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KGB ATAKUOJA ESTU DISIDENTUS 
/ IR INTELEKTUALUS

Estijoje tebevyksta saugumo 
ofenzyva prieš disidentus ir 
maištingus intelektualus. Gruo-, 
džio 4 d. Taline, Tartu ir kitose 
vietose įvykdytos kratos. Suim
tas jaunas architektas’ Viktor 
Niitsoo. Lapkričio 6 d. KGB 
kratė vieno žymiausių estų poe
tų Jaan Kaplinskio butą ir kon
fiskavo' jo rankraščius (Kaplins- 
kis yra vienas iš 40-ties estų in
telektualų, pasirašiusių atvirą 
protesto laišką’ prieš rusinimą).

Valdžia pareikalavo, kad Tar
tu. valstybinio universiteto dės
tytojai atšauktų savo parašus po 
protesto laišku. ' J

’/šveicarų dienraštis ::Neue Zū- 
richer Zeitung” rašo, kad į estų 
disidentų rankas pakliuvo slap
ta 1978 m. gruodžio 19 d. kom
partijos centrinio komiteto di
rektyva, kurioje išdėstyti rusų 
kalbos mokyme išplėtimo planai 
Estijoje iki 1984.metų,JMaškvai 
nepatiko, kad per 1979: m. gy
ventojų surašymą tik 24% estų 
nurodė savo , antrąja kalba ru
sišką (palyginus su 29% 1970 
metais):. Nepaįvirintais prane
šimais, pernai spalio įnėn. į Ta
liną atvyko ,.ąovietuv KGB virši
ninkas, JunsfĄnd'ropoyąą, ir be
matant atleido estų KGB' vadei
vą Avgustą Porką. * -

TRAKUOSE PAMELŽTAS 
VYTAUTO JUBILIEJUS

Virš tūkstanio žmonių 1981 m. 
spalio 25 d. susirinko Trakuose 
paminėti Didžiojo Lietuvos, ku
nigaikščio Vytauto 550 metų 
mirties jubiliejų. Trakų bažny
čioje mišias atnašavo šeši ku
nigai. Pamokslą pasakęs Paje
vonio klebonas Vincas Jalrftškas 
ragino lietuvius nedaryti gėdc’s 
Vytauto Didžiojo atminimui.

Saugumiečiai ir milicija švais
tėsi miestelyje, motorinėm val
tim patruliavo po Trakų ežerą, 
bet iškilmių netrukdė. Anksčiau 
jie išardė dalį medinioi tilto, kad 
žmonės negalėtų nueiti j salos 
pilį. Apie visa tai informuoja 
Briuselyje leidžiamas “USSR 
News Brief” (1981, Nr. 1).

- (Elta)

— Komunistų partijos suva
žiavime kongrese Maskvoje, po 
ginčų tarp organizatorių ir Ita
lijos komunistų delegacijos, bu
vo leista suvaižavime tarti žodį 
italų partijos atstovui Gincarlo 
Pajetta. Jis pareiškė, kad Afga
nistano problemą reikėtų spręs
ti politiniais būdais, o, ne gink
lais. Apie Lenkiją Pajetta pa
reiškė, ‘ kad lenkų kdmunistai 
gerai tvarko savo šalies prob
lemas.

SOVIETŲ SIEKIAI

WASHINGTON. — Broking 
institutas išleido 733 puslapių 
studiją: “Diploma t i ja ir Jėga — 
Sovietų ginkluotės pajėgos yra 
politinis instrumentas”. Nuo 
Antrojo Pasaulinio karo pabai
gos, Sovietų Sąjunga 190 kartų 
panaudojo savo karines pajėgas 
siekdama ai’ tai naujų teritorijų, 
ar politinių tikslų.

Toliau nurodoma, kad Sovie
tai ir toliau naudos- šią politiką, 
paremtą karo jėga. Tikras pa
vojus buvo 1958-1904 melais dėl 
Kubos. Chruščiovo įsakymu 
Sov. Sąjungoje buvo paskelbtas 
atominis pasirengimas.

Pakeitimas politikos Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu ir aiškus ap
sisprendimas veikti, atrodo, su
mažins pavojų' tokiai Sovietų 
politikaį kuriąs tikslas yra se- 
kantiž> - ? . ’ ■

1) Išplėtimas Sovietų politi
kos už jos ribų;

2) apsaugoti komunistinį blo- ’ 
ką ir patikrinti jo apsaugą;

3) užgarantuo’ti saugumą So
vietų Sąjungai;

4) sustiprinti SovietfeĄtaką
Treči ąjame-1 gaįs^ųlyje. f

SĖKRETORIUŠ% HAIG 
4VYPsįVID. RYTUS

WASHI^TON, — V^Įstybės ( 
sekretorius? Alexander Haig jiU- Į - 
mato š.m.Ąbalandžioį-pradžioje P 
aplankyti eilę valstybių! • Izrae
lį, Egiptą, Jordaną ir Saudi Ara
biją, šio-vizito metu bus mėgi
namą išlyginti pašlijusius san-' 
tykius; ypač su Saudi Arabija. į 
Pirmoji sustojimo vieta bus Iz
raelis. Jį pasieks apie balandžio ’ 
15 dieną.

Numatoma su Saudi Arabijai 
atstatyti geresnius santykius,! 
nes jie buvo nepergeriausi dėl. 
Irane susidariusios padėties po j 
šaclro pasitraukimo.

CLEVEI.ANDO ALTO VALDYBA i
Iš kairės, į deš. sėdi šios Clėvelando ALTo valdybos narės: B. Natkevičienė, J. Budrie- 

-nė, O: Jokūbaitienė ir A. Mackuvienė. J4ovi: B. Nainyš/Tilevelando ALTo pirnūnin-
>: kas,‘ inž. A. Pautienis ir K. Karalis. (Pauliaus Nasvyčio nuotrauka) ■ •

j REAGANAS NESIMATYS SU BREŽNEVU, 
; KOL. NEBUS PANAIKINTAS TERORIZMAS

PLANUOJA SUMAŽINTI VETERANŲ ADMI- 
' NISTRACIJbS IŠLAIDAS

WASHINGTON, D. C. — Prez. ( 
Ronald Reaganas ruošia prane
šimą kongresui apie panaikini- 

{ rfią Farmers Home administra- 
• ęijos, teikiančios provincijos biz
nieriams paskolas per biurokra
tinę Biznio ir Industrijos agen
tūrą kai kurios. Anksčiau tų pas 
kolų buvo duodamas vienas bi-j 
kolų dolerių;’prez. Carteris jas 
sumažino iki $741 milijono. Pas
kolos priklauso nuo politikierių 
ir yra “statinės kiaulienos” tipo, 
niekuo nesirišančios-su ūkinin
kavimu. kaip motelių statyba ir 
sporto aikštelių įrengimas. ’ .

Chicago- Suri-Times tyrinėjo 
minimos administracijos ir agen 
tūros veiklą. Rasta šie netikslu
mai:

Vienas asmuo, naudodama
sis buvusios prezidentienės Ro- 
salynn Carter pažintimi, išrūpi
no New Yorko priemiesčio kole
gijai paskolą.

— Buvęs Arkansas kongresma
— Irano prezidentas Bani, nas Jim G. Tucker išrūpino įta- 

Sadr yra linkęs pasirašyti laikos i kingam demokratų centro komi- 
paliaubas su Iraku, kad galėtų1 tete Charles Ward $9 milijonų 
aptvarkyti Irano ūkio reikalus, paskolą, kuri nebus grąžinta.

— Addis Ababoje vyko Afri- ’ 
kos ministerių konferencijoj 
kurioje labai aštriai buvo dis-* 
kutuojamas Libijos įsiveržimas* 
į Čadą bei pastarojo prijungi-' 
nias prie Libijos.

Kovo 5: Teofilius, Giedro 
. Adakris^ šareikis.

Saulė teka lėidžfad 5:45.
Orai Įdek Bs,

Leonidas' Brežnevas vien- 
balsiai išrinktas AukŠč;'

* ’1 ~ T atyboš ^pfenihinku.

Ward buvo autobusų gamybos 
biznyje.

— Vienam Atlantos bankui, 
davusiam blogą paskolą, duota 
du milijonai dolerių.

— $341 milijonas, garantuo
tas gazoholin gamybai, buvo pa
naudota rinkiminei kampanijai. 
Argrikultūros sekretorius Įsakė 
ši dalyką ištirti.

Taip pat planuojami dideli pa
keitimai Veteranų Alministraci- 
joje. Numatoma atleisti 20,000 
medicinos personalo taip pert
varkyti patarimų bei patarėjų 
programas. Dar .šiemet bus at* 
leista 1,100’ gi likusieji bus at
leisti '5 triėtų periode. Dabar 
-dirba !70;000, Iš Ją 3,000 gydyto
jai tedintij ^dyt^L Taip pat

ATSKILĘ DARBIEČIAI SUSI
JUNGĖ SU LIBERALAIS

PREZIDENTAS REAGANAS NEDUOS 
PASKOLŲ SKOLINTAIS PINIGAIS 
PREZIDENTAS NESIRENGIA SIUSTI JAV KARIŲ

Į SALVADORĄ AR KURIĄ KITĄ VALSTYBĘ

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas Įsa
kė išvilkti iš chemikalais deng
iu sandėlių tris galingus JAV 
karo laivus; juos atnaujinti ir 
paruošti kovai. -Galingesnieji 
karo laivai bus pasiųsti į Paci- 
fiką, Indijos vandenyną ir Vi 
duržemio jūrą bei Artimuosius 
Rytus.

Laivyno sekretorius John F. 
Lehman pareiškė, kad šių dienų 
oaskelbti prezidento Rtagano 
įsakymai jau padarė didelių pa
kaitų JAV laivyno strategijoje. 
Atrodė, kad Sovietų valdžios
naujai pastatyti laivai užval
dys vandenynus ir pavergs Va
karų pasaulį. Buvo bandoma 
sudaryti įspūdį, kad nauji SC 
vietų karo laivai dominuos .ne 
tik Indijos vandenis, bet vieš

-pataus Persijos- įlaijkoje’tr Ratr

LONDONAS.—Darbo partijos 
dešinysis sparnas, ’ pasivadinęs 
socialdemokratais, nutarė parla 
mente bendradarbiauti sųslTbe- 
ralais. sis nutarimas paskelbtas 
po buvusio Darbo partijos sek
retoriaus D. Owen ir Liberalą 
partijos vado David Steel pasi
tarimo. ' : ’

donojoj jūroj, Amerikai nereikė 
statyti naujų laivų Sovietų ga 
liai atremti. Bus nuleisti ne til 
!rys galingi laivai, bet tokio pat 
Įsakymo paliesti ii- pagalbinia 
laivai.

Ko}. Sovietų valdžia nesu

SALVADORAS NEBUS 
ANTRUOJU VIETNAMU

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės sekretorius Aleksandras 
M. Haig Jr. antradienį lankėsi 
Kongrese, prašydamas suteikti' 
Salvadorui $25 milijonų karinę 
paramą ir pasiųsti ten 54 pata
rėjus valdžios karinėms pajė
goms.

Tuo tarpu prez. Reaganas 
kalbėjo su komentatorium Wal
ter Cronkite per CBS televiziją. 
Jis pareiškė, kad Salvadoro-si
tuacija nėra panaši j Vietnamo 
ir vyriausybė yra įsitikinusi ir 
elgiasi taip, kad buvusi situa
cija nepasikartotų. Jis pabrėžė: 

J ’Mes niekuomet nesiųsime ak- 
yvių kovos dalinių i svetimus 
craštus kariauti, nebent dėl ver

tingos^ priežasties su* tikslu lai* 
mėti”.

štaj(dyg; teroro veiksmu Vaka , ^4

numatoma panaikinti-, kai • ku
riuos statybos projektus. Sus
tabdytas tarnautojų samdymas 
specialybių bei asmeninio lavini
mo programoms.

Taip pat numatoma panaikin-j 'taip pat jie pažymėjo, kad 
ti Federalinę prekybos komisiją Į abiejų grupių delegatai susitiks 
ir sumažinti Vartojamų produk-j šį ketvirtadienį ir aptarsįbėnd 
tų saugumo komisiją, ?sumaži< 
nant jos biudžetą 30%.

BREŽNEVAS IŠRINKTAS 
KOMPARTIJOS GEN.

SEKRETORIUMI
. MASKVA. — Antradienį So

vietų Sąjungos prezidentas Leo
nidas I. Brežnevas pranešė 
26-ajam kompartijos suvažiavi
mui, kad 22 asmenų polithiuras 
vienbalsiai jį išrinko partijos 
vadu — - sekretorium. Virš 5___
delegatų, susirinkusių Kremliu
je paskutiniam posėdžiui, susto
jo’ ir išreiškė pritarimą ploji
mais ir šūkiu: “Garbė komu
nizmui!” :

Ta proga 74 melų Brežnevas 
pasakė kalbą. Jis pareiškė, 
niekas negali sutrukdyti revo
liucinės transformacijos pasau
lyje, tačiau’pageidaujama de
tente ir ginklavimosi lenktynių 
sustabdymas. Jis prisiminė Len
kiją, sakydamas, kad socialisti
nės atsparos ten yra pavojuje. 
Afganistano okupaciją jis laiko 
Sov. Sąjungos vidaus reikalu.

Nikolai Tichanovas aiškino 
hpic 11-ąjį ekonominį penkme
tį, kuris tęsis iki 1935 m. pa
baigas. Planas taip pat vienbal
siai priimtas. Suvažiavimas pra
sidėjo vasario 23 dieną.

rą laikysi?^ irt taktiką • parla- 
mento-poAędžiįose.z,-^.^ .į. .. ' .> 

Atskilusioji Darbo partijos 
grupė pareiškė, kad jie sukūrė 
’‘Parlamentarinį komitetą” ' ir 
plą nuo  ja, prieš '\JęJ,yka^^pl<urti 
nauja Socialdemokratų partiją. 

■ šiš skilimas yra pats didžiau
sias Britanijos Darbo partijos, 
Įsikūrusios prieš 80 metų. 19.31 
melais J. Ramsay McDonald, 
pirmasis Darbo partijos prein- 

000 Jeras> ’r keDAas kabineto mi-
nisterių prisijungė prie konser
vatorių' ir liberalų sudarant 
“nacionalinę” vyriausybę kovai 
su depresija, šį kartą skilimas 
Įvyko protestuojant prieš kairj- 

Ijį sparną, kuris turėdamas par- 
, rei

kalauja įvykdyti savo progra
mą, kuri nurodo, kad Britanija 
turi pnaikinti atominį apsigink
lavimą, pasitraukti iš Europos 
Bendrosios Rinkos ir panaikinti 
Lordų Rūmus.

kad 1“ nar*ų persvarą,

— Dešimčiai Čikagos ir apy 
linkės organizacijų paskirta 
$400,000 kovai su gaisrais, van
dalizmu, apgaule ir su kitokiais 
nusikaltimais prieš nekilnoja
mas nucMvybes. ; - Js

TERORIZMAS PRIEŠ KARIUO- 
MENeN PRIĖMIMO ĮSTAIGAS

CHICAGO, Illinois. — Armija 
įsakė sustiprinti apsaugą re
krutų priėmimo įstaigų ir jų pa 
reigunų, nes gauta visa eilė gra
sinimų išspropdinti, taip pat

| vybę. Laivynas ėmėsi panašių 
priemonių praeitą mėnesį.

— Kad nereikėtų ilgai bylinė
tis, Indianos Standord Oil bend
rovė -sutiko sumokėti valstybei 
230 milijonų dolerių.

ru žemyne, Afrikoje, Artimuc 
se Rytuose ir Azijoje, negal 
būti jokios kalbos apie susitiki- 
mą^-su Brežnevu, pareiškt 
preįįdentas Reaganas, antra 
dienio vakare besikalbėdama 
su televizijos reporteriu Waite 
Čraftkite. — Mes negalime, leis 
ti, kad komunistai Įsteigtų sav< 
bazes Vąkąrų žemyne, — pa 
reiškė prezidentas.

Walter Cronkite 
prejadtnto paprašyti t 
kad komunistai tai daro, be 
prezidentas pareiškė, kad sic 
buklų nėra. Jeigu plaukia gink 
lai į Salvadorą, jeigu iš kaimy
niniu valstybių važiuoja ir plau 
kia žmonės, tai kas nors juos or
ganizuoja ir veža. Kas gi tai da 
rys? Kam tas rūpi?

Prezidentas aiškiai 
kad jis norėtų susitikti 
nevu ir aptarti visą 
valstybes ir kitus kraštus lie 
čiančių dalykų, bet kokia pras-

Socialistų Internacionalo ge
neralinis sekretorius B. Carlsson 
išreiškė, kad JAV dalyvavimas 
šalvadoro reikaluose duoda vil
ių taikai. Jis siūlė Amerikai 
ojdkuoti ginklų pristatymą iš 
tomiinistinlų krhšltf. Be to, pa
barimams siūlė sudaryti tserp- 
^nilinę: komišiją;:vadovaujamą 
buvusio Vak. Vokietijos kancle
rio Willv Brandt.

į X • s 
neįėjo i* 
Įrodymą

pasakė 
su Brež 
eilę ab

* Prezidentas Reaganas no
rėtų susitikti su Brežnevai, 
bet pageidauja, kad rusai 
pirma ivkraustytų savo ka 

ro jėgas iš Afganistano.

mė susitikti ir kalbėtis, kada ži
nai, ką rusai yra padarę Afga
nistane, Afrikoje, o dabar sten
giasi įsistiprinti Salvadore. Pre
zidentas nesirngia siųsti j Salva
dorą Amerikos karių, bet kol 
Salvadore bus vyriausybė, kuri 
nori gintis nuo invazijos iš kai
myninių valstybių, tai preziden
tas yra pasiryžęs teikti ginklus 
Salvadoro vyriausybei. Ji gali 
būti negera, gyventojai gali ją 
nakeisli geresne, bet kol Salva
tore bus vyriausybė ir kol Į i 
ginsis nuo svetimųjų, tai JAV 
vra pasiryžusius jai padėti. Sal
vadoro gyventojai galės savo 
vyriausybę pakeisti, pagerinti 
ią, het visi žinome, kad tose sri
tyse, kur įsigali komunistai, ten 
vyriausybė jau nesikeičia...

Walter Cronkife pažymėjo, 
kad tarptautiniai reikalai dabar 
vra labai komplikuoti ir sunku 
iksliai nustatyti, kas ir ką yra 

nadaręs. Preziilent.ns sutiko su 
ta nuomone, bet davė kitą pa
vyzdį. Mes žinom, sakė jis, kad 
sovietinės karo jėgos įsiverpė Į 
Afganistaną. Apie tai negali 
būti jokios abejonės. Sovietų in
vazijos i Afganistaną negali pa
neigti ir patys rusai. Jie nori už
miršti įsiveržimą, to klausimo 
nekelti, bet jie nepaneigia So
vietų karo jėgų invazijos. Susi
tikimą su Brežnevu labai pa
lengvintų, jeigu Sovietu karo jė
gos būtų atšauktos iš Afganis
tano, pareiškė prezidentas 
Reaganas.

Tvirtinama, kad prezidento 
išsikalbėjimas su britų premje
re sustiprino Rėagano poziciją.



ANUPBAS J’AMt LYNAS _ , _______ y

Kalba, daina, muzika, tapyba ir jų 
išraiškingumas bei santykis
(tęsinys)

Čiurlionis, kaip muzikas, ge
rai šių meno š^ką. Bu-
vj g.'užlJ, tą grožį įam-
ž no savo k u. y boję. Jo kūryba 
pasbymi giliu jausmu, fanta
zija. (įimtojo krašto gamta, 
gam us grožis gaivino jo kūrybą.

nr.zciks ža\ėjo gia- 
dairo*, puakes, pa
s’ lai turėjo įtakos

u. l.onį 13

,u
v:davimai.

ju kūrybai. 3c to, jo kūrybinio 
laikotarpio epocha pasiyžmėjo 
nusigręžimu nuo realybės, noru 
gyventi fantazijos pasaulyje ir. 
vieloj realistinių vaizdų, kūrė 
simbolinius, alegorinius vaiz
dus. Čiurlionio kūryboj visur vy
rauja fantastika, jausmas,

Seniau kai kas rašė, kad Čiur
lionis savo sukurtuose meno pa 
veiksluose norėjo išreikšti mu
ziką. Bet patikėti lūkiu teigimu, 
kad jis spalvomis 
muzikos garsus, nėra jokiu rim
tesnio pagrindo. Viena, kas yra 
tiesa, kad jo dailės kūriniai pa
vadinti muzikiniais vardais: So
natomis, Andante, Skerzo, Alle
gro', Finale, Fugomis ir Preliu
dijomis. Bet lai nereiškia, kad 
tie jo dailės veikalai yra artini, 
muzikai.

Reikia manyti, kad Čiurlionio 
?a\o kūryboje ne muzikos gar
sus norėjo išreikšti spalvomis 
bet kaip jautrus muzikas, visa 
širdimi pamėgęs gamtą, joje 
jautęs gamtos ritino garsus, gal 
toj įtakoj kurdamas ir įnešė sa

vo tapyboa kokio nors muzikai 
artimo' elemento.

Kalbant apie meną, reikia ne
pamiršti, kad kiekviena epocha 
turi savo fantastiką. Sakysim, 
mitai, pasakos yra tam tikros 
.poclios žmogaus galvojimo iš
dava — evoliucija. Kur menas, 
ten ir fantazija. Mokslas siau
rina fantastinę meno sritį, bet 
\artu n* meną artina prie 
mokslo.

Žmogaus ilgesys laimės bei 
grožio ir troškimas amžinybės 
gaivina meną. Mokslas neatima 
š meno* jausmų ir fantazijos. 
Vaizduotė ir fantazija žygiuoja 
-variu ir jos abi yra būtinos kul
tūros kilimui. Visokie išradimai 
yra žmogaus vaizduotes ir fan
tazijos išdava, kuriai vėliau 
mokslas duoda turinį, l.y. kiek
vienas išradimas pirmiausia

pavaizdavo f pereina per žmogaus vaizduotę,

Supratau, kad kratos nedarys.

Vasaros tai ne rudens naktis 
ir taip pralaukiau iki pusiaunak 
čk>, nes numaniau, kad ir toje 
pusėje gali būti koks seklys- 
Naktį garsu, pavojinga pajudė
ti. Pagaliau, išgirdau iš mieste
lio atvažiuojant pora arklių. Nuo 
vieškelių atsišakojimo jie pasu
ko mano sodybos link. Kai jie 
buvo jau arti mano sodybos, pa
sinaudodamas vežimo ir kanopų 
bildesiu, iššliaužiau per dobi
lus į suartą dirvą. Nuropojęs 
gan tolokai, nusiaviau batus ir 
dideliu vingiu nuo savo miško 
eidamas, pasiekiau valdišką mis 
ką.

Miškais eidamas,
j Meškuičių valsčiuje pas gerai 

pažįstamą ūkininką. Kai paba- 
ladojau į virtuvės langą, tuoj 

į atidarė duris pats šeimininkas. 
! Pasakiau, kad ieškau prieglau

dos, šeimininkas atsakė: “Viską 
žinome”. Kai išsikalbėjome, pa
aiškėjo, kad apie mane turėjo 
klaidingu žinių. Jų sūnus buvo 
dviračiu nuvažiavęs į Gruzlžius 
ir girdėjęs kalbant, būk važiuo
jant per mišką, aš iššokęs ir lai
mingai pabėgęs.

(Bus daugiau)

atsidūriau

M. K. Čiurlionis Auka

J ko Manyland Books leidykla, 
84-39 90th St, Woodhaven, N. Y. 
11421).

Tai vertingas leidinys, gau
siai dokumentuotas ir iliustruo- 

' tas — pradedant Molotovo — 
Ribbentropo pakto slaptais pro
tokolais, bei jau tada, 1939 me
tais, Raudonosios armijos išleis
tu žemėlapiu, atvaizduojančiu 
Lietuvą, Latviją ir Estijąą tary
binėmis respublikomis, ir bai
giant Sibiro tremtinių liudiji
mais; bei šiurpiom tardymų ka
meros, kankinimo įrankių ir nu
kankintų žmonių fotografijom.

šalia kitos medžiagos, knygoj 
yra ir atskiras skyrius apie Lie
tuvos kariuomenės tragišką li
kimą. čia taip pat yra išsamus 
skyrius apie privalomo darbo 
stovyklų tinklą Sovietų Sąjun
goj — jų istorinį išsivystymą, 
geografinį pasiskirstymą, ypa
tingas charakteristikas ir lietu- 

, vių tremtinių gyvenimo sąlygas 
( žymesnėse stovyklose.
. Knygos leidimą finansiniai pa- 
. rėmė Tautos Fondas. Jos kaina

— $10 95. A. St.

Atsiųsta paminėti
Bet kai pradeda aiškinti to 

paveikslo turinį koks nors meno 
žinovas (kritikas) arba geriau 
sakant, koks nors plepys ir ko 

čia

fantaziją, o lik vėliau gauna 
mokslinį turinį — realizuoja- 
nas pals išradimas.

Dalis menininkų sukurtų pa
keiksiu ir paprastam žiūrovui 
suprantami, aiškūs, išraiškingi 
•r nereikia kvaršinti sau galvos, 
<ą menininkas norėjo tame pa
veiksle atvaizduoti. Bet, deja,! 
le visada taip yra: kartais žiūri

. paveiksią ir jame nieko gero jis lame paveiksle neranda, 
icrandi — žiūri iš arti, žiūri iš jis randa kilnias idėjas, mintis, 
•oii, vistiek ta paH velniava — į simbolius, visokias problemas... 
ik įvairių spalvų rezginys. Na, I Na, o tų spalvų kokie stebuklui' 
r žinok, žmogau, koks čia ine- į gi deriniai: vienos žaismingos, 
)o šedevras?! i kitos tarp savęs žaidžia, kitos

dangiškos, trečios kontrastinės, žmogau, 
vienos eina meniškon gilumon, j mals. O kai pradeda aiškinti pa- 
kitos susilieja su dangaus erd-* veikslo kompoziciją, niekad ne

būtum įtikėjęs, kad ji tokia su-{ 
dėtinga ir nieko kito nebelieka, j 
kaip tik uždainuoti: “Menas ga
lingas, menas stebuklingas”...

(Pabaiga)

vės spalvomis ir t.t.
Na, o kai pradeda aiškinti 

įvairių simbolių reikšmę, lai at
rodo, kad tam paveikslėlyje yra 
sukaupta pusės žmonijos išmin
tis. Na ir stebėkis, ^griešnas” j

menininko sugebėji- • Dr. J. Pajaujo knyga

Marquette Parko Namų Savininkų 
draugijos valdybos atsišaukimas

ST. MOTUZAS

KODĖL IR KAIP PASITRAUKIAU 
E LIETUVOS

.Mieli Marquette Parko lietuviai,
Mes manoma, jog daugelis iš jūsų jau girdėjo, kad 

1980 metais gruodžio mėn. 2 d. rytą nežinomas juodos 
spalvos piktadarys užmušė šios apylinkės gyventoją, lie
tuvi ALEKSĄ SILIŪNĄ, einantį Į darbą.

Toks smurtas be provokacijos atimant gyvybę nekal
tam žmogui yra didžiausia tragedija šiame krašte ir gąs
dinantis veiksmas visiems Marquette Parko gyventojams.

Dabar yra laikas čia gyvenantiems lietuviams re
aguoti i ši žmogžudystės įvykį ir į visus padažnėjusius 
kriminalinius nusikaltimus, -kol pagaliau tas žmogžudys 
bus surastas ir pasodintas už grotų.

Juk visi žinote, kad Marquette Parko lietuvių kolo
nija yra viena iš didžiausių visoje Amerikoje, o taip pat 
ir visame pasaulyje.

Čia turime centrus beveik visų lietuviškų organiza
cijų ir sąjungų, spaudos ir kitų institucijų. <-ia yra dvi 
bažnyčios (įskaitant ir St. Adrian), šv. Kryžiaus ligoninė, 
Maria High School. Šv. Kazimiero Seserų vienuolynas, 
pradž'os mokyklos; netoliese turime Jaunimo Centrą ir 
kitokių lietuviškų įstaigų bei ’visokeriopų biznio įmonių. 
Be to. turime gražų parką poilsiui. .

Todėl Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Organizacija duoda 1,000 dolerių atlyginimą bet kuriam 
asmeniui ar asmenims už informaciją policijai areštuoti 
r.us kaltelį ir perduoti teismo bausmei už žmogžudystę 
(felon v).

šiam reikalui Marquette Parko Lietuvių Namų Savi 
niūkų Organizacijos iniciatyva Marquette National Bank, 
6316 So. Western Ave., Chicago, Illinois 60636, atidarytas 
1.0”0 doler’ų fondas — Trust No. 9818. Organizacijos bei 
pavieniai asmenys, norintieji padidinti atlyginimo fondą, 
gali siųsti savo Įnašus sumoje $50 ar daugiau į virš mi
nėtą fondą.

š s atlyginimas yra duodamas šešių mėnesių termi 
’■ui. pradedant 1981 m. sausio mėn. 15 d. Jeieu šipme ’ai 
k'>L>j-pvje žmogžudys nebus surastas, valdybos nuožiūra 
’’.(:60 atlyginimo terminas bus pratęstas dar šešiems m ė 
nesiąms ir vienai dienai. Jeigu per šiuos terminus žmog 
žudys nebus suimtas, suaukoti pinigai bus grąžinti 
aukotojams.

M s udarėme šį atlyginimo fondą, nes mums rupi 
j os apylinkės ateitis ir gyventojų saugumas.

K r ų prašome visus biznierius ir profesionalus, ku
rie čia turi įstaigas ir biznius, prisidėti.

Pykdamas dar prikalbinėjo ju- 
došiškam darbui, bet kai dar sy
kį prisakiau — negaliu sutikti 
dėl pareikštų aplinkybių, jis 
kreipėsi į lietuvį: “Paimsime jį 
su savim, paduok tuoj mašiną”. • dieną, nes prie sovietų sienų 
Mašina ilgai neatvažiavo, nors ! esą sutraukta 100 divizijų vokie- j 
atvažiuodamas mačiau mašinai 
netoli milicijos būstinės. Kai at-i 

‘.važiavo mašina ilgai signaliza- Į 
vo, o tas ruskelis visą laiką man Į 
nei žodžio nesakė. Kai įėjo lietuj 
vis, tuomet ruskelis paklausė, į 
gal aš savo nusistatypmą pakei
čiau. kai atsakiau kad ne, abu 
nuėję į tolimiausią kambario 
kampą tylomis tarėsi, 'Puškelis,] 
pagaliau, priėjęs man į 
“Gali važiuoti namo ir pagalvok,} 
nes mes dar kartą pasikalbėsi
me”.

pamatęs mane klebonas sulaikė, j 
Pirmas jo žodis buvo:
ta miške, o ne čia važinėti. Ang- į 
lijos radijas pakartotinai prane-( 
šė, kad karas gali kilti kiekvieną 
dieną, nes prie sovietų

e NEWS DIGEST, 3 nr., eina 
4 kartus per metus., Žurnalą, lei
džiamą Tarptautinio Informaci
jos centro, redaguoja J. P. Ke- 
dys, PO Box 5355, Parramatta 
2150, NSW Australija. Redakci
jos kolegiją sudaro J. Veteikis, 
Peeter Lindsaar, V. Rusa ir V. 
Inkratas. Tai 64 psk., priesko- 
munistinįs ‘ žurnalas, kainuoja 
metams $3, atskiras numeris 80 
centų. Palaikytojams ir JAV $5, 
garbės prenumerąįomrns $10- 
žurnalą, kaip ir’T’o^bnte einantį 
mėnesinį laikraštį SPEAK UP, 
turėtų ■ palaikyti visi angliškai 
kalbą lietuviai. Amerikoje jį ats 
tovauja Laisvoji Lietuva, 2618 
W. 71st St, Chicago, IL 60629.

.Marquette Parku Lietuvių Namų Savininkų 
Organizacijos Valdyba

čiu kariuomenės, o rumunu 251 
divizijos”.

Parvažiavęs namo pasakiau 
motinai ką girdėjau. Motina su
sirūpinusi pasakė, nenakvok na
muose. Pasakiau, kad nueisiu • 
nakvoti pas dėlę (gyveno tame j 
pat kaime) ir paprašysiu moterį Į 
darže padirbėti. Bet prieš rytą!

1 sugrį^au j namus, nes buvo rei- Į 
P * -į kalas su motina pasikalbėti. Auš 

į tant, mama man ir sako: “Ne- 
i būk namuose, tuoj paruošiu 
valgyt ir išeik”. Tuo momentu.

Naktį lyg kas jėga stumtų, išėjau Į 
kiemą ir pamačiau vieškeliu at-

Tau vie p. Lietuvių klubo mažojoje

Tik ką iš spaudos išėjo ilgai 
laukta knyga, anglų kalba, apie 
sovietų genocidą Lietuvoj, “So
viet Genocido in Lithuania”, pa
rašyta prieš 7V2 metų mirusio 
dr. Juozo Pajaujo.

vedistais ir civiliniais. Maniau

Į namus nevažiavau.
praleidau pas netolimą kaimy
ną. Kai mergaitė nuėjus sužino-į važiuojantį sunkvežimį su enka- 
jo, kad '‘draugų” nebuvo, sugrį
žau Į namus. Paskutinį ketvirta- bėgti į savo mišką, bet prabė- ■
dieni prieš išvežimus nuvykau gaut malkų krūvą prie jų par- ■ 
į Joniškį. Tą dieną buvo mugė, j ' 
Būdami mugėje, pastebėjome iš Į 
Latvijos pusės atvykstant kariš- j 
kas mašinas, mašinų pravažiavo! 
arti 100, kiekvienoje mašinoje] 
stovėjo po kokia 20 nematytų

; uniformų kanų. Tuo metu priė
jo prie manęs mūsų valsčiuje dir

: bęs mokytojas ir pasakė: “Čia 
! nevieta kalbėti, grįždamas užsuk 
i pas mane”.
: .» t

kritau. Nuo keliuko pusės, užsi-, 
maskuodamas, padėjau kelis pa
galius. Minutės valandom tysta. 
bet nieko nematyti ir negirdėti.

Kokiai valandai praslinkus, 
suurzgė mašinos motoras ir iš-į 
važiavo. Pakėlęs galvą, pama- ’ 
čiau išvažiuojantį sunkvežimį be < 
žmonių. Supratau — sargai liko- ’ 

Po pusvalandžio, sunkvežimis . 
vėl atvažiavo su 5 6 enkavedis-^ 

Užsukau, nes buvo pakeliui! tais. Pavojingas sklypininkas pra { 
man į namus. Jis papasakojo, 
kad mūsų matyti kariai yra NK
VD pareigūnai ir kad prieš sa
vaitę pas jį buvo atvykęs Jonis* 
kio kompartijos sekretorius su 
nepažįstamu asmeniu. Po nerei
kšmingo pasikalbėjimo įžangos, 
jis paklausęs, ar nenorėtų sovie
tinio paso. Turnt sovietinį pasą, 
bū^ią gehriau dirbant tarybinė- j 
je mokykloje. padėkojęs ir4 
sutikęs gauti tokį pasą. Tačiau 
pirmą ą išvežimų dieną, anksti 
rytą atvažiavo sunkvež mis, pa-J timi. Turiu matomumą į dešinę 
krovė visą še«mę ir išvežė dar ir į užpakalį, tai vis dairausi. Vė- 

į liau besidairydamas pamačiau 
PenkUdięnį kąjp lik pridėjo j dar tris vyrus einant mano miš

ko kryptimi. Tie, ir anksčiau 
matyti, vilkėjo ilgais paltais. Tuo 
met suppratau. kad enkavedis
tais yra apstato! na mano pa m iš 
ke.

ėjo keliuku, nepažvelgęs į ma
no pusę. Iki pietų buvo mirtina 
♦yla. Vėliau iš tolimo kaimo per 
laukus atskubėjo mergaitė, o 
kiek vėliam iš Šiaulių, mano gi
minaitis, gimnazistas. Nei vienas 
manęs nepastebėjo. Nemačiau 
nei vieno grįžtant. Kratos neda
ro. Mergaitė neina karvių pa
melžti ir jų perkelti.

Pavakaryje pastebiu iš deši
nės pusės, kilometro atstume, du 
vyru einant mano miško kryp-

sa- ĮPRATIMAS

58 m. amžiaus paryžietis Mi- 
nett buvo ‘išskirtas ir jau ket
virtą kartą.

Jis yra buvęs boksininkas ir 
sapnuodamas vis kumščiuoja 
naktimis savo žmonas.

ĮįJ be paso Sibiran.

jlill eilė iš grietinės nugriebimo puhk J 
.h to vežti grietinę į pieninę, kuriJflf , v J k 1■•Įį ouvo uz Gruzdžių miestelio, sa- 
Įkynos bažnytkaimyje. Prava- 

bažnyčią, ls šventoriaus

PFOR
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h LIETUVOS VYČIŲ KONCERTAS
Berods tik antrą kartą Daley 

Plazoje lietuviai viešai pasirodė 
su koncertais — pirmas buvo 
Pietų Amerikos ir antras Lietu
vos vyčių. Kyla klausimas ar ne 
turime kuo pasirodyti, ar nesu
gebame pasinaudoti ta galimy
bę, kuri įgalina Lietuvos vardą 
ir jos meną parodyti — pade
monstruoti platesnei amerikie
čių publikai?

Vasario 16 dienos proga Chi
cago Council of Fine Art vedė
jos Farina iniciatyvos dėka, įver 
tinant lietuvių aukštą kultūrinį 
lygį, buvo pakviesti Lietuvos 
vyęįąį' atlikti viešą koncertą Chi- 
cagos miesto centre — Daley 
Center namo vestibiulyje, kur 
dažnai miesto vadovybės rengia
mi meno pasirodymai-koncertai. 
Šiuo pakvietimu lietuviams teko 
nemaža garbė, kad į juos buvo 
atkreiptas dėmesys, o tai nuo
pelnai ne kokių veiksnių bei po
litikierių, bet eilinių meno ir ku] 
tūros darbuotojų.

Koncertas, kuris įvyko vasa
rio 18 dieną, 12 vai., buvo suor
ganizuotas ir su dideliu pasisie- 
kimu pravestas muziko Fausto 
Strolįos.-Tik jo nepaprastos ener 
gijos ir nenuilstamo darbo dėka 
šis- gražiai pavykęs ’ koncertas 
buvo įvykdytas.

• Pats koncerto* pagrindas buvo 
Lietuvos vyčių choras, padaina
vo ė'dainas:- Lietuva brangi, Ne
munėlis ir kitas,, kurios stebėti
nai gražiai buvo atliktos. Be to, 
maloniai gražų įspūdį žiūrovams 
darė ir chorisčių tautinių rūbų 
puošnumas, kas be abejo nema
žai prisidėjo prie bendro pasise
kimo, nes daina ir grožis žavi 
visus.

Balys Pakštas Sekminių rage
liu meistriškai pagrojo solo —- 
Svajonėlė’ir Siuntė mane moti
nėlė, palydint akompanimentu 
muz. F. Stroliai. Po to, mūsų iš
kilusis solistas Algirdas Brazis, 
akompanuojant fortepionu Aido 
nai Brazienei, atliko šias dainas: 
ariją iš Ponehieli “Lietuviai”,

tuva.
Koncertas praėjo, sų dideliu. į 

pasisekimu, ką parodė publikos, j 
kurią daugumą sudarė nelietu
viai, gausūs plojimai po atliki
mo dainų. Tai buvo reta ir graži 
Lietuvos reprezentacija sveti- 
mies5efhsr Tik labai gaila, kad 
apie Vasario 16-tos reikšmę ne
buvo reikiamos ir išsamesnės j 
informacijos, o galėjo tie mūšų 
visokie veiksnių ‘cgražbyįidi” 
nors tuomi prisidėti. /Pabaigai 
buvo sugiedota choro su 50I 
A]g. Braziu “God bless Ameri
ca”, kas didingai praskambėjo, 
net publika į šią giesmę nejueio 
mis įsijungė/Pavyzdines ^gra
žu, kad lietuviai moka vigšąi 
parodyti pagarbą A|her§<^i;^a- ■ 
reikšdami jai ištikimybę, kaip| 
savo antrajai tėvynei.

Už šio gražaus; j ir ^cpdįngot 
koncerto suruošimą ir' at^ikrmą, E 
jame dalyvavusieji visų lietuviui 
vardu reiškia padėką muz. F. k 
Stroliai, B. Pakštui ir Alg. Aldo-j 
nai Braziams, ypatingai Lietu- 
vos vyčiams. Koncertą filmavo jį__
keletas televizijos stočių, kas 
buvo per televiziją vakare pa- • 
rodyta. Tai brangi reklama Lie- į 
tu vai, o kainavo tik ačiū. h 

Tenka paminėti, kad tose pa-! 
čiose patalpose ryšium su Vasa-1; 
rio 16-tos ir koncertu, Balzcko!’ 
Lietuvių Kultūros muziejaus į 
pastangomis, buvo suruošta Ve | 
tuvių tautinio meno parodėlė.? 
Joje išstatyta kryžių nuotrau
kos, rankšluosčiai, juosius, audi- 

.niai, Vilniaus verbos, margučiai. . v.__ / rr, - - - . į iccnmkme prr'ziur> ir kita, laip par patiekia issa-z, , , . • . ,. . . r . .... . j lėkšta 1 mkmesne miurmacija apie jLdėiuvaį H 
ir Vasario 16-tos dienos reikšme. Į, .K ‘ bai £r«ziŠiuo atveju balzeKo muziejaus f 
nuopelnas yra didelis, supažin-į' 4 
dinani amerikiečius su lietuviui, \ 
liaudies menu. FasaK^iina, Kad j 
einant šiais keliais ir darbais J , . _. . . .. 7 j nodaug ka luieruvai galima laimėti. Į - / . - - , — i Cibcau*'Bendrar paėmus,' ts to^razausj * 
pavyzdžio, kurį parodė Vyčiai j 
vadovaujami muz. r . ^iioiios • 

‘ turėtų pasimokinti beudruOiuiniii | 
Kamavičiaus “Gražina”, kur ba- kai — vieton tuščio politikavime,! 
kūžė samanota, su Vyčių choru reikėtų imtis konkretaus darbo- j 
Odrio dainą ir Težydi vėlei Lie- 5, T c

Dirigentas Faustas Strolia

i
Prel. Mykolas Krupavičius - “Visuo

menininkas politikos sūkuriuose”
Puskplingu būdu parašyta, ir politikos
okup; LhIuvo? atsiradę:

:ka!žfc apie pr 1. 
ĮDf. B. PalioLac
i prof. P. v. jk’ji

sūkuriuose’’ pūsta-
v U tyma.

M. Krup 
t-ll: mrj; 

ir b’ticnr i
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P.askąita a b dekŲąraįcija, »pa-
Ifįngtą ,.į\rupayičiaus,'
Vpįę-’ySjstyčlįš Santvarką, žemės 
relbriirtjc kultūrą, ekonomiją, 
.eritorijos apsaugą ir kit.

J . ' *
: A-t ... I ‘ -r- -- — -Kuli. V .C Bagdonavičius pada-Į lų, prancūzų, vokiečių ir ispanų

O LIETUVIU KALBĄ AR IŠMOKO?
Vedamajame “Maža garbė...” 

“Tėviškės Žiburiai” prieš kurį 
laiką rašė:

“Kartą gyrėsi tėvai: koks ga
bus mūsų sūnus — išmoko ang-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
t

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujiena^ 
savo asmenišką demesj, gerai su jomis susina 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

K; ik.. i< >nių 1 >,-i r<< ūrąl e G ‘rd-■ 
rp valdyba, ( hicagos ir Ciceios 
skyritii, rasario 27 'L 7.30 vai. 
vak. Jaunimo Centro kavinėje 
surengė: ‘ :

1) Pielato | Krupavičiaus 
10 metų mirties minėjimą. Pa-

i maldos buvo įvairiose bažny
čiose. (Prelatas. mirę 10/0 m'. 

Į gruodžio i d. Palaidotas šv. Ka- 
■zimiero Liet, kapinėse.) Pa
minkle iš jo testamento įrašas: 
“Lietuvi, tebūna tau pirmaeiliais 
tėvas ir motina, bet virš jų te- 

■ būnie Tau tavo Tėvynė Liė- 
Įtiiva”;

2) 60 metų Steigiamojo seimo
minėjimą; .

.3) Knygos “Visuomenininkas

i
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NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UZ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati' 
nimo vajaus talkąl

i
•3

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim? sraitytoju 
reikalais prašoma pasinaudoti žsmiau esančiomis atkarpomis

a
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 50608 «

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardas ________ i____________________ _________
Adresas ______________ ______________________________

S

S

• Užsakau Naujienas kaip dovanu savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas -------------------------------
Adresas _--------------------------------------------

kuru >1

Sponioriatra pavardė, vardaa Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudu b 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti ui pridedamus _ __ dol
Pavardė ir vardas ________ -____________________________—
Adresas_______________________ —-----------------------—----

! s

« Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujiena# dvi sa 
vaite# susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė Ir vardu - ....... .
Adruaa - — - -

I
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tai išimtys. • Jei tėvai pradeda 
mokyti vaiką lietuvių, kalbos nuo 
mažens ir reikalauja, kad namų 
kalba būtų lietuvių kalba, tai 
vaikai nejučiomis įpranta ir kal
ba lietuviškai. Tačiau daugeliu 
atvejų tėvai to nereikalauja, vai
kų kalbos nemoko, palieka-juos 

mokyklai ir gatvei. .0 -kitakalbė > 
mokykla ir gatvė’formuoja vai-^ 
ką pagal visai kitą modelį, įve-1 
da jį naujan pasaulin ir išveda; 
iš tėvų bei šeimos pasaulio. Nors? 
vaikas grįžta iš mokyklos ir

. gatvės į namus, tačiau nebegrįš 
ta į lietuviškąjį pasaulį. Čia ir' 
prasideda vaiko nulietuvėjimas.; 
Tėvai, matydami tokį reiškinį^ 
stebisi, kaip tai galėjo įvykti^ 
nors tai atsitiko jų pačių akivaiz'? 
doje. Tėvų namai bei šeima turi 
būti mažoji mokykla, nemažiau- 
lemianti vaiko gyvenimą, kaijy; 
ir viešoji mokykla. Tėvai turi: 
būti mokytojai, turį nemažesp£ 
autoritetą kaip ir oficialūs mo
kytojai. Jie turi mokyti savo vai
ką, lietuvių kalbos nuo pat ma* 
žens. Jeigu abudu dirba, juosį 
pavaduoti gali senelė. Patirtis; 
rodo, kad tose šeimose, kur vai
kai mokomi lietuvių kalbos^- t.en 
ir išmoksta. Yra šeimų, : kurių 
vaikai išmoksta lietuviškai? net 
be jokios šeštadieninių mokyk
lų pagalbos (ten, kur jų nėrib).”

i ; / : /JšiEur. Lietuvio

kalbas, tikras poliglotas... Pa
šnekovas ėmė ir paklausė: o lie- 
^ŪVių kalbą ar išmoko? Tėvas 
paraudo ir ėmė teisintis: žinai, 
kad ne. turėjo vaikas daug dirb
tų studijuoti, kur jis čia užsiims 
lietuvių kalba—neturėjo laiko... 
Tąi daugeliui šeimų < būdingas 
pokalbis. Juk daugybė šeimų gi
riasi savo vaikų gabumais įvai
riose srityse. Spaudoje matome 
dažnas pavardes baigusių aukš
tuosius mokslus su akademiniais 
laipsniais. Jei paklaustume juos 
apie lietuvių kalbos įjungimą',! 
savo studijas, tur būt daugeliu 
atvejų gautume jau minėtą tei- 
sinimąsi laiko stoka. Bet tai la
bai plona priedanga savosios tė
vų kalbos nevertinimo. Reiškia, 
jaunuolis ar jaunuolė turi laiko 
visokiom kalbom, visokiem mo
kslam, visokiom pramogom, bet 
jo neturi lietuvių kalbai. Tai daž 
na mūsų šeimose užslėptą žaiz
da- Kažkaip tėvai gėdijasi'ją ro
dyti, pridengia nekaltu šilku, 
bet nesiryžta-, jos gydyti. Lietu
viai tėvai jaučia, kad maža gar
bė svetimom.kalbom kalbėti, di
di gėda savosios nemokėti, ta
čiau nesiryžta tos gėdos šalinti. 
Verčiau jie slepiasi nuo savosios 
visuomenės, nes taip esą leng
viau. O išgirti gabieji vaikai 

J taip pat vengia rolytis lietuvių 
100 as-nenų: Kiti atvykę net iš] gyvenime, nes drovisi, be to, ma 
priemiesčių.

B. Pakštas grojo ir įsijungė į- 
šį įdomų’minėjimą su savo gru-, 
į)E, nereikalaudamas atlyginimo.: 

; Vaišės baigęsi apie 10 vai. va
karo. Lauksime autoritetingų? 
asįMuų pasisakymo spaudoje] Gal wt> ;r tokmiatveju, bet 
apie šią retą, įdomią ir iston^; ''
nes reikšmės knygą. |

r": " h

. Kuomet mūsų tėvynainiai ne-J 
ša vergijos jungą ir tęsia žūtįį 
būtiną kovą už Tėvynės laisvę; 
mes remkime jų užmojus, in-#- 
fprmuokimės iš šios knygos apie 
Lietuvos kūrimosi istoriją, at-

orei. M. ’ Ktyp.a 'ičiaus d.klara- 
eijų apie valstybinę santvarką.

Kadangi dr. K. šid’auskas tud 
metu dalyvavo ALTo tarybos 
posėdyje, tai negalėjo dalyvauti 
ir padaryti pranešimo.

Po išsamių ir Įdomių praneši
mų apie prel. M. Krupavičių, 
B. Pakšto grupė sugrojo ; Lietu
va brangi“ ir dar keletą daly- 
kčlių. ■ t į

Dr. B. Paliokas prelegentams 
ir muzikantams dėkojo, o mes 
plojomę.

* * * -' . .

Dr. B. Paliokas perskaitė au
kotojų sąrašą:’po $1;000, --- M.
ŠmuikšJęnė, Vygantų šeima, 
Paliokų šeima, per dr. K. ši d-1 
lauską; $300 — B. Žukauskas; 
pd $100 — J. Sakas, St. Rau- 
chinas, K. Povilaitis.

Po to padalino aukotojams 
po knygą ir pakvietė vaišėms, j 
kurias • parengė. Giedrininkės su j

Dr. B 
dėjo 7- 
ŽO'ĮŽ'U.

Apie prel. M. Krupavičių, jo 
jaunystę, išeitus mok-Mus, ka-- 
peUouavūpą. lieEu ių. V oiouežc. 
gimnazijoje kalbėjo savanoris 
juristas b'. Žukauskas. Prelegen
tas sakėsi daug padėjęs jam gel- 
bėtis UUO kuii)UJ))Uų. paclapl'in- 
g<r bū'ių -uradęs progos išvyk 
ti į Lietuvą, šalia manęs sė
dėjęs įnz. V. žemaitis mau visa-, 
tą tvirtino, nes jis tuo metu te/f 
mokęsi:"1.

Buvo'varginga kelionė, bet, 
Dievo Apvaizda apsaugojo ir po 
dviejų mėnesių atsirado .-Lietu-: 
voje — 1918 m. gegužės mėn,

* # *
. - Lietuvos Taryba 1917 m. rug-, 

i sėjo 18-23 d. skelbė atstatanti

Paliukas iškilmes pra-

p-le A. Rūgyte ir kitomis valdy 
bos narėmis.

‘Vaišindamiesi sumuštiniais, 
pyragėliais, kavute, gėrėjomės

-i • k V V

į auiniv j reįos kn^gos gražiu pristatymu.*;
Nemažai knygų parduota po $6 
minkštais viršeliais, kietais vir
šeliais dar nebuvo. Dalyvavo per

to barjerą, skiriantį juos nuo lie
tuviškosios visuomenės.:.

Sakoma, kad lietuvių kalbos 
išmokimas nepriklauso nuo tėvų 
noro, nuo jų pastangų, nes vai
kai neklauso, eina, savo keliais, 
mokosi, tik tai, kas jiems įdomu

demokratiniais pamatais nepri-1 siektus laimėjimus ir šį tautos
klausoma valstybę su. sostine 
Vilnium.

&

Krikščionių Demokratų valdy
bos pirm. VI. šoliūnas paminėjo 
60 metų Steigiamojo seimo su
kaktį. Steigiamasis seimas su
sirinko 1920 m. gegužės T5 d.

Krikščionių demokratų bloke 
— 59 atstovai, vąlst. s-gos ir so-

herojų. ■
* ’ / • ■_ .

.-.GIRTUMO POŽYMIAI T
— Kaip gali pasakyti, kada 

vvras girtas? Vo

V- Kuomet jis pradeda bu
čiuoti savo uošvę. S

— 59 atstovai, vąlst. s-gos ir so- • Svetimi laurai neduoda miė- 
-cialistų liaud. — 28, socialdem. | goti, savi laurai migdo, (japonų)

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas

BE DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy-

A * vai parašyta ir lengvai skaitoma.
Minkšti viršeliai 58.00

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant $9 čekį tokiu adresu:

1739 S. Halsfed St, Chicago. IL 60608
r ' v n '-A
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. WINTER . 
OVERCOAT.

Don’t Go Out Without It
' CH980 Miller-Morton Company, a tubvdiary q1 

A.H. Robins Co., Richmond, Virginia 23230

' %

JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, ID.

< RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL 
DŪMINAI • KOSMETIKOS RZKMKNYS ,

Atdara šiokiadieniais nuo

| TeL 476-2206 7 . |

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir • mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis

| bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.
• VIENIŠO ŽMOGAUS gyvenimas, Antano Rūko aprašy

tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas- 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikdtarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygi 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės at«L 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir-. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

| Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.JI
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• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaifla ‘ 
ft vertimas. 200 p*l. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina . 
8 Į Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 

perduntimo t£bddom& •| IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį
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Mirė Maskvai tarnavęs Mečys Gedvilas
Iš pavergtos Lietuvos atėjusieji pranešimai sako, jog 

šių metų vasario 15 dieną Vilniuje mirė glaudus oku
panto bendradarbis Mečys (Mečius) Gedvilas. Mažai jam 
betrūko iki 80 metų. Šių metų lapkričio mėnesį būtų ga- ( 
Įėjęs 80 metų sukakti atšvęsti, bet paskubėjo mirti anks- j

Lankytojai kreipia dideli dėmėsi Čiurlionio kapui.
M. K. Čiurlionio paminklas Rasų kapinėse Vilniuje.

Iki ko dasigyvenome!
1980 metai okupantui buvo 

džiaugsmo metais. Tais metais 
jie šventė 40 metų Lietuvos “iš
laisvinimo šventę”. Tos sukak
ties proga, ištisus metus įvairio
mis progom buvo ardoma įvai
rios iškilmės, minėjimai. Pačios 
didžiausios tų minėjimų iškilmės 
arba pagrindinis minėjimas, bu- panto tikslas. Okupantui džlu 
vo numatyta dainų šventė Vil-

; piuje.

kito departamento iki 1983 m. 
Toliau pranešama apie kai ku
rių projektų atidėliojimą ar pa-X 1 L1 CU LXvXVrXXvJ 1XXJLCJ

eivių katalikiškoje spaudoje, naikinim?
bendradarbiautojai rašo, kad jie? _ labai blogos žinios, 
“bendrauja su tauta” ir šmeižia, T elgdamiesi, mes išduoda- 
niekina laisvinimo veiksnius Pa 1 me sayo veteranuS( _ pareiškė 
cių išeivių rankomis, katalikų kan# veterar koman.
spaudos pagelba, stengiasi lik
viduoti Vliką ir Altą. Tik juos 
likvidavus bus pasiektas oku-

kad jo agentai daug pasidar
bavę. Jau daug “protingų” žur-

dierius Arthur Finlcck.

—- Turkįjci valstybės proku- j 
roras pareikalavo teisine kalė- | 
jimo bausmių religinės Nacio- £

Dar žiemos šabams siaučiant -berašo, kad Lietuva » įChicagoie. mūsų taip vadinamo- okupuotą Bet tai t* gera 1 j““ ta I
je katalikiškoje spaudoje, paai- ^“let "JSali p X enilX T i pi | 

uIX vXSuiX -i. W prieš tarusius poL 1
tų apie Lietuvos okupaciją.

Ignas Petrauskas

čiau. Visi Gedvilo draugai, ėjusieji tuo pačiu skysto poli
tinio Įsitikinimo keliu, baigė dienas ne Lietuvos ir lietu
vių tautos, bet okupanto tarnyboje.

Iki 35 metų amžiaus Mečys Gedvilas dėjosi lietuviu 
demokratu, kaip ir jo tėvas. Tėvas buvo suimtas už so
cialdemokratų literatūros platinimą lietuviško jaunimo 
tai-pel.^b namuose buvo padaryta krata, rasti-keli Varpo 
numeriai, 1904 metais sūnus buvo išvežtas į Rusiją, kartu 
su tėvu ir motina.■ Gedvilai gyveno Rusijoje visą dešimt
meti ir karo metu. Jaunas Gedvilas mokėsi, šalia Petro
grado, Carskoje Selo mokykloje, kur visą laiką buvo pa
žangių mokytojų.

Karo pabaigoje Mečys Gedvilas grižo i nepriklauso
mą Lietuvą, bet su komunistais nieko bendro neturėjo. 
Jis, kaip ir jo tėvas, buvo lietuvis demokratas, priklausė 
kelioms demokratinėms organizacijoms. Kelis metus dir
bo su Žemaitijos valstiečiais liaudininkais. Buvo lietuvis 
demokratas, mokytojavo, rašinėjo Į Žemaiti ir Lietuvos 
Žinias, bet pavojaus metu demokratijos ginti nepajėgė. 
Demokratinių idėjų nesuprato ir neturėjo drąsos demo
kratinių idėjų ginti, kaip jas gynė Amerikos steigėjai, 
padėjusieji pagrindus galingiausiai demokratinei valsty
bei pasaulyje.

Kol Gedvilas mokytojavo, gaudavo algą ir galėjo 
laisvai kalbėti apie pagrindines demokratines idėjas, tai 
Gedvilas buvo geras ir nuoširdus demokratas. Buvo ge
ras kalbėtojas, mokėjo savo mintis gyvai ir Įtikinančiai 
išdėstyti, tiko mokytojo pareigoms, buvo neblogas orga
nizatorius, bet kai kovoje teko parodyti reikalingo ryžto, 
kietumo ir pasiaukojimo, tai Gedvilo demokratinės idė
jos pradėjo gainioti. Reikalai visai nukrypo i nedemokra
tinę pusę, kai jaunas mokytojas pateko Į darbų stovyklą, 
neteko laisvės ir neteko artimesniųjų, raginusių ji kovoti 
už kraštui ir žmonėms reikalingas demokratines idėjas.

Stovykloje Gedvilas susipažino su keliais komunistais) 
kurie labai lengvai 35 metų vyrą iš demokratinių vėžių 
nutraukė Į komunistines pinkles. Komunistai duoti jam 
nieko nedavė, bet jam daug žadėjo. Jis patikėjo tais pa
žadais ir nuėjo tarnauti rusams, tapo sovietinės imperi 
jos ištikimu tarnu.

Pats silpniausias Mečio Gedvilo būdo bruožas — at
virumo stoka. Jis stojo į komunistų partiją 1934 metais, 
daug anksčiau už Paleckį, Šimkų ir Grigarauską, bet jis 
niekad nepasisakė, kad jis jau buvo senas partijos narys. 
Žemaičiams jis pasakojo, kad jis esąs taurus žemaitis, 
daugiau niekas. Kauniškiams pasakojo, kad jis esąs liau
dininkas, o mokiniams pasakojo, kad jis esąs pažangus 
lietuvis. Jis kurstė savo draugus stoti valstybės tarnybon. 
“Jeigu tu nestosi tarnybon, tai rusiškas žydas paims šią 
vietą”, sakydavo jis inteligentams, naivesnius ragindavo 
pasveikinti ir pagirti už paimtas rasų siekiamas valsty
bės vietas. Kad buvo senas partijos narys, viešai pasi
sakė tiktai išeidamas atsargon ir gaudamas stambią So
vietų valdžios “asmeninę pensiją”. Slėpdamas tą faktą, 
kad jis buvo komunistų partijos narys, jis labai daug lie
tuvių Įvėlė į komunistines pinkles. Nuo jo daugelis nu
kentėjo. Jis tikėjo, kad jis dirba naudingą darbą, padeda 
statyti “naują santvarką”. Jis net turėdavo drąsos pa
sakyti, kad demokratinė santvarka negalėtų taip greitai 
daryti tokios “pažangos”, kokią darė sovietinė sistema.

Lietuvius demokratus Mečys Gedvilas labai žiauriai 
apgavo, bet užtat įgijo pilną pasitikėjimą ne tiktai pa
ties Antano Sniečkaus, bet ir lietuvių reikalus tvarkan
tieji rasai bei lietuviai džiaugėsi Mečio mokėjimu būti 
dvilypiu žmogumi. Antrojo Pasaulinio karo pradžioje jis

ti mirgėjo skelbimais, siūlan
čiais lietuviam pasinaudoti šiais 
metais duodamomis lengvatomis 
ir vykti į šią okupanto ruošiamą 
šventę- Jiems svarbu parodyti, 
kad išeivijos lietuviai pritaria 
rusų pravestam Lietuvos išlais
vinimui iš kapitalistinės vergi
jos. Gale metų jie pranešė, kiek 
lietuvių iš Kanados, kiek iš ki
tur atvažiavo tais metais į šią' 
džiaugsmo šventę? Jie galėjo 
parodyti kovojantiems lietu
viams, kad išeivijos smetonėlė įe|e 
eina su jais. Iškilesniams išei- 5Ukėlė didelį nepasitenkinimą 
viams suteikdavo Įvairių leng- i tiek demokratų, tiek respubliko- 
vatų, o jei ekskursijoj buvo va-i kongresmanų tarpe; taip pat 
du dukros, tai apmokėdavo dar’tai Iabai nepaiankiai nuteikė ir

Užsienio karų veteranų komite
tą, kuris karštai indor>avo Rca- 
gana į prezidentus.

Kongresmanas R. W. idgar 
(D., Pa.) pareiškė, kad Vetera-

DIDELIS NEPASITENKINI
MAS VETERANŲ PRO
GRAMŲ APKARPYMU

WASHINGTON (UPI)Rea- 
gano administracija numato eli
minuoti ar pertvarkyti eilę pro
gramų, kurios palies tūkstan
čius, daktarų. dirbančių Vetera
nų administracijoje. Šie pakei
timai paaiškėjo Kongreso komi- 

Veteranų reikalams. Tai

nius Turkijos vadus. Partija 
kaltinama sąmokslu atšaukti 
Turkijos konstituciją ir įvesti 
griežtą musulmor.ų vyriausybę, 
kaip Irane.

JUOZAS PETRĖNAS PALAI
DOTAS PETRAŠIŪNUOSE

ir kelionę bei išlaikymą.
Ir susigundė mūsų naujoji ba

jorija. Važiavo okupanto tarnų 
lydimi, kaip dr. Nemickas rašo, 
tautos? išdavikų ■ globojami. Va
žiavo tituluoti, mokslininkais pa-

Rašytojas Juozas Petrėnas 
(Petras Tarutis) 1980 birželio 27 
d. palaidotas Kauno Petrašiūnų 
kapinėse. Šis literatūros darbuo
tojas (taip pat besireiškęs ir žur
nalistikoje) mirė 1980 m. vasa
rio 5 d. New Yorke. Savo testa
mente paliko norą būti palaido
tu Lietuvoje. Tad jo urna su pe
lenais pervežta į Kauną, kur ve
lioniui ilgą laiką yra tekę gyven
ti ir dirbti.

sivadinę, važiavo, ir jaunos gim-( nų administracijos , šaltihjai jį 
nazistės. Nuvažiavę liaupsino 4 painformavo, 
okupanto darbus. . , !,

Juk ne .veltui gen. Petronis 
gavo ąrdįną. Okupantas laimė
jo dvigubai. Ten jie rodo pris
paustiems lietuviams, kad išei
vija eina su okupantu, o čia, iš-

, jog;; riuinaloma 
apkarpyti apie1'800 mil. dolerių 
veteranu biudžetą. Sumažini
mus numatoma padaryti elimi
nuojant 20,000 tarnautojų V.A. 
medicinos departamente iki 
1986 metų ir 3,200= asmenų iš

Kauno meno darbuotojų rū
muose, kur buvo pašarvoti J. 
Petrėno palaikai, gausiai susirin
ko Lietuvos rašytojai, būrys gi
minių bei pažįstamų. Petrašiūnų 
kapinėse prie kapo duobės atsis- • 
veikinimo žodi pasakė Ęašyto- 
jų sąjungos Kauną.skvuiiius at
sakingasis sek^tča'iūs- Vytautas 
Martiniais, Vytautas Kazakevi
čius, Vacys Reimeris ir kiti.

(Arg. B.)
buvo čekistų suimtas ir išvežtas Į Rusijos gilumą. Rusai 
įsitikino, kad jis gali būti naudingesnis, jeigu išmoks ge
riau dirbti su okupacinėmis jėgomis. Karo metu Gedvilas 
baigė kelis kursus, kad jiems būtų naudingesnis naujos 
okupacijos metu.

Mečys Gedvilas anksčiau mėgdavo pasisakyti spau
doje kai kuriais klausimais, bet pastaruoju dešimtmečiu 
jo. plunksna visai nutilo. Kiti parašydavo atsiminimus, 
bet Mečys, kiek teko girdėti, nieko nepaliko. Galimas 
daiktas, kad senatvėje pradėjo jį sąžinė graužti. Jeigu jis 
būtų mokytojavęs, tai lietuviams būtų galėjęs daug gero 
padaryti, bet jo perbėgimas Sovietų tarnybon lietu
viams neatnešė jokios naudos. Tas perbėgimas nebuvo 
naudingas ir pačiam Gedvilui.

Žinią apie Gedvilo mirtį Vakarams pranešė V. Pet
kevičienė, Šarmaičio parinkta žinioms rinkti apie komu
nistams dirbusius lietuvius. Jai leidžia skaityti žinias, 
liečiančias komunistuojančius žmones.

Mokytojas Mečys Gedvilas būtų galėjęs būti naudin
gas lietuvių tautai. Savo gyvenimo pabaigoje jis pats ga
lėjo pamatyti, kad buvo naudingas tiktai sovietiniam 
imperializmui.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $463. Visuose pasaulio 
biznio centruose doleris labai 
stiprus.

— Nutarimas parduoti ara
bams ginklus neša dolerius ir 
auksų i Amerika.

— Toledo mieste, Ohio, buvo 
reikalinga apie 80-90 darbinin
kų naujai atidaromoje baterijų 
Įmonėje. Susirinko’ apie 5.000 
žmonių, kurie stovėjo prie įmo
nės durų apie 18 valandų, kol 
gavo užpildyti darbo pareiški
mus.

— Chicago’s burmistre Jane 
Byrne paskyrė devynių asmenų 
komisiją, kurios tikslas bus pa
ruošimas programos finansavi
mui lokalinių projektų. Pinigai 
numatomi naudoti iš tarnauto
jų pensijų fondo.

P. L.

KŠYŽANOVSKIO BE CENZŪROS 
VILNIAUS “MATECNIKAS”

(Tęsinys)

Autorius 1920.VII.6 d. neturėjęs 18 metų ir, 
matyt, 1939.X.27 d. Lietuvos teritorijose negyve
nęs, nors Vilniuje gimęs, todėl pagal Įstatymą 
negalėjęs tapti Lietuvos piliečiu. Jis gavo pilie
tybę tik pagal tėvo pilietybę, todėl skaito, kad 
18 metų tapęs jaunesniu. Pagal Įstatymą 18 metų 
Lenkijos viešpatavimo laikotarpis Vilniaus kraš
te gauti Lietuvos pilietybei laikomas neesančiu. 
Lietuvos vyriadsybė vengė Įpilietinti svetimtau
čius, kurie minimame laikotarpy prilindo į Vii 
niaus kraštą. Be to, piktinamasi, kad priimant 
pilietybę, prieš priimančiųjų valią, keičiamos pa
vardės, net raidės. Krzyzanowski Į Kryžanauskas 
ar Kryžanovskis, >š Wrublewski’o Į Žvirblis ir 
taip panašia’.

Kaip žinom, Lietuvos kariuomenė Įžygiavo Į 
Vilnių 1939.X.28 d. ir, anot autoriaus, “LITWA 
SMET0N0WSKA” egzistavo iki 1940.VI. 15 d.

Skyriuje “ANTRIEJI BOLŠEVIKAI” nuo 
".ri° VI.15 d. iki 194i.VI.24 d. samprotaujama, 
kad SEKANTI OKUPACIJA YRA PRIEMONE 
BUVUSIOS OKUPACIJOS PAŠALINIMUI. 
'Teisia Lietuva s Vilniaus krašto valdymą auto
rių- laiko okupacija.) Rašoma: “Kuomet birželio 

15 dieną, 1940 m., išgirdome per radiją, kad So
vietų kariuomenė Įžengia Lietuvon, Latvijon ir 
Estijon — pajutau erdvę, kuri Įsiveržė ilgesiu”, 
— prisipažįsta autorius. Anot jo, tur būt niekas 
nepasmerks esant prosovietiniu, bet buvo tanke 
kažkas patrauklaus, nes atsiveria langas į rytus 
vedantis net į Ramųjį Okeaną. Tačiau autoriaus 
romantinės perspektyvos, atrodo, greit virto tam
sia realybe ir jis cituoja sovietinio gyvenimo 
realybę rusų kalba eilėraščiu:

bolečnoje otoplienije, 
Lunnoje osvieščenije, 
Vozdušnoje pitanija, 
I grobovojė molcanije.

(Saulės apšildymas, mėnulio šviesa, 
oru mityba ir kapų tyla.) »-

Po sovietinio gyvenimo užčiauptų lūpų tylos, 
nedateklių, visapusiško skurdo, baimės, agitacijų 
melo ir daugelio kitokių blogybių, galop 1941 m. 
birželio 14 d. prasidėjo “laisvu noru” prisijungu
siose Sovietinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos res
publikose masines žmonių deportacijos. Būdinga, 
kad niekur niekas nemete granatos, nešovė ar dar 
gi nepagrasė kumščiu j deportuotojus. Vilniaus 
gatvėse siuvo sunkvežimiai, prikrauti deportuo
jamais, su šautuvais apstatytais kariais bei gink
luotais su juodomis uniformomis kokios ten bolše
vikų mokyklos mokiniais — “visuomeninės pagal
bos veiksniais”. Mokyklinio jaunimo panaudoji
mas dalyvauti tokiems baisiems veiksmams, anot 

autoriaus, reiškia ypatingą begėdystę. Vilniaus 
miestas ir kraštas liko nusiaubtas, žmonės pri
blokšti.

1941.VI.22 d. 5 vai. ryte, Vilniaus miesto ma
sinė vokiečių lėktuvų ataka. KARAS! Autorius 
jautė į kurią pusę bus nukreiptas ginklas, kurio 
neturėjo rankose.

Tik vėliau paaiškėjo leidinio puslapiuose, kad 
jautė du lygios vertės atvirus priešus — bolševi
kus ir vokiečius, tačiau kojų nekaišiojo bolševi- 

I karas, destruktyvaus sabotažo nevykdė, bet visą 
| konspiraciją, sabotažo veiksmus nukreipė prieš 
vokiečius.

Autorius, karo įvykių sūkuryje, klauso radijo 
iš Londono, kur Sikorskis skelbė deklaraciją apie 
užmegztus santykius su Sovietų Sąjunga kaip na
tūraliu sąjungininku. Matėsi, kad lenkų vyriau
sybė Londone daro viską, kai gelbėti šimtus tūks
tančių lenkų.

Berlynas griaudė karo perkūnais. Anot auto
riaus, “Kaunas buvo Įdomiausias. Visą laiką buvo 
nuolat kartojama dviem kalbom tie patys komu
nikatai: vienas apie kažkokių lietuvių sukilėlių 
jėgomis Kauno užėmimą, būtent — radijo stotį, 
ir prašo vokiečių pagalbos; antras apie tai, kad 
nuo Ukmergės (duota taip pat lenkiškai — “Wil- 
komierz” ir rusiškai — “Wilkomir”) Kauno kryp
timi slenka Sovietų kolona. “Wir bitten diese Ko- 
lonne mit Bomben zu belegen”, skambėjo komu
nikato pabaiga kelioliką sykių kartota, sureda
guota gan gera vokiečių kalba, bet skelbta menku 

vokiečių kalbos akcentu, įkyriu, net verkiančiu 
tonu”.

Kad per tą pačią Kauno radijo stotį buvo pa
skelbtas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
atstatymas ir Laikinosios Lietuvos vyriausybės 
sąstatas, autorius nutyli.

Rašantysis vyko vakare dviračiu į darbą Vil
niaus vandentiekyje. Prisiartinęs prie pastato, 

|prie kurio matėsi tik žmonių siluetai, staiga kilo 
šaudymai ir, po to, daugelis rankų nutraukė jį 
nuo dviračio. Išsiaiškinęs kur dirbąs ir viduje pa- 

, stato, anot jo, “koks tai inteligentiškas, išmintin
gas jaunas lietuvis, lenkiškai kalbąs ir net per 
“poną”, pareiškė, kad atsižvelgiant į esamą pa
dėtį, galima būtų prileisti, kad sekančią dieną 
mieste būtų vandens aprūpinimo trūkumas”.

Jau pradžioje jautėsi Vilniuje lietuvių orga
nizacinė veikla, pastebi autorius, bet vengia išsi
reikšti, kad sukilėliai ir Vilniuje egzistavo, kas 
rodo autoriaus atsitikimas prie miesto vanden
tiekio. Išmesti ir nukreipti kitais bėgiais, anot 
autoriaus,* tie, kurie Sovietinės Lietuvos respub
likos metu kompromituojančiai nukrypo link rau
donųjų.

(Bus daugiau)-
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SKAITYTI DIENRAŠTI "NALUitNOS"
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą'*, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana*', 2U0 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino ’, 358 ■ 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

...<♦> <>» I

OR. PAUL V. DAUGIS 
SYOYTOJA. ir chirurgas 

W^tottr Community Khnikes 
Medicinos d irti kronui

W L. Manheim RGW Wostchwster, IL.
VAJLA-NDOS: 3—k daxbo dienomu ir 

tis se^udiem 8—3 v«d. 
T«U 542-2722 irfte 542-2723

‘‘Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDŽIONYTE 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties,
Lie*vv->$ nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla
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laidotuvių direktorius

CHARD STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika Evans
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W------ Sk 3-5493

DR, A. B. GLEVECKAS 
&TDYIWJA5 IK CHiKUKUM 

.J-SClALTfiS AKIŲ LKrv>-* 
39U» IWra

banga 1450 AM.
St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
•iš WT1S stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Panevėžio apskrityje. Grįžęs iš. Panevėžio, i .. _

DK rAELKAS.
OPTOMETRIST A* 

KALBA UKTUVlSKzJ 
261* ft. 7i at. r«L 797-514$

Hering tuu. rnuuxu .xuiiwt u

rax užanty u

Dr. LEONAS MEILUTIS
HXKJ3 1 U, PŪSLES IK 

rRusfAius chikukg;ja 
20^0 WEST STREET

Vaianaos; amraa. 1—4 popiet,

kariuom=nės, dirbo prekybinėje 
Įmonėje. Vėliau perėmė Liet
ūkis. Sukūrė šeimą. Bolševikų 
valdymo metu buvo areštuotas. 
Trys daktarai — Gudonis, Žem
gulys ir Medonis buvo nužu
dyti. Antanas paspruko ir iš
vengė mirties. Antru kartu ar
tėjant komunizmo invazijai, 
pasitraukė į Vokietiją.

„ .. _ ... ., . . Į Prasidėjo emigracija i Ame-Upytes Draugiško kiuoo susirinki-; ., r, . _ r . ,
mas įvyks penktadieni, kovo 6 d., j Bnę San Louis dirbo far- 
Aneles Kojai saieje, 4300 s. Talman j moję. Kun. Deksnvs, dabartinis 
Avė. Praūžia 1 vai. popiet. , .. . ,
prašomi aisilankyu, nes bus daug VJ skupas, surado kitą darbą, 
svarbių pasnarimų ateities veikios ■ 
reikalais. Po susirinkimo bus vaisęs.

A. Kaiys

Chicago, Illinois 60629 
Telei. 778-5374

Visi šaimai reiškė liūdesio va
landoje gilią užuojautą.

Pabaigai sugiedotas Tautos 
himnas.

SUSIRINKIMŲ

Ofiso teieroaas: 7J6-2HHO, 
Rezidentuos telei.: 44&-5>45

Kiek vėliau (1957 m.) persikėlė 
i Chicagą ir dirbo Wabash Rail
road Co. čia buvo nemažai lie
tuvių. Iš čia 'išėjo į pensiją,

Tris dukras ir sūnų leido į

Vakare maldas sukalbėjo kan. 
V. Zakarauskas. Sugiedojome 
“Marija, Marija”.

Kovo 2 d. D. Petkaus koply
čioje maldas sukalbėjo klebonas 
kun. A. Zakarauskas ir atnaša
vo mišias šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. Pasa
kė gražų pamokslą, šv. Mišių 
auką nešė sūnus daktaras ir 
duktė.

Vargonais grojo A. Kalvaitis.

Solo giedojo B. Prapuolenis.
Po mišių, didelė vilkstinė ma

šinų palydėjo j šv. Kazimiero 
Lietuvių kapines. Palydėjo kun. 
A. Zakarauskas. Po maldų su
giedojome “Marija, Marija”.

Šeima dalyvius pakvietė pietų 
į Gold Coast restoraną. Dalyva
vo- per 100 asmenų. Maldą su
kalbėjo kun. K. Kuzminskas.

1:30 vai., padėkoję, 
mės į namus.

Antanai, tebūna tau 
ši svetinga žemė.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

skirstė-

lengva 
K. P; EUDEIKIS

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo eilinis narių susirinkamas 
įvyks sekmadieni, kovo 8 d., 1 vai. į

, popiet, Aneles Ko j ak salėje, 4500 So. mokyklas ir stengėsi išmokyti 
L f aiman Avenue. Nariai prašomi atsi- ------

* 1 lankyti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast, i

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

Wwi MmU

1

DR. C. K. BOBŽUS
Prostatos, mtrsw ir šlapumo 

takų cnirurgijiu.
ŪU25 CKN JLK/aLi jAVjs

Si. Petersourg, jf’ia. 237lt
Ten (813;

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. Te t 925-8063

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

L605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 327-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0140

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mielam bendradarbiui ir rėmėjui

lietuvių kalbos, kultūros.
Išsimokslinę, sūnus ir dukros 

sukūrė šeijnas.. Auga penki 
Pensininkę Sąjungos valdyba kvie-1 ^nŪKai.

čia visus S-gos narius ir norinčius { Viena dukrelė buvo likusi 
istoti nariais į susirinkimą kovo 11 d. r • v i i-
2 vai. popiet Šaulių namuose, 2417 P35* žmonos seserį. Po didelių 
.W. ,43rd JSK ^Bus^vąldybos praneši- .pastangų, pasisekė jai susijungti 

su tėveliais. Ilga ir įdomi odisė
ja'jos išsigelbėjimo. Ji dabar iš 
Washington© į okup. Lietuvą 
pertransiiuoja žinias. Ištekėjo 
už veterinarijos daktaro p. 
Vengrio. 

* * ❖
Panevėžio klubo vardu atsi

sveikino pirm. dr. B. Paliokas. 
Jis suminėjo teigiamą charak
terį, pareigingumą/ Buvo neeili
nis narys.

Marquette Parko Liet. Namų

t įstoti nariais į susirinkimą kovo 11 d.
i

mai^ įspūdžių pasidalinimas visų ru
pimais klausimais ir ta proga bus ga- J 
Įima sumokėti nario moKestĮ- V-ba

„ i Mūsų mirusieji
Vasario 26 d. po sunkios ligos 

mirė Antanas Koncė, sulaukęs 
78 metų amžiaus. Amerikoje iš
gyveno 31 metus. Gyveno Mar
quette Parke.

Paliko giliame liūdesyje žmo
na Marija, sūnus dr. Alvidas, 
keturios dukterys su šeimomis, 
penki anūkai ir kiti giminės.

Kovo 1 d. 6 vai. vakaro D. 
Petkaus koplyčioje buvo atsi
sveikinimas. Vadovavo ir gyve
nimo apybraižą davė aukšt. li
tuanistinės mokyklos direkto
rius J. Masilic’nis.

Antanas gimė Riklių kaime,'

I Savininkų organizacijos vardu ; 
’4 atsisveikino vicepirm. A. Pa-! 

tackas; LB-nės vardu — pirm.' 
3. Vindašienė; lietuvių Fondo Į 
/ardu — A. Bagdonas; Lietuvos 
Dukterų draugijos vardu —i 
pirm. Kięlienė. Ji pati kilusi nuo

!

ALBINUI RUDINSKUI

mirus,
nuoširdžią užuojautą dukrai Mildred Steere ir jos šei-

mai bei artimiesiems reiškia

NAUJIENŲ REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairip atstu m y.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 37M996

h ! ^1 I III —ĮĮ

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kih A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
FeleL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

North By East Best Of Two Worlds

I

i

Aikštės automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS M0DERN1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Cook easy, eat hearty and 
keep your slender figure with 
fish from the icy waters of 
the North Atlantic. Broiled, 
steamed, barbecued or stir- 
fried, tender-meaty Cod or 
Pollock takes the heat out of 
cooking. Ready in minutes, 
the high prptein fillets offer 
low cost, low-cal variety to 
hot weather menus.

For a real change try the 
Oriental way with delicate 
flavored fillets. Though a 
traditional wok adds to the 
drama of the dish, you can 
prepare Far East Fish Fry 
quite as easily in an electric 
skillet or a top-of-the-stove 
fry pan. Just foRow these 
few suggestions for best cook
ing results:

♦ Be sure the oil B very 
hot before you place fish 
strips in pan.

e Do handle 
fish fillet strips 
turn only once.

• DO NOT OVERCOOK! 
Always a cardinal rule in fish 
cookery, remember that fish 
is paturafly tender and needs 
t<w be cooked for only a 
very short time for the 
protein to congeal and the 
flavor to develop. About one 
minute per aide in this secipe 
should de it.

a Do call diners to the. • 
table before you toss spinach 
— to be sure you serve this 
light but filling dish in all 
its crisp and tender glory.

the tender 
gen#y and

Chicago*
tLietuvių

Laidotuvių
Direktorių

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So, L1TUAN1CA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401

AMSULAN5O 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS

MISOSE MIESTO

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50tii Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS

4-6 Servings
1 Hr North Atlantic* 

Cod or Pollock filets, 
pa rtially th a wed *

4
6

1

3

2
1

1

teaspoon minced ginger 
root

tablespoons soy sauce 
tablespoons oil 
lb. fresh bean sprouts 

or 1 (16 oz.)can mixed 
Chinese vegetables 

cup celery sliced 
diagonally

green onions sliced 
diagonally

tablespoons cornstarch 
teaspoon sugar 
cup water (or chicken 

broth)
Jb. fresh spinach, 

washed, drained and

Cut Čilieti into 2” strips 
about 1/2” wide. Combine

ginger and soy sauce and 
marinate fish 15 minutes. 
Drain; keep marinade. Heat 
oil In wok or skffleL Brown 
fish on both sides, turning 
carefully. Remove and keep 
hot on warm platter. Saute 
bean sprouts, celery and 
onions. Combine cornstarch, 
sugar and water (or broth) 
and add with reserved mari
nade to vegetables; toss and 
stir until thickened (about 
30 .seconds). Add spinach and 
stir-fry quickly until spinach 
just begins to HL Return 
fish to wok and toss lightly 
just until all ingredients aro 
mixed. Serve immediately 
with hot rice. —

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

GEORGE F. RUDAHNAS
į 3313 So. UTUANICA AVĖ. Tel.; VArd» 7-l>38 -113»

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
J (LACKAWICZ)
į 2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1213

| 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® Hill*, HL >74-4411

8 1354 So. HALSTED STREET TeL YArde 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, UL Thursday, March 5, 1981



Aplankykite Ciurliono Galeriją, Ine
Vasario 16-os proga Čiurlionio 

Galerijoje yra iškabinti šie ne
parduodami nepriklausomos Lie 
tuvos paveikslai: Povilo—“Gat
vės muzikantas”, “Pilka diena” 
ir ‘‘Žuvys”; prof. Adomo Var
no — Antaninos Dambrauskai 
tės atvaizdas, Miko šileikio —. 
“Siuvėjas” ir Vlado Vaitiekūno ‘ land
— “Saulėtekis”. Tatai, rinktiniai mis 
muziejiniai dailės kūrink*i 
riuos turėtų pamatyti visi meno 
gerbėjai.

Galerijoje taip pat yra turtin-; 
ga, nuolatinė paveikslų paroda
— pardavimas šių dailininkų: 
prof. A. Varno, M- šileikio. Te- ’ 
ofilio Petraičio, Jono Tričio, J- 
Paukštienės, Veros švabienės, j 
Ilonos Brazdžionienės, Barboros . 
Morkūnienės, Aldonos Labokie-! 
nes, Eglės Rūkštelytės ir J. Ma- ? 
čėno Be to, čia yra parduoda-. 
mos Jokūbo Dagio medžio skul- 
ptūros ir Sofijos Butkienės ke
ramikos vazos. Meno kūriniai 
yra vertingiausios, nesenstam ( 
čios dovanos vestuvių, sukaktu-1 
vių ir kitomis progomis. Origi
nalų paveikslą ar kitokį dailės 
darbą čia galima įsigyti už 45 — 
500 dol. Beje, keliolika galerijos 
parduodamų darbų yra iškabin
ta ir Marquette Parko Midland $3 Dėkui. 
Savings skyriuje.

Milland Savings banko glo- ’ ta Monica, Cal., už vertingą ben 
bojama Čiurlionio Galerija, Ine. dradarbiavimą ir už $10 auką, 
yra kultūrinė jungtis tarp lietu-, Taip pat dėkui Los Angeles tau- I 

■vių dailininkų ir visuomenės.' t.;eč;ui .užsisakiusiam Naujienas! Rn ;v— „ . - - - - . . J ; ne oaivs. r>us ir vaisęs.
vienenems metams, bet pavar- ’ kviečiami atsiiankyti. P. Vn. 
dės prašiusiam neskelbti. ‘

— Aleksandra ir Paulius Gri-; 
zas. Waukegan, Ill., pratęsdami , ,& A i kunas Įvvks s. m. kovo men.prenumeratą, atsiuntė $5 aukąj12 a 7-sn
Po $2 už kalendorių atsiuntė: j 
Antanas Bertulis iš Hot Springs, J 
Arš-, ir Bronė Kasselis iš Čika-* 
gos. Dėkui visoms ir visiems, j

— Balfo Los Angeles skyi'iausj 
susirinkimas šaukiamas kovo 15 ’ veltui, 
dieną, sekmadieni, 12 vai. para-
pijos mokyklos 8-je klasėje. Bus! “ Sima S P ld°
duodama apyskaita ir renkama J pC0ME ^AX Simaitis Realt? 
nauja valdyba. Visi nariai ir be- Į įstaiS°Je- 29al W- Street.

reikalais ■arbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
763-0337, (Pr)

— Pakilus susidomėjimui Ma-

t;.

i

M. ŠILEIKIS SIUVĖJAS

&

riausius kūrinius Bendrose Lie
tuviu Dailės parodose, šių metų 
premijos bus paskirtos lapkričio 
mėn. parodoje. Smulkiau apie 
šią pa: odą bus paskelbta vėliau. 
Čiurlionio Galerijos, Ine. adre
sas 4038 Archer Ave. Chica
go, III. 60632 Telefonai — Mid- 

I Savings Lanko’ valando
mis — 254 4470, kitu laiku 

ku- 434 6155.
Čiurlionio Galerijos, Ine.

Informacija

t Q y A

— Jūrų saulių švyturio kuoya 
Dėti uite paskyrė Naujienų pa
ramai $20 auką ir ją atsiuntė 
per mūsų atstovą ir korespon
dentą A. Sukauską. Dėkui val
dybai ir visiems tos kuopos na
riams.

— Stepas Vilimsvičius, Grand 
Bend. Ont., stambiomis auko-j 
mis dažnai paremia Naujienų 
ledimą. Gavęs kalendorių, jis! 
atsiuntė $20 auką. Ponia Lydia 
Villenbrecht iš Toronto atsiun-j

— Dėkui A. Giedraičiui, San-

'Kaip rašytojas negali rašyti “štai 
:čiui”, taip ir dailininkas, nepar- 4 
įduodamas savo darbų neturi pas { 
katinimo kurti. Antra vertus, i 
-nenorėdami savo kūrinių išleisti f 
■ į svetimtaučių rankas — “pra
žūčiai’’, lietuviai dailininkai šios i 
galerijos padedami sudaro, savoj 
tautiečiams sąlygas nebrangiai; 
įsigyti vertingų meno darbų. ■ 
Apdairesni pirkėjai jau senai i 
yra pastebėję, kad už tokius me-! 
no kūrinius miesto centro gale- 
rijose tektų sumokėti keleriopai j 
.daugiau. •

Čiurlionio Galerija, Ine. buvo i 
įsteigta 1957 m. Lietuvių Daili-į sidomiejantieji Balfo 
ninku Sąjungos narių Zenono f kviečiami dalyvauti. 
Kolbos. Miko šileikio. prof. Ado! 
mo Varno, Jono Tričio ir An ta- j 
no Skupo (Cooper) su kitų dai-Į 
lininkų pritarimu- Ji yra ne pel j 
no tikslams kultūrinė instituci-! 
ja, veikianti pagal Illinois vals-! 
tybės išduotą Čarterį ir turinti 
“Tax exempt” statusą. Meno 
Kūrinių Fonde galerija kaupia. 
dailės kraitį nepriklausomai Lie- j 
tuvai. Jos veikla pagrįsta auko
mis ir savanorišku neapmokamu 
darbu.

Dailininkai Mikas Šileikis ir 
Teofilis Petraitis yra įsteigę dai
lės premijas, skiriamas už ge-

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė Cliicagoje kovo 8 dieną 

I savo namuose rengia Vlado Pūt- 
■•įvio minėjimą. Pradžia 2 vai. 
' j Programoje akademinė ir meni- 

» nė dalys. Bus ir vaišės. Visi

— Eugenijaus Kriaučeliūno. 
i vardo jaunimo premijos itei.

į 13 d., penktadienį, 7:30 vai. 
vak., Jaunimo Centro kavinė
je. Premijos laureatai — Jūratė 
ir Rimantas Stirbiai iš Phila. 
delphijos. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. Įėjimas

— Filomena Gallikienė iš Los 
Angeles, Cal., buvo išvykusi Į . 
Australijon į savo sesutės Euge-į ^a b^*u1va’J°S Pa^’nknui daug 
nijos Giblienės laidotuves. . _ 
lionė mirė Adelaidės mieste, 
sausio 4 dieną 
smūgio, būdama 
žiaus.

ye.l padės 6 plačios studijos prof. Ml 
Brako paruoštoje 304 puslapiu 

‘ištk-u LITHUANIA MINOR knygoje 
60 metu am- su 5O'čig žsmėIaPilJ- Kaina 815,su 50-čių žemėlapių. Kaina $15,

persiuntimui pridėti 81c. Kreip
tis į knygų platintojus arba lei
dėją — Lithuanian Research 
Institute, Ine., 149-31 120th St., 
So. Ozone Park, NY 11-120. (Pr.)

mas Rochesteryje
Kaip buvo rašyta spaudoje į 

Rochesterį buvo pakviestas kai-j 
bėtoju prof. Tomas Venclova. 
Jį pakvietė ALTo pirm. Juozas 
Jurkus. Prelegentas turėjo net 
dvi dienas su žmonėmis subuvi
mus.

šeštadienį, vasario 21 buvo 
literatūros vakaras. Žmonių bu
vo tiek kaip retai kada būna. 
Visi turėjo įdomumo Tomą Venc 
lovą pamatyti ir išgirsti. Daug 
kas pirko jo knygas. Prelegentas 
labai puikiai atsakinėjo į viso
kius klausimus, kuo dalyviai gan. 
stebėjosi gabaus intelektualo iš
mintimi.

22 d. įvyko minėjimas. Žmo
nių irgi buvo daugiau kaip ank-J

— Kovo mėn.
p. Lietuvių kubo mažojoje sa
lėje įvyks St. Petersburgo Res
publikonų klubo susirinkimas. 
Bus pranešimas apie inauguraci
jos iškilmes ir svarstomi kiti rei 
kalai-

18 d. 3 vai. p.

Į U!J II

Saturday, March 7—8 P.M. to Midnight 
Sunday, March 8 — 10:30 A.M. to 9 P.M.

ALL NEW MERCHANDISE
Children’s — Women’s — Men’s Clothing — Groceries — Fresh 
Produce — Canned Goods — Appliances — Linens — Gifts — 
Novelties - Paper Goods - Office Supplies — Delicious Home 

Baked Goods — Hot Meals — Snacks — Drinks.

ARIE CROWN DAY SCHOOL
8150 N. TRIPP AVE. SKOKIE, ILL.

(4 Blocks West of Crawford, 2 Blocks North of Oakton)

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą_______ __________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ...... .......................

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

-$8.00

?4.00
83.00

1738 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

stebėjo prelegentą, jo paprastu
mą, jo nuoširdų savo tautie
čiams nusiteikimą. Kalbėjo ne ii 
gai ir klausytojų neįvargino. Jo 
kalba visiems patiko.

Kaip visada, rochesteriečiai ir 
šį kartą gausiai aukojo Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Aukos ši
taip sudėtos: ALTai 1709 
Bendruomenei 386 dol, ir 
Kui 110 dol.

Kai skaitai iš kolonijų

dol., 
VLI-

Žemi — Pardcvltn^
REAL ESTATE FOR SALK

karnai. Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
xR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSrMOKEJLMAlS.

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:apie 
šiuos minėjimus, labai įdomu su
rinkimas aukų. Rochesterio ma
žiukė kolonija proporcingai daug 
kolonijų pralenkia su aukomis.

Aukštą ir mielą svečią globo
jo ponai Tamašiūnai. Ponia Ta
mošiūnienė yra prof. Puzino dūk 
tė, ir labai inteligentiškas as
muo. Ji yra ir ALTos sekreto
rius. j

Dar kas buvo prelegentui Ro
chester.}' įdomu, kad jis čia turė
jo progos susitikti, ko jis nesiti
kėjo, su kun. Antanu ir Kostu 
Petrauskais, kurie jį mažą iš 
Kauno parsivežė su mama ir se
neliu, kaip Suvalkijoj sakoma, 
su tėvuku prof, klasiku Račkaus 
ku pas save-

Pabuvojęs Petrauskuos tų 
abieju Petrauskų brolių buvo 
nuvežtas pas jo dėdę. Liubavo 
viršaiti Antaną Venclovą vasaro 
ti. Prelegentas buvojimą Pet
rauskuos tik šiek tiek atsiminė, 
o buvojimą per vasarą pas Venc 
lovus prie Liubavo atsimena ge
rai. nes ten jis buvojo ilgai.

Liubavo viršaitis, jo dėdė, mi
rė išvestas Sibiran. Buvo labai 
Įdomu jam su Petrauskais pasi- ■ 
kalbėti apie jo tėvus, ką jis, pa
sirodo, iš mamos žinojo, kas ri-^ 
šosi su jo tėvais.

I

Kas skaitant korespjondenci-, 
jas neįdomu, tai mūsų lankymą- ’ 
sis pas vietos valdžią. Penktadie 
nį, prieš minėjimą, buvo lietuvių 
atstovų priėmimas pas vietos 
burmistrą. Ten kun. Petrauskas 
paskaitė Įvadui maldą, o vėliau 
kalbėjo ALTos pirmininkas Jur-: 
kus, kuris perskaitė ir Roches-; 
terio burmistro proklemaciją.

Į Minėjimą atsilankė tautų 
atstovai. Paprastai, atsilankyda-; 
vo minėjimus kongresmanas 
Horton. Jis atsiuntė savo asis
tentę. Prof. Klimas pastebėjo,' 
kad, kai ne rinkimų metas, tai 
Hortono nėra. Kongresmanui 
Hortonui šio užteko, nes Klimas

slėsniuose minėjimuose. Žmonės] pasakė anglų kalba. Horto

SUJNTINIĄI Į LIETUVĄ

nas po minėjimo prisiuntė Jur
kui laišką, atsiprašydamas, kad 
į taip norėjusi minėjimą atvykti 
jis neturėjo laiko, ir labai atsi
prašo. Korespondentas

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2S’2 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS 
s NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

vg

j SEGS W«at 57ti St, Chlca?3, m. 5^625 $ Tai. WA
Didelir pasirinkimai jeroa rū£ea Įvairių prekly.

i MAISTAS IS EUROPOS SANDELIŲ j 
t

Cosmos Parcels Express Corp.
BARQUE Pl is GIFT PARCELS SERVICE

W. 43th SL, Chicago, IE. $9629---- Tel. WA S-Z7J7

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia tr turtingiausia lieti"',du traternalinė or- 

SaniLacija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — ihnokėle daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams.

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

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 jų gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

SLA —kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėa 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti

Gillte kreiptu ir tiekei | SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

997 W. ft.
T*L (fit) 544-MU

r

• LIETUVI5KAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 

. rajone. Labai geras biznis, lengvos 
‘ pirkimo sąlygos.

« 2 BUTŲ MEDINIS prie 88-tos Ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

« MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par* 
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

ir

Juozo Šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
jddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenan tieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.,

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS .

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775 I

GENERAL REMODELING * 
» Alumin. langai, durys, medžio į 
apmušimai. * Staliaus darbai, ce- J 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

z : '
DAŽYMAS IR REMODE- - 

L1AV1MAS
! Nėra darbo permažo. Visus paimu.
| Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
I GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenut 
Tel. 523-0383

Naujai išrinkta RLB apylinkės 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Skopas. vicepirm. Dum
čius,II vicepirm. ir švietimo va
dovas — Zumaras, pareingimų 
vadovas — Ašoklis, sekretorė — 
Dubauskienė, kasininkė — Lie- 
pienė, parengimų vaišių vadovė 
— Pranskevičienė.

Antikomunistiniam filmui, ku
ris buvo rodytas Ciceroje, pa- ko 
skirta $25.

Bendruomenės piknikas Vyčių 
salėje įvyks spalio mėn. 11 d. ;

S. P.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonst

• WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
I išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

KUKLUMAS
Reporteris kreipiasi į 

artistą su klausimu:
—Kas tamstos nuomone 

geriausias aktorius?
— Taip nedaug mūsų beli_ 

kukliai atsakė užklau
stasis.

Pas ramovėmis
Kovo 1 d. įvyko visuotinis 

metinis Čikagos skyriaus Ramo- 
vėnų susirinkimas, kuriam pir
mininkavo inž. K- Oželis, o sek
retoriavo Beniulis. Pereito su
sirinkimo protokolą perskaitė K. 
Markus, o iš centro aplinkraš
čius K. Juškaitis. Priimti keli 
nauji nariai. Po skyriaus valdy
bos pirmininko Gaižučio prane
šimo, kilo gyvos liskusijos, ku
rias piramininkaujantis griežtai 
apramino.

Į naują skyriaus valdybą, pa
gal balsų daugumą, išrinkti: V. 
Valkovickas. Alb. Repšys, P. 
Bumeikis. J. Švedas ir E. Ven- 
gianskas. Pirmas kandidatas M. 
Maksvytis. S. P

teatro

vra

ENERGY 
WISE

Laikrodžiai ir brangenybė®
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West S'H'n Street 
Tel. Republic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

K

!
 M. i 1 M Z U S

Motery Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Msplc-wcod. T«L 254-745* 
; Taip pet daromi vertimai, giminiu

Iškviatimal, pildomi pilietybva pra
šymai ir kiloki blankai.

L3I«WW".1LI u » nu. iJtiwr—

EZZ

S»te fwn^we’-wir^Jffly

P. Zapoli*. Aęent >■ 
S208/, W. 95th Si 
Evcrp. Park, III. 
♦C642, - 424-4654 k.

----------------------------------- —
ADVOKATŲ DRAUGIJA

7. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Limit use of dlswastw 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
cacesslve use of water 
and alectricfty.

Ad voką tai 
GINTARAS P. CEPtNAS į 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt* | 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo į

9 vai. ryto iki 12 vaL <L 
Ir patai susitarimą.

Tc£ 776-5162 arba 776-5161
2648 Weat 63rd Street 

Chicago, HI. 60621

Pirkite jav taupymo bonus —T-------- ---------------------------------------- -------------—
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