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DR. BACKIO KALBA LIETUVIAMS
(Lietuvos atstovo dr. S. A. Bačkio žodis į Lietuvą, įre
gistruotas Amerikos Balse Naujųjų 1980 Metų proga)

Naujuosius 1980 Metus Va
karų pasaulis sutinka su susi
rūpinimu, kaip pavojingos pa
dėtys baigsis Artimuose Rytuo
se, Tolimuose Rytuose bei- Va
karų Europoje. Niekas nedali 
pasakyti, kaip įvykiai pakryps, 
šiuo metu visų dėmesys nu
kreiptas į Iraną, jame vykstan
čius įvykius ir jų pasėkas. Ten 
revoliuciniai sluoksniai nekrei
pia jokio dėmesio į tarptauti
nės teisės nuostatus, priimtus 
viso civilizuoto’ pasaulio. Jie at-, 
sisako paklust J. T. Saugumo 
Tarybos bei Tarptautinio Teis
mo Hagoje sprendimams Ame
rikos Ambasados ir ten laiko
mų diplomatų" — įkaitų klausi
mu. Tikimasi, kad bus išvengta 
tragiškų įvykių, kurių nei JAV 
nei kitos Vakarų valstybės tik
rai nenori.

Mūsų lietuviškų reikalų ba
ruose praeitais metais gražiai ir 
sėkmingai buvo pamylėtos 75 
metų spaudėte atgavimo ir^Vil-

mitetas. Raporto 158 pusi, yra 
rekomenduojama Australijos 
vyriausybei — pilnai paremti 
tuo klausimu principus, įrašy
tus Helsinkio susitarimų teks
te, jungtis su kitomis demokra
tijomis ir kartu protestūol’ 
prieš Sovietų persekiojimus as
menų, kurie stebi, kaip Sov. Są
junga vykdo Helsinkio susitari
mus, ir siekt jog būtų paleisti 
iš Sovietų kalėjimų ir Darbo 
stovyklų asmenys, kurie buvo 
įkalinti už tai, kad jie buvo na
riais sambūrių, kurie seka Hel
sinkio susitarimų įgyvendini-

u
ir sėkmingai, praėjo IV-sis Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas Europoje. Tarptautinėje 
plotmėje Popiežius Jonas Pau
lius II pakartotinai reikšmingais 
mostais priminė pasauliui 'Lie
tuvą. * Savo kalboje J.T. New 
Yorike 1979. X. 2 d. — jis pasa
kė, jog tikisi “kad visos tau
tos ... ir to kurių suverenumas 
jėga buvo išplėštas, susitiks ly
gybės pagrindais su kitomis J. 
T. Organizacijoje.”

Čia, V. Dep-tas 1979. m. liepos 
mėnesį paryškino JAV politiką 
Baltijos Respublikų atžvilgiu, 
pakartodamas, kad JAV nepri
pažįsta priverstinos ir neteisė
tos Lietuvos, Latvijos ii' Estijos 
inkorporacijos į Sov. Sąjungą. 
1979. XII.20 d. JAV Kongresas, 
Bendra Atstovų Rūmų ir Sena
to Rezoliucija 200 — pasisako, 
kaip JAV Administracija turėtų 
kelti įvairiomis progomis Balti
jos valstybių klausimą, kad jds 
nepriklausomybę atgautų ir siū
lo, kad tai JAV-bių delegacija 
iškeltų pagal Helsinkio Susitari
mo nuostatus ir Madrido konfe
rencijoje 1980 metais. Tenka 
pridurti, kad ir Popiežius, ir 
JAV Prezidentas bei Kongresas 
dažnai pasisako, jog reikia ypa
tingas dėmesys kreipti į Žmo
gaus Teises., šiuo reikalu dar 
paminėtinas Australijos Paria- 
mentiti 1979. XI. 8 d. įteiktas 
Rapcfrtas užvardinimu — “Hu
man Rights in the Soviet Uni
on” — “Žmogaus Teisės Sovie
tų Sąjungoje” •

Jį prauošė Bendras Užsienio 
Reikalų ir Krašto Apsaugos Kd-

Paminėti dalykai rodo, kad 
stiprėja veikla ir viešoji opini
ja už Žmogaus Teises ir kad uo- 

įj. liai stebima, kaip Sovietų Są
junga tuo klausimu elgiasi. Va
karų pasaulyje esą lietuviai 
energingai ir ryžtingai seka pa
dėtį tėvynėje ir jie visa daro, 
kad gaunamos iš krašto infor
macijoj būtų kuo plačiausiai ir 
geriausiai ‘'paskleistos Vakaruo
se ir jie rūpinasi lietuvių kali
nių bei ištremtųjų reikalu.

Lietuvos Pas-bės ir savo var
du nuoširdžiai visus sveikinu 
Naujųjų 1980 Metų proga. Lin
kiu šviesesnių dienų visiems, 
primindamas kelis žodžius IV-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso, siųstus 1970. VII. 27 d. 
iš Altenbergo Lietuvos jauni
mui: “. . . laukiame tos dienos, 
kada galėsime visi susirinkti 
Laisvosios Lietuvos žemėje.”

IRANAS IR KOMUNISTAI

Irano karingi musulmonai, 
kurie laiko užgrobę Amerikos 
ambasadj ir jos tarnautojus, 
dar didesniu piktumu grasina 
pirmiausia teisti du Amerikos 
diplomatus — USA charge 
d’affairs Laingen ir buvusį oro 
jėgų pulk. Įeit. D. M. Roeder, 
kuris kaltinamas kaip “karo 
kriminalistas”, buvusio Vietna
mo karo metu nekaltų ir tau
rių Vietnamo laisvės kovotojų 
žudytojas, šio antrdjo diploma
to kaltinimas aiškiai parodo, 
kad ambasados .grobikų tarpe 
vadovaujamą vietą užima ko
munistai.

CYRUS VANCE
KALENDOR6LIS

Sausio 7: Raimundas, Vendrė, 
Patalė, Rutėnas, Gerstutis.

Saulė teka 7:1 i. leidžiasi 4:34.

Oras vėsesnis, sf» g j.

Sekretorius Cyrus R."'Vance 
New’Yorke seka Saugumo - 
tarybos pasiruošimus prieš 
įvykdytą SdvietQ invaziją 

į AfgShi^Šną. **’

higusins vyrus, moteris ir vai
kus reikia gerai maitinti ir šil
tai aprengti.

RUSAI NEVALDO 
PA M IRO KELIŲ

Sovietų kariuomenės vadovy
bė pirmiausia išmetė daug ka
reivių į kalnuotą l amird sritį, 

įkuria tikstanč u.s metų kupra
nugariai vežė autinius iš Kini
jos ir gintarą i Kiniją. Rusams 
luniaustai rusėjo pas ekti Kini
jos pasienį Paniro kalnų srity
je. ve. nieko gero iš to pageida
vimo, neiššjo. Kiniečiai savano
riai įs.brovė į Pani ro kalnų sri- 

itį ir vykusiai naikina lėktuvais 
išmestus rusus parašiutininkus. 
Jau dvi dienas ten ėjo susirė
mimai. bet rusai kalnų kelių 
dar neužvaklė.

RUSAI NEGALĖS ŽUVAUTI AMERIKOS VANDENYSE
INVAZIJOS Į AFGANISTANĄ KLAUSIMĄ 

KELS JUNGTINĖSž TAUTOSE

John Connally

John Connally pilniausiai pritaria prez. Carterio nuta
rimui neparduoti rusams javų ir elektronikos gaminių.JUNGT: TAUTOS SVARSTO SOVIETU INVAZIJA AFGANISTANAN

AFGANISTANO STUDENTAI TRIJUOSE JAV MIESTUOSE 
DEMONSTRAVO PRIEŠ SOVIETŲ INVAZIJĄ

NEW YORKAS. Jungtinių dorius Abdul Hakim Tabili, Af- 
Tautų Saugumo taryba penkta- į ganistano delegacijos prie Jung- 
dienį nutarė šaukti tarybos pil-'tinių Tautų vicepirmininkas, 
naties posėdį ir jame svarstyti r.lis, protestuodamas prieš Sovie- 
Raudonosios armijos invazijos į tų invaziją, atsistatydino iš pa- 
į Afganistaną klausimus, šešta-įreigų. Laikraštininkams jis pa
dienį priešpiet susirinks posė-įre škė, kad masyvi Sovietų ka- 
džiams 48 valstybių atstovai, riucmenės invazija yra nukreip- 
Manoma, kad Sovietų atstovas ta prieš taiką mylinčius Afga- 
pasinaudos veto teise ir 
smerkiančią rezoliuciją.

Sovietų ambasadorius 
A. Troyanovsky pareiškė
teriams, kad Saugunto taryba 
tuo savo žygiu kišasi į Afganis
tano vidaus reikalus. Tą pat pa
tvirtino Afganistano užsienio 
reikalų ministeris Mohammad 
Dost savo i

nistano gyventojus.
Trijuose Amerikos miestuose 

prieš Sovietų invaziją demonst
ravo afganistaniečiai studentai. 
New Yorke prieš Jungtinių Tau
tų rūmus demonstravo virš 100 
afganistaniečių bei mahometo
nų iš Pakistano’ ir Turkijos. 

_____  ____ ___ _  Washingtone demonstracijos 
telegramoje Jungti-(įvyko prieš Sovietų ambasadą, 

nėms Tautoms. Tačiau priešin- Omahoje demonstrantai reika- 
gą nuomonę pareiškė ambasa- lavo Afganistanui laisvės.

atmes

Oleg 
repor-

Rusų vadai planavo pirnion 
eilėn užkirsti kelią į Pakistaną, 
bet jie įsitikino, kad teks ilgai 
kovoti, kol nuginkluos Afganis- 
tano karius ir pasiryžusius vie
tinius kovotojus.

AFGANISTANO OKU PA
CIJA BUS ILGA

Vijome Afganistane vyksta 
lab: i žiąųrios kovos. Manoma, 
Įeini šiūd ihelu rusai Afganista
ne jau turi apie 40 • ,-,p moder
niai ginkJr.>.e kariuomenės. 
Dalis b»- . Jog Afganistane r-> 
guliarUs kariuomenė.-- persime
tė Į sukilusių pri'" ..ūsus afga
nistaniečių eil- , ir, sniegui bei 
šalčiui padedant, naikina inask- 
vinius įsiveržėlius.

Palys rusai galvoja, kad ko- 
Ivos tęsis ilgokai, ir rengiasi il
gai okupacijai. Daugelio vals
tybių politikai mano, kad šis 
Sovietų žygis bus labai panašus 
į vokiečių Antrojo ^pasaulinio 
karo metu Jugoslavijos okupa
vimą. Miestai buvo valdomi vo
kiečių, bet į provincijas jie ne
pajėgė įsiskverbti. Kai kas ma
no, kad čia rusams bus tikras 
Vietnamas.

PUOLAMA MAJ0RĖ
JANE BYRNE

R.

400.000 AFGANISTANO TREMTINIUPABĖGO I PAKISTANA
Ulinois valstijos senatorius

M. Daley stipriai sukritikavo 
Chicagos majorės Byrnc daro
mus nepamatuotus miesto aukš
tesnių tarnautojų atlcidisėjimus.

Ju ir.t. .. d m Byrr.c
- • :i (i ■

n.a.-, sumetimais, 
kad viskas yra daroma vien po
litiniais sumetimais.

t!
s.ko,

AFGANISTANO KARIAI IR ŪKININKAI PUOLA 
ĮSIVERŽUSIUS SOVIETŲ KARIUS

PEŠA VARAS, Pakistanas. — mis afganistaniečiai labai vykir 
Pakistaho valaus. reikalų minis
terija praneša, kad sausio 2 d. 
Pakistano .siena jau perbėgo 
100,000 ’ Afganistano." gyventojų 
su šeimomis ir prašė tremtinių 
teisių. Pakistano’ pasienio sar
gai, policija ir kareiviai saugo 
visą Pakištaho-Afgapistano pa
sienį. Sovietų kariai norėtų už
imti visą" Pakistano pasienį, bet 
iki šio meto Pakistano sienos 
jie dar nebekontroliuoja. Rusai 
bando užimti visą pasienį, bet 
reikalai laipjergvai neina, kaip 
iš anksto buvo užplanuota.į

''' KlNtĖįdiXWtlEpA 
; .^AFGANlętĄNTĖčĮAMS . ’ 
t kad vieto-

siai priešinasi Sovietų karo jė
goms- Tvirtinama, kad Sovietų 
kariuomenės vadovybė stebisi, 
kaip nepatyrę kalnų gyventojai 
pajėgtų taip vykusiai pasiprie
šinti įsibrovėliams.

Sovietų kariai mano, kad af- 
ganistaniečiams kovą vesti pa
deda kiniečiai. Oficialiai kinie
čiai kovose nedalyvauja, bet 
patyrę Kinijos kariai padeda af- 
ganistaniečiams užimti geras 
pozicijas ir nepraleisti vietos 
nepažįstančių karių. Kiniečiai 
turi geresnius ginklus, be to, ir 
jie'iTnori gintis nuo Įsibrovėlių. 

; Pakistanan atbėgusieji trem- 
tipiai sukelia didelius rūpesčius 
vyri3Wsybrir in gyventoj ams. At-1

HAROLD BROWN

. WASHINGTON, D.C.— Penk
tadienio vakar ąprez- Outer's, 
pasakė dešimties minučių 
kurioje labai griežtai pcsr.icr’ j 
Sovietu karo jėgų Įsi ;err.:r;. į 
Afganistaną ir atmetė \<sus ne
pamatuotus pasiteisinimus.

Prezidentas (karteris rarc’Skė, 
kad jis Įsakė atsakingiempa
reigūnams kelti aikštėn Šr.ktn 
karo jėgų Įsiveržimą i Afganis
taną, darantį pavojų viso pa
saulio taikai. Jeigu Sovietų vy
riausybė bandytų naudoti veto 
teisę Saugumo taryboje, tai pre
zidentas Įsakė JAV pareigū
nams Sovietų invazijos klausi
mą kelti Jungtinėse Tautose. 
Prezidentas yra Įsitikinęs, kad 

(Jungtinės Tautos pasmerks So- 
! vietų karo jėgų įsiveržimą Į Af
ganistaną ir įsakys rusams at
imti Sovietų karo jėgas iš Af
ganistano. Jeigu rusai nesutiktų 
paklusti tokiam Jungtinių Tau
tu nutariniui, tai tada tarptau
tinė organizacija turėtų imtis 
priemonių prieš Sovietų Są
jungą.

Didelė Amerikos politikų 
dauguma pritarė prezidento 

jCarterio pagrindinėms mintims. 
Pirmas per radiją atsiliepė 
John Connally, vienas respubli
konų kandidatų prezidento pa
reigoms. Jis pareiškė, kad pil
niausiai pritaria skundui Jung 
tinių 'Tautų Saugumo taryboje, 
o jeigu ši organizacija nepa

bėgtų priversti Sovietų Sąjungą 
i atšaukti Sovietų karo jėgas iš 
Afganistano, tai tada imtis kitu 
priemonių.

Trumpoje savo kalboje prezi- 
•dantas Carteris pareiškė, kad jis’ 
įsakė sustabdyti užsakytų javu 
pardavimą ir siuntimą Sovietų 
Sąjungai'. Maskva buvo užsakiu
si milijonus tonų javų, be! pre
zidentas juos sustabdė. Sov’c’.ų 
valdžia buvo užsakiusi visą eilę 
elektroninių mašinų ir joms 
reikalingų dalių, bet šių užsaky
mu rusai negaus, kol neatšauks i visų Sovietų karo jėgų iš Afga- 

• nistano.
Sovietų Sąjunga. Įsiveržu

si Į Afganistaną, turės labai 
•brangiai mokėti už santykius su 
j Amerika, pareiškė preziden- 
I tas Carteris. Ta kainą bus 
žymiai brangesnė, jeigu Sovietų 
Sąjunga, pavergusi Afganisaną, 
bandys įsiveržti į kitas 
tybes.

Visi girdėjo, kad prezidentu 
kalba buvo labai griežtas įspėji 
mas rusams, bet tas nebuvo ul
timatumas. Savo dalboje prezi
dentas užsiminė ir apie Sovietų 
olimpiados organizavimą Mask
voje, bet čia pat pastebėjo, kad 
jis dar nepataria pasaulio jau
nimui boikotuoti olimpiadą. Juk 
nukentės sportąs ir transporto 
bendrovės. Bet-jei rasai neat
šauktų karių iš Afganistano, tai 
šitą klausimą teks rimtai pa 
svarstyti.

Sovietu valdžia užsakė ir ti
kėjosi gauti 17 milijonų tonų 
javų, bei prezidentas Carteris 
uždraudė šiuoą javus parduoti.

vals-1 Ii jor

Rodezijos karštuoliai 
pradeda aprimti

SALISBURY, Rodezija.— Ne
tikėtas ir žiaurus britų kareivio 
nušovimas labai paveikė visus 
partizanus, kurie dar nepadėjo 
ginklų.. Į vairiose krašto vietovė
se partizanai padėjo ginklus, 
sueina pasitarti ir papasakoti/ 
kuriuose mūšiuose dalyvavo ir 
kaip arti mirties yra buvę. Dau
guma džiaugiasi, kad britai ban
do įvesti taiką.

Partizanus labiausiai paveikė 
faktas, kad žuvusio kario laido
jimo metu niekas neieškojo bri
tų kario žudiko. Jis nepagautas, 
bet kiekvienam aišku, kad ka
rio žudikas bus išaiškintas. Ro
dezija (Zimbabvė) yra karo iš
varginta. Ji nori taikos, jos gy
ventai ai nori ramiai pasigamin
ti du . ’ ir daržovių.

ATNW3TNTAS PREZIDENTO 
KENNEDY NUŽUDYMO 

TYRINĖJIMAS
WASH1NGT0NAS. — Teisin

gumo departamentas nutarė 
dalinai atnaujinti prezidento 
John F- Kennedy nužudymo by
lą ir patikrinti kai kurias bylos 
aplinkybes. Jis buvo nužudytas 
1963 m. lapkričio 12 d. Dalias 
mieste. Kvota vedė vyr. proku
roras Eąrl Warren. Savo rapor
te jis pareiškė, kad šios gene
racijos Zinonės visų bylos aplin
kybių nesužinos.

Prieš virš melų bylą atnauji
no Kongreso specialus atenta
tui tyrinėti komitetas. Iš akus
tikos jis nustatė, kad Į prezi
dentą galėjo ?3uti du asmenys. 
Ilgai buvo ignoruojamas Dalias 
policijos tyrinėloj ų raportas, 
kad atentatas galėjo Įvykti re
zultate konspiracijos, kurioje 
dalyvavo pogrindžio figūros.

— Charles Itigliam savo nau- 
joje knygoje rašo, kad aktorius 
Errol PTyn karo metu bendra
darbiavęs su nacių šnipais.

Sovietų karo jėgos nelietė 
Kabule likusių užsienio diplo
matų.

Praeitų metų pabaigoje rusai 
jau m: Amerikoje 5 mi

me4*! o javų. Trys
. metrinių tonų jau par-

... • o procese, šiuos javus ru“ 
sai galės pirkti, bet visų 17 mi
lijonų i ^trinių tonų rusai ne
gaus.

Sovietų valdžia turėjo teisę 
gaudyti žuvis Amerikos vande
nyse. bet prezidentas uždraudė 
rusams bristi i JAV vandenis 
gaudyti žuvis. Kiekvienais me
tais rusai pasigaudavo 36)0 mi
lijonų tonų žuvies, bet ateityje 
to negalės daryt’. Ta ža\L kai
nuodavo apie 60 minje. ų do
lerių.

Prcziden tas u / d ra u d ė p.. rd v 
vinėti elektroninius instrumen
tus ir priemones naftos vers
mėms gręžti.

Krašto apsaugos sekretorius 
Harold Brown tariasi su ki
niečiais apie reikalą stiprin

ti apsaugą nuo.Sovietų.
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LIETUVIO PREKYBININKO KELIAS
“Šviesusis piekyblninkas-kultū= 
rininkas” gražiai pavąizduoja 
kaip Lietuvai išsilaisvinus ir 
pradėjus atstatyti svetimųjų iš
plėštą nepriklausomybę, tauti
nei kultūrai talkon atskubėjo 
pati dar jaunutė ekonomijos 
užuomazga, Vincui Kudirkai 
“pakėlus balsą mokintis verslų 
ir amatų, naudingų savo pragy
venimą pagerinti ir laisvę atga-Į 
vus padėti karų iz okupantų pa 
darytus griuvėsius atstatyti”.

Nors la’svės kovose lietuviai 
— vyrai ir moterys, jauni ir se-

Jonas Karvelis: PREKYBL 
NINKO KELIU. Prisiminimai 
— 1905 1977, I. Paties autoriaus 
leidinys. 455 puslapiai. Spaus
dino M. Morkūno spaustuvė.

v1' šel'a’s. tvirtai įrišta j 
knvga. Par?«tėje pastebė

jau: Prisiminimai, 1905-77, I”. 
Tai reiškia, kad tai dar tik pir
mas tomas, kurį seks kitas, o 
gal t kel; tomą’, čia tinka pa- 
vv'’zys iš naftos pramonės:

“Žmogus įsigijo šmotą nenau
dingos žemės ir, pi.gko geresnio 
^^išmanydamas, ėmė savo skly- į 

pą kasinėti, ieškoti ko nepadė-f ni — parodė daug drąsos, ryžto 
^ęs ir staiga netikėtai rado naf- Į bei didvyriškumo ir savo tėvy- 
tos versmę”. Ta’p atsitiko su nes atstatymo darbuose dalyva- j 
Karvelio “Prisiminimais”.

Pirmą kartą paėmus šią gero i ninku ir daug įvairių kultūp- 
popieriaus storą knygą, net ran
ką žemyn trukterėjo. Tai kas, 
kad vienam lietuviui komersan
tui prekyba geriau sekėsi? Gai
la laiko visą knygą perskaityti. 
Užteks Naujienose trumpai pa
minėti.

Knygą besklaidydamas paste- . Karveliui, kuris 1921 metais at- 
bėjau, kad kitas knygų mylėto-J sikėlęs į Kauną gavo darbą Lie
jas, žymus lietuvių švietėjas ir 
kultūrintojas Vaclovas Čižiū- 
nas, knygą perskaitęs, autorių 
įvertinęs, apibūdindamas kaip 
šviesųjį verslininką - kultūrinin
ką. Rezultate knygą perskaityti 
truko trejetą dienų, kaip sako
ma, 
dž’:ant”. Įs’tikinau, kad vertėtų

. knygą dar kartą skaityti ir dėtis 
su tais, kurie sekančio tomo jau 
laukia.

Karvelio “Prisiminimai” — 
tai viso lietuvių tautinio, eko
nominio. šeimyninio ir kultūri
nio gyvenimo fotografija, ryš
kiomis, natūraliomis ‘spalvomis 
iš vidaus pačiam fotografui da
lyvaujant.

V. Čižiūnas savo straipsnyje

vo daug darbininkų — versli

n nkų — lietuviškų laikrašti
ninkų bei mokytojų, bet visiš
kai tuščia vieta palakta ten, kur 
turėjo būti laisvos valstybės 
nugarkaulis — ekonomija, pre
kyba. Tą spragą užpildyti buvo 
lemta jaunam mokytojui Jonui

M. Šileikis Indianos kopose

direktorius S. Orentas Cleve-dei. Be to, Senų fabriko Sobole- 
ląnde atšventęs 80 metų. Virba- vičiaus neleido perimti. DCS sa-

! Ii© _ Virbalio kooperatyvui. Jo vininkai priklausė komunistų
; vedėjas A. Ašoklis gyvena Ame- partijai. Pagal paties Brandies *. 
rikoje su šeima. Pastebėjau la- pareiškimą, juodu kasmet au-
bai sumanų manufaktūros savi- kojo po 60,000 litų komunistų 
ninką Lavitą. Jį perkėliau iš Ky- partijai Lietuvoje. Prie Sovietų 
bartų į Vilkaviškį manufaktū- valdžios Braudė buvo departa- 
ros vedėju. Personalas buvo su- men to direktorius. Dabar jis 
komplektuotas ir prekyba buvo gyvena Vilniuje. (Kai Sovietai 

I vedamą be priekaištų. Buhalte- J. Kreivėną areštavo ir uždarė 
rijoj bemaž visi diplomuoti ir į kalėjimą, ten buvo ir Braudė.) 
pareigas atliko pavyzdingai.* Šerių fabriko direktoriaus ir sa

vininko sūnus pulk. Sobolev pa- 
Norisi priminti, kad Lavitas vogė Amerikos atomo paslaptis 

sukūrė šeimą su Marijampolės ir, berods, teismo buvo nuteistas 
žydaite. Kurį laiką juodu sun- mirti. Antrasis jo brolis dakta- 
kių valandų dienose pas Paeže- ras paspruko ,į Izraelį. Vienok 
rių mokyklos vedėją J. Greimą Izraelio valdžia jį išdavė. Bet 
gyveno. Lavitas šliūbą ėmė Al- pakelyje į Ameriką, Londone, 
vito bažnyčioje. Greimas, po 80 nusinuodijo.
metų paminėjimo,, miręs. Lavi- * ■%. £
tų likimo nežinau. Buvęs komisaras Gregoraus-

Kas būdinga: perėmiau žydų gas gyvena ok. Lietuvoje. Susįr- 
saldainių fabriką su 37 darbi- gęs ir skauda koją. Daktarė Ša* 
ninkais. Gamybą tęsėme. Bet ne- banienė praeitą vasarą vyko ok. 
leido perimti Bravol papirosų Lietuvon gydyti • Gregorausko 
fabriko, kuris priklausė Brau- kojos. K. P.

Tokia buvo pradžia.
Čia daugiausia gelbėjo koope

racija, kurią steigti ir platinti 
stvėrėsi aktingoji Lietuvos švie
suomenė ir jaunuomenė. Spau
dos Fondas ir jo knygynas buvo 
viena iš priešakinių pavyzdin
gųjų parodomųjų krautuvių ir 
ji pradėjo savo veiklą didinti ir 
plėsti.

Kaip bene visose organizaci
jose su laiku atsiranda nuomo-

Jonui Karveliui tebeau- nių skirtumų, taip ir Spaudos 
pas savo tėvus Aluntoje,' Fonde prasidėjo nesantaika tarp 
sugalvojo šeimai paleng- ■ Karvelio ir Jurgio Milerio. Pla- 
Aluntoje įsigyti kokią . čiai aprašomi santykiai tarp pa- 

krautuvėlę, gal valgyklą, ties autoriaus Karvelio, jau pa-

samdytines pareigas, o pradėti 
nepriklausomą prekybą, užtik
rindamas, kad dabartinė S.F. 
sistema varžo iniciatyvą. Karve
lis paklausęs- ir ‘savo prekyvie
tei labai geromis sąlygomis nu
pirkęs Vokietijoš prekybininko 
Schuetze muzikos instrumentų 
krautuvę su apie 20 tos krautu
vės paskyrių. Netrukus Kaune 
iškelta iškaba, skelbianti, kad 
Kaune atidaryti “Karvelio ir 
Rinkevičiaus Prekybos Namai”, 
kuriuose tebuvo sulydintas biz
nis ir kultūra, muzika ir litera
tūra. Pats autorius rašo, kad 
maskoliams okupavus Lietuvą,

bankuose buvo “konfiskuotas” 
visas milijonas Karvelio san
taupų. ..

Karvelio “Prisiminimai 1905- 
1977” užima knygoje 189 pusla
pius, toliau seka skyriai: “Oku
pacijos”, “Svetimoje padangė
je”, “Amerikoje”: visur figū
ruoja autorius ir trumpais bruo
žais dažo gyvenimo įvykius jų 
natūraliose rolėse ir pozose. 
Skaitydamas gauni įspūdį, kad 
drauge su autoriumi matai da
lykus “iš vidaus pusės”, o tų 
pergyventų įvykių yra (lau

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)tuvių Spaudos Fondo knygyne 

kaip jaunas tarnautojas. Ten 
pradėjo reikštis J. Karvelio ga
bumai.

Kokios tuomet Lietuvoje bu
vo sąlygos vesti, plėsti ir didinti 
viena iš svarbiausiu ramsčiu. —

knygos iš rankų nepalei- • prekybą, rodo šioks sugretini
mas: 
gant 
tėvas 
vinti 
nors
ir kepyklą, parduoti duonos, py- { skirto Spaudos Fondo vedėjo, ir 
ragų ir kitokių kepyklos gami-! Lietuvos Seimo atstovo *bei 
nių. pavyzdžiu nurodydamas Spaudos Fondo valdybos pirmi- 
kaip Mauša puikiai verčiasi. : ninko Balio Žygelio. Karvelį iš 
Motina pagalvojusi pasakė: Žygelio “pamokų’’ išvadavo Vo- 
“Bet gi čia žydų darbas — ką kietijos prekybininkas Stol 
žmonės apie mus pagalvos?”, Zenhofas, patardamas mesti

Vilkaviškio žydo Lapiduso išsigel- 
bėjimo odisėja

Announcing a new interest rate for
U.S. Savings Bonds:

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6%%.

This &/2% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturitv of 5 years; the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979. Take

So you see,

Bonds are getting better all the 
time. This new 672% interest rate, 
together with the tax advantaged 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of newK that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

l ~ buy than ever before.

1940 m. birželio 15 d. Sovietai i vedėjo J. Svobono, K. čečkevi- 
okupavo Lietuvos valstybę. At
rodo. viskas iš anksto buvo pa
rengta, užplanuota: tariami sei
mo rinkimai, turtų nacionaliza
cija ir kiti projektai.

Dirbau; kooperatyve “žiedas”. 
NeužJgo* Lietūkis pranešė, kad 
esu paskirtas Vilkaviškio apsk. 
Kooperatyvų s-gos pirmininku. 
Prekybos komisaras Gregoraus- 
kas šaukia suvažiavimą. Suva-| 
žiuojame iš visų apskričių. Prie! 
prez'diumo stalo sėdi Grego- 
rauskas, adv. Skorubskas ir dipl. 
ekon. Simokaitis. Mes jau žino-Į 
j ome, kad Gregorauskas ir Si
mokaitis yra liaudininkai, o 
Skorubskas — socialdemokra
tas. . Jautėmės gana ( 
Tarp mūsų komunistų nebuvo. 
Informuoja apie prekybos įmo
nių nacionalizaciją, nusako tvar
ką. Berods, lapkričio mėnesį pa- 
?al nuostatus pravedėme. nacio
nalizaciją. vėliau perkainojimą 
ir naujos valiutos įvedimą. Ko
misaro asistentai visą laiką ty- 
lėio, Vienas Gregorauskas kal
bėjo.

Vilkeviškvje penėmisu yž du; 
milijonus litų p^eįių iš žydelių j 
orekybininkų. Bazėms pasky- j 
rįąu vedėjus. Pavyzdžiui, Ko-j 
varskio indų nusavinom už 600 j peliškių mokyklos vedėjas ir be- 
tūkšt. litu, Lapiduso avalynės ir| ne partizaną vaidino. Vietos gy- 
odos už 85,0.00 litų, Ulemperiioj ventojai įtarė, kad jis gal ir be 
geležies už ketvirtį milijono. Į blogos valios su savo daliniu 
Pana1 galimybę įkainavimus ko-j nukirpo fronto telefono laidus, 
misi jai nas’ūl’au pravesti urmo j Rusai atėjo į kleboniją ieškoti 
kaina. Padėjėjais palikau savi-{ oėdsaku. šeimininkei kažką ro- 
ninkus. Jie buvo .patenkinti ir j do į žirkles. Ji, nesuprasdama, 
mums buvo gera, nes neturėjo-! atnešė 
mc kvalifikuotų tarnautojų.
1 Komisariatas aps'žiūrėjo, kad! bus.) To tereikėjo: areštavo ten 
Vilkaviškvįe skirtinga padėtis.} prisiglaudusius kunigus: Petri- 
Berods. 1941 m. sausio 10 d. pa ką (ne Petraitį). Dabrilą ir Bal

si. Nusigabeno į netolimą miš 
kelį ir žiauriausiu būdu nukan
kino.

(jo sūnus daktaras ir 
direktorius) ir vieno 
iš Vokiškėlių, kurio 
neatsimenu. Kadangi

čiaus, Vilkaviškio siuvėjo iš Ka
pų g-vės 
ligoninės 
ūkininko 
pavardės
K. čečkevičius likęs, J. Svobo
nas Dancige su šeima, tai pas jį 
nuvažiavo J.S. švogeris Verbyla.

Klausia: “Ko tu nori iš jų?” 
Atsako:

Vyresnysis sėdėdavo garbin- sudaromas iš anksto visai sa
ga j am stalo gale, kad viską ma-' 
tytų, ir budri jo akis, dirbant ir 
savąjį darbą, turėdavo pastebė
ti kiekvieną rimties pažeidimą. 
Tvarkos drumstėją iš jaunųjų 
vyresnysis galėjo sudrausti žo
džiu, papeikti visam stalui gir
dint ar net pastatyti į kampą. 
Baudžiamojo kodekso nuosta
tais man neteko naudotis: užtek
davo į nusikaltusįjį įdėmiai pa
sižiūrėti. Kas pamokas būdavo 
paruošęs, galėdavo nuo stalo 
kilti ir eiti į savo kambarį arba 
skaityti knygą prie bendrojo 
stalo, juoba kądfčiąlM^Vb'gerin
sią kad ir žibalinės lėmpos šyie- 
sa. Bene dešimtą valandą visi 
turėdavo eiti gulti. Betkurios 
ėkskursijos pro langą į nežino
mą erdvę būdavo griežtai drau- 
džianio's.

Tas dirbo ir susikaupimo va
landas kartais sudrumsdavo mo
kytojų apsilankymas. T uomet 
visa brolija ūmai pašokdavo iš 
vietų, ir kambaryje įsiviešpa-

“Jie išgelbėjo manojtaudav.o pagarbi tyla. Vizituo- 
gyvybę, tai aš jiems atsidėkoda- įas pasirašydavę dienyne, akl
inas noriu nuvežti į Ameriką”. inį patikrindavo ar visi namie. 
Jų nėra. { kartais šnekteldavo’. ir įšnykda-

1 vo, lengvo atodūsio lydimas*
Mano draugas ir bendrinki-igendrabutyje ir ypač prie bend-

1 _ T 1 T • T • T ■ i w • • • *V1 •

vaitei ir gimnazijos kontroliuo
jamas. P. Lovmianskienė tik la
bai retai pasidomėdavo vidiniais 
mūsų santykiais, palikdama pa
tiems tvarkytis. Prie motinos 
gyveno ir visa jos šeima: dvi 
dukterys ir du sūnūs, vienas jų 
— penktosios klasės gimnazis
tas Ladas.

Visame bendrabutyje buvo 
bene dvylika mokinių. Vyrės* 
niųjų klasių Povilas Brazaitis 
mano vienklasjs ir Vincas Put- 
ramentas: visi kiti — žemesn’u- 
jų klasių mokiniai. Aiškioje jna- 

pasiliko du: MeL- 
chioras Račkauskis,-.gabus ir la
bai gyvas berniukas, nep^kteur 
somoje Lietuvoje mokytojavęs 
Kaimo' gimnazijose ir profeso
riavęs Vytauto Didžiojo univer
sitete Humanitarinam fąkuRę- 
te, ir Lubickis, — lėto būdo, vai* 
ko akių ir'šypsenos berniukas, ; 
nepriklausomoje Lietuvoje dą-- 
ręs kiek nepaprastą kąriųinkp 
bei žurnalisto karjerą jr Jvąg š-- 
kai žuvęs, nusišaudamas nęr 
pirmąją Sovietų Lietuvos oku
paciją, Kiek tik.atsimenu, mą- 
no pareigos nesudarė man Šim
kum ų ir nepaliko atmintyje- pe 
vieno ryškesnio pergyvenimo,..

(Bus daugiau)
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drąsiai.:

kas J. Svobonas nusakė kaip La
pidusą gelbėjo. (J. Svobonas

i miręs.) . Jis išlaikė tėvų 
kluone. Buvo įvilktas į didelius 
kailinius. Mama jį maitino. Gir
di, vieną dieną mano brolis J. 
Gražulis (skirtingų tėvų vaikas) 
nužvelgė ir man .pranešė, kad 
Lapidusą perduos vokiečiams 
sušaudyti. J. Syobongę pagrasi- 
\o j mi mirtimi. Pabūgo. Greti
ma- gyveno M. Dielininkaitįs. 
nolieijos vado padėjėjas, buvęs 
■^'""o suolo draugas Vilkaviškio

■ .z joje. Dięvp Apvaizda iš- 
>'.: ejo visus,

£ $
J. Gražulis, berods, buvo Lan-

rojo stalo kalbėjomės rusiškai. 
Taip buvo prieš man čia atei
nant, taip iš karto buvo ir prie 
manęs. Sų šeimininke taip ka
lėjomis, kaip mus užkalbinda
vo. Už tas visas pareigas, papil
damas savaime suprantamu rei
kalu tvarkyti santykiams tarp 
jnnesniųjų, padėti patarimu bė.- 
dpn patekusiam, daryti teigia
mos įtakos mažiesiems, vyres
nysis turėjo bendrabutyje visa 
nemokamą išlaikymą.

Man ir čia likimas buvo palan
kus. P. Lovmianskicnė buvo re
tai geros širdies ir paprastas 
žmogus, mylėjo vaikus ir gerai 
mus maitino. Mūsų pusryčiams 
ir pietums valgių sąrašas buvo

DAR IR TAIP NEBLOGAI
Baltijos valstybių pądėtis vie

nų vienaip, kitų kitaip yra jnter-

valstybės dąugiąusią žymine 
Soviętijos teritorijoje visai jąs 
ijęišskįriąnt iš bendroj Sovietų 
Sąjungos teritorijos, Tąeįąu nė- 
seniai “Thę U. .S, GeograpJrię 
Society” yra išleidusi kišeninio 
formato World Atlas, kuriame 
Lietuva, Uatviją ir Est'ją yrą 
punktyrais išskirtos iš bendros 
Sov, S-gos teritorijos. Reikėtų 
paspausti ir kitas žemėlapių Jei- 
kyklas, kurtos dąr vis klą^dą dą- 
ro mūsų šalių nenaudai.

J. J-tis,

America-

ir j do i žirkles. Ji, nesuprasdama 
vilnoms kirpti žirkles. 

(Pasakojo klebonas J. Kara-

£ ? 1Girdėjau kalbant, kad buvęs 
mokytojas J. Gražulis karinin-

dėlė jus suėmė ir išvežė į Sibirą.
Nežinau kokiu būdu J. Svobo-
fįas Lapidusą paslėpė ir jis kar
tu su rnunvs emigravo; Jis buyo

Gyve n efebas
'ąjn^rik’ečiu ‘zonoje, berods.^'jis
Vilkaviškio ,Web.i kun. J. Kar- ko uniformoj amerikiečių zonoj 
(tenskui grąžino ’skapleritis, ro- 

padėkoių ir pasilakė:
4^’ėl esąs žydas”* (Jp tėvas r
hesuo tuoj po racionalizacijos 
bfcvp fHėžtj į Sibirą su kitais 
tfcjyvsfefrš savininkais:)31, 4* < *
|(^l<ait^ų zano^įei-
^atnus laikją&yiw Aš buvau

zonoje. Lapidusas ieškojo

tremtinius grįžti į na
mus.

Lapidusas buvo persikėlęs į; 
. Kanadą ir ten vertėsi 

ėp:2odelį trumpai
“Tėviškės žiburiams”? 
dusas nur.ė. Nedėjo. ,

nacionalizuotas žydų
juiones perdaviau Kybartų Cki- 
nJnkų difau^jai. Jos ilgametis

prekyba. 
parašiau 
kai Lapi-
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VJNCASŽEM ATTIS

Lietuvos pirmaeilį valstybininką 
inž. Joną Augustaiti prisiminus

(Tęsinys)

Inž. Jonas Augustaitis
Tremtyje šio straipsnio auto

riui teko su J. Augustaičiu susi
rašinėti, net jį asmeniškai 1968 
metais aplankyti ir ilgiau pas jį 
apsistoti jo nuosavoje viloje Ce- 
reale italų Rivieroje. Buvo pro
gos plačiau išsikalbėti ir kai ku
rias jo mintis randu reikalo čia 
pakartoti. A.a. Jonas Augustai
tis buvo tikintis, gilus, nuošir
dus demokratas, lietuvis patrio
tas, savo politinėmis pažiūro
mis buvo prijaučiantis krikščio
nių demokratų partijos progra
mai, nors ne visais punktais su
tiko, su kun. prel. M. Krupavi
čium nuo pat Voroneže jo kape- 
lionavimo laikų iki-pat mirties 
palaikė artimus santykius. Jis 
gerbė M, Krupavičių ne vien 
kaip sąmoningą lietuvį — kuni
gą, bet ir kaip tikrą, nesužalotą 
Dovydaičio laikų ateitininkų 
ideologijos atstovą ir didelį lie
tuvių tautos mylėtoją bei poli
tiką. Savo kalba jis galėjo .už
degti jaunimą ir jį klausančius, 
nes jis kalbėjo nemeluotai, išei
damas iš savo įsitikinimų. Tokių 
asmenų bei kunigų yra reta.

Sū ateitininkais jis labiau su
tapo gyvendamas Voroneže Ni
kitino bendrabutyje viename 
kambaryje su uoliu~ateitininku 
iš Marijampolės gimnazijos lai
kų Pranu Raūlinaičiu. Ateiti
ninkai, jo nuomone, buvo lais
va, pasaulietiška, tiki nčiųjų

ir studentų organi- 
l zacija su išrinktais valdybų pir- 
! minmkais, be jokių dvasios va- 
' du. Idealistiniai, tautiniai ir re- 
i Ilginiai dorai nusiteikusi, bend- 
: rom's pastangomis kuopelėse 
I lavintis ir būti naudingais Lie- 
I tavai. Kiek kitokių marksistinių 
ir internacionalistinių nuotaikų 
buvę aušrininkai bei dar kaires
ni žiežirbininkai, bet jų buvo 
mažuma ir jie veikė slaptai.

Kai Rusijoje bolševizmui įsi
galint 1918 ir 1919 m. iš Voro
nežo ir kitų Rusijos pakampių 
grįžo moksleiviai, studentai 
ateitininkai, jie jau buvo gerai 
organizuota jaunuolių masė,' ku
ri savanoriškai, veik neragina
ma, patraukus savep. vietos pra
silavinusį jaunimą, užpildė 
įsteigtą karo mokyklą, savano
rių kariuomenę, kunigų semi
narijas, valstybės įstaigas. Jie 
jau buvo apsukrūs, įgudę kal
bėtojai mitinguose, subuvimuo
se prieš bolševizmo “rojų” drįs
tančius skelbti agentus. Sunku 
net įsivaizduoti, kaip būtų atsi
kūrusi laisva Lietuva bę šios 
jaunuolių ateitininkų idealistų 
pagalbos.

Apie tolesnę ateitininkų ir 
krikščionių demokratų partijos 
veiklą bei jų likiminę padėtį 
Jono Augustaičio nuomonė su
tiko su nuomone ir išvadomis, 
pareikštomis A. D. Kizlio-Kiz- 
laičio brošiūroje ‘Kas žlugdė ir. gijęs filosofijos daktaro laipsnį 
žlugdo lietuvių tautą”, Chicago, Į ug savo, disertaciją “Sur le con- 
1974. Tai plačiau kartoti nėra. įįn cĮeux monds” (Dviejų pa
čia vietos, nei reikalo. Pąsiten-į sauliu sankryžoje), kurioje iš- 
kinsiu tik trumpom užuominom. !ielia^lietuvių kultūros reikalą,

Inž. Stepas Kairys savo atsi-įšiaip esąs labai religingas, pa
minimuose (Šaulių gimn, Šal-’maidus/lankąs bažnyčią, kas- 
kauskuose, mokausi lenkų kai- ■ dįen priimąs komunija etc. 
bos) rašo:; “Šalkauskiu šeimoje- j Augustaitis sakosi'kiek nu. 
kalbėta tik lenkiškai. Pats dak-į stebo i§girdes> kad 1927 m pa. 
taras laisvai kalbėjo ir lietuviš-I langoje ateitininku konferenci- 
kai, bet p. Barbora 'Šalkauskio-! joje šis taip svetinm lietuviams 
nė, gimusi Gostautaitė ir augu- ’ atrodes lenku .kultūros, asmuo 
si dvare, senoje Lietuvos bajorų; nukonkuravo ‘ seną ateitininku 
šeimoje, suprato lietuviškai, bet 
kalbėti vargiai galėjol Jų sū
nūs, Stasys bene devynerių me
tų ir Kazys dešimties... tada 
lietuviškai nesuprato beveik nė j 
žodžio, taip pat ir jų sesutės.. ?’

Everesto balnas

PAUKŠČIAI, KURIE JUOKIASI

kaikuriuos zoologijos 
Paukštis didesnis už 

turi trumputes kojas, 
plačią, tarytum lygiai

“Awake!” žurnalo korespon- 
tas iš Australijos rašo apie ypa
tingus paukščius, kurie juokia
si. Juos vadina kukaburais. Tų 
paukščių niekur kitur nėra, iš
skyrus 
parkus, 
karvelį, 
trumpą
prikirptą uodegytę. Kai kuka 
būras sparnus suglaudžia, tai 
atrodo, kaip plac a juosta apsi
juosęs. Jo snapas panašus į žir
kles. storas stiprus kaklas. Sau 
lizdą išsikala panašiai kaip ge- 

• nys, kur randa termitų apga- 
dintą arba medyje išskaptuoja 

Į p^gal savo dydį lizdą, ten jis 
ir peri.

Australai mėgsta gerą juoką, 
tai džiaugias turėdami paukš
čius “juokdarius”. Prieš kiek 
laiko' australai kukaburus pas- 

! kelbė populiariais Australijos 
paukššiais. Tų paukščių juokas 
paprastai nėra garsus, ~ o tai 
reiškia, kad “kalbasi” tarp sa
vęs ir savo teritorijoje. Kai jie 
susirenka, /tai visas pulkas gal
vas užriečia ir kartu juokiasi, 

j Viso pulko garsas nuskamba
Jono Augustaičio pirmą kartą kraštams misionierių, stipresnės 4 t°li. Paskiri kukaburai juokiasi 

sutektas Stasys Šalkauskis 1923 ■ paramos kovoje prieš tautinin- į kiek skirtingais garsais, o kai 
ar 1924 m. Berlyne pas dr. P. I ku (Smetonos) režimą ir jo pro- į Ju°kiasi susibūrę, tai skamba 
Karvelį iš veido bruožų neatro- i teguojamus “bedievius” jauna- kaip besilinksminančių žmonių 
j r i • _ •_   y j j i k ■ . - , • Iri o rr act re rmm 1A-idė lietuviu, paprašytas studeh- 

■ tų ateitininkų kuopelėje paskai
tos, dėl negalėjimo pakenčiamai 
lietuvių kalba išsireikšti, jis at
sisakė. nors tuomet jis jau ėjo 
35 savo amžiaus metus. Apie 
St. Š .Ikauskį P. Karvelis ir kiti 
kalbėjo, kad jis Šveicarijoje isi-

klegesys gegužinėje.
Kas girdėjo kukaburų “juo- 
”, tai sako, kad žmogų “už- 

j krečia maloniu humoru”.
Besijuokiančius kukaburus

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JasMlfwa, A K1S5 IN THE DARK. PfloBtlžhj Ir fetvmhj nobiMrfr 

iWniysaL pahstj S syrenimo. Lengvi* stilius. £rri kalt*. sntžisJ ižle.'jts 
150 ptL Kilni 2ZJ5O.

Dr. Jimkm B. KtflŽIut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietavo* Istoriją 
antrinki nuo pit seiudu Iki pofcario wetij. Vidutinio formato, 142 
ptL, kainuoji 23.00.

Dr. Jtnuc B. KenStw, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos ksimvnu wtorljs 
211 pcL Kalnu 23.00. Kietais viršeliais S4.0C.

Dingimu Hq knygą yra tinkamo* dovano* Ivslrioats progomis. b 
sites knygas gahna Jdgyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus eekj v 
pinigine perlaidu.
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organizacijos pradininką, “gry
no kaulo ir kraujo” lietuvį 
prof. Pr. Dovydaitį. Jis spėja, 
kad be kitų čia bus nemažai pa-

] veikta oportunistinių polinkių ko,- a religia bialko) (lenkybė 
j J. A. bendraklasio dr. Domo Ja- tai kiaušinio trynys, o religija 
saičio, gal būt įtaigoj ant jo žmo
nai A. Lukauskaitei (šiaulietei), 
artimai Šalkauskiu šeimai.

Būdamas labai užimtas tiesio
ginėmis savo tarnybos pareigo
mis, jis tik daug vėliau patyręs, 
kad prof. St. Šalkauskis suorga
nizavęs ateitininkus į federaciją 
ir gal sekant A. Smetoną tapęs 
Ateitininkų Federacijos Vadu, 
su vietose kunigais — dvasios 
vadais. Tokiu būdu laisva, pa
saulietinė ateitininkų organiza
cija tapo konfesine. Pirmoje.ei
lėje čia buvo statoma kataliky
bė, o ne lietuvybė. Gal būt, ma
nyta sulaukti didesnio prieaug-

lietuvius.
Toliau paaiškėjo, kad toji St. * 

Šalkauskio disertacija buvo, tik- j ’ 
ra lietuvių tautos kompromita-----
ei j a. Jis ją parašė, patikėjęs ir 
paveiktas aršaus Lietuvos lenko galima girdėti bet kuriuo lai- 
L. Janowski “Litwa i Polska”: ku, bet ypatingai temstant ir 
pamfleto išgalvotu įtaigojimu, ] rytui auštant. Todėl vietiniai 
kad lietuvių tauta per amžius gyventojai juos vadina “nauja- 
savos kultūros neturėjo ir nesu- kurių laikrodžiu”. Juos vadina 
kūrė. St. Šalkauskis, lenkų kul- dar ir besijuokiančiais asilais, 
tūros nuo mažens veikiamas, su- j Vėlesniais ornitologų davi- 
manė pasiūlyti lietuviams su
kurti savo kultūrą sintezės bū
du iš Rytų ir Vakarų (atseit teritorijos sistema ir su kitų te- 
rusų, lenkų, vokiečų^ kultūrų, ritorijų, kur gyvena tie patys

A. D. Kizlib-KizlaiSo brošiū- j 
roję (38 psl.) rašoma: “1933 m. 
St. Šalkauskis išleido 219 psl. 
Ateitininkų ideologijos vadovą, 
pagrįstą universaline. katalikų 
pasaulėžiūra. Jam buvef žinomi 
iš senų laikų lenkų dvasiškuos 
religiniai - tautiniai postulatai, 
kurie vaizdingumo formoje taip 
apibrėžiami: “Polskosc ėst žolt-

tai ją gaubiantis baltymas). Šie 
postulatai, filosofiniai, paremti, 
išugdė tikrai patriotinę lenkų 
kataliku dvasiškiją ir lenkų ka
talikų visuomenę.

St. Šalkauskis, iš mažens už
augęs be jokio lietuviško tauti
nio auklėjimo, būdamas stiprus 
katalikas internacionalistas, ne
mėgęs tautininkų režimo su jau
nalietuviais, lenkų primetamą 
lietuviams, tariamą šovinizmą 
prisimindamas, sugalvojo lenkų 
tautybės ir religijos postulatus 
apversti aukštyn kojomis, t.y. 
religiją padaryti tryniu, kurį 
gaubtų tik silpnas tautiškumo

lio kunigu, vienuolių, kitiems i šydas (baltymas). Dėl to perve-
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Vėlesniais ornitologų davi
niais, tų paukščių “juokas” ri- 
šasi atrodo su jų apgyventos

juokdariai”. Pasirenka gerą 
teritoriją, maždaug 1.2 ha vie
nam paukščiui, šeima su šešiais 
jaunikliais kontroliuoja apie 18 
akrų (7.3j.ha). Teritorijų rube- 
žiai kasmet steigiami prieš pe
rėjimo laiką.

dant į ateitininkų ideologiją, re
ligija tampa universalistinės ka
talikybės pasaulėžiūra...

(Bus daugiau)

Kukaburų ^juokas” yra rim
tas jų gyvenimo aspektas, da
linai komunikacijos bei įspėji 
mo ženklas, kad kiti žinotų, jog 
jie visi yra savo užimtoje teri
torijoje. Kai kukaburai skren
da, garsiai juokiasi, patroliuo- 
dami kiekvienas savo teritori
ja. Šeimos gyvenimas taip pat 
rimtas dalykas. Medyje išsikalę 
’iždą, padeda tris ar keturis 
kiaušinius. Kiaušiniai perlo bal
tumo, sudedami lizdo dugne. 
Deda kas antrą dieną. Po 26 
dienų išsiperi paukštukai.

Tyrinėjimai parodė nepapras
tą šeimos gyvenimą. Kukaburai 
susiporuoja visam laikui ir jie 
užima ypatingą teritoriją. Ki
tas teritorijas užima neperintie
ji paukščiai. Šituos kukaburus 
vadina pagalbiniais.- Kol šie pe
ri, tai anie turi susirasti savo 
teritoriją. Kaip ten bebūtų, 
vietoje pasitraukti, tai jie dali
nasi su savo giminėmis: saugo 
ir maitina jauniklius. Buvę pas 
tebėta, kad neperintieji gelbsti 
derintiesiems, — maisto atneša. 
Yra atvejų, kad kai kurie pa- 
gelbiniai paukščiai nesiskiria 
nuo savo tėvų bent keletą me
tų, kol įsikuria kitoje teritori
joje arba kolonijoje. Kol jau
nikliai būna kartu su savo tė
vais, gina teritoriją nuo plėš
riųjų paukščių ir išmoksta savo 
šeimą kurti.

Tarp kukaburų yra griežta 
kastos tvarka. Perintieji ir “pa
galbiniai” žino savo vietą ir 
parodo draugišką sugyvenimą. 
Kartais kiek susipyksta, bet ne
parodo didelio agresingumo, 
pav. du paukščiai griebia vie
nas kitą snapais ir tamposi, ta
rytum ristikai. Įdomu tai, kad 
imasi patelė su patele, o patinė-

Kai su patinėliais.
Viresnieji paukščiai dominuo

ja visą “imperiją”, o jaunikliai 
turi palaukti. Bet kur jie gau
na maisto? Jų dieta: driežai, 
vabzdžiai, paukščių kiaušiniai, 
pelės, žuvys, varlės ir gyvatės. 
Kadangi kukaburai neturi kap- 
liasnap’o, tai turi stiprų, storą 
kaklą. — lengvai sudoroja pa-

Tačiau š:s paukštis turi daug 
priešu kuriuos naikina vanagai. 
Apsaugai nuo* prieš turi natūra
lų spalvos komoflažą. Jeigu jį 
užpuola vanagas, tai kukaburas 
atstato savo į žirkles panašų 
snapą ir purto visą savo kūną, 
baidydamas vanagą.

Kodėl kukaburas toks popu
liarus? Todėl, kad jis “juokia
si”. Bet vis dėlto ne visi jį my
li. Manoma dėl to, kad ne visi 
myli budelninką laikrodį, kuris 
pažadina keltis, kai dar nori 
mie^o. Kiti nemėgsta, kai 
paukštis savo snapu pabarškina 
į lango stiklą, pusryčių prašyda 
mas.

Kaip ten bebūtų, Australija 
neturi žirafų, Afrika neturi 
kengūrų, bet turi gražius ir 
“protingus” kukaburus.

M. Šileikis

•o JAV prezidentas George 
Washingtonas prezidentūros 
štabe turėjo ttfe du tarnautojus, 
kurių vienas dirbo tik dalį lai
ko. Prez. Ulyses S. Grant šta
be tarnavo 6 asmenys, o prez. 
Calvin Coolidge pakilo iki 46, 
daugiausia pasiuntinių, rašti
ninkų ir mašininkių, šiandien 
Baltųjų Rūmų štabe dirba virš- 
500 tarnautųjų.

— Nelaisvėn pateko keli So
vietų kareiviai, atsisakę kovoti 
prieš afganistaniečius.
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Nepanašūs talkininkai
Kaip pasikeitė laikai! Nepraėjo dar nei 40 metų nuo 

tų žiaurių Birželio trėmimų į Sibirą, kada ištisos lietuvių 
šeimos buvo pakraunamos į sunkvežimius ir, ginkluo
tiems mongolams lydint, pervežamos į geležinkelių stotis 
ir kaip gyvuliai sukemšamos į prekinius vagonus. Tomis 
dienomis nematei lietuvio, kurio veidas nebūtų sukaus
tytas žiaurios pagiežos okupantui, kurio širdis nebūtų 
pasruvusi krauju. Bet nepraėjo ir 40 metų, to paties 
okupanto agentus pasitinka su šypsena veiduose.

Tie mongolai, nežinojo, negalėjo atskirti, kuris Pui- 
kūnas, kuris Budraitis ar Dovydaitis. Kiekvieną enkave
distų būrį lydėjo lietuvis, kuris .parodydavo duris, kurias 
enkavedistas šautuvo buože turėdavo daužyti. Todėl ne
nuostabu, kad antrą;kartą toms azijatų bangoms užplūs- 
tant Lietuvą, lietuviai stengėsi, kiek galėdami, toliau 
nuo jų pabėgti.

Bet ir laisvės šalyje gyvenančių lietuvių komunis
tai nepaliko ramybėje. Jie ir čia surado sau talkininkų. 
Tik tų talkininkų veidai pasikeitę. Išvežimų metu enka
vedistus lydėję lietuviai buvo paprasti žmonės, kurie ti
kėjosi iš to geresnio gyvenimo, naujų perspektyvų ir ne
žinojo tikrų okupanto tikslų. Išeivijos tarpe atsiradę 
agentų pagalbininkai-talkininkai yra jauni žmonės, bai
gę aukštus mokslus su įvairiausiais diplomais ir gerai 
žino išvežtųjų į Sibirą lietuvių likimą. Ir kas galėtų pa
sakyti, ko siekia tie daktarai, solistai ar kitokie agentų 
takininkai? Kas žino? Tik vieną jie turi bendrą: anie 
parodydavo išvežimui pasmerkto lietuvio duris, o šitie 
padeda okupanto agentams įeiti į lietuvių redakcijas, 
į lietuvių sales ir į jų rezidencijas.

Kada žmonės gyvena pertekliuje, tada jiems prirei
kia žaidimų. Ir okupantas atėjo išeiviams lietuviams į 
talką. Pirmiausia pasiūlė pažaisti nemokamomis atosto
gomis okup. Lietuvoje. Susižavėjo menininkai, daktarai. 
Pamatęs, kad ietuviai kimba ant jo kabliuko okupantas 
pasiūlė kitą žaidimą. Pasiūlė jaunimui vykti į Vilniaus 
propagandos kursus, kurie dėstomi lietuvių kalba. Kaip 
reikia “džiaugtis”! Okupantas susirūpino, kad išeivijos 
lietuvių jaunimas neužmirštų lietuvių kalbos. (O kodėl

Gudijos lietuviams uždrausta mokytis lietuviškai?) Šitas 
kabliukas irgi buvo greitai nurytas.

Pasisekus su pirmaisiais žaidimais, okupantas nuėjo 
toliau. Šį kartą jis numetė kabliuką ne kuriai nors grupei, 
bet visai išeivijai, surengti jai didelį koncertą. Agentai 
pranešė talkininkams, kad nustatytą dieną bus atsiųstas 
geriausias dainininkas ir kad jie iš anksto pasirūpintų 
koncerto surengimu. Talkininkai tuoj išnuomavo Jėzuitų Į 
Jaunimo Centro salę, o prieš koncertą Marijonų globo-' 
jamas dienraštis pasišovė su reklama. Ir vargšas Petru- 
tis, užmiršęs, kodėl ir kaip jis čia atsirado, pridėjo savo 
trigrašį. Sibiran ištremtiems lietuviams okupantas tokių 
koncertų neruošia. Ir taip į gerai išreklamuotą koncertą 
prigužėjo pilna salė. Okupantas neapsiriko. Jo numestą 
kabliuką išeiviai greit nurijo. ♦

Joks okupanto agentas nesėdės salėje, jeigu ten bus 
Lietuvos trispalvė arba kabės Vytis. Žinoma, todėl tokie 
“menkos vertės ženklai” iš salės buvo išnešti. Ir ar ne 
keista, kad nei vienas to koncerto dalyvis dėl to nepro
testavo ir iš salės neišėjo? O ten buvo, kaip kiti rašo, 
aukšti Liet. B-nės pareigūnai. Argi jie užmiršo duotą 
priesaiką ? z -

Ir taip lietuviai, kurie nuo enkavedisto nagų pasi
traukė iš Lietuvos, čia tų pačių agentų pavedimu sureng
tame koncerte kėlė ovacijas, užmiršdami apie Sibiro lie
tuvius ir tuos tūkstančius medinių kryželių, kuriais buvo 
pažymėti lietuvių kankinių kapai..

Patsai solistas čia nieko nekaltas. Jis, kaip okupuotos 
Lietuvos gyventojas, turėjo važiuoti ir dainuoti, ka 
jam buvo pasakyta. Bet čia gyvenantiems lietuvia u- 
panto įsakymu rengtuose parengimuose dalyvavimas, ma
nau, yra nusikaltimas. Ignas Petrauskas

BAKŪNAS
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Po atostogų
(Pabaiga)

Net nemėginu to laikotarpio 
įvykių aprašyti, bet, dabar grįž 
damas prie savo pastabų iš to
lo. paminėsiu tik kai ką, irgi tik 
dalinai — tik dėl to, nes tai jau 
praeityje.

V

Visas Los Angeles lietuviško
jo gyvenimo “apsisukimas” 
vyksta (veveik išimtinai) lietu
viškosios parapijos salėje ar ki
tose patalpose — balių, susirin
kimų, minėjimų, koncertų, sim
poziumų ar kitokioje formoje. 
Antroje vietoje, taip pat visiem 
prieinamomis sąlygomis — tal
kina Lietuvių Tautiniai Namai, 
kuriuose irgi gana dažnai vyks
ta visokio pobūdžio lietuviški 
“pasižmonėjimai” — nedarant 
skirtumo jokiai patrijotinei lie
tuviškai oganizacijai. Skirtu
mas čia tik toks, kad parapijos 
salė yra kur kas didesnė, su sce
na, talpinanti (rodos) 400 žmo
nių, dėlto didieji “mitingai” ir 
baliai daugiausia vyksta para
pijos salėje. Bet... čia lietuviš
kų renginių jau tiek gausu, kad 
reikia labai anksti užsisakyti

s

V. Stankūnienė Medžio raižinys
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valandėlės.
Los Angeles lietuviškoji radi

jo valandėlė, turbūt, yra “uni
kumas” savo struktūroje: yra 
net keturi nuolatiniai valandė
lės vedėjai, visai nepriklauso
mi vienas nuo kito (bet artimai 
bendradarbiaują kiek tai liečia 
neutralitetą”) ir visi keturi 
(aš esu vienas iš tų) yra radijo 
klubo valdybos nariai, “įstaty
miškai” vadinami klubo direk
toriais, nes -klubas yra užregis
truotas valdžios (Kalifornijoje) 
įstaigose kaip pelno nesiekianti 
korporacija. To mūsų, Kalifor
nijos Lietuvių Radijo Klubo 
valdybą sudao: pirmininkė — 
,D. Kaškelienė, vice-pirm. • H. 
Bajalis, ižd. Pr. Gustas, sekr. 
J. Gedminas (neišrinktas, bet 
kooptuotas valdybon — paši

te.

vieną ar kitą lietuvišką salę, 
mes visi savaitgaliai užimti ir 
labai dažnai, bet kurį savaitga
lį, vyksta didesnio masto paren
gimai ne du — tą pačią dieną; 
ir abiejose salėse.

Paminint vos kelis didės- traukus buv. pirmininkui J. 
jiius renginius, parapijos salė- į Mitkui iš rinktos valdybos), pa- 
je sutraukusius daugiausia pub
likos, tai Kalifornijos Radijo 
Klubo (išlaikančio lietuviškąją 
Los Angeles radijo valandėlę) 
rudeninis balius pavykęs labai 
puikiai netik publikos gausumu 
bet kas svarbiausia, kad baliu
je dalyvavo turbūt visų stam
besnių organizacijų vadovau- Į 
j antys asmenys, tuo savo atsi-' 
lankymu pritariant radijo valan
dėlės vadovybės vedamai (pro
gramose) neutralumo linijai — 
duodant žodį, visiems, bet neįsi
leidžiant į jokias “lietuviškos dą radijo valandėlei, kuri yra 
politikas” diskusijas arba jų! stipriausia (su netoli 20,000 do- 
užuominas, kad vėliau reikėtų lerių “grynais” savo banko są

skaitoje) mūsų išeivijoje. Žino
ma, ta aplinkybė (dolerinė su
ma) gundo įvairius “specialis
tus” su, nurodymais, kad reikės” 
padaryti tą ir tą ir kitą... Gerai, 
kad tokiais “nurodymais” ne-

rengimų (bal ų) vadovė O. Ma- 
cėnienė ir programos koordina
torius VI. Gilys — su manim 
kaip jo padėjėju, man atsisa
kius visokių kitų, net pirm, pa- 
eigų tada (po rinkimų) dar bū
nant nevisai sustiprėjusiu po 
sunkios ir sudėtingos širdies 
operacijos.

Ne visur ir visada ir mes val
dyboje esame vienos ir tos pa- 
vios nuomonės, bet iki šiol, be 
ginču, esame beveik visada su
tarę ir susitarę, o tai išėjo į nau-

duoti laiko atsakymui iš prie
šingos pusės. Tas “receptas” pa
sirodė esąs labai geras, nes jau 
eilę metų mūsų valandėlės pro
gramoje nėra jokių politinių 
erzelių, dėl kurių skursta kai
kurios kitos lietuviškos radijo buvo pasinaudota ir valandė-

savolės gera valia ir orumas išlai
kytas; bet kaip ilgai? Palauksi- 

• me...
Rodos Lietuvių Fondo atsto

vų posėdžio metu neseniai buvo 
verkšlenama kad reikia būti
nos paramos radijo valandė- kantį kartą, juo labiau, kad tū
lėms. Gal būt, kai kurioms — 
kurios nutolsdamos nuo tiesio
ginės pakirties — neutralios in
formacijos — puoselėja lietu
viškos politikos “rietenas”, at
stovaudamos tik vieną kontra- 
versijos pusę. Tai — reikętų 
palikti lietuviškajai spaudai, ku , LOS ANGELES Mažosios Lie- 
ri tokias temas gali gvildenti tuvos Bičiulių Draugija, įsistei- 
net kasdien. Mūsų, Los Ange- gusi prieš apie 20 metų, dabar, 
les lietuviškajai radijo valan- po ilgesnės, net kelių metu, per- 
dėlei netik nereikia jokios Lie- taukbš, grudž'o 9 d. Tautiniuo- 
tuvių Fondo ar kitokios viešų- -e Namuose sušaukė susirinki- 
jų lietuviškų fondų paramos, mą, kuriame v;enbalsiai buy o 
mums net neprašant — aukos pasisakyta, kad draugijos veik- 
mūsų valandėlės paramai plau- Į lą reikia plėsti ir ne tik 
kia šimtinėmis beveik kiekvie- Klaipėdą bet ir visą Mažąją 
ną valandėlę iš mūsų klausyto- Lietuvą atat'nkamomis pro’gb- 
jų, kurie aukų net - neprašomi- mis minėti; su jos- likhntrŠau- 
nesiųstų — jei nebūtų patenkin gigu ir dažniau supažindinti 
ti valandėlės programa, kurioje publiką. Per tuos beveik 20 me- 
be kita ko leidžiama kalbėti (be' tų M. L. Bičiulių Draugija čia, 
jokios polemikos) nuo Bobelio Los Angeles, surengė apie tuzi- 
iki Kojelio. Jei kai kurioms ki- i ną Klaipėdos (sukilimo) minė
toms radijo valandėlėms toks! jimu, kurie .pripildė parapijos 
programų “receptas” netinka—' ar Tautinių Namų sales, tais 
visai nesistebiu jų “ašaromis”, i Įvykiais (ir istorija) besidomi- 
stengiantis suvilgiiiti ganį im- j nančios publikos. Toks minėji- 
ponuojančius Lietuvių Fondo mas ruošiamas ir 1980 m. sau- 
resursus, kuriuos naudojant, šio 13 d. Los Angeles lietuviš- 
kaip ir iki šiol, reikia elgtis la-’ kosios parapijos salėje, kuris 
bai atsargiai skiriant jų galimai ’ ruošiamas (pirmą kartą) sudė- 
švietimui. tinėm pastangom: šaulių Juo-

♦ zo Daumanto kuopos ir Mažo-
Buvo Los Angeles BALFo sios Lietuvos Bičiulių Draugi- 

direktorių suvažiavimas, kuria- Įos sutarimu. Sekmadienį (sau- 
me, kaip ir buvo galima laukti šio 13 d.) bus vėliavų pakėlimas 
— dalyvavo tos milžiniškų nuo-' parapijos mokyklos kieme, 10 
pelnu organizacijos (tikrai tel- vai. ryto, iš kur bus žygiuoja- 
pančios globaliniuose rėmuose) 1 ma su šaulių ir kitų organizaci- 
pirmininkė ponia Marija RU- ■ (Nukelta į penktą puslapį)

DIENĖ, atvykusi čia su 
gyvenimo palydovu inž. A. Ru
džiu. Suvažiavimo proga buvo 
puikus balius, paskui minėjimas 
(BALFO 35-kių metų sukak
ties) — akademija. Apie tai se-

rėjau progos pasikalbėti su po
nia Rudiene aerodrome, jai tik t 
atvykus ir palydint (taip pat 
aerodrome) jai išvykstant. Tai
gi — iki sekančių pastabų, bus 
apie tai daugiau.

švietimui.

V. KAROSAS

Užbaigiant Vilniaus univer
siteto minėjimą

(Tęsinys)

Dar didesniu kontrastu nuskambėjo prof. 
Maceinos pasisakymas dėl Lietuvos priverstinio 
krikšto pasekmių. Absoliutaus valdovo įsakymu 
įvykdytas krikštas ne sukriščionino tautos. Val
dovo įsakymu buvo sunaikinti aukurai, iškirsti 
gojai ir šventi ąžuolai, likviduoti* vaidylos, bet 
tuomi nebuvo sunaikinta pagonybės dvasia, kuri 
įžengė ir įsiviešpatavo naujai pastatytose krikš
čioniškose bažnyčiose. Prof. Maceina šios svar
bios minties nedavėdė iki loginio galo, nes tuomet 
gautume atsakymą, kodėl Vakarų ir Rytų Europo 
je po virs tūkstančio metų krikščionybė? prasi
veržė barbarizmo orgijos, pareikalavusios šimtą 
milijonų žmonių aukų.

Savo paskaitoje prof. Maceina tolygiai pasi
sakė prieš mesijanizmą ir prieš religijos panau
dojimą politiniams ar tautiniams uždaviniams 
pasiekti.

Tais savo teigimais prof. Maceina kritikavo 
pačius Vilniau • Jėzuitų Akademijos dvasinius pa- 
grindus, neminėdamas jų vardo, nes jėzuitai stvė
rėsi moralinio ir fizinio smurto savo tikslams pa-

siekti. Prisilaikydami savo obalsio, kad tikslas pa
teisina priemones, jėzujitai nesukriščionino tau
tos, bet persunkė ją fanatizmu, misticizmu ir ba
rokinio stiliaus teatraliniu pamaldumu.

Ši Prof. Maceinos paskaita būtų tapusi vie
na iš didžiausių sensacijų LKMA minėjime, bet 
ji nesukrėtė klausytojų proto ar vaizduotės. Vie
na nes dėsto savo mintis tipingai barokiniame 
stiliuje, kuriame pametama vedamoji mintis, nu
einant į šalutines lankas. Antra, kaip St šašlkaus 
kio mokinys ir bendrai neatsipalaiduojąs nuo to
mistinės galvosenos, visur ieško sintezės tarp- 
praeities ir dabarties, tarp tautos ir religijos, kas 
jį nuveda į prieštaravimus. Maceina neįstengė 
įžiūrėti, kad Jėzuitų Ordinas buvo pašauktas 
kontrreformacijos sunaikinimui renesanso, hu
manizmo ir reformacijos sąjūdžius, kurie iškilo 
kaip istorijos varomoji jėga naujųjų amžių epo-, 
choje.

Nežiūrint visų trūkumų, nedasakymų ar ne
sugebėjimų išvesti savo tvirtinimų iki loginio 
sprendimo, prof. A. Maceinos paskaita buvo vie
ninteliu kritišku žodžiu bene visuose Vilniaus 
u-to minėjimuose, netiesioginiai • aptarusi Vil
niaus Jėzuitų Akademijos dvasinį palikimą, bet' 
nesugebėjusi įžvelgti į dabarties istorijos proce
sus, kurie lems lietuvių tautos likimą.

Po šios nepilnos Vilniaus u-to minėjimo apž
valgos, toli gražu neapimant visų jo aspektų, ten-

ką. prieiti prie komentarų. Turėsime pradžioje 
nustatyti kriterijum^ kuriuo teks vertinti Vil
niaus u-to minėjimų rezultatus

Grįžkime trumpam j gimnazijos laikus. Anuo
met mokytojas sprendė kiek mokinys sugebėjo 
įsavinti dėstomą dalyką ir kiek savistoviai įsten
gė pritaikinti išmoktą mokslą matematikos uždą-' 
viniams spręsti ar paruošti namų darbo rašinį 
apie perskaitytą literatūrinį veikalą. Iš mokinio 
atsakymų mokytojas sprendė apie mokinio suge
bėjimus, inteligenciją ir pažangą moksle.

Bet kokiu autoritetu tektų remtis vertinant 
profesorių ir mokso daktarų paskaitas? Šuo 
atveju istorija yra didžiausias mokytojas ir au
toritetas, nes jos eigoje yra patikrinamos anks
čiau skelbtos teorijos, įsitikinimai, tikėjimai, su- 
gebėjimai pažinti tikrovę, spręst gyvenimiškas 

' problemas ir kaip numatyta ateitis.
Iš keturių šimtų metų perspektyvos aiškiai 

matome kaip atrodo kraštai ir tautos kuriose 
kontrreformacja atlaikė vidurmžių pezicijas ir 
kuriose reformacija nutiesė dvasinius pagrindus 
naujųjų amžių epochai. Nė vienas iš visų minėji
mų paskaitininkų, kiek man teko išklausyti LK- 
ma XI suvažiavime ar skaityti spaudoje, nesvars
tė šioje istorinėje plotmėje Vilniaus u-to įkūrimo 
ir jo įtakos lietuvių tautai.

Istorikas filosofas u. Durant, apžvelgęs moks-

lo ir kultūros padėtį XVI ir XVII am. padarė se
kančią išvadą: “After the burning of Bruno and 
the intimidation of Descartes ky GGalileo’s fate, 
uropean philosophy became a Protestant monopo
ly” (W. & A. Durant The Age of Reason begins. 
The Story of Civilization. Part VII).

Kontrreformacija nustačiusi, kad pasireiškusi 
renesanso įtakoje politinė, tautinė ir asmeninė 
laisvė pagimdė humanizmą ir reformaliją, Tri 
dento susirinkimo nutarimu sustiprino ir praplė
tė šv. inkyiziuiją, Index librorum prohibitorurrT 
(Uždraustų knygų sąrašas) ir išvystė moralinį ir 
fizinį smurtą. Dvasinio ir politinio teroro sąly
gose mokslas ir kultūra negali suklestėti, ką įro
dė ii* DLK istorija. Moralinis ir fizinis teroras 
DLK nepasiekė tokio laipsnio, kaip kitose kontre. 
formacijoj užvaldytose šalyse, nes jėzuitams ne
pasisekė. įvesti Rzeczpospolitoje absoliutizmo, ko 
visomis išgalėmis siekė.

Nė vienas iš paskaitininkų, ar rašiusių spau 
’oje, net. iš toli neužsiminė apie knygų čh~‘- ’ 
me pat didžiųjų Vilniaus Jėzuitų Ak?* 
rūmų vartų, kitų religijų šventovių ir kuls 
centrų naikinimą; neš šie'nutylėti faktai sugriau * 
•ų jų kuriamą mitą apie didelius jėzuitų nuope1 
nūs lietuvių tautai.

(Bus daugiau)
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Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
kiekvieną dieną butini krikščioniui ^

NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS
Apie nuodėmių atleidimą yra įvairių nuomonių. Todėl klau

simas, kas gah atleisti nuodėmes? Žiūrėkime ką apie tai sako šven
tasis Rastas. Parašyta, kad nuodėmių atleidėjas yra Dievas, mūsų 
dangiškasis Tėvas. Psalme 103:2,3 skaitome: “Garbink Viešpatį, 
kuris atleidžia visą tavo nusidėjimą”. Psalme 130:3,4: “Jei tu, 
Viejįjatie, palaikysi nuodėmes, kas išsilaikys? Juk pas tave yra 
atleidimas, kad tavęs bijotų”. Maldoje mes prašome: “Atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams” 
(Mato 6:12). “Jei išpažįstame (tam, prieš ką nusidėjome) savo 
nuodėmes, Jis (Dievas) yrą ištikimas ir teisingas, kad mums at
leistų mūsų nuodėmes ir apvalytų nuo kiekvienos neteisybės” 
(1 Jono 1:9). šv. Raštas aiškiai sako, kad nuodėmes turime iš- 
pažinti tam, prieš ką mes nusidęjom, ir prašyti, kad atleistų mums 
mūsų nusidėjimą. Jei nusidėjome prieš Dievą, tai Dievui išpa
žinkime, jei prieš brolį, tai broliui.
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Vokietijoje mirusieji lietuviai
SV. RASTO TYRINĖTOJAI

J. MmkanL 185 Van Pelt Avenue, Stolen island, N. Y. 10303

MUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

S449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building] Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

lai neatsiliepia, skambinti 374-8004

PASTABOS iŠ TŪLO

( Viktoras Gulbinas, VLB Mun- 
jcheno apylinkės narys, mirė 
• 1979 rugsėjy Diesene. Palaido
tas rugsėjo 14. Buvo gimęs spa
lio 29. Mažeika & Evans

Laidotuvių Direktoriai

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Witfdmter Community Klinikos 
Medicinos direktorius 

x93l S. Manheim Rd^ Westchester, IL. 
VALANDOS: 3—8 darbo diennmig ir

Tai.: 562-2727 arba 562-2723

TH-------BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

39Q7 Wrat 103rd Strrat 
Valandos pasai susitarimu.

DR. FRANK PLECKAS
QPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. TeL 737-5149

Tikrina akU, Pritaiko akinius , ir
“contact lenses’*

VaL aaai susitarimu Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

prostatos chirurgija 
2656 WE5T «3rri 5TREET- - .

Ofiso teief.: 776'830 
R«zid«nd|oa telef.: 448-5545 '

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iMdra praktika, sp«c. MOTERŲ llfee.
Ofisu USl WRST 9ff» rrRSlT 

Tai. PR S-1223
OFISO V AL.: pina- antrai, tračiaa.

pasai aucttarim*.

(Atkelta iš 4 psl.) 

jų vėliavomis bažnyčion, kur 
10:30 bus atlaikytos šv. Mišios 
už Klaipėdos sukilime žuvu
sius ir vėliau- mirusius sukilimo 
dalyvius ir šaulius. 12 vai., pa
rapijos salėje bus rašytojo — 
laureato Jurgio Gliaudės pas
kaita. “Apie mažlietuvius ir jų 
nuopelnus t puoselėjant lietuvy
bę”, po ko seks trumpa meninė 
programa, muz. O. Metrikienės 
koordinuojama.

Susirinkime, guodžio 9 d., iš
rinkta nauja draugijos valdyba, 
kuri pareigomis pasiskirstė taip: 
pirmininku — Alg. Glažė, pir
muoju vice-pirm-ku ir ryšininku 
su kitomis organizacijomis — 
VI. Bakūnas, Iždininku — Vyt. 
Glažė (visi trys — draugijos 
steigėjai prieš apie 20 metų), 
II vice pirm-ke Liucija Mažei
kienė, sekretore — Bronė Ski- 
rienė. Kandidatais į valdybą li
ko: K. Prišmantas ir A. Audro
nis. Revizijos komisijon, visuo
tinu pritarimu pasiūlyti ir iš
rinkti: Kazys Januta, A] fonas 
Giedraitis ir Vladas Šimoliūnas.

Susirinkime 'padaryta gana 
pozityvių siūlymų, kaip pvz. 
dėl draugijps vardo (Mažosios 
Lietuvos Bičiuliai); mėginti su
megzti ryšį su kitur to paties 
vardo tebeveikiančiomis drau
gijomis ir sudaryti jų “centrą”; 
išsiaiškinti kas yra “kvalifikuo
tas” būti tik “bičiulių” draugi
jos ir kas galėtų būti Mažasios 
Lietuvos Rezistencinio Sąjū
džio nariu ar tik rėmėjų; taip 
pat pasisakyta kitais Klaipėdos 

j krašto ar Mažosios Lietuvos 
klausimais išviso. Susirinkimas

Oskająs Kieeelbadias mirė 
1979 liepos Būsume. Pąlaido- 

ts liencs 13 to miesto kapinėse. 
Velionio š?ima laidotuvių daly
vius pakvietė į svetainę kavos.

Buvo gimęs 1906 rugpjūčio 
20. 1941 repatrijavo’ į Vokieti
ją. Vasario 16 gimnazijoje, kol 
ji buvo Diepholze, dėste vokie
čių kalbą ir kurį laiką ėjo direk
toriaus pareigas. Liko našlė'ir 
ištekėjusi dukra.

Adolfas Hermanas, statybos 
inž.-architektas, mirė 1979 lie
pos 23 Wuppertaly. Palaidotas 
to miesto kapinėse šalia moli
nės. Paliko žmoną, seserį bro-

Buvo gimęs 1909 gruodžio 
27 Šunskų kaime, Marijampolės 
apskr. Karo audra buvo nubloš 
kusi į Lenkiją. Į Vak. Vokietiją 
pas brolius ir seserį atvyko 1977.

Antanas Išganaitis, VLB Neu- 
stadto apylinkės narys, mirė 
1979. Buvo gimęs 1912 gruo
džio 16 Šiaudinėje, šakių apskr.

Vanda štemienė - Gramšaitė, 
VLB Hamburgo apylinkės narė, 
mirė 1979 liepos 29 Hamburg- 
Farmsene. Palaidota rugpjūčio 

V Finkenriek kapinėse Ham- 
burg Mi.helmsburge. Laidojimo 

gas atliko ir gedulingas pa
d's atlaikė kun. V. šarka.m

Buvc' ilgametė lietuvių katalikų 
parapijos komiteto pirmininkė.

Buvo kimusi 1901 vasario 12 
Vilniuje. Jos nuoširdžias paslau
gus yra pajutę daugelis ham- 
burg'škių.

C n 2 K’einienė - Hermanaitė 
m rė 1379 liepos 30 Geesthachte- 
Ęlbe. Palaidota 1979 rugpjūčio 
7 Spaekenbergo Waldfriendhof

P ŠILEIKIS. O. P.
QKIBOFi»A>?BOTEZISTAS 

Amrauu - Prot«*i Itod. «*£ 
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DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

f PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. IfiRENAS j

TaL WA 5-VK3

MOVING
A^dravata* parfcrawatyaaaa 

H fvalriv aHtum*. 
ANTANAS VILIMAS

Tai. 176-1882 arta 176-5*94

ŽAGARĖS KLUBAS
Lietuvių Žagarės klubo prieš* 

met’nis narių susirinkimas įvy
ko lapkričio 25 dieną Anelės Ko* 
j ak salėje, 4500 South Talman 
Avė. Susirinkimas buvo gau
sus. Jį atidarė pirm. Paul Ma
sionis, pranešdamas, kad mirė 
kluoo narys Julius Klimas. Jis 
buvo senas narys ir daug dir
bęs šio klubo naudai. Jo atmi- °
nimas pagerbtas minutės tyla ir ” 
sus. kaupimu, o šeimai išreikšta P 
gili užuojauta. Prie velionio 
karsto atitinkamu laiku buvo iš- I 
statyta gėlė klubo vardu.

Perskaitytas nutarimų rašti
ninkės protokolas ir kitų valdy
bos narių pranešimai, kurie pri
imti vienbalsiai. Su žiemos 
šventėmis buvo pasveikinta 
spauda — Naujienos, S. Barčus 
radijas ir Dariaus-Girėno posto 
veteranai. Taipgi klubas nutarė, 
kad ateityje prie mirusių narių 
karsto bus išstatyta gėlė, kurios 
vertė bu$ $25, o ne $20, kaip bu- ; 
vo iki šiol. Visi sutiko.

Knygų revizijos komisijon iš
rinktos: Jennie Povilaitis, Ber
nice Krasauskas ir Peggy Dovi- 
dauskas. Jos susirinks sausio 
13 dieną 3 vai. popiet pas ponus : 
Mąsilionius.

1980 metams liko patvirtinta 
*ta pati valdyba: pirm. Paul Ma-Į . 
silionis (vicepirmininkas bus iš- ‘ 
rinktas sekančiame susirinki- • 
me), nutarimų rast. Rožė Didž- ’ 
galvis, finansų rast. Herman 
Danta, kontrolės rašt. Josephine j 
Masiiionis, kasierius Matt Povi- i 
laitis, koresp. Rožė Didžgalvis. ■

Po susirinkimo buvo vaišės, 
malonus pobūvis ir visa valdy
ba linkėjo nariams linksmų • 
švenčių ir geros sveikatos atei
nančiais metais.

tojų seminariją ir mokytojavo 
įvairiose mokyklose. 1911 buvo 
paimtas į vokiečių kariuomenę, 
kur buvo vertėju. 1943 perkel
tas į Daniją. Ten sulaukė karo 
pabaigos. Iki 1947 gyveno DP 
stovyklose, 1947-50 mokytoja
vo vokiečių mokykloje. Nuo 
1950, gyvendamas Hanau, dir
bo įvairius darbus. Iš dviejų 
santuokų susilaukė trijų dukrų 
ir sūnaus. Buvo susipratęs lie
tuvis ir evangelikas.

Emilis Skeberdis, dipl. inž., 
VLB' Mūncheno apylinkės na
rys, mirė kaulų vėžiu 1979 rug
pjūčio 16 Mūnchene. Palaidotas 
rugpjūčio 22 Mūncheno' Nord- 
friedhof kapinėse. Sudėta daug 
vainikų, tarp jų ir VLB Mūn
cheno apylinkės. Laidojimo ap
eigas atliko kun. Fr. Skėrys. 
Jautrius atsisveikinimo žodžius 
tarė firmos Moli atstovas ir 
VLB Mūncheno aplinkės pirmi
ninkas inž. R. Hermanas. Dalv- 
vavo apie 80 žmonių. <Fo laido
tuvių visi pakviesti į kavinę. Pa
liko' našlę Birutę, dukrą Aušre
lę, sūnų Mindaugą (Vasario 16 
gimnazijos mokinį), tris seseris.

Buvo gimęs 1933 vasario 28 
Kaune. 1952 baigė gimnaziją 
Biržuose, 1957 — Leningrado 
vandens transporto ir uostų sta- Į Sekantis klubo susirinkimas '

- - - Įvyks sausio 28 dieną anksčiau: 
minėtoje salėje. ,

Rožė Dzdžgalvis, koresp.'

I te . manas Septynius, » VLB 
H mau apylinkes narys, mirė 
1973 rugpjūčio 2 plaučių vėžiu. 
Prieš sudeginant lavoną krema
toriume, laidojimo apeigas Ha
nau miesto kapinių koplyčioje 
rugpjūčio # atliko kun. Fr. Skė- 

nepritarė siūlymui draugiją lik- rys ir vietos kun. Hap?dt. ALsi- 
viduoti, priešingai — net' vien- sveikinti susirinko apie 70 žmo- 
balsiai paskatino netik senuo- ijiu. Po apeigų visi buvo pakvie
stos, bet ir naujuosius tos drau- • ; kavjuę,
gijos darbuotojus naujiem dar-j euv0 ginus* 19G1 rugsėjo 23 
"bam tolesnei ateičiai. i Pageidyniuose, Klaipėdose kra-

(Pąbaiga) š‘e. 1927 baigė Tauragės inoky-

tybos institutą dipl. inžinieriaus 
laipsniu. Dirbo inžinierium Rus
nėje ir Vilniuje.. L .V. Vokietiją 
su tėvais ir žmona-atvyko 1959. 
Dirbo didelėje Bavarijos staty
bos firmoje Moli, kuriai supro
jektavo ir įvykdė daug tiltų, hi
droelektrinių, užtvankų ir kt. 
statybų. Labai rūpinosi savo 
vaikų lietuvybe — leido Į vargo 
mokyklą ir kantriai vežiojo Į 
visus lietuvių renginius. Buvo 
įsijungęs į Vokietijos LB veik
la, keletą metu buvo VLB Nlūn- 
ctieno apylinkės valdybos narys.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523’0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef, 476-2345

-*■ Senovės lietuviai ąžuolą 
laikydavo šventu medžiu, o 
ąžuilynuose kūrendavo amži- ; 
ną ugnį ir aukodavo dievams 
aukas. Pasaulyje žmonės apie 
300 krūmų bei medžių laiko ‘ 
šventais.

— Pakistano diktatorius gen. 
M. Zia nesirengia gintis nuo įsi
veržti norinčių rusų karių.

<
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago 

Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos

Mold With A Dual Personality

Tek: OLympic 2-lOUa

Tel-: YArds 7-1138-113S

3354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. 

e

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. JeL: YArds 7-3401

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III.

Program*. v»d4|«

Lietuvos Aidai’
-KAZt BRAZDDONYT*

'nd Pineapple Mold a* 
al. Made with either 

*n, crushed pineapple* 
and garnished with

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublie 7-1213
2314 WEbT 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI 974-4416

1

The home pictured above 
doesn’t appear ra ach different 

*tban any typical suburban 
home. But It incorporates en
ergy-saving features in de- 
fljn, materia and appli
ances wMeh ran cut energy 
reeds by up to 50 percent. It 
bar two heat-circulating' 
lleaiBator Fireplaces (right), 
designed to dra^ room air in 
through the lower vents, 
varm ft >©d then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and amling our homes. 
ThU claim is beirz proven by 
Now York's Long Island Sav
ings B*nk IU ‘‘Centenerry 
•76” licuse was built to demori- 
evrate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improve menę* approxi
mately €4.000 . . . projected to 
be amortizrl within 4 to 6 
yean through reduced ex-

sulatioh within walls and o*0- 
ing as well in eartlkcn terms 
ar<xind the foundation, orien
tation to seasonal sun /Ul- 
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The tvo HeaUlator Fire
places re-circulate heated 
oack into the room. This fir* 
ture alone reverses the ucuM 
heat loss characteristic of mot 
fireplaces, according to the a*- 
.signers of '*Centencro-y ”71.”

The fireplaces ware su vetoed 
oy Home Crafts, Jnc„ Fined 
Park, New York, Hrafu/Uor 
Fireplace. A Dteieion of Vrpu 
industries, inc„ located fr. Aft 
Pleasant, Terra, manufactures 
a complete line of built 
Jreestandififf and wall* 
* mounted ftrcplcora » .

Many people think of Cream 0 
dessert — particularly after a hea 
lemon flavor or lime flavor Jell-O 
cream cheese and chopped waL;.. 
generous dollops of thawed Birds Eye Cool Whip non-dairy 
whipped topping, the mold provides a light and lovely finale to 
dinner. Just as rn^ny people fancy it as a salad, and the same 
recipe framed in a bed of lettuce and garnished with mayoo* 
«wse is a happy choice to accompany a platter of cold cuts, a 
basket of rolls aad 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 
1-1/2 cups. Dia&oive gelatin in boding water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gradually add 2 cups of the gelatin to 
the cream cheese, blending well. Chill until thickened. Stir in 
walnuts and pour into a 6<up ring mold. ChiM until set, but 
not f|rm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until firm, about 3 hours. 
Un mold. Serve as a dessert with thawed frozen whipped 
topping, or as a salad with mayonnaise, if desired. Makes about 
< cups or 12 servings.

2
2
2

1/2

cups boiling water 
tabie»poons lemor. juto 
packages (3 oz. rack)
cream cheese, softened 

cup chopped walnut*

RADIJO MIMOS VALANDOS

VJmh Ii WO^A

kIL A. M.

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

Vadėj* Aldona D«uku»

T»W.t Hlmlock 4-24)3 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Kasdien uuo pirmadienio (to 
penktadienio 9 vaL vato.

Vilos Laidos ii WOPA rtotiea 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla^ 5130 vaL p.p 
U WTIS stoties 1110—AM banga

2646 We 71st Street
Chicago, Illinois 60621

Telet 778-5374

I ~ MAUJIINOS, CHICAGO ft, ILU Monday, January 7, 19S0
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V. ir Vanda Kaunai, Petras ir 
Stefa Kisieliai, Algimantas Ke
lertas, Antanas ir Alina Lips- 
k ai. Jolanta ir Šarūnas Peckai 
ir Benediktas ir Gabrielė Roč
kai ir muz. Antanas ir Valė 
Skriduliai, prekybininkai ir 
Petras Rita Dūdai ir finansinin
kas Juozas F. Gribauskas, St. 
Anthony Savings vedėjas, su
aukodami BALF’o šalpos dar
bams' paremti per $1,127.00.

— OPERA WEST, INC., Los 
Angeles. Cal., stato Verdi 4 
veiksmų operą “La Traviata” 
saus o 13 d., 2:30 vak. popiet 
Fairfax aukšt. mokykloje. Iš 
lietuvių pagrindinėse rolėse da
lyvauja Birutė Dabšienė ir Re-.

— Juozas Navikas, Hobart, 
Ind., tapo Naujienų skaitytoju, 
užsisakydamas jas vieneriems 
metams per mūsų atstovą ir 
korespondentą Jndhnoje K. Į 
čiurinską. Dėkojant už dėmesį: 
ir pastangas, gerą žinią malonu į 
skelbti visiems skaitytojams 
prašant platinti Naujienas.

— Stasys Tiškevičius iš Mar
quette Parko atsiuntė $50 už j 
metinę prenumeratą, o likutį: 
paskyrė Naujienų paramai. Dė- I 
kui už ankstybą pratęsimą ir g4na Kungienė. Chore dainuoja 
už auką. S. Tiškevičius ir jo vita polikaitytė. Bilietus užsi- 
žmona prenumeruoja daugelį. sakykite pas B. Dabšienę 1

665-4303, R.Kungienę 660-6020 925-8332. Professional Member 
ir R. Vizgirdą 626-7200. Bilietų American Federation of Asfro- 
kainos: 10, 7,50 ir 5 dol. ■ 

i
— ŠauZių Juozo Daumanto 

kuopa, Los Angeles, Cal., tal
kinama Mažosios Lietuvos Bi
čiulių draugijos, rengia Klaipė
dos Krašto prie Lietuvos pri
jungimo minėjimą sausio 13 d. 
sekmadienį, parapijos salėje. 
10:00 vai. ryto vėliavų pakėli-

Beržas tėviškės pakelėje

laikraščių ir visus juos gausio
mis aukomis parėta. į'-jį,

— Dėkui Adelei^Poderienei
iš Hackettstown, N. J., už anks 
tybą prenumeratos pratęsimą
ir už $4 auką. Taip pat dėkui

. tos valstijos tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas vieneriems 
metams, bęt pavardės nė gyv. 
vietos prašiusiam neskelbti.

— J. Ardickas iš Keily Par
ko kiekvienais metais paremia mas parapijos mokyklos kieme, 
Naujienų leidimą. Dėkui už 10:30 vai. šv. Mišios už Klaipė- j 
ankstybą prenumeratos pratę- dos sukilime žuvusius ir- vėliau nes šventes praleisti besidar-

r

RALFO TALKININKAI

i-vę’^ ir p.^es amenkoniską kapi- 
* tahzmą, demonstruoja, grasina 
f iškeltom^ kumštimis — mirtis 
Carteriui, mirtis amerikiečiams. 
Kas tie demonstratoriai yra? t 
Ar religingai fanatikai, ar patrio 
tai? Visai ne. Jie yra Sovietu 
komunistų paruošti, suorgani-; 
zuoti revobucionieriai. Ir pats 
Komeini yra buvęs Sovietų šni
pu, jei nęt Paryžiuje buvo glo-;

. bojamas Sovietų agentų. Revo
liucionieriai tą mulą panaudo
ja kurstymo reikalams.

Irano įvykiai man pirmena 
lietuviškus “politrukus”, kurie 
daužo langus įstaigoms, griežtai 
pasisakius;ems prieš kolabora
vimą su Sovietais, Lietuvos oku 
pantais, ir prieš jų propagandą 
nius koncertus Amerikoje. Gai- į 
la tų naivuolių, kurie pakliūva 
į jų pinkles!

(Lietuviai Am. Vakaruose)

Namai, Žem« — Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

FETRAS KAZAN AUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774 '

Naujienų leidimą.

Gerbiamieji!

Būnant paskirtam intensy
viam darbui US Steel plieno 
liejykloje, teko net visas meti-

mirusius sukilėlius — šaulius, ■ buoj ant prie skubių remonto 
•ašyto-; darbų. Plieno gamyboje vyko 

Jurgio Gliaudos : didelė Įtampa ir pekrautai vyk- . ..... •

simą ii" už $7 auką.
, . „ T , .v , ! 12 vai. parapijos salėje r;

- ir f Cįu- į jo-laureato
met City, III., buvo išvykę rlo- paskaita “Apie _ mažalietuvius ir i dant gamybą, kai kurie įrengi- 
ridon atostogoms. Ta proga ap- j nuopelnus puoselėjant lietu-! mai susidėvėjo • ir buvo reika- 

i vybę”. Po paskaitos — trumpa ‘ ung1 remonto.
meninė programa. Visi lietuviaiDabar mūsų Chicagos South 
kviečiami gausiai dalyvauti. Įė-; Works yra tvarkoje, bet galimi 
jimas_ veltui. lr nemaži sušlubavimai: Vyksta.

pasitarimai dėl naujos darbo
— Šv. Rašto Tyrinėjai dar j sutarties, kur unijos militantai 

turi ribotą skaičių dviejų nau-; reikalauja visokių ir didelių, 
dingų knygų, vadinamų “Die-1 naujovių, o US Steel bendrovė 
viškasis Amžių Planas” ir “Lai-, dabartinę sutarti, kuri baigiasi 
kas Prisiartino”, šitas dvi kny-( liepos 31 d., reikalauja be jokių 
gas prisiusime pareikalavu- išimčių pratęsti dar trejiems1 
siems už $1.00. Adresas: J. Mu- j metams.
zikant, 195 Van Pelt Ave. Sta-j Skirtumai yra labai dideli, 
ten. Island, N. Y. 10303. (Pr). j Bendrovė imasi darbininkų at-
- Horoscopes or Astrologių! ^idinėjimų, o unija grasina 

Tarot Card Readings. Saturday'streiku . sav0 skalavimus Įgy-

lankė savo mielus gimines. Dė
kui už ‘gerus linkėjimus ir už 
$5 auka prie metinės prenume
ratos.

Stasė Cecevičienė Šaulių Są
jungos CV ir Vytauto Didž. 
sau! ų rinktinės moterų vado
vė, paruošė vaišes Balfo Chica- 
gos apskrities lėšų telkimo va
jaus užbaigiamojo susirinkimo 
proga. St. Cecevičienei talkinin
kavo šaulės Marija Šeduikienė 
ir Vilma Petronienė.

Balfo užbaigiamasis susirin- 
, kimas įvyko gruodžio mėn. 16 
f d. Vajaus globėju, jau ketvirti 
■ metai, buvo Midland Savings 

and Loan Asosiation preziden
tas Frank Zogas.

&

Kostas ir Kotryna Repšiai 
nuolatiniai Balfo ir kitų orga
nizacijų talkininkai daug prisi-| 
dėjo prie Čiurlionio ansamblio 
koncerto rengimo. Jie rūpino
si, kad čiurlioniečiai vaišingo
je Chicagoje būtų sotūs.

Kostas JamisksL

1

— Dėkui A. šaulinskui iš Ca
listoga, Cal., už ankstybą prenu
meratos pratęsima ir už $10 
auka.V

— Illinois valstijos loterijoj 
Pot of Gold lošime laimėjo 
884704. Lucky Stars lošime lai
mėjo 61, 08, 079, 847 ir 19939. 
BBilietai yra 01. 03. 80, o loši
mas buvo sausio 4 d.

— Cicero BALF,o 1979 m. va-____ ________ ___ ___ ______ ,
jaus proga šimtininku ratelio (11 to 5 no appointment neces-! vendinti- Atrodo, kad dabar bus 

laisvesnio laiko ir aš dažniau 
atsiliepsiu.

Kartu su šiuo laiškeliu siun
čiu $50 paramą Naujienoms.
kad jos mane ir ateityje nuo
latos lankytų.

Su geriausiais linkėjimais,
J. Janulaitis
Chicago, Illinois se valstybėse kovotojai už “lais

nariais ir šiemet Įstojo daktarai: sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
Pranas ir Joana Budininkai, STATE St., Rm. 1717. Mes kal- 
Justinas Dėdinas, Ferdinandas bame lietuviškai. 782-3777 or’

\_ -

V

i

KOVOTOJAI UŽ “LAISV?”

Paskutiniai dienų įvykiai Ira- Į 
ne ir Pakistane nevienam ame- j 
rikiečiui ir lietuviui atidarys 
akis. Daugelis amerikiečių yra 
pasipiktinę Amerikos valdžios 
kvailumu. Ten užgrobia JAV 
nuosavybę,. ambasadas, konsu
latus, terorizuoja surištus mu
sų piliečius, o mes tiems tero
ristams siunčiame maistą. Ma
tėme per televiziją, kaip vienas 
juodukas, unijos vadas, atsisa
kė krauti laivan ryžius dėl Ira
no, bet Carteris Įsakė pakrau
ti ir nuvežti tuos ryžius.

Irane, Pakistane, jau ir kito

v

MARIJA NOREIKIENž

2608 West 69th SL, CIdc&go, HL 60629 ® TeL WA 5-278.

i

mirus,
josios vyrui Aleksandrui, dukroms: Aldonai, Genovaitei 
ir Scffijai su šeimomis, sūnums: Apolinarui ir Edvardui, 
o taip pat ir sūnui Algirdui, dukrai Magelonai ir ju 
šeimoms Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

JAV LIET. B-NĖS (R) CICERO 
APYLINKĖS VALDYBA

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629. — TeL WA &-27S7

Tito Broz išvežtas 
ligoninėn

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos prezidentas Tito 
Broz išvežtas į vieną geriausių 
Belgrado ligoninių. Daktarai ten 
bandys aptvarkyti kairios kojos 
venas. Jugoslavijos diktatorius 
jau seniai turėjo bėdos su veno
mis, bet dar galėjo pakęsti.

Tito jau sulaukė 87 metų, bet 
jis seka visus valstybinius, už-, 
sienio ir vidaus politikos reika
lus ir krašto vynybą. Jugosla-. 
vijoje žmonės geriau gyvena,] 
negu bet kurioje komunistinėje Į 
valstybėje, bet politinės laisvės; 
krašte nėra. Tito policija labai] 
atidžiai seka partijos narius, 
bandančius nukrypti nuo pa
grindinių krašto valdymo pa- .__ ___ ___
skelbtų instrukcijų. Tito banke-] BUDRAITIS REALTY

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA t •
J. BACEVIČIUS - BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais įrengi-
mais Marauette Parko centre. Leng-1 

•vos pirkimo sąlygos, labai geras biz
nis, reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS JRFNGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chlcagos^niesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

tuose 
tiniu 
koja.

mėgsta šokti, bet pasku- 
metu jam kliudė viena

Turkijoj demonstravo 
albaniečiai

ISTAMBULAS, Turkija. — 
Praeitą trečiadienį Įvyko 40 tur
kų demonstracija miesto centre. 
40 “turkų’ grupė nuėjo prie So
vietų ambasados, pareiškė pro
testą prieš Sovietų karo jėgų Įsi
veržimą Į Afganistaną, o vėliau 
vienas demonstrantas paleido 
rankinę granatą L Sovietų kon
sulatą.

Policija išaiškino, kad de 
monstravo visai ne turkai, bet 
Albanijos komunistai, kurie la
bai pasipiktino Sovietų karių 

f įsiveržimu i Afganistaną.
Turkijos kariai patarė val- 

? džiai imtis griežtų priemonių te- 
r roristams ir separatistams smar 
į. kiai bausti.

t

i

i

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

D Š M E S I O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tikisi $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-3775

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariu ose

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Te!. REpvblic 7-1941

KELP WANTED — MALE 
Dirbininkų Reikia

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

POLY PRO PRODUCTS 
6100 South Archer Ave.

Summit, Hl.

HELP WANTED — FEMALE 
Dsrbinlnxi* Reikia

SECRETARY 
MEDICAL ASSOC.

Accounting - dept, for Michigan Ave. 
firm seeks Secretary. Must type 60-H 
be familiar with adding machine dic
tating equipment. No shorthand. Pre
vious experience with figures, a de
finite plus. Excellent fringe benefits. 
Contact Bob Napolitano at 822-0970.
Equal Opportunity Employer M/F

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

M. Ž I M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 
S. Maplewood. Tel. 254-7450 
pat daromi vertimai, giminiy

4259
Taip
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapotis, Agent * 
3208i/2 W. 95 th Si 
Everg. ' Park, III, 
60642, - 424-8654

nan »**»

State Farm. Fire and. Casually Company*?

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA ~ atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus diroa.

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na
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.

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA Įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Ntw York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St. 
Tol. (212) 543-221*

LAST YEAR JJfO SCHOOL 
AM OMHXREN BRTWECN

WVR1 KUjJD By MOTOR

CXAR1.W M.
PPSStdbnt or TX ouOOO 
•vkTFOR CLCB, CttrVTRS 
TO BC rSPtCJALLV AARRT 
FOR OULDRSN MOW THAT 
70*001 IS M AESSIOM

CHICAGOS MOKYKLOS
- Jau antras penktadienis, kf 

Chicagos mokyklų 48,600 mc 
f kytojų ir tarnautojų negaun 
| algų: Pati mokytojų unija ši 
* klausimo nepajėgia išspręst 
i -nes Chicagos švietimo depart: 
4 Įmentas liko be pinigų, besisek 

į šio klausimo išspręsti ir Illinoi 
gubernatoriui James Thompsct 
Kodėl Chicagos švietimo depai 
tamentas liko be pinigu, iš eik; 
giškės amerikoniškos spaude 
negalima suprasti.

SECRETARY TO THE 
PRESIDENT

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

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

SECRETARY
Loop Brokerage firm is seeking Sales 
Assistant for investment executives. 
Good typing and phone skills nec. 
Must have talent for dealing with 
oeople. 2-3 yrs. secretarial exp. pref 
Good Co. benefits and starting salary. 

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, HI- 60629

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

JUNGTINĖS TAUTOS

Po Antrojo pasaulinio kai 
šios organizacijos sukūrime 
atrodė gana gerai apgalvota 
Deja, ji, kaip ir jos pirmtakui 
Tautų Sąjunga, pasirodė esan 
visai neefektyvi. Iranas su j< 
rimtais nutarimais visai nes 

Įskaito, o pats Chomeini griežti 
■ atsisakė kalbėti su atvykusiu 
• Iraną jos generaliniu sekrete 
' riumi Kurt Waldheim.

Labai abejotina, kad Soviet 
Sąjunga su bet kokiais Jungi 
nių Tautų nutarimais skaityti 
si, nes J.T. divizijų neturi. K; 
po' Antrojo pasaulinio karo bt 
vo svarstomas Europos valstj 
bių likimas, ir kai buvo pam 
nėtas popiežiaus pageidavimą: 
tai Stalinas trumpai pareiškė 
“Sakykite, kiek tas popiežių 
turi divizijų?”

MEDICAL OPPORTUNITIES
SECRETARY/ 

RECEPTIONIST
Eye Surgeons office downtown.

Medical experience preferred.
Salary S200 plus wk. * 

Ask for Hilda. 282-4422

RECEPTIONIST
including typing and general office 
iuties. Full range of benefits. North 
Michigan Ave. location.

Call BRIAN PETRY, 266 6472.

4ELP WANTED — MALE FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

TYPE SETTER
rmmediate opening for full time 
ypesetter with I year or more ex
perience. Excellent pay, and good 
jenefits. Logan Square area.

Call LORI at 384-7135

for appointment

Marquette Parke išnuomojamas 5 
kambarių apšildomas butas su dviem 
miegamais suaugusiems - be vaikų 
ir be gyvuliukų.

TeL 471-2239

— Senatorius Frank Church 
pareiškė, kad jis sutinka su pre
zidento Carterio priemonėmis 
pasipriešinti rusų invazijai j Af
ganistaną.

YOUR DOG NEEDS 
VITfiKiKS.TCO

^Ssrgeants
fWY*

Con^Mny, 4 O*
A M. Cd. V*ę^r 4

8 — Naujienos, Chicago, HL — Mondljr, January 7, 1980




