino-

meratai, o likutį paskyrusiam 
Naujienų paramai.

— A. Kažemėkaitis, Radney, 
Ont., pratęsdamas prenumera
tą, parėmė Naujienų leidimą 
$10 auka. Toronto tautietis, pa-

dės prašė neskelbti. Dėkui už 
auką ir už dėmesį.

Gerbiamieji!

Siunčiu $40, iš kurių $33 už! 
laikraščio Naujienos prenume4 
ratą nuo 1980 m. sausio mėn. 1 d. ’ 
iki 1981 m. sausio 1 d., o $7 li
kutis tegu būna laikraščiui auka.

Jūsų laikraštį Naujienos skai-* 
čiau ilgą laiką, tik kuomet dėl- 
akių ligos — kataraktos visaif 
apakau, buvau priverstas nuo; 
mėgiamo laikraščio atsisakyti.

Dabar, padarius akių operaci-;*

numerata.

— Agr. Ignas Andrašiūnas iš 
Brighton Parko, Altos bendra
darbis ir lietuviškos spaudos 
darbuotojas, gerai žinodamas 
lietuviškos spaudos reikalus, 

| prie prenumeratos pridėjo $6 
auką. Dėkui.

— Ponia J. Čuprinskas iš Brid 
geporto apylinkės, nepabijoju
si šalčių nė blogo oro lankėsi 

t Naujienose. Dėkui i

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

h LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
Į namu ir visais moderniais įrengi- 
: mais Marąuette Parko centre. Leng* 

ws
I nis,

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga. »

ŠIMAITIS REALTY

biz-

ELECTROS JRFNGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir .užmiesčiui 5‘Cit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Tradicinei Lietuvos nepri-į ją, vėl gerai matau ir galiu skai-]| 
kiausomybės šventei paminėti I tyti, todėl ir atnaujinu Naujie-jt • t • _dailės paroda šiemet įvyks vasa
rio 9 ir 10 d.
ros židinyje. Komitetą sudaro 
Aleksandras Vakselis (pirm.), 
Malvina Klivečkienė, Kazys Ba-1 
čauskas, Česlovas Janušas ir 
Paulius Jurkus. Bus skiriamos 
tradicinės premijos. Jau atsira-j 
do pirmieji premijų mecenatai} 
— Elena Mickeliūnienė ir dr. į 
Juozas Kazickas.

New York Kultū-

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun-
už vizitą, i gos Daužvardžio Fondo ruošia-

I =
~raj — Marąuette Parko Lietuvių = 

! Namų Savininkų Organizacija | 
[paskyrė Naujienoms $25 auką j 
j ir ją atsiuntė per S. Lukaševi- “ 
čių. Dėkui valdybai ir visiems —

i l

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, TU- 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisui rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE > 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė ar- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo« 1 
_ darbus diroa.

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- 4 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 4
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams. /

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

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrų:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001 f

iCH W. 30th St. /
T.| (212) 544-221* /

OWNER-OPERATORS
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 I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60623 « TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 691h St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2757

to Be rsPteJAu.y aurt 
Tor CMiLIXgN MOW THAT 
SCMOOk l« M MISSION

LAJTYIAA XXXX- 
AO« OULOQEW BtTWIBt 
TH® OP 3 AMP 14.
WSRf KILL®D BY MOTO* 
YIMICLI® *4 TH# UK 
CHARtl* M. HAYI1, 
PRailDeMT C* TMt CMJCAOO

Notary Public 
*

Insurance, Income Tax
5951 W. 63rd St Tel. 436-7878;

839’1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

nu prenumeratą. Jos teikia gerą!} 
informaciją ir neužsiiminėja ] 
propaganda. Naujienas turėtų! 
užsisakyti visi veikėjai. Tadai 
būtų mažiau nesusipratimų.

A. Juzelskis
Dowagiac, Mich.

ROCKFORD, ILL
Rockfordo organizacijų va! 

dybų pasitarimas įvyko sausic 
mėn. 5 dieną. Nutarta šaukt' 
BALFo metinį Susirinkimą 
Bendruomenė spaudai paremf 
ruoš pietus. ALTa organizuos 
Lietuvos nepriklausomybės mi 
nėjimą.

BALFo metinis susirinkimą0 
šaukiamas sausio 20 dieną, z 
vai. po pietų klubo salėje. Na 
riai kviečiami skaitlingai atsi 
lankyti. Lietuvių Bendruomin* 

. ruošia pietus sausio mėn. 27 die 
na, sekmadieni, nuo 12 ligi / 
vai. Šių pietų pelnas skiriamai 
Naujienų dienračiui paremti

Supraskite Naujienų inaš: 
lietuviškam gyvenimui ir skai 
tlingai atsilankykite. Tuo pa 
remsite dienraštį, čia pat bu; 
priimamos aukos laikraščio pa 
ramai.

ALTa rengia Lietuvos nepri 
klausomybės minėjimą vasarif 
17 dieną. Minėjimas prasidė 
pamaldomis š.š. Petro ir Povil< 
bažnyčioje 12 vai. Po pamaldi 
— minėjimas klubo salėje, 
minėjimą atvyks Chicagos rink 
tinės šauliai. Meninę program: 
išpildys šaulių tautinių šokii 
šokėjai.

Maloniai kviečiame kitų kolc 
nijų lietuvius atsilankyti tą die 
na pas mus ir padėti mums ši 
šventę švęsti.

Po minėjimo bus pietūs. Gro 
plokštelių muzika; bus galim 
ir pašokti.

Nebijokite 
nes ši šventė 
ga. Lietuvis
už Lietuvos laisvę.

Rockfordietis

nei žiemos salčii 
yra lietuvio pare 
nepavargs kovoj

Pas modernu menininką

Į modernaus menininko dirl 
tuvę atėjo meno mėgėjas. Ji 
apžiūrėjo visus paveikslus i 
išeidamas nedrąsiai sakė:

Esu labai sužavėtas jūs1 
kūryba, tik man neaišku viena 
dalykas.

I — Tamsta gali nesivaržyti i 
klausti, atsakė menininkas. Mc 
no mėgėjas paklausė:

— Kada visi šie paveikslai bu 
užbaigti?

i

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

vairi apdrauda —INSURANCE 
HITŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6*th Street 
Tai. REpublic 7-1941

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

PLANT MAINTENANCE 
Part Time or Full Time 
Apply in Person Only.

POLY PRO PRODUCTS 
6100 South Archer Ave.

Summit, Ill.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininke Reikia

SECRETARY TO THE 
PRESIDENT

Typing 60 wpm — 90 Shorthand
' 1 girl office. Skokie, Ill. 

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

SECRETARY
* .oop Brokerage firm is seeking Sales 
! \ssistant for investment executives. 
•• lood typing and phone skills nec. 
i lust have talent for dealing with 
Į >eople. 2-3 yrs. secretarial exp. pref- 
i Jood Co. benefits and starting salary. 

Call Ms. ShelL 855-6000
5 Equal Opport. Employer. M/F/H

JEDICAL OPPORTUNITIES
SECRETARY/ 

RECEPTIONIST
Surgeons office downtown.

Salary S200 plus wk.
Ask for Hilda. 282-4422

Eye ! „Medical experience preferred.

RECEPTIONIST
ncluding typing and general office 
uties. Full range of benefits. North 
lichigan Ave. location.

Call BRIAN PETRY, 266-6472.

ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

TYPE SETTER
nmediat? opening for full time 
ypesetter with 1 year or more ex- 
erience. Excellent pay and 
enefits. Logan Square area.

Call LORI at 384-7135

for appointment.

good

— Irane du kartus sušaudyta 
įeištikima moteris. Pirmą kartą 
sušaudyta, ji dar nebuvo mirusi 
tada ją nuvežė į lavoninę. Ten 
nirties vykdytojai pastebėjo gy
vybės ženklus ir taiklia kulka 
ižbaigė moters gyvybę.

/” — ’

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980\

. — —

M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai.
r i ■ i f

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclis, Agent 
3208/2 W. 95th St 
Everg. Park, lll< 
60642, - 424-8654 l

tt*n »***

MSVSSMCf

State Farm Fire and Casualty Company^

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL 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

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie- 
.Įjos ir iš kitų kraštu, pilietybės popie- 
riai. įvairių valstybės formų pildy- 
nas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės Įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
r kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo. nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvied- 
nus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
Income Tax Service

3261 SOUTH HALSTED STREET 
(Antras aukštas, įėjimas iš fronto) 

CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Tel. 225-8275

^"•’A'.WAWiW.W.V/.WA

PATS SKAITYK IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, HL — Wednesday, January 9, 1980




