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Pirmadieni Šaronas atsisveikins
Izraelio kariuomenės vadovybę

GEN. ŠARONAS SIEKS RINKIMŲ. KAI) GALĖTŲ 
NUŠLUOTI VLSI'S DABARTINIUS MINISTRES

JERUZALĖ. Izraelio kabi- 
netss, tris dienas svarstęs teis
mo komisijos pranešimą, ketvir
tadienio naktį. 16 balsų prieš 
vieną (palies gen. šarono) nu
tarė priimti trijų teisininkų, iš 
tyrusių Sabros iš šatilos stovyk
lose vykusias palestiniečių žu
dynes. išvada, kad ir gynybos 
minister's gen. Ariel šaronas 
dalinai yra kaltas dėl minėtų 
žudyinių.

Ketvirtadienį gen. šaronas 
tris kartus aiškinosi visam mi- 

. nisterių kabinetui, kad jis ne
kaltas dėl Įvykių Beiruto prie
miesčio stovyklose, kad aukš
čiausio teismo pirmininkas ne
žino, ką jis daro, kokią žalą

esi aukščiau įstatymų!” K l 
“Įstatymai visiems rašyti! Re 
kia — ir Tau!”

A. Šaronas. išeidamas, ra 
žvilgsnį į šiuos plakatus. Vie . 
pražingsniavo p r minią ir p 
čias nuėjo į ministeriją. Ten 
pasakė, kad pirmadienį jis at 
statydins. Tuo tarpu ariju' t 
tams įsakė surinkti dokui:? 
tus, kurie jam gali būti r.: 
lingi. Adjutantai pranešė pre 
jerui Beginui, kad gen. šaror 
atsistatydins pirmadieni, 
sveikins su štabu ir perd; 
ministeriją.

DOBRYNINAS TURĖS 
GRĮŽTI MASKVON fe

neša

VLIKO ŽYGIAI EUROPOS PARLA
MENTO REZOLIUCIJAI PAREMTI

Vyriausias Lietuvos Įšlaisvi- belis, per 1982 m. kovo 10 d. 
nimo Komitetas, patyręs apie (priėmimą Baltuose Rūmuose, 
1981 m. sauąįo 3 _dč?š0>ų Euro- paskeBįųĮjk ’’Ąfg.anistano^gierią. 
pos Parlaniento atstovų?pasiūly-. susitik^ A. gfepsėh,

Europos Parlamento vičepfrtnt 
ninku; ir atnaujino su juo anks
tyvesnes. diskusijas Pabaltijo 
valstybių ^l^feušimu.

VLIKo valdyba, turėdama gal
voje Europos partinį susigrupa- 
vimą, paragino krikščionių de
mokratų ir socialdemokratų at
stovus daryti žygius rezoliucijai 
paremti per giminingas jiems 
tarptautines organizacijas. Vla
das šoliūnas, krikščioniu demo
kratu atstovas, 1982 m. lapkri
čio 25-27 d. dalyvavo Pasaulio 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos konferencijoje Ekvadore, ir 
tuo reikalu turėjo pasikall>ėi' 
mus su eile konferencijos daly
vių. Taip pat socialdemokratų 
atstovas J. Vilčinskas dalyvavo 
Centro-Rytų Europos Socialistų 
Unijos konferencijoje Bonoje 
1982 m. lapkričio 1-2 d., kur pa
sakė kalbą ir įteikė raštu atitin
kamą pareiškimą.

Politinė Komisija, atsižvelg
dama į padarytus pasiūlymus, 
1982 m. rugsėjo 22 d. priėmė 
galutinį rezoliucijos teksią. Ir 
pagaliau Politinės Komisijos re
zoliucijos projekto svarstymas 
buvo įtrauktas Į Europos Parla
mento p Inalies sesijos 1983 m. 
sausio 13 dienos darbo tvarka. 

(Nukelia į antrą puslapį)

ta rezoliuciją; liečiančią ’ padėti 
Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoje, ir 
susijusius šu tuo svarstymus Eu
ropos Parlamento politinėje ko
misijoje, taip pąl dt: A. Geručio 
ir inž. A. Venskaus atliktus tuo 
reikalu žygius, nutarė tuojau 
imtis papildbmos akcijos šiai 
pristatytai rezoliucijai paremti.

Bendrame pasitarime, .su lat
vių ir estų organizacijų atsto
vais buvo sutarta įteikti^Euro
pos Parlamento nariams bend
rą memorandumą Pasaulinės 
Baltų Santalkos vardu, kuriai 
-šiais metais pirmininkauja dr. 
K. Bobelis, šis memorandumas, 
paruoštas dr. D. Krivicko, talki
ninkaujant dr. K. .Turgėlai. lat
viams ’r estams pritarus, buvo 
pasiųstas 19X2 m. rugsėjo 25 d. 
Antras papildomas pareiškimas. 
19X3 m. sausio X-tos dienos, bu
vo įteiktas VLIKo delegacijos 
asmeniškai p a r 1 a m e ntarams 
Strasbiirge.

Artimesniems santykiams pa
laikyti su Europos Parlamentu, 
VLIKo atstovas inž. A. Venskus 
keliais atvejais matėsi su Poli
tinės Komisijos referentu, dr. 
Otto von Habsburg. Dr. K. Bo-

SEKRETORIUS G. SHULTZ 
GRĮŽO Į JAPONIJĄ

TOKIJO, Japonija. - Sek r. 
George Shultz praleido 12 dienų 
Azijoje. Visur jis turi užvilkinti 
sava^kriiemę ilgiau, negu prą- 
džipjė -planavo. Jis pasitarė su 

’Azijoj esančiais Amerikos am
basadoriais. Jis panaudojo progą 
informuoti Amerikos pareigū
nus apie kiekvieną dieną daro
mas pakaitas.

Sekretorius, grįždamas iš 
Hong Kongo, manė, kad verta 
užsukti į Tokiją jr painformuoti 
Japonijos premjerą apie savo 
kelionės įspūdžius ir patirtus 
faktus. Jis buvo susitikęs su 
premjeru Jasuhiro Nakasone. 
Turėjo progos susipažinti su jo 
dukra Mičiko Acumi. Ji įteikė; 
dovaną parvežti žmonai. Psnk- j 
tadienį sekretorius išskrido į 
Washing t oną.

Izraelio gcnerclų dauguma 
patenkinta, kad gen. šaronas 
atleistais iš gynybos ministerio 
pareigų.

KALENDORfiLIS

Vasario 12: Modestas, Žilvine, 
Dievmanta, Gmtenis, Ėja, Vy
gandas.

Vasario 13: Benionas, Rauda. 
Viligalis, Ugnė, Spūdis, Rauda, 
Visbaras.

Filipinų pietuose 
pagrobusios policijos 
išvalo bankelius, pašto 
didesnes krautuves ir
turtingesnius gyventojus.

Vasario 14: Valentinas, žynė, 
Saulis, Dyža, Mantgailis.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 5:20.1 
Oras debesuotas, gali snigti.

VARŠUVA, Lenkija. — Soli
darumo unijos pirmininkas pra
leido šešias valandas Varšuvos 
kariuomenės tardytojo įstaigoje. 
Pradžioje jis buvo pasiryžęs vi
sai nevažiuot į Varšuvą ir neliu
dyti, bet kai patyrė, jog karo 
teismas svarsto penkių Solida
rumo veikėjų bylą, tai jis nu
tarė paklausti, ko prokuratūra 
iš jo nori.

Vidaus reikalų minister’s Jer
zy Urban pareiškė, kad eina 
byla Kor grupės, kuri planavo 
nuversti dabartinę Lenkijos vy
riausybę. Pats Valensa šioje by
loje nebuvo įveltas. Jis buvo 
suimtas 1981 m. gruodžio 13 d., 
saugomas namu arešte. O c

Valensa nepakenks 
savo draugams

Va-

3° 
tli-

šo

TARDYTOJAS KLAUSINĖJO LEŠEK 
VALENSA ŠEŠIAS VALANDAS ?

HELMUT SCHMIDT JAU RUOŠIASI RINKIMAMS, 
VAŽINĖJA Iš VIENO SUSIRINKIMO I KITA

pūliams. Jis yra geras kalbėtb-i 
jas, atsimena faktus, todėl 
žmonės laukia. Jis visuomet 
ri ką įdomaus pasakyti.

Buvęs kancleris sako, kad 
cialdcmokratai valdė kraštą
melų, kol prieš penkis mėnesius- 
maža laisvųjų demokratų grji-; 
pelė persimetė pas krikščiortisi 
demokratus. Visi turime atidžiai 
sekti pakaitas, mažos* grupelės 
padarytas. Žmonės turi jausti, 
ar las 13 melų valdymas bu^o 
naudingas kraštui, ar gal jis 
netarnavo gyventojų daugumai.

Schmidt moka kasdienybės 
įvykiais sudominti klausytojus, 
lis gyvai papasakojo, kaip L. 
Brežnevas atvažiuodavo pas jį 
ir kaip A. Gromyka atvažiavo 
pas kanclerį Kohl.

WASHINGTON, D C. — J; 
jus Andropovas, paėmęs vy:i: 
sybę Maskvon, paprašė v 
valdžios pareigūnus eiti ss 
pareigas, bet pamažu jis pra 
jo kaitalioti -Įtakiagesnius j 
reigūnus.

Washingtone jau pas'.:' 
gandas, kad ilgamete S:\ . 
ambasadorius Anatoli’us i* 
■yninas jau atšauktas i Ma-k- 
Gal kaltas yra žilas plaukas 
^al Andropovas, pažinęs D h 
.liną, nori apkarpyti jo d'd< 
irivilegijas. Dobryninas i,:: 
’eras Brežnevo draugas, 'i va 
įama, kad Dobryninas gaud: 
tikslias informacijas iš auk: 
Amerikos pareigūnų, bet lai ’ 
rusi netiesa. Naujuoju amba 
.loriumi bus paskirtas dalau 
uis ambasados tarnautojas Be 
mestnych, Andropovo dra.i,

nu- 
vis 

komisijos 
ir visi žinome, kad

KARIAI MALŠLNA FILI
PINŲ MAIŠTININKUS

MANILA, Filipinai.— Pree 
savaitę Filipinų kariai nūs; 
>eptynis maištininkus. Jie bi 
nepatenkinti prezidento Mae 
pravestais rinkimais.

Dabar gen. Fidel Ramos p 
.lesa, kad į Fipilinų pietines 
as pasiųsta dar 2,00 karei 

Yra kelios salos, kuriose is:, 
ginkluotos gaujos, pagrobia 
lid lių salų administraciją 

policijos centrus, Federalinė 
džia to netoleruos.

visam Izraeliui, ir baigė 
savo kalbą, pareikšdamas, kad 
jis nsatsistatydins.

Kada buvo paskelbti ministe- 
rių kabineto narių balsavimo 
rezultatai, gen. šaronas apgai
lėsią vS, k&d ŲmniTsteflai taip 
lengvai paveikianti, atsistojo h 
išėjo. Jis nedalyvavo tolime - 
niuose kabineto narių svarsty 
muose.

Paskelbus paskutinius, baisa 
’.varno rezultatus, premjeras pa 
tvirtino, kbd kibinėtas, apklau 
šinėjęs kJis svarbesnius liūdi 
įlinkus ir siūlomus atleisti i; 
tarnybos kariuomenės vadus 
pripažįsta teismo komisijos pra 
nešimą. Beginąs paprašė, ka 
gen. šaronas atsistatydintų, ts 
čiau pastarasis nepasakė, ka: 
jis atsistatydina, o atsikėlė i. 
išėjo.

Kabineto nariai atsikvėpė, ka 
jis išėjo, bet klausimas dar bu 
vo nebaigtas. Jam nealsistatydi 
nūs, premjeras pasiūlė, kad pc 
sėdžiaujantieji nutartų jį 
tų pareigų pašalinti, 
pripažįstame teismo 
pranešimą,
jis nealsistalydin', tai privalom 
jį atleisti iš tų pareigų. pa
žymėjo premjeras.

Kabinete k>lo naujas ginčas. 
Vieni norėjo duoti jam valdyt 
rita minister!;a. Riti tvirtino, 
kad tai būtų priešinga te; ėji 
nutarimui. Dar kit’ bijojo, kad 
šaronas nep.ivartotų savo įtakos, 
nepabandytų surui st: pervers
mo. Vien: norėjo palikti genero
lą šaroną kabinete, kiti bijojo 
krašte neramumų. Tret cms rū
pėjo karių nuotaikos

Beginąs pareiškė, kad mes 
pasityčiosime ‘š tei-čių. jei at
leisime 'š gynybos ministerijos, 
o duosime jam ki ą ministeriją. 
Vienas m'iuistcris tuojau pasiūlė 
premjerui perimti gynybos mi
nisteriją. Nubalsu ta vienbal- 
šiai. Beginąs sutiko laikinai per
inti gynybos ministeriją.

Trie kalinėto rūmų ketvirta
dienį ėjo demenst. ae jos. J t tini
mas nešiojo plakatus, pasa
kančius už gen. Ariel šaroną. 
Kitoje aikštės pusėje piėve'-avo 
preišingi plakatai. I’ats sv 
>ias sakė “Norime ta ko.- 
patarė užmiršti L'baną i 
namo.

Visai prie kabineto <L 
vo iškeltas didelis plakai.

Suimtieji buvo susirūpinę 
lensos liudijimu.

— Nebijokite, aš nepakenksiu 
savo draugams, — atsakė jiems 
Valensa.

Valensa dar pareiškė, ksd jis 
i nepritaria prievartai prieš savo 
draugus.

L. Valensa pripažino karišką 
Lenkijos vyriausybę, nors jis 
asmeniškai nemėgsta generolo 
Jaruzclskio. Premjeras Dancige 
tarėsi su Valcnsaj-bel vėliau ka-1 
riuomenčs vadas nutarė išardyti 

mo judėjimą, ai
tri, šaukti jam pripažintas teises.

Jaunas prokuroras nebuvo ge- prelatas
rai informuotas apie to meto jo išmokti prikąsti savo liežuvį, 
Lenkijos darbininkų nuolaikas, bet išpasakojo kam nereikia ku- 

Kclvirtadienį Jeruzalėje. Valensa turi gerą atmintį, j’s nigo Giacomo C.cretto paslaptis, 
buvo mesta bomba į minią, pi^o- žino Kor grupės planus ir jam Į Dabar abu kunigai negali iš

važiuoti. Vien:s už išplcpčj:mą 
patikėtų paslapčių, o antrasis 
už nusikaltimus.

— šiaurės Brazilijoje kilo di-; 
dėlės audros ir lietus. 17.000 gv-j 
ventojų neteko pastogės. Laimė,' 
kad ten šilta.

Beginąs pasiuntė stiprią 
apsaugą aukščiausio teismo pir-1 

1 mininkui Icakui Kahanui ginti. 
Jis ragino generolą A. šaroną 
atleisti iš pareigų.

gaujos, 
centru4, 
įstaigas, 

apvalo

Į Filipinų pietines salas iš
plaukė trys kariuomenės bala- 
lionai, kurie privalės apsupti sa
las ir suimti maištaujančių gau
jų narius.

— Gen. šaronas tikisi laimėti 
rinkimus ir sudaryti visa* kito
kį kabinetą.

TURĖTŲ RŪPINTIS 
DVASIŠKAIS REIKALAIS

ROMA. Italija. . Romos pro
kuratūra atėmė leidimus trims 
Italijos kunigams išvažiuoti iš 
Italijos.

Pasirodo, kad vienas dvasiš
kis, užimantis labai aukštas pa
reigas Vatikano banke, jau nuo 
11)73 iki 19X0 metų mokėdavo 
išimti perleistus į banką gazoli-

— Penktadienį aukso 
kainavo ? 196.

— Londono vandentiekio pri-jvisą Soida 
žiūrėtojai rado 3 jaunų barniui 
griaučius. Dabar policija labai 
atidžiai ieško žudiko.

no mokesčius. Teismas jam ne
išvengiamas. Jis gali patekti 
keliems metams už grotų.

Užsienin negalės išvažiuoti 
Mario Pimpo. Jis turė-

testuojančią prieš Beginą. Vie
nas žmogus užmuštas, 6 sužeisti.

— Lawrenceburg. Tennessee 
valstijoj, brūzgynuose nunuodi
jo pusę milijono juodvarnių, 
kenkusių ūkininkams.

gerai pažįstami darbininkų uni
jų reikalai. Prokuroras liepė Va
lensai ateiti penktadienį.

Helmut Schmidt Vokietijoj 
yra labai populiarus

BONA, V. Vokietija. — Buvęs 
Vakarų Vokietijos kancleris II.

— Du Izrae’-o generolai ir du 
pulkininkai atleisti iš tarnybos.

:.».u
Kiti

— Vežikų Unijos vadas Roy t Schmidt neturi valdžios galios, 
L. Williams pripažintas kaltu, bet gyventojų tarpe jis labai po-

— Valensos liudijimai bus 
naudojami suimtiesiems kaltin
ti. Visi jo pareiškimai užrašomi.

Helmut Schmidt

Ilelmiit Schmidt i n 
jo rinkiminę kampa 
aiškina skirtumą ta: 
novo ir Gromvkes !



ALEKSANDRO MANTAUTO 
ATSIMINIMAI APIE PŪTVĮ
(Tęsinys)

Jo auklėjamoji kaulija
— visiems reikalinga. Jis nekva
lifikuodavo valdžių gera ir blo
ga: jam buvo Valdžia, būtinoji 
vai ty’c i. Negera, tai pasikeis;
o yra darbų, kuriems nereikia

dėl, ir visuomeninį pradą pakei
tus vadiziriū, pradžioje labai di
delio perversmo šaulių Sąjun į 
goję nesimatė. Bet tai nereiškia, 
kad per ilgesnį laiką tas. skirtu
mas nebūtų žymiai stipriau pa
sireiškęs.

Pagal naująjį įstatymą šau-
keistis Tėvynės meilės ir pa-; lių Sąjunga tik vadinosi visuo- 
sišventimo darbų. Juos nudirb-n)enini-. kariška organizacija, 
damas, krovėsi s^u ir tėvynei Į Tikrumoje ji buvo paversta ka- 
neginėijamų nuopelnų’. (Vaiž- • rjjka institucija, kurioje tam

1 radicija. Du draugu”, j tikras funkcijas galėjo atlikti ne- 
1929 m. kovo mėn. j kariškiai, bet vado karininko 
13, p. 204). j Vadovaujami. Visuomeninė ini-

Vaiįįganto žodžiai yra taiklūs.! ejatyva sąjungoje tegalėjo tik 
Demokratiška valdžia buvo per tiek’ rcjkštis, kiek leido sąjun

gos vadas, o rinktinėse ir būriuo
se kiek leido rinktinių ir bū 

j rių vadai. Ar tokią organizaciją 
gilaus demokrato Pūtvio. Paga- j gaįįma vadinti visuomenine:

r pati neatsilaikė prieš] fa;p pertvarkyta šaulių Sąjun- 
Į ga veikė nepilnus 5 metus. Ji 
buvo žymiai gausesnėmis vals
tybės lėšomis remiama, negu 
seniau gaudavo nesūkarintoji 
sąjunga. Todėl galėjo būti su
stiprintas karinis paruošimas, 
o privačiai surinktų lėšų galėjo 
daugiau skirti kultūrinįaan dąr- 
bui. Kultūrinis darbas buvo ple

i riinita

silpna suvaldyti kai kuriuos pa
reigūnus ir krašte pasireiškusius 
savivaliavimus. Neužtarė ji ir

ką u, ir
Smetonos perversmą. Bet Put-} 
vis nekariavo su jokia lietuviš
ką valdžia, jokiai valdžiai nepa
taikavo, palaikė gerus santy
kius su visomis valdžiomis ir 
griežtai laikėsi nepartinės, ne
politinės. tautinės ir visuome
niškos linijos. Kai demokratinė 
všldžia pasodino pirmąjį Lietu
vos prezidentą Smetoną į kalė- Jamas. Putvinskio iškelti šūkiai- 

Ps Smetonos neužmiršo buvo gerbiami ir palaikomi'ii 
^Sunkioje valandoje. O kai vėl! sukarintoje Šaulių Sąjungoje”? 
, v$dė Smetona, Pūtvis neužmir-1 (.Rapolas Skipitis, Nepr’k’laušo-' 
4Šo, buvusios demokratinės vals-Į.in.j Ueluvą statant, pp. 156-7)> 
Ctjįės vyriausybių narių, savo Į pr,e Rapolo Skipičio žodžių: 
; d$ugų. [ noriu dar pridėti, jog tradicijų

•šlaikymas nevyko savaime. Vy- 
kc atkakli kova dėl Pūtvio ideo-' 
ogijos ir pūtviškosios 'dvasios^ 
Saulių Sąjungoje išlaikymo. 
Toje kovoje dalyvavo visa Pūtjr 
vio šeima ir daug ąi-timųjų, be^ 
velk visas Pūtvio idėjinis bram 
dūolys, daug senųjų; Pūtvio iš
auklėtų šaitiių ir jb -kovos be 
idėjos draugų.

Ypatingai ryškiai, atkakliai h 
sėkmingai šioje kovoje pasi
reiškė šaulės moterys, kurioms 
sąjungą suvalstybinant, nepai
sant įvairių suvaržymų, pavyko 
išsikovoti savaranikšką tyarky- ayje Moterys Lietuvos šaulių 
masi ir1 atskiru moterų vienetų Sąjungoje” (žr. Nepriklausoma 
steigimą. Šaulės moterys giliau 
suprato šaulišką idėją, negu vy
rai, ir, kai įvairūs paskirti šau 
lių vadai kalbėdavo apie naujų 
ginklų Įsigijimą, jos 1 
jiriį šąuliškitnią stovyklomiy 
paskaitomis, suvažiavimais, su-;

į Nors jis būtų. r.;ano manymu. 
<diųglan galėjęs atsiekti, panau- 
’Soclamss savo įtaką bei pažintis 
Ur^atkakliau kovodamas už savo 
policiją šaulių Sąjungoje, jis 
"visgi neidiejotinai atsiekė didelį 
-•dalyką. Jo gyvenimas, jo rami 
jįąikysena, -išlaikytoį^ygsvara ir 
įaiškus ideologinis kelias, nepd- 
■sidųodant -“valstybingumo svai- 
gidiui’' ir partiniams gundy 
piffns, šauliams parodė ir Jro- 
ilty jog tikrai galima sekti ‘^lie-; 
tuvių tautos žvaigžde idėją pro 
sali politinės partinės kovos”.
* iPo Fūtvio mirties įvyko tai, 
įfo jis taip bijojo šaulių Są
junga tapo sukarinta. Bet jo 
jlvasia išliko gyva. Apie tai se
kančiai rašo Rapolas Skipitis: 
•• ''Visuomeniškoji, taip sakant 
ęutvinskinė šaulių Sąjunga bu
vo veikusi ištisus 16 metų. Per 
tą laikotarpį jau ir tradicijų 
tuvo susidarę. O tradicijos dsž- 
feai nemažiau, o kartais net dau
giau reiškia negu įstatymas. To-

čl* M«tii nvrsinj AUksotv ten? ?-*- S»rr.wri.

VHKb žygiai Europos Parlamento 
’ rezoliucijai paremti

palaikydama nuolatinį ryšj su 
Bobelių, gautas žinias

Į (Atkelta iš pirmo puslapio) ;;
InŽ. A. Venąkvs patyrė parla

mentarų nuomonę, kad Parla
mentui svarstant rezoliucijos 

Į projektą būtų svarbu, kad daly
vautų skaitlingesnė pabaltiečių 
delegacija. Turėdama tai ome
nyje, VLttCo valdyba savo posė
dyje 1&82 na. rugsėjo 18 d. nu
tarė sudaryti delegaciją, pirmi
ninkaujant dr. K. Bobeliui, iri 
pakviesti joją Jalyvauti inž. A. 
Venskų ir J. Vilčinską ir even- 
tųaliai kitus asmenis, kuriuos 
pirmininkas laikytų reikalinga 
pakviesti. VLIKo galutinė dele
gacija buvo sekančios sudėties: 
dr. K. Bobelis; inž. A. Venskus; 
Birutė Venskuvienė, Eltos pran- 

I cūzų kalba redaktorė; Z. Juras, 
ID. BriUBjijM Lietarių Sąjungos 

pirmm&įkas; dr. J. NeckMtš 
(Vdki^tijaL ir kun. dr. Juozas 
Prunskis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovas.

Dr. K. Bobelis sausio 10 d. iš
vyko į Strasburgą, kur susitiko 
su kitais delegacijos nariais ir

p-rjgt^jgną tuojau perdavė lietų? 
viškiems laikraščiams ir radijo 
tarnyboms, ir priimtos rezoliu
cijos tekstą persiuntė JAV Mad
rido konferencijos delegacijos 
pirm, ambasadoriui Max Kąm* 
pelmanui ir JAV Kongreso ES- 

j CE — Helsinkio komisijos pir
mininkui kongr. Dante Fascell.

(Eita) ,

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Kraštotyros katalogas
Paminklų apsaugos ir krašto

tyros draugija išleido “Krašto-

Bolševikų siautėjimas Merkines apy
linkėse — Antrasis Pirčiupis

vės-Mickevičiaus giminės ište- 
rioti ar išblaškyti Sesers Sas-j 
nauskienės, gyvenusios -Uginin- 
kų km., sūnus nušautas. Kita se-^ 
šuo Javarauskienė, iš Merkinės 
su vaikais dingo Sibire. Mię- 
kevjeiaus <V. Krėvės tėvo antra' - 
šeima) šeimyna po Stalino mirė

Kerštas V. Krėvei-Mickevičiui
Visi gerai žinome, kas lietu-

valandėiėmis, šaulių moterų, 
gražiu ir puošniu žurnalu Saulė 
ir kitokiais būdais.

Viena iš įspūdingiausių Au
gustino nuotraukų, nuolat var
tojama įvairiuose leidiniuose,
laksiančiai tautiniais drabužiais | vių tautai buvo Vincas Krėvė- 
pasiputjsusių įattlrų moterų, šo-1 Mickevičius, kaip jis buvo įtrauk 
kančių Kubilą L§S-gos dride-. tas į Lietuvos vyriausybes sudėtį 
Šimtmečio proga, daugeliui ir 
Lietuvoje, ir tremtyje yra gerai 
žinoma. (Deja, net Lietuvių En- 
cikk>pedrį<ije ties ta napVauka 
padėtas k.aūlingas įrašas —

ęe?’). šauliu moterų vadės Ma-

4r Sofija f^tvy»-l|ĮĮirtaųlienė' 
lankėsi pas moteris šaules Šuo 
arijoje, Estijoje ir Latvijoje, 
{pastaroji net porą kartų). Vie
vis metais buvo taij> ijaiensy- 
■f&H dirbama, kad per tuos me- 
tits š.m. vadei S. Pūtvytei-Man 
pautienei, nekalbant apie kitas: 
oaskaitininkes, teko 52 kartus 
š Kauno išvažiuoti j įvairiau 
vietoves su paskaitomis.

.- Daugiau ir plačiau apie nio- 
-tsrų šaulių veiklą parašyta' S 
Pūtvytės - Mantauilenės slraips

1940 m., rusams okupavus Lie
tuvą. Taip pat “Lietuvos archy
vuose” skį^OĮaae je pasakojimąi 
apie savo veiklą tėjė vyriausy
bėje. •žinoma, kodėl jis 1944 tn. 
pasitraukė į Vakarus.

Apie visa tai žino ir Maskva, 
kuri įsakė sunaikinti visa, kas 
yra susiję su V Krėve-Mickevi-1 
eium. I

1944-45 m. Subąrtonyse Krė
vės tėviškės neliko nė žymės: 
-supaikinti trobesiai, iškirstas ne
didelis sodelis, užgriautas šuli
nys, sunaikrųtos- tvoros.. V. Krė-

buvimais, ' lietuviškų ' tradicijų. ■dsok p s 
puose.ejimu, tautiniais' šokiais, 
rankdarbiais, parodomis,"radijo

Lietuvai, pp. 77-97). Tų pačiu 
dalykų nebekartodamas, čia dai 
ik noriu pažymėti, jog eilė Pūt- 

vio bendradarbių, kuriems nebe- 
Į)lėtė idė- buvo vielos suvalstybintos šau 

ių Sąjungos centro vadovybėje 
(įskaitant ir mare), energinga 

būdais talkininkavę 
šaulėms moterims, kaip pagrin 
dinėms Vlado Pūtvio idėjų sklei
dėjoms ir vykdytojoms.

Šaulės moterys vedė nuolati
nę kovą prieš suvalstybintos 
LšS-gos karinių vidų— kari
ninkų pastangas moteris suka 
rinti, kaip ir vvrus.

kovoje būdavo pralaimėjimų, 
bendrai kalbant, moterys ne tik 
išlaikė, bet nuolatos stiprino 
savo visuomėnlska - ideologišką 
poziciją. Ypač per paskutiniuo
sius kelis Lietuvos lasivės me
tus, paskutiniosios šaulių moterų 
vadės Sofijos Pūtvylės-Mantau 
tienės bei jos bendradarbių ini 
ciatyva. prieš vyrus buvo pa
naudota pati sunkiausioji arti
lerija — jų žmonos. Šaulių mo
terų vadovybe itžmezgė nuošir
džius santykius su birutietėmis. 
Už šaulių moterų teises padėjo 
kovoti ponia Sofija Smetonienė. 
Pagaliau, šaulių moterų vadė
pakartotinai lankėsi pas prezi- l 
dentą Antaną Smetoną. Prieš Į 
tokią sunkią artileriją vyrams: 
nebuvo lengva atsilaikyti. Tokiu ' 
dūdų šaulės Moterys įstengė’ 
daug atsiekti.

(Bus daugiau)

FOR ALL CHICAGO
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I 
š

Charles BeachnnT ;
(Bičiūnas)

VUKo delegacija buvo priimta tė J. čekavieititė ir kife krašto- 
eilės parlamentarų. Pabaltiečių j tyrininkai.
delegaciją, kurioje, be VŪKoj ' * * *

. delegatų, taip pat dalyvavo iŠ Daugiau pieno B privačių
ties buvo gųžuši iš Sibiro, bet;’ pusės Julijs Kadelis (Vo- 
uegąvusi tekfeno Lietuvoje pri-'j kietija) ir A. Freimams (§vedi- 
siregistruoti ar Įsidarbinti, grįžo ia)> if iš estų — A. Lujk (Vo- 
atgal Sibiran, žodžiu, i^šytojcl kieti ja), buvo ofidaliai pasvei- 
artimtąji bei tolimesni giminai- kinta Irttropos -Parlamento pil-1 
čiai visi buvo atrasti, išaiškinti į ba'ties sesijos metu. - ;

Į ir nuterioti. 1
Po kelių metų Maskva respu-| d^egacija suruošė Europos Par- 

blikinėje 'spaudoj leido paskelb
ti melagingų žinių apie V. Kįė-j 
ve, apie jo gyvenimą JAV, apie 
joj'apgailestavimą” dėl emigra- atstovai, šia proga kalbas pasa
vimo, kai šis jau buvo miręs., kė VLIKo ii- Pasaulinės Baltų 
Lietuvių tauta beveik nieko ne-j Santalkos vardu dr. K. Bobelis,, 
žinojo, kaip. Maskva buvo užpy-j ir parlamentarai dr. Otto von 
kusi ir kaip pasielgė su Krėvės Habsburg ir A. Tyreli, 
tėviške, su artimaisiais. Q lie
tuviams jis ir toliau liko bran
gus. Jo raštai toliau šildo lietu- Į 
vių širdis. Šių jausmų negalimai 
atimti iš lietuvių. Tai supranta! 
ir Maskva. Ir su tuo turėjo skai-j 
tytis, ypač po Stalino mirties.

Po daugelio metų Raitininkų 
kaime buvo nusavintas namas, 
panašus į buvusi Subąrtonyse 
Mickevičių narna, atvežtas i Su- 
bartonis ir toje pačioje vietoje 

’ perstatytas. Jame įrengtas šiokf 
, toks V. Krėvės-Mickevičiaus 
muziejus. O šiame muziejuje 
nieko nėra susijusio su V. Krė
ve bei jo giminėmis. Vien išli
kusios tos vietos, kur V. Krėvė 
gimė, augo ir atvažiuodavo pa
viešėti, atostogų praleisti.

Iš E. Liet.

Priėmųs rezoliuciją, VLIKo

iamento nariams ir spaudos at
stovams priėmimą, kariame da-j 
TyVavo taip pat latvių ir estų'

karyty

, ųbėt 
ė 'į’pač

svarus CekiškėsTr 
tojų laikomų karvių iildėlis.

■ ..(Iš Europos Lietuvio)

ne is visuomei

metais

ir parlamentarai dr. Otto von

Eltos informacijos tarnyba,
— Filipinų salose kariai 'nu

šovė septynis maištininkus;

REORGANIZUOTOS BENDRUOME
NĖS ŽODIS LIETUVIAMS

Naųjienų 69 metų sukakties proga norėčiau pažymėti, 
jog jos yra vienas iš seniausių ir rimčiausių lietuvių laikraščių 
išeivijoje. Naujienų tikslai — ugdyti lietuvių kalbą, palaikyti 
lietuvių patriotiškumą, raginti visus lietuvius kovoti dėl Lie
tuve? laisvės.

Jau 69 metai, kai Naujienos supažindina lietuvius su nau
jausiais įvykiais pasaulyje, o taip pat informuoja, kas vyksta 

pu moje Lietuvoje.

L’nkiu Naujienų redaktoriui, jo bęrtįradarbiams ir visam 
N. štabui ir toliau sveiku protu vadovaujantis dirbti Lietu
vos labui.

ruga Naujienų reikalams aukoju 100 dolerių.

Architektas 0, Tinę’

MIELI LIETUVIAI!
Vasario 16-oji — laisvės ir nepriklausomybės 

akto paskelbimo diena. Ji nusako mūsų tautos nepa
laužiamą norą, ryžtą laisvai, nepriklausomai gyventi 
ir kurti savitą gyvenimą. Tai svarbiausia,, reikšmin
giausia šventė mūšų tautos ir valstybės istorijoje.

Šios iškilusios šventės proga, JAV R. LB-nės va
dovybė nuoširdžiai sveikina seses, brolius, pavergtoje 
tėvynėje Lietuvoje, Sibiro taigose, rasų komunistų 
kalėjimuose ir visus išblaškytus po visą laisvąjį pa
sauli.

Lai ši didžioji šventė gaivina, stiprina tautinę 
sąmonę, laisvės viltį ir tautinį Solidarumą. Tesuteikia '• 
mums naujų jėgų, naujo ryžto, ištvermės besąlyginėje '' 
kovoje .už pavergtos tėvynės Lietuvos ir mūsų tautos 
greitesnį išlaisvinimą. / .)

Kiekvieno sąmoningo-lietuvio šventa, kilni parei
ga dalyvauti Vasario 16-osiOs šventės riiihėjime ir 
savo veikia, savo auka prisidėti prie pavergtos, tėvy
nės Lietuvos laisvinimo darbų. • ’ i

JAV R. LB-nės vadovybė prašo Vasario 16-osiOs 
šventės minėjimus kolonijose rengti tik vieną, palie
kant pirmenybę vietos ALTo skyriui. Minėjimo metu' 
aukas skirti tik ALTui, nes jis vykdo mūsų tautos ; 
valią, rūpinasi ir deda visas pastangas, kad paverg
ta tėvynę Lietuva greičiau atgautų laisvę ir nepri
klausomybę.

Vasario mėnesį surinktų aukų nukreipimas kitai 
institucijai būtų sąmoningas trukdymas, kenkimas 
pavergtos tėvynės Lietuvos laisvinimo veiklai.

Prašome visus tautinės atsakomybės jausmą tu
rinčius lietuvius remti, stiprinti ALTo veiklą, laiky
tis pagrindmhi organizacijų darbo padalos, tarpu
savio susitarimų ir vieni kūlėms paramos.

Lai bendro darbo dvasia tejungia, teragina mus 
visus veiksmingiau remti ALTo veiklą iy plačiau, 
reikšmingiau jungtis į lietuvybės išhikymo darbų 
sritis. . .

Uvk V. *
JAV h. L. B-nės Tarvtfos 
Prezidiumo pirmininkas

* ę 5 *' > -L ’V
Dr. V. D.UĮGIS, 

JAV. R. L B-uės Centro 

Valdybos ptrinilTEkas

( h re n go Monday? ftf,~12-lTT«3



1ARĖJAS VITKAUSKAS

Pirmoji lietuviška opera “Gražina
Valstybės teatre Kaęine^buvo te ant galvos: supiask, lenkas

P. Olekos pastatyta, Jurgio i ir šoką kiškeliai,, “Care Salta* 
Savičiaus parašyta — 4,veiksmu, ne” taip pat skomorochas pasa-^ 
5 paveikslų, su pagal Ad. Mic- į koja panašią pasaką, kurioje 
' : y t »» z> i • o t-* ■*-*—*^ **»*^ ** T iii v** \ f i i i 1 11 * i 1 m 11 V 1 1^._e_ v iclvio —------

r rašytu libretu, dirigentu M.’ 
Lukša, A. Galdiko dekoracijo-1 
mis, kostiumais ir butaforija, 
ui.ormeistriu J. štarka. ir balet
meisteriu N Žviėrevū, rež’.sū- 
tos padėjėju J Stumbru, lygiai 
tuo metu, kai sukako Lietuvos* * . 
i’cpriklausomybės metų — 
vasario 16 dieną. Taigi, Ja die- 
r u. bus :s.oriška Lietuvos mūri-

poemą K. Inčiūros- liečiami politiniai motyvai yra 
nepalankus carams ir didžiu-1 
nams. Yra jaunimo skambi dai
na, A. Sodeikos padainuojama 
su pritarimu.

Pabaigos scena kiek primena 
taip pat Valstybės Teatre rodo
mo “Šarūno’’ pabaigos sceną su 
laidotuvių — deginimo apeigo
mis, tik čia įvestos verkėjos — 
operos choristės atsisveikinimo’ 
momentas. (Kodėl tu mirei?... 
Ar tu valgyt neturėjai?... Ar tu j 
namų neturėjai,... Ar tavęs žmo
na nemylėjo?...}.

Kadangi šis pastatymas dabar i naują vietą perkeldami sostą, 
pirmoje eilėje žymėtinas, kaip j Liutauras a.idengia paslaptį, 
istorinis, tai pravartu visą turi-, buvęs pas prūsų ordino magis 
nį išdėstyti, nemylint olačiauHrą ir sudaręs su juo sutartį , 
Grigaitienės, ir Petrausko žino-! Lydą sunaikinti padėsią kryžrno- 
mo dainavimo. ' I čiai. Nors Rimvydas smerkia bi-

Pirmame paveiksle puota Nau! čiulys.ę su priešais,, Liutaras jre 
garduko pilyje. Svečiai ir pi
lies artimieji sveikina laimingai] 
grįžusį iš kelionės savo kun i-Į 
gaikštį Liutaurą. Jis šaltai pri
ima sveikinimus. Tai pastebėju
si kunigaikštienė Gražina nori 
nutraukti puotą, bet pažo Lai
mučio ir Ramunės prašoma.'nu
sileidžia. Paskatintos merginos! 
ima dainuoti. Gendančią visų] 
ąiuotaiką pataiso;savo daina Rim
vydas,, pilies artimasis. Inter
medijoje klajokliai išdaigininkai 
(šposininkai), užsukę į Naugar
duką, šia proga vaizduoja paukš
čių ir žvėrių vestuves. Rimvy
das kviečia dainuoti vaidilas.] 
Senasis vaidila nepatenkintas! 
tarpusavio vaidais, atslenkančiu 
nauju tikėjimu. Jaunas bajoras 
garbina lietuvių ginklus, žirgą, 
ir užtraukia žygio dainą. Dainį-1 
ninkams įsisiūbavus; 5 antrasis^ 
vaidila . draugę .su. svečiais ima 
garbinti Vytautą, bet tuo tarpu 
Liutauras trenkia taurę ir liepia 
visiems išsiskirstyti.. Visi skirs
tosi, nesuprasdami Liutauro el
gesio. Liutauro širdy. kyla ap
maudas ir kergtas prieš Vytautą. 

• - * • /f e-

Kaip paprastai, tą dieną teat- 
i as buvo pilnas pirmiausia įvai
rių užsieninių diplomatų ir lę- 
los oficialios publikos, bendrai
— pilnutėlis. Sulaukus prezi
dento, suggrięžtžis jo maršas, 
’ . skui Lietuvos himnas, ir tau
tinėmis vėliavomis špjiubse pa- 
de-koructoje scenoj e ' prasidėjo 
opera. J. Karnavičius’-yra pats- 
c .eros orkestro dalyviu, todėl 
ypač sveikintina jo pastanga, 
kai iki šio laiko nebuvo kitų 
parašytos didelės lietuviškos 
operos.

Pagal- Micekevičiaus poemą, 
veikią asmenys parodyti šie: ku
nigaikštienė-Gražina — V. Gri- 
gaitienė, jos vyras Liutauras
— K. Petrauskas, dvariškis Rim
vydas — A. Kučinskas, jaunas 
bajoras A. Sodeika, senas vai
dila — Št. Santvaras, antras vai
dila — St. Sodeika, pažas'. Lai
mutis -b. Ą. Dičiųtė,-Ramune — 
Gr. (pati — • Gražina). Matulai
tyte, kvieslys — V. Puškorius; 
dar dalyvauja minia:. bajorai, 
jaunimas, kareivos, pilėiiai. Veik 
smas vyksta Lietuvoje-,Vytauto 
laikais. Dalyvauja ir ■ papildo
mas vyrų choras (ved. A. Ma- 
kačino)

Kaip clgdavęsi kunigaikščiai, į

rj

1

i klausyti nenori taikintis su Vy- 
{ tautu, tik trokšta grąžinti pamin

tą garbę. Liutaurui išėjus, įeina 
Gražina. Rimvydas jai papasa
koja Liutauro .planus. Gražini 
nori perkalbėti savo vyrą, bet 
Liutauras pasisako kovosiąs li
gi galo. Gražina, likusi viena, 
šaukiasi dievų pagalbos, neži
nodama ką sakyti

krautiems atsakymo.

kryžiuočiu V v
pilies lau-

Pilies kie- 
Laimučio.
Abu my-

radas “In Gottes-JJanien fahren kerštą, kuris tačiau nebegali jo 
\vir”. Giesmė nutolsta. Pakilus širdžiai grąžinti ramybės, 
uždangai, lietuviai gieda himną 
Kovui. Kareivos išeina. Aikšte
lė netoli mūšio vietos. Lietuvių 
atsarginiai seka -kovą. Stebisi 
keistai kovojančiu kunigaikščiu, 
(kuris ir kardą išeidamas ne 
taip užsikabino),, šaukiasi Kovą 
padėti jų viešpačiui. Pasirodo 
juodasis riteris jr nusiskubina į 
mūšio lauką. Paskui jį nubėga 
ir atsarginiai ginti savo valdo
vo, bet jau vėlu. Atveda su n- 
kiai sužeistą jų kunigaikštį. Rirn 
vydas ir Laimutis pažįsta Liu
tauro šarvais apsirengusią Gra
žiną. Gražina prašo Rimvydą 
globoti jos mylimą vyrą ir nie
kam nesakyti šio karo paslap
ties. Miršta. Susirinkę kareivos 
paskutinį kartą pagerbia kuni-1 
gaikščio (Gražinos) lavoną.

Jis
šoka ant laužo ir kartu su 
žiną dingta- liepsnose.

Operoje yra ir jumoro 
mentų. Taip, kovoje pasirodo iš 
abiejų pusių dezertyrai...

Šiuo pastatymu bus padaryta 
pradžia to, kad Valstybės Teatro 
scenoje bus ir visa eilė savų ope
rų, kaip dabar yra savų pjesių.

(Rašyta Kaune, pc šios operos 
premjeros). . ,

mo-

Vaidilų ^gįęsmės teikia. operai 
istorinį senovišką atspalvį, o tas 
joje dainų .motyvas ir merginų 
daina "ųlietuvina” šį kūrinį. 
Panašiai yra’ sukurta tir opera 
“Caras Šaitanas”. (Ir čia yra 
kažkas panašu: į ‘‘Skomorochą” 
’ Care Šaitane” — jis linksmin
tojas pranešėjas, prie dvaro). 
Linksminimo scena “Gražinoje” 
vaizduoja lyg ir pasaką, su įpin
tu politiniu momentu; . Čia ba. 
i a ndėlė ' lietuvaitė .įsu^sparnais, 
•’kaip reikia”. — baleto . darbas, 
kaip ir kitų pasakos personažų), 
ją puoląs ir besigerinąs vanagas 
kryžiuotis, .laputė su konfedera-

ST. PETERSBURG, FLA.
Kazimiero Kleivos 75 mėty sukakties minėjimas
Yra mūsų tarpe žmonių, ku- nų rožių puokštę, o bučiuodam 

lių nueita^ ilgas amžiaus kelias linkėjo Jam laimės ir sveikato: 
nebuvo be tikslo. Su kiekvienu 
jų žingsniu buvo siekta aukštes
nių tikslų: pasiaukojimo bažny
čiai, tėvynei, žmonyjai ir savo 
seimo* labui. Toks yra mūsų 
St. Pertersbugo kolonijoj Ka
zimieras Kleiva. Š. m. sausio 1 
d. suėjo jo išgyventi 75 metai.

Susibūrę I. ir J. Valauskų so
dyboje, žymūs kolonuos veikė
jai, šeimos artimieji bei drau
gai, su pagalba žmonos Viktori
jos, suruošė Kazimierui Kleivai, 
jo gimtadienio proga, netikėtą 
Jam pagerbimą su vaišėmis.

Po jam netikėto (K. Kleivos)

Sakakties minėjimo eigą pr 
vedė ALTos skyr. pirminink. 
inž. A. Šukys. Sveikino įvair 
organizacijų atstovai ir pavi 
niai asmenys, apibūdindami J 
Kleivos nuveiktus darbus. Li 
kėjo sveiko ir ilgo amžiaus.

Mokslo draugas Pr. Poltera 
tis trumpai perbėgo Kazimie 
jaunystės ir mokslo laikus.

Mokyklos suoluose ar V) 
Didžiojo U-to audi’orijcse ja 
nas Kazimieras, uc.’’ ii siekt'

išsišnekėjimų, keliant šampano 
taures, buvo Jam sugiedota I1-: 
ginusių, sveikiausių ir darbin
giausių metų.

liyametė ir veikli Kazimiero 
gyvenimo draugė Viktoriją įtei
kė savo mylimam vyrui raude-

mas auKStesrao mei.-ių sv.v 
jo rasti laiko. įsijungti į o 
niacijų veikią. Lab^i daug 
sišventimo įdėjo i : "c.. n. 
Vytauto k'jbą. UžLi'iyęs < 
nominius mokslus, p? ulė f 
diplomi ū d. r'-ą. už '-ui Į 
ke dv.rs::i ’ . '.j ' ' y c"
Išcvijrj, -s—- 
dauboj' ra'o laiko ’vi;-rr.?’

vE C

Ir su priešu bernužėliai
Jaunį susikirto,
Ir r.e vienas dobilėlis, . .
Iš balnų išvirto.

y • ‘ f ‘ t

O, seselės ir motutės,
A v - . t

Kaižvgms minėkit, —
Gavę žinią nuo lakštutės 
Veltui neliūdėkit...

Vargo Poeto

Lietuvio malda ”,
Tėvynė mano mylimoji, 
šaukei tu gelbėti mane -- 
Ir aš ėjau kardu rankoje, 
Matydams parblokštą tave.
Ėjau pametęs arklį seną, 
“Sudiev” pasakęs tik namams,— 
Ėjau kur karas brolius gena 
Ir mirtį lemia lietuviams.
Kapuose užkasti didvyriai, 
Numirę. garbei. Lietuvos — 

•Dėl žemės ir tėvų: jie mirė — 
Ainiai jų gerbti nenustos.

Vargo Poeto

pirm. dr. K. Bobelis 
Pirm. hšž. A. Šukys, 
imtos, ko. rirminmlKą tik susiorganizavus • Lietu

vos kariuomenės Generaliniam 
štabui, literatūros skyrius iš
spausdino kareiviams laiškus 
namo rašyti popierėlius su šio- 

Arėjo Vitkausko (slapyvar- 
Vargo Poetą) eilėmis? ■.

Ne girelė ūžė
girelė gailiai ūžė, 
vėjelis pūtė, —

mis 
dis:

vas A. q-;?onis, Fe;. Lietu 
Bendr. pirm. M. Karatus, Vj. 
pirm. A. Mažeika, BALFo pi 
J. Valauskas, buvęs ALTos C
tro generalinis sekretorius k1. 
A. Stašys ir kiti.

Raštu sveikino vysk: A. Dei 
nys ir prel. J. Balkūnas.

Iš sveikinimų išryškėjo I 
zimiero Kleivos nuopelnai 1 
talikiškose organizacijose, k 
Katalikų Federacijoj, Susivie 
jime, Ateitininkuose. Puikia’ 
Am. Liet. Tarybai ir Pašau 
Liet. Katalikų bendrijai, kuri 
K. Kleivos nuopelnus pask’ 
lietuvio visuomenininko me 
nato kun. J. Prunskio prem

(Nukelta ] šešt pušiai

Ne 
Ne
Jojo broliai į karužę ;
Visi linksmi drūti.

Juos brolelius išlydėjo 
Sesės ir motutės, — 
Jie išjojant prižadėjo 
Joms pasiųst laiškutį.': ; \

Miškas verkė jiems dainuojant
Karišką dainelę, 
Ji ne vienam sugraudino 
Jautriąją širdelę.

Penktas paveikslas. Naugar
duko aikštėje ties šventykla 
kraunamas šermenų laužas. Už 
scenos rauda raudotojos. Pasi
rodo laidotuvių eisena. Atnešat 
mas lavonas. Visi gedi žuvusiu 
skupįgai kšči o. Atsisveiki nimft
apeigas pradeda Rimvydas i£ 
Laimutis, Artinasi žyniai, vai- 
'dilos, kriviai, 'kareivos žvan
gina kardais, vydami nuo miru
sio nelabąsias dvasias, (prie.jo 
prideda baleto darbas). Vaidi
lą ragina krauti laužan brange
nybes ir lobius, kurie būsią rei
kalingi dausose. Ekstazėje regi 
kritusį karžygį skriejant dan
gaus erdvėmis. Minia puola be
laisvį kryžiuotį, bet tuo tarpu 
pasirodo juodasis riteris. Jis nu
simeta skraistę, ir visi pažįsta 
Liutaurą. Minia džiaugsmingai 
prie jos veržiasi, bet jis liepia 
kurti laužą, nes i dausas žengia 
mylimoji jo žmona.’ Liutauras, 
didžios nelaimės 
simena laimingas 
ir nebegrržinamą 
mena įvykdytą

Trečias paveikslas, 
me Ramunė laukia 
Pasirodo ir Laimutis, 
limieji džiaugiasi meile ir ra
miąja rudens naktimi. Iš rūifių 
ateina Gražina. Liutauro per
kalbėti jai nepavykę, todėl ryž
tasi gelbėti pati .tėvų žemes. Lai
mučiu! įsako išsiųsti vokiečių pa
siuntinius: tokia esanti... Liu
tauro, valia. Tačiau Gražinos šir
dis, nerami. Susirūpinęs ir Rim- 
vydas'brahėšąJ "kad"■'karei^os jaū 
pasiruošę ir laukia už pilies Liu- 
jtauro. Su nelaukta žinia įbėga 
Laimutis: kryžiuočiai šiąnakt 
pulsią Naugarduką,, nes kuni-i 
gaikštis išvaręs jų pasiuntinius. 
Slėpdama savo sumanymą, Gra
žina sakosi dar kartą einanti per
kalbėti Liutaurą.; Laimučiu) lie
pia, kunigaikščiui j išėjus, pąduo- 

».ti ginklus, Rimvydui — šaukti 
kareivas ir tinkamai pasveikinti 
valdovą. Renkasi kareivos. Su

I ■

Liutauro šarvais pasirodo Gra
žina. Kareivos ją sveikina ir 

į.žygiuoja į karą Įsitikinę, kad 
juos veda Liutauras.

r politikoje; tik s. .

Ketvirtas paveikslas. Už už
dangos girdėti kryžiuočių cho-

-uį■
* ^Lu U* Ui į y j H i

Į’IRKITG JAV TAUPYMO BONI

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojom Ir 1st 
tlnlų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
Šventes beį^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtfflumi ir surinktais ducmeuhūk 
bei užkulisiais. Studija ’yra 151 pusi., kainuoja \

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities fife 
r a tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcnyfi

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir. mokai. 
1854 m. metraštis. Jame yra. vertingi, niekuomet nesensta, Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štokai 
?. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiana ir V 
■meilaus atraipeniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis L 
M. K. Čiurlionio. M. Kelkio, V. Kašubo®, A. Pūkštelės ir’ A. Vara

slegiamas, at- 
meilės dienas 
laimę. Atsi- 
kryžiuočiams

įdomiai paraiyta rtudija apie Rytprtriua, remiantis Pakahiėf fc 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfis Hekvietiaa 
lietuviuL Leidinys ffinstruoti? nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių payadinlma'^tr Jų vertiniai j vokiečių Labai 
naudingoje 535 pu*L knygoje yra Ryt>rū»hj temėlapla- KaIm M

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

Sekmadieni, š. m. kovo 6 dieną

MARTINIQUE SALĖJE
Evergreen Park, Il

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas $20.

BANKETĄ RUOŠIA

3 — Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Monday, feb 12 11. IOS

Antrasis paveikslas. Muzika-* 
linis antraktas. Pily naktis. At
vyksta kryžiuočių pasiuntiniai. 
Liutauraą jnutai'ią slapta žygiuo
ti prieš Vytautą. Pakviečia Rim
vydą. Įsąko Šaukti kareivius ir 
ruoštis žygiuoti.į-Lydą, nes ten 
Vytautas b jį pakėlęs kunigaikš
čiu ir dovanojęs žemės. Rimvy
das pasakoja senovės papročius,!

> KĄ LAUM13 LIMB, rašytojo* Petronžlė* Oriatdtėf it* 
mtnimal Ir minty? apie lamenls Ir vietas neprtt. Lietuvoje Ir ph 
m a Iriais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puriaplru 
bet kainuoja tik ’ ■ . * ■'M

t JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupra* 
Lis Ir klaidingai Interpretuojamas g 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu Ir po« 
riją. Dabar būtų jj galim? pavadinti kovotoju uš fanogau? tebes 
Knyga yra didelio frimato, 265 puslapių- kainuota M.

. Pis* r» i ’ KjPT

NAUJIENŲ 69 M. SUKAKČIAI PAIĮINEU

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

1608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. >25-2787 

Didelli pasirinkimas gero* rūšie* Įvairių prekių

MARU A N0REIKIEN4

f
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
MOI W. fMh St, Chicago, ŪL 606 2> ♦ Tel ’25-27X7

JAY DRUGS VAISTINE
1719 W. 71st St, Chicago, HL

» rf?KruTGAI IXFILDOMI RKXFTA1 • FANNIE MAT 8JU- 
PVMYNAI • KOSMk'UJLOS RKKKKNY8

Atdara. Šiokiadieniais nne

2500 W. 94th Street

DAINOS

• VAKARIENĖ IR GĖRIMAI
« ŠOKIAI

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 6060* 
arba telefonu 421-6100
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ST. CATHARINES, ONTARIO ką priveda loterijos paskirsty
mą. Kurie laimėtojai tuo metu

Dalyvavau estų kariu vptera- ApdoV'aįhpj-rrio pažymėjimo ta- ifĖbUgirdo iššaukto laimingo bi
rių črgatriiaėijos įsteigimo 30- pė yra Sis įrašas: “Pasaulio Estą Heto fliifrieriO, bilietas priSegia- 
mečio sukrfk'ies paminėjime. Laisves Kovotojų Sąjunga. Sta- Was prie faiito ir pakartojamas 
šios sukakties psniir.ėjimas įvy- 'Sys idkirbaiPs yra apdovanoja- garsiakalbį. Vėjau vėl te
ko š.m. sausio 2?/ dieną Toronto oras 'siūs sąjungos Sočios klasės šhtei šokiai.
Estų Namuose. medaliu už jo ypatingas pastah- Ar nevertėtų ir lietuviams

Estu karių v teranų organi
zacijai pilkisusantiu yra apie 
400 narių Kanadoje. Toronto 

‘estų karių Veteranų skyrius yra 
gausesnis nariais, todėl ir veik
los centras yra Toronte. Be to, 
ir veikimo sąlygos yra palan
kios, ries Toronto estai turi erd
vius Tautinius Namus minė j i-j

gas Ir paramą kovoje dėl Esti
jos n priklausomybės atstatymo. 
1982 m. gegužės mėn. 15 diena. 
Nr. 30."

Medalius įteikė Estijos kon
sulas E. Heinsoo.

Atkreipia dėmesį, kad estai 
tikrai remia karius veteranus. 
Šventėje daiktinė laimikių lote-

pra'dėti praktikuoti pagal estų 
pavyzdį, pravedant loterijos 
trdflkifną, ir tokiu būdu būtų 
sutaupoma datrg laiko.

Man "šeditlt prie Vieno stalo su 
eštu kpt. H. Hkore, pasisakiau 
esąs lietuvis. Tada jis pareiškė, 
kad jis, būdamas jaunas artile
rijos karininkas, Sovietams oku-

Lietuvos nepriklausomybe
Ateinanti trečiadienį, vasario 16 d., sueis lygiai 65 me

tai kai buvo paskelbta Lietuves nepriklausomybė. Jeigu 
bū'ume Lietuvoje, tai trečiadienį būtij didelė šventė vi
same krašte. Trečiadienį švęstų ne tik visi -lietuviai, bet 
ir visi Lietuvos gyventojai. Lietuvoje nuo amėių gyveno 
žydų, lenkų, latvių, rusų, vokiečių ir kitų tautų žmo
nių. Daugelis jų prisidėjo prie Lietuvos nepriklauso
mybės. Kiįį nepriklausomybės nesuprato ir prie nepri- 
klanisliiiiybe.q (Vedimo neprisidėjo, nors jie nepriklausomu 
krašto gyvenimu gėrėjosi ir kartuisū visais nepriklauso
mybę šventė. ’ rh U* •

Bet gyvename lie ‘ Lietuvo j e. Mes gyvename Ameri
koje, kuri savo gyvenimą nepriklausomai tvarko jau iš
tisus 200 metų. Amerikiečiai nekovoja tarp savęs, kaip 
kovoja lietuviai. Jie tarp savęs pasipešioja, kai ateina 
pirminiai rinkimai, bet jie tos neapykantos neturi, kuri 
pasireiškia lietuviškame visuomeniniame gyvenime.

Lietuvos nepriklausomybę JAV pripažino prieš 60 
metų, bet Amerikos Kongresas Vasario 16-ąją paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės Diena šių metų vasario 3 die
nos vakarą. Iki šio meto JAV prezidentas šio Kongreso 
akto dar nepasirašė. Reikia manyti, kad jis laukia vasa
rio 16 dienos aktui pasirašyti.

Amerikoje Vasario 16-oji yra darbo diena. Visi, kurie 
dar neišėjome pensijon, tai Vasario 16-ąją minėsime atei
nantį sekmadienį. Chicagoje tą dieną susirinksime Ma
rijos aukštesniosios mokyklos salėje ir ten paklausysime 
kalbų giesmių ir visi kartu paminėsime.

Amerikos Kongresas, galingiausias visame pasaulyje, 
Vasario 16-ąją paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Die
na, Amerikos lietuviai Lietuvos' nepriklausomybės su
kaktį minės vasario 13-tą dieną, o kiti minės vasario 20 d. 
Dar kiti minės tą diėhą kitomis dtehbhns, kada bus laisvi 
nuo kitų įsipareigojimų.

Lietuvos nepriklausomybės'paskelbimo sukaktį lietu
viai gali paminėti visame laisvame pasaulyje. Kur tiktai 
gyvena didesnis lietuvių būrys, ten jie gali nepriklauso

mybės paskelbimo sukaktį paminėti. Mums atrodo, kad 
ir Šią dieną Kinijoje galėtų Lietuvos nepriklausomybę 
paminėti. Komunistinė Kinijos vyriausybė atėmė nepri
klausomybę Tibetui, bet ji leidžia Formozai (Taivanui) 
nepriklausomai tvarkytis. Ji norėtų -savo valią primesti 
Formozos gyventojams, bet sekretorius George Shultz 
jiems pranešė, kad “pasižadėjote prievartos nevartoti. 
Jeig unorite taikos, tai pildykite savo pažadą.” . j-

Tiktai Sovietų Sąjungoje Lietuvos nepriklausomybės 
nieką snegali paminėti. Sovietų karo ir policijos jėgos 
Lietuvos nepriklausomybę panaikino, pravedė klastingus 
rinkimus į “liaudies seimą”, kuriame nebuvo Lietuvos 
’iaudies ir nebuvo jokių seimo taisyklių. Buvo rinkimai-; 
bet lietuviams nebuvo ko rinkti arba is ko pasirinkti, nes 
buvo tiktai vienas komunistų pasiūlytas kandidatas. 'Lie
tuviai ■ klastingų rinkimų nemėgsta ir jų nepripažįsta.

Pačioje Lietuvoje rusai, atėję antrą kartą į Lietuvą, 
naikino viską, kas primintų laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą. Pirmiausia išvežė į Rusijos gilumą Hetūviūs moky
tojus, kad ne tik vaikams, bet ir suąūguši&hs neprimintų 
apie nepriklausomą Lietuvą. Stipresnės valios karininkus 
sušaudė pačioje Lietuvoje arba išvežė į 'Maskvos c^tos 
pogrindžius. Policininkus išvežė prievartos’darbams.,Ten 
taip pat buvo išsiųsti profesoriai, įstaigų tarnautojai, 
įvairūs administracijos pareigūnai. Iš mokyklų ir kny
gynų išrinko visas knygas, kuriose buvo-inrhūhks tfėpri- 
klausomos Lietuvos gyvenimas. Po kelis .'egzempliorius 
išsivežė į Minską, o kitus sumalė popieriai gaminti. Dalį 
sudegino, kaip tai darė naciai.

Mokyklose uždraudė užsiminti apie nepriklausomą 
Lietuvos gyvenimą. Jeigu kuris iš vyresniųjų užsimin
davo, tai-tą bausdavo. Okupantas negalėjo pakęsti nepri
klausomo Lietuvos gyvenimo, nes pavydėjo lietuviams. 
Per 22 metus lietuviai, savarankiškai betvarkydami savo 
krašto reikalus, geriau gyveno negu rusai komunistinėje 
sistemoje. Lietuvą okupavusiems rusams Lietuva buvo 
mažoji -Amerika. Lietuvos krautuvės buvo pilnos prekių,

pavus Estiją 1941 m. vasario 
mėnesį, su 99 rusais karininkais

Pastebėjau, kad rija būvu negausi fantais, nors
• loterijos bilietų platinimas vyko
l laibai sėkmingai. Bilieto kaina bdvęs išsiųstas į LietavU, šiau-

— vienas doleris. BMi.tų platih-
b i medžiaginiai tojams dar nepriėjus prie sve-

Tnrimomis žiniomis, ro, estri jau laikė rankoje ^eh-

niams ruošti.
buvę estai karininkai yra akty
viai įsijungę j veteranų organi
zacijos veik ą rr yra visuome
nės gerbiami 
remiami.
30-meiio šventės paminėjrm kirię; kartais ir daugiau. Nėpa-

fių miestą, kėlių mėUėsių kur- 
Srlris, susipažinti su n'aujais So
vietų sunkiaisiais ginklais — ar
ti! :rijos patrankomis. Baigus 
ktrrsus, buvęs išsiųstas prie Ru-buvo apie 100 dalvvių svečio tei- stebėjau, kąd bilietų platintojai 

sėmis. Didžiąją dalį tu svečių gaišintų laiką, siūlydami įsigyti šfefros į vieną artilerijos
i sudarė žynresni veikėjai estai iš -i laimikių bilietus. Pas mūs, li'ė- ddlfhį. Prasidėjus vokiečių-rusų 
Toronto. Hamiltono, Montrealio, tuvius, taip nėra, nes pasitaiko 'karui,-go dalinyje sunkieji gink- 
BrantfOrdo ir kftųirtrėstų. Buvo ir-tokių, kuriems ir siūlant, bi- neturėdami sviedinių atsar- 
svečių ir iš JAV, Detroito sky-; lieto neperka. Estai perka noriai 8?r ū- rusti karininkams būnant 
riaus. šventėja ilgų kalbų ne-l bUielus ne tam, kat, fatmėtų,Panikoje; trys estų karininkai 
buvo. Sveikinimo kalbas pa-. bet jaučia pareigą prisidėti-prie P^siSaHrio, ir vokiečiams atiteko 
sake didelis skaičius estų veikė-, išlaidų -padengimo suruoštoje be kautynių visi naujieji rusiški 
jų ir Estijos konsulas E. Hėin- šventėje. Atkreipiau dėmesį ir: sūnkiėji ginklai. .
soo. Iš lietuviu, sveikinimo kšl- :į tai, kad ėstai laimikių loteriją Vėliau kpt. H. Hkore, kaip 
tas pasakė: Vilniaus Šaufių praveda Sklandžiau negu inės. Išpertas rusiškų sunkiųjų pa- 
riftktinės yieepirrti. S. Jokūbai- Pas juoskomisija, baigus-Wife-- hūklų, buvo .paimtas į vokiečių 
Js ir V-iado Pūtvio Šaulftį idlb-. tus platinti, surinkusi iš platin- armiją ; ir tomis patrankomis 
pos pirm. V. Bačėftas. to^ų.'bilfetų šaknelės, jas.sumai- daužė tusų pozicijas.

Estai šioje šventėje žyinitrs ės-i šo ir ištraukia Tiek bilietų, k ilgesnio pasikalbėjimo, at- 
tus veikėjus bedovanojo meda- yra fantų. Vėliau paima bilietą siklaušiaii kapitono, ar gabu 
Jais. Tčkiu iriedaiiu buvo apdo- ir .iškėlęfafrtą, pranešė, laimingo apm tai- parašyti į lietuvišką 
Vanotas ir visuomėilės bei kari- bilieto humėiį- Lamingiesiems ^p^udą, kad btivai Šiauliuose ir, 
hių organizacijų Veikėjas Stasys dar deatsiėmus fanto, šauldanms kaiP kariškus rusų ktir- 
Jokubaitis, iš Toronto. kitas numeris ir -per trumpą lai- sus> vykstant soviefų-vokieėių

_ karui, kovojai prieš raudonąją 
-, ■ . .. armiją. . • - f

Alodai pilni javų, tvartai piTni. galvijų. Komunistinės ^Ąfeakė taip, viškąO rašyti, 
sistemos Įentyiios dhr ff šiandien tuščios. Andropovas 'B^ to, kpt. II. Hkcire papildė -sa- 
vasario 1 dfefeą priminė ’Sovietų Sąju'ngos dį^&įi^čanišj .; vo/ pasakojimą, 
kad jie privalo pasistengti ir tas lentynas pripildyti. į ^rhavo JAV 'armijoj, nės

pavergė, bet jie nepajėgė pavergti AŽi'erikoje 'gyvenan
čių lietuvių. Amerikos lietuviai darė - (takos į ..krašto gy- 
vėhtojuš, į Kongrešą ir administraciją, kuri nepripažįsta 
Lietuvos įjųhgirfto į Sovietų Sąjungą, kritikuoja ūž. žmo
gaus teisių tFęj)lėhirną Lietuvoje, už jsiveržtmūs i Sibirą, 
neleidimą išvažiuoti į užsienį. .' ? ‘ - J

Sovietų valdžia pradėjo apmokyti Tusariis parsidavu
sius lietuvius^-kas daryti Amerikoje. Čiii'bandė mSItrūoti . 
JAV lietuvių bi^hiwijas, silpninti JAV Įi^ųvių įstaj- 
gas, griauti mokyklas, jiems rūpi išjungti JAV.lietuvius 
iš kove® už jjjėtūvbs hėpnklausoihybęi'Jie Uori, kad Atne- 
rikOs lietuviai apie nepriklausomybę neužsitnintų. Kada 
JAV Kongresas svarsto planus Vasario 16 d. AtnerikOs 
Lietuvių Dienai įvesti, tai Maskva planuoja liėtuvių tarpe 
sukelti erzelynę. Amerikos lietuviai greitai susiorientavo 
ir suruošė gatusų ir gyvą piketavimą.

Rusai gali bandyti vhrtoti kitas priemones savo ardo- 
rfiiesiehiš tikslams siekti, bet guvūs lietuviai juos atpa
žins ir neleis sauvaliauti. Lietuviai išmoks vieningai; 
kelti Sovietų klastą viešumon ir sieks laisvės pavergtai: 
Lietuvai. .

Po ilgesnio patsikalbėjimo, at-

Rūsai lietuvių tautą ir Liėtūvojė ?gyvėhti^us.,žinbTiės vo-
*- - " - - ' - . z- • - -. - * < a - KlCCI U KcLlDclS.

, ~ Turkijos karinė Valdžia lai
kinai uždarė du IstambuTo laik
raščius: vienas yra kairioj c 
sparno, o kitas Islamo f tinda- 
mentalįstų. Sausio .27 d. -Euro
pos Taryba svarstė žmogsus te 
siu klausimą ir demokratinį pro- 
giesą Turkijoje.
■ * — r JL. •< * - • ■ r

— Budapešte milicija uždarė 
vengrų disidentinės spaudos 
ęenti'ą, kuris buvo architekto L. 
ftajko bule. Iš ten vengrai 'gad- 
dayo spaudą, kurią viešai pla
tinti dradžiama. Patalpoje ‘bu
vusius keturis asmenis suėmė, 
bet vėliau paleido.

— Britų k'omufiisfihė spauda 
puolė lenkus pabėgėlius,. kurie 
emigruoja į 'Pietų Afriką. Esą, 
jie pritaria rasinėj 'segregacijai.

l( UZ..15 s v AUST Ab

ELDORADO
(Tęsinys)

“Užrašysiu”, pagalvodavo, “kuriai nors baž
nyčiai litrinei ar prieglaudai. O gal pavesti ku
riai n. r.-, ietuvių draugijai? Jau buvo nusistatyta 
paaukoti Lietuvai, tad te£ti sau lietuviai ir nau
dojasi. Bet jau nei Casey, nei jo vaikai to namo 
negau?. Už ką gi jiems? Nė pirštu nėra prikišę 
ar kv.o nors kitu prisidėję. Tegu sau veltui nesi
tiki ’r nelaukia.”

Bet visa tai tik mintys — palaidos, neišbaig
tos. Ryžto nebuvo. Kažkokie pasąmonės stabdžiai 
ar lūkesčiai sulaikydavo nuo galutinio apsispren
dimo.

Tuo tarpu slinko didnėš ir Inetai. Ji ris pe- 
nėjosi ir tuko. Galų gale Visai Sunki, nepaslanki 
pasidarė. Sau butą buvo pasirinkusi pačiame vir
šuje, penktajame aukšte. Jau vargas buvo nusi
leisti lipyne žemyn, o tuo labiau užkopti į viršų. 
Prekes ir kitus leixalingus dalykus užsakydavo 
telefonu. Nustojo bet kur lankytis. Pas ją irgi 
beveik niekas neužeidavo. Pirmiau mėgdavo dar 
palošti pinaklio. Bet ir tas nusibodo. Visai neįdo
mioj pasidarė žiovaujančios kaimynės su tomis 
pat pa r r.::ą i c mis kalbomis. Visiškai užsidarė sa
vo šešių kamb. uų b ite ir duso. Tikrai troško tarp 
gausybės pepier iių gėlių, kilimų, sofų, minkštų 
spalvctų priegalvi i, tarp daugybės baldų, dvigubų 

užuolaidų ir nuolat užtemdytų, aklinai uždarytų 
, langų. Buto plotas buvo didelis, bet visur taip už- 
į krauta, nereikalingai, pamėgdžiojant kitus pri- 
i kimšta, prikarstyta, jog net staigiai pasisukti 
pavojinga būdavo.

I Dažniausiai šliurinėdavo ji po virtuvę arba 
ten sėdėdavo. Čia buvo šviesiau ir erdviau. Virtu
vėj jausdavosi laisvesnė, ne tiek varžoma visokių 
kūmučių nurodymų ir ceremoniją, čia drąsiai 
atsidarydavo langą ir berdavo karveliams viso
kius trupinius ant gretimo namo plokščio stogb, 
kuris Btfvb kiek žemiau. Karvelių suskrisdavo di
deli būriai, įvairiausių. Įdomu jai buvo žiūrėti, 
kai jie vikriai sukinėjasi atstatę gūžius, gyvai 
burkuoja, o kiti krapštinėja savo pasparnes, at
skleidę plunksnas saulės atokaitoj. Tai Inivo riė- 
nintelė josios pramoga, kuri niekad nenusibosda
vo. Daug liūdniau pasidalydavo, kai lietus pil
davo arba darganos užeidavo. Tada karvelių ne
sulaukdavo. Kažkur jie dingdavo.

Vienu metu kažkas naujesnio, įdomesnio 
krustelėjo jos sieloj. Tarytum atgijo kažkas pra
rasta ir apraudota. Gj’riau visur pradėjo rašyti, 
kalbėti apie DyPy. Vienur kitur jau buvo pasi
rodę jie, čia pat tame pačiame mieste. Vadinasi, 
buvo apčiuopiama, aiški tikrybė. Kai jos kaimy
nas, tavernos mrimnkns. susilaukė dypuko. jau 
ji nebeiškentė ir skubiai nukiūtino.

I Tikrai už smuklės stalo, šalia senojo šeimi
ninko, išvydo naują šaunų vyruką, pardavinėjan

tį gėrimus. Ji prisėdo prie to pMt pailgo stalo ir 
paprašė vyno, kad pasikalbėtų su senuoju savi
ninku. Bet jo šnekinti nė nereikėjo. Jis pats įpra- 

, dėjo kalbą.
j / k— Matai, kaimynėle, aš jau turiu, 'susilau
kiau! Na, kaip atrodo? Fain ^yf^šl Tai tikras 
brolio sūnūs, o dabar tfkriaūs'rhs man vhikas.

— Kai savo neturi, žinoma...
— O kam man reikia? Sakiau, kad Dievas 

duos, ir davė. Dabar jaū tūriu kam palikti saVo 
uamą. Ir visą Whį. Vh puldinėja!, ko aš 
viengungiu būdamas besusrftauksiu, kam risą savo 
turtą paliksiu. 0 dabar matai kaip £erai. Juk ką 
gi šis vargšas be savo tokio dėdės būtų daręs 
dabar?

— J&učhi, kad jute kMern dabfcr labM gerai.
— Šiūr, kad gerai. Bet kaip su t&Vim, pa

sakyk? Juk tu daug turtingesnė už mlfie. Kath 
tu savo apartamentus paliksi ? Ar niekas ŠI taN^jų 
neatsiliepė? Nieko nelauki dar?

I \ Kaip bskiu peiliu smogė jai į skaudžiausia 
jos žaizdą. Staiga pritrūko kvapo ir alįpše užte
mo. Tuojau norėjo apsisukti ir išeiti, Wd dau
giau nebeskaudintų. Bet staiga pašoko viena min- 

‘ tis ir sustabdė ją. - ?'.
I — Gal ii- yra viena sesuo Agnieška Šebutienė 
su dviem sūnum... Bet kur ji dabar, nežinau.

j —'Ab nerašei, neieškojai? Aš tai, mat, pats 
susiradau Sūnėną, užgiūstv^«rm»iiy.kęnų)e. ir 
parsikvieerau.

— Kad nieko nežinau ir neišmanau. Gal tavo 

šunenas dabar man paaiškintų.
Kodėl gi ne, šiūr! Kikse, Poyiliūk, susi

pažink. čia> misiž Kėy, mano sena kaimynė. -Da
bar pasikalbėkit judu. Aš tave pavaduosiu už 
stalo, nes tu ir mane pavaduoji.

-re Ar jau seniai iš Eurbpos? ~ paklausė Key.
— O ! jau greit du mėnesiai.
Šeimininkas neiškentė. Aptarnaudamas sve

čius, pribėgo it btaškė:
— Matai, kaimynė, ligi So| ne nežftojat Atsi

skyrus nūo visų/užsidarius kaip ūaįašninkas lai
dotuvių koplyčioj. Aš 6k klausaus, kadh varpais 
užskambins. Išties kaip nabnšnihkhs pasidhrei. 0 
juk tokia gy\ra, žnmh'iškh 'būdavai*! ‘ ;

^aūk, netrukdyk tu, plepiau! Paskui su 
tavim pakalbėsiu.

— Taigi... — ji vėl prabilo į Povilą: — Gal 
girdėjM^b L ar nebuvė kartais Ągnieškos
Seibutieheš su dviem suaugusiais sūnumis?

— ^fūsų Stovykloj tai negiitfėjan, tedariau 
kas gi ten visus suvaikys. . .

— Tai ne vienoj kempėj via gyvenat?
— Oi ne! Daug tų stovyklų yra, pačiai p0 

visą Vokietiją išblaškytų. Ar tamsta tikrai žinai 
kad sesefe p^itraiikė iš UitovOR į Vokietiją? 
Ar turėjo ji tamstos adresą?

— Tūrėjo, kaip £i neturės. Visą laiką susina - 
dnejouv Keturiasdešimtais metais net penkis do
lerius buvau nusiuntusi. > k.

(Bus daugiai^
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VAKARŲ VEJAI.
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti
nršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tomu aoreau:
^aujienofi, 1739 S. Halsted SL, Chicago, IL 6Uw& 
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DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W«>tch«ster Community RIuuIcm 
Medicinos direktoriui

1*M S. Manheim RtL, Westchester, m.
VALANDUS; 3 M darix> dieuonua 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

TrL; 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

rsu m-assa 
Sorvice 855-450*, Pe®e 06054

DR A. B. GLEVECKAS

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos metinis nariy susirinkamas įvyks 
šeštadienį, vasario 12 d., 1 vai. popiet 
3808 S. Union Avė. Narės prašomos 
gausiai dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų, kurduos teks tinkamai 
aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast. Montessori mokyklav

-rjf nut.. -- m n m ^~ti tį- - - - - - - 1

GORDON
"j.. i III

Funeral Home and Cremation Service
4

Uharles Stasukaitis 1T29 S Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608 ;

I <312) 226-1344 24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTATG* 

1605-07 SO. HERMITAGE AVENU*
TeL 927-1741 - 1742

GYDYTOJA* 1R CHIRURGĄ*, 

f ECIALYB8: AKIŲ LIGOS 

1907 Wttt KBrd Stroot 
Valsndnft pa^ai

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMĖTR1STAS

KALBA URTUVISKA1 
2618 W. 71«t St T.L 737-514S

Hkrm& ąjy>. Pritaiko akimos 

ir ’contact lenaea7'

i ir. LEUN AB SKlb U TIS 
INKSTŲ. ruSLBS ik 

PROSTATOS CHIRURGU* 
8454 WEST Mrd STREET 

vtlannoa; urna. 1—4 popiet, 
lotvirua. ^—'į ygL rax. 
Ofiso telefonas; 778-2886, 

Aezideaciįee relei.. 448-554$

i L u a IP A

oiu u K. BOBELIS 
-Tostatoa, inkstu u slapumo 

takų ctururgųa.
jU2o vLNIHAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 33716 
1'eL <813; 321-4206

‘ERKRAUSTYMAl
MOVING 

-aidimai — Pilna apdraoe 
ŽEMA KAINA 

r umMrn Magtąr (Thippr 
u visa Rortelea.

i. URS NAS. TeL 925-8061

MOVING 
*pdrautta» perkreustymae 

Ii iveiriy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
fel. 174-1882 arka 27M998

Pavergtoj Lietuvoj
Nepaprasta audra

Atėjęs iš šiaurės Atlanto, nak
tį iš sausio 18 į 19 d. ciklonas 
sukėlė Baltijos jūroje, Lietuvo
je ir Karaliaučiaus rajone labai 
stiprius vėjus, atnešė sniegą ir 
pūgas. Vėjo greitis Klaipėdoje 
ir Nidoje užregistruotas 30 met
rų per sekundę. Stiprūs vėjai 
sukėlė didelį jūros bangavimą.

- Priegliaus upėje, Karaliau
čiaus rajone, vanduo pakilo 130 
centimetrų ir užliejo kai kurias 
Karaliaučiaus gatves. Žemaitijo
je audra išrovė daug medžių, iš
vartė telefono stulpus ir vėl ap
gadino Palangos tiltą.

* * *

Paroda' Pilotiškiuose
■ 3 » -

Rašytojo Vinco Mykolaičio - 
Putino gimtuosiuose Pilotiškiuo
se įrengta literatūrinė paroda, 
kur atspindi jo gyvenimą ir kū
rybą. Parodai eksponatai pa
imti" iš Literatūros muziejaus, 
Kaune, kur yra gan retų doku-

• mentų ir nuotraukų.
* ♦ *

Lietuvos kaimo jaunimas 
prieš branduolinius 

ginklus
Tiesa (1-21) aprašo šokių va

karus, kuriuos šiais laikais ruo. 
šia įvairiose vietose kaimo jau
nimas, dažniausiai “kultūros na
muose”. Jaunimas dabar suva
žiuoja iš tolimesniu kaimų au
tomobiliais, t. y. modemiškomis 
priemonėmis, bet muštynėms 
naudoja senoviškus įrankius; 
lazdas, akmenis, tvorų. stati- 
nius...

Apie muštynes Simno kultū
ros namuose tardytojui pasakojo 

i K. Kizelevičius: Kavalčiukų

:š akių supratęs, kad visi važiuos 
į Simną muštis. Atvažiavusieji
mašinas paliko toliau, o patys 
ėjo pakiemiais ir laužė iš tvorų 
statinius, kuolus. S. Mikulskis 
"eisme kalbėjo^ kad tų, kuriuos 
Js sumušė, atpažinti negalėtų, 
nes salėje buvo tamsu.

Laikraštis rašo, kad jaunimas 
kaime šoka gerose salėse, kur 
grindys parketo, užuolaidos ak
somo, krištolo sietynai... bet tnu- 
šasi paprastomis lazdomis.

* * ♦
Nėra telefono abonentų 

knygŲ
J. Atkočiūnas Valstiečių Laik-

raštyje I. 18) rašo- ' į
Telefono aparatus įsigyja tūk

stančiai naujų abonentų. Tačiau 
nuo telefonizavimo tempų gero
kai atsilieka telefonų abonentų 
žinynų leidyba. Todėl ūžėjęs į 
ryšių skyrių, čia nerasi respu
blikos rajonų ir miestų telefo
nų abonentų sąrašų. Mano su
pratimu, kiekvieno rajono, mies
to centriniame ryšių. skyriuje 
turėtų būti kiekvieno mūsų res
publikos rajono, miesto telėfo . 
nų abonentų sąrašas. Tačiau 
aip nėra. Kodėl?

* * *

Vokietijoj mirusieji lietuviai
•j- Bernardas Povilionis, VLB 

Hamburgo apylinkės narys, mi
rė 1982 m. spalio 22 d. Edmund- 
staBo ligoninėje Geesthaciite.

(Wilke), VLB Hannoverio apy- 
l.nkės narė, mirė 1982 m. lap
kričio 22 d. Hannoviry. Palai
dota lapkričio 2”9 d. Hannover-

Palaidotas Geesthachto-Spaken- 
bergo - Waldfriedhof kapinėse 
spalio 28 d. Laidojimo apeigas 
attiko;; ir gedulingas pamą.das j 
atlaikė kun. dek. V. šarka.

Velionis buvo gimęs 1905 m. 
kovo’ 30 d. Gos.agaiio Kaime, į

Stad.friedhof Lahe kapinėse. 
Laidojimo apeigas atliko ir ge
dulingas šv. Mišias aukojo kun. 
lek. V. šarka. Laidotuvių daly- 
riii buvo Įiakviesti kavos ir už-

i, u į Marijos Taikos para-

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENIU
Telefonas 523-044(1

rfODEKNIšKOS AfR-CONDITlONED ROPLY CIO'

Linkuvos parap. Prieš pat mirų 
paaukojo vasario 1b gimnazijai 
jo0 markių. ,
| Anna Reinke (Ona Krau- 

zaitė Binkienė), VLB Lūbecko

Velionė buvo gimusi 1905 m. 
spalio 28 d. Dusetuose, Zarasų 
apskr. Gyvendama Hannovery, 
buvo uoxi LB apylinkės iždinin- 
Kė,. rūpinosi LB renginių suruo-

TĖVAS IR SuNUS

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8EIMQS VALANDOS 

faitadieniaii ir jeknulieniaif 
nuo 8:30 iki 9 M rxL ryto. 
Stotie* WOPA - 1498 AM 

trutciiuojamoe U mūšy etudijea 
MerweHe Partee.

Vedėja — Aldona Deukw 
TdleLt 778-IS4J

7159 So. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO. |L 40*29

1 - --

“Lietuvos Aidai”
KAZE MAXDUONYT8

Programa* vtdiji

Kasdien nuo pirmsdisnie iki penk
tadienio Si30 wlL vakaro.

Visoj Laidos fl WCEV atotha, 
tenfa 1<06 AK 

St Petersburg, FUu, 12^30 vai && 
<i WBS Stotie* 1110 AM

:-Lb W. 71 st SUIMK

Ckica^o. Ūlinocs A062I
Tekt 77M374

apylinkės ,narė, mirė 1982 m.1 
lapkričio 25 d. Į amžino poilsio 1 
vietą Vorwirker kapinėse Lū- 
becke, kur 19a9 m. palaidotas 
jos vyras Gus.ayis, palydėjo LB 
apylinkės vaidyba ir būrelis lie
tuviu. Ant kapo padėtos tauti
nių spaivų Kaspinais pemš.os 
gėlės. . ..

Velionė buvo gimusi 1898 m. 
kovo 20 d. Vilkaviškio apskri
tyje. ‘ B eprik-ausomuje Lietuvo
je visą laiką gyveno Kaune, o po 
.varo — Lūbecke.

Šimu ir jų dalyvių pavaišinimu.
j Marija Labrencytė Brakie- 

nė, VLB Ber.yno apylinkės na
rė, mirė 1982 m. gruodžio 12 d. 
Beilvne. Krematoriume sud-- 
gin.a gruodžio- i z d. Urna bus 
pergabenta i P nnebergo kapi
nes ir palaidota šalia sesers 
oumbuiienes. Prieš mirtį iš JAV 
buvo atskridęs sūnus Ramūnas. 
Kitas sūnus — Tautvydas -— 
buvusis mokytojas, grįžęs iš Si
biro, gyvena Vilniuje. Jis į lai
dotuves.. atvažiuoti leidimo ne
gavo.

tlARQUETTE FUNERAL HOME - 

2t>33 W. 71st Street
į 1410 So. 50tb Avė., Cicero
B lelei. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
* AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

"Tiesa" Dipie kun. A. 
Svarinską

Tiesa (1.27) trumpai pranešė, 
kad LTSR prokuratūroje yra iš
kelta kun. A. Svarinskui bau
džiamoji byla ir “1983 m. sau-, 
šio 26 d. jis įstatymo nustatyta 
tvarka patrauktas atsakomybėn. 
Atliekamas tardymas”.

Kun. A. Svarinskas buvęs ne 
kartą sovietų organų įspėtas ne
pažeidinėti įstatymų ir nepikt
naudžiauti dvasininko padėtimi,

Iš pranešimų atrodo, kad kun. 
A. Svarinskas yra suimtas.

* * *
Sportininky laimėjimai
Kauno “Žalgirio” krepšinin

kai, žaidę Sov. Sąjungos Čempio
nate su Tbilisio “Dinamo”, lai
mėjo rungtynes rezultatu 97:68. 
Tai penkioliktoji žalgiriečių per
galė šiame čempionate.

Po to kai Vilniaus “Žalgirio” 
futbolų komanda laimėj© Sov. 
Sąjungos čempionatą, Lietuvos 
futbolistai bus Įtraukti į Sov.1

kaime pamatęs dvi mašinas ir nenaudoti 
motociklą, pilnus savų vyrų, jis veiklai.

jos antivalstybinei Sąjungos rink.inę. V. Leven-Tolstojaus .tu. 
drauskas yra pirmas “Žalgirio”, doje gyveno i 
žaidėjas, kuris yra pakviestas į; įva.Jo.sc Ri 
Sov. Sąjungos rinktinę, kuri I jose ir \ i-.u... . 
šiais metais Meksikoje dalyvausi lies rentos . . 
pasaulio jaunių čempionate. i

Iš E. Lie... Lictsv.u oi. d;
-f Angelė Putrytė Vilkis.ė ’ V<.x.

Velionė buvo gimusi 1891 m. 
birželio 20 d. Labrenciškiuose, 
Klaipėdos apskr. 1914 m. ište
kėjo už Maž. Lietuvos veikėjo ir 
dailininko Adomo Brako. 1941 
m. pasinaudojo galimybe su sū
num Ramūnu “repatrijuoti” į 
Vokietiją. Jos vyras Adomas su 
sūnumi Tautvydu 1941 m. bol
ševikų buvo ištremtas į Sibirą ir 
en mirė 1952 metais.

M. Brakienė 1949 metais bu
vo emigravusi Į JAV-bes, bet 
vėliau grįžo i Vak. Berlyną, kur

VANCE EUNEKAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
L'eL. 65Z-O24ė
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For constipation relief tomorrow 
reach tor IX-LAX tonight.

El-Lax helps reUort yoar system's own natural -• 
rhythm (Wcnright. Gently, bepcndably. Try it tonight. 
You’ll like the relief inf the 
Chocolated or pills, El-La 
“The Overnight Wonder’’

Read hbd and follow
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c uLAinejc ligomlieje. baugu- 
1 irias pirmą kartą jį suėmė 1&3U 
| lugpjdėio 19 už 45 pabaltiečhi 
I mcmcraiidrmo pasirašymą. Jis 
’ tada tuve 27 metų. Tada jis bu- 
| vo k Jiuamas Lukiškėse, paskui 
b “gydomas” Vilniaus psichiatri- 

nėję ligoki:iė*e. Paleistas 1981 
I metų vasarą.
| Liutauras Kazakevičius moka 

anglų, ispanų, portugalų, iusu, 
) lenkų ir lietuvių kalbas. Nori 
> emigruoti į Vakarus. Baigęs vi- 

dūrinę mokyklą, toiiau mokytis 
f negalėjo. Neleido komunistinė* 
9 valdžia dėl jo visuomenei netin- 
I karnų pažiūriu. ’

Jis yra pasmerkęs Molotovo
I Ribbentropo paktą, yra pasira-j 
a sęs protestus dėl Ragaišio, Ter- 
l leckio, Sasnausko suėmimo, dėl 
y žmogaus ir tautos teisių ignora- 
I vimo.
į šis Liutauras Kazakevičius 

yra sūnus Vytauto Kazakevi- 
? čiaus, veiklaus komunistų parti- 
| jos nario, žurnalisto, kuris ilgai j 

ta: navo “Tėviškės” draugijoje.j 
? ši draugija rūpinasi palaikyti} 
J ryšius su užsienio lietuviais. Jis J 
k bent porą kartų lankėsi Ameri-J 

e e # ’ keje, specialiai domėjosi lietu-
LietUA ių tauiinilj šokių V1-ų rašytojų kūryba, kultūrine

SO- 
iri 
iš-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ,
- VASARIO 18 D. MINĖJIMAS l

k

i

e

Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklausomy 
mybės—Vasario 16-sics minėjimas įvyks šia tvarka:

šeštadieni, vasario 12 d,
• 12 vai. vėliavų pakėlimas ir žuvusiųjų pagerbimas 
Jauninto Centro sodelyje.

Sekmadienį, vasario 13 d.
10:30 vai. pamaldos šv. Marijos Ginimo parapi
jos bažnyčioje. Šv. Mišias atnašauja vysk. Vin
centas Brizgys, pamokslą sako kan. V. Zakaraus
kas. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. Lino. į 
Vargonais groja Alvyda Eitutytė.
10 vai. pamaldos Liet. Ev. Liuteronų Tėviškės i 
parapijos bažnyčioje. Pamaldas laiko kun. A. Tra-1 
kis. 11 vai. Zionų bažn. — J. Juozapaitis. f
2 vai. popiet: akademinė dalis Marijos Aukšt. mo-1 
kyklos auditorijoje. Kalbėtojai: vicekonsule Ma-f 
rija Krauchunienė, kongt . Richard J. Durbin ir g 
dr. Antanas Pranskevichius, tema “Pabaltijo vals- g 
tybės TSRS imperijos sudėtyje: perspektyvos”.| 
Meninė dalis: montažas “ 
išraiška”.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos gau $ 
tiai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir akademi a 

a joje dalyvauja su savo vėliavomis. »

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

r--------------S t -■ — --- =----- ---------- --- --------- -----

Suimtas Vytauto Kazakevičiaus sūnus
Briuselyje leidžiamas USSR kad Lietuvoje antrą kartą su-' 

News Brief (specialus leidinys imtas Liutauras Kazakevičius, 
apie Sovietų kalinius) praneša, Spėjama, kad jis laikomas psi-

i

llgametis patyrimas — sąžiningas darba> 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuviu įsta:g»

American Travel Service Bureau 
3727 S. Western Avt^ Chicago, IB- 60643 

Telef. 312 238-?787
• Hejiajuataa paitnuvtmas užsakcnt lėktuvų, traukiniu utvu teilo- ■ 

atu (cruisei) vienbučių a automobilių nuomarimo rezervaciias; Parduoda-. 
aie kelionių ’draudimus; organizuojame keliones i uetuvu tr Eitus faktas;

rome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teiktume tnler-1 
oiacijas risaL* kelionių reikalail.

• Taupykite skrisdami Chsriered lėktuvais, iii ebut rwemioa nem 
& ankfto — prieš 45 - tW dienų.

I

CHICAGOS- LIETUVIŲ ISTORIJOS

Dažo namus iš lauko

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

KURIAM GALUI MOKĖT!
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

Skambinti YA 7-9107

>xx«

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

Mr. K. Januta,

— Naujojo orbitinio lėktuvo 
-.“Challenger” bandomasis skri
dimas iš Cape Canaveral vėl 
atidėtas.

— Sovietai paskelbė, kad Le
ningrado gyvulių tyrimo insti
tute bandymų tūboje išaugintas 
veršis.

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Chrysler New Yorker

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

KunaL Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, iami — Pardavimas
RIAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAI2.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. 847-7747

pastangų, atvykusiems pran- Atlantą, atliktas prieš penkias- 
ciškonams padedant, buvo gau- d.ši.mt metų. To žygio paminė
ta iš vyskupijos leidimas turėti' jime dalyvaus ir Dariaus-Girė- 
šv. Kazimiero misiją. no veteranų postas. Iškilmių va-

K. Kleiva, pastebėjęs mūsų dovu bus žurnalistas Stasys Pie- 
kolonijai informacijos trūkumo,! ža. Meninę programą atliks vy- 
išleido mėnesinį laikraštėlį “Mū- čių choras. Šokiams gros “Aidų” 
su Informacciją”, kuri, vėliau orkestras. Banketas prasidės 
peiėmęs. Lietuvių klubas, pa-! 1:30 vai. po pietų. Įėjimo kaina: 
vadino "Mūsų Žinios”.

Prieš keturius metus, susior
ganizavus Radijo valandėlei. Ka
zimieras (Kleiva, būdamas jos 
vcdėjb, skynė sunkius pirmus 
žingsnius iki pilno valandėlės 
išvystymo.

Jis visada buvo ir dabar esąs 
aktyvus St. Petersburg organi- 

| veikla ir apie tai daug rašė 
vietinėje spaudoje. Dabar 
yra iš “Tėviškės” draugijos 
ėjęs. Sakoma, kad jo sūnus 
darė jam daug nemalonumų iri zacijų valdybose, kaip Lietuvių 
sutrukdė kopti karjeros laiptais, j klube, AETos sk., Katalikų Mok- 
Apie jo sūnų disidentą daug pa ’
šakojo Vladas Šakalys, kuris pats mokratų, Vyčių org. ir kt. Ak- 

■ ji pažino ir ne kartą kur nors, tyviai'dalyvavo St. Petersburge
Licl VLIKo seime ir Katalikų Moks- 

Iš E. Liet. 1c Akademijos suvažiavime.

slo akademijoj, Krikščionių De-

asmeniui 20 dol. Norint daugiau 
apie tai sužinoti, galima skam
binti Jonui Paukščiui — telef.;

j 523-0516, arba Klemensui Vi- 
, džiui nuo 6 iki <S vai. vakare —- 
>' telef. VI 7-9195. Lietuviai yra'
kviečiami ir prašomi tame bau- j nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
kete dalyvauti.

—J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti- 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Bcfx 10782, St. Petersburg, i-r.-Qoo 72-tra ir Wash 
FL 33733. Kaina $6 -t- 65c per-Į tenaw.
siiLltimo išlaidoms padengti.

bendrai veikė.

Jubiliatas nuoširdžiai padėko
ja visiems susirinkusiems svei
kintojams, o savo mielai žmo
nai Viktorijai, padėkos ženkleli, 
prisegė raudoną rožę.

Savaitės .bėgyje — Kazimie-

vardui įamžinti — vietoj dova-

Į
i

(Atkelta iš 3-čio puslapio) ;
K. Kleiva yra įrriynęs gilią J 

veiklos pėdą St. Petersburg© ro Kleivos sukakties proga, jo 
liet, kolonijoj.

Vos spėjęs įsikurti, K. Kleiva nu, buvo suaukota Tautos Fon- 
pajuto liet, religinių apeigų trū-i dui 7 0 dolerių. Sveč/cs-
kumą. Jo rūpesčiu buvo sudary
tas Bažnytinis komitetas, kuris 
tuoj surado liet, kunigą ir baž-f 
nyčią.

Padidėjus lietuvių kolonijai, 
K. Kleiva pradėjo rūpintis gauti 
nuolatines sekmadienines lietu-

— Sovietų Sąjungos lyderis 
J. Andropovas pakvietė atvykti 
kovo mėnesį Į Maskvą Jungtinių 
Tautų generalini sekretorių Ja
vier Perez de Cuellar kalbėtis 
Afganistano reikalu. Nuo 1979 
metu gruodžio įnėn. krašto oku-; 
pavimo, Jungtinės Tautos kelis 
kartus reikalavo Sovietų kariuo
menės atitraukimo.

— Lietuvos Atsiminimų ban
ketas, kuri Chicagos vyčiai ruo-

—Londono Hathrow aerodro
me Įtaisytas eksperimentinis 
kompiuteris, kuris tikrins at
vykstančiųjų pasus. Amerikiečių 

‘ pasai tikrinimui yra pritaikyti, 
bet .britu kol kas dar ne.

f šia Lietuvos nepriklausomybės 
į paskelbimo sukakčiai paminėti, 
■ bus vasario 20 d. Martinique sa- 
Į Įėję, 2500 W. 95th St., Ever- 
Į green Park. Jame bus prisimin

tas Dariaus ir Girėno žygis per '

i »

— Iranas liepė išsikrausti iš 
Teherano Sonetų Tasso kores
pondentui O. Zuinkui. :

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

« NOTAR1ATAS • VERTIMAI. ‘

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

L BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

Du miegami ir du kambariai skiepe- 
Centrinis šildymas atskirai kiękvie-

• . • _ A V A f_____ •________ 1
langai, švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokė j imas. Savinin
ko paskola.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam: 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan-

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel.: 436-7878

■4ELP WANTED — MA.' E-FEMALI 
Reikta Darbininku Ir Darbininkių

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed)
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you froth Kome Office every 
Wednesday: Start immediately. No 
experience necessary. National' 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: American Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 Lone*. 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

4

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE
1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei rūkyti švieži ungu
riai. Tel. 337-0263

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

PARDUODU BATAMS TAI
SYTI VISAS REIKALINGAS 
MAŠINAS IR ĮRENGIMUS.

4010 S. MAPLEWOOD 
Telefonuoti 

376-3691

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto Ickdat. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

<514 S. Talman Avė.
T»l. 927-3559

I DĖMESIO
| 62-30 METŲ AMt VAIRUOTOJAI 
| Tiktai $120 pusmečiui automebl'io 
į Liability apdraudimas penslnlz-

kams. Kreiptis:
A. L A U R A I T IM

445 So. ASHLAND AVk
| Tel 523-8775

DęhgSameir taisome visirru-

,.<ūojaiiiĮę3r^saihe apdrausti;:

KIBIA I 
^57 S: TaJmon Avenue * 

Chicago, IL 60629 
434-9655 .ar 737-171

Ii

A. T V ERAS !
Laikrodžiai tr brangenyW* 

Pardavimas ir Taisymas 
1*46 West |9th 5tr**5 <
Tel. REpubHc 7-1941 11

<— . . . " " '-"C'Ų IĮ1- • Į J1

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštui

( P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

» Chicago, 111. 50632. Tol. YĄ.7.5990

M. Š I M K U S ?...
Notary, Public ..

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 154-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

ttOlft W. «♦* H

66642, - 424-U54
Cnuj!’»

BIG VALUE MAISTO KRAU
TUVĖ turi įvairių importuotų 
produktų, silkių, lietuviškos 
duonos ir kt. Geras patarnavi
mas. Atdara kasdien nuo 7 iki 7. 
Sekm. nuo 8 vai. ryto iki 3 p.p. 
4359 S. Cambpell. Tel. 247-4735

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

4

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629 I

*

x more win Hvt

HEART 
FUND

PATS SKAITYK IR DAR RJ. 
TUS PARAGINK SKATnTl 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kedzie Avė.
Chicago, UI. 60629

TeL: 778-8000

6 - Naujienos, Chicago, IU. - Sąt-Mon^ Feb. U-14, 1^3


