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PARTIZANŲ VADAS JOSHUA NKOMO 
GRIŽO I RODEZIJA IŠ ZAMBIJOS

SALISBURY, Rodezija. — 
Juodųjų nacionalistų vadas Jo
shua Nkomo sekmadienį grįžo 
iš .Zambijos į Rodeziją. Jį at
vežė britų kariuomenės malūn
sparnis-, priklausantis taiką pa
laikantiems daliniams. Sostinė
je,' Salisbury mieste, jį sutiko 
apie 100,000 minia. Jis pareiškė, 
kad taiką palaikančių britų ka
rių yra per mažai: jų yra tik 
1,400, gi reikėtų bent .5,000. Lai
kinasis gubernatorius, lordas 
Christopher Soames šiam rei
kalui neturėtų naudoti Rodezi- 
jos dalinių.

NEW YORK, N.Y. - Sekma
dienio vakare sprogo bomba 
New Yorko centre esančiame 
Sovietų aviacijos biure. Buvo iš
mušti didieji langai ir sužeisti 
trys žmonės.

Nelaimės vieton atvykusi po
licija padėjo sužeistuosius žmo
nes nuvežti' į ligoninę ir bandė 
iš jų ką nors sužinoti apie inci
dentą, bet nieko iš jų nesužino
jo. Vėliau policijai pavyko su
imti vieną nesužeistą žmogų, bet

tinės Zimbabve, kariuomenė yra nerado. Sekmadienio vakare po- 
. laikoma savo bazėse. Lordas
Soames ją gali panaudoti tik 

- išimtinai paliaubų pažeidimo
atvejais. Apie 22,000 partizanų 
iš slapstymosi vietų susirinko į 
nurodytas, vietas. Jų stovyklas 

. tvarko britų beil jų žajūngininkų

62 metų Joshua Nkomo baigė 
trejų metų savanorišką išvyką

-Zambijoje, kurioje jis komplek
tavo partizanus ir juos siuntė 
į Rodeziją kovoti prieš buvnisio 
premjero Ian Smith ir dabarti
nių premjero .vysk. Abel T. Mu- 
zorewa valdžią, kuri dabar yra 
suspenduota.

Sekmadienį is. Muzanibiko į 
Salisbury žada grįžti partizanų 
vadas Robert Mugabe. Jis, Nko
mo ir vyskupas Muzorewa da
lyvaus rinkimuose, kurie įvyks 
sekantį mėnesį. Sakoma, kad 
Mugabe, laimėjęs rinkimus, 
įvestų komunistinę sistemą, gi 
Nkomo yra pasižymėjęs baltų
jų neapykanta.

licija pareiškė, kad suimtas vie
nas jūrininkas. Jis esąs prisipa
žinęs, kad bandė pakenkti ru
sams, nes jie nieko neprivalo 
daryti New Yorke. Jeigu rusai 
be‘jokio pagrinde įsiveržė į Af
ganistaną, -beti jie gali įsiveržti

valstybę. Policiją abejoja, ar tas 
suimtas jūreivis iš tikrųjų ga
lėjo mesti bombą . į Sovietų 
transporto bendrovėje Manhat
tan© Penktoje didelėje gatvėje.

0 Miles 200

ZAMBIA 
Lusaka

Salisbury

RHODESIA

SOUTH
AFRICA

Johannesburg

The First and Greatest 
Lithuanian Daily In America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuamaa Ncwi Publishing Co., Jj»c.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Oser One Million Lithuanian 
In The United States

4LTA PRAŠO PREZ. CARTER!
UŽTARTI PAVERGTA LIETUVA

«5:
o

DETROIT, Mieli. Dr. Ka- 
s Šidlauskas? ALTos pirnv- 
ikas, sekmadieni buvo atyv- 
s į Detroitą ir Detroito Lietu

vių Organizacijų centre suruo
šė įdomią paskaitą Įvairiais 
Amerikos lietuvių ir pavergtos* 
Lietuvos klausimais. Salė buvo 
pilna, prisirinko didokas būrvs 
Detroito ir jo apylinkių inteli
gentijos. Visi labai atidžiai 
klausė dr. Šidlausko paskaita ir Jį 
domėjosi jo iškeltais faktais, į 
telefonu pranešė Naujienų ko-i 
respondentas Saulius šimoliūnas 
iš Detroito.

WASHINGT0NAS (AP). — 
United Auto Workers unijos 
pirmininkas Douglas A. Fraser 
sekmadieni pareiškė, kad įsta
tymais turėtų būti apsaugojama 
automobilių pramdnė nuo im
porto, kuris smarkiai kenkia tos 
pramonės darbininkams. Fraser 
reikalavo, kad japonų firmos, 
gaminančios Toyota ir Datsun 
automobilius, atidarytų savd 
dirbtuves Amerikoje. Hondos 
dirbtuvės pradės veikti Ohio 
valstijoje dar šiais metais.

Kitos valstybės normuoja ja
poniškų automobilių importą. 
Prancūzija įsileidžia tik 3% vi
sų parduodamų automo’bilių, 
Anglija 10%, o Amerikoje 1979 
metais buvo parduota net 22% 
importuotų automobilių.

IEŠKO SANTYKIŲ
--Eli K SU IRANU- - /
KABUL, Afganistanas. — Af

ganistano prezidentas ^B. Kar- 
mąbpasiuntė raštą Irano vyriau
sybei, .prašydamas glaudesnių 
santykių su Afganistanu, kad 
abi? valstybės galėtų lengvai įvai
rius savd valstybių reikalus 
tvarkyti.

— Kada bus likviduota sveti
mų valstybių įtaka Afganistane, 
— prezidentas Karmai rašo’ Ira
no valdovui Chomeini, — Sovie
tų karo jėgos išeis iš Afganista
no. Tada abi valstybės galės 
viena kitai padėti savo reikalus 
tvarkyti.

Afganistane turima žinių, kad 
mula Chomeini kritikavęs So
vietų valdžią už pasiuntimą į 
Afganistaną 85,000 kareivių. 
Viešai mula Chomeini“ šio savo 
nepasitenkinimo niekur nepa
skelbė. Dabar turima galvoje B. 
Karmalo pasiūlymas mulai Cho- 
meiniui tartis draugystei su
stiprinti. w

MASKVA NELEIDO SAUGUMO 
TARYBAI PASPAUSTI IRANO

Dr. Šidlauskas trumpai pri
minė susirinkusiems ALTos at
liktus svarbesnius darbus, pa
pasakojo apie persiorganizavi
mą ir pastangas Įnešti i ALTą kakli, 
bereikalingų ginčų, i_ 
kad triukšmadariai ir vienybės 
ardytojai ir toliau bando, vietoj 
pozityvaus darbo, vėl patekti 
priešakiu ir kelti bereikalingus 
ginčus. Vadovybė stengiasi ar
dytojus izoliuoti.

Dr. Kazys Šidlauskas praeitą 
sekmadienį skaitė paskaitą 

Detroito organizuotiems 
lietuviams.

KALENDORĖLIS

Sausio 15: Sekundina, Mau
ras, Snieguolė, Gaisra, Kantau
tas, Dailius.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:44.

Oras debesuotas, drėgnas.

AFGANISTANE TEBEINA GYVENTOJŲ KOVOS 
SU ĮSIBROVUSIAIS SOVIETŲ KARIAIS

NEW YORK, N.Y. — Sekma- tine Irano valdžia, i - - t
dienio vakare Saugumo' taryba, 
10 balsų prieš 2, nutarė pradėti 
taikyti sankcijas Irano valdžiai, 
bet Sovietų ambasadorius Oleg 
Trojanovskis pareiškė savo veto.

Amerikos ambasadorius Don- 
.ald F. McHenry pareiškė savo ir 
visos Amerikos pasipiktinimą 

i tokiu Sovietų valdžios elgesiu. 
Pirmo’ balsavimo metu Sovietu 
ambasadorius reikalavo tuojau 
išleisti Amerikos diplomatus, o 
dabar, kai tų diplomatų neišlei
džia, tai atsisakė leisti Saugumo 
tarybai taikyti sankcijas prieš 
Irano valdžios užsispyrimą.

Ambasadorius McHenry tuo
jau paprašė šaukti Jungtinių 
Tautų asamblėjos specialią se 
siją šiam klausimui spręsti. 
Speciali asamblėjos sesija turės 
progos užgirsti dabartinės Ira
no valdžios elgesį su JAV diplo
matais, ambasada ir piliečiais. 
Irano valdžia buvo pasirašiusi 
sutartį, re;kalaujančią gerbti 
diplomatus, tuo tarpu Irano vy
riausybė, apginklavusi studen
tus, Įsakė jiems Įsiveržti į JAV 
ambasadą, suimti visus name 
esančius JAV diplomatus, tar
nautojus ir piliečius. lie to, stu
dentai paėmė visus dokumen
tus, liečiančius susirašinėjimą 
su Valstybės departamentu ir 
kitais atsakingais pareigūnais. 
Visi pripažįsta, kad Amerikos 
diplomatai privalo bū i išleisti, 
bet Irano valdžia savivaliauja.

Mek'd-.es ir Bangladešo at
stovai Saugumo taryboje visai 
nebalsavo, o Kinijis atstovas net 
posėdyje nedalyvavo. Iš 15 Sau
gumo tarybos narių dešimt pa- 

įsisakė už sankcijas prieš dabar-

PREZIDENTAS NORI 
TAIKYTI SANKCIJAS

PREZIDENTUI

yra- 
apdairus 
vogimas, 

vagiliai

Prezidentas Carteris, patyręs 
apie Sovietų veto Saugumo ta
ryboje, pareiškė savo pasipikti
nimą Sovietu valdžios nutarimu 
vetuoti.

Jeigu Jungtinės Tautos nesi
ims priemonių prieš dabartinės 
Irano valdžios elgesį, tai JAV 
kartu su kitomis draugnigomis 
valstybėmis taikys sankcijas.

Irano valdžia neturi teisės be 
pagrindo laikyti Amerikos pilie
čius. Ji neturi teisės reikalauti, 
kad JAV atiduotų jiems šachą. 
JAV kelis kartus kreipėsi i Ira
no vyriausybe sutvarkyti skolas, 
bet dabartinė vyriausybė į šį 
klausimą nieko neatsakė. Dabar 
Irano klausimą Sdvietų valdžia 
bando dar labiau supinti su in
vazija į Afganistaną. Preziden
tas Carteris yra pasiryžęs imtis 
priemonių Irano vyriausybei 
paspausti, kad būtų išleisti Ame
rikos diplomatai ir ambasadoje 
laikomi piliečiai. Prezidentas 
nepasakė kokias priemones jis 
planuoja taikyti, bet manoma, 
kad bus sustabdytas maisto 
siuntimas į Iraną.

— U.S. News & World Report 
praneša, kad Sovietų Sąjungoje 
pradeda dominuoti karingieji. 
Žinių 
gant 
siųsti 
buvo

IZRAELIS IEŠKOS P4 
i VPLTĮJ AUTOMOĘ.I JŲ 
|

1 EL AVIVAS .zraelis.
raelio pciicija patyrė, kad 
suorganizuotas labai 
Izraelio automobilių

{Izraelyje organizuoti
jau pavogė 140 gerų Mercedes-? 
Benz automobilių. Jie pavogti^ 
įvairiuose Izraelio miestuose. 
Automobiliai išvežti Į Sinajaus 
srit:s, netoli Egipto sienos ir pa
kasti dykumos smėlyje. Tie au-j 
tomobiliai, gerai apdengti, sto
vės pakasti smėlyje, kol ta sri
tis bus atiduota Egiptui. Tada 
kiti specialistai tuos automobi
lius atkas, nuvalys ir nuveš Į 
Egipto miestus. Ten jie bus 
parduoti.

Niekas vagių nesučiups, nes j 
santykiai vagiliams gaudyti dar 
nėra atnaujinti. Tačiau Izraelio 
policija jau žind. koks automo
bilių skaičius yra pavogtas. Iz
raelio policija nori patikrinti Si
najaus dykuin.is ir nustatyti 
tie automobili d'r’ yakisli.

:ii

telkimo duomenimis, ser- 
Brežnevui, nutarimas pa- 
kariuomenę į Afganistaną 
padarytas be jo.

Izraelio valdžia uždraudė 
piliečiainsr Amerikoje ap-savo 

lankyti palestiniečius.

P A 31K EIS A M E AS A DOR IA IS 
JERUZALĖ, Izraelis.— Pagal

sutartis ir susitarimus Egiptas 
ir Izraelis vasario 26 d. pasikeis 
ambasadoriais. Pirmuoju Izrae
lio ambasadoriumi paskirtas 
Eliahu Zen-Elissar, premjero 
Bogino įstaigos generalinis di
rektorius. 47 metų Ben-Elissar 
turi labai spalvingą praeitį. Jis 
gimė Lenkijoje, bet būdamas 
10 metų pabėgo nuo nacių ir ap
sigyveno Tel Aviv mieste. Stu
dijavo Sorbonos ir Ženevos uni
versitetuose, tarnavo slaptoje 
Izraelio tarnyboje.

1977 m. Elissar dalyvavo Iz
raelio dekgacijoje laikos dery
bose su Egiptu, o praeitą sa
vaitę buvo Asvano konferenci
joje. Prez. Anwar Sadatas. su
žinojęs apie jo paskyrimą am
basadoriumi, sveikino premje
rą Beginą.

Susirinkusiems dr. Šidlauskas 
pasakė,/kad ALTa jau yra pa
ruošusi: naują .raštą prezidentui 
larleriui Lietuvos laisvės rei- 

<alu. Tarptautinei situacijai be
sikeičiant, ALTos centras pri i 
m ns krašto prezidentui, kad 
Jeluva rusų karo jėgų buvo pa
drebta lygiai tokiomis pačiomis 
^lygomis, kokiomis šiomis die
nomis buvo rusų pagrobtas Af
ganistanas.

Ruzai turėjo pasirašę drau
gingumo sutarti su Lietuva, bet 
tuo pačiu metu Sovietų karo jė
gos susitarė su naciais ir užėmė 
visas tris Pabaltijo valstybes 
Rusija turėjo ‘’draudingumo su 
tartį” su Afganistanu, let rr nr? 
oasiuntė ten savo agentus, c vė
liau, gruodžio 24 dieną, pradėjo 
siųsti savo parašiutininkus Ka
bulo aerodromui užimti. Tą pa- 
•ią dieną buvo užimta Kabule 
■'adiįo stotis ir siunčiami įsako
mai visam kraštui užimti.

LIEITV1AI Dėkojo
Tž RIMTĄ PASKAITĄ

Detroite lietuviai buvo labai 
patenkinti dr. Šidlausko paskai
ta ir suteiktomis informacijo
mis. Dr. Šidlausko paskaitoje • 
buvo keli veiklesni Katkaus va
dovaujamos Bendruomenės na
riai. Jie don.ejcsi ALlos veda- 

artimaisiais pla-
pirmininkas atsakė 
detroitiecių klau-

■Henry Kissingeris. buvęs Vals- 
lybės sekretorius ir kelių rinitų 
tarptautinės jMilitikos straipsnių 
autorius, siūlo JAV steigti laivy
no ir aviacijos bazes Pakistane, 
kad galėtų padėti tai valstybei 

J gintis nuo Sovietų Įsiveržimo, 
j Būtų, žinoma, buvę daug* ge- 
jriau, jeigu Kissingeris tc’kį pa- 
i siūlymą būtų davęs tais laikais, 
kai jis buvo Valstybės se| eto- 
rius. Rusai jau seniai ruošė dir
vą Afganistanui pavergti. Ka
da rusai pasirašė ‘’draugingu
mo sutarti”, lai jie jau pradėjo 
nerti kilpą Afganistanui ant 

Hafizullah Ainin buvo 
us viršininkas, vidaus rei

kalų :"misteris Nur Taraki vy
riausybėje. Kai pastarasis iš
vyko į 1- >bą, o vėliau užsuko ir 
į Ma*r Ų tai Ainin paruošė per- 
ersina ir sugrįžusį prezidentą 

pačioj prezidentūroj sušaudė. 
Jeigu tada JAV būtų įsteigusios 
bazes Pakistane, tai rusai gal 
nebūtų drįsę, veržtis j Afga
nistaną.

— Kalifornijos gubernatorius 
Edmund (Jerry) Brown prezi
dentiniu rinkinių kampanijoje 
pasirodę taip blogai, kad (lan
gelis jog. rėmėjų nutarė remti 
senatorėmis S. J. Hayakawa kan
didatūrą? į Kalifornijos guber
natoriaus* postą 1982 metais.

— Afganistano kalnuose ru
sus kankina ne tik šaltis ir vė
jas, bet ir netikėti afganistanie
čių, pasipriešinančių Sovietų in
vazijai, užpuolimai.

— Indira Gandhi jau sudarė 
naują ministerių kabinetą. Ji 
pati laikinai valdys užsienio rei
kalų ministeriją ir krašto- ap
saugos reikalus.

pasibaigus. <lr. šid-

mu dari m ir 
nais. ALTos 
į vąšą eilę 
sūnų.

Paskaitai
.auskas gana ilgai kalbėjosi su 
didžiausio Detroito dienraščio 
reporteriu. Jam trumpai papa
sakojo paskaitos turinį, o vėliau 
atsakinėjo į reporterio klausi
mus. Dr. Šidlauskas labai gerai 
orientuojasi b e s i k e ičiančioje 
tarptautinėje padėtyje ir davė 
tinkamus atsakymus.

jį

Egipto prezidentas Sadatas 
labai pasipiktinęs Sovietu 

karo jėgų įsiveržimu 
j Afganistaną.

šiomis dienomis angliškame 
Detroito' dienraštyje bus jt- 
spausd’ntas dr. šidiausko. pasi
kalbėjimas.

Raštas prez. Carteriui' bus įs
isiusiąs šios savaitės pradžioje.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ, t ■ ; j t r ii - 1
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

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

VYRO VĖŽIO REIKALAI
Jei pats nesitvarkysi — gydytojo riekiau- 
sy<>i: niekas tokiam reikiamai talkinti ne
pajėgs.

Daug daba'* apturimų negero
vių pri.<la^2O nuo paties žmo- 
gi.as nerangumo, apsileidimo ir 
gerokai pavėlavus mėginimo gy
dytis. Susipažinkime su vyrų 
vėžio reikalais. Tada tik neran
gieji daugiau kentės, o apsišvie- 
nę normalieji pajėgs daug sau 
padėti.

Dabar du iš šešių vėžiu ser
gančiųjų esti išgelbėjami kiek
vienais metais. Dar trys iš šešių 
galėtų būti išgelbėti, jei atliktu 
kas reikia vėžio tvarkymo re;- 
kaluose. šiais metais bus 230.009 
vėžiu sergančių vyrų, moterų irt 
vaikų išgelbėti. O jeigu anks
čiau būtu susekamas vėž^s ir 
jei jis neužleistai būtų gydomas, 
dar 115.000 žmonių galima būtų 
išgelbėti kiekvienais melais. Da
bar daugiau negu bet kada mo
terų esti išgelbėjama nuo vėžio. 
Vienok vyrams vėžys yra di
džiausias blogis. Pernai ■ daug 
daugiau vyrų negu moterų mi
rė nuo’ vėžio. '

Tuoj visi klausite: kodėl taip 
atsitiko? čia,ir prieiname svar
biausią dalyką kovojant su vė
žiu. Pats vvras vra didele dali
mi atsakingas už vėžiškas nelai
mes, jam pačiain pasitaikan
čias. Niekas negali žmogui tai-

(Gyvenimiška tiesa) 
ties organuose, paprastai prosta
toje.

Moderniomis p r i e monėniis 
naudojantis, dabar gydytojui yra 
lengviau xėžį susekti, negu kad 
anksčiau bu\o galima. Dauguma 
vėžių dabar galima pagydyti, jei 
gydymas pradedamas dar prieš 
vėžio išsiplėtimą iš prasidėjimo 
vietos į kitas kūno dalis, i ik čia 
nepamirština svarbiausioji pa
reiga, kiekvienam vyrui būtinai 
atliktina: lankykis pas gydytoją 
ir suteik jam galimybę laiku su
sekti vėžį pa* kiekvieną vyrą.

. Vyrai, neapsileiskime!
Baisi* nelaimė yra apsileidi

mas sveikatos reikaluose. Iki 
šiai dienai vyrai elgiasi netei
singai: jie viskuo rūpinasi, bet 
apsileidžia svarbiausiame reika
le: jie užleidžia pas save prasi
dėjusį veži iki jo nepagydeinu- 
mo. Gana mums tokio neran
gumo!

Nesigailėkime vieno kilo ža
liuko sveikatos reikalams: pa
liksime visus namus, vilas bei 
visokius turtus. Tik našlės su 
vaikais kiek pagailės, o visi kili 
tik vienai kitai valandėlei pade- 
j uis, taip ir baigsis belaikis vyro 
išsiskpriinas iš mūsų tarpo.

Daugumas vėžių prasideda
kinti, kai pats žmogus dėl įvai-j viename daikte. Kūno celės ima 
rių priežasčių pats save sirgai- j be tolko augti, vietoje normaliai 

augusios. Vėžys, prasidėjęs pa
prasta akimi nematomoje vieto
je, veisiasi-dauginasi ir pradeda 
keliauti į apylinkę kūne. Tas 
toks vėžio keliavimas gali prasi
dėti pirma negu vyras pajunta, 
kad su juo kas nors darosi ne 
taip kaip reikiant.

Aišku, kad ankstyvoje stadijo
je vėžys gali būti lengviau ir ge
riau - sėkming.au gydomas. Gy
dytojas gali susekti pas vyrą 
vėžį ankstyvoje stadijoje. Tik

Kalendorius.M. Stankūnienė.

kiaurą slogą, kai nelyja; vakarų Taylor gatvės kampas 
...................... ' , Ten gali pats nu- 
Su vė-|eiti ir savo gydytojo vardą pa- 

žiu juokų nekrėskime: eikime-’duoti: padarys plaučių nuotrau- 
iaiku pas gydytoją, štai ketve- 
riopas būtinas kiekvienam vyrui 
elgesys.

Būkime išmintingi — ilgiau
ir laimingiau gyvensime

Pirmas iš keturių darbų kiek
vienam vyrui atliktinas yra; 
KASMETINIS (reguliariu lai
ku) prisistatymas pas gydytoją 
apžiūrėjimui, nežiūrint kaip ge
rai tas vyras jaustųsi.

Apžiūrėjimas turi apimti ap
žiūrėjimą išeinamosios angos su 
pirštu ir išeinamosios žarnos su

siu
kaip aš galiu taisyti prakiurusį i prie Ogden).
stogą, kai dabar lyja!” S” ”A - -

ką ir gydytojui praneš davinius. 
Vra privatus lietuvio gydytojo 
(E. Kingus) X-Kay kabinetas 
(9760 South Kedzie Avė). Čia 

Į reikės mokėti.
Juokų nedarykime: vien pasi

šnekėjimo su gydyti j u negana. 
Reikai būtiniausius tyrimus at
likti. Ne kitaip elgiamasi tikri
nant žmogų dėl širdies užslėptos 
ligos. Ligonis lankosi pas gydy
toją reguliariai, sakysim, kas

Į pusė metų.
Prieš kokias , penkias dienas

lauk skausmo, jei minėti septy
ni ar kuris iš jų pasirodo. Skaus
mas atsirastų vėliau, jeigu vėžį 
užleistum.

na. Taigi, šiandien liaukimės 
buvę toliau savos vėžiškos nelai
mės kaltininkais.

Padėk gydytojui surasti 
vėžį laiku

Ženk, vyre, pirmą žingsni sa
vęs apsisaugojime nuo vėžfdr 
lankyk reguliariai gydytoją, ne
žiūrint, ar jauti ką nors negero, 
ar ne. Atsimink, kad dažniausiai 
vėžys vyrus aplanko sekančioje 
penkiose vietose: 1) burnoje ir 
gerklėje; 2) virškinimo organuo
se (skrandis, žarnos, išeinamoji 
žarna ypatingai dažnai vėžio es
ti apimta); 3) kvėpavimo orga
nai: rėklė, balso stygos ir plau
čiai; 1) odoje ir lūpose; 5) ly-

specialiu aparatu (proctoscopu). a^e^na Pas gydytoją — jam pa
stose vietose vėžys dažnai prasi--‘mamas kraujas ištyrimui (cho- 

ekia padaryti krūtinės liesterolio> triglyceridų, cukraus,deda. Bei
X-Ray. Kasmetinis apžiūrėjimas 
gali daugiau gyvybių nuo vėžio 
išgelbėti, negu bet kuris kitas 
dalykas. Tai tikras gyvybės ap
sidraudimas tas metinis gydyto
jo apžiūrėjimas.

Kiti klausia: Ar eiti į vėžio 
tyrimo centrą ? ' (Cancer'Preven
tion Center). Atsakymas yra: 
Eik! Jei neturi tamstą apžiūrin
čio gydytojo, eik pas gydytoją! 
i minėta centra, kuris tamsta 
apžiūrės. Bet kokį apžiūrėjimą 
gali atlikti kiekvienas gydyto-

uric acid — tai mažiausia), pa
daroma e 1 e K trokardiograma. 
Tik tada gydytojas apžiūri pa
cientą, su juo kalbasi. Pataria 
jam mesti svorį, nerūkyti, kavos 
neragauti, nesijaudinti, neužsi- 
.sėdėti, riebiai ir daug choleste
rolio turinč.o rąuusto nevalgyti. 
Išmintingas pacientas klausė 
gydytojo nurodymų ir juos p.l- 
do. 1 ikie žmones rečiau apturi 
staigius širdies mirtinus susir- 
gimus.

reikia, kad vyras nutartu lan- jas. Ko jis negalės atlikti, jis nu-
kylis pas gydytoją bent kartą 
metuose - ir tokio nutarimo 
laikytųsi- Bet kur tau! Daugu
ma vyrų elgiasi taip, kaip anas 
pasakds žydas: “Kam aš taisy-

siųs plaučių nuotraukai į klini
ką be. užmokesčio. Chicagoje 
viena tokių yra: West Side Cen
ter for Disease Control. 2160 
West Ogden Ave. (Tai šiaurės-į

Ar mes save n:-toliau skirsime 
į nelsmintingujii eilę, ir toliau 
eisime neilmintingojo keliais 
sveika tos priežiūros srityje ?! 
Viskas čia priklauso nuo paties 
paciento'.

Antras žingsnis kovo
jant su vėžiu

Susipasinkime su ankstyvais 
vėžio ženklais. Jų mažiausia 
septynis mintinai išmokime ir 
juos apturėję, ar tik vieną iš- jų, 
kreipkimės pas gydytoją. Nebū
tinai tai jau bus vėžio ženklas, 
bet tegul gydytojas nusprendžia, 
štai tie septyni pirmieji galimi 

■ būti vėžio ženklais: 1) pasikei
tusi vidurių bei šlapimo pūslės 
tvarka; 2) žaizdą kuri ilgai ne- 

■užgija; 3) neatprastas krauja- 
[vimas ar išskyros; 4) suslorėji- 
imas ar gūželis krūtinėje bei ki
toje vietoje (ir vyrai apturi vėžį 
savose krūtyse): 5) nevirškini
mas ar sunkumas ryti; 6) nepa
prasti karpęs bei apgamo paki
timai; 7) vargiu mtis ir ilgai už- 

l silęses kosulys sr užkimimas- i
Nė vienas čia minčių ženklų 

į nebūtinai nurodo jau esant vė- 
I žio pradžią. Dažniau nebus, negu 
į bus vėžys, turint minėtus septy- 
i nis ar kurį vieną iš tų nusiskun- 
idimų. Jei km is la minėtas ne
gerumas užtrunka daugiau lai
ko kaip dvi savaitės, kreipkis 

! pas gydytoją. 1 ii gali būti vė- 
j žio pradinis pasireiškimas.
j. .Bet koks kicks kraujo šlapi
me (nors daug i u jo ten nesi
rodytų), būtinai reikalinga* 
nuodugnaus išty: rmo. Todėl šia- 
pifho tyrimas \ a būtinas nes 
gali būti kruij ls šlapime pa
prasta akimi ncrmtnmas, 
m kroskopiškai šlapimą tiriant 
susekamas.

Tik iau ncii ikinte skausmo 
-kovojant su pradžia. Ne-

Trečias žingsnis, vėžio 
kovos lauke žengtinas

Tabako rūkymas šiandien 
ne paskiro asmens pomėgis, 
savizudystė ir artimažudystė. 
Taip, ir nė per plauką kitaip 
Didelis sveikatai pavojus yr. 
rūkančiam ir rūkančiojo dūlinu 
kvėpuojančiam. Tai kur čia ta^ 
mūsų žmoniškumas, krikščio
niškumas, lietuviškumas, jeigu 
save ir artimą žudome rūky
mu?! Mokslas šiandien nustatė, 
kad rūkymas yra didžiausioj, 
plaučių vėžio ir kitų sunkių su 
sirgimų priežastis.

Nerūkantieji yra sveikesni ii 
ilgiau bei laimingiau gyvena. 
Net ilgai rūkę ir metę žmonės 
pataiso savo sveikatą ir prailgi
na savo gyvenimą. Nustatyta, 
Kad rūkančiųjų tėvų vaikai tam 
pa rūKona.s laoai dažnai, aok. 
tu tėvas, kad savo vaikas žudai 
jei rūkyti nepameti. Geriausiai 
patarimas v.sai šeimos sveika 
tai palaikyti: jei rūkai — nu
stok, jei nerūkai — nepradėk:

štai, Cook apskrities ligoni
nėje (Lrba rūkąs pi 30 cigase-į 
čių dienoje gydytojas. Jis su] 
semia atostogaudamas nuvyko! 
į Mayo klinikas pasižiūrėjimui. 
J en jie aplankė muziejų, kuria
me buvo rūkoriaus J U O D j 
PLAUČIAI (black lungs). Jo 
vaikas sakė: ‘‘Tėveli, tai tavo 
tokie plaučiai!” Tėvas gydyto
jas išmetė cigaretę iš dantų ir?, 
.daugiau jos nepalietė. Pradžioje 
kelis mėnesius jautėsi ne savo 
vietoje, pridėjo svorio. Bet po 
poros menesių susitvarkė, pri 
augias svoris nukrito.

O ar nres, tūkoriai, negaKmc 
šito gy-dytojo elgesiu pasekti ir 
save bei šeima nuo vėžio ap
saugoti?

žengtinas ketvirtas žingsnis 
kovojant su vėžiu

Venk visokių žolių, visokių 
paslaptingų vaistų nuo vėžio.; 
1 ik gydytojas šiandien yra kiek
vieno iš mūsų sveikatos geriau
sias sargas. Pasitikėjimas visais 
kitais, tik ne gydytoju, gali už
leisti pagydomą vėžį iki nepa- 
gydomumo. Jei koks apgavikas 
siūlo “paslaptingą gydymą”, 
pranešk American Cancer So
ciety ar apskrities medicinos 
draugijai (County Medical So
ciety). Tcs draugijos padės su
sirasti gydytoją, jei tokio netu
rėtum. !

yra 
be.

STENKIMĖS TEISINGU j 
ATSAKYMU PASINAUDOTI brinkimui.

1 ŠALTA SRIUBA — IŠMIN
TINGAM ATGAIVA

Klausimas: Prašau daktarą 
paaiškinti, kam talpinote praei
tą kaną šiame skyriuje recep
tą šaltos sriubos, kada lauke 
taip šalta ir be tos sriubos. Mes 
keliasdešimt moterėlių stebėjo
mės ,kai buvome susirinkusios 
savame pobūvyje.

Atsakymas: Tamstų nuosta
ba neatgrasins žmones prieš pie
tus čia geriančius šaltą vandenį, 
valgančius šaltą rūgusį pieną, 
ryjančius nešildytas apelsinų 
bei greipfrūktų* sunkas, o taip 
pat ir pasukas. Kai ledus žmo
nės valgo dabar, irgi jų nešildo. 
Taip pat šalta sriuba tamstoms 
afstos saitą vandenį: ji skanes
nė ir sveikesnė. Sėkmės!

Ką šiame sveikatos skyriuje 
rasite — be baimės naudokite. 
Neklausykite daugumos balso, 
nes daugumos balsas gali būti 
asilo balsas (Vox multorum — 
vox asinorum). Visi išmintingi 
žmonės jau patyrė, kad šis svei
katos skyrius vien tik naudin
gus sveikatai patarimus teikia. 
Juos pildyti Tamstoms užteks 
viso tamstų gyvenimo. Kitiems 
— nė Dangus negali talkinti: 
jie patys sau nesveikatą kuria 
,r dėl nieko pisėdžiauja, kada

■ jž būtinai nuveiktinų darbų nė 
per nago juodumą nesigrie- 
jiania.

ADELĖS DUOBLIENĖS 
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

Adelė Duoblienė

KVIEČIAI, VIRTI TER
MOSO BONKOJE

Proporcija Termoso bonkai: 
Kvortinei (quart) — 1% puod. 
kviečių, 2% puod. vandens.

Puskvortinei (pint) — % puo
duko kviečiu, puod. van
dens.

palikti 8 -valandoms kviečių

Norint turėti kraštus kviečius 
pusryčiams, reikia juos pa
merkti vieną dieną anksčiau 
ryte.

DARBAS: Kviečius perrinkti, 
nuplauti ir pamerkti 8-10 vai. 
Nusunktų vandenį užvirinti, su
dėti į jį kviečius ir stipriai už
virinti.

Termoso bonką įkaitinti karš
tu vandeniu. Į karštą termosą 
sudėti kviečius su skysčiu. Jei 
jo mažai, dapilti užvirinto karš
to vandens iki kakliuko, palie
kant truputį vietos orui, Boūką 
užkimšti ir, paguldžius šonu,

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegutatM

IŠVADA: Domėkimės savoj 
sveikatos pagrindais. Pildykime 
gydytojo nurodymus. Tik tada 
nesigailėsi įnės ir mažiau užleis- 
tų vėžių savo pastogėse regesi-; 
me. O turėti užleistą vėžį ar jo 
neturėti yra tas pats, kaip gy
veniniu džiaugtis, ar ]X> velėna 
rastis.

PASISKAITYTI: A m e rican 
Cancer Sodely: Foldcr Oncer 
Facts for Man.

ua rte rl
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

y

KEPTI BULVIŲ KUKULIAI 
Orkaitė 400’ F.
PROP.: 2 puodukai sutrintų 

(tarkuotų), gerai nusunktų nuo 
skysčių, bulvių, 2 puod. sumaltų 
ar per sietuką pertrintų virtų 
bulvių, 14 šaukštelio druskos, 
krakmolo, kiek bus nuo nusunk
tų bulvių.

DARBAS: Dieną prieš gami
nimą, išvirti su lupenomis bul
ves. Nulupti ir sumalti. Sutrin
tas ir virtas bulves sū krakmolu 
ir druska gerai išminkyti; Su- 
ruliuoti piršto storumo milu
kais. Truputį supldti ir supjaus
tyti lygiais gabaliukais. Sudėti 
į miltais išbarstytą skardą ir 
kepti iki gražaus geltonumo 
apie 15-20 min.

Iškepus, sudėti į dubenį ir už
pilti padažu. Padažai gaminti su 
alyva ir be grietinės. Užbalinami 
2% pienu, jei padažas su gry
bais. Neturint grybų, gali • būti 
agurkų arba pomidorų padažas. 
Išj ungus orkaitę, į. šiltą ją. padė
ti dubenėlį kelioms, minutėms, 
kad kukuliai. išbrinktų jirCatsi- 
leistų. . J ■

CICERO
62 metų sukakties nuo Lietu

vos nepriklausomybės • paskelbi
mo, ALTos prašoma, Cicero.mies 
to valdybo nutarė vąsari0,;9-16 
d. d. paskelbti lietuvių^savaite.

Vasario 9 d- 12 ^H'priertice- 
ro miesto valdybos bus iškifcnin 
gai šauliųsiške^a Lietuvos ^au
tinė vėlia va;-’ miėsfo -pareigūnas 
paskaitys atatinkamą miesto 
valdybos priimtą proklamaciją. 
Numatytas ir lietuvių kleboito 
kun. Stankevičiaus dalyvavi
mas. Lietuvos vėliava prie mies 
to valdybos bus iškeliama kas
dien per visą savaitę. - •

Vasario 10 d. 10 ;val. 30 min. . 
pamaldos šv. Antano bažnyčio
je- Tuojaus po pamaldų, minėji
mas parapijos salėje, 1500 So. 
49 Court, Ciceroje. Kalbės inž. 
Stasys Surantas, bus pagerbti 
savanoriai — kūrėjai ir žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. Meni
nę dalį atliks' solistė Irena! Pet
rauskienė ir nesenai iš sovietų 
pabėgęs mužikas Rimgaudas 
Kasiulis. Po minėjimo kavutė.

Visa Cicero ir apylinkių pat
riotinė lietuvių visuomenė kvie
čiama Šiose iškilmėse dalyvauti.

Stepas Paulauskas

Remove hard callus 
skin without 

cutting, scraping!
From feet, hands, elbows. 

Doctors find that hard, thick 
cal I uses often can ca softanedl 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is avairabTe tn 
DERMA* SO FT1* Medical For* 
muta for Hard Cal fused Skin.

UūMt financing.
AT OUR 10W RATB
With RfPAvv«F> T 

TO Frr vOUP irvcOM*

IMSUfUl

[eraMutual F____
Savings and Loan

2212 WES* CERMAK ROAD CHICAGO, HXJNOO 49Mt 
Prm Kawtwsxju, IWfear FteMt Vfryfrth 7-774St

BOURS i MonaTU<*Pr£» fi-4 Thur^fi—P*X

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE ISOS

2 - NAUJIENOJ GSICASQ,

s%25c4%2597kming.au


GANA TYLĖTI
IchŪna- nian atlaidus skaity-įninkąs areštavo i 

to jas, kai rašydamas vieną kit 
reportažėlį aš įterpiu savo gyve-1 nuovados 
nimo nuotrupų, susijusių 
rašomu įvykiu-

Jau esu minėjęs, kad 
dideliame neturte. Teko 
lūs eiti vargingose sąlygose. Ne 
patogu nei minėti: kai re.kėjoį Palemone gamyba ėjo pilnu 
eiti vinetei fotografuotis, tai ne- tempu. Gavome 60 rusų btlais- 
turėjau kostiumo. AI- Sladelnin- vių. Jie buvo_geri darb’ninkai. 
kas apvilko savo kostiumu ir Vėiiau darbams gavome iš vo- 
gimnazijos baigimo vinetoje esu kiečių 200 paskutinid kurso me- 
įsivdkęs j kostiumą. Prisimenu įdicinos ir technikos fakultetų 
su meile ir dabar savo mokslo studentų žydelių. Juos apgyven- 
draugus, kad jie, būdami ūkiniu- dinome netoli durpyno viename 
kaičiai, manęs neišskyrė iš savo kluone. Inž. J- Boruta turėjo 1S 
tarjio. ! kandidatų, kuriuos rengė plyti-

Dievo Apvaizdos padedamas ninko profesijai.
1929 m. įsigijau visus minimu-,’ Mažmožis: tikrinu durpyną, 
mus Ekonominiame fakultete. Į Vienas prižiūrėtojas mano aki

nes vaizdo'Je įmetė j vandenį \ ieną 
žydelį. Neiškenčiau nesubaręs.

_ _____ ___ _____ ir nusivarė į 
nuovadiją. Mėsą atėmė. Prašiau 

vii š’ninką grąžin t i, 
su a p’ nes vežiuGsi maisto. Negrąžino.

I Su d delę širdgėla grįžau iš Vir 
augau kariškio į Palemoną. Dejavome 
moks- abudu su inž. J. Boruta. Mamy

tė, sužinojusi, apsiašarojo.

Deja, diplomo neįsigijau, 
ūkiški ir tarnybos reikalai ko
operatyve “Žiedas” taip susi- Pagailo man to nelaimingo jau- 
klostė, kad nebuvo laiko reng- j auolio.
tis diplominiams egzaminams. 
Pirkau skolon mažą sodyboj 
ūkelį, reikia budavoti triobas 
sodinti sodą. Gavau licensiją įsi 
vežti iš Danijos agrastų, serben
tų, vynuogių. 1943 m. “Sodybai” 
pardaviau 12 centnerių uogų. 
Nuomavome aš, dėdukas J. 
Barščiauskas ir R. Gurvičiiis 
apskrities ežerus. Man tenka iš- 
sirašydinti iš Vokietijos tinklus, 
parengti žvejus, įsigyti žvejoji
mo priemones ir administruoti. 
Be to, nuo ateitininko, pavasa
rininko, pasiekiau vyskupijos 
katalikų veikimo centro valdy
bos nario vielą. Posėdžiaujam 
pas vysk. M. Reinį. Priklausiau 
medžiotojams, šauliams. Sezo
nui atėjus, reikia pašaudyti an-

. tis -ežere, zuikius laukuose.
Rusams ir pagaliau vokie- 

čianlš okupavus, teko’ eiti atsa
kingas pareigas įmonėse.

Kai susidarė mūsų vyriausybė 
prie vokiečių valdžios, porfeso- 
rius Darnusis mane paskyrė Pa
lemono plytinės direktoriumi. 
Padėjėjas — inž. J. Boruta. Gy
vename viename repatriavusio 
inž. Gaigds bute. Gaminamės 
valgį.- Retkarčiais pakaitomis 
parvažiuojame į namus ir šio to 
parsivežame. Vieną ,savaitgalį 
parvažiavom ir piovėm bekoną. 
Mama apie 20 kg. šviežios mė
sos įdėjo į čemodaną. Tarnaitė 
nuvežė į autobusų stotį. Beei
nant į autobusą, lietuvis polici-

Karts nuo karto užeinu į mū
sų belaisvių patalpas. Nakčia vi
si miega. Miega ir sargvbinis, 
šautuvą laikydamas tarp kojų. 
Pažadinu ir įspėju būti atsar
gesniam.

Vagia durpas nakčia. įspėju 
sargą budėti.

Vieną dieną popiet prieš ma
no kabinetą išrikiavo 200 jaunų 
mokytų, bebaigiančių universi
tetą žydelių, kurie dirbo durpy
ne. Vienas iš jų klausia: Ar ma-, 
no mama dar gyva Kudirkos 
gatvėje Vilkaviškyje, tokiame 
.ai numeryje. Atsakiau ,kad ne
žinau. Sargybinis neleido jam 
daugiau Mausti.

&

Prof. Adonio Varno portretasM. ŠILEIKIS

MOŠŲ SPAUDOJEJis, kai stalius dirbęs rinkai ve- 
z.ūkis, n gavo medžiagos, lai 
buvč paskirtas Virbalio savival-j 
dybės sargu. Liko žmona ir ina-j 
ži vaikai (Davatkų giminė), 

j Vienu tarpu važiuoju “Žiedo 
autobusu j Kauną. Marijampo-į 

į Įėję vie nas amnio prašosi pavė
džiu i. Prs rodo, mokytojas. Nu
ėjo į poJciją 
lėj’mą. Peiijiidytas ūkininkais. • ę°^s taikos’
Už ką sėdi? Seniūnas, aukas. tas? Atsimenate, kaip vyko ka- 
Unkęs, paskolų prašęs ir pan.; r9s e*4 Vietname, kai šiau-

Kur j:e yra dabar?
Sandaros 1 nr. pirmame pus 

lapyje yra toks klausymų skirs
nelis:

— Kur dingo amerikiečių ra- 
‘Ttikriname ka- d kalai. ultra — liberalai ir vi-

gynimo elemen

re nenori, kad lietuvybė šiame 
krašte gyva ilgam laikui išliktų, 
kad tik su jais baigtųsi, kad is- 
eiv;jos tauta nebendrautų su pa 
vergta tauta, neremtų jos rezis
tencijos. negautų iš jos gyvybės 
syvų ir tokiu būdu, it nukirsta 
šaka, galimai greičiau nudžiū
tų, To, kaip žinome, nori ir Lie
tuvos okupantai. Tik šiuo bū-

PaJeidcme apie 3(H)’’. Tai verta r^s komunistų Vietnamas už- du galima pateisinti 1976 XII. 
pagarbos tokia polic’ja! Vilka-|Puo^ Pietų Vietnamą ir kaip! 12 ir 1979. XII. 8 Jaunimo cent

ro ’ 1 ’
š:os 
mu. 
mės 
sumenkino, atvirkščiai, dar sus
tiprino, ką rodo po minėtų įvy
kių gerokai padidėjusios rėmė
jų aukos. Taigi Jaunimo centrą 
ir jo vadovus niekina tik gyvo-

viskyje mūsų tautiečius 
be jok.o pasigailėjimo.

Mes linkę kaltinti okupantus. 
Bet, nors nežymus nuošimtis, 
buvo ir mūsų, kurie, būdami ne 
aukštos moralės, kršo nekaltus -ii- • * .. ižmones į kalėjimus ir net zude. 
Tęs juos istorija! Tebūna Die
vulis gailestingas be laiko išva
ryt dus iš pasaulio!

Tie asmenys, kurie virsi jo i DPČ;OS 
tarnybose savo kompetencijos 
ribas, kai priartėjo pavojus, pir
mieji išsinešė kudašių ir čia tū
no suglaudę ausis.

Paminėjau kelis pavyzdžius. 
Užteks. Teko sutikti j 
asmenų, kurie 
minguosius. Garbė ir gili padė
ka jiems! K- P.

užpuolimus, pasibaigusius 
institucijos langų daužy- 
Tačiau šios pastangos iš es- 
Jaunimo centro vertės ne-

ludėįJ^^' turėjusios apsigynimo su-J
1 tarti, stengėsi padėti užpuita- 
1 jam, kiek dėl to būta triukšmo. 
Protestavo ne tik valkatos, bet 
akademinis jaunimas, profeso
riai, net dvasininkai, vadindami 
tai “nemoraliu karu”, tartum 
koks moralus karas gali būti... 
Buvo šaukiama, ko JAV ieško 
Vietname? Dabar karas vyksta l sios lietuvybės priešai, kuriems .

.. j Afganistane. Užpuolikas yra tos« nerūpi lietuvybės išlikimas. At- 
— komunistas- virkščiai, visi geros valios lietu- 

v’ai jį aukomis bei dvasiniu bū- 
l du remia ir žada ateityje taip 

K. Petrokaitis

J. A KISS IN THS DARK. Pikantlikų Ir intymią nnotytl,
tynšysaL patari iš gyvenimo. Lengvai rtUiua, gyva žaibe. «n£ai Išleista 
15C psL Kaina JUO.

Dr. Jwcm B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA Lietavoa Utoeijer 
atatranka ano pat aeauin. ..imžia. iki pokario Vidutinio formato. 143 
pcL, kainuoja 13.00.

Dr. Jvaua B. Kenčiu*, VYTAUTAS TH R GM AT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuve* valitybėa ir jot kaimynu Istorija 
211 p*L Kaina 28.00. Kietai* viršeliai* S4.0C.

tltsf knygai gatt 
piniginę perlaidu

ITH U<tk StrtiL Ckle^re, S.

čiau ministerijai. Po kelių die- pinigų užpirkimams daryti, 
nų iškviečia ministeris Darnu
sis. Nuvykstu, šalia ministerio 
gretimai stovėjo mano profeso
rius Jurgutis. Juokiu man siūlo 
Skirsnemunės cemento a f briko 
direktoriaus vietą. Ten jau 
vyksta parengiamieji darbai. 
Padėkoju už rodomą pasitikėji
me ir oaskvrima tokioms aukš- *- •*- *- 4.
toms pareigoms. Pasiūlymo ne
priėmiau. Pasitraukiau iš Pale- 

hnono bemaž po 6 mėnesių. Iš
Ant rytojau atėjęs sargybinis. Vokietijos grįžo inž. Geiga. Jis 

praneša, kad jie visi sušaudyti-'mano* kabinete pakabino Hitle- 
To klausimo apie mamą aš ne-:rio paveikslą.
už įniršiu visą gyvenimą. Tai- Iš repatriacijos grįžęs genero- 
.pirm utinis ir paskutinis mirti- las K. Musteikis buvo paskirtas 
ninko klausimas: ‘‘Mama”. į vyriausiu verslų ūkio direkto-

Tas pats sargybinis, kuris spe- riumi. .lis mane paskyrė Vilka- 
cialiai netoli durpyno įrengta-.viskio apsk. vyresniu inspekto- 
me kluone nešė sargybą, paša-[riumi. Padėjėju davė J. Verby- 
kojo, kad dvi dienas tie žydeliai ją jr mašininkė buvo’ Z. Olekic- 
negavo valgyti. KaLvarė. į sau-‘nė. Revizuojame prekybą, pra- 
dymo vietą, jie griebė kopūstų monę ir amatus. Mėgstu šį dar- 
ir barščių lapus pakelėse *r,bą. Gyvenu namuose ir į tar- 
valgė. įnybą važinėju dviračiu. Išdirbau

Palemono buhalterija apverk-pjgj pasitraukimo į Vokietiją, 
tino'je padėtyje. Tur būt, nuo Vieną syki mano apygardos vir- 
pradžios nebuvo jokios invento- šininkas man pasakė kompli- 
rizacijos. Kruopščiai dirbau irįinentą: “Duo'ti įmonės skersinį 
balansą parengiau maždaug j piūyį. Kaip nė vienas kitas re- 
prie normalios būsenos. Pasiun-j vizorius”. Dėkojau. Už tai davė 

aktams rašyti.
Teko panaudoti ir griežtesnių 

priemonių. Vilkaviškio koope
ratyve “Žiedas” buvo išeikvoji
mo, nesąžiningumo. Prisiėjo nu
šalinti direktorių, porą atsakin
gų pareigūnų, net ir valdybą. 
Atvažiavo ginti Lietūkio komi
saras. Deja, mano sprendimas 
buvo lemiamas. Buvo išrinkta 
nauja valdyba su pirm, klebonu 
kun. J. Kardausku. Naujas di
rektorius J. Paškevičius, gabus 
ilgametis prekybininkas. Padė
tis stabilizavosi. Buvo pakanka
mai sunkvežimiams benzino ir

Mano penktos klasės suolo 
draugas M. Dielininkaitis buvo 
aukštesnio rango policininkas. 
Vieną kartą prieina ir sako, kad 
Alvito pelicija sudariusi 200 
šaudytinių asmenų sąrašą, kai 
vokiečiai evakuosis. Išsigandau. 
Bėgu pas saugumo valdiniriką 
pasiteirauti. Jis išsitraukia są
rašą, kurio man nerodė. Kai pą-i 
klausiau, kiek iš Uosių seniūni
jos, atsakė; 13. Tarp jų. mokyk
los vedėjas J. Greimas, aš ir kiti 
visi padorūs žmonės. Įspėjau 
savo draugą J. Greimą apie ga
limą gyvybei pavo’jų. Nustebo.

Saugumiečio prašiau sunai
kinti tą sąrašą. Jam dėkingas ir 
Dievo Apvaizda mus apsaugojo į tenis laišką pasiuntė “Draugui 
nuo tų niekšų parengto nekaltų! dėkodamas už “■ 
žmonių sunaikinimui sąrašo. į _

Vos atėjus vokiečiams, be ki-i minkklui. 
tų ir vieną jaunuolį Alvite nusi
vedę į kapines nušovė, nes bu
vęs prie rusų knygininkas ar pa
našiai.

Kartą atvažiuoja Virbalio bur
mistras Naruševičius su klebo
nu kun. A. Vilkaičiu. Mama sve
čius vaišina, žodis po žddžio jis 
man primena, kad aš buvęs Vil
kaviškio apsk. Kooperatyvų są
jungos pirmininkas prie Sovie
tų valdžios. Aš atsistojau, pa
kėliau rankas ir pasakiau: Ma
no sąžinė švari ir mano rankos 
švark>s. Nuščiuvo mano bičiu
lis. .. Giminaitė matė, kai juodu, 
dėjo pas dekaną Statkų raudo
nus ‘paukščiukus šaudytinų są; 
rase...

Mat, jis buvo burmistru, o B. 
Bačinskas, sukilęs karininkas, 
kaip voldemarinkikas, buvo iš
mestas iš kariuomenės. Prie vo
kiečių buvo Virbalio nuovados 
viršininkas. Tarp kitų nušovė 
mano mamos pusseserės sūnų.

r~ "■ 1 —5

Skaitytoju Balsai
Draugas išcenzūravo laišką
Gruodžio 21 d. Draugas įdėjo 

dail. Jono Rūtenio laišką, rašy
tą Amerikos Liet. Dailininkų 
S-gos pirm. Mikui šileikiui apie 
a. a. Adomo Varno minėjimą 
Bostone, nubraukdamas Šileikio 
vardą ir kai kurias kitas eilu
tes.

veislės
Kurgi dmgo tie “piotestantai’’?

Dalinai šiomis ligomis buvo + • i daryti,apsirgę tik keietas musų jaunuo Į 
lių, tačiau jie greitai atgavo ly- 

garbingų 1 gsvarą. Mus dar tebeplaka sve- 
gelbėjo nelai-] timųjų padiktuota tiltu statyba 

ir brangiai apmokamų tiltų sta
tytojų retorika, kuriai pritaria 
pseudorezistentai, norėdami pa- 

j sižymėti žarstant žarijas sveti- 
i momis rankomis. Dalį tos reto- 
I rikos išdėstė b. kv. Draugo 5 
j nr., atmiešdamas biaurių melų 
j litanija:

Kaip kiekviena gera idėja, taip 
ir Jaunimo centras turi ne tik
tai savo draugų ir rėmėjų, bet 
ir priešų. Pastarieji yra tie, ku-

Išeina taip, kad pats dail. Rū- j 
Į 

visokeriopą pa- 
; galbą” ir 25 dol- čekį Varno pa-

Buvo kitaip. Būtenio laišką 
Draugui pasiuntė M. Šileikis. 
Laiškas buvo per kalkę parašy
tas. Pirmoji kopija pasiųsta 
Draugui, o antroji — Naujin
,noms.
. . Dail. Rūtenis laišką siuntė iš 
Hyannis, Mass., bet ne iš New 
Yorko 25 dol. Varno pamink
lui statyti yra deponuoti Mid-

land Savings banke, Varnas 
Memorial Fund, sąskaiton nr. 
33131-1. ' M. Š.

— Brežnevas labai pasipikti
nęs prezidento Carterio nutari
mu neparduoti rusams javų ir 
elektronikos mašinų.

The Di-Gel 
Difference
Anti-Gas medicine 
Di-Geladdstoits

Antacids.
??Sws*£B’ciK£

Anti-Gas
Antacid.

Aritacd-AntrG.?s

SU NAUJAIS 1980 METAIS
SVEIKINAME VYRIAUSIĄ NAUJIENŲ REDAKTORIŲ 

IR VISUS JO BENDRADARBIUS, LINKĖDAMI 
NEPAVARGTI DIRBANT NEPAPRASTAI 

REIKŠMINGĄ SPAUDOS DARBĄ.

ALT St. Petersburgo skyriaus 
valdyba

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai .........—------ - $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. K;eti viršeliai . ...............   $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psL Minkšti viršeliai ----- —.........  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

• NAUJIENOS
—

2759 W. 71st St., Chicago, HL
» EūPESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE HAT SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

JAY DRUGS VAISTINĖ

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vak. 
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkai 

Tel. 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMU*
Į Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, p«L,

metu Įvykio*. Jtblowkic Ir Totoraičio jauna* diena* Ir ana* 
rtptnlma.----------------------------------------------------------- --------

Or. A. j. Oinwfl — DANTYS, J, prieUfira. rrefkit* Ir treti* 
Kietai* rlriellala, rietoja T4.O0 dabar tik--------------- - EXM
Klnkttala rlrtelUd* tik_________________ -———

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTORA — 1IAURO* ĮMONE K
KeUouA* Kur op* IrpOdtlal. Dabar tik .., HAE

SaUjna f»i, ^Uliakftl eaifa, atalvetr* č»kj *rW arAarL

NAUJIENOS, ’ .
1TM B». HALSTKD ST.. CHICAGO, ILL.

b ■mBwnwiiMi.. -j .. ---/ r-iiii iniwr-i..Į,~-.i-----------m------- --------- t~---------r~iii, į. —umlT

2.

4.

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVI LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ 110.00

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

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai _

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__

Cekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti dolerj palto ii laidoma.

---------------------

110.00

115.00

.. 110.00

S _ NAUJIENOS, CHICAGO, 8, U-U Tuesday, January 15, 19*0
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siems artimiesiems pasakė, kad Brežnevas melavo ne' 
tik jam, bet ir visiems. Sovietų agentų nužudytas prez’ 
dentas Amin negalėjo kviesti rusų karių Afganistanui 
apraminti, nes rusų agentai, prieš 4 dienas buvo nužu 
dę Aminų ir pagrobę vyriausybės kontrolę Į savo ran
kas. Rusams buvo lengva užimti Afganistaną, nes ne 
buvo kam Įsakyti pasipiešinti.

Prezidentas Carteris, Brežnevo apstatytas, rank* 
nenuleido. Tą vakarą jis įsakė prekybos sekretoriui ne 
parduoti rusams javų. Praeitais metais rusai jau bu*r 
užpirkę 8 mil. metrinių tonų javų, bet 17 miL dar buve į 
ruošiami išvežti rusams. Pradžioje niekas nekreipė d1 i 
mesio Į javų sustabdymą, bet dabar aiškėja, kad tai su 
darys rusams didelę ekonominę bėdą. Pradžioje ru*-’ 
metėsi Į Australiją ir Kanadą javų ieškoti, bet tuojau 
Įsitikino, kad ir šios valstybės, neparduos rusams būti
nai reikalingų javų. Rusai tikėjo Am. kornais, rugiais 
ir kviečiais maitint žmones, o ukraniečiai turėjo paga
minti riebalų ir mėsos. Dabar rusai apskičiavo, kad rei
kalas sudėtingesnis. Rusai javų negavo. Jie turės susi
spausti. Visi, Įskaitant ir maršalus, privalės susiveržti 
diržus.

NEW YORKO DANGORAIŽIO PAVĖSYJE

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KETVIR 
TOJO KONGRESO NUTARIMAI

Maskvos olimpiadon reikės 
vežtis sandvičius

So-
ne-

Labiausiai Brežnevą nusiminiman Įstūmė ruošia
ma Maskvos Olimpiada. Sovietų valdžia jau du metu lei
džia milijonus Olimpiados statybai, bet dabar aiškėja, 
kad Olimpiada gali nešti tik nuostolius. Visa eilė Olim
piadą riša su Sovietų Įsiveržimu į> Afganistaną. Jeigu 
rusai neatšauks savo karių iš Afganistano, tai jauni
mas Į Olimpiadą nevažiuos. Olimpiadai išleisti milijo
nai nebesugrįš. Įdėtų pnigų Sovietų valdžia neatgaus.

Brežnevas Olimpiados metu norėjo visam pasau
liui parodyti, kad sovietų sistema veikia tvarkingai. 
Rusai pajėgė ne tik Olimpiadą Įrengti, bet ir visus ge
rai pamaitinti, y .

— Tai didžiausioji Sovietų Sąjungos apgavystė — 
pareiškė sekretorius Brežnevas, kai patyrė, kad Mask
vos Olimpiada' bus' boikotuojama ir nebus duoons Ru
sijoje. ' i ■

— Kas norės vykti Į Maskvos Olimpiadą, tai turės 
vežtis sendvičius, — pareiškė JAV žemės ūkio sek
retorius.

Be 17 milijonų metrinių tonų javų, SovĮetų valdžia 
negaus jokių naujų elektroninių mašinų. Jeigu ji ir 'p 
jėgs visų kitų dalykų nusipirkti, Amerikos uostų darbi
ninkai atsisakė pakrauti sovietų laivus, jei sovietų karo 
jėgos nebus atitrauktos iš Afganistano.

Be Įsiveržimo Į Afganistaną, Sovietų valdžia paro
dė savo veidą ir Irane. Irano fanatikai pagrobė Ameri
kos ambasadą Teherane ir suėmė visus ambasadoje bu
vusius patarėjus, tarnautojus ir Amerikos piliečius. 
Visa tai buvo padaryta su mulos Chomeini žinia. Jis pa
darė kelis pareiškimus, užgaunančius przezidentą 

.ir visą demokratinę Amerikos sistemą. Prezidentas 
Carteris pareikalavo išleisti Amerikos diplomatus ir 
tarnautojus, bet iki šio meto Irano valdytojai neišlei
džia Amerikos piliečių. Nežūrnt i visas pastangas, 
jau praėjo 70 d:enų, o Amerikos diplomatai ir tarnau
tojai dar nepaleisti.

Klausimas buvo svarstomas Jungtinių Tautų tary
boje. Klausimas buvo svarstomas, diskutuojamas ir ati
dėliojamas, nes nebuvo galimybių susitarti su Irano vy
riausybe. Sekmadieni Irano valdžia pareikalavo atiduo
ti Irano šachą Iranui teisti, atiduoti Iranui visus, šacho 
turtus, o tada pradėti pasitarimus Įkaitams paleisti.

Amerikos ambasadorius Jungstinėse • Tautose pa-
• "! • 1 T 1 V • •*. ___

Sovietų maršalai Kalėdų pirmą dieną siųsdami 
vietų divizijas Į Afganistaną, žinojo, kad JAV yra 
pasiruošusios karui ir nepajėgs sustabdyti sovietų karo 
jėgų Afganistane. Pats Brežnevas nebuvo pritaręs Įsi
veržimui Į Afganistaną, bet nežiūrint to jis buvo tikras, 
kad JAV papurkštaus, aprims ir turės pripažinti sovie
tinę valdžią Afganistane.

Bet reikalai neina taip, kaip sovietų maršalai buvo 
apskaičiavę.'-Sovietų karo jėgos užėmė ne tik Afganis
tano strateginius centrūs, bet jautėsi turi pkanka- 
mai' drąsos Įspėti Pakistaną. Diktatorius labai ge
rai supranta savo'- bėjėgiškumą, iis yra Įsitikinęs, kad 
gali bandyti pasipiešinti, jeigu pajėgs iš užsienio gauti 
modernių ginklų. Sovietų maršalai žinojo, kad jie bet- 
kada gali Įsiveržti Į Pakistaną ir pasiekti Indijos van
denyno neužšalančius uostus, jeigu reikalai nesusi
komplikuos.

Sovietų maršalai buvo labai gerai nuteikti apie 
Amerikos karišką nepasiruošimą, jie žinojo, kad Ame-, 
rikoje artėja rinkiminiai metai, kurį laiką visa energi
ja bus nukreipiama rinkiminei kampanijai, todėl ir nu
tarė rizikuoti užimti Afganistaną. Jie žinojo, kad Ame
rikos santykius su atsilikusiomis šalimis nebuvo taip 
draugingi, todėl ir nutarė rizikuoti. Jie turėjo visus 
duomenis, bet jie nenujautė prezidento Carterio cha
rakterį ir amerikiečių pasiryžimą padėti skriaudžia
moms tautoms.

Prezidentas Carteris buvo gana gerai informuotas 
apie Įvykius Afganistane, bet jis panoro asmeniškai pa
tirti iš Brežnevo, Sovietų Sąjungos tikslus Afganista
ne. Jis aiškiai paklausė, kuriais sumetimais Sovietų vy
riausybė siunčia tiek daug kariuomenės Į Afganistaną. 
Prezidentas nurodė, kad Maskva laužo tarptautinius 
Įstatymus. Brežnevas nustebo, prezidento paklausimu. 
Jis turėjo drąsos tvirtinti, kad rusai nesiuntė karių Af
ganistano invazijai, bet vyko Afganistano valdžios pa
kviesti.

Prezidentas Carteris ne tik Brežnevui, bet ir vi- reiškė, kad Irano valdžia stato tas pačias sąlygas, ku-

(Tęsinys)
Teigiame, kad primestina so

vietinė valdžia Lietuvoje ir vi
soje Sovietų Sąjungoje yra lie
tuvių tautos bej kitų Sovietų 
Sąjungos pavergtų tautų, taip 
pat ir rusų tautos, priešas. Tei
giame, kad Sovietų Sąjungos 
valdžia naudoja rusų tautą sa
vo tikslams pasiekti, norėda
ma suvienyti visas tautas So
vietų Sąjungoje į vieną tarybi
nę tautą. Todėl darome didelį 
skirtumą tarp pavergėjų — So
vietų Sąjungos valdžios, ir ru
sų tautos, kurią Sąyįetų Sąjun 
gos valdžia išnaudoja pasiekti 
savo tikslams. Tačiau skatina
me rusus griežtai pasmerkti 
tuos savo tautiečius, kurie lais 
va valia skleidžia sovietinį im
perializmą Lietuvoje ir visuose 
Sovietų Sąjungos pavergtuose 
kraštuose.

Kai kurie lietuviai ir žydai 
priskiria kolektyvinę atsako
mybę vieni kitiems už tragiš
kus Įvykius tarp 1940 metų. Iš 
vienos pusės, kai kurie lietu* 
viaj kaltina žydų tautą už lie
tuvių naikinimą pirmajame 
bolševikmetyję. Iš kitos pusės, 
kai kurie žydai kaltina lietu
vių tautą už žydų naikinimą 
Lietuvoje bei Lenkijoje nacių 
okupacijos metu. Pabrėžiame, 
kad toks kolektyvinės atsako
mybės primetimas yra absur-

l>es atkreipti dėmesį j šį .reilp- 
’ e‘ užtikrini 'sal’b>*k£išto 

piliečių saugumą, 
liauja per sovietų ok ■ uo,us 
kraštus.

INFORM ACi-..

Kiekvienas žino?us n 
sę būti informuojamas bei in
formaciją skleisu kiLie.^s- 
puotoje Lietuvoje šios teises 
yra ribojamos, tad laisvojo pa 
šaulio lietuviai yra Įpareigoti 
naudotis šia laisve ir skleisti 
įvairią informaciją.

PLJS valdybą įpareigojame 
rūpintis rinkimu informacijos 
apie sąlygas važiuojantiems Į

rėti galimybę tiksliau sužinoti 
ko galima tikėtis, kokia laiky
sena būtų patartina.

PLJS valdybą skatiname ieš 
koti naujų būdų atskleisti Lie
tuvos gyventojų galvosesą ir 
nuotaikas. Anekdotai yra vie
ni ryškiausių rezistencijos po
žymių, kandžiai iliustruojan
tys Lieutvos gyventojų pasįprie 
šinimą santvarkai. PLJS valdy
bą Įpareigojiame rūpintis to
kių anekdotų rinkinio išleidi
mu su atitinkamu įvadu.

PJS politinės veiklos koor
dinatorius įpareigojamas pa
ruošti bibliografiją, apimančią 
politines temas, sudaryti pas
kaitininkų sąrašą, galinčių kal
bėti įvairiais Lietuvą liečian
čiais klausimais, parūpinti lie
tuvių politinių kalinių sąrašus 
bei pavyzdinėj laiškų nuora
šus. , , , '

JAUNIMO DALYVAVIMAS 
VIDAUS POLITIKOJE

das. Lygiai smerkiame antise
mitizmą ir antilietuviškumą. 
Šių faktų akivaizdoje:

1) skatinme lietuvių visuo
menę vengti perdėti emocišku- 
mo šio skaudaus laikotarpio 
diskusijoje, tačiau raginame 
visuomenę drąsiai pasisakyt; 
prieš klaidingų faktų skelbi
mą, ir

2) reiškiame stiprią paramą 
tiems mokslininkams, kurie 
bando' objektyviai gvildenti žy 
dų— lietuvių santykius 1940
— 1945 metais ir prašome jų 
šį klausimą toliau viešai gvil
denti.

SOVIETINES PILIETYBĖS 
ĮSTATYMAS

1979 m. liepos mėn. 1 d-, pa
gal Sovietų Sąjungos konstitu-1 Tarp išeivių įr jų Vaikų yra
ciją pradėjo galioti naujas js* 
tatymas, pagal kurį visi Lietu
voje^ Latvijoje ir Estijoje ginui’ 
šieji, net tie, kurie ^v've'na už
sienyje ir jų vaikai, yra laiko
mi Sovjetų Sąjungos pilie
čiais.

Nepripažįstame Sovietų Są
jungos pilietybės įstatymo ir 
siūlome visuomenei jo nepri
pažinti, Tuo pačiu raginame.iš
eivijoje gyvenančius neduoti 
prašymų atsisakyti šios “pilie
tybės”, nes tuo pripažįstame, 
kad ji mums galioja.

Raginame kraštų LJS ska
tinti savo valstybių vyriaūsy-

daug, panašumų, kurie yra for
mavę abiejų politinį sąmonin
gumą ir politinę crie-.i^c i 
Jaunimas, per šeimą ir per tė
vų suorganizuotas bencLuome- 
nes, yra pasisavinęs tam tikrus 
įsitikinimus, ir yra pasiryžęs 
tęsti tėvų užsibrėžtuosius ir vi
sos tautos tikslus.

Tačiau nej viena nei kitą kar 
tą negalų" paneigti fąkjoį kad 
tam tikra jaunimo palipus ski
riasi nuo tėvų. Jaunimas yra 
natūrali savo gimtojo k ašto 
dalis ir turėtų pilnai ' " n7tj 
į savo gyvenamojo kramto po
litinį gyvenimą.

(Bus daugiau)
rias statė anksčiau. Sekmadienio vakarą Saugumo ta 
ryba balsavo taikyti sankcijas Irano vyriausybei. Už 
sankcijas pasisakė 10 balsų, Sovietų ir Rytų Vokietijos 
atstovai pasipriešino, o Meksika ir Bengalija visai ne
balsavo.. Dauguma pasisakė už sankcijas, o Sovietų 
atstovas Trojanovskis uždėjo veto, kad Irano vyriausy
bei Saugumo taryba negalėtų taikyti sankcijų.

Amerikos ambasadorius pareiškė kad Sovietų Sa- tan?, išmetė iš prezidentūros H. 
” ... _ ’ - Aminą, o dabar užėmė visą

kraštą, Jungtinėse Tautč’se pa
reiškė Japoniios ambasadorius 
Maširo Nisibori.

junga parodė savo veidą visame Irano konflikte. JAV 
ambasadorius prašo šaukti specialią asamblėja Irano 
klausimui spręsti.

— Argentinos valdžia pareis 
kė, kad ji nepripažins prez. Car- 
terio embargo, bet tuo pat metu 
pažymėjo. k?d daK " ur 
atliekamu javų parduoti.

— Sovietų karo jėgos gruc 
džio 24 dieną įsiveržė į Afganis-

Ltn. PETRAS BIRŽYS

Karininkas Antanas Juozapavičius
(Ištrauka iš biografijos)

1. NUO KŪDIKYSTĖS IKI SUGRĮŽ
TANT Į VILNIŲ

(Tęsinys)

Be to delegatams pavyko padėti lietuviams 
išsigelbėti nuo gresiančio jiems pavojaus patekti 
Į lenkų politikos pinkles.

Nors buvo kliūčių, nors trukdė ir lenkai ir tie 
patys rusai organizuoti lietuviškus pulkus arba 
nors batalionus, tačiau Vitebske visgi buvo suor
ganizuotas lietuvių batalionas, kurio vadu kai ku
rį laiką buvo Juozapavičius. 1918 m. balandžio 
13 d. tas batalionas bolševikų buvo išsklaidytas ir 
jo dalyviai atskirai grįžo Į Lietuvą.

Važiuodamas iš Rusijos 1918 m. birželio 15 d. 
Dūkšto stoty Antanas sutiko savo dėdę, mokyto
ją Maldutį, vėliau Biržų — Pasvalio apskr. mili
cijos vadą. Antanas pasisakė važiuojąs Į Vilnių, 
nes esą reikalingi inteligentai ir karininkai. Greit, 
.girdi, ateis valanda, ar Lietuvai žūt, ar būt, tai 
reikia įtempti visas jėgas, kad laisvę iškovotų. 
Nors gal nckažin kiek galėsiąs padėti ir nuveikti, 
bet vis tik važiuojąs nešti plytą statyti Lietuvos 
Nepriklausomybės Rūmai. Dėdė Maldutis kvietė 
jį važiuoti stačiai Į Gineikius pas tėvelius pavie

šėti. Antanas tačiau nesutiko. Ilsėtis tuo taip 
svarbiu momentu esą negalima. Tauta šaukianti 
Į Įtemptą.ir neatidėliojamą darbą! Antanas buvo 
pilnas energijos, gyvų pasiryžimų ir troškimų 
stoti Į kovą už Lietuvos laisvę.

Iš Maldučio sužinojęs, kad ir tėvai ir seselės 
gyvi, gyvena Gineikiuose, labai nudžiugo, žadėjo 
kaip galima greičiau juos aplankyti.

Nudžiugo Antanas kai vargais negalais gavo 
iš raudanarmiečių komisaro leidimą pereiti sie
ną. Rusijos Sovietų Valdžios buvo paskelbta ka
rininkų mobilizacija. Antanas, prisimetęs civiliu, 
paspruko nuo mobilizacijos ir bado, kuris jau 
siautė Įvairiose Rusijos vietose. Be galo džiau
gėsi jisai, kai vyko per rusų — vokiečių sieną.

Vilniuje Antanas užsiregistravo prie Lietu
vos Valstybės Tarybos Tremtinių ir Belaisvių 
grąžinimo komisijoj.

Tai komisijai Juozapavičius Įteikė platų 
pranešimą, kas darėsi tremtinių perėjimo punk
tuose.

Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisija 
žinojo tų perėjimo punktų chaosą. Jau anksčiau 
buvo pranešta vokiečių valdžiai; dabar vėl komi, 
ja tą patį pakartojo, reikalaudama netrukdyti 
tremtinių grįžimą. Bet dalykas mažai pakitėjo.

Karin. Juozapavičius, matydamas svarbų, be
veik jjirmaeilį reikalą pasirūpinti grįžtančiais iš

Rusijos tremtiniais, tarp kurių dauguma buvo 
karininkų, reikalingų besiorganizuojančiai Lietu
vos kariuomenei, išvyko, kaip valdžios Įgaliotinis, 
Į Oršą ir tenai darbavosi ir rūpinosi tremtinių 
grįžimą palengvinti ir paskubinti.

2. JUOZAPAVIČIUS — APSAUGOS 
MINISTERIO ADJUTANTAS

Pirmajam Lietuvos Ministerių Kabinetui su
siorganizavus, Krašto Apsaugos Ministeris prof. 
Voldemaras, paėmė kar. Juozapavičių asmeniniu 
adjutantu.

Momentas buvo rimtas: lenkai ruošėsi ne tik 
Vilnių, bet ir visą Lietuvą pavergti. Per Minską Į 
— Dinabarką rusų raudonarmiečių divizijos irgi 
tuo pačiu tikslu artinosi prie Lietuvos pasienio.

Štai žiupsnys minčių iš kar. Juozapavičiaus 
dienyno kurį rašė būdamas ministerio adju
tantu:

“18 — XII — 18 m. už kelių dienų, tur But, 
prisieis apleisti Lietuvą ir išvažiuoti užsienin. 
Kur važiuosim — dar nežinia. Manau, kad reiks 
pamatyti Berlyną ir Kopengagą. Ministerių pir
mininkas mano dar Pragoję būti. Gal ten ir aš 
būsiu. Tėvynė pavojuje: bolševikai' jau užėmė 
Dinabarką Minską ir artinasi prie Lietuvos sie
nų. Atmosfera suelektrizuota, oras tvankus, Jau
čiasi neišvengiama audra...

Nejaugi Lietuva turės tą patį pergyventi, ką

pergyveno Suomija, Ukraina?... Nejaugi lietuvis 
eis prieš lietuvį, savo tikrą brolį, su kardu ranko
je?------ ;

Nejaugi revoliucija nežino kitų kelių?-------
— Apsaugos Ministerija susimąstė rytojaus kTau 
s;mu. Kai kurie rusai mano bėgti iš Lietuvos, pa
sislėpti nuo besiartinančių bolševikų bandų. 
Jiems nebrani Lgietuva. Jos vardas atėjūnui nie
ko neduoda... Bet kas gi daryti žemaičiui — lietu
viui, kuris gimė ir augo Lietuvoje?---------

— Kurs turi apginti savo tėviškę?!
Jaučiama audra. Niaukiasi Lietuvos padangė.
19 — XII — 18 m. Vilniuje neramu: visi susi

mąstę, susirūpinę savo ateitimi. Vakar bolševi
kai užėmė Jakobštatą ir ženg’a Mintaujos link. 
Eina gandai, kad apleisime Vilnių. JĮ atiduosime 
rusams —■ bolševikams, šiandien vokieč’ų Mili- 
taer-VenValtung 'persikėlė Į Kauną. Zimanerle, 
Lietuvos Gubernatorius, išvažiavo Berlynan. Man 
pris ėjo jį palydėti ir palinkėti kloties, nors man 
atrodė jisai nevertas to...

Generolas žilinskis tur būt bus neskirtas Ap
saugos Ministerių, o generolas Kondratavič'us 
liks jo pagelbininku...

Karininkai nepalankiai žiūri į Generolą Ži- 
linskį. Kondratavičius taip sau....

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

“'Buugu hnksmas, kai man sakė: Mes eisime 
į VieJpaties namus ’' — Psa.. 122: 1.

Kurie girdi ir priima pakvietimą patapti Dievo namų nariais, 
tie iš tikrųjų gali linksmintis. “Palaiminti, kurie pažįsta džiu
gesio šauksmus.” Dar galime pridėti pranašo žodžius: “Aš gy
vensiu Viešpaties namuose amžinai.’’ Ne žemiškuose namuose 
galima gyventi amžinai. Viešpats sako, kad tikrieji Kristaus pa-, 
sekėjai bus padaryti šulais Dievo bažnyčioje. J.e yra jo tiesos 
ir malonės skelbėjais. Tūkstantmetiniame amžiuje visa žmoni
ja bus kviečiama eiti į Dievo namus, pripaž.n.i'Kris.ų ir per jį 
ateiti pas Tėvą,ir visi, kurie išgirs ir klausys linksmųjų žinių, 
bus pripildyti džiūgavimo.

SV. RP.STO HKINEIujAi

J. MuxTkgnt, 195 Van Pelt Avenue, biaceu isxaiiU, A. Y. ludud

Ant polit’kos laktų (Grafika)Prof. AD. VARNAS

gi epizodai. Sau nuopelnu S. 
i.uknusk's nepalaikė r to, kad 
lis 1918 metais, Šiauliams esant 
bolševiku okupuotiems, drįso 
reikalauti iš Šiaulių miesto Dar- 
b'ninkų Tarybos, kad paleistų 
š kalėj mo grafus Flaterius, vė
liau pik. J. Petraitį, anų metų 
terminais kalbant, kruvinus liau 
dies priešus. Atpalaiduotų ais- 
fru sūkuryje tas žygis galėjo 
galvos atsieiti ir liaudies prie
šams, ir jų užtarėjui.

(Bus daugiau)

TENKA LAUKTI DAR VIE
NOS KOMUNISTINĖS VALS

TYBĖS AFRIKOJE

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

Laidotuvių Direktoriai

DR. K. G. BALUKAS 
aivUIėRUA IR MOTERŲ Ll&oa 

GINEKOLOGINI chirurgija

H49 So. PulMki Rd. (Crawford 
Ntedical Buildins) Tai. LU 5-644d 
rtiima ligonius pagal susitarimu.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR, PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

WtsMhetfar Coft^mvrUty klinikos
< Medicina* direktorius 

1931 Sa Mantams Rd„ WostctaaHrf IL.
V ALANDOS: 3—S darlx) dienom i < n 

ku antrą šeštadieni 8—3 vai
e. ;TaL: 562-2727 arba 562-2728

Stepono Kairio atsiminimai

DR A. Be GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Shwt 

x - Valandos psg&L susitarimu

(Tęsinys)

‘Stasys Lukauskis save laikė. damas, stropiai slėpdamas 
kairiuoju liaudininku. Bet sim- 
patingiausias jo asmenybės 
bruožas buvo tai, kad jis nieko 
nematavo siauru partiniu mas
teliu. Veiklus gerumas, gilus 
teisybės pajautimas, noras pa
daryti ką nors teigiamo visuomet 
būdingai žymėjo S. Lukauskio 
asmeniškus su žmonėmis snaty- 
kius ir jo visuomeninio darbo 
pobūdį. . . Jis gynė, teikė pagal
bą, piktinosi dėl kitam padarytų

DR. FRANK PLECKAS
' OPTOMETRISTAS

. KALBA LIETUVIŠKAI
26U W. 71 Sf. T»L 737-5145

Tikrina aka. Pritaiko akinius 
„ “contact lense*’r

VaL tau. ruiitarimą. Uždaryta

ir

tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2Ė5Ė WBST Ė3rd STREET 
Vai. ihtfid. I—4 popiet.

Ofiso taiaf.: 774
RMteMEifcs MS-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ lly- 
oflMt mm west near 

Tai. PR 1-1223
OFISO VAU: pina. antrxL, tračias 
It penkt..2-4 ir 6-8 vai. rak. fcJtadi' 
rd«i« M ntL ptftM tf Bte l*iau

!At«h Supports) ir L t

Anglija. nusiuntusi į Rodezi- 
ją savo lordą ir apie 1,500 ka
reivių, pavertė niekais neperse
niai ten pravestus rinkimus. Iš 
Zambijos jau grįžo juodžiai, sa
ve pasivadinę patriotais, ir di
deliu atkaklumu rengiasi daly- 

r vauti naujuose rinkimuose, kad 
Rodezijoje pravestų “demokra
tiškus” balsavimus ir valdžią 
perimtų Patriotinis frontas (tiks
liau sakant — komunistinis su 
rusiškais ginklais).

Tas frontas jau pajėgė su-

EUDEIKIS
Idžiulei daugumai buvo tai ben
dra, kad jie laidojo savąjį Lu— 

ikauskį ir skyrė jam paskutinį 
I patarnavimą. Būdinga buvo ir 
| tai, kad Stasio Lukauskio, kai- 

.... nUo mo vaiko, grabą nešė iš buto 
smomų akių jautrios ir nepa-, gatvėn Vladimiras Zubovas ir 
kantrios širdies paskatinimus. I du Pia(eriai — trys įvykių rai- 
L uvo su savimi vieningas- Ir dėl dos jau nutituluoti grafai.

Kiek Stasys Lukauskis patar
navo lietuvybei, tiksliau tariant, ruo§{j Rodezijoje Juošuos Nko- 
savajai tautai? Į tą didelį klau--m0 entazjastišką sutikimą, 
simą nedrįstu pilniau atsakyti, 
bijodamas menkai atsakyti, juo
ba kad iš mūsų dešinės kartais
nesigailėta jam priekaištų dėl niejimo vaisiai nukris? Reikia 
jo ir jo šeimos lietuviškumo, tikėti, kad Rodezijos reikalai ne-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

to visuomet energijos kupinas] 
ir visur spėdavo pribūti, kur da
lyvauti laikė savo pareiga.

Kai Stasys Lukauskis buvo 
laidojamas, jį lydėjusioje tūks
tantinėje minioje buvo visokių 
žmonių, pradedant nuo Šiaulių 
miesto elito ir baigiant plebėjais

o
Anglija džiaugiasi laimėjimais.

Įdomu, Į kokias rankas to' lai-

tikėjimo, tautybės ir pažiū-)Man neteko patirti, ar ir kiek S?paklius į Jungtines Tautas, nors 
skriaudų, nežiūrėdamas, kuriai j rų skirtumo. Tų prastųjų žmo- 
partijai, ar tautybei, ar tikyba: nių buvo ko daugiausiai, ir re- 
priklausė. Lietuvis, kilęs iš ū-Įtas jų nesijautė bent kuo velio- 
kininkų grynos aplinkos, daug 
padirbėjęs lietuvių tautiniam 
atgimimui, S. Lukauskis neži
nojo, kas yra nacionalizmas, ir 
nesuprato, kam reikalinga, my
lint savuosius, neapkęsti sveti
mųjų.’

Kas skatino S. Lukauskjdirb-j m kslą ėjusio jaunimo^ nuo sė
ti be poilsio, pyktis aries perą pel ų prieglaudos, nuo Frenke- 
su žmonėmis ar bent jiems Įky !’!o fabriko darbininkų, kurių 
rėti, dažnai save statyti pa ve-1 daugumas buvo žydai, nuo *Ži- 
jun, už tai neiieškant žmonių i burėdo’ draugijos, nuo gaisri- 
dėkingumo? Vaclovas Bielskis, įninku ir kooperatininkų. Nuo 
kalbėdamas per S. Lukauskio!advokatų tarybos, teismo dar- 
mirties minėjimą, tai’ taip pa
aiškino: Lukauskfs buvęs parei-i 
gos žmogus ir Lukauskis ger- ■ 
bęs žmoguje žmogų, jį mylėd’-i 
mas. Prie to apibūdinimo reikė-j 
tų kaikas pridėti. Lukauskis bu-i irizijų pedagogų tarybų ir, pa- 
vo iš nedažnų mūsų tarpe žmo-įgaliau, nuo asmeninių velionies 
nių, kurie, kaip yra įsitikinę ir, draugų, vainikų parašais žymė- 
galvoja, taip ir kalba; kaip ka’-į jusiu S. Lukauskio asmenybės 
ba, taip ir daro. Lukauskis, be vam kų ta pilkoji lydėjusiųjų 
to, labai dažnai darė ir nekalbė- minia, būtų sunku pasakyti; di-

niui skolingas. Prieš S. Lukaus- 
kio grabą buvo nešama 30 vaini
kų su parašais ir kita tiek be 
jrarašų. Tie vainikų parašai bent 
iš dalies bandė atkurti, kuo ve
lionis buvo žmonėms ir Šiaulių 
m’.estui. Vainikų buvo nuo

baotoių ir tarnautojų, mokytojų 
profesinės sąjungos, advokatų, 
nuo nr este savivaldybės ir nuo 
socialdemokratų bei žydų frak
cijų miesto taryboje; nuo gim-

Lukauskis yra dalyvavęs mūsų ^en prasidės beribis baltųjų 
spaudoj, kai ji buvo draudžia- persekiojimas ir žudynės. Jau 
ma, ir vėliau, kai ji ėjo nepri-. visiems paaiškėjo tų Jungtinių 
klausomoje Lietuvoje. Turbūt, .Tautų pajėgumas ir reikšmė, 
mažai, gal-ir dabai mažai, nes’ 
plunksna - nebuvo S. Lukauskio'.
kovos ginklas; Entuziastas ir 
veiklos žmogus, jis visų pirma 
derėjo gyvam, kasdieniniam gy
venimui, ir jame — konkrečiam 
praktiškam darbui. Darbe pasi- 
-eikšdavo visa o kūrybiška ini
ciatyva ir neišeikvojama ener
gija- Ir is to, ką S. Lukauskis' 
per v'są savo gyvenimą darė ir 
kaip darė, jis pats derėtų laiky
ki žmogaus gerųjų- savybių įkū
nijimu v’enam geriausių tautos 
sūnų. Kad Lukauskis platino 
draudžiamą lietuvių literatūrą 
;r dėl to nukentėjo, kad 1905-6 
metais veikliai dalyvavo revo
liuciniuose įvykiuose, gelbėjo 
žandarams pakliuvusius, šelpė 
sėdėjusius kalėjime, dėjo pini
gą nesiskaitydamas, kai pinigo 
reikėjo kam vaduoti ar revoliu
ciniam darbui, tai tokie reikalai 
iam buvo pareiga ir neriekšmin-

Kiek tenka šiuo klausimu pa
siskaityti, tiek lietuviškoje, tiek 
anglų kalba spaudoj ė,>rtai vis ra
šoma tiesiai -- Patriotinis fron
tas, 
už 
kas 
ma

Rodezijos patriotai, o'kvoją 
demokratines laisves, bet 
jie tikrenybėje yra, yengia- 
net išsitarti. Kodėl?

J. žemaitis

— Prokuratūra neįrodė, kad 
William Scott netiksliai infor
mavo mokesčių inspekcijai apie 
gaunamas pajamas.

SUSIRINKIMŲ

žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 16 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė, 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas 
užsimokėti nario ^duokles. Bus ir vai
šės. Rožė Didžgalvis, rast.

Uav Wart Mrd M, <0429
T«4*4.; PRoayart C-5M4

FLORIDA
DR, C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

St, Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

PĖRKRAVJTYMAI

' MOVING
■ Leidimai — Pilna «pdr»ud* 

ŽEMA KAINA

Mold With A Dual Personality

*i * > " /'' '■

w-

TH. WA S-MKJ

Apdraustas perktiustymai 
ft JViirlf afttwip. . 
AWTAMAS VILIMAS

Tai. arba

Many people think of Creaj-n C 
dessert — particularly after a he: 
lemon flavor or lime flavor JelLC 
cream cheese and chopped wal. 
generous dollops of thawed Birds Ej 
whipped topping, the mold provides a light and lovely finale to 
dinner. Just as mrjiy people fancy it as a salad, and the same 
recipe framed in a bed of lettuce and garnished with mayon
naise is a happy choice to accompany a platter of cold cuts, a 
basket of rolls and your favorite beverage.

Cream Cheese and Pineapple Mold
1 can (20 oz.) crushed

pineapple in juice
2 packages (3 oz. each)

lemon or lime flavor 
gelatin

Drain pineapple, reserving juice. Add water to juice to make 
14/2 cups. Dissolve gelatin in boiling water. Add measured 
liqttid and lemon juice. Gradually add 2 cups of the gelatin to 
the cream cheese, blending welk Chill until thickened. Stir in 
walnuts and pour into a 6-cup ring mold. Chill until set, but 
not furm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until flrm, about 3 hours. 
Unmold. Serve m a deaaert with thawed frozen whipped 
topping, or as a salad with mayonnaise, if desired. Makes about 
6 cups or 12 servings.

nd Pineapple Mold as 
J. Made with either 

a, crushed pineapple, 
and garnished with 
Cool Whip non-dairy

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURrME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChicagJB
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
33OT So. LITUANICA AVE. TeL: YArd. 7-S4«l

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tek: OLympic 2-1003

2
2
2

1/2

cups boiling water 
tablespoons lemon juice 
packages (3 oz. each) 
cream cheese, softened 

cup chopped walnuts

Brangiai žmonai, motinai ir močiutei 
A.tA. ELVYRAI SKOPIENEI 

mirus,
Aleksandrą, sūnus — mūsų mielą bendra

darbi Apolinara ir Edvardą su šeimomis, d iktaris — 
Sofi’ą Pa'icn’.cnę, A’doną Grigienę ir ( enovaitę Bikul- 
cicn^, lai;> p?.t k tu> gimines Amerikjjc ir Lietuvoje 
nucš’.ydž’ai užjručisme.

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

GEORGE F, RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -1139

I
NAUJIENŲ REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

TeL YArds 7-1911

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

Lietuvoje mirus Program**

RADIJO iKIMOS VALANDOS 

Ii WOPA,

A “Lietuvos Aidai’
..KAZt BRAZDilONYTt

A.A. JUOZUI KRIVIU
nueširdžią užuojautą reiškiame žmonai Masei, sūnui 
Aliukui, seseriai Bronei ir Amerikoje gyvenančiam bro
liui Baliui Jurkevičiui.

EAST CUIGAGOS REORGANIZE OTOS 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 
madiėnio iki penktadienio 4:00 
4^0 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
'ii ryto

Vedėja Aldona Daukus
TeMa Hlmbd 4-24U

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 9—9:3® va), vakaro.

via©, laidos Ii WDPA rtoOa. 
banga 1490 AM.

SL-Petersburg. Fla.,. 12:30 vai. p.p. 
w W'LU> stoues 1110—.*vM bana*

2646 W. 71*t Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

5 — NAUJIENOS,-CHICAGO, A ILU Tu*-jda •'■mu



SAUSIO PENKIOLIKTĄJĄ PRISIMENANT 4 <
Sauso 15 d sueina 57 metai,t Lietuviai ėmė organizuotis, 

kai Lietuva ,š prancūzų atsiėmė Buvo sudarytas Mažosios Lie- 
Klaipėdos kraštą ir kovo mėn. tuvos Geloėjimo Komitetas, į 
23 d. 41 metai, kai, Hittelio įsa- kurį įėjo ir dabailinis “Naujie 
kymu, vokiečių kariuomenė vėl 
okupavo Klaipėdos kraštą.

Vokiečiai visą laiką turėjo 
t kslą veistis į rytus, šio tikslo 
vedini jie 1252 metais pasistatė 
Klaipėdos pilį, kuri buvo prie
tiltis kryžiuočių ordinui verš 
t’s toliau į L’etuvos teritoriją 
ir palaikyti ryšį su Livonijos 
ordinu. įsikūrusiu Latvijoje, 
ap‘e Rygą.

Nors 1410 m. Vytautas prie 
Žalgirio sumušė vokiečius, bet 
š’o laimėjimo tinkamai neišnau
dojo ir 1422 m. prie Melnės eže 
ro pasirašė su vokiečiais taiką, 
palikdamas ne vien Mažąją Lie 
tuvą, bet ir šioje Nemuno pusėje! 
esantį Klaipėdos kraštą vokie
čiams.

Susijungus Lietuvai su Len
kija, 1466 m. Torunės taikos su
tartimi, vokiečių ordinas įsijun
gė kaip vasalas. Tačiau, besipe
šant Lietuvos — Lenkijos bajo
rams, valstybė susilpnėjo ir 
1660 m., pagal Olyvos taikos su
tartį, Mažoji Lietuva su Klaipė
dos kraštu perėjo Vokietijai.

Po pirmo pasaulinio karo 
1920 m., pagal taikos sutartį, va
sario mėn. vokiečiu kariuomenė 
apleido Klaipėdos kraštą ir į 
jį atvyko Prancūzijos batalio
nas, vadovaujamas gen. Odry. 
1921. V. 1 d. gen. Odry pakeitė 
civilis Petisnė ir buvo vedamos 
derybos Klaipėdos kraštą per
leisti Lenkijai. ]

nu" redaktorius emeritas Juo
zas Pronskus, kurs 1923. 1.9 d. 
Šilutėje išleido manifestą, kad 
paima Kla’pėdos krašto valdžią 
ir nau u direktorijos pirminin
ku paskvre E. Simonaitį.

Apie Klaipėdos krašto prijun- j 
tnmą prie Lietuvos, Stepas Pau 
lauskas savo prisiminimų kny- 

! ?utė|e "Gyvenimo Kelias” 11— 
i 13 puslapiuose rašo:"

Teko dalyvauti ir Klaipėdos 
sukilime Istorija tokia:

1922 metais manė tėvelis bu 
vo išrinktas Palangos šaulių bū 
rio pirmininku, bet kadangi bū
ry nebuvo tarnavusių kariuome 

i nėję, tai jis buvo paskirtas ir 
oūrio vadu. Karinių žinių jam 
suteikdavo parvykęs atostogų, 
palangiškis kariūnas S. J.

1922 m. prieš pat Kalėdų šven
tes pas tėvelį atėjo šaulė Agnieš 
ka Sabutaitė ir pranešė, kad Pa
langoje pas grafą Tiškevičių yra i ir šauliai, buvome paprašyti bū- 
Lenkijos uniformose karininkų, ti ryšininkais. Kai 5 ginkluoti 
Tėvelis išsikvietė policijos nuo
vados viršininką Rupkų, kuris 
buvo carinės Rusijos policiniu- dedasi, ir jeigu per pusvalandį 
kas, buvęs Liepojos uosto poli-j mūsų vyrai lauke nepasirodys, 
cijos nuovados viršininkas, ir [ vienas su dviračiu turėjome lėk 
tarėsi kas daryti. Grafas palaikėj ti į policijos nuovadą ir užalar- 
labai artimus santykius su kle- j muoti Kretingą. Tačiau, mūsų 
’ ‘ ’ 1 ’ . ’ ’ ’ -j vyrai iš grafo rūmų pasirodė

greitai. Jie rado rūmuose ke
lius nepažįstamus vyrus, kurie 
turėjo Prancūzijos diplomatinius 
pasus, o čemodanuose — Lenki- 

Tai buvo 
dienos, kada Lenkija ruošėsi 
užimti Klaipėdos kraštą!

Daugiausia dėl to įvykio nu- 
į kentėjo šaulė Agnieška Sabu- 
| taitė, nes ją įtarė pranešus- Ji 

turėjo prie bažnyčios kioskeli ir 
pardavihėdavo visokius šventin
tus daiktus, iš ko ir pragyvenda- 

• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- vo Klebonas tuoj aus paliepė 
n-ų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- - • . , ■ ■■ r t_ „rt
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k.aštus: lai - KiosKeiĮ nusmesn. ją pn- 
Sudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teiki amp infer, glaudė kitoje pusėje gatvės tu- 

; rėjusi krautuvę žydaitė Klom- 
pusaitė. Tuo dar viskas nesibai
gė. Grafo įgaliotinis ją padavė 
į teismą. Bet nei mano tėvelis, 
nei nuovados viršininkas jos ne
išdavė, tad po kelių atidėjimų,

ninkas policijos vadui, tai tuo-.• teismas ilko be pasekmių, 
jaus bus pranešta klebonui, o; 
klebonas grafui. Buvo nutarta 
veikti, nedavus į apskriitį jo-! 
kios i nios- Policijos nuovadoje 
buvo 3 tarnautojai, o šaulių bū- j 
ryje ta;p pat 3. kurie nebijojo ( 
ginklo. Nuovadoje buvo palik
tas vienas budėtojas, o penki 
ginkluoti vyrai išvyko pas gra
fą daryti kratą. Mes trys dvy
likamečiai, busimieji skautai

suėjo į grafo rūmus, mes su vie
nu dviračiu sekėme ištoliau, kas

bonu, o pas kleboną nuolat vie
šėdavo apskrities policijos va
das, komendantas ir apskrities 
viršininkas. Tad jiedu tarėsi, 
jeigu tėvelis praneš karo ko
mendantui arba nuovados virsi-1 jos karių uniformas.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuviu įstaigą;

American Travel Service Bureau 
9727 S. West»rn Ave., Chicago, HI. 60643 

' ” Telef. 312 238-9787

niq (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių dn ~ ....................... - - - -
Sudarome žkvii 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik teisia rezervuoti vieta* 
IŠ anksto — prieš 45-60 dienų.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU.
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

> Iš anksto be raginime! pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _________________________ __ ____________
Adresas ______________ _______ ______________ ______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_____________ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede_____  dol.
Pavardė ir vardas ______________________________________ _
Adresas___________________ ___ ___________________________

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė..... .......... .......................

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ __dol.
Pavardė ir vardas___________
Adresas_________________________________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas________________________________________
Adresas_________________________________________ ________

dovana nuo gero draugo ir pa
vyzdingu tautiečio, kuris atsiun
tė $10 ir prašė siuntinėti Nau
jienas 4 mėnesius. Sveikindami 
naują skaitytoją, dėkojame jo 
ir Naujienų bičiuliui už dien- i 
raščio ir platinimo vajaus remi- ’ 
mą. j

— Cicero Juru Šaulių kuopa ! 
“Klaipėda” paskyrė Naujie- į 
noras $25 auką ir ją atsiuntė Į 
per kuopa iždininką J. Dekeri. i 
Dėkui valdybai ir visiems to^ , 
kuopos šauliams-

i Į
— Los Angeles I. Daumante^ 

kauliu Kuopa, remdama lietu4 
t viską spaudą, paskyrė Naujie-į

- Į noms $25 auką ir ją atsiuntė perj 
kuopos kasininką Br. Žemaitai-Į

• tį. Dėkui valdybai ir visiems tol 
’ dalmio šauliams.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žacn4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. Virginia 7'774

I
.Mt

Mums irgi teko nukentėti. 
Gyvenome klebono name ir kle- 

j bonas tuouaus atsakė butą. Iš
sikraustėme toliau nuo miesto 
centro pas amerikoną P. Kas 
turėjo ryšį su klebonu ar grafu, 
tėvel'ui daugiau nebedavė už
sakymų siūti.

1923 m. sausio mėn. jau nebe 
3 bet 5 Palangos būrio šauliai 
išvyko į Klaipėdos kraštą, kai
po Mažosios Lietuvos sukilėliai. 
Kitą dieną tėvelis grįžo su žinia, 
kad jiem su maistu ten blogai. 
Sutarėm su dr. Liudu Vaineikių,; 
pašto viršininku Stasiu Jazdaus- 
ku ir kitais Palangos koopera
tyvo Talka vadovais, kad mes, 
dvylikmečiai, iš Palangos koope 
rttyvo pristatysime jiems mais
tą.

Atidavus mūsų vyrams mais-į 
tą, grįžtant namo atgal, sutę-j 
mus, iš jūros ėmė šviesti pro
žektoriai. Mūsų vaikiškas pro
tas nusprendė, kad mudviejų 
ieško. Su didžiausia baime slė
pėmės ir slapstydamiesi sugrį
žome į Palangą. Daugiau vykti timą, nes mano akių regėjimas j 
nebereikėjo, nes sukilimas Lie- labai susilpnėjo. Aš Naujienas 
tu vos naudai pasibaigė’’. 1 skaičiau virš 25 metų ir man jos

Knygutė 70 pusi., gausiai] labai patiko. Užtad aš Jums siur 
iliustruota, už 2 dol. gaunama " 
“Naujienose”.

— Neitosios Lietuvių Tautinių*, 
Į Šokzų Šventės Rengimo Komite^ 
tas. 5620 So. Claremont Ave.,; 
Chicago, IL 60636, padėkos ženk-; 
Ian už žinių, straipsnių ir pra-į 
nešimų talpinimą apie didžiąją* 
lietuvių šventę, atsiuntė dien-j 
raščio paramai per komiteto; 
pirmininką Joną Talandį $50; 
Dėkui . Malonu pranešti, kad 
didžioji šventė įvyks š. m. lie
pos 5 ir 6 d- International amfi
teatre, Chicago j e. Šokių direk
tore pakviesta Nijolė Pupienė. 
Muzikos — Faustas Strolia, LB 
atstovas Modestas Jakaitis, LE- 
DF atstovas Bronius 'Juodelis^ 
Tautinių Šokių Instituto — Ga
lina Gobienė, Iždininke — Da 
lia Dundzilienė, sekretore — 

z Ritonė Rudaitienė.

— Ponia Julia Pecelunas iš 
Marquette Parko atrašė tok1* 
laišką: “Man labai gaila, be^ 
prašau sustabdyti Naujienų siur

— E. Grubluutskas iš Marque
tte Parko nustebs, radęs savo 
laiškų dėžutėje Naujienas. Tai

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 s Tel WA 5-Ž787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA d-2737

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

čiu $10 auką. Man labai gaila 
kad aš savo vietoje negaliu 
duoti naujo skaitytojo". Dėkų? ; 
už nuoširdų laišką ir auką. Ti- •. 
kimės, kad regėjimas greitai pa
gerės ir vėl galėsite skaityti

(Naujienas.
— Šv. Kryžiaus Ligoninė ruo

šia pajėgiems vyrams ir mote 
rims kursus slaugyti ligoniu? 
namuose- Suinteresuoti prašom? 
telefonuoti Mrs. Lucille Meye- 
434-6700, Ext. 238 Kursai pra 
sides sausio 20, d- 9-12 vai. ir te 
sis dvi savaites antradieniais 
ketvirtadieniais ir penktadie 
niais. Antradieniais 3:30 vai. po
piet ligoninėje būna svorio kont 

: roles pamokos. Registruoti tel 
434-6700, Ext. 200-
_Bdlfo 76-to skyriaus Detroite 

rinkliovos metu surinkta, 36C 
dolerių. Nario mekesčio praėju
siais metais gauta 454 doleriai 
Aukos ir mokesčiai pasiųsti Ral
fo centrui.

—Stasys Lazdinis sausio 17 d 
7:30 vai. vak. kalbės LB Cleve 
lando apylinkės rengiamoje va
karonėje tema: Mažoji Lietuv? 
pagal Kusnerio studiją. Baskai 
ta rengiama minint Klaipėdos 
krašto atvadavimo sukakti.

_ Horoscopes or Astrologių 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO. 17 N 
STATE St, Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 o 
925-8392. Professional Membe 
American Federation of Astre
logers. (Pr.)

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

Tarnu ir visais moderniais Įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
lis, reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 

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

839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

vairi apdrauda —INSURANCE
UJTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
' Darbininkų Reikia

MACHINIST
West Chicago manufacturer 
model shop technician to 

in fully equipped one man

I South 
j needs 
; work 
: model shop. Position reports to our
■ engineering function. Successful 
! candidate must possess a’ well 
; rounded background in all aspects 
I of machining operations. Salary to 

• S19,000 per year. Excellent bene- 
, fits. For personal interview call:

Mr- Wavne Hoffman 
į

: Mid State Manufacturing
Dept, of A.E.R.C.O. Inc.

3800 W. 51st Street 
Chicago, Hl. 60632

767-6363
applicants must be able to speakr \11 L

and understand English language, 
eoe m/f

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

NURSING ASSISTANTS 
Needed in a Christian nursing home. 

Certified Training Program. 
To begin January 28th. 
FRIENDSHIP VILLAGE 

į 350 W. Schaumburg Rd., Schaum
burg, 111. Phone 884-5005

iELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

INSURANCE CLAIMS 
ADJUSTER 

Experienced Group 
Major Medical 

CALL MB. CALLAS 
738-6162

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

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas _ 
2646 West 69fh Street 
TeL REpublic 7-1941

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.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/1 W. 95th St 
Everg. Park, Ill, 
•60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

Advokatas
GINTARAS P. ČEPSNAS

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, Ill- 60629

— šių metu sausio mėn. 20 d. 
11 vai. 45 min. priešpiet, šv. 
Mergelės Gimimo lietuvių para
pijos salėje šaukiamas Regist
ruotos Lietuvių Bendruomenės 
Marquette Parko apylinkės me
tinis susirinkimas. Bus renkama

Immediate full time permanent job openings for people 
with some previous work experience to fill various 

clerical jobs in our downtown office. 
No typing. Pleasant office conditions.

Hours: 7:00 A.M. to 3:15 P.M.
GOod starting pay with increases. Many paid 

Company Benefits and Profit Sharing.
Call 977-3747 or apply in person;

W. H. KAPLINSKI

G.R.I. CORPORATION
65 E. South Water St., Chicago, Ill. 60601 

(1 block north of Lake St.) 
An Equal Opportunity Employer

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

' Marquette Parko Lietuvių nr. 
mų savininkų draugijos naru 
msirinkimas įvyks sausio 18 d 
penktadienį, 7:30 vai. vak. pa 
rapijos salėje. Yra pakviesti apy 
linkės politikieriai. Norintiem 
bus nemokamai matuojama 
kraujo spaudimas.

Yra paskirta įėjimo dovan. 
(dodr prize), kuri atiteks laimė 
jimo būdu.

Prašome visus gausiai daly
vauti. Po susirinkimo bus links 
mos vaišės.

Vicepirm. St. Patlab;

CERAMIST
DOCTOR'S DENTAL LAB. 

PROGRESSIVE CLEAN 
PLEASANT ATMOSPHERE. 

Work closely w/ Doctor.
Excel. Salary A Benefits 

w Advancement.
Call Mary, 478-5520

Arthritis Sufferers’
Now. Get relief • 

for painful inflammation 
and protection for your stomachi

For minor arthritis pam. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets Plus two 
aniacids for double stomach protec
tion Try Art hr it's Pain Formula, the 
arthritis specialist from the makers of 
AnacirC

valdyba ir kontrolės komisija. 
Kviečiami atsilankyti iki šiolei 

[užsiregistravusieji nariai, taip 
pat norintieji įstoti ir visi kiti, 
norį susipažinti su Reorganiza
cijas tikslais ir darbais. Valdy
bos sudarytoji nominacijų ko
misija jau pradėjo kalbinti na- 
rius-kandidatus ateinančiai val
dybai. Jūsų —

Marquette Parko Apylin
kės Valdyba

FIGHT HEART DISEASE

6 - NAUJIENOS, CHICAGO, a, ill. Tuesday, January 15, 1980




