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- IRANĄ VALDO TERORISTU GAUJA, - PAREIŠKĖ PREZIDENTAS CARTERIS
KRAŠTĄ VALDO NE MULA CHOMEINT, BET AMERIKOS 

-; AMBASADĄ PAGROBUSIEJI TERORISTAI

WASHINGTON, D.C. — Sun
ku pasakyti, kas šiandien valdo 
Jraną,---- -pareiškė prezidentas
Carteris. -laikraštininkams. — 
Daugelis manė, kad kraštą val- 
.do -mula Chomeini, bet dabar 
aiškėja, kad-kraštą valdo kelios 
■teroristinės- grupės, kurios nesi
laiko jokių- įstatymų ir jokių -su
sitarimų, Dabartiniu metu nėra 
■jokios prasmės taikyti sankcijų, 
nes^ krašte nėra valdžios,. galin
čios rūpintis -krašto reikalais. 
Teks rūpintis - kijo'mis priemo
nėmis suimtiems Amerikos pi
liečiams gelbėti.

Prezidentas nepasakė, kokias 
priemones jis planuoja naudoti, 
bef~iš'visko atrodo,~kad tos prie
monės dar. nėra pakankamai 
aiškios. . . ... • -

AFGANISTANO OKUPACIJA 
PAVEIKIA IRANĄ

Paskutinės žinios, ateinančios 
.iš tojtfuaajw, kad. Afgąniątano 

sys su rietos gyvenfdjątš labai 
smarkiai paveikė Irano politi
kus ir Islamo “revoliucionie
rius”. Jie.. pa juto,, kad. Sovietų 
karo. jėgos gali labai, lengvai 

' pavergti visą kraštą.;,.. .
. Mula. Chomeini, .kelis, kartus 

reikalavęs, kad jo. įšakytnai bū
tų pildomi; ’ pasitraukė dviejų 
savaičių ' poilsiui. 'JT?. Tvirtina, 
kad * jis išvažiavo į -jo dvarą 
Qom miestelyje, kur' jis privalo 
apsigalvoti. ‘ Atrodo, kad mula 
pasijuto bejėgis, nes visa eilė ti- 
kybihinkų ir revoliucinių ele
mentų nesirengia jo klausyti.

SIŲS PARTIZANUS 
PRIEŠ KURbUS

Artimieji mulos Chomeinio 
bendradarbiai tvirtina, kad mu
la Chomeini norėtų siųsti gerai 
ginkluotus par tizanus prieš 
Azerbeizano skurdus, i kuriems 
dabartiniu metu vadovauja mu
la šariat Madari. Jis jau yra pa
sakęs kelias kalbas prieš mulą 
Čhomeinį ir kritikavęs Islamo 
kdnstituciją, kuri nori mulą 
Chomcinį palikti Irano valdovu 
iki gyvos galvos. Mula Šariat 
Madari jrra priešingas tokiai 
tvarkai, nors pastaruoju metu 
jis kiek sušvelnino savo pasi
priešinimą ir prašė iraniečius 
išvengti išsiskirstymo j kraštuti
nes jėgas.

jo, kad- rusai, įsiveržę į Iraną, 
sušaudys ne tik patį Chomeini, 
bet tokio likimo susilauks ir kiti 
tikybiniai vadsi. Rusai, panau
doję Irano mulas, palaidotų 
juos visiems laikams.

KABULE ŽUDO POLI
TINIUS PRIEŠUS

KABULAS, Afganistanas. — 
Pranešimai iš Kabulo sako, kad 
Babrakaš. Karmai naudoja to
kius pačius valdymo metodus, 
kokius naudojo H. Amin. Kar
mai pirmame savo pranešime 
sakė, kad jis išleidžia iš kalė
jimo visus politinius kalinius, 
bet taip nepadarė. Jis paskelbė, 
kai išleidb iš kalėjimo 2,000 ka
linių, bet pirma juos patikrino 
speciali komisija, sudaryta iš at
vykusių Sovietų specialistų.

Sovietų kariai užėmė visus 
svarbesnius strateginius kelius. 
Vietomis įvyko susirėmimų su 
Jjovojartčiaii musulmonais, bet 
senais" savo, ginklais 'jie .nepajė
gia : pasipriešinti Sovietų dali
niams, turintiems modernius 
šautuvus, tankus, artileriją ir 
lėktuvus; x ‘ '

Invazija prasidėjo be sūrio

Afganistano' okupacija prasi
dėjo’J beveik, be. šūvio. -Ją pradė
jo lėktuvai, atvežę..kareivius ir 
apsaugos . priemones į Kabulo 
aerodromą. Ten ne vieną kartą 
ryte nusileisdavo Sovietų karo 
lėktuvai, o .vakare jie'pakildavo 
ir išskrisdavo į šiaurę. Lėktuvai 
atskrisdavo ir išskrisdavo su 
prezidento Amino ir Sovietų ka-, 
riudmenės vadovybės žinia. Su
sidarius pavojui, iš Kabulo aero- 
Iromo pakildavo visi Kabule 
buvusių Sovietų pareigūnų žmo
nos ir vaikai. Sovietų kariai 
naudodavo Kabulo aerodromo 
šiaurinę dalį.

Pirmieji karo transpdrto lėk
tuvai atvežė karius aerodromui 
užimti, apsaugai paruošti ir ap
saugoti kitus lėktuvus. Kada 
buvo užimtas aerodromas, ka
riuomenės dalinys užėmė Kabu
lo radijo stotį. Stotį saugoję Af
ganistano kariai buvo suimti ir 
padėti į kareivines-
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Sovietų ianai, .užėinę-^Afganfetaną.—a^ėia prie Pakistano, palikdami IranoSTEIGIAMOS BAZĖS SULAIKYTI SOVIETUS ARTIMUOSE RYTUOSE
BAZĖSE BUTŲ; NE TIK KABINIMŲ REIKMENŲ TIE

KIMO SANDĖLIAI, BET IR KOVOS DALINIAI

WASHINGTON! — Raudono- > sala Omane — visų ginklų 
sios armijos invazija Į Afganis-'šių kombinacijoms, taip pat

ru- 
ka-

AFGANISTANO PREŽIDEN-.
I AS BUVO SIUTAS

PREZIDENTAS UŽDARĖ RUSU KONSULATA NEW YORKE
SOVIETŲ ŽYGIS AFGAMSTANAN SUDARO 

PAVOJŲ PASAULIO TAIKAI

antradienį. AFGANISTANO PARTIZANAI 
NORI MODERNIŲ GINKLŲ 
Washington Post korespon- 

lankėsi

WASHINGTON, DC. — P-- 
zidentas Carteri 
sausio (S dieną, įsakė Sovietą 
valdžiai tuoj3u užchrvti So’i?- 
tų konsulatą New Yorke, o tuo dentas Edmard Cody
pačiu metu konsulate dar buvir partizanų kontroliuojamoje Al
siems Sovietų tarnautojams įsa- ganistano teritorijoje. Jis buvo 
kė tuojau išvažiuoti iš J.XV. J partizanų būstinėse, matė jų se- 
Tuo pučiu metu pręzulentas ■ nūs ginklus, primityvias gyve- 
įsakė Amerikos konsului Kijeve'nimo sąlygas ir stebėjosi jų te

tarnauto-i gendarine drąsa ir pasiryžimu 
kovoti prieš moderniais ginkais 
ginkluotus Sovietų karius.

Partizanų gretas papildo Af- 
armijos kaJąi, bet 

ir | daugumoje ginkluoti tik šautu
vais. Labiausiai jiems trūksta 
prieštankinių ginklų ir priešlėk
tuvinių raketų bei pabūklų, ku
riuos jie priimtų iš bet kur.

Buvęs gimnazijos direktorius 
ir chemijos mokytojas, dabar 
tapęs nartizanu, pareiškė: “Ru
sai žaidžia su ugnimi. Jei turė
tume irklų, mes juos nugalė
tume Mums reikalingi tik gink- 

intei-

uždaryti įstaigą, o 
jams liepė grįžti į Ameriką.

Prezidentas yra įsitikinęs, 
kad Sovietų valdžia, siųsdama! 
kariuomenę j Afganistaną, iau- ganistano 
žo tarptautinius įstatymus 
sudaro didelį pavojų pasauVo 
taikai. Prezidentas reika'auja 
tuojau atšaukti Sovietų karo jė
gas iš Afganistano.

Tuo pačiu melu Valstybės de
partamentas įsakė visiems So
vietų pareigūams, aptamavu- 

‘siems Sovietu konsulala New
Yorke .tuojau išvažiuoti iš Ame
rikos. Prezidentas Carteris, ap
taręs klausimą su kabineto na l’.ai. Mes nenorime jdkios

Perversmo ”ię<u Afganistano- 
prezidentas H. Aminas buvo su

lini tas ir nebuvo kas galėtų pasi-J 
, priešinti invaziją • rūcšiančiąi'į 
Sovietų kariuomenei- Kada pa- ' 
aiškėjo, -kad prezidentas Amin 1

Pačių “revoliucionierių’’ tar
pe yra didokas skaičius šijitų, 
kuriems labiausiai rūpi galima 
Sovietų okupacija. Daugelis bi-

KALEND0R6LIS

Sausio 10: Juta, Vilhelmas, 
Ragailė, Gražulį?, Ginvilis.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:38.
■ X ■ i
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Prezidentas Carteris įsakė 
rusams uždaryti Sovietų 

konsulatą New Yorke 
ir važiuoti nėmo.

taną verčia amerikiečius paspar
tinti karinių bazių steigimą Ar- 
timudsė Rytuose ir jiems arti
muose kraštuose. Gerai infor
muotų sostinės sluoksnių žinio
mis JAV misijos tuo reikalu lan
kėsi Omane, prie Persijos įlan
kos, taip pat Afrikos artimose 
valstybėse — Somalyje ir Keni
joje, esančiose Rago iškyšulyje. 
Misijos baigė pasitarimus Kalė
dų savaitgalyje, tuo pat metu, 
kai Raudonoji armija įžengė į 
Afganistaną, tuo priartėdama 
prie Artimųjų Rytų.

Bazėse numatoma laikyti 110 
tūkstančių skubiems kovos 
veiksmams paruoštų karių su 
atitinkamais ginklais bei prie
monėmis vykti į krizių bei kri
tiškas vietas šioje srityje. Taip 
pat būtų 
reikmenų 
nėmis ir 
Vedamos 
dėl bazių praplėtimo Indijos 
vandenyne esančioje Diegd Gar
cia saloje. Egipto prezidentas 
Anwar Sadatas, reikalui esant, 
pažadėjo leisti naudoti kari
nėms operacijoms turimus įren
gimus.

Minimų bazių steigimas ap
tartas tik principiniai. Sąlygos 
yra studijuojamos ir tikimasi, 
kad bazės bus įsteigtos šių me
tų pavasari. Mombasa uostas 
Kenijoje bus naudojamas JAV 
laivyno operacijdms. Somalyje 
buvusi Sovietų karinė bazė prie 
Berberos miesto bus praplėsta 
ir naudojama aviacijos ir para- 
truperlų veiksmams, gi Mesirah rušsims.

medžiagų bei karinių 
sandėliai su priemo- 

atitinkamu personalu.
derybos su Anglija

rių transportui.--

' SEN. PERCY NUMATO 
PASAULIUI PAVOJŲ

SPRINGFIELD, Ill.— Sovietų 
įsiveržimas Afganistanan Ame
riką pastato prieš didesni pavo
jų, negu ji buvo patekusi per 
visą Antrojo Pasaulinio' karo 
laikotarpį, - pasakė senatorius 
Charles H. Percy. — Atrodo, 
kad Sovietai nepasitenkins vien 
Afganistano okupavimu, bet jie 
tuojau pat gali pradėti veržtis 
per Iraną ir Afganistaną Į šilto
jo vandens uostą Pietų Omane, 
čia jie sudarys labai didelę grės
mę Hormur sąsiauriui ir užkils 
Irano ir Saudi Arabijos naftos 
tanklaivių plaukimui kelią į Va
karų Eurpdą, JAV ir Japoniją.

aiškėjo, ’k-ad prezidentas Amin 
vis dėlto’ buvo priešingas Sovie
tų invazijai, tai jis buvo nušau
tas. Afganistano valstybės apa
ratas rbuv-o be galvos. Buvo ka
riuomenė, bet nebuvo preziden
to, kuris isakvtu kariuomenei 
gintis. Tiktai keliose vietose Af
ganistano kariai pasipriešino 
Sovietų karo jėgoms. Niekad 
anksčiau Sovietų planuotojai ne
turėjo tokių tiKslių informacijų 
apie Afganistano vadus, kaip tas 
žinias turėjo šį kartą.

Kiekvieną dieną vyksta susi
rėmimai su Sov. Sąjungos ka
riais. bet žuvusiųjų skaičius ne
siekia tūkstančių. Rusai, primes
dami Afganistanui savo siste
mą, p?.xergs m '.iionus gyven
ti u

DOLERIS PER NAKTĮ 
SUSTIPRĖJO

TRŪKSTA PATYRUSIŲ 
LAIVYNO SPECIALISTŲ

Admirolas Thomas B. Hay
ward nusiskundė Jungtinių ka
rišku štabu viršininkui, kad 
JAV neparuošė nei tinkamų jū
ros laivynui karių-specialistų, 
nei nepajėgė pastatyti reikiamų 
karo laivų, nes tam reikalui nu
matyti pinigai nuėjo samdytos 
kariuomenės algoms mokėti. 
Kongrese kilo šiuo reikalu susi
rūpinimas.

— Kinija ir visa eilė kitų vals
tybių, įskaitant Egiptą, yra pa
siruošę pirkti javus, kuriuos pre
zidentas Carteris dėl įvykių Af
ganistane

NEW YORK. — Antradienį 
prezidentas Carteris uždarė So
vietų konsulatą New Yorke iri 
uždraudė Sovietų lėktuvams 
skristi į New Yorką. ši nedide
lės svarbos žinia smarkiai pavei
kė piniginę biržą ir pakėlė do
lerio vertę. Antradienį sustiprė
jęs doleris buvo ir vėl gaudo
mas. Žmonės ne tiek rūpinosi 
ieškoti aukso, kiek dolerių-

Niekam ne paslaptis, kad 
griežtesnis prezidento Carterid 
pareiškimas ir logiška JAV po
zicijos gynyba aiškiai rodo, kad 
doleris atsigavo.

uždraudė parduoti

— Irano turkmėnai atsisako 
klausyti Islamo konstitucijos, 
o mulos Chdmeinio nepripažįs
ta prezidentu.

riais ir" saugumo pareigūnais, 
nutarimą uždaryti konsuiatu.s 
paskelbė ryte, o popiet atsakin
gi pareigūnai jau dabojo, kad 
prezidento įsakymas tuojau bū
du vvkdomas.

Antradienį išėjo dar vienas 
įsakymas pakraščių sargyboms 
"uždrausti Sovietų žvejų laivams 
žuvauti Ainerikos teritoriniuose 

■’vandenyse, šitas įsakymas lie- 
:iča ne tik ilgą ir platų Atlanto 
pakraštį, bet ir didžiausius van
denyno plotus šiaurės Atlante 
bei Pacifiko pakraščiais. Alias
koje trys pakraščių sargybos 
laivai išplaukė į žvejojimo sritį 
ir pranešė Sovietų žvejams pre
zidento įsakymą. Šie žvejai ga
lės užbaigti gaudyti savo nu: I r 
tytą kvotą, bet vėliau čia nebe
galės grįžti.

Prezidentas C.aiteris ontri- 
dienį taip pat įsakė Sovietų 
transporto lėktuvams neskristi į 
New Yorko aerodromą. Prezi
dentas jau anksčiau norėjo im
tis šio žingsnio, bet vis atidė
liojo. JAV buvo pasirašiusios 
susitarimą leisti Amerikos lėk
tuvams pasiekti Maskvą, o So
vietų lėktuvams vežti keleivius 
į New Yorką. Kurį laiką kelei
vių pasikeitimas buvo tvarkin
gas, bet paskutiniu metu Sovie
tų policija pradėjo kabinėtis 
prie lėktuvų kapitonų ir tarnau 
tojų. Be to', Sovietų agentai rei
kalavo, kad Sovietų keleiviai 
naudotų liktai Sovietų lėktuvus. 
Tuo reikalu 
protestas, bet jis nieko nepadė
jo. Amerikos transporto bendro
vės nustojo skridusios į Mask
vą, o prezidentas Carteris ant
radienį uždraudė Sovietų lėktu
vams vežti keleivius į New Yor- 
ka. Be to, Sovietu keleiviniai lėk
tuvai padėjo išvežti keleivius, 
kurie nenorėjo grįžti į Sovietų 
Sąjungą.

Amerikos transporto bendro
vės, negaudamos Sovietu kelei
vių, padarė kelis skridimus tuš
čiais. I Rusiją nuvažiuodavo

buvo pareikštas

vencijhs”

TEISĖJAS W. DOUGLAS 
RIMTAI SERGA

WASHINGTON, D.C. - Bu
vęs Aukščiausiojo teismo teisė
jas William O. Douglas guli 
Walter-Reed ligoninėje. 82 me
tų amžiaus buvusio teisėjo svei
kata ląbgi .silpna. Ligoninėn tei
sėjas Douglas buvo nuvežtas 
gruodžio^ 21 dieną, kada jį sun
kiai prispaudė kvėpavimo takų 
užkrėtimas.

H*

CYRUS VANCE
Secretary of "June

Sekretorius Vance Jungtinėse 
Tautose vadovauja organi- 
zuo ii L v-d prieš Sovietų

> ersijos įlanką.

pilnais lėktuvais, bei iš Rusijos 
grįžčiau tuščiais, todėl ir užda
rė lėktuvu linijas j Maskvą. Ec 
to. lakūnams nepatiko nuolati
nis Sovietu pareigūnų klausinė
jimas, kuris kartais net įkyrė
davo. Sustabdžius Amerikos 
skridimus į Maskva, vien tik 
Sovietų lėktuvai iš Maskvos ga
lėdavo pasiekti New Yorką. Pre
zidentas (.artelis sustabdė ir šj 
grynai rusišką keli iv.’ų vezu>- 
jinia.

Prezidentas Carteris yra nu
taręs imtis priemonių prieš So
vietų vadų vienašališkus bend
ravimo metodus’.



J. VARČIUS juo mažiau suprasdavo, juo la-

DAGYS KLAJOJA IR GALVOJA dusu, mįftUįį u QnwnwUruu 
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Telšių miestas fotografuotas Lietuvos .Nepriklausomybės metais

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

N. Red.

žurnalistinės etikos klausimas 
į žurnalistų sąjungos įstatus 

įrašytas dar vienas, šiuo metu 
gal labiausiai jautrus ir opus 
reikalas, tai — “Profesinės žur
nalistų etikos dėsnių užlaiky
mas, populiarinimas ir gyni
mas”- Kai mūsų tautos padėtis 
tapo pernelyg sunki, o mūsų pa
jėgos, palyginus su mus sunai
kinti siekiančiomis, labai ribo
tos, tai kone kiekvienas ėmėm 
šaukti, kad “reikia vienybės!” 
Spauda čia vaidina ypatingą ro
lę, nes ir tosios nevienybės sklei
dimas, keliant asmeniškus ki-

„, • • „„ , . . ., . pratę, be to, ju kitokia padėtis-na ir visos tautos padėti silpni-1 - L t ,.... . I oazniausiai tai oficialiai renka-na. Blogą pavyzdį turime ir iš . .nu apmokamom tarnybom pa
reigūnai, pozicijos pasiekiamos 
konkurencijos keliu. Kas jįita 
su dirbančiais lietuviškoje vei
kloje. Jie dirba iš pasišventimo, 
auKodamii laiką ir energiją, ir 
tokiems jau sunku būti dvigu
bais idealistais: aukotis daroui 
ir pakelti apkalbas. Dėl to dau
gelis padorių ir pajėgių veikėjų 
išvis nuo visuomeninio darbo 
bžumasi. Kovom su tokiuo des-

1 uuKiyvimu reiškiniu sunku, 
įrikco oudo ir Icasio menauite- 
’ to, uek spaudai rašančiųjų, tiek 
1 LUivlą lllcUZiagą spaUSCLllallCxU, 
4 žinomų visada atsiras, žymusis 
. spaudus veikėjas vaciovas itfft- 
' žįska tokius žmones 
į “spaudos banditais ’.

amerikiečių, kuriems “freedom” 
yra įgavęs jau net savęs žaloji
mo, jei dar ne susinaikinimo, 
formą. Laikau iš jų spaudos ke
letą iškarpų, kur niekinamas 
net pats prezidentas. Prieš kele
tą matų viename laikrašty ko
respondentas ant prezidento Ei 
senhowerio drebia; “He’s just 
a lousy liar . . (jis yra vien . 
tik utėlius melagis). Kitą kart • 
negras Brown prezidentą John- i 
šoną išvadina “laukiniu pasiu- j 
tusiu šunim”. Ir tiems “gražby- 
liams” už tai niekas nieko. Ma
tant tokius pavyzdžius ir mūsų 
tūlam tautiečiui nieko nebereiš
kia drėbti užgaulų žodį, niekin
ti mūsų veiksnius ar kuriuos, 
kad ir labai taurius, veikėjus. ! 
Organizacijos turi garbės teis- j Kokioje padėlyje 
mus, bet tūlas “išminčius” laiko Žurnalistų sąjunga ir 
save didesniu autoritetu negu jai priklauso? juk tai organiza- 
specialiai rinktas kolektyvas, ir 4 cija, kuri atstovauja spaudai. Į

(Tęsinys)

virčus ir net pramanytus vieni 
kitų puolimus, daroma kone iš
imtinai per spaudą. Didysis mū
sų pedagogas Stasys Šalkauskis 
ap’e spaudą yra pasakęs: “Spau
da yra viena stipriausių priemo
nių. ji barsto gyvybės ir mirties 
sėklą”.

Reikia džiaugtis, kad mūsų 
spauda abso'liutėj daugumoj yra 
pozityvi, kūrybinga ir atlieka 
labai svarbų darbą visam lietu- vietoj pagarbūs jis jį suniekina. į ją refieksuoja visokios mūsų

O viešųjų teismų taip pat ven- spaudos geroves ir negerovės, 
giania, nenorint kaštų ir nervų 2suo to kiek ši organizacija gali 

Amerikiečiai, atrodo, ką vienaip ar kitaip paveikti,

pavadino

atsįduria 
visi kurie

X^VUXAAC^ včaI oio.AAV4.ACAl liCtuVil| 

Vaiuoo iicuUbl| Z-Lnuiiiao, liCo UC 

SjP<4u.vaUo, ue Attuviončo

U uaiiAUOj uu ne iu. vio/ilį IiicnU 

aiAOSlAAMlllį 11 11C bu. VlOJN.0^

huriuiuo lietu

viai išeiviai jau senai dūlu aS- 

nyKę u* įsilipę ameiigkOmsKaiiie 
tautų su vii mimo Kame. n.aip 
la siAiiuiietyje netuvitį tauixx> 
sviesuonai v ai po uuziais ouoi- 
no musų tautą Keius ir paous- 
u is tautines sąmones leuaigi- 
mo miego, taip lygiai ir musų 
išeivijos sviesuonai HetuvisKos 
Kui tuios KuiAiuaiS ir renginiais 
palaido išeivijos netuvisirą gy
vy oę. lOuei iuūsų išeivijos oen- 
auomeae lauusKai yia sąmo
ninga, aKtyviai ciaiyvauja veiK- 
ioje, remia KieKvieną naudin
gų KuivuirnĮ, tautinį pasiieiSKi- 
iaxu nAateAiaiiai ir moraliai, i-iie- 
vM-vių ueiiu.1 uuinene laoai veru- 
Ixo. VaouS lietuVlSixOS KllllUl os 
puUoCACvOj Uo 11 Uauz.1uUJo.o1 jų

Jraijuvs UarOaiS.

savo gabumus nukreipė į poezi
jos sritį, sukurdamas turiningų 
ir prasmingų eilėraščių, poemų 
>r epų.

3. Dailiojo žodžio kūryba

J. Dagio kūrybos Vokietijoje 
vaisius į viešumą išėjo vėlai. 
Daug ką jis nustebino 1977 m. 
išleidęs ir išdalinęs knygą “Da
gys dejuoja ir dainuoja”, nes 
visi jį žinojo tik kaip skulpto
rių. Tačiau toje knygoje buvo 
dar ne visa jo dailiojo žodžio 
kūryba. Prieš trejetą mėnesių 
pasirodė Toronte jo antroji ei
liuotų užrašų knyga “Dagys 
klajoja ir galvoja”, kuri suskirs- 
tyta net į 8 dalis: 1. Eilėraščiai,] 
2. Gyvenimo scena, 3. Darbas 
ir derlius, 4. Kiškelis bevalis, 
5. Išvietintieji, 6. D. P. rūpes
čiai, 7. Dagys galvoja ir 8 Skai
tytojai rašo. Skaitytojų dėmesį 
atkreipia keistokas abiejų kny
gų pavadinimas, kurio kilmė 
neaiški, neturi ryšio su jų turi
niu. Tačiau prisimenant, kad J. 
Dagys yra dailininkas- skulpto
rius, kuris kaip ir kiti dailinin
kai savo kūrinius akcentuoja 
savo pavarde, nesunku supras
ti, kad jis ir savo knygą pavadi
no savo pavarde, išreikšdamas 
savo pergyvenimus . tremties 
klajojimo metu ir savo sampro
tavimus normaliose gyvenimo 
sąlygose, suradus nuolatinę pas
togę svetimame krašte.

J. Dagio naujoje knygoje 
Dagys klajoja ir galvoja” ran
dame, be keleto nesenai parašy- 
ų, 27 eilėraščius iš stovyklinio 

ar vėlyvesnįo vienatviško ir 
liūdno gyvenipiQ, Įįįįrje nepate
ko į pirmąją . knygą.- Iš šių ei
lėraščių labai ‘įspūdingas 1975 
m. sukurtas eilėraštis “Mano 
ranką”, kuris, kaip skultoriaus 
padaryta ranka iš marmuro; 
oavaizduoja visą žmogaus gy
venimą. Puikūs ir kiti eilėraš
čiai, kurie yra turiningi, pras
mingi, skaitytojas jaučia rimą 
ir ritmą, ko labai pasigendame 
raocernių-ų laikų eilėraščiuose.

Poezija yra ėiliūotinė meninę; 
kūryba. Gi kas.yra menas ir męį 
no kūryba Skyriuje “Dagys, gal
voja” jis aiškina, kad, “menas? 
nėra nei mokslas, vaizduojantis, 
formų tapatybes, nei otografi-, 
nis gamtos vaizdų; perdavimas. 
Menas yra kūryba. įkūnijimas 
išgyventų momentų bei apsi
reiškimų, ar gamtos- nuotaikos;, 
pagavimas”: Todėl ir J; Dagio, 
eilėraščiai- yra klasinės- formos, 
daugumoje lyrinio,, eleginio pp-

1 būdžio.. Mes eiliniai mirtingieji: 
vertiname tik tokią meno kūry
bą, kurią galime suprastu Mums, 
beverčiai modernistų parodose 
rodomi aprėminti skudurai, su
pinti gelžgaliai ar paveikslai 
sukurti iš dažų makalynės, be. 
vaizdo, be turinio, kurie šian
dien vadinami abstrakčiųoju 
menu, šio modernaus meno

xujxnoranatas, Goya buvo <uoe- 
u tapytojai, zu esu tuc juokoa- 
rys, oei toks, Kuris suprato fax- 
ko avasią ir toKa kur>am pasi-- 
ieae pasmauaou savo benora- 
iaiKių Kvailumu, tuštumu ir 
venyčių nesupratimu '. l\e ką 
ir genau oucų ganma aisiep- 
ii ir apie moaermųjų laikų pce- 
ZiJ4> įsniemmas Klasines ei- 
navimo lormas, oe, turinio, be 
vaizaų, lesKancitį sensacijų, Oec 
ueran.uan.cju SKaitytojų ir pri
tarėjų. joael šiame Krašte uu- 
ziausia knygų isieiažiama is po
ezijos srities, nes ji mpaepti. 
aosaaku ir Kažin ar pačiam kny 
gos autoriui yra suprantamą. 
xodėl musų poeto j. Dagio ei- 
lerasciai yra mums mieli- ip ar
tum, nes skaitydami juos mes 
randame juose patys save,

Be šių_ eilėraščiiį šįpję kny
goje randąme kelis, ilgesnius na 
rykus, pavadintus, poemomis, 
lai yra "Gyvenimo, scena”, kur 
jis trumpais posmais aptaria, 
pavaizduoja įvairių asmenų 
cnarakterius mrjĮįf veiksmus. 
Gana originali -yžę. didaktinę 
poema "JJarbaSfir/rderJLiųs’^ Ją

kitus mokinti■ ir. .kokių išdavų 
ir netikėtumų* -galį; iš viso su
laukt. . įdomi y ilgoką pasakėčia 
"ikiskeus jbey'alisį’,-lengvai skai
toma ir sująįantalną, tinka, ne-lllUO^e UŪVO pct^CxULao LUiviitib" 

KIS lieuUVlS UaixixiAliA.<A.^-^xxxKXp 
nūs JOKUDaS l>agyo, J u Aor
tos naujos knygom jua^ys nu
joja ir galvoja pioga. mao jacv 

vienas is iu lietuvių KuiejU, 
ns savo onginaua kuiyuo, >i« 
įsrysKęjęs ne tik rvanauos lietu
vių benaruomeneje, be c ir uz 
jos ribų.

2. J. Dagio gyvenimo kelias

J. Dagys gimė 1905 m. gruo
džio m. 1b a. Biržų apskr. ir 
valsčiuje, klepsiu kaime. 1919 
— 1^1 matais. moKesi Biržų 
giiniia^Ajoje, Kūną beKniingai 
baigęs biiUijaVu irkUAp-
turą meno moky Kioje, jxaune.

oeuts, kurie aažhaL.del- tvirtes
nes vtmos' trukumo, patenka j 
t vairius Ąavojiis.^. jį®* -

(Bus. dailiau)
' —— -- -1—-—? ;

viskam reikalui. Tai nuopelnas 
taurių spaudos darbuotojų. Bet 
turime ir kitokių apraiškų, ktr įtampos, 
rios išeivijos gyvenimą apkarti- su tokiais niekinimais- yra apsi- priklauso ir jos panelis. Tiesa, 

j ne visi spaudoj dirbantieji šiai 
! org-jąi priKlauso. Bet jau tiems, 

r ■ Kurie priKiauso, natūraliai tenKa 
j uždavinys, laiKyųs organizaci
jos uzsmrezto iiasio ■— zurnans- 
ones et|Kos (iešmų patiems lai- 
Kyus, taip pat juu^ ginti ir pu- 

‘puiiarinu. nesą, vienas iskiius

■ sąjungos narysK .^prasytas pa
- ’reikšti savo nuomuhę spauuos, ,. Y r Alene mokykloje j. nagys pa-• etikos klausimu, pasakė, Kaa t

• “kaip dvasiSKis zimtg;iš p^akix' 
’ kos, Kad Kaioeii apie eun.ą yn 
beve,K oeviiusKas aaiyKas'. 
ha u, tačiau,

i heli vis tieK turime,* nes Kitu 
atveju piktam butų paneKamas 
atviras laukas plėstis, ir <.a.p 

'žurnalistų sąjungai-— visiems 
1 josios nariams pa&dieka uždavi
nys: džiaugdamiesi visos eilės 
spaudos darbuotojų kultūriniu 
ir pozityviu darbu, k^rtu.turime 
turėti drąsos, panąųdątį, kįęKvie-

; na progą viešai kelti balsą prieš; 
i panaudojimą spaudos-savitarpei, 
į nesantaikai skleisti.

Announcing a new interest rate for
'”~U.S. SavingsBonds

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 61/2%.

This 6^2% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 

: that have not reached original 
maturity 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
oi’ after June 1,1979. Take

J So you see, Qfrvel

Bonds are gettingbetter all the- 
time. This new 6^% interest rate, 
together with the tax advantages 
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 news that 

should increase your- 
interest.

? * Bonds are a better15buy than ever before

sireiSKe Kaip gaoųs sKmpeonus, 
su aiueiiu auaumu auikaavo

i kiekvieną oaroą, lurejO gilią. 
, iO i vaizduote ir kompoziciniu mm- 

pndejo, kad kai-1 , .. .F Į etų. bavo eiliuotoje autooiogra-
iijoje j.s apie save taip dainuo
ja; _ _
Palikęs Biržų liūdną pilį. 
Kaune po studijas plušau, 
O pamatyt kitų kūrybą 
Į užsienį išsibasčiau, -

Mačiau Berlyno švarų miestą, 
I Sans Soucį kirptus medžius, 
Po to
Ir- jo 

Pajutęs 
tumo 
įžiebia 
Geidžiau visas uolas paversti 
Žmonijai kalbančia dvasia....

Baigęs studijas, J. Dagys 
nuo 1932

Vagies gudrybė
Automobilių vagis vieną

kit'S'.:

įnĄmerica

Paryžių išsvajotą 
muziejus turtmgus.
ten, kiek, aaug graks-

kaltas marmure,

pu-, 
sę pavogto' automobilio nuda-' 
žydavo geltonai, o antrąją rau
damai. Pagaliau jis buvo sugau
tas ir pristatytas teismui.

!• — Kodėl tu taip, dažydavai 
pavogtus automobilius? — klau
sė teisėjas. Vagis atsakė:

i — Kad liudininkų parodymai ■ šiamose parodose Lietuvoje, Lat 
būtų skirtingi ir dėlto mane iš- , vijoje ir Estijoje.
teisintum.

nepriklausomoje, atstovas Pablo Picaso apie save 
Lietuvoje buvo meno dalykų į ra^ė: 
mokytojas gimnazijose. Dirb
damas pedagoginį darbą, jis ne- 

į apleido skulptūrinės kūrybos ir* 
* su savo kūriniais dalyvavo Lie 
I tuvių Dailininkų Sąjungos ruo-

m.
Aš stengjųęsi patenkinti 

kritiku^ nesuskaitoma eile ma- ' 
žų gudravimų, kuriais kitikai

ŠOKIŲ BŪRELIS “RŪTAI’

; Denverio tautinių*, šokių-būre
lis “Būta” gyvuoja ir auga* Ten- 

* ka pasirodyti Įvairiomis, progo
mis:. Sununerf  ėst, Colorado Go
vernor’s Day, Octobėrfest ir 
United Bank, off Denver's 
“Christmas Around' the- World* 
Liepos mėnesį; šoko lietuvių- ge
gužinėje, gruodžio- mėnesį; Kąlėr 
dų eglutės- parengime. šių> metų 
sausio mėn-. “Rūta**-yra pakvies
ta pasirodyti “Coldrado Immi
grants-’ Day” ir> taip pat-Vasario 
16-tos dienūs minėjime,', kuria
meValyvasis in-Simas Kudirka.

I .. .
šiuo metu “Rūta” su mokytą

ja Aptamųa BuĮatiene r.ųpsi$§i 
kelionei. į Čikagą dalyvauji tau- 

-iinių šokių; šventėje.. Šįš. butelis 
yra užregistruotas-pąs Colorado 
valstijos sekretorių ir, JA'V.-bių 
Internal; Revenue Servięę, Bū
relio pirmiųinkas Arvydas. Ę. 
Juragius, vicepirmininkė Aldo
na Bulotaitė- ir- iždininkė Dalia 
Pliuškonyiė tiki, kadi toks susi
tvarkymas padės surinkti, aukų 
kelionei Į Čikagą.

Denverio šokėjai, linki i visiems 
aėkmės? Nauju’Metų proga iiy iki 
pasimatymo šokių šventąją.’,

Algirdas Afc Liepas

KNOIrW HEART

Dar besimokindamas gimna
zijoje J. Dagys domėjosi ir dai- 

I liojo žodžio kūryba Jis buvo 
; Biržų gimnazijos moksleivių 
j “Spindulio” organizacijos pir- 
i mininkas ir jos šapirografuoto 
i laikraštėlio “Saulėtekis” redak- 
1 torius, šiuo metu išryškėjo j b 
' gabumai kurti eilėraščius, ku
riuos spausdino “Saulėteky
je”, “Iliustruotoje Lietuvoje” 
ir net Amerikos lietuvių išeivių 
laikraščiuose.

Karui baigiantis J. Dagys, 
kaip ir mes visi tremtiniai, 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją, ats
kirtas nuo šeimos, kas jį skau
džiai prislėgė ir jis pasijuto de
juojantis ir klajojants žmogus. 
V. Vokietijoje 1946-47 m. J. Da
gys dirbo kaip mokytojas “Ži
binto” prekybos mokykloje. Ne
turėdamas tinkamų.darb.o sąly
gų kurti skulptūros kūrinius,

Aft
fe Į
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'DETROITO NAUJIENOS
INFORMACIJA APIE RUOŠIAMĄ VASARIO 16SIOS 

MINĖJIMĄ DETROITE

Vasario 16-sios iškilmingas j dovas Antanas Bukauskas, pa
minėjimas ruošiamas š. m. va- rengimų vadovas Petras Bukš- 
sario mėn. 10 d. 12:15 vai. Die-Į nys, jo padėjėjas Kostas Anta- 
vo - Apvaizdos parapijos salėje.; nas šurkus, kultūros reikalų va-. 
Minėjimas prasidės-su pamaldo:, dovė Dana Žebraitienė, Pilėnų 
mis 10130 vai. visose trijose Be- Į stovyklos administratorius Ste- 
tuvlų parapijų šventovėse. Or-; pas Lungys, padėjėjas Petras 
gamzaeijos prašomos dalyvauti i Jocius ir Jonas Simpukas, mo- 
D evo Apvaizdos, šv. Antano ir terų vadovė Angelė Šukienė, 
šv. Petro minėjime salėse su į Ūkio vadovas Juozas Kinčius. 
vėliavomis. Kuopos kapelionas kun. Kazi-

Salėje vėliavas tvarkys švy- mieras Simaitis; Revizijos Ko- 
turio Jūrų- Šaulių kuopos va-j misija: Albertas Misiūnas, Sta- 
dovybė. Iškilmingo minėjimo 
metu kalbės Lietuvos Generali
nis Konsulas . Vytautas Čeka
nauskas iš Los Angeles. Kas 
kalbės iš amerikiečių, dar kol 
kas nepaaiškėjo.

Iškilmingo minėjimo vado
vas — Dr/ Arūnas Vaittiekaitis. 
Detroito Lietuviu Organizacijų 
Centro Valdyba, kaip pareitais 
ir šiais metais, iškilmingo mi
nėjimo metu rašinių konkurso 
laimėtojams ir laimėtojoms. 
Aušros ir Žiburio lietuąnistinių 
mokyklų mokiniams įteiks do- 
vahas.

Organizacijų Centro Valdyba 
maloniai kviečia Žiburio ir Auš 
ros lituatistinių mokyklų moky
tojus ir mokinius organizuotai 
dalyvauti vasario 10 d. bažny
čioje ir iškilmingo minėjimo 
metu salėse. Iškilmingo minėji
mo metu meninę dalį atliks su 
instrumentalistais Jaunimo Cho 
ras; vadovas muzikas Stasys 
Sližys. Vėliavos pakėlimas mies 
to centre prie Rotušės įvyks Va
sario 16-sios dienoje 8 vai. ry
te į nuleidimas — 5 vai. p. p.

Organizacijos kviečiamos da
lyvauti.

Antanas Sukackas
/

ŠVYTURIO JURŲ ŠAULIŲ ■ 
KP. METINIS SUSIRINKIMAS

Paskutinė VakarienėLeonardo da Vinci

■ jis ten laimėjo (Rinkimai bu- o čia garbėtroškos stato ant kor
, vo klastojami.) Į tos mūsų tautiečių likimą ok.

+ + j Lietuvoje, vieton remti jų už-
K. Tutinąs

Susirinkimas įvyko 1979 m. 
gruodžio 30 d. Šv. Antano para
pijoj‘patalpose. Susirinkimą pra 
dėjo’ kp. Pif. Alfas'ukys: Bu
vo įnešta kuopos vėliava, atsis
tojimu pagerbti mirusieji.

Pirmininkas išvardino valdy
bos dalyvius: pirm. Alfas Šu
kys, vicepirm. Bronius Valiukė
nas, sekretorius Juozas Bražiū- 
nas, kasininkas Vincas Rinke
vičius. Spaudos informacijos va

sys Petrauskas ir Cicilija Bal
sienė; Garbės Teismas: Kazi
mieras Daugvydas, Kazimieras 
Špakauskas ir Romas Macionis. 
Kadangi pastarasis persikėlė į 
St. Butkaus kuopą, jo vietoje 
paskirtas Mykolas Abarous.

Susirinkimui pirmininkauti 
buvo pakviestas Antanas Su 
kauskas, sekretoriauti Antanas 
Vaitėnas. Sudaryto prezidiumo 
nirmininkas perskaitė darbotvar 
kę, kuri buvo priimta kaip 
skaityta.

juostelių, bet gana gera, Prisi
šokome, padainavome. Vadova
vo P. Euksnvs.

sos stovi, šiai dienai kasoje yra vo Apvaizdos parapijos salėje, O TEMPORA, O MORES!
4.437.77 dol. Revizijos Komisi- Lietuvių klube, Dariaus-Girėno 
jos pirm. Albertas Misiūnas pa- klube ir Dearborn Ills. Kininore 
sakė, kad jis tikrino kasos stovi,*salėje, o gal ir kur kitur. Pasta- 
bet akto nesurašęs. Stovyklos roję salėje teko man Naujus 
Pilėnai administratorius paaiš- ’ metus sutikti. Atsilankę per 50 
kino, kaip tvarkoma stovykla, j kviestinių jautėmės šeinūniško- 
ir painformavo susirinkusius,1-je nuotaikoje. Muzika iš įgrotų 
kad vasaros metų esą daug dar
bo; prašė talkos. Įsigijimui žo
lei piauti mašinėlei paaukojo

■ 50 dol., skatino ir kitus aukoti.
Kuopos 1979 metų atliktų dar- Virepirm. Bronius Valiukėnas 

bu smuikų pranešimą padarė savo pranešime 
□irm. Alfas Šukys, išvardinda
mas kiek per visus metus buvo pakelti į garbės 
suruoštų parengimų, buten: Alfą 'ūkį, Angelę Šukienę ir.me 
Naujų Metų sutikimas Kinmo- j Vincą Rinkevičių; susirinkimui /nai;st3/ 
re salėje Dearborn Hts, paren-1 pirmininkauantis Antanas L_ 
rimas Lietuvių namuose balan-! kauskas papildė, pasiūlydamas 
džio 22 d., parengimas Pilėnų i šiuo metu sunkiai sergantį (taip 
stovykloje birželio 10 d., pilėnų pat daug pasidarbavusį) Juozą 
stovyklos atidarymas vasaros: Bražiūną pakelti taip pat į gar- 
sezonui, birželio 23 d. Pilėnuo-! bes narius. Visi pristatyti ran- 
se Joninės, rugpiūčio 12 d. pa- ku plojimu pakelti į garbės ne
minėta Jūros diena J. M. Kiziu rius. c > 
sodyboje prie Detroito upės. S ve- į 
čių dalyvavo iš Čikagos ir To-Į 
ronto.

Šiuo metu statomas Pilėnuo
se paminklas už žu\msius ka
rius dėl Lietuvai laisvės ir Ne
priklausomybės, bus panašus į 
stovėjusį Kaune Karo Muzie-; 
jaus sodelyje pamiklą. Pamink-! 
las bus atidarytas šiais metais 
pavasarį. Darbams talkina bro
liai šauliai. Pirmininkas, baig
damas pranešimą, padėkojo vi
siems pasidarbavusiems ir au-J 
kotojams ir kvietė nemažiau tal
kinti ir šiais metais. Po keletą 
trumpų paklausimų pranešimas ^a/gh' sunkius’ virtuvės dar- 
buvo priimtas. j foUS) gamindamos parengimams

Kasininkas Vincas Rinkevi- j maistą_ Petras Bukšnys nurodė

įvertino pasi-Į. 
darbavusius šaulius ir pristatė 

irius kp. pirm.

Peržengiant į Naujuosius me
tus pirm. A. Šukys tarė trumpą 
žodį, išgėrėme šampano tostą už 
naujuosius metus ir sugiedojo- 

Lieluvos himną. Buvo geras 
, geri gėrimai ir gera 

gu_'nuotaika. Linksminomės iki 
antros valandos. Rengėjai — 
švyturio Jūrų šaulių Moterų 
sekcija.

Garbės Teismo pirm. Kazimie 
ras Daugvydas painformavo su
sirinkusius kad šiuo metu teis
me bylų nesą. Apie narių mo
kesčius, įsigijimą uniformų ir 
kario prenumeratą susirinku
sius painformavo pirm. A. Šu
kys; pageidavo, kad nariai ne
delsiant susimokėtų mokestį, 
įsigytų uniformas ir užsiprenu
meruotų žurnalą Karį.

Platesnį pranešimą padarė 
Moterų Sekcijos vadovė Ange
lė Šukienė, išvardindama visus 
pasidarbavusius, padėkojo už 
atliktus darbus. Moterys atliko

čius pranešė apie dabartinį ka-

J. A KIU IN TH! DARK. Ir Intymiu aubtytti
tRniyuud, paimti ii gyvenimo. Lengvu stilius, gyva kliba, mžiii tžleisu 
ISO p«L Kaina »J0.

Dr. Jvmu B. KaoČIua, HISTORT OF LITHUANIA. Lietavoa Isterija 
santrauka.nnc pat.aenuiu iki pokario setų. Vidutinio formate, 145
psL, kainuoja S3.3C.

Dr. Jotui B. Kanžlua, VYTAUTAS THI GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lieturor valstybė* ir jot kaimynu l»iorijj 
211 paL Kalni SS.OO. Kietaia virželiaia M.06.

Dauguma žiu knygą yra tinkamo* dovanot ivairiomlr progomii. Ju b 
kitai knygai galima jaigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntui Sėkj ei 
Pinigine perlaidą, ,

kad gelbstint moterims reikėjo 
transportacijos, kurią jis ir at
liko.

Klausimudse - sumanymuose 
Juozas Kinčius pasiūlė Pilėnuo
se ant kalno pastatyti Marijos 
statulą, Antanas Vaitėnas pa
siūlė prie baseino pastatyti šv. 
Jono statulą.

Užbaigai sugiedojome Lietu
vos himną ir buvo išnešta vė
liava. Susirinkimas buvo dar
bingas.

ITH Beiti HrIMm StrtM. CMa«, ffl. HM!

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d. Naujų Metų 
sutikimas Detroite ir apylinkėse 
įvyko net keturiose vietose: Die-

vtz mz

BALFO 76 SKYRIAUS 
PRANEŠIMAS

Balfo 76 skyriaus Detroite 
sekretorius Vladas Staškus pra
nešė, kad 1979 metų vajų gali
ma skaityti jau užbaigtu. Aukų 
surinkta $5,360. Stambesnėmis 
sumomis aukojo: E. Flecker 
$125, John F. Uznis $100. Nario 
mokesčių per visus jpetus su
rinkta $454. Narių mokestį ren
kant pasidarbavo Česys Šadeika.

Iš viso aukų ir nario mokes
tis sudaro $5,804. Balfo vado
vybė visiems aukotojams ir pa
sidarbavusiems nuoširdžiai dė
koja.

X-
Artėjant Vasario 16-ajai, Dc’ 

troito Lietuvių Organizacijų 
Centro valdyba pakvietė Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninką dr. Kazį Šidlauską pada
ryti informacinį pranešimą šv. 
Antano parapijos patalpose šių 
metų sausio mėn. 13 d. tuoj po 
11:30 vai. pamaldų.

Paskaita bus turininga ir 
įdomi. Po paskaitos bus galima 
.duoti..ir paklausimus, į kuriuos 
prelegentas mielai atsakys.

Organizacijų Centro valdyba 
maloniai kviečia visus Detroito 
ir apylinkių prijaučiančius lie
tuvius į ruošiamą informacinę 
paskaitą atsilankyti.

Antanas Sukauskas

Spaudoje kurį laiką rašoma 
I apie prof. J. Kuprionio ir daili- 
n'nko Jonyno bei kitų vizitus 
ok. Lietuvoje. Girdėjau, jog 
“Akiračiai” mini, kad dr. L. 
Kriaučeliūnas buvęs Maskvoje. 
Siuntęs sveikinimus iš Upsalos 
ir kitos vietovės, bet pabūgo 
siusti iš Maskvos ir nesiteikė 
papasakoti savo įdomių kelionės 
įspūdžių, nors spaudoje buvo 
bandoma išprovokuoti.

Kaip ten bebūtų, ALTos vice
pirmininkas ir Vyčių delegatas 
pagal dabartinius nutarimus nu
sižengė drausmei ir etikai. Oru
mas ir garbė reikalavo, kad iš 
tų iškilmingų pareigų pasitrauk
tų prieš išvykdamas į Maskvą. 
Vieno pokalbio metu P. Stra
vinskas nuoširdžiai patarė pasi
traukti iš tų pareigų. Deja, jis 
to nepadarė. (T. Žiburiuose lap
kričio 22 d. T. Venclova pataria 
oficialiems asmenims nevykti į 
Sov. Sąjungą.)

Visi iš patyrimo žinome, kad 
dr. L.K. yra šokių švenčių nepa
mainomas vadovas. Tokius kon
krečius uždavinius atlieka kaip 
nė vienas kitas. Politikoje, ar 
tai trūksta principingumo, ar 
nuovokos, kartais ima ir pasi
meta bei pasineša į klystkelius.

Žinom, kad buvo žymi asme
nybė Liet. B-nės veikime. Rašė 
spaudoje, gynė ALTą, rėmė J. 
Jasaitį... Bet nei iš šio, nei iš to, 
dalyvavo posėdyje pas Zalato
rių. Spaudoje pareikšta daugiau 
negu su nusistebėjimu. Persi
metė į kitą kraštutinumą.

‘.Kooperavo naujuose rinki
muose su frontininkais. Ne ką

• Nuvažiavo į Worcesterį su dr. 
; Valaičiu, neturėdami mandato 

pasirašyti sutartį, bei ištirti si’ 
tuac.ją, informuotis kooperavi- 
mo reikalu. Parvežė 6 punktus, 
kurių priėmimas yra tolygu

Į likvidavimui ALTos, kuri mus 
išgelbėjo nuo boiševikų teroro.

Per ALTos suvažiavimą, kai 
buvo prim nta, kad jam, kaip 
ALTos vicepirmininkui, nede
rėjo dalyvauti buv. Pakšto sa
lėje koncerte, kuriame buvo at 
siųsti dainininkai iš ok. Lietu
vos. Užuot aiškintis, jis demonst
ratyviai nuo prezidiumo stalo 
pakeltu tonu sušuko: “Až ėjau 
ir eisiu’’.

Perdaug nenustebom jo’ da
lyvavimu V. Daunoro koncerte. 
Kai per Šluto radijo valandėlę 
buvo paklausta atbėgusio Rin
gaudo opinija apie V. Daunorą, 
tai jis, neabejodamas, atsakė: 
“Daunoras atvažiavo su Mask
vos dokumentais”.

Kai tarp kitų buvo iškviesti 
į Baltuosius Rūmus dalyvauti 
vaišėse su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II, tai nuotraukoje 
buvo gretimai prie popiežiaus. 
O žmona parašė tiesiog senti
mentus. ..

Įdomu, 
vizituoti 
nius? Ko

Žmonės
ir visaip komentuoja mūsų 
džiūnų 
abejones, kur nuvairuos mūsų 
organizacini, kultūrinį ir poli
tinį veikimą?

Ok. 
save į 
ja už 
laisve,
dą informuoti laisvąjį pasaulį,

Į mojus!

ar ir Maskvoje teko' 
komunistų patikėti- 
tylėti ?
kalba, trauko pečiais

(ii- 
pasimetimą ir kelia

— Antradienį Europos biržoje 
už aukso unciją mokėjo $624.

Mūsų spaudoje
Bendruomeniuinku pažidai *Į* 

nieko nereikia

Vienybės 20 /9 nr. Stebėtojas,^ "į. 
dueda tokią pastabą:

i 1
AL'fos Clevelande sušauk-*****- 

į tani f Amerikos Lie—-
tuviu kongrese, sakoma, buvęs-^ 
sąmokslas AL t ą likviduoti, pa
jungiant jį s u p o 1 įtikėjusios 
Bendruomenės vadovybei. AL . 
stovai užmojį griežtai atmetė, ’ 
kaip jokiu būdu nepriderainą 
senųjų Amerikos lietuvių gar
bei, tradicijoms bei jų pasi
šventimui Lietuvos lasivei nuo 
imigracijos pradžių 1869 me
tais. ALTą senieji Amerikos lie
tuviai savo politinių srovių susi
tarimu atkūrė 1940 m. Bendruo
menė atsirado tik 1950 m., pra
džioje, kaip “tremtinių” organi
zacija Vokietijos stovyklose. At
vykusi kaip išeivė Amerikon, 
Bendruomenė sulaužė duotus 
pažadus seniems Amerikoj lie- . 
tuviams, kurie čia veikia nuo 
1869 metų, užsįįmti vien lietu- .

, vybei palaikyti kultūriniais dar
bais, ir pavirto dygliu ežiu, įsi
rioglinusiu į ramaus bei darbš
taus kurmio gūžtą. Politinis 
Bendruomenės pozavimas neda
ro jai nei garbės, nei yra reika- 
lingas, nes duplikuoja ALTos 
nuo pat pradžių gerai vedamą . 
darbą- K. Petrokaitis (

Lietuvoje žmonės išstato 
didžiausią pavojų, kovo- 
žmogaus teises, tikėjimo 
leidžia pogrindžio spau-

— Sovietų valdžia nemane,.^ 
kad įsiveržimas į Afganistaną Mi 
galėtų sukelti tiek daug pasi- i# 
piktinimo visame laisvame pa-__ 
šaulyje.

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

» BŪPESTINGAl IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL- 
.... DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

B. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS 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. Kieti 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
1739 S. -Halsted St, Chicago, IL 60608

--------- --------- -— ----------------- ------ ------- ---------- ------------------- ————   

Id yur nodez-A 
stuffed ub?
Get instant relief
With BENZEDREX'

INHALER 
nasal decongestant

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJIENOSE OALIA'.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A. J. Gv«^ — MINTYS IR DARBAI, 23® p«L, IMI

metą Jvyjdnt. J*blonikic ir Totoraičio jauno dienai tr 
rtpmUM- —--------------------- . ......—■—---------------- -——-----

Or. A- J. — DANTYS, Ja prletlūra, rreikau Ir trr^L*
Kietai! rlrfcellalK tleto> M.00 dabar tik ------ ------—
MlnJcttalf rirtellab tik____________________ ___ —«

Or. A. X — A U KITA KULTOAA — tlAUtO* XMOM1K
jMJod4w p* Aoropą įrpCdil*l. Dabar tik -----------------

17W 5*. HAL8TJCD 8T, CHICAGO.ILL. M»ei

3.

4,

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

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

Minkšti viršeliai___

Minkšti viršeliai

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai___

Čekį reikia išrašyti

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti dolerį palto Išlaidom*.

$10.00

$15.00

110.00

I «■ fi, ju~ Thursday, January 10, 1M0
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ruošdavo naujus planus, kalbėjo apie maisto auginimą, 
bet duonos kaip nebuvo, taip ir nebuvo. Neseniai atšventė 
60 metų “revoliucijos” sukaktį, bet maisto reikalas .ne
pagerėjo.

As of January 1, 1980 
Subscription Hates:

Chicago $45.00 per year, $24 00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities 340.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

25 cents per. copy

Nuo sausio pirmos dienos

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams ___    $45.00
pusei metų .......    $24.00
trims mėnesiams................ $12.00
vienam mėnesiui —....____  $5.00

metams _____   $40.00

pusei metų —.------------------$22.00
trims menesiams __ _ $15.00
vienam mėnesiui ..________ $ 4.00

Kanadoje:
metams -________________  $45.00
pusei metų ------------------ --- $24.00
vienam mėnesiui  $ 5.00

Užsieniuose:
metams -------------------------- $48.00
pusei metų ...........  $28.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, . 1739 So. ELalsted St, Chicago, 
IL .80608. Telef.’421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyra sekmadienius, iw 
y vai rytr ik' 5 vai vakaro šeštadieniai* — .iki U vai

Prezidentas Carteris, būdamas labai gerai informuo
tas apie Sovietų ekonominę padėtį, nutarė neparduoti So
vietų valdžiai užsakytų 17 milijonų metrinių tonų javų, 
kai Sovietų valdžia įsiveržė į Afganistaną ir pareiškė, kad ’ 
iš to krašto nesitrauks. Prezidentas Carteris buvo pr ža
dėjęs maisto pardavimo, nesustabdyti dėl nesvarbių prie
žasčių. Afganistano užėmimas rusams atrodė nesvarbus 
dalykas. Jie vyko į Afganistaną “Kabulo valdžios kvie
čiami”. Jie buvo pasiruošę iš Afganistano išsikelti, kai 
bus “nuginkluotos amerikiečių ir kiniečių ginkluojamos 
gaujos”, kaip sakė Sovietų radijas. Bet prezidentas Car
teris kitaip į visą reikalą pažiūrėjo. Jeigu Sovietų valdžia 
pasiuntė karius Afganistanui užimti, sulaužydama tarp
tautinius įstatymus, tai prezidentas turi teisę sustabdyti 
javų pardavimą Sovietų Sąjungai. Jeigu rusai gali lau
žyti tarptautinius pažadus, tai prezidentas gali laužyti 
pažadą ir neparduoti Sovietų valdžiai reikalingų javų.

Kyla klausimas, kodėl Sovietų Sąjungos valdovai ne
pajėgia pasigaminti pakankamai duonos savo krašto gy-

17 milijonų metrinių tonų
Amerikos ūkininkai, be kraštui reikalingų javų, už

augino, išdžiovino ir paruošė dar septyniolika milijonų 
metrinių tonų javų, kuriuos užsakė Sovietų valdžios pirk
liai, zujusieji po Amerikos javų rinkas ir užsakiusieji 
tokią didelį javų kiekį. Rusai praeitų metų rudenį jau iš- 
sivežė iš Amerikos aštuonis milijonus metrinių tonų javų, 
bet ateinančiais dviem mėnesiais tikėjosi išsivežti dar 17 
milijonų tonų javų, tinkamų žmonėms ir .galvijams 
maitinti.

V .p
Metrinė tona‘javų, pagal Britaniką, sveria 2,204.62 

svaro. Tai didelis kiekis javų, 0 jeigu turėsime galvoje, 
•L «kad rusai nupirko 17. milijonų metrinių tonų, sveriančių 

po .2,204.62 svaro kiekviena, -tai: kiekvienam bus aišku, 
kad;rusams buvo ręjkalingas didelis javų kiekis.. Jie jau 

-gavo daug-javų Amerikoje,’bet jiems dar daugiau reikėjo. 
Tai ne pirmas "metas kai -Sovietų valdžia užsakė tokius 
didelius kiekius javų-Amerikoje. Buvo metų, kad ji javus 
supirkinėjo ne tik Amerikoje, bet Kanadoje, Australijoje 
ir kituose kraštuose. Paaiškėjo, kad Amerika yra didžiau
sias grūdų aruodas pasaulyje. Kanada ir Australija mo
ka javus auginti, bet tiek išauginti, kiek Amerikos ūki
ninkai išaugina javų,-niekas nepajėgia. Reikia neužmiršti 
■kad Amerikos ūkininkams valdžia mokėjo, kad tiktai že
mės nedirbtų ir javų neaugintų. Kada rasai pasižadėjo 
ištisą dešimtmetį pirkti Amerikoje augintus javus, tai 
ūkininkai pradėjo arti dirvonuojančius laukus ir auginti 
rugius, kviečius, kukurūzus, soją, avižas, ryžius, dažnai 
ir kitus augalus. Jų tiek priaugindavo, kad galėjo mai
tinti ne tik badaujančias tautas, bet galėjo parduoti javus 
ir Sovietų valdžiai.

.Rusijos komunistai, pagrobę -Rusijos .valdžią,.atėmę 
ūkininkų žemę , ir ūkininkus padarę didžiausiais -vergais, 
bandė pagaminti daugiau javų, bet jiems nesisekė. Nespė
davo ūkininkai, dirbdami valdžios, dvaruose,-surinkti der
lių, tuojau Sovietų policija, čekistai, partijos vadai, ".o vė
liau ir Sovietų kareiviai, atimdavo ūkininkų išaugintus 
javus ir nuveždavo į kariuomenės sandėlius. Maitinosi 
kareiviai, policininkai ir partijos nariai, o kiti badavo.

ventojams maitinti? Caro laikais rasai turėjo pakanka
mai duonos. Jie galėjo maitinti visą Vakarų Europą. Tuo 
tarpu Rusijos komunistai, pagrobę visą didelės valsty
bės ūkį, per 60 metų neišmoko išauginti pakankamai duo
nos. Pačios protingiausios Sovietų galvos, pajėgiančios 
paruošti geriausius karo planus, pastatyti didžiausius 
kalėjimus, valstybės darbams įkinkyti įvairiausius ver
gus, nepajėgia suplanuoti,, kaip visoje Sovietų Sąjungoje 
pasigaminti pakankamai duonos.

Patys geriausieji Sovietų valdžios planuotojai per 
vienerius metus paruošė geriausius planus Afganistanui 
pavergti. Jie sutraukė reikalingas jėgas, užėmė milžiniš
kus plotus ir per dvi savaites pavergė 17 milijonų gyven
tojų. Jie užėmė visą Pakistano pasienį, pasiekė strategi
nius kalnų kelius ir artėja prie Irano sienų. Niekas taip 
lengvai ir taip greitai nepajėgtų okupuoti tokios didelės 
valstybės ir pavergti tiek daug žmonių, kaip tai padarė 
Sovietų valdžios kariai. Afganistaniečiai buvo kovotojai, 
bet jie buvo užklupti taip staigiai ir taip netikėtai, kad 
jie neturėjo laiko pasprukti nuo Sovietų karių, moder
niomis mašinomis persikeliančių nuo vieno 
punkto prie kito.

Pačios šviesiausios sovietų galvos per 
planuoja, kokiu būdu pavergti visą pasaulį, 
kita ■'politinė grupė, kuri pajėgtų paruošti planus ki
toms tautoms pavergti. Ji pajėgė pavergti ukrainiečius, 
gudus, gruzinus, a.zerbeidžianus, mongolus, lietuvius, 
latvius, estų, rytų vokiečius, o dabar pavergtųjų skai
čius padidintas dar 17 milijonų afganistaniečių. Reikia 
manyti, kad gabūs sovietų planuotojai jau ruošia pla
nus ’Pakis tanui pavergti. Jie mano, kad .Iranas nukris

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KETVIR
TOJO KONGRESO NUTARIMAI

strateginio

60 metų 
Vargu yra

Pasaulio lietuvių jaunimo bė. Kokia bus ateities Lietuvos 
ketvirtasis kongresas įvykęs , vidinė santvarka, priklausys 
1979 m. liepos mėn. 11 — 29 d.! nuo jos -piliečių. Tačiau tikime, 
D’džiojoje Britanijoje ir Vaka- kad Lietuvai išsilaisvinus, jos 
rų Vokietijoje ir atstovaująs gyventojai remsis demokrati- 
Argentinos, Australijos, Brazi- ■ niais. pagrindais, t. y. laisvo ap- 
lijos, Didžiosios Britanijos, Ita-j sisprendimo teise, gerbs pa- 
lijos, Jungtinių Amerikos Vals- grindines žmogaus teises, skirs 
tijų, Kanados, Kolumbijos,.Pran valstybinius.ir bažnytinius rei- 
cūzijos, Švedijos, Urugvajaus, __
Vakarų Vokietijos ir Venecue- diplomatiniais keliais būtų be
los lietuvių jaunimui, aptaręs 
rūpimuosius klausimus, skelbia 

PLJK nutarimus.

POLITINĖ SRITIS
KUO .MES TIKIME

Kiekviena tauta r turi teisę 
spręsti savo likimą. Kiekviena 
tauta turi teisę puoselėti savo 
kultūrą, kalbą, kurti savo isto- 
r-’ją. ’Kiekvienos tautos nariai 
turi teisę laisvai veikti pagal 
savo įsitikinimus. Kiekviena 
tauta turi teisę • gauti ir skleisti 
žinias nevaržomai.

-Žmogaus ir-tautos teisės-yra 
neatskiriamos sąvokos. Šios ‘ tei
sės -negali-būti-antraeilės pasau- 
l’nės ‘taikos idealui. ’Kol žmo
gaus ir" tautos ' teisės'- bus -neigia
mos. ’'kol -bus polit-nių kalinių,

kalus. Be .to, mums rūpi,1 kad

IV

be mūšio, nes sovietų agentai jau pačiame Irane rėkiau- 
,so mulos Chomeini. tų-imperializmo primestoji -sanr 

varka ir; iš jos išplaukianti pri- 
Visa nelaimė, kad tie garsieji sovietų .planuotojai' ^erstinė -rusifikacija paneigia 

apskaičiavo, kaip užimti 17 milionų tautą, , bet jie mena-1 s:asT.te,Ises okuPuotoŪe JLietu*0' 
jegia užsiauginti U milijonų tonų javų. Jų .nelaimė,,  kad
JAV nutaie nepaiduoti rusams ■ būtinai reikalingų j17 -mas-ir tikiučiųjų "teisių ,-nęigi- 
milijonų metrinių tonų javų. .Reikia manyti, ?kad prezi- -nias. i
dentas Carteris, vietoje planų Afganistanui -pavergti,! Skalaujame, ’"kad visos -pa- 
privers rusus pasirūpinti, kaip duona pasigaminti įDuo- tautos pripažintų Aie- 
na. auga didžiausiuose Rusijos • plonuose. Nereikia ;jos

,. • laisva • ir i-nepriklausoma •, vaistyKiekvieną dešimtmetį, kiekvieną penkmetį agitatoriai ieškoti Afganistane, Azerbeidžiane ir Lietuvoje.

damas .pastangos prijungti prie 
Lietuvos.tas sritis, kurių,gyven- 

i tojai bus išlaikę, lietuvių kalbą, 
1 kultūrą ir tautinį .sąmoningu
mą. ^T&imės, kad atstovai .iš 
išeivijos bus kviečiami į bend
ras tautos ateities diskusijas.

Tikime, kad kuo glaudesni ry
šiai tarp okupuotos . tėvynės' ir 
.išveivijos stiprins .mūsų bend
ras jėgas. Tikimės, kad tarp 
mūsų ir Lietuvos jaunimo išsi
vystys gyvas, nuoširdus, aktua
lus, ir našus dialogas, per kurį 
siektume .bendrų ..tikslų.

. Tše vjįos rūpestis paskirais 
lietuviais yra grindžiamas ti
kėjimu, kad jei bent .vieno lie
tuvio . žmogiškosios . ar tautinės 
‘e:šės yra varžomos, laisvojo 
oasaulio lietuviai yra .įpareigo
ti kovoti prieš .tų teisių, pažeidi
mus.

Mūsų tikslams pasiekti, pasi
sakome už du pagrindinius or
ganizuotos veiklos būdus. Pir
ma, teigiame, kad visi išeivijos 
veiksniai bei organizacijos, ku
rie rūpinasi Lietuvos laisvini
mo byla yra remtini. Antra, jau
čiame pareigą patys, savo jė
gomis paveikti pasaulio viešąją 

■ nuomonę įvairiais taikingais bū
dais. Konstatuojame, kad tero
ro priemonių vartojimas išei-

vijoje yra nemoralus ir griežtai 
smerktinas.

Tuo pačiu konstatuojame, kad-: 
Lietuvos laisvinimo byla nėra 
vienintelis svarbus išeivijos po-, 
litinis uždavinys. Lygios vertės 
išeivijos politinis uždavinys yra 
gyvenamųjų kraštų valdžių 
įtaigoj imas, kad būtų sudaro
mos palankios sąlygos visuome 
niniams bei kultūriniams reiš
kiniams išeivijoje.

ŽMOGAUS ..TEISĖS
Pastaruoju metu pasaulyje 

yra atgijęs susidomėjimas žmo
gaus teisėmis ir organizuotu 
protestu prieš š.ų teisių .pažei
dimus. ‘Tokios organizacijos 
kaip “Amnestijos internaciona
las?’ ir “Tarptautinė žęnogąus 
teisių lyga” vakarų spaudoje 
randa didesnį susidomėjimą ir 
platesnę paramą. ^Žmogaus tei
sių judėjimo sustiprėjimas yra 
Leigiamas ir remtinas reiškinys. 
Jis -paremia ir atspindi mūsų 
principus ir. įsitikinimus.

T.kime, kad žmogaus teisių 
judėjimas yra naudingas Lietu
vos intefėsams. Daugelis brga- 
iizac;jų, "kurios rūpm&si žmo
gaus teisėmis, rūpinasi’ir lietu
viais politiniais kaliniais.

Iše’‘vijos veiksniai, ©'"’''niza-r 
'i O'; bei pavieniai asr e”: s., ku
rie rūpinasi Lietuvos būkle, tu
ri -savo ve klą išplėsti, aktyviai 
įsijungdami į .žmogaus teisių 
sąjūdį. Sveikiname JAV-ėse įs
teigtą “Koaliciją Petkui-ir Ga
jauskui laisvinti” ir Kanadoje 
sudaryta ‘“Lietuvių komitetą 
žmogaus teisėms ginti”, kurie 
yra tokio įsijungimo pavyzdžiai.

(Bus daugiau)

— Antradienį Sovietų ka- 
nuomenės vadovybė 'pasigyrė, 
kad Afganistane jau turėjo 120 
tūkstančių Sovietų karių.

Ltn. PETRAS BIRŽYS

Karininkas Antanas Juozapavičius
(Ištrauka iš biografijos)

1. NUO KŪDIKYSTĖS IKI SUGRĮŽ
TANT Į VILNIŲ

Antanas Juozapavičius gimė 1894 m. vasario 
m. 13 d. švokštonių dvare, Vaškų valsčiaus, .Bir
žų — Pasvalio apskrities. Krikštytas Vaškų pa
rapijos bažnyčioj.

Antanas dar buvo mažytis, kai" jo tėvai per
sikėlė iš švokštonių į Papušės dvarą. Papušės 
dvaras ilgai jo atsiminimuose pasiliko. Antanui 
itin jos buvo malonios, nes vėliau paragavo kar
čių vargo vaišijų.

Tarnai Antanuką vadino ponaičiuku. Kiti gin 
čydavosi. Sakė, jeigu lenkiškaikalbėtų — būtų 
ponaičiukas, o. dabar lietuviškai. Antaniukas su 
tėvais ir tarnais visada lietuviškai kalbėdavo.

Kada Antanukas turėjo 7—8 metus, tėvai 
persikraustė iš Papušės dvaro į Rygą.

Nuvažiavus Rygon ir apsigyvenus blogame 
priemiesčio kambarėlyje. Antanukas pajuto, kad 
ten. Papušėj, buvo kur kas geriau irlinksmiau 
gyventi.

Dažnai ji.;ai tėvelių prašė sugrįžti Papušėn. 
Matydamas, kad kiekvienas toks prašymas ma
mytei ašaras išspaudžia, o tėvelis susirūpina ir

net nusimena, liovėsi paskui ir beprašęs. .Matė ji- .savo vyrai ’kad /Antanukas; laba i mant^gus, ge- 
^ai, kad-vistiek neberįš.

Retai Antanukas tėvelį ir tematydavo./Žino
damas, kad tėvelis važinėja, norėjo ir jis pasiva
žinėti. Dažnai tėvelio prašė pasiimti jį -su -savim 
pasivažinėti. Jam prisimindavo tie smagūs .lai
kai, kai Papušėj bernas jį vežiodavo, kaip būda
vo tada gera ir smagu! Vėliau tėvelis jam paa:š- 
kino, kad “Papušėje mus vežiojo, o dabar mes tu
rime vežioti...”

Susirado Antanukas gatvėje sau draugų. Su
sibičiuliavo su jais. Kartu su miesčionėliais, dide
liam jų būry, žaidė, bėgiojo, rėkavo, išdykavo. 
Galvėje daug ko jisai ičmoko, daug į ką įprato, 
į ką nebūtų įpratęs Papušėj. Draudė motina An
tanuką, mokė, pratino prie gero, bet visko susek
ti negalėjo. Tuo labiau, kai ji susilaukė dukrelių, 
kurias prižiūrėti jai vienai reikėjo. Tada Antanu
ko pusdieniais, kai kada ir ištisą deną, nematy
davo. Atbėgs, užvalgys, dažnai duonos gabalą 
nusitvers ir bėga gatvėn.

1902 metais rugsėjo mėn. tėvas užrašė Anta
nuką į liaudies mokyklą prie Rygos katalikų baž
nyčios. Koks buvo vaikučio džiaugsmas, pirmą 
sykį atsisėdusiam mokyklos suolan. čia, mokyk
loje, jisai pajuto skirtumą tarp gatvės ir mokyk
los vaikučių.

Pirmą žiemą, leidus sūnelį, motina

ras. ir išmintingas pasidaręs.
^Karštas lietuvis, liaudies mokytojas TTuividas 

Antanas, pastebėjęs 'Juozapavičiūko gabumus, 
pasišaukė jo tėvą, prikalbėjo sūnų leisti į gimna
ziją. Patsai pasisiūlė labai palankiomis Juozapa
vičiui sąlygomis paruošti.Antaną gimnazijom

Materiale Juodapavičiaus padėtis tada jau 
buvo pagerėjusi. Susimąstė tėvai apie savo vie
nintelio sūnaus ateitį.'Mokytojo patarimai (giliai 
įsmego tėvui į širdį. Nutarė iš paskutinių Įleisti 
sūnų .į gimnaziją.

1905 m. rugsėjo 16 d., kaip tik tais laikais, 
kada Lietuvoje ..ėjo smarki politinė kova, Anta
nas įstojo į Rygos -Aleksandro gimnazijos pųrnią 
klasę.

(Bus daugiau)

V. KAROSAS

Užbaigiant Vilniaus univer
siteto minėjimą

(Tęsinys)

“Kas neigė Koperniko, Galileo, o .vėliau 
gyrėsi, Darvino, iškeltas mokslines tiesas, tas buvo ir yra

laikomas obskurantu. Lygiai, kas nesupranta re
nesanso, humanizmo ir reformacijos atskleistų 
mokslinių tiesų ir idealų, ant kurių pagrindų .iš
augo modernusis pasaulis ir Vakarų demokratija, 
tas negali pretenduoti į Vakarų kultūros moks- 
Jiriinkų eiles”: (Mūsų Sparnai, 1974 m. Nr. 36)

Deja, praslinkus dar vienam penkmečiui nie-
I ’ ■

kas esminiai nepasikeitė išeivijos kultūrinėje pa
dangėje, kaip tai įrodė plačiai nuadėję Vilniaus 
Uxto minėjimai, Kuomet istorija revoliuciniais 
šuoliais lygiuoja į ateitį, pasitraukę iš Lietuvos 
profesoriai ir mokslo žmonės, didėjant amžiaus 
naštai, vis labiau skęsta praeityje, ieškodami ten 
atsakymų Lietuvos ateičiai, drauge su savimi 
krankdami į savo sūkurį ir naujai priaugančią 
:šeivijoje intelektualų kartą.

Kada įvyks išganingas lūžis lietuvio sąmonė
je tarp ^atgyventos epochos ir naujai besiformuo- 
iančio pasaulio, kuriame’Lietuva-tu rėš surast sau 
rietą? Ar įstengs naujės kartos išeivijos protai 
'utiesti idėjinius-kelius lietnvių-tautai į ateitį, ar 
paliks tą uždarini atlikti pavergtiems lietuviams? 
TQks manyje iškilo klausimas, apžvelgus Vilniaus 
u-to: minėjimus,-kuriuo-pasidalinu su -savo tautie
čiais.

(Pabaiga)
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SVEHTO RASTO PAMOKYME ix PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

KĄ VĘIKIA MIRUSIEJI ŠVENTIEJI?
Mirusieji šventieji ir nešventieji nieko nebeveikia; jie miega 

ir ilsisi kapuose išlaukia prisikėlimo. Jie nepasidaro angelais ir 
negarbina Viešpatį Psalme 115:17 skaitome: “Ne mirusieji gina 
tave. Viešpatie, ir nė vienas, kuris nužengia į tylumą” (Skvir. 
Vert: wį mirusių buveinę^ ebr. “šeolį”). Garsusis Senojo Testa- 
mento-rašytojas, Izraelio karalius, sako: ‘ Ką tik tavo ranka gali 
padaryti, tuojau daryk, nes nei darbo, nei proto, nei išminties, 
nei žinojimo nebus kape (šeolyje), į kurį tu skubiniesi” (Mokyt. 
9:10), Mat, žmogus yra padarytas iš žemės, todėl mirdamas vėl į 
žemę- sugrįžta. Turime garbinti Viešpatį D.evą kol esame gyvi. 
Todėl parašyta: “Tąigį ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, 
visa darykite Dievo garbei” (1 Kor. 10:31). 146-je Psalmėje skai
tome: “Girkite Viešpatį. Girk mano siela Viešpatį. Aš girsiu Vieš
patį kolei esu gyvas. Palaimintas keno padėjėjas Jokūbo Dievas, 
kurio viltis' Viešpatyje, jo Dievuje”.

SY. RASTO TYRINĖTOJAI
x Munkant, Vąa Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Magdalena birute S.ankūnienė Studija (Grafika)
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AKUŠERIJA ir- moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building Tai. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimo.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinikos 
Medicinos direktorius

t93l S. Manheim Rdw Westchester, IL
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

BE 3-5893

’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SRSCiALYfit AKIŲ LIGOS 

Wjtf-IMjd Strapt 
Valandos pasai ssfitarim*.

DR. JWK PLECKAS 
QRTPMWRISJAS, 

' KALBA LIETUVIŠKAI 
W. 71 St. Tel. 737-5144 

Tikrina Pritaiko akiniai 
\ “contact leasM”

VlŪvifiai niatarimą. Uždaryta treč.

ir

DR.LĘ0NAS SEIBUTIS 
, INKSTŲ; PŪSLES IR 

PROSTATOS, CHIRURGIJĄ
\ WE»> C9nb STREET

; VaL AntnuL .1.-4. popiet, ..
. ketvirtd. 6—1. w. vak.

\ofko telef.: 774'430 

Rezui^ndioe telef.: *43-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IRCHIRURGAS

Ofisas 2H3L WE£T SVhrSYftSTr

OFISO‘VAL.: pina., antrad.. trečiafl-

MOTERU KLUBO VEIKLA
Lietuvių Brighton Parko Mo

terų klubo priešmetinis susirin
kimas įvyko gruodžio 6 d. Ane-. 
lės Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Susirinkimą atidarė 
pirmininkė Nellie Skinulis 1:15 
vai. popiet ir pranešė liūdną ži
nią, kad mirė klubo narė Jose
phine Kazlauskas. Susirinkimas 
vienos minutės tyla ir susikau
pimu pagerbė mirusios atmini
mą ir pareiškė gilią užuojautą 
jos šeimai.

Nutarimų raštininkė Eugeni
ja Strungys perskaitė praeito ■ [ų gyvenę 
susirinkimo protokolą. Jis buvo Ispanijoje, būtų tikrai laimėjęs 
klubo narių vienbalsiai priimtas., kardinolo kepurę.

Į klubą įstojo keturios naujos i Šiauliuose jis tebuvo kapelio- 
narės: Alice Hochspring, La- nas jr jautėsi patekęs i liliputų 
veme Nasakaitis, Anna Bieniek,žeme Bet ir š-auliuuse Rodze- 
ir Estelle Bobeh, kurios buvo vičius iš kart priv8rtė daug apie 
entuziastingai sutiktos.

Klubo valdyba atsilankiusias 
nares pasveikino su šventėmis, 
linkėdama linksmų Kalėdų ir 
laimingų bei sveikų Naujųjų 
metų.

Serganliosios narės: Veronika 
Šakėnas, Paulina Shlaustas (jau 
mirusi). Sofija Dorin, Anna, 
Stumbris ir Alice Baranauskas. 
Buvo paprašyta aplankyti ser
gančias nares.

Buvo paskirtos kalėdinės do
vanos , laikrąsčyįi^ Nąujjenos, 
Sophie Barčui radijo programai 
ir Veteranams.

Į knygų revizijos komisiją iš
rinktos: Antoinette Juozaitis, 
Anna Condux ir Emilija Survi
las. Jos susirinks sausio 15 dieną 
2 valandą popiet Nellie Skinu
lis. namuose.

Buvo pranešta, kad yra užpra

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Kinu Rodzevičiųs į save kalbėti, šiauliuse atsiradęs 
.bene 1896 metais, garsėjo savo 
i iškalbingumu, sakydamas len
kiškus pamokslus inteligentams 
ir :š karto subūrė apie save ger
bėjų gretas. Per pamokslus lie- 

jtė. Šiauliams aktualiąsias temas, 
o tai buvo bedievybės ir litvo- 
manijos klausimai. Tuo būdu 
Rodzevičiųs viešai pasisakydavo 
dėl tokių gyvenimo opų, kurios 
ne vienam šiauliečiui knitėjo 
širdį. Frclitų rikiavimas vyko 
sparčiau.

Nuo 1898 metų Rodzevičiųs, 
tapęs abiejų gimnazijų kape
lionu, pradėjo organizuoti slap
tas mokinių kuopeles, atrinkda
mas patikimus ir gabiausiuo
sius. Paruošęs, jų. dalį įtraukė į 
Tavąjį sekimo aparatą ir per la
biausiai patikimus sekė, kas bu
vo daroma mokinių tarpe, mo
kykloje. bendrabučiuose, net 
šeimose. Per pamokslus pulda
vo pažangiuosius Šiaulių veikė
jus ir ypač ‘litvomanus’. Paga-

Man gimnaziją baigiant, šiau-1 
lių ‘lenkai’ netikėtai susilaukė1 
vado. Juo buvo kun- Julius Rod- 
zevičius. Labai ekspansyvus vy
ras, geras kalbėtojas įr augštes- 
nio intelektualinio polėkio, kaip! 
eiliniai mūsų dvasininkai, am
bicingas ir kovoje jiesirinkęs 
priemonių. Rodzevičiųs, jei. bū- 

viduranižiais. ir dar

šytos mišios už visas mirusias 
klubo nares sausio 27 d. 10 vai. 
ryto šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Narės, kurios gali, prašomos tą 
dieną ats'lankyti ir pasimelsti 
už mi^us'as nares.

Kasmet gruodžio mėnesį yra 
renkama nauja valdyba. Šį kar
tą 1230 metams p< 
vusi valdyba, kuri taip suside
da: pirm. Nellie Skinulis, vice- 
pięm. Julia Baniąnaūskaš, sėkr. 
Eugenija Strungys, finansų rast.

• Bronys Žemgulis, kasininkė An- 
r.ette Kalys, kasos 

Paggy Dovydauskas, 
Eugenija Strungys. - 

Po susirinkimo buvo 
Sekantis

įvyks vasario 7 dieną.
Eugenija Strungys

wig»L.iwiiarinj»..

orthop^a^pbotezlstaf 
ASGNMi—BmJeeaL Med oan- 
dažaL Spaciall pagalba &'?!•■« 
•Arėk- STOWwt»>'lr t? f
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Qg.. C,. K. BOBEkiS:
Prostatos,; inkstų ir.šlapumo 

takų,, chirurgija..
. _5025_ CENTRAL. AVĖ-

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

PERKRAUSTYMAI 
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j Leidimai— PHna apdraudė 
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Apdtauete, perkrauetyma, 
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AMTANAS VILIMAS- 
Tel: 176-1«tt ertee 174-5944
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Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE,

studijuoti teisės mokslus Peter- 
.burgo universitete, dar nevedu- 
j s:. Pažinau jo būsimos žmonos, 
H iiie’ės Elenos Ziabic! aitės, bu- 

•'?, kurį sš lankydavau, būda- 
.n-ts gimnazistų slaptojo kny- 
»ynj knygininku.

Pirmas iš S. Lukuuskio įspū
dis — žmogus ne kaip kiti. Ko
dėl ne kaip kiti, buvo man ir 
išku, ir neaišku. Kiek kampuo
tas, stalgių ir energingų gestų; 
'.r’abai bojus ‘kultūringoje’ ben- 
druomenėje prisilaikomų bend
ra v m-> formų. Kaip ir niūrus 

kalbasi dažnai galvą paniręs
r t k retkarčiais šauna žvilgs
iu kalbinamąjį. Bet ir vėl, kar
tais taip nusikvatoja, kad pats 
virsta nesuvaldomu, nuoširdžiu 
;uoku. Daug nešneka, ir kai kal
ba trumpais kapotais sakiniais, 
atrodo, nesikėsina kitam prime
sti, apie ką pats įsitikinęs kal
ba arba įrodinėja — kalba kaip 
ir sau. Dažnai, kai su kuo nesu
tinka ir kietai gina savo nuo
monę, Stasio Lukauskio akyse 
pradeda šokinėti kibirkštėlės, 
kariais aštrios, kartais- ir labai 
šiltos. Taigi, S. Lukauskis darė 
įspūdį žmogaus, kuris, jau yra 
gyvenimo matęs ir jau bus nu
žymėjęs savajam gyvenimo ke
liui vedamąsias gaires. Nei pats 
jas keisti, nei kad kiti jam jas 
keistų, atrodė, nebuvo linkęs. 
Nebojo tualeto. Metų pazulin
tas studento švarkas atrodė vi
siškai prie jo priaugęs ir tik 
jam vienam tikęs. Kitkas-jame 
man buvo neaišku ir aiškėjo tik 
vėliau iš neperdažnų su S. Lu- ( 
kauskiu kontaktų; dažniau iš to', ' 

visuo-

lietu- ;
•-gimė t . 
diena -

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

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

*605-07 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

kaip jis garsėjo Šiaulių 
menėje ir dar toliau.

Lukauskių Stasiukas, 
viškojo kaimę, , vaikąs, 
1869 metais lapkričio 8
pasiturinčio ūkininko, Juozo Lu
kauskio, gausioje šeimoje- Au
go kaip visi kaimo vaikai, buvo’ 
gyvas, greitas sugalvoti ir dar i 
greitesnis padarytį, pritapda-į 
mas prie betkurio sau pakelia- (. 
mo, darbo. Stasiuko tėvas, valš- . 
čiuje gerbiamas žmogus (star- į

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

errinkta bu- b3u 19C0 metais-parašė Vilniaus, 
švietimo apygardos globėjui 
slaptą skundą prieš gimnazijos 
direktorių, kariu k pranešdamas 
ir apie revoliucinę veiklą Šiau
lių mieste ir apylinkėje (Žr.. 
priedų Nr. 1). Kas- rašė, ‘dono- 
są’, vėliau paaiškėjo; Jei Rodze- 
vičiaus' sieloje greta kunigo ir 
garbėtroškos nebūtų sėdėjęs ir 
žandaras, jo' veikla Šiauliuose 
galėjo palikti gilesnių pėdsakų, 
ir garbingesnės atminties. Labai 
greitai susikompromitavęs, jis. 
taip pat iš čia ūmai išnyko, kaip 
buvo ir atsiradęs-

Nepasilikome abejingais įvy
kių stebėtojais ir mes, gimna
zistai. M este vedamų ginčų 
aistra gyvai žadino ir mus. Iš 
bendros gimnazistų masės pra 
dėjo ryškiau išsiskirti lietuvių 
mokinių grupę. To laikotarpio 
pradžiai priklauso ir Mykolo 
Biržiškos atsiminimuose pažy
mėti jo ginčai su L. Lauinians- 
kiu tautybės klausimu, kai L-m- 
mianskis jau buvo karšias ir be- 
komprom sinis lietuvis.

r :asys Lukauskis

globėja 
koresp.

vais.ės.
klubo susirinkimas-

šina išbuvo 12 metų), ugdė vai- j.= 
ką sau padėjėju ir iš anks.to ■ 
pratino prie visokių darbų. Ra- į 
ginti nereikėjo. Bet kai Stasiu- j 
kas kiek paaugo, tėvas žinoda- ■ 
mas. kad žabalam kaimo žmo-. 
gui sunku gintis nuo’ betkurių j 
bėdų, leido jį pradžios mokyk
lon. Kad ir reikėjo visko rusiš
kai mokytis, Staliukui i mokslas 
pakankamai gerai sekėsi, ir pen 

žiemas mokyklą pabaigė.
(Bus daugiau)

Chicagjs

Lietuvių.

Laidotuvių

Direktorių
t

Asociacijos.

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

tris

Mold With Dual Personality

WiO^K
M8M: 
-TMtas

nd Pineapple Mold as 
il. Made with either 

.a, crushed pineapple, 
and garnished with

Many people think of Cream C 
dessert — particularly after a he' 
lemon flavor or lime flavor Jell-C 
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 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
cups boiling water 
tablespoons lemon juice 
packages (3 oz, each)
cream cheese, softened 

cup chopped walnuts

1 can (20 oz.) crushed
pineapple in juice

2 packages (3 oz. each)
lemon or lime flavor 
gelatin

2
2
2

1/2

Drain pmeappfe, reserving juice. Add water to juice to make 
1-1/2 cups. Dissolve gelatin in boiling 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-cup ring mold. Chill until set, but 
not firm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until firm, about 3 hours. 
Unmold. Serve as a. dessert with thawed frozen whipped 
topping, or as a salad with mayonnaise, if desired. Makes about 
6 cups ox 12 servings.

Stasį Lu’:ausk' pažir-u 
metais, dar s'udentą

1896 
baigiantį

SUSIRINKIMŲ
PRA.NE.Š.1MA.I

SLA. kuopoj, nariu metilus.- suk-. 
siiinKimas įvyks sekmadienį, S3USa(x 
13 čl, 1:30 vai. popiet, 2549 West: 
71st St., Chicago. Kviečiame narius^ 
ir asmeniu besidominčius SLA orga
nizacija, atvykti i susirnikimą. V-b^

Arthritis Sufferers’
Now. Get relief * 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pam. Arthritis Pam 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets Plus two 
antacids for double stomach protec
tion Try Arthritis Pam Formula, the 
arthritis specialist from the makers of 
Anacm’

Lietuvoje mirus

A.A. JUOZUI KRIVUI

nuoširdžią užuojauta reiškiame žmonai Mase*:, sūnui 
Aliukui, seseriai Bronei ir Amerikoje gyvenančiam bro- 
liui Baliui-

EASE CHICAGO^ RHOlUiA'NIiJUOTOS-
LIETUVIŲ IVENDRb’OMKN^ VAIiDYBA*

. JP"IW JUJy

PHILLIPS - LABANAUSKAS
TeL: YArd* 7-3401k 3307 So. LITUAN1CA.A.VE,

BUTKUS- JASAITIS
| 1446 So. 50th Ave., Cicero, HL ' TeL: OLympic 2-1003

i 4348 So. CALIFORNIA AVĖ.

j 3319 So. EITUANIGA-AVE.

Ifel:: LAfayette 3-3572

Tel-j YArds 7.-113^-113$

STEPONAS C: LACK IR SŪNŪS'
(LACKAWICZ)

į, 2424' WEST- 69th STREET REpublic 7-1213'
? 23U. WEST. 23rd PLACE Virginia 7-6672
: 110z» SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

: P. J. RIDIKAS
' 3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

i ’ J

-1 ---------—

hOPHIE BARČUS
’ RADIJO IIIMOS VAUANDOf

VIm« >r»«riii»«i If WOFA

14W WL A. M.
( Lietuvių kalte,kasdien nu© pir
madienio iki. penktadienio 4:00 

54:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
■sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
' '<1. rrto

Vedėja Aldona Daukus

Telef.: HE©M©ck 4-1411

‘ 7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 60629

■ i i .r

A “Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDŽIONYTt

Pro«r*ine« vedėja

Kasdien uuo pirmadienio tkJ 
penktadienio 9 vaL vak.

Visos laidos ii WOPA. stoti** 
banca 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W.. 71«t Street
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374
■■ ........ .



Iš ckup. Lietuves APIE LIETUVIŲ
K ALBOS DALYVIUS

STELMUŽĖS ĄŽUOLAS
PAGYDYTAS

k
Garsusis Stelmužės : žuol s 

prieš kelerius melus buvo drū- 
c ai sunegalavęs./per kHurvme* 
jį ėmė pūdytri^j vidų patenkąs 
vanduo, o jo restauruoti nie kas 
neskubėjo, kaip rršo ‘ Tiesa’ .

Bet šią vasalą jis buvo pradė
tas gydyti kultūros paminklu 
restauratorių Jono Butkaus ir jo 
padėjėją paya! pnninklą kon- j 
servavimo instituto specialistu 
paruoštą projektą.

Nuo ąžuolo medienos buvo 
apdorotas specialiu chemikalu, 
kad toliau nebepūtą. Visi plyšiai, 
drevės užkalti variu, kuris ilgai 
niui patamsės ir įgis ąžuolo ka
mieno spalvą. Jo liemuo stipriai j 
apjuostas dviem metaliniais ly-L*, 
nais, o trys stambiausios šakos Į 
paremtos specialiomis atramo- • 
mis. Dabar nei lietus, nei vėjas Į 
Stelmužės ąžuolo nebeiveiks.

Aptvarkyta taip pat ir aikštė 
apie medį. Vietoj tradicinės tvo
ros dabar" stovi ąžuoliniu kala
džių ratas, ant kuriu galima bus 
atsisėsti ir pasigrožėti ąžuolu.

Be kita ko, Stelmužės ąžuolas 
auga Imbrado vis., Zarasu aps
krityje, Latvijos pasienyje, ir 
pagal Lietuvių enciklopediją yra 
1.200 m. senumo, o pagal Mažą
ją tarybinę enciklopediją — 2.- 
000 metų senumo. Jo aukštis 
siekia 20 metrų, liemuo 8,6 me
trus. Padavimai pasakoja, kad 
šalia šio ąžuolo’ senovėje kūre
nosi lietuvių aukuras.

MOKSLINĖ KNYGA

Kai b n i aka s
v u k ilbos dalyvius tiria jau 
lis <kš Hituicčius. Apie juos 
a p jušes daugybę straipsniu

r >ir d s *rl iciją įsigyti dald 
kūpsnii i.

Dabar Lietuvoje išleistas 
d ubo vaisius knyga *‘Li<
vių kalbos dahvių istorinė sin 
takse .

formos, kaip dau-

usi, dirbdavęs-usi,' 
, d ir ba m a s-ma

be> 
sianti 
, dirbsimas nią, dirbti- 

nas-na ir l t.
NAUJOKIŲ IŠLYDĖJIMAS

“Tiesa” lapkričio 3d- išsi
spausdino vedamąjį “Patriotinė 

! pareiga socialistinei tėvynei” 
apie naujokų ėmimą, jų politi

nį paruošimą ir 1.1. O apie iš- 
ilydėjimą štai kas rašoma:

“Labai svarbu juos gražiai, 
organizuotai išlydėti, nuteikti 
gerai tarnybai. Štai Vilniuje, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Ptasei- 
niuose, Kėdainiuose iškilmingo
se palydėtuvėse visada dalyvau
ja šių miestų bei rajonų vado
vai. Didžiojo Tėvynės karo ve
teranai, darbo’ kolektyvų, visuo
meninių organizacij ų atstovai 
pašauktųjų tėvai. Naujokams 
įteikiamos atminimų dovanos, Į 
išsakomi tėvų bei kolektyvų] 
priesakai. Tokios palydėtuvės ii-J 
gam išlieka kario atmintyje. De
ja, vis dar nestinga ir pavyz
džių, kad naujokų palydėjimas 
tampa dar vienomis išgertuvė
mis, neblaivių lydinčiųjų sam

jo
ti-

ir

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Narnai, — Pardavlmvl
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS L

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III Tel Virginia 7-174 '

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais įrengi
mais Marnuette Parko centre. Leng- 

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

— Juozas Vieraitis iš Kana
dos, žiemą praleidžiantis St. Pe 
tersburg. Fla., užs sakė Naujie
nas pusei metų. Dėkui Taip pat 
dėkui jo bičiuliams, kurie jį su- I 
pažindino su Naujienomis 
turėjo teigiamos įtakos.

— y f arija Mackevičienė 
Brighton Parko žiemos metui 
išvyko Į Miami, Fla. Jos vyras, 4 
rūpindamas s jos visokiariopa 
gerove, užsakė jai Naujienas.

— Leonas Krajauskas, New 
Buffalo, Mich., išvyko į St. Pe
tersburg, Fla., ir ten bus iki pa- 
vastario. Dėkui už ankstybą pre 
numerates pratęsimą ir už $10 
auką.

— A. Brazis iš Toronto, pra
tęsdamas be raginimo prenume 
ratą, savo sveikinimus ir gerus 
linkėjimus atlydėjo $7 auka. 
Dėkui. Taip pat dėkui tos apy-1 
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas trečdaliui metų, bet
pavardės prašiusiam neskelbti, vos

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

būriu. Čia svarų žodį turėtų tar
ti visuomeninės organizacijos, o 

j *kai reikia — įsikišti ir milicijos 
’ darbuotojai. Negerą tradiciją 

į būtina rauti su šaknimis.’’

PREMIJA AKADEMIKUI
V. STATULEVIČIUI

Sov. Sąjungos valsybine mok
slo premija apdovanotas Lietu
vos Mokslų akademijos akade
mikas Vytautas Statulevičius 
už 1958-1977 m. paskelbtus dar
bus, skirtus tikimybių teorijc's 
asimptotiniams metodams.

NAUJI DUONŲ 
PAVADINIMAI

ELECTROS JRFNGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

džiusi krašto šiaurės rajone.
Užsikrėtusios ir negydomos bi

tės po 2-3 metų miršta- “Tieso
je” J. Balžekas rašo, kad tik
riausiai bičių mėgėjai galėjo iš 
svetur įsivežti apkrėstas bites ar 
bičių motinas.

Nustatyta, kad jau serga di
delė dalis bičių šeimų kolekty-J 
bites naikina, o’ blogiausia esą, j 
kad kai kurię mėgėjai ima slėp
ti jas, vežti į kitus rajonus, tuo 
sukeldami dar didesnį pavojų, 
nes taip darant liga galinti išsi
plėsti po visą Lietuvą.

NAUJAS TILTAS VILNIUJE
Lietuvos spauda rašo, kad j paremia. Dėkui už $5 auką. 

Vilniuje per Nerį jau pastatytas} 
ir spalio 5 d. .atidarytas naudo
tis pats moderniausias ir pla
čiausias visame krašte tiltas.

Tiltas pastatytas pagal Lenin
grado ir Kazachijos specialistų 
projektą.

Iš Eur. Lietuvio

i —Aleksandra Gerutienė, Ams 
terdam, N. Y., kiekvienais me
tais aukomis paremia Naujienų 
leidimą. Dėkui už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir už $7 
auką.

— Dėkui Kaziui Puzinkevzčiui j 
iš Pittsburgho už gerus linkėji
mus, ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už $10 auką. |

— Adomas P. Jasas iš Brigh
ton Parko, eilėraščių knygos
“Būk Palaimintas’’ autorius. t 3 y o E a I T I S REALTY 
prenumeruoja daugelį lietuvis- j 
kų laikraščių ir juos aukomis

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

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

839’1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Gansns namų pasirinkimai 
pietvakariuose

i

SERGA BITĖS

roato’zė. Pirmiausia ji pasiro-javai bus parduoti-

14k Gold Charms — 30% off

— Amerikos farmeriai apri
mo. kai prezidentas užtikrino, 
kad visi jų išauginti ir nuvalyti

Lietuvoje šiemet aptikta pati 
pavojingiausia bičių liga — va-

i

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

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

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

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

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

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

Galite kreiptis ir tiesiai l SLA Centrą:

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

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

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 t TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimss geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

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

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuof 
darbus dirba.

Šiaulių diionos-in a k a r o n ų 
kombinatas šiemet pradėjo kep- 

iti “Ramensko”, “Amūro” duo- i
;ną, batonus ir bandeles “Balty- 
ūninė” ir “Spaliukas”, tortus 
Į “Nida” ir “Rudens raštai”, py- 
‘ragaičius “šermukšnėlė” ir “Ni- 
!da”.

— Kostas Juška iš Detroito, 
pratęsdamas prenumeratą, sa
vo gerus linkėjimus atlydėjo $5 
auka. Dėkui. Taip pat dėkui to 
miesto tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašiusiam nes
kelbti.

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus -
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tat. REpublie 7-1941

HELP WANTED — inALE 
Darbininkų Reikia

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it.

All styles... an widths and 
lengths...all great value and all 

in 14k gold ^tonbltoAj.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENf

— Rašyt. Juozas KraYtkauskas 
iš Islington, Ont., laimėjo Drau
go konkursą ir $1.000 premijr 
už romaną “Po ultimatumo’’. 
Vertintojų komisija sudarė An 
tanas Vaičiulaitis, Marija Al 
menienė, Virginija Gureckienė 
Jurgis Bradūnas ir Vladas Bu
tėnas. Premios mecenatas yru 
Aleksas Plėnys iš Missisauga 
Ont.

RECEPTIONIST
Including typing and general office 
duties. Full range of benefits. North 
Michigan Ave. location.

Call BRIAN PETRY, 266-6472.

-lELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

TYPE SETTER

14k Gold Earings — 30% off
14k & 18k Religious Medals — 30% off

muzie-

išrink 
chore

JL Beauty Supply, Inc.
W. 63nl St

Cosmos Parcels Express Corp
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th Si., Chicago, DL 60629. — Teį WA 5-2737

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
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— Dail. Zitos Sodeikienės kū 
rybos paroda atidaroma sausic 
19 d. ir bus iki vasario 28 d. Ba: 
zeko Lietuviu Kultūros 
juje.

— Stasė Smalinskienė 
ta Detroito lietuvaičių
pirmininke, Joana Kurienė — 
vicepirm., Lionė Kizlauskienč 
— sekr.. Vytautas Petruševi
čius — ižd., Valentina Černiau 
kienė ir Kazimiera Gogelienė — 
valdybos narėmis. Chorui vade 
vauja muz. S. Sližys.

— Los Angeles lietuviai mi
nės Lietuvos nepriklausomybė: 
šventę vasario 17 d. Minėjimą 
pradedamas 10:30 vai. pamal
domis šv. Kazimiero bažnyčic 
je. Minėjimas įvyks 12:30 vai 
Marshall mokyklos salėje. Ka 
bes buvusi Sibiro tremtinė Ele
na Jusiutė iš So. Bostono.

— Š. m. sausio m. 20 d.. Šau 
lių namuose, gen. T. Daukante 
jūrų šaulių rengiamo Klaipėdo. 
Krašto atvadavimo metinės su 
kakties paminėjimo programo 
antroje dalyje A. Lymantas ap 
tars jūrų kapitono B. Kriste 
paičio knygos “Jūros Keliais’ 
turini, o keletą būdingesnių iš 
traukų paskaitys inž. j. š. Ka 
zys Oželis. Girdėsime ir knyge 
autoriaus jūr. kpt. B. Kriste 
paičio žodį.

—Antradienio vakarų Oahu i 
Maui salas prie Honolulu plak 
50 mylių vėjas ir lietus. Užmi 
šė tris žmones, o 100,000 lik

Immediate opening for full time 
typesetter with I year or more ex
perience. Excellent pay and t 
benefits. Logan Square area.

Call LORI at 384-7135

for appointment.

good

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

Graži, lengvai skaitoma h 
Įdomi 250 puslapių knyga su, 
{rauta autoriau? troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitu: 
gyvenantieji prašomi užsisa 
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5930

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gaK dau 

padėti teisininko Prano šulo 
oaruošta, — teisėjo Alphons< 
f c ll $ peržiūrėta, “Sūduvos’ 
įleista knyga su legališkomi* 
Ormonds.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608, Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

• SPECIALI 20% NUOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento • prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr.)FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART-FUNO

PATS SKAITYK IR DAR KI-

TUS PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS”
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