
h fa w8h?

Library of Congress
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
VOL. LXX Price 25c Chicago, Ill. — Penktadienis, Friday. February IS, 1983

The First and Greatest 
Lithuan ion I)udu tn An^erica

The Lithuanian Daily Newi 
Published by Tbc Luhuamao New* Publishing Co., SM» 

1739 So. Halsted Street, Chicago, I1L 60608 * 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

mod

SEKRETORIAUS GEORGE SHULTZ 
. LAIŠKAS DR. S. A. RAČKIUI

LIETUVAI-IR JOS GYVENTOJAMS PER' 40 METU 
DAROMA SKRIAUDA BUS ATITAISYTA

■ . THE SECRETARY OF STATE
. ... WASHINGTON

J. . .. ■ j February 15, 1983
Dear Mr. Charge d’Affaires:

On the occasion of the sixty-fifth anniversary of Lithua
nian independence, I am privileged to convey to you and 
-to (he Lithuanian people the best wishes and hopes of the 
-Government and people of the United States:

pripažintąja tautų apsisprendi
mo teise ir Lietuvių Vilniaus j 
konferencijos nutarimu rugsėjo | 
18-23 d. 1917 metais, skelbia ai-j 
statanti nepriklausomą dvmo- 

Į kratiniais pamatais sutvarkytą
Lietuvos valstylię su sostine j

1 Vilniuje ir tą valstybę atskirian-: 
i ti nuo visų valstybinių ryšių,| 
kurie yra buvę su kitomis tau- j 
tom’is”.

Ta Akla 1920 m. gegužės 15 d. 
! vienu balsu patvirtino laisvai iš- 
Į rinktas Lletu\os Steigiamasis

On February 16. 191.8, the ^Lithuanian people proclaimed 
th.ir independence from foreign domination and in the 
twenty-two years which followed devoted themselves to 
building a democratic.nation on.the shores of the Baltic Sea. 
But as history records, this noble achievement .was tragically 
destroyed when, .th; Soviet Union, invaded and illegally an
nexed Lithuania.in June, 1910.

Tlie; Unitėd- Stafes-'une<Įuivocally condemned the Soviet 
-- annexation bE LIlhuani in 1940 and .does so today. We do 
--not recognize ,t'hb' forcible incorporation of Lithuania into 

-the Soviet Union. This Administration, as previous Admin- 
nistratibns," honors your countrymen’s struggle for freedom 
and remains determined that the memory of what happened' 

y in Lithuania'over forty Years ago shall not fade and that the 
wrongs done then will one day be righted.

? -iSuicžreiy yours,.
T 2' GEORGE P. SHULTZ

Seimas. Atstatytąją L’etuvos 
valstybės nepriklausomybę pri
pažino tarptautinė valstybių ben
druomenė ir taip pat Sovietų 
Rusija, kuri 1920 m. liepos 12 d. 
Maskvoje su Lietuva pasirašyta 
taikos sutartimi taip užsianga
žavo:

— “pripažįsta Lietuves vals
tybės savarankiškumą ir nepri- 

j klausomvbe su visomis iš toki') 
j pripažinimo einančiomis juridi- 
• nėmis sėkmėmis ir gera valia 
visiems, amžiams atsisako nuo 

i visų Rusijos suvereniteto teisių, 
kūriisĮpji- yra turėjusi lietuvių 
tautos ir teritprijos atžvil

i

Charge- d*Ą.ffarres;«oft. Lithuania, 
iJiThua'nĮan. Legation,; . - ,

‘. į.;į ,2622.jSti^et^N-M-

DR. S. RAČKIO KALBA i'ERRADIJĄ
Z?
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(Lietuvos atstovo dri' S. ' A. Bačktb*. 
žodis f; Lietuvą" per' Radio .'Liberty 

jĮ983- m, Vasario; IS.-osios proga};-

'.Brangūs Tautiečiai,
i šiandieną prisimename, kad 
Lietuvos Taryba, vykdydama

lais-

1 StTOVos -; valstybe s aIširtaty- 
mas:įir„jos -įsijungimas į laisvų 
valstybių bendruomenę yra šis- 
nie -sf^biętyje reikš mirig i ausi aš 

'Eretinių Tautai istorinis įvykis. 
Nep r iklausomybės laikotarpis 
reikšmingas mūsų tautai, nes 
buvo pasiekti dideli laimėjimai.

Antrojo pasaulinio karo metu 
Lietuvos valstybė tapo Sovietų 

.Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos 
sąmokslo auka. Sovietų Sąjunga 
1940.VI.1 l^d. okupavo Lietuvą 
ir jėga bei klasta rugpjūčio 3 d. 
įjungė į Sovietų Sąjungą, sulau
žydama visas su Lietuva pasira
šytas sutartis ir kitus tarptauti
nius įsipareigojimus. Tai įvykus 
vieninteliais teisėtais Lietuvos

Ponia Mary Krauchunąs, Lietuvos respublikos gene
ralinė garbės vicekonsule Chicagoje, vasario 13 die

nos minėjime žengia tarti pirmąjį oficialų žodį.
(Martyno Nagio nuotrauka)

JAV PASIUNTĖ KETURIS LĖKTUVUS 
I EGIPTO-LIBIJOS PASIENI c- »

LIBIJOS KARINĖ VADOVYBĖ IR VĖL TRAUKIA 
JĖGAS Į SUDANO PASIENĮ

WASHINGTON. D.C.. — Pre- ryšius su Jemenu. Jeigu rusam: 
trečiadienio pavyktų užimti Sudaną ir turėt 

laikraštinin- ryšius su Jemenu, tai jie galėti
, zidentas Reaganas 
vakare pranešė
kams, kad JAV pasiuntė j Egip-

• tą keturis
: pratimams.

radarinius lėktuvus

Prezidentas turėjo kalbėti apie 
r;Įkalą sudaryti darbo sąlygas 
Amerikos bedarbiams, o jis iš- 

t kėlė naują klausimą. Visi pra- 
Į dėjo domėtis, kodėl pratimai 
> turi būti Egipte.

Prezidentas lyg ir nenorėjo 
I šio klausimo plačiau liesti, bet 
• vėliau pasakojo, kad turima ži- 
I nių, kad Libijos diktatorius ir 

vėl pradėjo koncentruoti gink-

kontroliuoti visus Persijos j’an 
i ka plaukiojančius laivus.

Dabar aiškėja, kode! JAV vv 
riausybė nori taikos Artimuos; 
Rytuose. Jeigu tam tikri krašta 
galėtų taikiai sugyventi, tai k‘ 
tos jėgos galėtų pasipriešint 
Sovietų karo jėgoms Persijo 
Įlankoje. Tuo tarpu didžiausi; 

t kliūtimi buvo gen. Ariel saro 
i nas, žiūrėjęs liktai Izraelio rei 
į kalus, o nekreipdamas dėmėsi; 

į Libaną, Jordaniją ir Egiptą.
Ketvirtadienį radijas jau aii

luotas pajėgas Sudano pasieny. 
Sudanas pirmas Libijos karo ga
lią pajuto, bet tuo reikalu susi
rūpino ir Egiptas.

kino, kad Egipto kariai yra sus 
rūpinę Libijos diktatoriaus ne 
ramumu, n:s Egipto taika pr 
klauso nuo bendros taikos Art

V'ž vž
■PRIMENA^IETUVGSYAL^BEST^STINU^IĄ'
< P.^K^M<T3NTI'>AV^

. .’i..;į.- '
■ Liekiylų Tautok-A ąlią bū Ii
iva ir neprrkiaūšonra, 1918 m. 
■vasario 16 dĮėnai Vilniuje pada- 

? rė ši nutarimą': “Lietuvos Tary
ba, kaip vienintelė Lietuvių 
Tautos atstovybė, remdamos

Dr. S. A. Back's su žmona rūpinasi Lietuvos 
ambasados rūmais.
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valstybės pareigūnais liko jos 
diplomatiniai atstovai užsieny
je. Jie pateikė protestus prieš 
lietuvių tautos valios klastojimą 
vyriausybėms, prie kurių buvo 
akredituoti, pasineikė Sovietų 
agresiją prieš Lietuvą ir jos in
korporaciją į Sovietų Sąjungą, 
šiąja proga noriu pridurti, kad 
LDT su dideliu pareigingumu, 
nuo 1940 melų gynė ir gina Lie
tuvių Tautos teises ir aspiraci
jas; sielojasi, kad Lietuvos vals
tybės de jure egzistavimas būtų 
išlaikytas ir Lietuvos atstovavi
mo tęstinumas būtų patikrintas. 
Tuo reikalu LDT veikia diplo
matinėje praktikoje priimta 
tvarka. Ir dabar tuo klausimu 
LDT rūpinasi ir yra padariusi 
žygių’ kad Lietuvos alstovavi- 

. mas JAV-se būtų patikrintas. 
■ lai pažymiu minint Vasario 
I 16-tą dieną, kada laisvojo pasau- 
Į ’io lietuviai pareiškia, jog Lis- 
l tuvių Tauta niekados nesutiks su 
į Lietuvos pavergimu ir kad Va- 
: sario 16 Dienos Aklas yra mūsų 
j tautos apsisprendimas laisvam 

ir nepriklausomam gyvenimui, 
Į nes valstybinė nepriklausomybė 
j vra mūsų tautos gvvvbinė salv- 
j ga. Visi gėrimės mūsų tautiečių 
Į pavergtoje tėvynėje ryžtingu 
i priešinimusi okupantui, lenkia- 
I me galvas pagerbdami mūsų 
tautas atgimimo patriarchus,

SALVADORO MAIŠTININKAI NORI 
JĖGA ĮSIVERŽTI Į VYRIAUSYBE

Egipto vyriausybė kelis kar
tus bandė rasti bendrą kalbą su 
Libijps diktatoriumi ir vyriau
sybės atstovais, bet iki šio me
to nesusitarė. Prieš porą metų Į 
.Egiptas privertė Libijos, diktato
rių atšaukti savo karius iš Suda
no, b: t dabar ir vėl Libijos lan- 
Įkai, sunkvežimiai vėl Sudano J 
?,į>&sienyje>;.

Egiptui, reikalingi erdvės 
j »■ stebėtojai ■: < .. ■

Pasirodo-, kad, Egiptui labai 
reikalingi .-erdvės stebėtojai. Jie 
gali patirti, kas darysis Sudane, 
ir Libijoje-tjk fa i tuo atveju, jei 
Amerikosi^Tadariniai lėktuvai; 
,seks Libijos erdvę.
Į Amerikiečiai radariniais lėk-1 

• tuvais praves pratybas, b t tuo 
. pačiu mėtų apramins egiptie

čius. Jie yra pasiryžę padėti Su-
■ .danui ginti, savo teritoriją. ka<’ 
Libija jų nepavergtų. Yra pa 
grindo manyti., kad prez. Hosni

i Mubarako kelionė i Washing- 
[toną buvo surišta su Libijos

į Sudaną.

Artimuose Rytuose 
reikalinga taika

. 'F t-•’♦7

Į sirengimu verž
pa-

PRAEITAIS METAIS KLIUDĖ KRAsTE PRAVESTI 
RINKIMUS, O DABAR NORI BfTI MINISTERIAL

WASHINGTON, D.C. — Pra- — Tuo tarpu nežinau, ką ga-J
eitą pavasarį Salvadoro mausti-Į 
ninkai kliudė krašto vvriausvbei 
pravesti krašte rinkimus, o da
bar Sovietų Rusijoj gamintais 
ginklais nori jėga įsiveržti į vy
riausybę, — Kongreso atstovams I 
pareiškė sekretorius G. Shultz.
Sekretorius Shultz liudijo Kon

greso komitetui, kurio nariai 
pradėjo gana aštriai klausinėti. 
Kongreso nariai svarstė klausi- 
mą apie pinigus, reikalingus už
sienio valstybių pagalbai. Keli 
Kongreso nariai norėjo patirti, 
kodėl Salvadoro vyriausybės ka- Į 
riai nepataria kovojančioms pu-j 
sėms baigti kovas ir bandyti su-, 
sitarti. Tada Kongresui reikės j 
mažiau p pigų skirti Salvadorui.

Vassrio 16 Dienos Akto signa
tarus, žuvusius Lietuvos laisvės 
kovose, tremtinius, kalinius ir 
kovojančius dėl p a g rindinių 
žmogaus teisių, tikėjimo ir są
žinės laisvės

(Nukelta į 3 psl.).

Atrodo, kad Libijos pasinio 
Šimas įsiveržti i Sudaną yra su 
rištas su Libija planuojantis

lėčiau pasakyti, kai Salvadoro • 
maištininkai šūviais nori gauti j 
vietą v y r i ausy bė j e, atsakė
sekretorius Kongreso atstovams. I 
Labai aštriai sekretorių klausi-j 
nėjo Wisconsino atstovas Cle
men! J. Zablockis.
- Konstitucijoj neįrašyta, kad 

Kongresas skirtų pinigus užsie-1 
nio valstybėms, todėl vyriausy-. 
bė turi įrodyti, kad Kongresas; 
tuos pinigus skiltų, pažymė
jo Kongreso atstovas.

Kongreso nariai siūlo įvairias ~ *■ f
sug stijas vyriausybės at^to-* 
vams, nes jie nori skirti galimai 
mažesnes sumas. |

i 
Sekretorius paaiškino, kad 

r Imaištininkai stato teikias saly-* 
gas, kurių jokia vyriausybė ne- * 
gali pr imti. Jie yra pasiryžę jė- 
<*a gauti vietas vvriausvbeje.! 
Jeigu nebus įleisti, lai jie už-: 
puldinės Salvadoro gyventojus,1 
žudvs vyriausybės pareigūnus ir 
kraštui kenks.

muose Rytuose.

BAGDADAS.— Irako kariu; 
menės vadovybė praneša, ka 
galingos Irano karo jėgos tr; 
čiadeinį ir ketvirtadieni ban< 
prasiveržti į Irako teritorij 
bet iraniečiams nepavyko. Ir 
kiečiai ir vėl Įsileido didės 
skaičių iraniečių, o vėliau pr 
dėjo juos pulti kryžmine, u 
nirni.

Puolimas vyko Asako m'e 
teBo apylinkės^. Visi Irako sier 
pažengusieji iraniečiai buvo u 
mušti. Juos apšaudė iš abicį 
pusiu, o vėjau kūlkcsvaidžia 
puolė iš viršaus. Irakiečiai) 
pavyko paimti nelaisvėn kel 
iraniečius. Ketvirtadienį iraki 
čiai leido iraniečiams susirint 
savo karių lavonus.

Vasario 18: Konstancija, ' 
meonas. Anga, Vieštartas, Lcr
vailė, Eisgilis, Andė.

Saulė luka (i: 13, leidžiasi 5:‘ 
Pavakare lis.

George ShulU

Sekretorius G orge Shultz prižadėjo niekad nepripa
žinti Lietuvos įjungimo j Sovietų Sąjungą ir parašė 

laišką L eluvos atstovui dr. S. A. Back ui.
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1. atsistoję atstovai pagerbė klausimą, ar galima laužyti ca- 
sevpliucijps aukas, 2. Vilniaus tui priesaiką ir reikalaut* nepri-

Revoliucijos metu, nepaisant mums ateityje žengti pridera, J 
peticijų rašymo teisės atšauki
mo, Lietuvoje iš įvairiausių vie
lų vis dar buvo siunčiama rusų 
administracijai įvairiausių tau
tiniu ir politinio turiniu reikalą- 
vimų O kai 1905 m. rugpiūčio 
19 d. carus paskelbė manifestą 
apie Rusijos dūmos sušaukimą, 
tai ir Lietuvoje labai suaktualė- 
jo platesnės apimties lietuvių 
suvažiavimo sušaukimas.

Nelegalioji lietuvių spauda už
sienyje — socialdemokratų ir 
demokratų — nuo seniai popu
liarino steigiamojo arba, kaip 
tuomet rašė, įsteigiamojo seimo 
šūkius, kurie turėjo poveikio 
lietuviams. Aktyvioji lietuvių 
visuomenė buvo nuteikta, kad 
Lietuvos kraštą valdyti, tinka
mai jį tvarkyti bei visas nege
roves pašalinti tegali tik pačių 
lietuvių Vilniuje sušauktas stei
giamasis seimas.

Vilniaus suvažiavimo mintis 
kilo “Vilniaus Žkrių” redaksijo- 
je, kurios iniciatyva ir buvo nu
tarta šaukti lietuviu, suvažiavi
mą Vilniuje. 1905 m. spalio 19- 
d. .“Vilniaus Žinių” redakcijos 
•patalpose įvyko įvairių politinių 
?į?dvių lietuvių susirinkimas, iš- 
rinkęg 15 . asmenų komitetą su- 
ĮyaįiavHųiU'brganizuoti. Orgaųi-

, 'jėMiūs ./knjnifietas spalio -^; d.. 
<. ’^Žiniose” išspausdino

šu <dr. Baęąnavi- j llu0Caikų, o tik . miglotai 
'ii?. J, -Kriaučiūno pąfašdis 

t ^įfedŠąūkiihą-, kuriame buvo ra- 

būna garbė y-įieir-c kau-
■S^Ąįams už laisvę ir■ žmonių ge-

.’>'.Dabai-, pasinaudodami iiaujai 
c įgytomis laisvėmis, žodžio, susi- 

v rinkimų ir '-susidraiigayįmĮį, s$-,
^Tspieskime krūvon visi, kam 
tūpi prisikėlimas iš miego iš tam. 

:'soš, nusižeminimo”.
\ ;.Dr. Basanavičius, matyt, tikė-r 

Imąsis, kad- į- šaukiamąjį šuva-
* šlavimą, atvyks tik keliasdešimt 

fntėligentijos atstovų, Vilniaus 
, liętųyių suvažiavimui bųvūiiJU-'. 
matęs vien akademišką progra
mą, bet Organizacinio komiteto 
narys P- Višinskis sugebėjo ją 
sūpolitinti ir tokia programa-jau 
ahtruojū atsišaukimu “I- Lietu-{ 
vių tautą” buvo išspausdinta 
“Vilniaus žiniose” 1905 m. 254 
nr. Viename darbų tvarkos punk, 
te buvo keliamas Lietuvos atei--.

' ties klausimas, nors ir gana ne
aiškiai. Ten buvo rašoma taip:-; 
“Lietuvės ir Lietuviai! Tautiška
sis tautos idealas, prie kurio

yra tolimas ir ne visiems mu
su tautiečiais aiškus. Darbo 
laukas, kmįšj ipūsų tautai atei-} 
tyje bus prieinamas, yra Iaž>ui' 
platus; užduotys kurias išpildyti1 
turime, norėdami pasiekti tautos! 
gerovę, yra labai ■skaitlingos’. 
Atsišaukimas į tautą baigiamas 
šūkiu: “Lai pyvuoja, lai auga, 
lai žydi Lietuva ir jos žmonių - 
gerovė”. j

Apie Vilniaus lietuvių suva
žiavimo uzdavuiius buvo rašo
ma “Vilniaus ŽŽiuiose”, kad su
važiavimas turėjo spręsti Lietu
vos politinio gyvenimo klausi
mus, Lietuvos santykius su Ru-į 
sija ir Lietuvos valdymosi orga-j 
nu santykius su Rusija. I

Valstiečiai susidomėjo ruošia- j 
muoju suvažiavimu Vilniuj, nes Į 
organizacinio komiteto nmnaty- 

įtoje programoje, buvo klausimų, 
kurie rūpėjo valstiečiams, bū
tent: caro manifestas (spalio Ii 
d.) valsčių, parapijų, mokyklų 
reikalai, įvairūs mokesčiai ir t. t. 
Apskritai Vilniaus suvažiavimas, 
arba kaip vėliau įsigalėjo var
das Didysis Vilniaus Seimas, bu
vo labai išpopuliarintas Gr-gani 
zacimo komiteto bei nelegali-: j 
sios socialjslįnės. ir demokratine, j

■ spaudos atsišaukimais.
j Nors Organizacinio komitete 
atsišaukimuose nebuvo revoliu ;

i
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vaiauojama Lietuvos ateitis, nė-' 
.buyO^'konkreeiąi apibrėžtų svars
tysimų klausimų, tačiau, kvieeia- 
rniėji valsčių, parapijų, seniūnų 
jų gyventojai šių. atsišaukimų Į 
pak’fause. Jau lapkričio: mė;iį 
pradžioje valstiečiai valsčių su
eigose ir seniūnijose, pradėjo 
rnikti savo"atstovus: fį^s^na ir; 
eiti žilai raštu reikšti sėvo reika- Į 
lavimus būsimam suvažiavimui, 
kuris turėjo Įvykti 1905 m. lap
kričio 21-22 d- (naujuoju stilium, 
— gruodžio 4-5 d.). OrganizacL

f L r *’* - - . •*. j, 1 UI,
inis komitetas Vilniuje nesudarei 
‘jokių nuostatų atstovams rinkti;!, 
^rai -rinkimai .vyko pagaj -vietos Į - 
‘ susiriiikimų nusistatymą- kai
kur atstovus rinko net iš įvairių 

„valstiečių sluoksnių.
Numatytu metu, lapkričio . 21 

ei., visų didžiam nųątebimui,.j 
suvažiavimą atvyko apie 2000 
atstovų, daugiausia lietuvių vals
tiečių. Dabar Didžiojo Vilniaus 
Šeirio dalyvių skaičius priimta 
žyniėtf apskritų 2000 skaičium,'

* neš: 1'800 dalyvių buvo oficia- 
‘ Kai įregistruotų bet dar buvo, 
nemažai ir vėliau atvykusių.at-;

< BRIGHTONPARKIECIAI, PAREM- f
< KIME MŪSŲ ALDE1LMANĄI >
j Kai 1979- metais Aloyzas Majei 11\ ■■
B rinktas aldermanu vadovauti 12-tam wardui, jam-#'
■ prieš akis atsistojo kabiai problemų, kurni jo pirm-'J
> takūnai nepajėgė išspręsti. W
> Nežiūrint to, jam gabiai' vadovaujant, 12-tas■ 
<wardas progresavo, atsibudo iš letargo ir atsistatė*
■ kaip niekad prieš tai. ■
■ Dėka aldermano Majerczyko pastangų, virš>-
■ 3,000 mūsų Brighton Parko apylinkės gt'ventnjų gavo J
■ darbus netoli savo narnų*, kur jis padėjo Įkurti ir ■
■ išlaikyki Įvairias biznio kompanijas. ■
g Jis negriovė arba atnaujino persenusius pasta-
■ tus mūsų warde. Aid. Majerczyk nepaprastai ener-B-
■ gingai kevoio prieš pigiųjų butų (C.H.A.l statybą ■
■ mūsų apylinkėse. * >
■ Jo pasisekimai, gaunant, miesto valdybos patar-M
■ navimus mūsų žmonėms, neturi- sąru, fygitp ■
■ Aldermanas Aloyzas Majerczyk išlaikė duotu3#
■ pažadus tiek, kiek jo jėgos leido. Jis niekad nesislėpė ■

nuo problemų ir dėl to jo sunkaus darbo vaisiai \Ta ■ 
aiškiai* matomi visiems. ■

Kad1 Aloyzas Majerczyk galėtų ir toliau dirbti® 
jūsų naudai &• gerovei, jam reikaKngii jūsų balsai > 
Vasario 22’d. rinkimuose. Su jūsų pagalbą tas tiks-1 
las bus atsiektas. f

Vėl išrink 12-ojo wardo aWermanu ,

€• ‘

Balsuok antradienį š»m. vasario 22 d
* U’ KOMITETAS k MA4ERCŽYKUI IŠRINKTI
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pasaKyrų . kaloų san-

Taigi, visi seimo kalbėtojai 
pasisane, kaa Lietuvai yra reika-

i -

X

>-

*

r £3

14

5

A. 
t « <•>

■ t !
v

N*.1*-
% ,'įC^i

' V- L

Kt ’* K? 
M "v f 
W ris

A’.

.4

S

&

S-

*■

stovų todėl '2^< atstoyų-škai':

ri
I

**

* .1

%. '*■ ■: ■

V

A.<L~.

h

siuie jos siekti revoliuciniu ko
vos būdu.

Didžiajame Vilniaus Seime 
pasireisKe ir išryškėjo visi lietu
vių ideologiniai susigrupavimai. 
Organizuotos politines lietuvių 
partijos tada buvo tik dvi; Lie
tuvos demokratų ir Lietuvos so
cialdemokratų. Vilniaus Seimo 
metu pradėjo organizuotis ir

katalikiškoji srovė Lietuvoje pla 
čia vaga veike ir prieš- Diaįjj 
Vilniaus beimą, bet organizuo
tos partijos taaa- jie dar neturė
jo. Bnmąją knksčiomų demo-

31 visus žuvusius kovojant dėl aa, pripažinęs ginkluotos kovos 
i laisves, 4. kuklius, kultūros dar- 
! binkikus. -. I

Pirmuoju darbo tvarkos punk 
tu buvo leistas kaimo atstovams

i išsakyti savo vargus ir lūkesčius, 
nes jie savo rinkėjų buvo įga-. 
lioti tatai atlikti.

Pranešimuose iš vietų vais- iinga autonomija ir aaugumas 
įiečiai seimo atstovai nusiskun
dė kaimo padėtim, rusų admi 
nistraccijos elgesiu ir kitais kai
mo gyvenimo vargais bei nenor
malumais. Valstiečiai skundėsi 
išperkamaisiais žemės mokes
čiais, reikalavo juos grąžinti, 
naikiiHi servitutus, skirstyti val
džios ir dvarų žemes bežemiams.

? Vieni skundės? ganyklomis, kiti
- — žemės stoka, o dar kiti skun-' krikščionys demokratai, kurie 
dėsi rusų pareigūnų savivaliavi-1 seime jau veikė vieningai. Nors 
mu, kyšininkavimu, prastų žmo
nių skriaudimu, žodžiu, so
džiaus atstovai pirmąkart g^vo 
progą viešai išlieti sukauptus 
vargus, išsakyti juos gausingai
auditorijai ir laukti nutarimų Kratų kuopą po Vilniaus Seimo 
bei patarimų kaip tuos vargus, įs<erge kun. j. Tumas.
palengvinti. j Kun. J .Tumas, prisiminda-

Toliau Maskvos atstovas Ka. • mas Lietuvos krikščionių demo- 
ruža pranešė apie revoliuccinius kratų partijos atsiradimą, labai 

j įvykius Maskvoje, o atstovas vaizaziai tą įvykį yra . aprašęs; 
Linkevičius perskaitė Petrapilio ‘Vilniuje jau buvo partijų, aiš- 
lietuvių susirinkime priimtąją kiai politiškai apsibrežusių gru- 
rezoliuciją. M, Sleževičius, atvy- Plll> lik mes, kunigai, tebuvom 
kęs iš Odesos, kalbėjo apie Ode
sos lietuviu ir latviu susirinki
mo nutarimą ieškoti būdų abiem 
kraštam politiškai susijungti, Į 
Netrukus Smetona pranešė, kadį 
seime yra Vilniaus gub. vals-l 
tiečių ir Vilniaus miesto darbi
ninkų atstovų nemokančių lie.

palaida bala. Atsirado mano ran 
koše Lenkijos klierikų organiza
cijos platforma — programa — 
su ja numarmėjus Į bernus, o 
ten. nieko nepešęs, į Petrapilį. Ir

I
aiu, ir prof- ^ Būčiu, trise ka
lėm per jkiaJifą naktį krikščio- 

tuviškai, die jgavo teisę kalbėti Q1ų demokratų partiją. ;Pąmenu,
Kaip siancuen, tri^pa^us dar 
šiaip taip sugalvojom,, ė toliau 
ne is vietos. Taipjir. numąrmė- 
jom abu s.u prpf. Būčių, su tais 
trimis punktais ir šūkavom, liar_ 
mavom seime, gindami krikščio
nių demokratų platformą, kurią 

' sudarė trys punktai”. ;
1905 m. įvykęs Didysis Vil

niaus Seimas aiškiai rodo, kad

“Neatmezgamą maz- klausimus, todėl sudarant sei - 
nebuvo atsi

žvelgta į politines partijas bei jų 
atstovų skaičių.' Dri Basanavi
čius dar ir tada neįžvelgė, kad 
seimo atstovai daugiau yra susi
domėję politiniais klausimais ir 
pirmoje eilėje šiuos klausimus 
nori svarstyti. Socialdemokratai 
ir demokratai pareikalavo sro

ęį šviesą.” ir
A^toyai- į-;§ą”. Be to, dar ten, dainavo M. Į: mo prezidiumą 
ė ąfstoėjąu-i. Petrausko vadovaujamas choras 

ji# pirmą kartą viešai, giedojo 
; :'Lietuva; tėvyne mūst^. Po vai- 
idiąimo Lietuvos sociakiemokra- 
;‘įai dar surengė mitingą^ kuris 
nusitęsė- ligi pat ryto.: Mitinge 
■kalbėjo V. Sirutavičius, A. Do- 
maševskis ir P. Mažylis. ■
' 1905 m. lapkričio- 2-j;^. iš pat į vinio arba partinio prezidiumo, 

ryto Vilniaus- miesto salė buvo
5‘ Seimo atstovų yra lą- perpildyta deftgatų. Anot St
į bai įspūdingas, kai - palyginama . Kairio, salės vaizdas taip atrodė .

su tuo ipęttt.’ vykusių.TŪitsijps 26 Apirmose eilėse vyravę kunigai, 
gubernijų yaliftiėŠių' suvažiaviž kurių galėjo būti’ 50 '’(kitų liu- 
mo atstovų skaičiumi Ten'vafc-} dijimu ligi 100)-, toliau Ugi kė- 
tieČių atstęvųriŠ viso: tesūvažjayo i džių pabaigai buvusi kaimo vy- 
145. Norinčių važiuoti! ^'Vilnių I riją, atmiešta vienu.kitu moto-.
'ir atstovauti viėnąrar kitą.vięto-1 rišku veidu ir įsiterpusiais p;-' partinių atstovas, A. Smetona — 
vę buvo, ba‘’galot''dąftg,'Bet dėl: sauįiečiais inteligentais. j demokratų. St. Kairys— _____
lėšų stokos kažkurie jų susilaikė | Organizacinis, komitetas, nors'
nuo kelionės. Vilniaus' seime,į iš dalies ir buvo papildęs darbų ; čionių demokratų ir J. Stankū- 
be lietu^iiį' v^iiečnį, buvo ii ’ tvarką politiniais kfeušimais, ta

' lietuvių . inteligentijGs -ątstovų čiau rentgėsi svarstyk daugiau; sekretoriais buvo išrinkti: J. Ga- 
bei kelio? dešimfys jhrarinšfifag akademinius, bet ne aktualiuo-! brys, P. Klimaitis ir L. Gira.
vieni jų ' kmps.^eūįvių l sius. politinius •' klausimus. Ka- Į
sąjūdžio ’’dąlyv.if>L :rt“ sįihpa6kai .daugi pradžioje nebuvo nurosi-
— St. Narijtayįčiūs.- Okftlicfehė, tyta svarstyti svarbius politinius ka:
M. šveikauskiėnė.A V. S.ięuįavi-'i

■ *■ * SCC V -a * !čius, o kiti; kaip Komjihūs'.DTe-
• vonskis. — iš Įcįncpųmo'atvyko 
stebėt i valst i ečių.. n ūc tai kas J be. 
naują apraišką lietukų talifinla- 
me sąjūdyje^-J liętuyių-su.čaąa-| - 

, vimą vykokito^guberi.
ūijos- gĄ'vcntojai atstovai, bet • 
Vilniuje jie . višT šūsiliėHino į 
vienumą ir< vietoj .gubei nijų 
skambėjo Tiėfuvos vardas. 7T

DaugiausiĮ'^ątetpvų atrvyko

atstovų ir j&^uvalfcijos, bei, Že 
maitijos; Aukštaitijos^ atstovam!

tacBŪ bu^>
sesnife. ‘'" i^-

r'lietuvių . ą'tstdvu ir’’iš Rusijos 
miestų, iš . Ukrainos, Latvijos, 
Lenkijos, Mažosios Lielitvos o

.kurie negalėjo aivaž-ųoG.siuntė . 
seimui šyfeikrriimits, pvz.. Ško
tijos lietuviaf sveikino IntyąŠ-i 
kai telegrama — “Vivat r epre - • 
santantes Magni^DucatusLithua. 
niae”. .‘ • '•? '

Patys gi rcnyėiak. kad apsau- . 
j ;oių seimą nuo slaptosios- Riisi- 
i-ot pel rijos agentu* laba i* stro
piai tikrino aft’ykiieių atstoVų 

J'-rp^ be. Be te. buvo . tfflnsyta 
i- -ri’vio sajės ."‘idjh'uta »; ps-tli- 

,ya, ka i pooėjžiaujarą’us- *psau- 
; otų nuo £alimų nėrikė ūmų Gi .į* = ’
' JI. Pcžėl» p'irimjrdan.as Didįjį 

; ,Sc‘mą. tain pavaizdtio- 
u s *yvč' Uju nųotąikas I 
iictū: lenini• nftcArnafis- 
r»v» dpi Betuyiu užplū- 
L.'vr ’’'i 11vrką; ' seimą 

ieimįj^uku, .Vii- 
d; ibinrnku a' tovai svei- 
<a'i šLtreą ‘‘ , ,

j Didžioj o ^Vilnia u k Seimo jšvč- 
?katė c, lapkričio 20 d.riįeimo.’at- 
’ stovams :K:iniW dfaygx?tė 
kurtu ė v.id<nima'’ Iš tamsos :

vi m ars 
‘a V In a 
seimo 
tai šn

laiko :, t • ■' Vnh;u.
kino

Todėl seimo pradžioje dėl pre
zidiumo sudarymo ir dėl darini 
tvarkos punktų kilo karštų gin
čų ir mitinginio Įkarščio. Paga-Į 
liau A. Bulotos pasiūlymu, su j 
kuriuo sutiko ir socialdemokra- į A- Smetona, kun. V. Aleksan-

lenkų-kilba. Vėliau ir apie sei
mo rezoliucių turinį, jie buvo 
lenkiškai paįiiiornauoįi., < Vil
niaus žydų darbininkų afctovas 
Vilniaus seimą, sveikino lietuvis- ' . t - ..
kai. .

Bėgamuoju politikos momen
tu kalbėjo Įvairių srovių atsto
vai: adv. S. Raila, ūkininkas Zi- 
kus, J. Gabrys, J. Jasaitis, G._ 
Liutkevičius, kun, J. Tumas, lietuviai jau buvo politiškai su- 
kun. prof. P. Būčys, A. Domaše- biendę, ‘kadangi, tokio gįau; 
vičius. V. Širutavičius, St. Kai- seimo nė viena Rusijos paverg- 
rys, A. Bulota, E. Galvanauskas,? ta> tauta nesušaukė ir tokių vie-

; tai, buvo sudarytas toks prezi- dravičius, P. Višinskis. M. Sle-
diumas: dr. Basanavičius— ne- ževičius, A. Birinčikas ir kiti.

Didžiajame Vilniaus Seime
— social- Lietuvos autonomijos reikalin- 

demokratų. Pr. Būčys — krikš-j. gumo klausimu kalbėjo Bulota,

! nas — ūkininku atstovas. Seimo v

Oficialiai Didysis Vilniaus 
Seimas buvo pradėtas tokia tvar-

Kas pasidžiaugs jaukiu vaikučio juoku, 
Kada tėvelių, akys jo nebematys?
Ir kas nušluostys ašarą jam graudžią, 
Kada jų mielos rankos jo nebelaikys?

Kada tėvelių rankos jo nebeslaugys, 
Jis kaip pagraužtas lapas ant šakos suvys.

Kas pasidžiaugs skaisčia vaikučio laime.
Kada žaislelį naują jis kilos?
Ir kas palengvins jo dalelę1 skaudžią, 
Kada jis vienas tylumoj raudos?

Kada tėvelių akys jo matyt nebgali. 
Tai niekas nepažvelgia eidamas pro šalt.

Oi, kas, paguos vaikučio jauną širdį.
Kai šventes dovanų negaus?
Kas .ii pasotins, »• kas jį pagirdys. 
Kai meiliai nieks jo prie savęs neglaus?

Kai ji? tėvelių, jąu nebetu-rės. 
Tai našlaitėliui niekas nepadės!

Ką džiugins tas skardus vaikučių balsas, 
Kai jis drugelį vysis, pėr laukus?
Ir ką griaučius jo patylus verkimas, 
Kai jis* bevydarns jįt tarp piktžolių sugrius?

Kada tėvelių, jis nebeturės —
Juo niekas nesidžiaugs, jo niekas negailės.

* ‘ Dagys

saus

Smetona, Višins-
Birinči-

ningų rezoliucijų nepriėmė.
Dar ir prieš Didžiojo Vilniaus 

Seimo susirinkimą, daugelyje 
Lietuvos vietovių buvo priima
mos rimto politinio turinio., re
zoliucijos, kurių medžiaga iš 
dalies buvo panaudota ir Vil
niaus Seimo rezoliucijas-rašant.

Ligi Vilmaus Seimo Lietuvos 
savarankumą aiškiai buvo dekla
ravusios tik dvi Lietuvos poli
tinės partijos — socialdemokra
tai ir demokratai, o krikščioniu 
emokratų partija savo programos 
tada dar neturėjo, todėj pareiski-

Sirutavičius, 
kis, M. Sleževičius, A. 
kas ir kiti.

Didžiaįame Vilniaus
Lietuvos autonomijos reikalin
gumo klausimu kalbėjo Bulota, 
Sirutavičius, Smetona, Višinskis, 
kun. Aleksandravičius, prof. Bū
čys ir kt. Visi kalbėtojai pasi
sakė dėl autonomijos reikalin- mat dėl Lietuvos ateities dr .tai 

“Tėvynės Sarge” ar kitur buvo 
tik atskirų lietuvių krikščionių 
srovės asmenų, bet ne partijos.

Didžiojo Vilniaus Seimo po
litinėje rezoliucijoje buvo Įsak
miai pabrėžta, kad caro, vyriau
sybė yra- laikoma pikčiausiu 
Lietuvos priešu, jog dabar prieš 
ru’Sų vyriausybę sukilo visi rusų 
valstybės kraštai ir jog geresnį

, ' * * 4 - *

Seime

gumo Lietuvai, bet dėl būdų 
autonomiją išgauti jie išsiskyrė.

luotą kovą su caro valdžia. Jis, 
kaip ir kun. J. Tumas pasisakė 
už “nekruvinąją” revoliuciją, 
-aciau ir jie pripažino streikų ip 
boikoto priemonę prieš rusų 
administraciją. Kun. Būčys' dar 
ir 1917 m., jau būdamas JAV 
‘Draugo” redaktoriumi, svarstė
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J, KLAL SEIKIS

Prisiminta Lietuvos nepriklausomybė

13 d. Los Angeles iri giau padaryti, negu susiskaldę 
lietuviai paminėjo VLIKą sudaro 15 partijų ar o~-

Vasario 
apylinkių 
prieš 65 metus Lietuvos respu
blikos nepriklausomybės paskel
bimo dieną — Vasario-16. Pro- 
. ama prasidėjo rytmetį šv. K’a- 
, i.niero parapijos sodyboje JAV

Lietuvos vėliavą iškėlimu, da- 
; vaujant org'iiizaci joms su sa- 

vėliavomis ir ši ip visuome- 
io buvo pamaldos pa--'

i. ą..'-yc oje. ' ■■
„-renio publika linko 
.chall aukštesniosios mo- 
aų. itoriją tolimesnei ml-

D. ©gramai. Amerikos

p . r.ininkas Antanas Mažeika 
c.'-akė trumpą įžanginį žodį, 
u it i.jos scenon JAV, Lietuvos ir 
c -janizacijų vėliavos, viso 8. Pa- 
! rbri už Lietuvą žuvę kovoto-

i. Amerikos himną solo gie- 
c jo A. Polįkaitis, pianinu prį- 
t- ė Raimondą Apeikytė.

Kcnferensiją sveikino Kalifor- 
r.ucs gubernatorius, linkėdamas 
laisvės paveirgtai lietuvių tau-

Trumpus sveikinimo žodžius 
tarė Lietuvos gen. garbės kon
sulas V. Čekanauskas, Estijos: 
konsulas, latvių ir estų organi
zacijų pirmininkai ir pavergtųjų 
tautų komiteto pirmininkas, 
kurs tuo-pačiu sveikino ir, Len
kijos egzilinės vyriausybės var
du. Prakalbininku buvo Jonas 
Daugėla, iš Floridos. Be kito-^ 
kios organizacinės . Ir visuome
ninės veiklos J. Daugėla yra ži
nomas ir kaip VLIKo valdybos 
narys, tad pačioje pradžioje 
perdavė VLIKo pirmininko :.K. 
Bobelio sveikinimus losangelie- 
čiams. žinau, kad Vladas La
kūnas iš J. Daugėlos gavo kal
bos tekstą ir pasiuntė Naujieno
se išspausdinti, tad čia nesiimu 
prakalbos turinį atpasakoti. Ga
lima pastebėti, jog publika pra
kalbą sekė su dėmėsiu ir' ne 
kartą plojimais nutraukė. Vėliau 
pasiteiravau pas vieną kitą, kaip 
vertina J. Daugėlos kalbą, vis 
buvo geri atsiliepimai, bet bu
vo ir rezervo. ’ ■ . ’ * t

Mat, liesdamas išeivių, orgat- 
nizacijas, J;. Daugėla... atvirai 
pastebėjo, jei kai kurįos mūsįį- 
institucijosj l^l^brš^Į^plos, bet. 
jų neigti nereikia,' b' tSi remti. 
Paneigė paskalas, jog VLIKas 
nori veiklą monopolizuoti. Veiki 
darni vienu balsu galime dau-

ganizacijų, vądiiiasr, yra 15-ka 
vartų, per kuriuos -visi, įskai
tant ir jaunimą, gali įeiti ir 
reikštis VLIKo veikloje. Tautos 
tragedija reikalujanti susįdraus- 
mįnimo. Taigi, čia ir iškilo tas 
mano paminėtas rezervas.

Juk pradžioje prakalbininkas 
išreiškė, kad čia įsteigtoji Baltų 
lyga galinti būti naudinga per 
ją mokslą baigusiam jaunimui 
reikštis. Tad ir yra rezervas: 
jei naujas veiksnys, pasisamdęs 
Hannaford kompaniją, vertina
mas gerai, tai ko šauktis susi, 
drausminimo ir raginti naudo-j 
tis VLIKo “vartais”? *

Programai pakaitomis vado
vavo ALTo valdybos nariai, stu
dentijos amžiaus vyrai, Rimvy-| 
das Paškauskas ir Arnoldas Kun 
gys. R. Paškauskas perskaitė 
rezoliuciją, kuri bus išsiuntinė
ta Amerikos valdžios vyrams.* 
Valerija Raulinaitienė kalbėjo 
apie aukų rinkimo prasmę. Pu
blikos buvo šįmet gana daug ir, 
dar negalutinė buhalterija, ati
kų gauta daug. Klausiau tą patį 
vakara Ramūno Bužėno, ALTo 
iždininko ir Simo Kvečo, kurie 
aukas tvarkė ir skaičiavo, sakė,

■ jog aukotojai, pradedant 50 do
lerių ir daugiau davusieji sudė
jo $8,OQO su viršum, gi mažiau 
negu 50 dol.-gautosios aukos dar 
nesuskaitytos ir jų būsią nema
žai. Kiek skirta ĄLTui, VLIKui 

' ir Bendruomenei, toks suskaičia-1 klamaijų ir dainų pynėje
vimas dar nepadarytas.

Premijos moksleiviams ir 
meninė programa

mą, si-vų įkurdinau^ Li tavoje 
— patvirtiną tai, ką pogrindž’o. 
spauda pavergtoje tėvynėje ra
šo. Cituoju Alma Mater pirma
me numeryje esamą tekstą:

“Sunkus dabar mūsų tautai 
laikotarpis, gal pats sunkiausias 
iš visų kada nors buvusių Lie
tuvos istorijoje. Gresia pavojus- 
iau visos tautos egzistencijai.

l sario 16 Dieną — ^Lietuvos- Ne
priklausomybės Diena” ir paska
tintų JAV gyventojus švęsti .tą 
dieną atitinkamomis iškiljnėmis 
ir v.ikla. Tuo yra atkreipiamas 
Kremliaus dėmesys į tai, kadį 
visos tautos turi teisę laisvai ir 
nepriklausomai nuo kitų gy
venti, kad laikas neįteisirta So
vietų okupacijos ir pretenzijų j 
Lietuvą,, primenant Maskvai 
žmogaus .teisių laužymus, žiau
rios priespaudos ir gyvenimo 
kontrolės santvarką . Lietuvoje 
bei Sovietų Sąjungos prasižen
gimus taip t aut in Kūlis įsiparei
gojimams. Tuo taip pat parodo
ma Savi.tų Sąjungai, kad pa
sauliui yra žinoma, kaip ji 
traktuoja lietuvius, kaip jie yra 
grasinami ii- bauginami bei įka-| 
linami. jei nepaklūsta nelega
liems Sovietų žygiams.

'įvirta JAVj laikysena yru kitų 
Vakarų valstybių remiamą, hęs 
nekart mes patiname jų pareiš
kimus, kad jos Baltijos yalstybįų 
okupacijos nepripažįsta. Ta pras
me reikia paminėti 1983.1.13 d.; 
Europos Parlamęnto priimtą! 
Baltijos valstybių; klausimu re
zoliuciją bei Australijos Senate 
1982.XI1.10 d. pareikštą pagei
davimą, minint žmogaus Tėisįų 
Pasaulinės Deklaracijos sukaktį, 
kad Australijos vyriausybe pa
veiktų i J.T. Visumos Susirin
kimą, j()g yis atkreiptų dėmėsi 
į pavergtų pabaltiečių balsą ’ ir 
pripažintų šių anksčiau buvusių 
nepriklausomų valstybių teisę 
laisvai apsispręsti. Visa taFrodo, 
kad Baltijos valstybių problema 
yra gyva ir ji nepamirštama.

JAV administraciją š.m. ya- 
' šario 8 d. paskelbė leidinį apie
Žmogaus leisiu padėtį įvairiose 
valstybėse. Jame, psl. ID45t1O18, 
skirtuose specialiai. Lį&Ųvai, la
bai tiksliai nurodoma, kokia į-ra 
padėtis inūsų tėvynėje žmogaus 
teisių, religijos, civilinių ir poli
tinių teisių srityse bei iš viso 

_kokią žiąūri.yra Sovietinių-įstąi- 
;gų. laikysena’ ir. ■ konįfotfe''Pa- 
■teikti-.dųomehj^’tame teįdihyję 
apie etninę- ^asimiliaciją, rusini-

DR. S. A DAČKIO KALBA i 
\ PER RADIJĄ PAVERG- 
\ TIEMS LIETUVIAMS

Į (Atkelta iš pirmo puslapio)
I * į

Dėkingi esame, kad JAV vy
riausybė U-10 m. liepos 23 d. i>a- 
snrvrkė nelegalų Sovisių Sąjun
gos veiksmą. JAV vyriausybės 
politika nepripažinti prievarti
nės Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą yra tvirtai pa
kartojama per eilę metų pareiš
kimais, patvirtinančiais Lietu
vos valstybės juridinę egzisten
ciją. Tą Amerikos politiką remia 
JAV Kongresas stųiribfm's'rezo 

j Uncijom s, p a t v i įtinančiomis 
amerikiečių sol’damna- su mū* 
»ų tautinėmis aspiracijomis. Ta 
prasme p: minėtina JAV Atsto
vų Rūmuose š.m. vasario 2 d. ir 
Senate vasario 3 d. priimtoji 
Jungtinė Atstovu Rūmų Rezo
liucija 60 ji, Kulia nutarta, kad 
Prezidentas paskelbtų prokla
maciją. atžyminėią 1983 m. Va-

< 
Ona Motiekiėnė nemažas su

mas pinigų padovanojo ir kitoms 
organizacijoms/ pvz., 500 dole
rių jaunimo ansambliui “Spin
duliui” jo kelionei koncertams 
į Australiją. Lietuviškąsias or
ganizacijas ji yra rėmusi ir tebe
remia, kiek gali,’ savo gerais dar
bais. Ypač atsimintina jos veik
la, kai čia buvo organizuojami 
Tautiniai namai. Į

Sovyklavietė yra administruo
jama komiteto, į kurį įeina kę. 

i_! turi skautų vadovai: :MJ Naū- 
1 jokaitis, A. Griniūtė,' F. Priš- 

A. Karalius ir šeši na- 
B. Basiui is. mjr. P. Sta. riai _rėmėjų renkami: P.-Abel- 
, kpt. J. Tumas-Tuma-’

Lietuvos garbės konsulas Vvtautas Čekanauskas

Aloyzas Jurgutis, su eilės vie
tos meno darbuotojų taika. Tai 
pianistė R. Apeikytė, režisie
rius A. Žemaitaitis, smuikinin
kas Mickus, -solistės L. Mažei
kienė, J. Čekanauskienė, dekla- 
matorė Sigutė Mikutaitytė, kvar
tetas — R. Dabšys, A. Polikaitis, 
B. Seliukas, E. Jarašūnas ir pa
rapijos choro 44 dainininkai, ne

at
liktas Nijolės Jankutės-Užuba- 
lienės parašytas montažas “Tė
vų šalis”. Autorė gyvena Čika- 

i goję. Šią programą, pirmą vie-
/Kaip žinia, kun. J.-Prunskis, j šą muz.‘a. Jurgučio publikoj

per. Amerikos, Lietuvių Tarybą, 
buvo paskyręs 1,000 dolerių li
tuanistinių mokyklų - jaunimui 
už rašinius. Konkursui atsiųs
tus > straipsnius Čikagoje vertino 
pedagogų ir literatų komisija, 
vadovaujama mok. J. PlaČo. Los 
Angeles lituanistinės mokyklos 
vedėja, Vasario šešioliktąją mi
nint, pranešė, jog konkurso lai-j 
mėtoj ų esama ir losangellškio. 
jaunimo: D. Venckutėj.M. .Pa
lubinskaitė, R. Navickaitė, G.
Radvęnytė ir Rz Jarašūnas, Lai-4 Bendravimas^ ir ^pokalbiai 
'mėtojai iškviesti, scenon ir/įteik- 
tos premijos. Publika juos plo
jimais sveikino. ’ :

■ Meninę, programą paruošė pa
rapijos : choro dirigentas muz.

pasirodymą, publika su dėmesiu 
sekė ir plojimų negailėjo.
, Minėjimo pabaigos žodį tarė 
Liet. Bendruomenės Apygardos 
pirmininkas Rimtautas Dabšys, 
dėkodamas publikai ir visiems 
programos dalyviams. Sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Po minėjimo Tautiniuose na
muose buvo nemažai tautiečių 
ir svečių susirinkę pietų, už ku
riuos kiekvienas turėjo ūžsimo-

•užsitęsė keletą valandų. Tau
tiniuose namuose susitikau jau
nimo ansamblio “Spindulio” va
dovę Oną Razutienę. Ji papa
sakojo, jog išvakarėse, vasario 12 
d., ansamblis (parapijos salėje 

’turėjo savo metinę programą, 
blynų balium vadinamą ir kad 
buvo prisiminta Lietuvos nepri-

klauscmybės paskelbimo sukak
tuvės, jaunimui specialią pro
gramą atliekant.

Minint 1918 m. vasario 16 d. 
prisimintini ir Los Angeles mies
te bei apylinkėse gyveną nepri
klausomybės kovų kariai: gen. 
S. Raštikis, pik. J. Andrašūnas, 
pik. lt. ' 
revičius.
vičius — jie visi pasižymėję ko
vose Vyčio kryžium apdovanoti.. 
Kiti nepriklausomybės kovų ka
riai čia gyvena: pik. T. Serei
ka. pik. J. Andrius, mįr. J. Pus 
kūnas, kpt G. Radvenis, Myko> 
las Barauskas — visi savanoriai 
kūrėjai.

Onos Motiekienės metai 
skautu stovyklavietėje

Skautų Ramiojo vandenyno 
rajonas turi stovyklavietę, Ram- 
bynu pavadintą, San Bernardi
no kalnuose. Stovyklavietės ko
mitetas rėmėjams išsiuntinėtoje 
1982 m .apyskaitoje rašo:

“1982
gyvenime galima pavadinti p. 01 
Motiekienės metais. Ji stovyk
lavietei paaukojo virš $4,000. Bu
vo išmokėta visa paskola ir nu
pirktas, didelis dujinis virimo 
pečius. Tuo ji pasidarė didžiau
sia (duosnumū ir meile lietu
viškam jaunimui) stovyklavie
tės rėmėja. Širdingiausias ir 
didžiausias skautiškas ačiū jai!”

metus stovyklavietės

mantas

is. Z. Viskanta, L.- Venckus, R. 
Mulokas. L. Nefienė, R. Žemai-' 
taitis. Apyskaitoje rašoma, jog 
R. Žemaitąitįs ypač pąsįdarbą- 
vo praeitą pavasarį sto\ryklaviė- 
tę sutvarkant po žiemos. Dvie
jų komiteto narių —į L. Venc
kaus ir R. Žemaitaičio kaden
cija su šiai Naujais metalą bai
gėsi, ar jiedu bus perrinkti, er 
kas kiti išrinkti, bus žinoma po 
rėmėjų metinio susirinkimo.

rinės okupacijos politiką, b< t 
priemonės j-ra ne lik žiauresnė , 
bet žymiai rafinuotesnės”. To
liau Alina Mater rašoma: “Ar 
mts pakankamai padedame saro 
tautai sunkioje.pri: 
sa's gali 
romą vi. 
va ne ii

ir sj\kfs
spauda \i

. sano m i
Tokiai ; 

ir žinant, 
tautleėiai 
šventė i o

Išeini L

starų? u < 
ui ūsu vi

] e~ it

DAKA. — Paskutinėmis die
nomis Eangladešo uosle či&- 
gong policija paleido šūvius: į 
demnostruoja.nčius. s t u dentus. 
Čitagongo i'Csie trūksta maisto. 
Stud jniai reikalavo, kad vyriau
sybė atidarytų sandėlius.

Prieš dvi dienas panašios de
monstracijos vyko Dakoj, kraš
to sostinėje. Dakoje buvo pa
skelbtas karo stovis. Studentai 
reikalavo, kad būtų atšauktas 
karo stovis. Policija griežtai red
agavo.

Praeitą pirmadienį dėl mažo 
susikirtimo prasidėjo dideli ne
ramumai ir šaudymai. Pašaukti 
kariai įsakė studentams išsi
skirstyti. Kai jie to nepadarė, tai 
kąriąj pradėjo šaudyti į studėfr* 
tų būrį. į

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

i

NAUJIENŲ 69 M.; SUKAKČIAI

C ' LITERATŪRA* lietuvių literatūros, meno Ir mokai 
J t y m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine. 
I rėvis. Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
i Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
1 'silaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
1 •. K. Čiurlionio. M. iHeikio, V. KaJuboa, A. Rūkitelės ir JL VtrB' 
> Irybos poveikilais. 365 puaL knyga kainuoja tik 83.

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir ta 
l nių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
Jventes beį^jų istoriją Ir eigų. įdomi skaityti ir nedainuojan 
t »ms, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenims 
bei užkulisiais. .Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

6 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy 
lis Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mum 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ete 
r .tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais.'Ta 206 puslapių knyfi 
Parduodam* tik uš 8X

# LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalainfc 
J^mlai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakaklės 1 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys HiurtruotSf nuotraukomis, pabaigoje duodami

Sekmadienį, š. m. kovo 6 dieną

SIUNTINIAI I LIETUVA
KAISTAS Ii EUROPOS SANDELI'

B608 West 69th St, Chicago, HL 60629 o Tel 325-2787

Didelii pasirinkimas geros rūšies įvairių prekiu

MARIJA N O REIK IENA

MARTINIQUE SALĖJ
2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• VAKARIENĖ IR GĖRIMAI
• - ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas $20.

BANKETU RUOŠIA
vitevardžių pavadinlmA'v'r Jb vertiniai J vokiečių kalbą. Laba* 
ntudlugoje 335 puti knygoje yra Rytprūsių femėlapia Kaina F

KĄ EAUMtS L1MK. rašytojo* Petronėlė* Oriataftė* atft 
minimai Ir minty* apie asmenis ir rietas ueprfk. Lietuvoje Ir pb 
n>alsiais bolševikų okupacijo* metais. Knyga turi 234 puslapiui 
Irt kainuoja tik 83. ' ’ \

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionieriui, neraprw 
U* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jjrgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po®, 
r ją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui fan o gani teb*c 
Knyga yra didelio fetmato, 265 puslapiij, kainuoja M.

> BATYMNSS NOVELAS, M. Zc*čeako kūryba, J. Valalči. 
vertimai. >08 H- J7* aąmojnr; ocvejų. ri

tarnam c* NanŲenaa*. S-.
- lehr! SRaMnm?

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERMO 
noi W, fMh St, Chloro, HL 60628 ♦ Tri. >25-2717

▼, ■ I LA N TIN AI

, r Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100
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Everesto Kainas

tyčiojimas. Mat, ir Lietuvos Respublikos įstatymai nemini ^Ja ekonomija , kari įlekia 
» S • ----- r -----r .Y. . - - bekeik 10 proc. visos krašto ga-

” fiiyb'os, buvusioji liberalų vy
riausybė įvedė griežtą piokesėių 

trikai, dekoruotojai ir kitokie 
SthatiriTnkžd sugeba nuslėpti sa- 

pajamas. PSvyždŽfui, pasi- 
saindyti namo remontui darbi- 
uinką, kuris dhba savo laisva
laikiu ir išvengia mokesčių, kai
nuoja perpūk pigiau.

tokių vardų, kaip antai VLIKas ar ALTa. Aiški išvada - 
nėra reikale ir jšcis remti. ____

Kiek je ela logtišos tokį argumentą skelbti^ netenka urokėjimo kontrolę. Tačiau elek- 
aiškinti. Juk tai grynas demagogiškas svaičiojimas. Argi, 
jis nesupranta- kad remdamasis tokiais autoritetaiš, jis 
apkaltina laisvinimo veiksnius ir jų veikėjus, o taip pat 
ir aukotojus. Kadangi jie prašo aukų, kurie neparemia ‘ 
nei Dievo, nei Bažnyčios įsakymai, nei šventraštis, nei. 
Visuotinio Bažnyčios Susirinkimo dokumentai, nei-popie
žių enciklikos, nei Diplomatinė Tarnyba, nėi Laikinoji 
Vyriausybė, ir pagaliau, net Amerikos įstatymai. Išeitų, 
kad tokie veiksniai neturėtų būti remiami, bet juos reiktų 
kuo greičiausiai suspenduoti, nes jų neremia aukščiau, 
minėti įstatymai bei dokumentai, štai, tokiais “įtikinan
čiais” argumentais jis įtikinėja minėtų veiksnių rėmėjus. 
Tikrai, reikia tik stebėtis, kad tokie rašiniai skelbiami 
Drauge, kuriuose skleidžiami tokie įtikinantieji argu
mentai. Man atrodo, kad su tokia logika rašomi rašiniai 
būtų geriau su jais nukeliauti į Lietuvos “išlaisvintojų-’

— Premjeras Beginąs uždrau
dė generolui Šaronui kištis j pa
sitarimus su Libanu.

— Daugumai Ispanijos dar- 
baninkų 1983 metais atlyginimai 
bus pakelti 9.5-12.5 proc.

Draugo redaktorius Įtikinėja, kad remti 
laisvinimo kovą reikia apsispręsti

Mykolas Drunga beveik Vasario 16-osios šventės iš
vakarėse Drauge parašė du vedamuosius, liečiančius šia 
proga renkamas aukas mūsų laisvinimo veiksniams (žiūr. 
vasario mėn. 9 ir 10 d.d.). Juose kaip ant pliko delno at
skleidė Draugo neigiamą nusiteikimą prieš tuos minėtus 
ve;ksnius. Vęd^njęjį aiškiai rodo jo siekį, būtent: ALTą 
ir Vyriausią’ Lfetūvos Išlaisvinimo Komitetą; pasmaugti, 
įtaigojarit”’visuomenę, kad nėrą> pareigos juos remti 
aukomis. ‘ . uuį T ’■ .

Iki šiol, Vasario*W-osios šventės proga būdavo aukos 
renkamos tik ALTai ir VLIKui. Bet frontininkams už- 
gožus LB-nę, pradėta rinkti ir jos reikalams. Tuo būdu 
tų aukų didelė dalis nutraukiama nuo laisvinimo veiks
nių. Šitokiai propagandai vykdyti, Draugo leidėjai įkinkė 
pasisamdę Mykolą Drųngą, kuris savo vedamuose auko
tojus įtaigoja, kad ALTai ir VLIKui, šios šventės metu, 
nebūtinai reikia aukoti.

0 kad Draugo skaitytojus pilnai įtikinus, jis cituoja 
jau mirusio, vyskupo P. Brazio rašinio citatas apie parei
gą persekiojamai Lietuvai. Citatų mintys nėra naujos, 
jas kunigai dažnai kartoja sekmadienių pamoksluose,' 
būtent — apie vaikų pareigą mylėti savo tėvus. Taigi, 
tautos vaikai turi mylėti, savo tautą. Bet gi čia nieko 
naujo, kiekvienam sąmoningam tautiečiui - patriotui 
tai savaime aišku.

z Tik keista, kad Mykolas Drunga, siekdamas finansi
niai sužlugdyti laisvinimo veiksnius, tokį nelemtą užmojį 
remia net vyskupo rašiniu. Reikia manyti, kad jis tuo 
nori pridengti tokį nelemtą siekį net vyskupo autoritetu 
Mano nuomone, kodėl vyskupo, o ne tokiais rašiniais 
kurie rašomi tikslų ne tik VLIKą ir ALTą, bet ir jų vei
kėjus apšmėižti? Juk tokios “literatūros” yra. Manau, 
kad ir Mykolas Drunga ją žino ir jam ji prieinama.

Teisingai, vyskupas P. Brazys rdšė, kad yra tokių, 
kurie pašiepia patriotizmą. Bet tą žino ir Mykolas Drun-

Argi nekeista, kad iki šiol, kol Draugas nebuvo da
bartines spaudos draugijos žinioje, arba kai jtfe sudėtyje 
buvę kitoks asmenų sąstatas, janie tokiu “įtikinančių ar
gumentu”, kad reikta prieš aukojant ALTai rr VLIKui- 
apsispręsti, tokių prajbvų nebuvo skelbiama. Jei ši s'pau- 
dbs draugija tyli, rėfSda — jr.pritaria. Man rodos, kąd; 
steigėjams, pogrindyje steigiant:Vyriausią iaetuyos 
laisvinimo Komitetą, tada į galvą neatėjo mintis, kad 
atsiras tokių, kaip Mykolas Drunga, kuris per tėvų 
jonų Draugą skleis tokią piktą užneminą. liepiančią pir
miau apsispręsti, remiant laisySfirho. ve^tsiirį veiklą. Ap-' 
ba tokių, kaip, sakysim, dr. Kazys Ambrazaitis, JA V 
LB-nės Tarybos prezidiumo pirmininkas, kurįs rėkom^į- 
duoją ne įaisvinimo veiksniams aukas skirti, bet lietuvių

— Italijos parlamentas svars
tys konstitucijos paragrafo pa- 
keitkuą, kuriuo buvusiam kraš
to karaliui ir jo šeimos nariams 
oi*š leista grįžti į tėvynę. 78 me
tų ir dabar sergantis karalius 
Umberto tremtyje išgyveno 36 
metus.

ga, kaip yra pašiepiami ir suniekinami kovojantieji pat
riotai dėl pavergtos tautos laisvės, arba ir tie, kurie pasi
sako prieš tuos, kurie dėl geresnio duonos kąsnio ištiki
mai tarnauja okupantui, prieš tuos, kurie tiesia “kultūri
nius” tiltus tarp išeivijos ir okupanto statytinių.

Pagaliau, ar hetuvis pataotas g?h abejoti ar pa- Hat p žodžiais tariasi, ^ oiįaa&a ;
ue.gti pareigu payergtą Lietuvą vaduoti, ir kelti abe- uždavjritJ neatjfeka dr S a«kįl ' V"
Jonę; ar reikia ar nereikia pinigine auka remta politinius M gryną netieįikaS&f-a ir1
veiksnius kovojančius del pavergtos tautos laisvesl Ne- VLIKas dalyt afe-
jaugi Mykolui. Drangai dar neaišku, kad mietus laisvi- p įja|fe! į,liugę. Mykolo

muosiuš, širdyje pajunti graudulį, nesį jie 'atskfeiidžia šjb; 
katalikų draugijos leidžiamo dienraščių. Hnająį
_   * _- —*>v* 5 * a - 4" * _ T ‘ ' T.v T • • • . - v” ♦.’l •• a i . -• -J '

rikos Lietuvių Tarybą. Ir dar skaudžiau, kad; tą'liniją' 
bandoma pagrįsti Dievo., Bažnyčios ir visais -aukščiau mi
nėtais dokumentais bei įstatymais. ' -

— 1V82 metais Japonijoj bu- - 
vo 1.36 mil. bedarbių — 2.4% 
(dirbančiųjų iš viso, yra .56.38 
mil.). Naudojimas robotų fabri
kuose ir įstaigose automatizaci
ja yra švafbiaušios didėjančio 
nedarbo priežastys. •

Atrodo,, kad Libano ir Iz- 
raeiio atstovai žalia ■ Beiruto 
pradeda* fšnfitirti % dėl Izraelio 
gūikltKrtų pajėgų atšaukimo iš 
Libano. Kiekviena sutaria ■ fck u- 
Sima- užrašo. ■;/ x

, — Ealijčs. prei^^-ąSTįgįįint 
Nusitiko 

■'Sir ^ancwrfjds preĄdentii. Fr. 
prieš Vyriausią Lietuvos; Išlaisvinimo Komtfcįtįįri ; J-p: . . ; p ,

nimo veiksnius reikia remti pinigine auka? Tiesa, minė-? < 
tiems veiksniams galima padėti ir kultūrinė veikla, , lie
tuvybės išlaikymu. Tam tikslui VLIKas ir įsteigė Lietuvių 
Bendruomenę. Bet, deja, atsiranda ir toMį kaip' saky
sim, Draugo redaktorius Mykolas Drunga, kurie sklei
džia mintį, kad kiekvienas išeivis lietuvis turi mandatą, 
reiškia, kiekvienas gali veikti politinį darbą, gali lan
džioti šio krašto valdžios įstaigose, skelbti pareiškimus, 
kad jie atstovauja pavergtąją tautą. Bet tai yra labai 
žalinga nesąmonė... Nemanau* kad vyskupas P. Brazys 
savo rašiniu būtų pritaręs šiam Draugo redaktoriaus 
galvojimui.

Antrame savo vedamajame jis jau atvirai pasisako, 
kad mūsų laisvinimo veiksnius nebūtinai reikia aukomis 
remti. Bet kas dar būdinga, kad jis tokį “įrodymą” pa-. 
grindžia ne tik vyskupo P. Brazio rašinių, bet Dievo ir j 
Bažnyčios įsakymais, šventraščiu, popiežių enciklikomis,1 
Vatikano Antrojo Pasitarimo dokumentais, Amerikos 
Valsfybitj, nepriklausomos Lietuvos įstatymais, Diploma
tine Tarnyba, net Laikinąja Vyriausybe. Ir Jau atvirai 
skelbia kad nė vienas šių numinėtų autoritetų nėįsako 
aukoti VLIKui nei ALTai. Nusako net ateistų, agnostikų, 
lairistų, nei kitų religijų šalininkai. Jis prisipažįsta, kad 
jo galvai sunku suprasti, ar iš tikrųjų prigimtinė sąžinė 1 _ Valai.u Vokietijos kancte. 
teiktų tokius siaurus nurodymus aukoti VLIKui. ALTai, ris jį įsitikinęs, kad JAV 
o ne kam kitam. Tai jo kandus sakyčiau, ciniškas pasi- ir Sovietų Sąjunga šių metų pa- Vak. Eiiropoję. kovai su^į kainavo $506

Taisome “tupinčią konferenciją” j 
Vakarykščio įžanginiu paskutinis paragrafas šitaip

jias yra surištas su užpakalyje tupinčia konferencija”, c 
įtarė jo būti: “tupinčia kompensacija”. Ka&eto^š turėjo 
galvoje atlyginimą už netikslias žinias. ..... _

’ — LfbadoppĮfeiJoš.'vaidasp; r- 
’ kėlė savo eentj^ į Sidono 
nūesta. .' / '
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ELDORADO
(Tęsinys)

Savaime suprantama, kad čia spendžiamos 
kažkokios kilpos ir norima Petras įnarplioti. Iš 
šito jų susirūpinimo nieko gero negalima tikėtis.

Įtarinėjimai ir nepasitikėjimas vyru tolydžio 
augo, o Petro vis nebuvo. Galų gale laiškas, kad 
jau visai pasirengęs ir iŠvažuioja. Ryte laiškas, 
o vakare telegrama. Telegrama'trumpa, bet siau
binga: “Yra kliūčių. Nevažiuoju. Bus laiškas”.

Stumia vieną dieną, antrą, laiško vis nėra. 
Vėl ima telegramą, varto ją, raidėmis skaito. Ang
liškai paduota, perskaito, tačiau niekaip negali 
suprasti, kur gi tasai laiškas. Kodėl taip ilgai 
nėra jo? Ir staiga siaubas išaugo ligi begalybių: 
“0 gal nugalabytas jau Petras! Jeigu ir gyvas 
dar, tai tikriausiai kuo nors apkaltintas ir užda
rytas. Viskas gali būti, kur tiek daug gansterių 
ir kitų panašių nedorėliu. Kaip dabar sužinoti, 
jam padėti? Juk jie negi sakys. Jei paklaustų, 
tik juoksis ir ją pamišėle palaikytų. Vadinasi, jo
kios stiamos nėra”.

Ji nebesėdėjo, bet pradėjo gulinėti. Pasijuto 
tikras ligunis, toks ligonis, kuris smarkiai su
trenk as susisiekimo nelaimėj. Daugiausia galva. 
Ji visai kaip nesama sunkių sunkiausia pasidarė. 
Nei miegodanv. nei budėdama negalėjo pamiršti 
tos. s?vo <i$lvcs. Vos tik pradeda blaustis, klai

kiausi sapnai užgula. Atsikelia, nupurto klejoji
mus — skaudžiausios mintys apnyksta. Joks dar
bas neberūpėjo ir neįdomus buvo.

Po kelių dienų susilaukė laiško. Dabar jis at
rodė kažkoks svetimas, visai neįdomus, tarytum 
prievartos būdu parašytas, kad paslėptų visą bai
siąją tikrenybę. Nudžiuginti nebenudžiugino jos, 
todėl ir kančių nepalengvino, tik padidino. (

Nauju smūgiu trenkė daugiausia paveikę žo- priklauso”, 
džiai: “Greičiausiai tik po trijų mėnesių tegalė
siu atvažiuoti”.

Key visai pasidavė abejojimų antplūdžiui: 
“Vadinasi, tikrai kas norint yra. Kodėl gi jį su
laiko? Kas turi tokių teisių sulaikyti laisvą žmo
gų? Aišku, kad yra prievarta, nes pirmiau rašė, 
jog savo žodžio' niekad nėra sulaužęs, o dabar 
štai: žadėjo tikrai atvažiuoti .diena ir valanda 
buvo nustatyta ir — po visam”.

Visas pasiaiškinimas, kodėl taip Įvyko, pra
ėjo jos sąmonėj nejučiomis. Nė maž neatkreipė ji 
dėmesio į kitas laiško eilutes, kai skaitė Baužą, 
kad darbininkas, turėjęs Petro vietoje dirbti, pas
kutinę prieš išvažiavimą dieną ėmęs ir pasitrau
kęs. Nesutikę dėl atlyginimo. Tasai, pramokęs su 
mašinomis dirbti, pareikalavęs daug daugiau. Li
goninės vedėjas prašyte prašęs Petrą, kad pasi- 

| liktų ir padirbėtų, kol susilauksią naujų dypukų.
Esą užprašyti net du. Jei pasitrauktų Petras, 

•grasiną sulaikyti visą mėnesinę algą. Taigi no- 
rom-nenorom turėjęs jisai pasilikti.

Galų gale Key pradėjo bijoti ir dėl savęs. Nė

D-- Generolas saraaa-s liko ka- 
bftįėtė be portfelio, bė.t jis. pei- 
kalauja leisti jam dalyvauti po- 
.Šedziudsė, kai svarstomas-Lib?- 

0 > no ir Izraelio rėlkaias. -•

— Ctiieagbš dėmokiatai prašo 
1981 pietų partijos šįvažiasliną 

. / pravesti Chicžgojė.

Kaliforifijoš. vafetija turi 
400 milijonų dolerių nuostolių. 
Kai^ornijos bankai planuoja 
pdskolinti valsfųai reikalingą 
Šurną. . ..

7— Dabartinė Vakarų Vokie
tijos vynausybė nusprendė vyk
dyti Reino Ir Dunojaus upių su
sijungimo kanalo kasimo pro
jektų. 1982 inelais H. Schmidto 
kabinetas dėl finansų, aplinkos 
teršimo ir kitų priežasčių tą su- Afrikoje, Taivane ir kariniais

manevrais Het, Korėjoje. .lįaka,.kad bot, paruoštas pla- 
, . 1 nas nedarbui sumažinti.

-- Švedijos gyventojai moka ' ___ -. .
I aukščiausius pajamų mokesčius Ketvirtadienį aukso unc >

baigoje pasirašys- Istorinę hran- 
diioKhių ginklų kontrolės su-' 
tartį. ... ' .•

— Kinai ncpateHkrnti amen- 
kiečiu politika Jžraėlyje; Pfetii“

manymą buvo atidėjęs.

nepajuto, kaip apėmė ją visą klaikus nujautimas, 
kad tų trijų mėnesių nebeišgyvens ii’ Petro nebe- 
susiįauks. Jai baugu pasidarė pasilikti savo bute 
tiek vienišai, tiek sū vyru. Vieną parą visai ne
pasirodė namuose. Nakvojo pas savo pažįstamus. 

f Antrą dieną sugrįžo, nejaukiai apsižvalgė ir pa
sakė savo vyrui: “Dabar tu gali jau nusiraminti, 
testamentas sutvarkytas. Bet tu gauri, kiek tau

Vyras nieko nepasakė. Jis žvairomis kelis kąr- 
! tus pasižiūi’ėjo ir išėjo. Vakarop ir ji žšęjo. Vėl 
' nugrįžo tik kitą dieną. Tą vakarą atrodė daugiau 
'aprimusi ir pasirengė nakvoti savo lotoj. Apie 
Į vidurnaktį prikėlė ją klaikus sapnas.

Ji nuotaka iF važiuoja į bažnyčią tuoktis. 
Graži balta šilkinė sukma. Vėfiumaš platus, ilgas.

clžiausias. Triukšmas, dainos ir skamtiližii. Ark
liai kaip aitvarai neša išsitiesę. Rodos, fteiikte jie 
plaukia, visai kojomis nesiekdami žem& Tik ra
tai sutrinksi ir pašoksta. Bažnyčia ntbjOviska, 
gelsvų klinties padaro gabalų. Priešais plati smė
lio aikštė, nulyta ir kietai lietaus suplakta. Toje 
aikštėje visai netoli nub bažnyčios durą didžiulis 
juodas klanas. Arkliai, privažiavus bažnyčią, 
staiga pasisuka, ir ji griūva į tą klaną su savo 
gražiąja suknia, veliumu. Per ją ritasi visas pa
lydas, mindžioja ir murkdo, dumbliname vande
nyje. Pakyla visa šlapia ir purvina. Niįko aplin
kui nebemato.'Vienui viena stovi ties bažnyčia 
aikštėje. Desperatiškai sušunka ir nubunda.

Prezidentas Reaganas su

Nubudusi patraukia ranka per kaklą, krūti- 
(nę. Tikrai šlapia ir tarytum nepakenčiamai pur
tina. Užsimeta chalatą ir skuba į prausiamąjį 
kanibalų. Grįžta niksiprausiusi, bet vistiek trošku. 
Oras kžmbai'iuose toks tvankus, smaugiąs krūti
nę. Su triukšmu atidarinėja visus langus.

j Nubunda ir vyras, išgirdęs bildesį. Jis atsar
giai prieina prie telefono ir iššaukia gydytoją.

į Gydytoją ji atsimindavo. Kažką jai darė, kad

ninę, nors daug kankindavosi, tačiau ftiėkaip ne
įstengė suprastu ■

Lagoninėj dažnokai ji prablaivėdavo. Tada 
sunkiausiai prislėgdavo ją gėležinės grotos lan- 
gUOštir Visada užrakintos durys į lauką. Aiškiai 
=upraedavo, kas eJa pėr vieta. Maldaudavo sesu
čių, kad išleistų nąmo. Visus — ir gydytoją, ir 
Festatėš įtikinėjo, kSd ji svžika ii; niekuo nesi 
skiria, nub kitų žmonių. Ją vis ramino d< žadėjo 
tuojau išleisti. • ■

Tuo. tarpu gydė elektra ir narkotikais.

Išėjo tik* į kazimierūies kapines.
(feus dkugiapį

PATS SKAITYK ’R K!TU$ °ARAGtNK' 
skaityti dknkasd ^naujienos"

IIP Frfriav, Feb. 18. 1983
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T«L: 562-2727 arba 562-2728

Vilniaus Aušros Vartus maldininkas dar ir Šiandien juos lanko

Unxa pile nun 
ir paukštienos patiekalų.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Wa&rchasier Community klinikai 
Medicinai direktoriuj

1938 S. Manheim Rd, Westchester, UI. 
VALANDOS; 3—9 darbo di Anumis

TEL 233-8553 
Sarnie 855-450*, P«e* 06054

DR. A. B. GUE VELKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

SPECIALYBS: AKIU) LIGOS 

)9O7 West 103rd Street

velfttKioe pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA UETUV1SKA1
46U W. 11st SL T*L 737-5149

fi Kring atcia. Pn taikn s kun dm

it contact leMoa",

VaKaKŲ vejai

hz modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minėti 
aršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsied St, Chicago, IL 6060d

Site

/c. utUTNAb bhlBUTlb
- INKSTU, PŪSLES I* 

. PROSTATOS CH1RURGUA
2656 WEST 63rd STREET 

calaudoa; antnul 1—4 popiet,

OfiM tetefouM; 776-24*0, 
šta*Mtaaa|«e mMu 44fr£54t

Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubas

Šių metų klubo valdyba pa
reigoms pasiskirstė sekančiai: 
Denise Virkutis — pirmininkė, 
Wilhelmina Lapas — vicepirm., 
Hilda Kuzas — iždininkė, 
Francs Simanonis — valdybos 

sekretorė,
Bemice Nebereza — finansų 

sekretorė ir
Julia Pupelis — korespondentė.

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas jau veikia šešiosdešimt 
metų ištisai. Pagrindinis šio klu
bo tikslas yra. grynai filontropi- 
nis — globa jaunųjų lietuvaičių 
siekiant aukštojo mokslo pake
pu.

Ir šiais metais,, kaip ir visuo
met, šis klubas stengiasi suda
ryti fondą savo tikslams, siekti. 
.Balandžio mėn. 26 d- Elk’s Club 
in Alsip patalpose bus ruošia
ma Bunco Party. Baigusios He-! 
tuvaitės aukštesniąsias mokyk
las š. m. birželio mėnesį bus prL • 
statomos viešumon Hilton mo-. 
telio salėg e.

, i
Klubo narės ir jų artimieji' 

prašomi kiek galint remti šio 
klubo žingsnius. j

Chicagos Liet.. Motęrų_Klubp 
motto: “Ne tas ką jūs gaunate, 
o tas, ką jūs duodate, parodo 
jūsų gyvenimo vertę”. į

Lucia Satkojf, 
Klubo nare j

SALDAINIAI IŠ GRIETINĖS

Norėdami pasigaminti skanių 
saldainių, paimkite:
3 puodukus cukraus,
1 puoduką saldžios grietinėlės 
arba pieno,
5 šaukštus kakao, arba 2 unci
jas kartaus šokolado,
1 šaukštą sviesto,
1 šaukštuką vaniles.

Supilk į puodą cukrų, grieti
nėlę ar pieną, kakao arba šoko
ladą, sumaišyk ir virk iki viskas 
nešūsijungs, kad įmetus į šaltą 
vandenį nesukietės į saldainį.

Nuimk nuo ugnies, pridėk 
sviesto ir vanilos ir gerai išmai
šyk mediniu šaukštu, kad būtų 
masė. Išliek ant skardinės ar 
lėkštės ir supiaustyk į kvadra
tinius gabaliukus.

ii

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted- St.
Chicago, IL 6060S

24 Hour Service I f

....... . , II
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EUDEIKIS I

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
ūkų chirurgija.

<XJ2D CENTRAL A VE.
St Petersburg, Fla. 33/1$ 

leL (813) 321-420*

DIDYSIS. VILNIAUS SEIMAS i i

£* KRAUSTYMAI

(Atkelta iš 2 psl j

gyvenimą galima -įgyti- tik lai
mėjus kovą su senąja Rusijos 
tvarka. Seimo politinė rezoliu
cija buvo baigta tokiu šūkiu: 
“šviestis, rištis ir stoti kovon su 
sukilusia visų Rusijos tautų liau-

■ dimi*

SOPHIE BARČUS
CADIJO iEIMOS VALANDOS

St Petersburg. Flo, 12:30 vaL p-P- 
ii WTIS stotie*, 1110 AM banga.

apdrausta* pcrkraucrynat 
« įvairiu atatumy.

ANTANAS VILIMAI
f al. 376-ittZ aite 3764998

'ed*|a — Aldona Davfcva 
Talafu 778-1543

'159 So. MAPLEWOOD AVB. 
CHICAGO, IL 60629

Kaadim nuo pirmadienio Dd peak 
tadienio 8:30 vaL vakaro.

aidimai — * Pilna apdraun 
ŽEMA KAINA 

rūmam Master Char* 
u YLSA Kortelei.

thKENAS. TaL 925-8065

SeMadieniaia Ir sekmaliaaiali 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryta 
Stotiaa W0PA . 1490 AM 

tramliunjamoc ii mū«y atvdijM 
Marquefta Parka

Mišk. inž. Vincas Žemaitis

“Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDtTONYTt

Chic&gą, BJ£n<x« 6G62f
' 778-5374

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
MEDŽIO IR AKMENS DAŽAI, mūrą, akmenis----- nebijo

NEBIJANTIS. ŠLAPUMO 

Ištirpyk 2 unc. rezino arba 
kalifonijos, sumaišyk su 1 galio, 
nu žuvies aliejaus ir. įmaišyk 3 
unc. sutirpytos sieros. Paskui! 
pridėk patinkamos spalvos- sau
sų dažų, ir truput sėmenų alie
jaus,” kad pasidarytų tinkame okiu mišiniu; I uncija vandens, 
tirštumų ir-spalvos dažai. Vartok [2. unte. glycerino ir aštuntadalis 
ją karštą. Pirmą slupgsnį reikia Į uncijos druskos. Viską gerai su
duoti skystį antrą ir trečią tirs-1; kratyti ir sušlapinus švarią ske- 
tesnius. Galimą dažyti medį, i petaitę nušluostyti stiklą iš lau- 

1 ko pusės.
i 
I 

i
i

kio šlapumo.
* * *

C*. ■

Gyveno Chicago, Illinois, BriglPon ’’arko apvl
Mirė 1983 m. vasario 15 d., 3:30 vai. ryto, sulaukęs. 

86 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apsk., žaliosios valsčiuje, 

Andriškių kaime. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Clevelande 

kun. Kęstutis, Romoje Algirdas, marti Jadzė; anūkai — 
Aleksįs Manja> Rita, Pauuus> ir Julija; pusbrolis Viktoras 
Kožica. pusseserė Joana Mik-adauskienė ir mirusio pusbro
lio dr. Vinco Kožicos žmona ir vaikai Chicagoje; Lietuvoje 
brolis Juozas su šeima, seserys Ona ir Bronė ir trijų mirusių 

; seserų šeimos; ir kiti giminės ir draugai.
Lietuvos Miškininkų sąjungos pirmininkas Lietuvoje ir 

išeivijoje, LieL Istorijos dr-jes^ Liet. Krikščionių Dtmofcra- 
tų s-gos, šaulių Sąjungos, BALFo ir daugeifo kitų orga
nizacijų narys.

Kūnas pašarvotas D. Gaidas ir G. Daimid koplyčioje, 
4330 S. California Avenue.

laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 19 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv«č. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į1 šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vis/s: gimines, draugus- ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Vydūno Jauniriio fondui. 
Nuliūdę: Sūnūs, marti ir anūkai.

Laid, direkl. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440.

jo-

ŠVARUS
Kad prie auiomobiliaus stiklo 

' š lauko, neliptų nei lietus, nei 
sniegas, patartina jis ištrinti ši-

RAUGINTAS PIENAS, IR 
KAIP JI PARUOŠTI

Vasaros metu mes dažniau val
gome raugintą pieną, kuris yra 
ne tik skanus, bet ir sveikas 
maistas.

Daugelis lietuvių šeimininkių 
jau žino kaip jį paruošti, bet dėl 
visko prisiminsime kaip tas at: 
liekama.

Pasterizuotas pienas ne taip 
gerai surūgsta kaip tiesiai nuo 
varvės. Bet tą kliūtį gaLma pra_ 

’ šalinti sekančiu būdu. Kvortą 
ar dvi saldaus pasterizuoto pie
no supilkime į indą ir lengvai 
pakakinkime ant ugnies, kad pa
siektų vasarinės temperatūros. 
Paskiau paimkime mažą kieki 
pašildyto pieno ir įdėkime į jį 
šaukštą ar du šauktu rūgščios 
grietinės ir sumaišius^ įpiltį. 4 H- 

■_ klišį pieną, vėl pamaišyti ir per
lieti Į atskirus molinius indelius. 
Pastaruosius laikykime kamba
rio temperatūroje

Kuomet pienas suiirštės, tai 
padėkime indelius į šaldytuvą, 
kad atšaltų, nes tik toks pienas 
yra skanus. Pietums ar vakari
nei patiekime jį su bulvėm, api- 
oarstytom krapais.

* *

VASARINE SALOTA

GAIDAS -DAIMID

1
I

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

%

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

Telef. 476-2345

TRYS MŪDERKiSKCS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

s « s
KAD KIBIRAS ILGAI

4 LAIKYTŲ

Nupirkus naują kibirą atma
toms, patartina įdėti gabalą 
smalos ant dugno ir pakaitinti 
ant ugnies, kad smaia ištirptų 
ir visą dugną apdengtų. Kai ji 
atauš ir sukietės, kibiras daug 

r bus lengviau iš-
1
J ilgiau laikys 

valomas.

MORKŲ IR OBUOLIŲ
SALOTOS

Paimkite galvutę salotos, 
puoduką išvirtos ir sukapotos 

jautienos,
1 puoduką sukapotos selery, 
6 kietai išvirtus kiaušinius, po
midorą supiaustytą į ratukus, 
majonezą.

Supjaustykite galvutę saloto 
į vieno colio apvalius gabaliu
kus. Ant kiekvieno gabaliuko 
uždėti tris šaukštus sukapotos 
vištienos ir sumaišytos selery ir 
majonezą. Aplinkui vištienos 
sudėti kietai išvirtus kiaušinius, 
ratukus pomidorų ir keletą la
pukų petražolės. Paskiau viską 
įdėti į šaldytuvą ir patiekti šal
ta.

1

Maodalena Šuiaitienė į,

VANCE FUNERAL HOME
1424 Siuth 50th Avenue 

Cicero, III. 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Paimkite 3 morkas, 3 obuolius, 
lemono rūgšties, druskos, cuk
raus ir pusę stiklinės gritinės. 

-----
Žalias nuvalytas morkas su

tarkuoti bulvių tarka, pridėti, 
Į burokine tarka sutarkuotų obuo- 
Į litį, druskos; grietinės ir viską 
j sumaišyti. Jei reikia, pridėkite 
| Imono sunkos, druskos ir tru- 
I pūtį cukraus.

m wiore

1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

4348- So. CALIFORNIA AVE.

d f C

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

Ū-
U57 W. 6Wi STREET 

Chicago, (L 60&9 
Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

Nuo 1914 metu
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
must* apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums nagingi- ir ateityje.

HEART
FUND

Chicagos

Lietuviu

Laidotuviųį **

Direktorių

Asociacijos

AMBULANSO

PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

(LACKAWICH)

2424 WEST 69th STREET Tel. 737-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

BUTKUS - VASAUIS
TeL: 652-1003

TeL: 523-3572

— Naujienom, Chicago, 8, FU. Friday. February-18, 1983



ALEKSANDRO MANTAUTO 
ATSIMINIMAI APIE PŪTVĮ

(Tęsinys,

Vlado Pūtvio ' g Ii pagarba 
- žmonai, visų gyvenimą jai rodo

mu švelnumu ir riteriškumu, jų 
santykių šiltumu ir daugeliui 
metų po vedybų praėjus, žavė
josi visa šeima, draugai, arti
mi; ji, pažįstami. Kų Pūtvis gy
venimo gale galvojo apie žmo
nų, išreiškė porą melų prieš 
mirtį Graužikuose rašytame 
straipsnyje “Kam man reikalin-1 
ga moteris?” Straipsnį baigė! 
A'ais žodžiais: “Ko vertas yra 
vyras, kuris nė karto nesimeldęs 
prieš moterį ? Ko būtų verta že
mė be jos pėdelių, ko v. rtas oras

■ jos nekvėpuolas, ko vertas daik 
tas josios nepaliestas, laiko se
kundė, kurioj jos nebūtų ir šal
tas kapas josios nelankytas... 
Be visa teigiamosios valios gy
vojo žemės atstovo — moters 
nesugebėčiau atlikti nė mažiau
sios dalelės likusiųjų uždavinių, 
nesugebėčiau nei tikėti, nė vie
no vyro verto žingsnio žengti, 
riei karto džiaugsmu nusišypso
ti, nei vilties turėti gražiai 
džiaugsmingai mirti”. (III, 218).

Ir mirė Vladas Pūtvis su ma-' 
Ionia šypsena veide. Tiesa, žino- ' 
nos tuo metu prie jo nebuvo, lik 
vyriausias sūnus. Bet mirdamas 

'Vladas galvojo apie savo gyve
nimo draugę, nes sūnaus prašė 
motinai pasakyti, jog jam davu
si labai daug laimės ir džiaugs
mo, už viską padėkoti... 'fame

MEET THE CHALLENGE!

>>-

.. ! SERVE WITH PRIDE IN 
' f THE NATIONAL GUARD'

■ ?

kambaryje, kuriame Pūtvis 
rė, ant sienos kabojo jaunas 
Emilijos padidinta fotografija. 
Vladas numirė pasisukęs ton pu
sėn, ir Emilijos veidas — nors 
ir nuotraukoje — buvo pa-kuti- 
nis vaizdas, kurį jis urate šioje 
žemėje...

Emilija Gruzdytė-Pūlvienė vy
ro ir visos šeimos taip gerbiama 
ir mylima buvo ne be reikalo. 
Kas ją pažinojo, tas sutiks su 
manim, jog los pagarbos ir mei
lės jinai buvo tikrai verta. Emi
lija ne vien tiktai žodžiais, bet 
ir darbais buvo Vlado gyvenimo 
draugė. Ji buvo Vladui ir žmona, 
ir jo va>kų motina, ir jo namų 
šeimininkė (o ne kartų ir ūkių 
valdytoja), idėjinė draugė, kar
tu su juo dirbusi knygnešės 
darbų, slapsčiusi lietuvišką 
spaudą, vėliau drauge su juo 
nešusi šauliškąją vėliavą. Vla
das Pūtvis galėjo liek daug duo
ti visuomeniškame gyvenime, 
nes nuolatinis jo stiprybės šalti
nas buvo Emilijos ištiphnai sau
goma ir kurstoma šventa namų 
židinio ugnelė. Iš namų į darbų 
ir vargų išvykdamas, Vladas ži
nojo, jog šeima, ūkis, namų rū
pesčiai lieka geros Emilijos ran
kose. Vėl^gi-įžęs, namie rasdavo 
šilumą ir grožį...

Sunkiausiomis likimo valan
domis Emilija buvo šalia Vlado, 
jį ėmė, stiprino, drąsino. Kai 
1906 metais Pūtvis buvo veža
mas į Šiaulių kalėjimų, priva
žiavus miestą jis buvo iškeltas 
iš rogių ir per miestų varomas 
pėsčias kaip labai pavojingas 
nusikaltėlis. Jį iš visų pusių su
po dragūnai. Vieni laikė šautu
vus nukreipę j Pūtvį, kili — j 
visas šalis. Dragūnai varė žmo
nes į šalį, draudė eiti paskui. 
Išimtį padarė tiktai žmonai. Ir 
taip viena Emilija žengė paskui 
suimtąjį, kol prieš jų užsidarė 
Šiaulių kalėjimo vartai.

Emilija palydėjo vyrų iki ka
lėjimo ir 1914 metais. O vėliau, 
kol dar frontas nebuvo persky
ręs, jinai du kartus lankė Vladų 
ištrėmimo vietoje, Voskresens- 
ke, Rusijoje rogėmis turėjo pas 
ji važiuoti porų šimtų kilomet-

mi-

‘hr Atvykus’ vyrą aptvarkė, ru
sę šeiininhtkę išmokė virti vyro 
mėgstamus patiekalus, pasirū
pino virtuvėlės išmūrijimu.

Vladui mirus. Emilija išnešio- 
jo gedulą visą savo ūkusį gyve- 

s nimą. V ?ur su savim vežiodavu
si vyro nuotrauką. Savo liūde
sio kitiems nerodė. Jei verkda
vo, tai pati vieną, nuėjusi į miš
ką. Kaip Saulių Moterų garbes 
pirmininkę ir garbės vadę, šau
lių vadinamą Močiutės vardu, 
visi ją matė draugiškai besišyp
sančią. Ir ta jos šypsena gal dar 
daugiau, negu nuoširdūs žodžiai 
pasiekdavo šaulių širdis... J

Jinai šypsojosi ir drąsino ki
tus taip p it ir bo’ševikų okupa
cijos metu. Bet nuvažiavusi į

i Šiaulius, palikusi pažįstamą prie 
kapinių vartų, eidavo į kapin s. 
iš kurių matėsi šaulių kalėj:- 
m:s. Tenai buvo kalinamas jes 
vyriausias sūnus Stasys... Ka
lėjimo pusėnežiūrėdama, jinai

Į viena išverkdavo savo ašaras ir 
atgal grįždavo vėl giedriu veidu.'

Išvežant iš Graužiku Močiute, 
kartu su jos marčia Ele ir ke
turiais anūkėliais, jinai marčiai 
sakė: “Neparodyk tiems šunims 
savo ašarų!” Su savim Rusijos
gilumon pasiėmę prie jos lovos ’ 
kabojusią erškėčiais vainikuotą Į BEVERLY SHORES, IND 
Nukryžiuotojo galvų, motinosf *
dėdės vyskupo Motiejaus Valau- j 
čiaus dovana, 
stovykloje jinai laikėsi karžy 
giškai, neprarasdama dvasios' taitę. 
pali ir stiprindama dvasią k-i . rew’s 
tiems. Dėl viešo pasipriešinimo buvo 
kaliniams daromoms y-' ■ 
bėms, iš koncentracijos stovyk-’pat ALTo paruošta,
los buvo žvėriškai pagriebta ir j duota vasario 16 d. Programas 
įmesta į kalėjimą. Tenai mirė perduoda Lietuvių 
garbingai, kaip tikra Lietuves tarpininkaujant dr.
duktė, tikra žemaitė, tremtinio* lantiejui gaunamas laikas, 
ir kalinio motina; kankinių 
tina

1IAL iSTATl FOB 1AL1
CtemaL Žemi — Pardavlmel 
REAL ISTATl FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
----- - . - -.........--

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* , 
IK HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS <
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

/•

i

i -i -

muose, 2117 W. 43rd St. Visii Kalbės rašyt. Adolfas Marke- 
nariai prašomi kuo gausiau da-'lis. Menine dali atliks dvi žino-i 
lyvauli. Po susirinkimo bus mos menininkės: dianininkė Ri- 
vai.šės. Draugijos Valdyba

Amerikos Lietuvių Beverly 
Koncentracijos Shores klubo rengiamas Vasario 

į 16 d. minėjimas tęsiasi visą sa- 
Vasario 12 d. per And- 
universiteto radijo stoti 
perduota ALTo paruošta 

netcisy-' programa. Kita programa, taip 
buvo per-

ir pati kankinė.
(Bus daugiau)

mo- !

* j
9

— Brighton Parko Lietuviu-' 
Namu Savininkii Draugijos vi- j 
suotinis-metinis narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, vasario 
20 d., 2 vai. popiet, šaulių Na

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

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

I

klubas, o
Jonui Va-

Vasario 20 d., sekmadieni nuo 
9:30—9:45 v. ryte, Michigano 
miesto WIMS (1420 AM) radijo 
stotis parduos Bendruomenės pa
ruoštą programą. Tą dieną Ne- 

I '• priklausomybės šventės minėji
mas prasidės Beverly Shores, šv. 
Onos bažnyčioje prtmaldomis. 12 
v. p. p. šv. Mišias atnašaus kun. 
Juozas Vaišnyš, SJ “Laiškai 
Lietuviams” redaktorius. Po to

| visi vyks i Holiday Inn restora
ną, kur bus bendri pietūs 2 vai 

j p. p. Po pietų šventės minėji- 
I mas vyks kitoje, “A” raide pa-
į žymėtoje salėje.

t

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti SI) 
Siųsti Čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

ta Markelytė-Dagienė ir dekla- 
matorė Daiva Markelytė.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą pradėjus vasario 12 d., 
po išklausytos ALTę paruoštos 
radijo programos dr. Jono Va- 
lantiejaus namuose, kur dalyva
vo apie 40 Union Pier ir Be
verly Shores kolonijų lietuviai", 
žinomas labdaros veikėjas ir[ 
rėmėjas Steponas Karvelis pir
mas paaukojo 100 d oi. VLIKui, 
pažadėdamas auką padidinti.

į šį Nepriklausomybės šventės 
minėjimą rengiasi atvykti daug! 
dayvių iš vietos apylinkių, o taip į 
pat. iš East Chicagos ir Chicago

i

i

WINTER
OVERCOAT.

Don’t Go Out Without it 
©1983 A.H. Robins Consumer Products 

Division, Richmond, Vtrgmn 23230

i

maaa

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo auiminimug.

Dr. A Gnssen — MINTYS IR DARBAI. 259 ps!.. liečia 190T 
metų įvykius, Jablonskio ir Toturaiėio latinat dienas b 

18.0Cgusirupiniiną —

grožis. Kietais viršeliais----------------------------
Minkštais viršeliais, tik ---------------- —

Dr, A. J. Gu»sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money order}, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

LTSf HALSTAD ST., CHICAGO, IL tHU

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

1

13.00

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr.'K. Januta,

2818 Avėnal St, Los Angeles, CA 90039
<7

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

4 medinis Brighton Parke, arti5 ir 
mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin
ko paskola.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildvmas, atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. Svarus. $€2,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lokOnv- 
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talmon Av«. 
Tol. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

DĖMESIO 
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
TIM®) $120 pusmečiui automebllio
Liability apdraudimas penslnta-

Jcams. Kreiptis:
A. L A U R A 1 T 11 

4*45 Se. ASHLAND AVI.
: U TeL 523-W75 '.

•<ELP WANTED — MAP E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed) ;
working.part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home 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, 
Star Dr.z New Braunfels, TX. 78130.

Dengiame ir taisome visu rū 
''»■ *■ * *■ • .

tuo jame ir esame apdrausti.

Laikrodžiai tr branxenybdt
Pardivimat Ir Taisymas

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Tai. REwMIc 7

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
MARQUETTE PARKO apylinkėje.

Skambinti 436-9401
po 5 vai. p.p.

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 -i

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Ave.

Tel. 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX Šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave... Chicago. IL 60629.

ILlir SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu juma gali daug Į 
•adėd teisininko Prano ŠULO 
■aru oš t a, — teisėjo Alphongf 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
Įleista knyga su ’egal’Skomis 
orroomi*

Knyga su formomis gauna- 
na Naujienų administracijoj

PIRKITE lAV TAUPYMO PONUI

Siuntiniai j
ir Idtus ' į

P. NEDAS, 4059 Afehėt/AYenvfe.
Chičaį^ III. 6063^ Tai

HOMEOWNERS POLICY

42AMM
ja.’.

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

šešta d.: nuo B vaL r. iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

PATS SKAITYK IR DAR Kl 
TUS PARAGINK SKAflVn 

. DIENRAATĮ “NAUJIENOS*’

— Naujiena*! Chicago, 8, DL Friday, February 18, 19|3 
i I


