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LIETUVIAI SUSITIKO BUVUSI 
PREZIDENTĄ G. FORDĄ

GRAIKAI PASIRAŠĖ 
1C METŲ SUTARTĮ

ATĖNAI, Graikija. — Antra
Amerikos 1 Lietuvių Tarybos, 

atstovas Washingtone dr. Jonas 
Genys ir Detroito Lietuvių Ta-

bet jam tęks šį žymenį įteikti 
kitoje vięloje ir kita proga.

(ALTo informacija)
tybos. pirmininkas adv. Bay-r 
niondas _Sakis_ vasario 10 d. tu
rėjo oficialų susitikimą su buv, j 
JAV. prezidentu Gera-ldu Fordu 
Ann Arbor mieste, Michiganeė 
čia. Fordo bibliotekoje, kuri yra 
Michigano universitete, prež. 
Fordas priėmė Jingtinio Pabal
tieji ų Komiteto “Baltic Free
dom Award”. , Toks atžymėji- 
mas . buvo įteiktas jau septy
niems Amerikos žymiems žmo
nėms,. kurie padėjo kelti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvės 
reikaa. i,. -

RESPUBLIKONAI PARINKO 
BERNARD EPTON

CHICAGO,' Ill.— Praeitą ant
radienį visi labai atidžiai sekė 
Chicagos miesto demokratų tar
pusavio kovą, tuo tarpu Ber
nard - E. Eplon labai ramiai 
įmetė šavo-tbalšą'. j balsavimo 
dėžę ir nužingsniavo namo.

Jam nereikėjo kalbėti mitin
guose, nereikėjo ruošti susirin
kimų <įr .rūpintis pirminiais rin
kimais. Jis' buvo vienintelis res-
publikonų partijos kandidatas. 
Jis žinojo, kad niekas jam nesu
kliudys. Jis vargu bus išrink-: 
tas, bet j-s turi teisę kandida-' 
tūpti. >. ;• ;
'.Jeigu jis būtų kiek, apdaires
ni^ taj jis galėtų sustiprinti res- Į 

?pūblikohų , partiją. Jis galėtų, 
‘daugelį*.demokratų patraukti .į 
savo-.pusę,- bęt iki šio meto, jis 
dierodė didelio Susidomėjimo.-

; A. VOKETAITIS DAINUOS

Afžymėjiriu} įteikimo iškilmė
se Ann Arbor taip pat dalyva
vę latvių ir eitų atstovai. Buvo 
kalbėta įvairiais Baltijos kraštų 
reikalais. Prež. Fbrias pareiškė 
apgailestavimų, kad. Sovietai ne-' 
siląikb Helsinkio susitarimų. 
Taip pat pareiškė, kad praeityje, 
ir dąfear jis rjįj^^r^teberemia 
Baltijos žmonių teisės į laisvę 
ir ilepnlęlausomyię; Dr. Genys 
padėkojo buy. prež. Fordui nz. 
jo^Urveneija įfflCACOS t,YRINŠJ OPEROJ

kad jis Kudirkos klausimą iškė-’ 
lė asmęnįskąv. pačiam Brežnę-j 
vuŲ kąi'Miyo ė jųjJk.Pųferencija' 
Vladivostoke.... Saką; yjąm malo
nu" žinoti, kad šis' tąuruš lietu-: 
vis ■ iMAsįįrišlęišta^įvykti -įįj A V.

.<’• - / V L rr.' ' -< S

T^pat, vąsario;mėn.^ ir 10; 
dienomis An’nAf-bore. F or do • 
bį£»liotėkoje- vyko.vadinamas 
‘Tiojhėstrc ? Policy Association’'; 
kohĮcręhcrįa.. čia, šalia buy.. 
prež; Į^ordo'. dalyvai’d buv. prė-. 
zidenĮas.' -Jimmy ,Cą$£f ?i r daitg1 
kitų žymių Amerikos žmonių., 
Dr. Genys turėjo progą dalyvau
ti posėdžių salėje ir sekti abie
jų buvusių prezidentų kalbas.!^ 
Čia jie kalbėjo ir elgėsi kaip .T - 
seni geri draugai, nors reprezeii- I 
tavo skirtingas partijas. Abu 
rūpinosi Amerikos saugumu ir

* 
t

Arnoldas Voketaitis
bedarbių didėjimu. Taip pat 
abu nusiskundė, kad dažnai 
spauda duoda netikslias žinias.

Abu buvę prezidentai dabar 
atrodo atsigavę ir pasilsėję. Ta
čiau prez. Fordas turėjo rams
čius. Jam buvo padaryta kelio 
operacija. Tame pačiame Ann 
Arboro mieste jis buvo susižei
dęs žaisdamas futbolą.

Dabartinė Fordo biblioteka 
yra puošni, čia yra daug istori
nių dokumentų, kuriais galės 
pasinaudoti studentai ir visuo
menė. Mums/ lietuviams, yra 
svarbu turėti tokį žymų visuo
menininką mūsų tautos draugu. 
Baltijos laisvės atžymėjimas yra 
paskirtas ir buv. prez. Carteriui, 
tertorijoje.

KALENDORfiLIS

Vasario 24: Motiejus, Gaud
rimas, Vara, Alepis, Sruoga.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 5:34.

Oras vėsuš, gali pabūgti.

dienį Sovietų premjeras Nicola 
A. Tichoncvas pasirašė su Grai
kijos vyriausybe 10 metų su 
tartį, tarp Graikijos ir Sovietų 
S-gcs ekonominiams ir moksk 
santykiams sustiprinti. Kartu su 
Tichonovu į Graikiją buvo at
skridęs ir Andrei Gromyka.

Sovietų delegacija buvo nu
vykusi į Akropoli, kur rusus pa
sitiko buvusi gabi artistė Mėli- 
sa Mercouri, kuri dabar eina 
kultūros ir mokslo reikalų mi- 
nisterės pareigas.

Artistė Mercouri karo motu 
buvo kovinga. Ji vedė kovą pri.š 
nacius ir verbavo partizanus 
vykti į kalnus. Buvo pasklidę 
gandai, kad ji buvo siikcmunis 
įėjusi. Ji pasakojo, kad kovoje 
už 'graikų laisvę ir tikėjosi pa
galbos iš komunistų. Mercouri 
po sutarties pasirašymo pasikei 
tė mintimis su Tichonovu.

'NE VISIEMS ALDERMANAMS 
PASIBAIGĖ RINKLMAI

CHICAGO, Jll.-— Praeitą ant- 
radreųj- Chicaga rinko 50 aktet- 
manų. Vietomis buvo po du 
kandidatus ald:rmano p?rei- 
goms, o buvo ir tokių wardų,. 
kur jų buvo daugiau. Iš viso 

kandidatai 
■J^aRfėrmarių pareigoms

. Aldermanąs turi turėti savo 
apylinkės žmonių pasitikėjimą. 
Jeigu jis negauna bent pusės tų 
žmonių pasitikėjimą, kurie bal
savo jo Ąvardę, tai. jis neskaito
mas išrinktu pirminiuose rinki
muose ir turi dalyvauti papildo
muose rinkimuose balandžio 
12 dieną.

3:čio, 6-to, 8-to, 11-to, 13-to, 
15-lo, 18-to, 20-to, 22-ro, 23-čio, 
24-td, 25-to, 29-to, 30-to, 31-mo 
ir kitų wardų aldermanai turės 
dalyvauti papildomuose rinki
muose.

Lyrinės operos vadovybė pa
skelbė 1983 metų sezono reper
tuarą, susidedantį iš septynių 
operų, .Arnoldas Voketaitis, ži
nomasis Amerikos lietuviu dai
nininkas, grįžta Lyrinėn operon 
po kelių sezonų pertraukos ir 
pasirodys Chicagos premjsroje 
Dmitri Shostakovichiaus opero
je “Mtsensko Lady Macbeth”, 
ši opera buvo parašyta 193h me
tais ir buvo pirmą kartą pasta
tyta Leningrade. Bet jos turi
nys labai aliarmavo diktatorių 
Staliną ir jo cenzorius ir jie ope
rai neleido daugiau rusų sce
noje paši*;odyfii Tik 1980 metais 
ji “atgaivinta” ir vaidinta gar
siajame Bolshoi teatre, bet kito
kiu titulu. Diktatūros autorite
tams nepatiko ir originalusis, 
kompozitoriaus suteiktas var
das, ir jie uždėjo jai kitą “Ka
terina Ismailova”. .

Chicagoje opera bus statoma 
po originaliu komprtfatoriaus ti
tulu. ,

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $604, bet trečiadienį 
uncija galėjai nusipirkti už 197 
dol. Poros Amerikos bankų sun
kumai buvo pakėlę aukso kainą.

— Aldermanas Frank Brady 
15-lame warde gavo daugiausia 
balsų, bet ne 50%, todėl jis tu
rės dar kartą kandidatuoti 
balandžio 12 d. rinkimuose.

Richard Daley tikėjosi laimė
ti, nurodė majorės J. Byme 
klaidas. Ją išstūmė iš miesto 
vadovybės, bet pats taip pat 

pralaimėjo.

Voketaitis jau veteranas ope
ros pasaulyje ir-Afalyvauja pa
statymuose ne tik Amerikoje, 
bet ir užsienio t;atruo<e. Jo 
žmona yra Lietuvoj gimusi. :

Jane Byrne paskutinėmis rinkiminės kampanijos die
nomis labar išvargo. Ji antradienį nuėjo anksčiau gulti, 

o kai trečiadienio ryte pribudo, tai patyrė, kad ji 
pralaimėjo rinkimus.

TRAFIKO PAREIGŪNAMS REIKIA 
LEISTI PATIKRINTI ALKOHOLI r

ATSISAKYMAS BUS L^GUS GIRTAM STOVIUI, 
JEIGU TEKTŲ AIŠKINTIS TEISME

WASHINGTON, D.C.—Aukš
čiausio teismo narė Sandra Day 
O’Connor paruošė patvarkymus, 
kuriais turės vadovautis visi
trafiko pareigūnai ir trafiko 
teismai. Viena taisyklė sako,
kad vairuotojas, atsisakęs leisti 
pareigūnui patikrinti-, ar jo or
ganizme nėra alkoholio, bust 
skaitomas girtu, jeigu jo vaira
vimo melu Įvyks trafiko nelai
mė. Jeigu ji<> ir nebūtų girtas, 
bet neleidimas patikrinti girtu
mo stovio nulems, kad jis bū'ų 
skaitomas girtu.

Pastaraisiais metais dėl girta
vimo įvyksta tiek daug nelai
mių kad traf ko pareigūnai turi 
turėti teisę patikrinti girtumo 
stovį. Pareigūnams labai nema
lonu, kai jiems neleidžiama pa
tikrinti girtumo. Tikrintojo liu-.< 
dijimas, kad vairuotojas buvo 
girtas, teismui labai svarbus.

Panaikino Pietų Dakotos 
teismo nutarimą

Aukščiausias teismas svarstė 
P. Dakotc >s valstijos sprendimą, 
kuris, gindamas žmogaus teises, 
nutarė neleisti traf’ko pareigu 
nains tikrinti girtumą. Pistų 
Dakotos teismas, svarstydamas 
vietos teismų nutarimą, ginantį 
vairuotojų, nenorinčių leisti tik
rinti jų girtavimo, teises, skun
dėsi, kad pareigūnai kartais gir
tavimo tikrina be jokio reikalo.

Aukščiausias JAV teismas 
svarstė šį Pietų Dakotos teismo 
nutarimą, nutarė jį panaikinti 
ir įgaliojo ponią (TConnor pa
ruošti sprendimą. P. Dakotos 
teismo sprendimas leido vairuo
tojui nesiduoti tikrinimui jo nu
sigėrimo stovio, šis nutarimas 
tuojau praplito po visą P. Da-

kad
žymiai padidina

kotą. Teisėjams paaiškėjo^ 
šis nutarimas 
nelaimiu skaičių. * c.

NEPALEIDŽIA PAGROBTO 
LĖKTUVO

PRADŽIOJE NORĖJO TIKRINTI
PIRMINIŲ RINKIMŲ DAVINIUS

CHICAGOJ JUODAODŽIŲ YRA MAŽIAU NEGU BALTAODŽIŲ 
BET SUSISKALDĘ BALTAODŽIAI PRALAIMĖJO RINKIMUS

CHICAGO. III. — Dabartinė 
Chicagos majore Jane Byrne 
norėjo dar kartą pavaldyti did
miestį bent keturis metus, bet 
ji prisipažino pralaimėjusi pir
minius rinkimus. Rinkiminei 
kampanijai ji išleulo milijoni-' 
nes sumas, paskutinėmis dieno
mis brangiai mokėjo televizijai, 
bet viską pralaimėjo.

Tručiadienio ryte, susipažinu
si su balsavimo daviniais ii- sm 
žinojusi, ksd federaliniai tikrin
tojai visas balsavimo dėžes 
tikrins, pripažino rinkimų 
zullatus teisėtais.

Papildomi daviniai rodo,
Kongreso atstovas H. Washing
ton antradieni gavo 415,050 
balsų, J. Byrne gavo 387,798 
balsus o R. Daley gavo 310,702 
balsus. ■

jis nešalins jų iš įstaigų. Wash- 
ingtonas prašo juos pasilikti da 
bortinėse pareigose ir padėt 
jam administruoti milijonin 
miestą.

ASAME NUŽUDYTI 
1,127 ŽMONĖS

NEW DELHI, Indija — Ind 
ra Gandhi, 
provinciją, 
tris riaušių

pa
re-

kad

Washinglonas surinko 3i>% 
paduotų-balsų, Byrne — 33%, 
o Daley" vos tesurinko 30%. Jei 
Byrne ir Daley būtų sudėję savo 
balsus,-riti vienas rš jų butų lai
mėjęs. Bet jų tarpe neapykanta 
buvo tokia stipri, kad npi? pasi
tarimą jr susitarimą negalėjo 

..būti kalbos. 2

■-ė-Antrad,iėnio vakare nesigirdė
jo jokio pranešimo iš 15-to svar- 
do. Trečiadienio, ryte pi'.sneš|a, j maisto, 
kad balandžio 12 d. to wardo • 
piliečiams teks dar kartą bal
suoti už aldermaną. Dabartinis 
aldermanąs Frank Brady gavo 
6,751 balsą, Michael Hogan ga
vo 4,87:8 balsus. Kili kandidatai

VALETTA. — Maltos aero
drome yra apsuptas Libijos lėk
tuvas, kuriame jau trys dienos, 
kai stovi 159 keleiviai.

Grobikai reikalauja išleisti 
lėktuvą, bet Maltos valdžia jo 
neišleidžia. Grobikai reikalauja, 
kad duotų vaikams, seniams ir 
moterims vaistų ir maisto, bet 
Maltos valdžia yra užsispyrusi 
ir nieko neduoda; pirma grobi
kai turi išleisti keleivius. Mal
tos prezidentas turi paruošęs 
maistą visiems. įskaitant ir gro
bikus, bet tol neduos, kol kelei
viai nebus paleisti.

Grobikai prašė iškišti juos į 
Vokietiją. Prancūziją ar bet ku
rią kitą valstybę, bet preziden
tas nekeičia savo nuomonės —: 
turi pirma išleisti keleivius.

Tvirtinama, kad Maltoje su
laikytame lėktuve nėra Ameri
kos piliečių.

— Aukso kaina pakilo, kai 
pradėjo smukti naftos kainos, 
bet sekančią dieną nukrito.

— Dviem Amerikos bankam 
pritrūkus pinigų skoloms mo
kėti. doleris pradėjo kristi. Abu 
bankai gavo stambią paskolą.

— Jane Byme ori gauti ilgas 
atostogas poilsiui.

— Indijos premjerė Indira 
Gandlu aj>žiūrėjo žudynių vie
tas Baghuba Hati srityje.

gavo mažiau b£lsų, todėl šie d.i 
kandidatai balandžio 12 d. turės

nuskridusi į Asar 
nustatė, kad pe 
ir žudynių dienr 

žmonės. Baugiausi 
engalLčiai, per pa: 

atbėgę 
prieglat 

Dalis bengalieči

nukentėjo b 
tarąjį dešimtmetį 
Bangladešo į Asamą 
dos ieškoti.
anksčiau jau gyveno Asame.

Dauguma Bangladešo pabėgi 
lių Asame neturėjo teisės ba 
suoti. Nuo šių metų pradžie 
jie pradėjo rzgistruolis, kad g 
lėtų teisėtai dalyvauti provi: 
cijos rinkimuose. Vietiniai As 
mo indai nenorėjo tos teis 
jiems dufrtai._Nųo to piasjdė 
riaušės, ’"kurias “sekė praeitos s 
vaitės žudynės. Indai nužti 
1,127 bengaliečius. Tūkstar.či 
našlių — moties su vaikais ap 
gyveno kalnuose ir miškur; 
Dabar Indijos vyriausybės sle 
giasi jiems pristatyti nors ki

— Prez. Reaganas prižadi 
padėti garantuoti šiaurės Izrs 
lio sienas, kai Izraelio gink!.; 
tos pajėgos išvvks iš Libano.

— Grobikai trečiadieni iš! 
do patarnautoją, kad pasaky

dar kartą persiimti. Jugu vie- > malticčiams apie reikalą gui 
nas būtų gavęs bent 50' i "pa-į vandens. Patarnautoja n 
duotų balsų, tai jis skady tusi' gauti sergantiems vaistų, 
išrinktas. I--------------------

Washinglcnss užtikrino da-• - Maroko vyriausybė -t 
bartiniams savivaldybės ir įvai- sakė įsileisti Maltoje apsuy 
rių įstaigų tarnautojams, kad Libijos lėktuvą.

Saudi ArrH>ijos šeichas Jamani Abu Dabi mieste tariasi 
su likusiais trijų valstybių atstovais apie naftos kainų^ 

suvienod n imą visame pasaulyje. “ : 5



Lietuvos nepriklausomybes ir Dariaus- 
Girėno skrydžio minėjimas . «

John Paukštis

Mackiewioh, 
Graves.

Perskaityti atsiųsti sveikini- 1 
mai: kardinolo J. Bernardin ir I 
burmistrės J. Byrne. (

Dalyvius sveikino: Illinois I
valstijos senatorius Fr. Savic- į 
kas, vysk. V. Brizgys, vicekon- I 
šulė M. Kriauchunas, ALTo var
du dr. VI. Šimaitis, J. Paukš
tys, V. Samaška, D. Mackie- 
wich, St. Walters, B. Graves ir 
Fr. Brady.

Be to, sveikinimą prisiuntė 
Lietuvos Vyčių pirm. L. Stukąs.

Visus sveikinimus palydėjome 
plojimu.

Walter^, B.

1983 m. vasario 20 d. 4:30 vai.. 
Martinique restorane, 2500 W. 
)4th PL. Evergreen Parke, Lie- 
uvos vyčiai surengė Lietuvos J 
icpriklausomybės ir Dariaus-Gi- 
•ėno skrydžio minėjimą. Rinko- 
nės 4:30 vai. popiet. Bilieto 
<aina $20.

Prie įėjimo kiekvienam buvo 
itėikta spausdinta programa. 
Viršelyje Lietuvos vytis su Ge
dimino stulpais. Po programos 
>ažvmėta: “Honorary Chairman 
— David Mackiewich”.

& 4?

Vyčių choras, vadovaujamas 
F. Strolios, sudainavo ’ keletą ; 
liaudies dainų. Buvo įsijungęs! 

j ir duetas. Akompanavo Bober-1 
I tas Mockus. Dainas palydėjome Į 
1 katutėmis.

V. Samaška perskaitė Da
riaus-Girėno testamentą abiem 
kalbomis.

Po oficialios dalies prasidėjo 
vaišės. Buvo kepsniai su įvai-

Salėje, prie tribūnos, Ameri
kos valstybinė ir Lietuvos tau
tinė vėliavos bei Lietuvos vytis. 
Stalai numeruoti. Įėjusiam susi
darė malonus įspūdis.

Po vaišių kun. F.-Kireilis 
kalbėjo maldą.* * *

Aido orkestras pradėjo 
kius. Aikštelė buvo beveik

su-
JURGIS JAŠ1NSKAS

k? proga
skriwdą mirusiam kompozito- 
liįonui, o pačiai finansinei in- 
stitucįį^i teieinyumo ir orumo 
presužą”. (pabraukta amno J.).

Pltos porą metų kompozito
rius Julius Gaidelis buvo nomi
nuotas — parinktas kandidatu 
gauti Pulitzer premiją. Tą no
minaciją padarė tų premijų

Po kokteilių, 6 vai. A. Brazis 
pradėjo iškilmes, sugiedodamas 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Marquette Parko lietuvių para
pijos klebonas Ant. Zakarauskas 
sukalbėjo invokąciją. !

Prie garbės stalo sėdėjo: vys
kupas V. ‘Brizgys, vicekonsule'
M. Kriauchunas, dr. V. Šimai-! dėlėms už talkininkavimą, 
f is, A. Brazis, kun. F. Kireilis, K. Paulius
V; Samaška, J.’ Paukštys, D. ------- -----------

so- 
per-> 

pildyta šokėjais. Apie 10 vai. 
rak. truputį publika praretėjo: 
s viso dalyvavo apie 500 as

menų. •

Minėjime dalyvavo., daug įžy
mių asmenų, organizacijų veb 
kėjų.

Vadovybė verta gilios padė
kos už turiningą minėjimą irį 
Šaunias vaišes, . . •"

J. Paukštis dėkojo oruąniza-: 
cfjonis, spaudai ir radijb' valan-

gui” trūksta tautinės savigarbos, 
-į- byloja <o pasamdytų redakto
rių taūtinis susipratimas: 1L 
■‘©įaugo’’ pasamdytas redąkto- 

. dlfe'V. Alseika net išvyko į pą- 
vfergtą Lietuvą tarnauti okupan
tai’ii inusų. tautai žudyti, 2) ki- 

i’Draūgp” .pasamdytas redak- 
tbjjus J. Šoliūnąs nuėjo talki-

• t ilihfeaiįfi lietusių priešams’, kų- 
' rįe. stebgiasi lietuvišką Mar-: 

’ ąųėltė Parko kidoniją sųĮ0wi-;
dUdti, 3) jo redaktorius,
Vi^os dvasios

gandos mokslui. Tai aišięiai by
loja kad ir šis faktas, pvz., An
ton Salys savo diseitoajej “Dk- į 
žematosehen įAundartefi”-, turę- Į 
jo rašyti apie žemaiėiįZ^<rnreį. j 
bet jis joje pagal savo mokytojų į 
paiigerinanistų nurodymus įro- 
'Minėjo, jog liėtuviai Mažoj L'ę- 
tuvoj yra' kolonistai iš Didžio
sios Lietuves, kas prięetarauęa 
istorinei tiesai. Tą ptį padarė 
ir Ž. Ivinskis savo .disertacijoj 
“Sauernstand”; 5etc.- Dar liūd- 
ąiau, 'jog .jie grįžę į Lietuvą paii- 
■^rtoanisių Hipkslinę pyppagan-

- • * M •

Jjos kasmet yra paskiriamos už 
isskirtinus žurnalistikos (7 pre
mijoms), literatūros (5 premi
jos) ir muzikos (1 premiją), nuo- 
peinus. Pulitzer premijos yra 
panašios į Sveja^oje kasmet pa- 
skynamas Nobelio premijas, ši
tos yra tarptautinio pobūdžio, 
o PuDtzer^pneftujos suteikiamos 
tik Amerikos ’— USA piliečiams. 
Atseit, yia tautinio pobūdžio

Pagal tų Pulitzer premijų 
skirstymo komisijos nuostatus, 
premijai gauti muzikos kūrinys 
turi būti atitinkamai paruoštas 

įorkestruotas. Tas kūrinio 
paruošimas autoriui sudaro ne- 
niazai išlaidų. Kompozitorius J. 
Gaidelis, gavęs pranešimą iš -tos 
komisijos apie jo nominavimą 
premijai gautis būdamas varg
šas, parašė prašymą Lietuvių 
iondo valdybai, prašydamas ją 
paskolinti, ne dovanoti jam ke
lis tūkstančius dolerių. Lietu
vių Fondo valdyba į tą kompo
zitoriaus prašymą visai neatsi
žvelgė ir net atsakymo nedavė. 
Tuo būdu kompozitorius nega
lėjo savo kurinio laiku įteikti 
Pulitzer pręmijtį skirstymo ko
misijai ir buvo išbrauk
tas iš kžnlęidatų premijai gautj 
sąrašo.

Čia anksčiau paminėto rask; 
nio autorė su]

Ddr šis tas apie kompozitorių Juliy Gaidelį
šių metu sausio mėneso 28 d. 

Naujienose, “Bendruomenės Va
gų” skyriuje yra atspausdintas 
ilgokas Z. J. (Z. Juškevičienės 
? J.) rašinys apie kompozitorių 
Julių Gaidelį. Tas rašinys pava
dintas: ‘‘A. A. kompozitorius Ju
lius Gaidelis užsitarnavo tauti
nės pagarbos, įamžinimo . , y.aciiinigiauorao

Tame rašinyje autorė apžvel-1 paminklas jam bus, tai jo paties 
geriausio kūrinio — ketvirtosios 
simfonijos įorkestravimas ir at
skiru leidiniu to kūrinio išlei
dimas. (Čia norėčiau įterpi savo 
siūlymą: reikia paruošti ir išleis
ti visą seriją komppzitoriaus J. 
Gaidelio mizikiniu kūriniu J.).. 
Tuo pačiu būtų sukauptas ir ga
na dide'is Įnašas į išeivijos kul
tūros aruodą”, šią mintį iškel
dama, autorė Z. J. pateikia ir 
konkretų pasiūlymą tokio pa
minklo pastatymo finansavimui:

.Na, Na, o kūrinio — finan
savimo reikalas, be abejo pri
klauso visos išeivijos sutelkti
niam fondui — Lietuvių Fon
dui. Tiesą sakant, dabartinei 
šio fondo valdybai irbūtų pm.

kyklose, jo paties suorganizuo
tose choruose, ir visą jo kompo
zicinę kūrybą, kurios viršūne 
jis patsai skaitė IV-ją simfoni
ją, Baigdama savo pasisakymą, 
p-nio Z. Juškevičienė siūlė: 
■‘...Yra būtinas reikalas pastaty
ti komp. J. Gaideliui paminklas. 
Aišku, jpg pats prasmingiausias

“Kaip žinoma, tuqj po šič>' :kon: 
cefto (R. Lietuvių B-nės suor
ganizuoto J.), berods, net tais 
pat metais, komp. J. Gaidelis, 
už šią ketvirtąją simfoniją .ga
vo iš kitataučių — iš Pulitžer 
Prize komisijos premiją”.

f^e, kompozitorius J. Gaidelis 
Pulitzer premijos nėra gavęs, 
nes negavo iš Lietuvių Fondo 
valdybos prašytos paskolos savo 
kūriniui tam konkursui paruošti.

(Bus daugiau)

gia to kūrėjo gyvenimą, eitą 
mokslą, muzikinę darbuotę mo-t

ir kitur. Vaf&fcasi, jie 
pasidarė lietuvių tatftos parazi
tą, bes jiems, studijupjant už- 
sietiyj, Lietuvos vdilybė iš sa
vo iždo mokėjo jiems stipendi
jas, o jie grįžę. į savo kraštą, 
Smulkinti svetimųjų mokslo pro. l 
pagundos, dirbo lietuvių tautai i 
pražūtingą darbą.

Taip pat tautinės savigarbOsi 
-trūksta vienuoliams pranciško
nams, kurie leidžia “Aidai“ žur
nalą.'* Pavyzdžiui, vienuoliai 
pranciškonai žurnale “Aidai“ 
leido pangermanistui P.. Rėklai
čiui savo arogantiškais melagin
gais išvedžiojimais suniekinti 
nuoširdų lietuvių tautos tyrinę, 
torą V. Ž? Tai įrodė prof. J. 
Kuprionis savo straipsnyje “Ma
žosios Lietuvos problemos ir sa
vęs niekinimas” (žiūr. “Nepr;- 
klausbma Lietuva”. 1980 m. 
gruodžio mėn. 5 d.). Juo liūd
niau, kad vienuoliai pranciško
nai neleido V. Ž. “Aiduose” net 
pasiaiškinti. Tai parodo mūsų, 
vienuolių menką moralę.

Kad nemaža lietuvių vienuo-' 
liti bei kunigų pataikau ja len
kams arba veikia lenkų Įtakos; 
šešėlyj, tai Įrodė A. Jony I? savo’ 
rašiny j “Lenkų įtakos šešėlyj’) 
(plačiau Ged. Stanaitis “Kodėl 
neparašyta Lietuvos istorija", 
1975 m.). Apie tai rašė ir inž. 
T. Augustaitis. Todėl ir mūsų

soaudaI A

dė nuo ‘“Draugė” skrftytoo, 4) 
net jauniausias “Drįfagd” r®- 
iamdytos .redaktorius M. Dr.
vo vėdamuoše jiUVJė^ielanrik 
lietuvių tautą, pvz., kad lietuviai 
pasižymi “snukių daužymu” — 
daug lietuvių patriotų' -papikti
no. O kiek “Draugas1’ patalpino 
rašinių tarp lietuvių • erzelį ke- 

— ----------- liančių, kiekvienas susipratęs
šiuo dėsniu turėtų vadovau-į Hetųvis žino, todėl netenka čia . 

tis ir lietuvių spauda, nes ji for-.į detalizuoti.

Bet ypač tautinės savigarbos 
trūksta .“Tėvišlrės Žiburių” re
daktoriui kun. Gaidaiųavičiui. 
kuris talpina savo redaguoja
mam laikraštyje net lietuvių tau
tą užgaunančius rašinius be jo
kio prierašo bei paaiškinimo,' 
pvz.. dr. Lewino ir dr. Sereikos, 
kurie kaltina lietuvių tautą 
400,000 išrinktos tautos nužudy
mu. kada iš viso šios tautos toks- 
didelis skaičius Lietuvoj niekuo
met negyveno. Reiškia, kun. 
Gaidamavičius nenori žinoti, 

_ kad šiuos jo laikraštyje užfiksuc- 
1=1 tus.lietuvių tautos apkalitnimus 
Ej panaudos mūsų tautos priešai 
= mūsų nelaimei, arba.jo lietuviš- 
Į= ka'sąžinė yra visai apšatnanoju- 
= ! si. ' * "
= i Todėl nenuostabu, kad kun. 
=>’ Gaidamavičius mielai patalpino 
E pangermanistų J. Jakšto, J. Ba- 
=s lio ir kitų rašinius, kurie, skleiš- 
= ’ darni pangermanizmo mokslinę 
1= propaganda, nove-tina mūšų1 
= | tautos istoriją, o kartu jie nie- 
= ■ kiną tuos lietuvius, kurie ka 
=•; nors gero surado mušti tautos | 
x praeity e.
= ' Ir Lietuves ur i' ersitet; s ne 
= buvo ląisvąs nuo šios mokslinės 
= prop*gandos, ypatingai tuo pą- 
= >ižymėjo mū>ų koliiinnkas K.

tauta likimo pastatyta prie mir-. 
ties slenksčio.

muoja lietuviuose tautitnį nusi-

STOKOJA TAUTINĖS SAVIGARBOS
Ateitininkų Sęfungos įkūri

mo iniciatorius, buvęs Lietuvos 
valstybės užsienio reikalų mi-; 
nistru prof. V. Jurgutis, kuris 
buvo gerai susipažinęs su lietu
vių tautos problemomis, nurodi- Į teikimą ir dokumentuoja faktus, 
nėjo, idant norint lietuvių tau
tai, gydančiai tarp žvėriškų kai
mynų, išlikti, reikalinga, jog 
kiekvienas lietuvis veikdamas 
prigalvotų, kad jis savo veiks
mais nepakenktų savo tautai bei 
Lietuvai, ypač tai turėtų prisi-! 
inti mūsų intelektualai. Tad 
ypatingai šis pamokymas svar
aus šiais laikais, kada lietuvių

kuriais naudojasi ir lietuviuose į 
tautini nusiteikimą ir dokumen- c. v
tuoja faktus, kuriais naudojasi 
ir lietuvių tautos priešai. Deja, 
kaip tik šios tautinės ambicijos 
stokoja mūsų spaudoj.

Visų pirma pavyzdžiu palies
kime skaitlingiausią mūsų spau
dos organą ‘‘Draugą”, leidžiamą 
marijonų vienuolių. Kad “Drau-

j nuliniu niniiiiiiiniiilinui iiiiiiiiiiiuu iHiiininiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuii

Naujienas 69 metu sukakties 
proga ir linkiu redakcijai bei administracijai 

dideles kantrybės, ištvermės ir sėk m

Sveikinu

Juozas šarapnickas

St. Catharines, Ontari^-Canrda

sa->

vienuolių bei kunigų 
praeitais metais minint jubiliejų! 
lietuviškiausio Lietuvos Gany
tojo arkivyskupo prof. P. Ka
revičiaus jo nepaminėjo, nes.'
mot prof. Ve. Biržiškos, jis už. i 
savo lietuvišką veiklą bu- ■
vo, lenkams spaudžiant, uždary-1 
tas i vienuolyną. Tik stebėtina.

do G. Remeikytei paniekinti nei Į 
•Jėzų Kristų. i i

Tautinės ambicijos trūksta ir 
Lietuvių fondui, kuris pakliu
vęs į frontininkų rankas, rūpi
nasi tik savo srovės bei savo pa
kalikų reikalais. Jis net skiria 
lėšas pornografiniams romanams 
įleisti, bet “trūksta lėšų’’ Sibiro' 
Kankinio J. Kreivėno knygai iš
leisti, kurioj dokumentuotai ap
rašyta lietuvių ištremtųjų bai
sios kančios tolimuose Sovietu 
Sąjungos koncentracijos lage
riuose. Lietuvių fondui “trūko 
lėšų ir akademiko prof. dr. ‘ 
Kušnerio studijai lietuvių kalba 
šleisti, nes jis šioj studijoj įro
dė, jog lietuviai Mažoj Lietuvoj 
nuo amžių yra vietiniai gyven
tojai. Taip pat stebina, kad Lie
tuvių fondo vadovybė skiria di
džiules sumas dailininko Dom 
šaičio kūriniams, kurie nieke 
bendro neturi su lietuviu tauta, 
o tuo tarpu mūsų dailininkų (J 
Juodžio, Rūkštelės. Tiičio etc.) 
puikių lietuviškų darbų nenor 
matyti. Lietuvių fonoas skyrė 
lėšas net “Metmenų“ redakto. 
riui, kuris savo arogantiškume 
net Lietuvos herbą Vyti pajuo-

— laimėli parlamento rinkimus, 
kurie įvyks kovo mėn. 5 diena.

- — Smėlio dulkiu audra Aust
ralijoje dienos metu užtemdė. 
Melbourne miestą.

Sveikinau Naujienų pirmąjį numerį 
ir sveikinu jas, pradėjusias 

69-uosius metus.

Būga. Tad nestebėtina, jog Liė-.- kad net tautininkų spaudos or-1 
garas “Dirva

i i žsiehį Jiams įtaigojai#, arkivyskupo; 
tmenj--, pick. P. Kanevičiaus jubiliejaus!

tavos uHiycrsbeVū _ ;un‘ė be
t’nkamo TvisiriKsinio
sMidijc ms pagilinti
kaip A. Cali. j Jakštą. Z IviiU-} 
ki. c*c.. kerk leAgv.- i leidosi iii' 
doktiini^uo is vokiečiu

matyt, froartinin-

propa-

taip pat neprisiminė. Stebėtis i 
tonka, kad ir kuu. Trimakas 
ateitininkų organe “Ateitis." lei j

Bendroj išvadoj seka: jei me- 
norime, kad lietuvių tauta ne
būtų nušluota nuo žemės pavir. 
šiauš, turime mes, lietuviai, sa
vo širdyj nešioti nuolat mūši 
garbingo tautos veterano prof 
V. Jurgučio pačioj pradžioj pa
minėtą pamokymą, o be to. nuo 
širdžiai darbuotis lietuvių be 
savosios tautos gerovei, nes ne 
paisydami savo tautos reikah 
bei jai kenkdami savo darbais 
v’istame šių laikų bajorais, ku 
rie veda mūsų tautą prie prazū 
ties, kaip tai darė, lehkų jmui 
kinti, senosios Lietuvos bajorai 

Z. Vihciūnjf

John Jokubonis
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Viaqas Kutvis
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sveiką ir kultūringą tarpusavio 
rungtyniavimą.

Tačiau, neperžengiant Dievo 
nustatytų ribų, “prakeikta yra 
tauta, kuri nelaiko savęs rink
ta’4. (II, 12). Kiekviena Jaute 
turi savo specifinį uždavinį. Šia 
prasme ir “lietuvių tauta turi ir 
savo Dievą, nepanašų į kitų tau
tų dievus, kurį mes galime dar
bais tikiui pasiekti, tik įu pa
galba savo kultūros, savo kal
bos, tiktai plėtodami ų tobulin
dami savo tautinius savitumus. 
Mūsų Dievas tikriausiai kreipia 
į mus lietuviškai suprantančią 
ausį 'r tąja kalba lietuvį geriau
siai išklauso. Taigi, Lietuvos že
mėje rinkta tauta esame mes ir 
prakeikimas mums,i jei mes ne
sugebės: m to vardo amžinai iš
laikyt^ žemės teisės įgyti ir vi
sa tai apginti”. (II, 14).

Paskiras žmogus, gali tikrai 
‘tobulėti ir' artėti prie Absoliuto 
tik per savo tautą. Individo ke
lyje į Dievą galioja dėsnis: “Vie
nas vieno Ok non. -Tarnauti mū
sų tautai ir tarnauti Jam. Vesk 
tautą tobulybės ir doros keliu, 
ir nuvesi į Jį“. (H, 16).

Jei kas nori pasijusti dvasioje 
amžinas, turi sugebėti sujungti 
savo sielą su tautos siela. Tai į 
nelengvas dalykas. Tėvynės ke- . 

iliai raištuoti. Norinčio juos per
ką. Tauta turi turėti savo valios bristi ir nusausinti laukia darbas 

; “nėr kilo
i, nes ir anapus gyveninio 

ribų nerasi skaistaus kampelio, 
jei -skausmu, ir ;darbu rneišsiko- 
vosi čia, ., tėvynės laukuose”. 
(II. 202). ’ ■
;? .• (Pabaiga) Į

Ne kartą “valstybė tampa 
tautai Prokrusto Lova, koja var
tojama kaip kurpalis, kųr5s gy
vas skutamas ir kalamas vini
mis“ (II, 51)’. ’ • ■

Gera valštvbė tautai reikalin
ga,. bet .tauta mturi užmiršti, 
kad “jei valsfj’bė* žūsta,' ji- gali 
būti daug kartų atstatyta iš nau
jo. kaip mašina. Jei žūsta, tauta, 
tai jau'žūsta amžinai“. (II, 55):.

Todėl tauta neturi užsikrėsti 
valstybingumo svaiguliu. Tautą 
turi sielą. Tautos siela turi va- 
1 - 
šventyklą ų* mokyklą, tautinės ir kova. Bet vistiek 
sąmonės židinį ir nuolatinius to ‘ kelio, 
židinio saugoto j usz.Kaip tik sčia 
Pūtvio ideologijoje randą vietą 
jo įkurtoji- Šaulių Sąjunga. Šau
lys yra tautos "karys, tautos 
aukųr-o taranas ■ ir saugotojas, 
tautos valios vykdytojas. Tikra
sis šauliškūmas 'giništo iš tik
rojo tautiškumo ir.yra vyriau^ 
si as tautybės laisvės, gynėjas. .

Tauta - “žiūri ir orgkhizuojasi, 
atsižvelgdama į tolilBiaųsią at
eitį. stęngdąmasi surišti, savo 
ateitiės, vagą su paties absoliuto 
labu iri sulig tuoynuštato šios 
dienos žingshįūs”, (II; .57). Iš.to 
išplaukia nacionąližmo ,bėį- sovf- 
nizmp>;.pasin.ęrl(infąs • ir. pa.triOr 
tizmo supratimas; ir;.būtinumas. 
Nacionalizmas bei A šovinizmas 
ne vienįja, bet skąįdo.- Tuo‘-'t-ati
pu, “p^ip(iškųmaš; iyra. - vienas' 
pasaulyj ;kaįp.: < vieną ęįyra ■ 
nes kas' mylf bent ką.ytąsi it kito: 
meile ąųĮkaųiąiSj'ii^Ųį^y>£K8o&i 
tautps-tkip- pat ^šolhitd, 
ir šitas siėkigias: tųį>.Į>ūti;, nory 
m uoj ariiąs..j tąiši paęĮfįšL^Į>§G^p 
taustiksld;. etiniais "dėshtEįiŠi .Ty
rasis patriotizmas vėdą tiktai į Europoje’.

ęf
M

, • T * v

diai raištuoti. Norinčio juos per-

_______ _ ____ Į A 
■ ;4—?Cantdeno savivaldybė pra
dėjo- bylą - prieš Sovietų preky
bos atstovybę, įsikūrusią High- į . 
gate,' šiaurinėje Londono dalyje. { 
Atstovybė kaltinamą neužmokė- 

Jua 517,580 svarų-mokesčių. At
stovybei/buvo bandyta ’įteikti 
reikalavimai sumokėti nekilno
jamo turto mokestį, bet rusai 
■ątsisakė- priimti raštą. Reikalau
jamą, kad.. Sovietų atstovai ko
vo 11 d.-ątdtų prieš, teismą. Jei
gu Camdeno šąy i valdybės ieški-1 
ni teismas pa tvirti ns, tai mo
kesčių sumą bus Bieškptą iš 3o- 
vfetų ■ Sąjungai -priklausančio 

’LurttU' < >__________________v

Čiurlionio Galerijoje, Ine., 4038 Archer Avė., dar galima 
pamatyti č.G. 25 metų sukaktuvinę dailės parodą. Dalis 
kūrinių išstatyta iš Kūrinių Fondo, skirto nepriklausomai 
Lietuvai. Prie šių darbų prijungta Čiurlionio Galerijos, Ine., 
steigėjo dail. Zenono Kolbos 10-tos metų poriiirtinė paro
da: vitražų ir mozaikos projektų darbai. Galerija atdara 
kasdien, išskyrus sekmadieni ir tranadienį. Įėjimas laisvas 
pro Midland Savings banko duris. Patartina šią parodą, 
pamatyti. ; Į, Galerijos Direktoriatas

tur, į odinio lietuvių kalbos 
grožį. Jis sielojosi dėl lietuviu 
nutautėjimo — lietuviais gimę,-* 
lietuviais turime ir būt. Tai žo^ 
džiai Sauerveino — palikti lietu*-,.; 
viams. * X

į Mažąją Lietuvą ir gyveno Ši- viškai ii rašyti namie ir steig 
lininkų ir Lazdynų kaimuose, ti sekmadienines mokyklas.. J. 
Altiniai susigyveno su lietu- Sauerveinas ragino lietuvius ne- 

viais. Pamėgo juos, įsijungė į 
lietuvininkų tautinę politinę 
veiklą. Patiko. jam Lietuvos 
gamtos grožis; pamilo lietuvių 
kalbą, kaip jis sakosi, kad lietu, 
viu kalba jam buvusi lyg ir mo
tinos kalba.

Keletą karttį (1879. 1881 ir 
1838 m.) buvo lietuvininkų kan- 
didltu į Prūsijos seimą. Sei

man nebuvo išrinktas, nes vo
kietininkai ir dalis nutautėjusių 
lietuvių jį niekino. Jis buvo ne
patenkintas, kad lietuviai, pa
sirinkę jį į seimą kandidatu, rei
kiamai jo neparėmė. Nusivylęs 
lietuviais — apeido Mažąją Lie
tuvą ir daugiau nebegrįžo ir ne
berašė lietuviškai.

Iš Norvegijos jis rašė: “Gėda 
tiems, kurie privertė mane pa
likti tą žemę, kurios lyg sūnu
mi buvau pastojęs”.

Ir tikrai, jis mylėjo Lietuvą, 
jos žmones, kalbą, gamtos gro
ži, ir jautėsi lyg tai būtų tikras 
Liet«uvos sūnus, nes daugiau rū
pinosi Lietuvos likimu negu lie
tuviai. Jis žadino lietuviuose 
tautinę sąmonę, gynė lietuvius 
nuo skriaudėjų,,— parašė daug 
straipsnių ir brošiūrų j(!‘Apie: , ; >
atgaivinimą mūsų ietuviškos Į ■ Vadovaukimės šiame . eilėraš - 
kalbos” ir daug kitų).

Sauerveinas matydamas, kad 
Prūsų vadžia naikina iėtuvių 
kalbą, šalindama ją iš mokyklų, 
kad -lietuviai bepradedą atsiža
dėti savo gimtos kalbos,— jį£ 
pasidaro tos kalbos gynėju.' Jis 
Įrodinėjo, kad lietuviai, .išsiža
dėdami savo kalbos ir lietuviš
kos prigimties, dvasiškai skursta.

- Jis žadino lietuviuose garbės 
jausmą — esą garbinga būtiiTiė-; 
tuvininku. Valdžiai rašė petici
jas, kad lietuvių kalbą grąžinto 
Į mokyklas. Kai prašymai nie
ko nepadėjo, tuomet šąuerveiri 
nas pasiūlė pasiųsti iielegącįj^ 
pas karalių (1878 m.). Bet ir čia 
lietuvių reikalai nepagerėjo. 
Tuomet Sauerveinas ragino lie
tuvius savo vaikus naokytiTietu-

pasiduoti skriaudėjams — ginti 
savo teises.

šie Sauerveino eilėraščiai bti- 
vo mėgiami: "Lietuva ant vi
sados“, “Vainikas”, ‘‘Gals ir ty
lėjimas” ir kit. Taip pat para
šė dvi poemas: “Macilėnas ir 
Gražina” — išspausdinta “Auš
roj”. (Turinys — lietuvių kovos 
su Kryžiuočiais) ir antroji “Ne
munyčiai naujųjų laikų M. Lie
tuva”. f .

Iš J. Sauerveino sukurtu eilė- 
raščių lietuvių mėgiamiausias 
yra “Lietuviais esame mes gi
mę“, kuris buvo, išspausdintas 
“Aušros” kalendoriujė Lr “Lie
tuvninkai męg esame gimę“. O 
tik vėliau muzikas SL Šimkus 
sukūrė — sukompanąvo gražią, 
iškilmingai skambančią melodi
ją. Šis Sauei-veino eilėraštis da. 
bar lietuvių giedamas iškilmin
gomis progomis- kaip antrasis 
Lietuvos himnas.

Šio eilėraščio žodžiais auto
rius daug ką mums pasako: 

“Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt! 
Tą garbę gavom užgimę, 
Tai ir neturim leist pražūti!”

AUSTRALIJOS GAISRUOSE f 
ŽUVO DAUG ŽMONIŲ

Po ilgai užtrukusios sausresį 
pietų Australijoje kilo miškų ir* 
laukų gaisrai, kurie pasiekė gyS 
venamąsias vietas, ir padarė* 
daug nuostolių. Žuvo virš 81) 
žmonių, daugiau negu 450 buvo 
sužeista. Sudegė apie 1,000 na
mų ir apie 6,000 žmonių turėjo, 
būti evakuota į saugesnes v??-‘ 
tas. Du didžiausi gaisrai priar-i 
tėjo prie didžiųjų miestų -Ade
laidės ir Melbourne—, kur gyve
na daug lietuvių. E. L.

— Afganistano Krašto ap'av.-...r 
ges ministeris Abdul Khader ir , 
kariuomenės politinio departs-,. 
mentė viršininkas gen. M. Ss- . 
deki lankėsi Maskvoje. Juos pa-.., 
kvietė Sovietų Krašto apsaugos • 
ntin. Ustinovas. Kremlius susi-į 
rūpinęs nesibaigiančiu partizanų; 
veikimu, žvma afganistaniečių « 
kareivių morale ir dezertyravi- • 
mu. 30,000 Afgąpistano kar-u>. 
menė, Sovietų okupacinės armi
jos prižiūrima, verčiama kovėti 
su krašto laisvės kovotojais. Ne
seniai Sovietų karių laikraštis 
“Raudonoji žvaigždė“ aprašė, 
kaip Afganistano “kontrrevoliu
cionieriai” išžudė tūkstančius 
žmonių, . sunaikino 2,000 mo
kyklų'; 31 ligoninę, 104 pirmo- 
siso pagalbos stotis ir pridarė 
kitokiu nuostoliu.

tyje pasakytomis kilniomis min
timis — peręikės dejuoti dėl lie
tuvių per greito nutautėjimo.

Nors J. Sauerveinas išvyko’ iš 
M. Lietuvos nusivylęs lietuviais, 
bet meilė Lietųvąi,.: lietuyįams, 
lietuvių -kalbėi 'nėišiiyko ijame. 
1903 rašė Basanavičiui, kad pa
siilgęs lietuvių, norįs dar aplan
kyti tą jo pamatą kraštą ir pa
dėti išlaikyti lietuvių gyvą, kal
bą. Bet, deja, jo noras neišsi
pildė — mirė 1904 m. gruodžio 
16 d.-, Oslo/-inieste>,-Noyy-egjoje. 
Jo kūnas buvo parvežtas Vokie
tijon ir palaidotas Gronau mies
telio kapinėse. \

r * ' y ' . v ; . - ' ..."

Sauerveino ątlikti , darbai - Lie- 
M-tuvaĮ yra didingi: jjrs vadova- 
' vo Maž'.- Lietuvos - pdlitinei veik
lai, garsino Lietuvos vardą švę-

NE VISKAS GALIMA
— Toji porelė skersai gatvės, 

yra-labai įsimylėjęs vienas į kitą," 
— aiškina Pušienė vyrui.

—■ Kiekvieną rytą, išeidamas 
į darbą, Kuodelis pabučiuoja 
Kuodelienę. Kodėl tu to nepa-- 
dąrąi?
' —'Kodėl to nedarau?'Juk aš 
jos kaip reikiant dar nepažįstu..'.

ANUPRAS TAMULYNAS = . !;

DR. JURGIS SAUERVEINAS
d. Hannoveryje. Jo tėvas buvo 
kunigas ir persikėlė gyventi į 
Gronau miestelį, kur dalį šąvd 
jaunystes- praleido ir J. Sauer
veinas. Mokėsi .'Tiannovedyje, 
studijavo Goettingeno universi
tete teologiją, filosofiją ir kal
bas; vėliau studijavo Vienoje, 
d iš-ten. išvyko į Angliją. Po. 
kelerių metų' grįžo Vokietijon.

■ ■ ' - *, * f
J. Sauerveinas buvo išsimoks

linęs,, kaip pats' sako, mokėjęs 
43 svetimas kalbas, vertęs bibli
ją į įvairias kalbas. Jis žino- 
mas kaip politikas, rašytojas, 
kalbininkas, Mažosios Lietuvos 
Veikėjas. Kalbų mokymosi tiks
lu aplankė daug tautų. Kada jis 
pirmą kartą atvyko Lietuvon L_ 
nėra žinoma. Tik yra žinoma, 
kad 1877 m. atvykęs Maž. Lietu
von gyveno Pilkalnio apskr. ir 
nuo šio laiko kasmet atvykdavo

Lietuviais .esame męs gimę, 
Lietuviais norime ir būt!-

. 1883. jm. buvo ^pradėtas leisti , 
pfrmasiš lietuvių tautinei sąmo
nei žadinti lietuviškas laikraštis 
— “Aušra”. Taigi šiais metais 
minėsime šimto metų sukaktį 
riuo pirmojo lietuviško laikraš
čio pasirodymo. Dar prieš mi
nėjimą pravartu- prisiminti lie
tuvių tautos -A ųus'i-

■1'ifinkusj? į Šįįl^t^paminėsiil-vię- 
ną. žymų ’ aušrininką, .mūšų ant
rojo: himno:' “Lietuviais esame.

>>- •_ jįjį; JurgiKu«* F. .Cas- '“es fgg ’■ <“>«?«
frū šiais/, metais lankysis'-Įspanį- 
jdjčPrancūži-joį' ir Švedijoj;: Tai 
bus' jb • pirmasis Vizitas' Vakarų

■'; ■ -■ t -A-:k - ■ i.- .
t LITERATŪRA, lietuvių Ifteratūroi, meno Ir mokSk 

1954 m. metrašti*. Jame yri vertingi, niekuomet neterutą, Tina 
Krėvės; Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stcnkot 
7. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matmeričiaua Ir I 
Meilau* riraipemlai bei studijos, ffinstruotoe nuotraukomli t 
M. K. čiuriionle. M. ŠSeikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir A. Van/ 
tūryboc pote&riaia. 365 pu«L knyga kainuoja tik |3.

'♦ DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poeto*, rtiytojo* Ir Ui 
tinltj lokių pirmūnės Juotos Vaičiūnienės atsiminimai apie dtin^ 
Švente* Worii< fr rigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis tūtorė* pufldu rtfliuml ir inrinktafr duomerdmS 
bei užkulisiai*. Studij* 151. pusi., kainuoj* IX

♦ VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 
Lis Juoki Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne gama 
gyvenimo bruožų apraiym**, bįėt tiksli to laikotarpio buitie* Mt» 
natūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių įmygi 
parduodama tik pi KL :

> LICTUVBKASIS PAMARYS, H®riko Tomo-Tamala^ 
Romiai pavalyta studija apie Rytprūsių*, remianti* PakaloK k 
Labguvos apekrižių duomenimis. Apraiymai įdomūs klekviama 
lietuviui Leidiny* iinatruots* uuotraukųnA, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinlmaVr Jų vertiniai | voklrflų kalbą. Labai 
naudingoje 3351 pusi, knygoje yra Ryfprftrių tamėlapi*. Kaina |<

, > M EAUM13 L1MK ralytojo* PefrtmAMs Orfattfto* atfl 
mtnAnai Ir minty* apie aamenls fr vieta* neprft. Lietuvoje fr pfr 
maišiai* bolievfkų okapacijo* metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik 33. . . »

'• JULIUS JANONIS, poetą* fr revoHudonJerlua, 
U* fr klaidingai interpretuojama* gyvenimą fr pofitikojeĮ tik B* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų fr po»į 
sijų. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju rf Žmogau* teb^ 
Knyga yra nemato, 265 puslapių, kainuoja *“

DTELC

■ą Kartais atsitinlsa., ir -taip, kad 
šyetimtaniSš*paihilsta.-kitą tau-; 
.to .ir skiria i jai:didelę, dalį savo 
kūrybinių, darbui Taip yra at-

■'įtikę su J, Sauerveinu. 1 Jis yra 
: vokietis,gi męs 1831 m..sausio' lf5

l
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16 ciijenq^ sumokti 1983 m. vasario mėn- 13 d.
Juk, pagaliau, už tuos ne

mirštamus žmonijos principus 
šimtai tL&stanęių jaunų šios ša
lies jaunuolių žuvo netik antra
jame kare, bet ir Korėjoje, Viet
name. Tik gaila, kad jie nepa
siekė savo tikslo, o visą vakarų

Ir taip bolševikų valdžia net vergtoje Lietūvpįe lįkp nesuimta 
juste nepajutę, kad ji ąipidūtė 

. tarptautinio teisino kaltinamųjų 
suole ir tik begalėjo bejėgiškai 
gintis.. Sakoma, kad Helsinkio 
susitarimus pasirašęs Brežne
vas net apsiverkė. Bet šiandien 
nėr aišku, ar jis verkė iš džiąųgs. 
mę, ar staiga pamatęs, kaip skau-

((įžiaj jo parašas Kremliaus val- 
j devams atsirūgs ateityje?

Bolševikų valdžia nenori atsi
riboti nuo Helsinkio aktų, nes gi 
juos pasirašė patys didieji jų im-_ 
peri jos valdovai. Bet už tai jię- 
labai skubiai puolėsi su naikint į Jūrius kalėjimą ar txwties. Jie 
visus šaltinius, kurie taip gausioj 
patarnauja juos tarptautinėse 
konferencijose kompromituoti.

' Ir čia, žinoma, pirmoje eilėją 
krito bolševikams mirties kirvis | 
t m Helsinkio grupių ir jų vei
kėjų už geležinės uždangos. Ir 
iiiometi-iHs KGB viršininkas, o 
jau dabar ir pats bolševikiško 
pasaulio valdovas Yurij Andro-

, povas tuojau įsakė savo bude
liams nesigailėti pačių žiauriau
siu priemonių šioms grupėms 
galutinai sunaikinti ir jos, veikę-

> jus fiziškai eksterminuoti. Ir, 
žinoma, labai trumpu laiku jįS;

tik viena amžiaus ir ligų sukaus
tytą Sibiro kankinė Ona Poškie- 
nė?Lukauskaitė. Vienam tos

su

Si-

pą&ąpgpg >-ip» ižridūo-

Jane Byrne šoko, rankas 
spaude ir ... pralaimėjo

Jane Byrne vadovaujami demokratai pralaimėjo 
Chicagos miesto pirminius rinkimus. Harojd Wa$hing- 
tonas anksti pradėjo, nesigyrė, balsuotojus registravo ir 
gavo, demokratų partijos nominaciją Chicagos miesto me
ro pareigoms.

Demokratai vaidėj ,Chicaga nuo 1927 metų. Jane 
By^j>q> įriRiębfertl M. Daley tikėjosi, kad jų srovės demo
kratai galė^ dar bent keturis metus būti mięątp administ
racijos priešakyje, bet abu apsirijo. Prokuroras Daley 
pirminių rinkimų dfehčs vakarą jau prisipažino, kad pa
daręs klaidą. Tikrovėje kova ėjusi tarp dviejų kandidatų: 
tarp. Jane Byrne ir juodaodžio Hąrld Washington. Kovos 
mefu jis reiškė vilti laimėti. Jam atrodė, kad čikagiečiai 
kreips daugiau dėmesio Į principus, negu Į šokius, dainas 
ir rankų paspaudimą. Jane Byrne turėjo didoką skaičių 
pritarėjų juodaodžių tarpe. Ji mąnę, kad jie savo balsus 
atįd,u<^. jai, bet ji apsiriko. Jie spaudė jai ranką, šypsojosi 
susirinkimuose, bet kai atėjo laikas balsuoti, tai išmušė 
skylutę ties Kongreso atstovo Washingtono vardu.

Jane Byrne buvo tiek išvarginta pirminiais rinki
mais, kad ji anksti savo rėmėjams Ambassador viešbu
tyje pasakė, kad einą.miegoti. Ryte atsikėlusi pasiteiravo, 
kaip eina balsavimai; Jai jau nebuvo ko tikėtis. Richard 
Daley jau buvo pareiškęs, kad kova ėjusi tarp josios ir 
Harold Washingtono. Suskaičiuotų balsų skaičius parodė, 
kad Washingtonas buvo gavęs žymiai daugiau balsų 
negu ji.

Trečiadienio rytą, tuojau po antros valandos, Wash
ingtonas buvo gavęs 410,780 balsų, Jane Byrne turėjo 
380,840 balsų, o Richard Daley buvo gavęs tiktai 330.277 
balsus. Jane Byrpe nenorėjo sutikti su tokių baisų skąi- 
čiumi. Ji dar norėjusi patikrinti paduotų balsų skaičių,' Kongreso" aistri"Waįhiį^n tet^okio
• y n • • v i • « y—v •_ < ‘ Iš jaunesniųjį] nepasirodė nė vienojau buvo federalimų skaičiuotojų-tarpe. Bus žmonių, ku- iškilesnio politiko

Los Augele^ lietuviai šių metų 
vasarįp d. minėjo Lietu-vos ne- 
priklaųįor^yįės paskelbimo 65 me
tų sukafctį Naujienose jau buvo 
trųgapųi paminėta ąpie m nėįimą. 
Buvo? pakviestas Jonas Daugėlą 

i kaibąi pasakyti. Losangėliečiams 
jis dėsįė U)kia§ mintis:

(Tęsinys)

rie tikrins balsus,: bet ne Jane Byrne.
Liūdniausias vaizdas buvo Marquette Parke. Buvo 

susidaręs Įspūdis, kad vis dėlto aldermanas Frank Brady 
bus išrinktas. Juodaodžiam? tiek rūpėjo Marquette ^ąr- 

. kas, kad jie pastatė net šešis kandidatus aldermano pa- 
• reigems. Susiskaldžius juodaodžiam^, buvo; vilties alder- 
manui Brady pasilikti apylinkės priešakyje. Bet atsirado 
politikų, pradėjusių skaldyti aldermano Brady šalininkus. 
Visa Chicaga atidžiai sekė 15-to wardo rinkimus, bet per 
visą vakarą nebuvo trumpiausios žinutės Aš Marquette 
Parko. Tiktai trečiadienio rytą radijas pranešė, kad. 
15-tame warde balandžio 12 d. turės būti pravesti- papils 
domi rinkimai aldermanui išrinkti.

Tuo tarpu antradienio vakare jau siautė juodžių gru- 
pės ir lupinėjo visų kitų paveikslus ir rinkiminius plaka
tus bei sūkius. Marquette Parką suskaldė žmonės, .kurie 
Marquette Parke negyvena.

Trečiadienio ryte Kongreso atstovas Washingtonas 
padėkojo savo rasės žmonėms už toki gausų, balsų skaičių 
ir priėmė Chieagos demokratų partijos nominaciją mies
to mero pareigoms. Balandžio 12 dieną jam. dar teks iš
bandyti jėgas su respublikonų partijos kandidatu. Wash- 
ingtonas šiuose pirminiuose rinkimuose gavo 36( c de
mokratų balsų.

Jeigu respublikonai turėtų gabų politiką,, tai galėtų

sitaikinti prie besikeičiančių są
lygų, bet negalime, Qiitolti nuo 
savo principų”. If tai pfi.ncipi- 
nęi, ųžsįenįp poįitįkąi> pątyirtin-

■ ti, jam, labai daug-padėjo Hęlsin- 
. kk> aktai.
; Daugelis mūsųjų juos pasmer
kė. Pasmerkė, juos įę daugelis 
pavergtųjų tautų, nes jos vis
dėlto,, kad ir netMęsioginįai ■ įtei
sinę ęsaųiąj. padėtį . EĘtjĮppoje. 
Kaikurie mūsųjų net “judesiais” 
išvadino tuos aktus pasirašiusius 
vakarų dipamatus.. Bet tų aktų 
susitarimai, kuriuos iškilmingai 
pasirašė ir pats tuometinis rau
donasis imperatorius Brežnevas, 
rado labai didelį atgarsį paverg
tose taųtosei O, ypatingai pa-

. yebgto ję I4^tųvoj,e, Susidarė yi- 
' sąs tinklas. Ęęlsįnkię Grupių sų 
. sąvp centrinę organiząpija pa- 
. šioje Maskvoje, jos/ surinko, ir 
• įvairiais būdais- į vakarų pasąų- 
: iį išsiuntė didžiausius, pundus 
^konkrečios medžiagos, paremtos 
pavardėtųig U vietpyėmįs, kuri

i rodyte, rodė. kaip. Spvietų S,-.fia 
laužo jų pačių- didžiausių vadų 

;i parkeris pėrijąšytųs. wjumus. 
' Ir ši medžiaga buvo labai plačia: 
’ir veiksmingai pap.ąųdQtą tjek 
Bielgrado, tiek ir Madrido kon
ferencijose. Ypatingai daug pa-- 
našios ir labai Įtikinamos, medžią 
gos patiekė Helsinkio lietuviu 
grupė. $ią visą- medžiagą kruopš
čiai 'sutvarkė, sutraukė į memo
randumus ir plačiai paskleidė vi
siems konferencijos dalyviams,

kurie ją labai efektingai panau
dojo prieš, bolševikus.

buvo sunaikintos.
Pereitų metų pabaigoje Hel_ 

sjnkio grupių steigėjo ir orga
nizatoriaus, disidentinio už gele
žinės uždangos pradininko Sa- 
kharovo žmona Yelena G. Bon
ner Maskvoje jos bute susibūru- 
siems vakarų spaudos atstovams 
pareiškė: “Šiose sąlygose Helsin
kio grupių veikla neįmanoma, 
jos nebegali atlikti tų uždavb

Šių Helsinkio grupių veikėjai 
niekada neužsiėmė jokiais tero
ristiniais veiksmais ir kokia nore 
prieš sovietine veikla. Suimtc 
los grupės nario Vytauto Skuc- . 
džio žmona Irena Vilniuje va- 
kąrięęiams. žurnalistams pareiš
kė: “Vienintelis mano vyro nu
sikaltimas yra, kad jis žodžiu ir 
raštu gynė žmogaus teises, ku
rias kiekvienam Sovietų S-gos 
piliečiui užtikrina šios šalies 
konstitucija”.

Tačiau visdėlto šios Helsinkio
- grupės buvo lyg vieši viso disi-

ir tos veiklos lizdai. Tų grupių 
ątsiradimas ir jų veikla vėl suža- 

. djnp tautos išsilaisvinimo viltis 
ir labai stipriai palaikė paverg
tųjų moralę. Jų veikla. parodė, 

■ kad pavergtosios tautos dar ne
rta galutinai yakarų pasaulio už- 

S. kurtei ji'tavo sukilk? f ®^ė,.kad laisvės by-

[ Lietuvos Melsin^ię • grupėj Idiįai 
• dau£ padėjo mųsi^^utds jais v j- 
; nimo bylą dar įtartą iškelti j tarp 
tautinį forumą ir subarę sąlygas 
Vakarų, o ypatingai, Amerikos

t 1 j-1 • *' • a la dar nėra gaįutinaį pralairnėta.Ir todėl jos tun sustabdyti savo» ■ 5 r-
veiklą”. Ji taip pat tuos vakarų 
žurnalistus painformavo, kadyra 
suimti ir nuteisti netik vist šių 
grupių nariai, bet yrą nuimta Ir 
bolševikiškam teismui atiduota 
jų nuolatinė gynėja Solija Ką- 
llistratova. Ši advokatė be jo
kio atlyginimo, ir rizikuodama .*■ . r ’L ' • .

mėtim.'kad ji, juos gindama, ne-

k

Iš tisus keturius metus Helsin
kio lietuvių grupė, kaip ta maža 
liepsnelė švietė pavergtai tautai 
ir gaivino laisvės viltis; Praeitų 
metų pabaigoje ir ji buvo ųž- 

. gesinta. Ji užgęso tyliai, rainiai, 
■netik laisvojo pasauSodemokra- 

timg, . nesifeyiant Helsinkio su- tijų, bet ir mūsų pačių nelabai 
sitėrfcaų ir pažeidžiant žmogaus f pastebėta. ' \ -

; p»4gimtąsias teises, kurias So- - Aš nenorėčiau prieš jus pa
vietų S-gos piliečiams patikina sirodyti toks lengvabūdis, kad 
tos pačios valstybės konstįtucijątvįrtinčiąu, jog Amerikos ar net 

ir viso vakarų pasaulio įsikišimas, 
vieši, pareiškimai iri protestai ar 

: kokia kitokia griežta reakcija 
būtų galėjusi išgelbėti ar bent 

\ pratęsti Helsinkio, grupių gyvy-

Tuo būdu bolševiku valdžiar at
sidūrė teismo kaltinamųjų suole

; ir pačioję Maskvoje: !
Nef kelis kartus ir bolševikiš

kas saugumas yra pažymėįęs, o- 
Sakharovas patvirtinęs, kad pa
ti veikliausia ir geriausia orga
nizuota buvo lietuvių Helsinkio 
grupė. Tad ant jos ir išpylė 
Andropovas visą savo ir savo 
patikėtinių pyktį ir kerštą.

Iš visų tos grupės narių pa-1

(Bus daugiau)

— Andropovas dar kartę nri- 
ėmė Prancūzijos užsienio reika
lų mmisterį Chęysson. Jiedu 
tarėsi apie atominių raketų ma- 

į žinhną Edropoje.

JLOZ.A5 švaistas »

ELDORADO
(Tęsinys) 
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vienu ypu išlenkė pripiltą alaus stiklą.
Netrukus atsistojo Tvirbutas ir pristatė:
— Advokatas Paul Barnett-Barniūnas nori 

pasakyti mums žodi. Paklausysim. Meldžiu, mis
ter Barnett.

Pakilo elegantiškas, dailių judesių vyras. Ra
mi, maloni šypsena visą taiką glostė putnų jo vei
dą. ir darė dar patrauklesnį. •

— Malonūs šių vaišių šeimininkai, gerbia
mieji kūmai ir visi dalyviai. Aš galėčiau ir norė
čiau gal daug ką šia proga pasakyti...

— Meldžiam! Meldžiam! Labai bus malonu, 
— tuojau atsiliepė už visus Bitinienė.

— Bet būsiu trumpas ir netrukusių šio jau
kaus pokylio, — užbaigė BanMūiųts nutrauktą 
sakinį.

— Tiek mistress and mister Tvirbutt; tiek 
mistress and mister Bitinas mano geri pažįstami 
ir seni kastemeriai. Well, visi kiti irgi savi, ar
timi žmonės. Žmogų prie žmogaus traukia ir veda 
vū kius aphnKybės. Tik bendrumoj ar visuome
nėj žmogų* daugiau pažįsta save ir geriausiai 
pasireiškia. Jau seniai yra nustatyta, kad žmo
gus Vxsuc leninis padais. Jis dirba sau, bet tuo 
oat daug dirtn ir kitiems, bendram labui. Tatai 
labai Įdomu.

Jis padaro r aža pauzą ir žaibiškai apmetė

visus žvaliomis, magiškai spinduliuojančiomis 
akimis. Susidomėjo, kaip priimami jo žodžiai. Iš
vada radosi palanki. Visi atsidėję klausėsi. Vi
siems rūpėjo, ką pasakys šis šviesus, mokytas ir 
daug galįs visuose reikaluose žmogus.

— Dąugeljs filosofų suko sau galvas, norėda
mi išaiškinti, arba išsiaiškinti, kas skatina ir ver
čia žmogų gyventi, daryti pažangą, nuolat ieškoti 
naujų kelių ir būdų tobulėjimui. Vieniems atrodė, 
kad garbė, kitiems — turtai arba pelnas. Bet 
atsirado ir tokių išminčių, kurie nustatė, kad 
džiaugsmas. Aš kaip tik palaikau šitą paskutinę 
pažiūrą. Geras pavyzdys, gal ir ne visiškai tokia 
pat prasme, štai šičia, mūsų akyse. Kas gi dabar 
mus visus suvedė čion prie bendro stalo? Gal sa
kytumėt biznis, pelnas ar garbė? Ne. Tik džiaugs
mas. Dėl džiaugsmo nebesigailima nieko. Etažnąj 
dėl tQ pat džiaugsmo ir daug sunkumų pakelia
mą. IVr džiaugtą ir naujas žmogus ateina Į šį 
pasaulį. Pamanykim tik, kaip gražu! Pavasariai, 
jaunystė, palaiminta meilė... Ir štai kūdikis —- 
puikiausias tos meilės žiedas ir vaisius. Gražu, 
kai iš meilės ir džiaugsmo ateina naujas žmogus. 
Mes visi jaučiame, kad Tvirbutų naujagimis tik 
toks ir yra. Gerai pasakė mister iMuraška ir tei
singai, kad vedybos be prieauglio taip, kaip va
sara be lietaus...

Tuo žodžiu pašoko Muraška ir nušvitęs link
čiojo:

— Ačiū! Labai ačiū, mister Barnett, už ge
rą žodi..

Jis pasijuto visa galva iškeltas. Jo veidas 
staiga giedresnis pasidarė.

— That’s all right, mister Muraška, — atsa
kė jam Barniūnas ir kalbėjo toliau:

— Kai saulė nukepina ir drėgmė dirvoje iš- 
.senka, viskas gailiai vysta rodos, skaudžiausią 
ilgesį išgyvena. Jaučiamas ' didelis prislėgimas, 
•skriauda, kad negali pitewnoj pasireikšti visos 
gyvybinės ir gamybinės gamtos dovanoj bei jė
gos. Panašiai esti tnoter^’stėj. Aš bent taip gal
uoju. Ypač tai reikšminga moters gyvenime Juk 
itik motinystėj moteris visiškai išsiskleidžia ir 
pasireiškia, šis gyvenimo momentas labai svar
bus. Neveltui tad motinos visur ir visuomet ypa
tingai gerbiamos, iškeliamos, visokeriopa pirme- 

[ūybė joms teikiama Tokią sausrą tqki, galima 
sakyti, bvibiškumą
butai. Dabar jų sielos atsigavo. Jie twi gražų 
sveiką baby. Tai didelis palaimos džiaugsmas. 
Vipi mes nuoširdžiai linkime, kad tas džiaugsmas 
ir palaima kuo ilgiausiai tvertų. Todėl imame 
dabar savo stikliukus ir visi garsiai sakome: Il
giausių metų!

Barniūnas mandagiai priėjo su savo stikliu
ku prie Tvirbūtrenės ir dailiai pasVeikiuo ją. Pas
kum susidaužė su Tvirbutu, sveikindamas jį visai 
vyriškai: pakratė už pečių ir paplojo.

Tvirbutas pristatė dar vieną svečią:
— Dabar kalbės mister Zdenek Peską, Smyth 

Company direktorius.
Visi bematant subedė akie i atsistojusi kal

bėti. Smalsiai apžiūrinėjo jį, lyg-, dabar tik paste* 
bėję ir pamatę. Kai kurios moterys neiškentė. 
Pašnibždom dalijosi savo įspūdžiais:

“Fąin vyras! Kiekvieną moterį galėtų suvi
lioti toksai’*.

"Ale tu tik pasižiūrėk: lygiai tokie pat švie
sūs plaukai iį mėlynos akys, kąįp Tv^butų ber- 

iniuko. Abudu tėvai juk juodbruviai. Argi ne 
, keista?”
Į “Ą| manau. Kad #ą visiškai aišku. Kodėl gi 
Jaip greitai buvo pakelta ji į superior?”

“Na matai. Todėl ir visos kaft>oą pi'asklėjo...” 
Pesko kalbėjo angliškai Po įprastinės man

dagumo įžangos, jojo prakalba maždaug tokią 
bųy©4

j “Tvirbutus as gerai pažįstu. Jis puikus ir 
'aukštų kvalifikacijų Bell Telephone Company me
chanikas. DaugyatEia žinoma man mistress Tyir- 
butt. Ta ilffameiė mūftį įmonės daririniėkė. Ji fa- 

’ kai simpatinga ir gabi moteris. Todėl prieš porą 
Wtų ir buvo paaukšinta į supervisor. Pasirinki 
'mas neapviltas. Naujose savo pareigose pasiFko 
ji tokia pat maloni, rūjiestinga ir gabi. Tokie 
žmonės man visada artimi jfe labai reikalingi 

‘mūsų kraštui Jie ve/kiąį prasimuša įr toji nueina. 
Juk aš pats įrgi Kuo prasčiausio darbininko pra
dėjau savo gyvenimo kelią? šis džiugus įvykis. 
Kūdikio atsiradimas, dar (ĮaOgįįiu sūpraanmu, jų
dviejų gyvenimą. Tegu jiems laimingai klojasi”.

(Bus datgiau)' '

I — Nauiienn^. Chicago. Ill — Thursdav. Feb 24. 1383
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VAKAEŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6U6Ub

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W«3tch<srer Community klinikai 
Medicina direktoriui

1^38 S. Manheim RcL, WeMchester, ill. 

VALANDOS; 3—S darbo dienom i* 
ir ixs antrą šeštadienį 8—3 vai 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMŲ

Šakių Apskrities Klubo nariy susi
rinkimas įvyks š.m. vasario men. 27 d. 
Vyčių saieje, West 47rh Street- 
Pradžia 1 vai. Po susirinkimo — ka
vutė. > J. Jurkšaitis, pirm.

TEL. 233-8553 
Snrvica 855-450S, 06058

DR. A K GLEVECKAb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIAL Y BĮ; AKIŲ LIGOS

A9O7 West 103rd Stiwt

Valandos pagal susitanm^.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA UKTUVISKAI 
2618 W. 71st St T»L 737-5149 

Tikrina akia. Pritaiko akšniuc 

ir “contact lenaea”.

— JAV Valstybės departa
mentas patiekė Kongresui ra
portą, kuriame sakoma, jog So
vietų Sąjungoje yra 1,100 darbo 
stovyklų, su 4 milijonais vergi
joje laikomų darbininkų. Iš to 
skaičiaus bent 10,000 gali būti 
skaitomi politiniais ar religijos 
kaliniais.

. — Australijos Darbo partija
j vasario 7 d. išrinko buvusį prof
sąjungų lyderį Bob Hawke savo

i vadu. Jo svarbiausias uždavinys

l)r. LEONAS SEIBUTISI 
1MKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRUROUA 
UM WEST STREET

had carefully re-examined the 
situation with respect ..to the 
strip of Lithuanian territory and 
has concluded that our eiaim to 
this strip of territory and the 
Soviet obliagtion. to cede it. arė 
incontestable. Under the present 
circumstances, . however, the 
cession of this strip erf territory 
would be extremely incovenient

— Gegužės mėn. britų prin
cesė Anne lankys afganistanie
čių pabėgėlių .stovyklas Pa
kistane. ‘ • =■

KNOW YOUR HEART
Ofiao telefaM*: 77ft-2UG,

f L 0 ii i D A
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir ilapųmc 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 3371* J 

Tel (8132 321-420f
i i ■!. ui 

^ERKRAUSTYMAl
MOV ING 

u«tdiaMt — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

trumam Master ChaiRt 
ir VISA kortele*.

K. tEKKNAS. T«L 925-8064

H€U»*OUR HEART FUND

Jhelp yoor HEART

MOVING -
Apdraustas perkraustymae 

M Įvairiu atstuny.

ANTANAS VILIMAS
T*l. 876-1882 arta 3764996

SOPHIE BAKCUS
RADIJO AE1MOS VALANDOS

Seitadiemaū ir s^malieoial*
DUO 8:30 iki 9 JO vai. ryto.

• Stoties W0PA - 1490 AM 
transliuojamo* ii mūšy studijo* 

Marquotto Parko.

Vedaja — Aldona Douitua 

ToloL: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AYE.
CHICAGO, IL 60629

)

Sylvia Z. Lew*. s member of the Natior^al Homa Fsfhifast 
Zasfja, if Floor Fatšiio* SptaiaUft, GAJ Corporation

Th ’Great Room’ latest Trend Is Interiors 1

J" “Lietuvos Aidai’*
KAZt BRAZD1IONYTŽ 

Programa* radėja

Eaadiea nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vtL vakaro.

Viso, Uidos ii WCEV atotiea.
bthfi* 1400 AM.

St Petersburg. Fla.. 12:30 vaL p.®
U WHS Įtoties, 1110 AM banga.

264S W. fltt Street

Chicago, nHttnta 60629 
TeieL 778-5374

_i—į -- ■!«- i ■'

%---- ■■ ——— —

Walls between room* in 
the home began to disappear 
ia the early 1956’® whes the 
•o-caM “open floor plan” 
hi interior® enjoyed great 
popularity. Am acceleration 
of home building caused 
by returning of World
Warn.

Th® dettr® for io5Dethir< 
different from ifir two4tory 
homes tnany mricemen had 
left when twe> Mregt off to 
war turned the mw “lAnch- 
ity)en houses into a trend. 
Climbing stairs became 
as all-onedrrel living was 
embraced by new families 
coping with the posVwai baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It h called 
*the great room” whicn in- 
Morporatm living* dining and

I

SVARBŪS DOKUMENTAI
LIETUVIAMS ŽINOTI

(Tęsinys)
Telegram — Very Urgent 

No. 1363 of July 13
Moscow’, July 13,1940, 7:04 p.m.
Received July 13,15440, 9:10 p in.

Reference your telegram of 
the 8±li, Nr. 1164, and my tele
gram of the 12th, Nr. 1348.

Mole lev summoned me today

wire. Perhaps, the Soviet 
quest can be used 
through our economic 
naneial deinapife with

re
put

and fi-
respect

L-), ciflici in gold of gčŠSs, ai 
Germany may prefer, for the 
retention of the strip of terri
tory by the Soviet Union.

The text of the memorandum 
will be sent Wednesday via 
courier by plane.

Schulenburg”
* •> »

V. Molotovas taip Hitleriui 
atsakė:

Secret protocol
The German Ambassador, 

Count von Schulenburg, Pleni
potentiary of the Government 
of German Reich, on the one 
hand, and the Chairman of the 
Council of Peoples Comissars of 
the U.S.S.R., V. M. Molotov, 
Plenipotentiary of tire Govern
ment of the U.S.S.R., on the 
other hand, have agreed upon 
the following:

1. The Government of the Ger
man Rtich renounces its claim 
to tire strip of Lithuanian terri
tory which is mentioned in the

Sehulenburg” Secret Supplementary Protocol 
Į išdėstytą telegramą Vokie- September 28, 1939 and 

tijos užsienio reikalu ministėris which has been marked on the 
v. Ribbentropas atsakė šitokia maP attached to this protocol; 
telegraftą: j 2. The Government of the
£he Ręich Fareign Minister to Union of Soviet Socialist Repub
lic German Ambassador in the' is prepared to compensate 

Soviet Union (Schulenburg) į the Government of the German 
Telegram No. 1339 of Aug. 2: Reich for the territory mention- 
Berlin, Aug. 2, 1940, 4:24 p.m.! ed in Point 1 of this- Protocol 
Received Mosfeew, August 2,' by paying 7,500,01)0 gold dollars 

1940,8:45 p.m. jor 31,500,000 Reichsmarks to
Reference your telegram of Germany.

July-13, No. 1363. The amount of 31,5 million
You arę requested to inform Reichsmarks will he paid by the 

Herr Mofotov that the Reich! Government of the U.S.'S.R. in
and difficult for -th,e Soviet. Government has .taken cogni-{the following manner: one-eight 
Government:. Tl^eiqre; Stalin zance'of the yvisih of toe Soviet j — that is, 3,937,500 Reichs- 
and he hiniselt earnestly, request Governih^rt^lt Germany leąvę l marks, in nou-ferrous metal del- 
the German. Governiųent to con- įo įjie Soviet. Union that-part of liveries within threė^ months af- 
sider whether, . in., conformity Lithuania Allocated toGermany J ter the signing of this Protocol, 
wifid; the extr^p^A^y. friend-| by the Moscow agreements. This j the remaining seven-eights, or 
ly relations bejyvėeii AĮėrmany -- ' ,
and the Soviet a way
cannot be found which would 
leave this strip.of territory per
manently with Lithuania. Molo
tov added, .that .we equid of 

'course at any timet-meve the 
population of 5 German origin 
out of Lithuania, aswėll as put. 
of this strip of-territory. Molo-, 
lov stressed again and again the 
difficulties .. whieh w:ould ■ at

that is, 3,937,500 Reichs-

would represent' ą rather con- i 27,562,500 Reichsmarks, in gold 
siderable change in the Moscow j by deduction from tire German 
Treaty to the disadvantage of gold payments which Germany 
Germany. Before tire Reich Gov- is to make by February 11, 1941 
eminent can consider the mat- in accordance with the corre- 
ter in detaail, therefore I should i spondence exchanged between 
be interested. in hearing what; the Chairman of the German 
quid pro quo the Soviet Gov-; Ec on om i c Delegation, Dr. 
erment would propose. Į Schnurre, and .the People’s 

' Ribbentrop” Comissar for Foreign Trade of 
« ♦ .the U.S.S.R., Herr A. I. Miko-

, į Rusai tuoj pat davė tokį at- yan, in connection with the 
present result for .lhe Soviet 
Union from the cession of this: 
strip of territory,, and he made 
his and Stalin’s request seem 
very urgent by repeatedly ex
pressing hope of a German con
cession. Request instructions by

55

sakymą:

Soviet Union (Schulenburg) to 
the German Foreign Office 
Telegram.

. Very urgent — Secret.
No. 1638 of August 12.
Moscow, August 13, 1940

: ' " “Agreement of Jan. 10, 1941”
The German Ambassador in the concerning reciprocal deliveries 

in the second treaty period on 
the basis of the Economic 
Agreement between the German 
Reich and the Union of the So
viet Socialist Republics of Feb
ruary 11, 1940.

! 3. Tliis Protocol lias been exe- 
1940, Įcuted in two originals in the 

German language and two origi
nals in the Russian language 
and shall become effective im
mediately upon signature.

Moscow, January’ 10, 1941.

Received August 13, 
4:25 a.m.

Reference my telegram of the 
7th, No. 1590.

Concerning the Lithuanian 
strip of territory Molotov today* * * I
handed me a long memorandum For the Government
stating that territorial compen- of the German Reich: 
gallon was unacceptable to tlie; Schulenburg 
Soviet Union, birt declaring, (Seal)
readiness to pay 3,860,000 gold ! 
dollars within 2 years (i.e., half 
of the sum the UJS.A. paid to 
Russia for the cession of Alas-

food preparation actirites In* 
to one huge space.

The spacious Mgreat moMw 
shown here features tn er’ee* 
tic group of contemporary 
furnish ings. The' 
concept b further mshanced 
by Joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through th* or the 
same elegani af e^dc-pait^rM 
floor čoverinį. It U OAT ® 
handsome sheet vinyl in the 
M Newburgh BHfck” bs. 
White. ’ 9 \

This GAFSTAR SoMrėd 
floor has an easy-cars no-Wax 
surface. The deeply textured 
pattern * th| Ibbk w 
real brick, yet 5 retains JU 
natural shine with Utth 
tenance. The Qu?et-Cor fosm 
inteflayer provides 
warmth noise reducOon; 
Available in 9* and 12* widths 
at ydux nearest home improve 
m ent center of 
dsalaio a

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TJF3 OH

u _ T
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ė

.... ' '■ ........------

*

Funeral Home and Cremation Service J
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. |
FD. LE. Chicago, IL 60608 j
(312) 226-1344 24 Hour Service į

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

PETKUS
' TĖVAS IR SŪNUS I

I MARQUETTE FUNERAL HOME j

i 2533 W. 71st Street Į
I B 1410 So. 50th Avė., Cicero | 
J W Telef. 476-2345 I

» TRYS MODERNiŠKOS KOPLYČIOS | 
j • . s

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME I
I

1424 Siuth 50th Avenue I
Cicero, III. 60650 j

TeL: 652-5245 |
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: s

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aiksres automobiliams pastatyti

By authority of the 
Government of the U.S.S.R.
V. Molotov
(Seal)
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SVEIKINU NAUJIENAS
sudėtis virto iš jos sipnumo 

šaltinio jėgos ir klestėjimo šal
tiniu”.

Šia proga tenka pasakyti, kad 
sovietiniai raudonieji komunis
tai, siekdami sukurti vergų “ro
jų”, išžudė arti 100 milijonų 
nekaltų žmonių. Argi iš tokių 
žmogžudžių sąmoningai protau
jantis lietuvis gali tikėtis kokios 
malonės? Tikrai, kad ne!

Kada šiuo metu vyksta lemia
mos rungtynės tarp Rytų Eu
ropos vergiją nešančios Sovietų 
(rusų) imperijos ir Vakarų pa
saulio tautų demokratijos, vado
vaujant JAV-ėms, nepasimeski- 
me. Remkime Vakarų pasaulio !

Sveikinu visų lietuvių laik-, ie 
raštį Naujienas, kovojantį už 
IJetuvos laisvę, keliaujantį po 
platų pasauli, jo 69 metų sukak
ties proga.

Naujienos yra vertinamos to
dėl, kad jos kovojo ir tebekovo
ja už demokratinius principus, 
pasmerkdamos tiek ruduosius, 
tiek ir raudonuosius Lietuvos 
okupantus.

Tie Naujienų dienraščio stei
gėjai — pirmūnai jau amžiny
bėje, tačiau Naujienų ir dabar
tiniai redaktoriai skelbia demo
kratines idėjas ir griežtai pasisa-. 
ko prieš Lietuvos okupantą —t 
rusus ir jų tarnus, gyvenančius 
okupuotoje Lietuvoje ir laisva-' pastangas kovoje už visos žmo- 
me pasaulyje. Jei ne Naujienos, 
ar mes, gyvendami toli nuo Či
kagos, žinotumėm kaip Jauni
me Centro patalpose yra rodomi 
okupuotoje Lietuvoje pagamin
ti, komunistų propagandai nau
dingi filmai.

Naujienos ir šiandieną atlieka 
patriotinį darbą, ’pkj’-iai infor- darbais susinaikins. Ateis ank: 
muodamos apie tuos nuovokos čiau 
netulinčius, “patriotus”, kurie 

klaidina lietuvius, siūlydami, 
kad ir tokias nesąmones — už
megzti derybas su 
(nesako — okupuota) Lietuva. Kartu su VLIKu, ALTa jun_ 
ir pradėti pasitarimus palengvi-j kimės į Lietuvos laisvės kovo- 
nimui žiaurios okupacijos.

Jei išalkęs vilkas pagauna prisidėkime darbu bei aukomis, 
ėriuką, tai jis jį ir suėda. Taip • Junkimės į Naujienų rėmėjų 
daro ir rusiškas komunizmas, gretas, nes Naujienos yra vie- 
Jei jis koki kraštą okupavo, tai nintelis dienraštis laisvame pa- 
žudo be pasigailėjimo kiekvieną, šaulyje, be nuolaidų kovojantis 
kuris mėgina pabėgti, gelbėda- už Lietuvos laisvę. Naujienos 
imas savo gyvybę. j yra vienintelis dienraštis, kuris
/ Raudonosios sovietų (rusų) remia ALTos, VLIKo, BALFo 
vergų imperijos valdovai pasi- veiklą; Jose yra plačiai aprašo- 
keitė, bet nepasikeitė ten vyk-'mi šių veiksnių dirbami ir jau 
domasis teroriiš. Koncentraci- atlikti Lietuvos išlaisvinimo dar- 
jos vergų lageriai kaip buvo bai. J. Šarapnickas
anksčiau, tebėra ir dabar. J.:,f>--------------------j
Andropovas, tapęs Sovietų yer- _____ ...._ ... _
gų imperijos valdovu, savo kai-!*** T 5 11 H B ą j 
boj’e pareiškė: “Realūs kokybi-J, .
hiai pakitimai, įvykę per 60 me-, 
tų nacionaliniuose santykiuose,1 *
rodo, kad nacionalinis klausimas Vladas Jasiulionis, iš May- 
tpks, kokį jį mums paliko, iš- wood, Cal., rašo: 
naudotojiška santvarka sėkmih- “Gerbiamieji! Nelaukdamas 
gąi išspręstas — išspręstas galu- priminimo, siunčiu $80—40 dol. 
tinai ir negrįžtamai. Pirmą kar- už prenumeratą, o likusieji $40 
tą istorijoj daugianacionalinė ša_ už kalendorių ir Naujienų pa-

n i jos laisvę. Remkime ALTą, 
VLIKą moralai ir medžiaginiai, 
nes šie veiksniai pažįsta sovieti. 
nic (rusiško) komunizmo klastą 
bei užsimojimus ir sugeba vado-! 
vauti kovoje už Lietuvos laisvę.

Kiekviena vergų imperija nė
ra amžina. Ji pati savo žiauriais

— o ji tikrai 
ateis — ir ateis Sovietų (rusų) 
vergų imperijai žlugimas. O ta
da atgaus laisvę ir mūsų gim- 

dabartinei tas kraštas — Lietuva.

Į tojų eiles ir, pagal sugebėjimą,

už kalendorių ir Naujienų pa-

Aleksas Ambrose,

ramai. Linkiu Naujienoms sėk
mės”.

Dėkojame.
A. Grabrs, iš Orinda, Cal., at

siuntė prenumeratą vienerieins 
metams ir pridėjo $35 kaltndo- 
riui bc-i Naujienų paramai.

Joe Lazauskas, iš Munster, 
Ind., užsakė Naujienas metams 
Kseckausk m« gw. West Palm : 
bench, Florida.

i

Veronika Kraszewski, iš Flo
ridos, atsiuntė prenumeratą me
tams ir $50 Naujienų paramai. .

Dėkojame. į

Joe Kr:zik, iš Marquette Par- i 
ko, užsisakė Naujienas.

Dėkui. |

Hill

oi

.V ™ 5WK

A. Purrs, iš Richmond 
NY, rašo:

“Siunčiu inon.y orderį $150 
pratęsimui laikraščio Naujienų ( 
prenumęratos dar trims me-; 
alms. Kas liks nuo prenumera- • 
tos, skiriu laikraščio paramai.} 
•Jums padėka už geras naujie- • 
nas ii' Sviloniui už gerus slraips- . 
nius“.

Nuoširdžiai dėkojame.

Sekantieji skaitytojai pratęsė / - - - - ----------------
prenumerata vieneriems metams » ..... .. .... .... ‘ v , , , bes lietuviu parapijos saleje.ir pridėjo po $;> uz kalendorių: . x, T. ‘ J , ‘ s Newark, N.J., ruošiamas įskil-L. Dubauskas,., is Clarendon i . „ ,.. , , , . .tin Til a T7 1- -V . mingas Radijo banketas m bailins, III., A. Fohus, is Marquete ,.,, . -v litis su gražia menine programa.Parko, H. Gečas, is Marquette n . i >,
Parko, Martha Jurkšaitis, iš’" ra Z'a 'a • va - 
Chicago, Ill., A. Plavichus, iš j
Cleveland, Oljio, L. Samauskas, -gienė telefonu pranešė, kad Su- 
iš Marquette Parko, A. Skopas, • valkiečių draugijos narių susirin- 
iš Cicero, III.

Po $2 — Emilis Hermanas, iš rio 25 d.. 6 vai. vak. Vyčių sa- 
Marquette Parko, ir A. Balchu- : Įėję, 2455 W. 17th St. Bus svar-

i bus susirinkimas su užkanda, 
į Visi nariai privalo šiame susi- 
[ rinkime dalyvauti.

— Chicagos Lietuvių Spaudos

— Sekretorė Eugenija Strun-

kimas įvyks penktadienį, vasa-

nas, iš Chesterton, Ind.
Dėkui visiems.

— “Lietuvos Atsiminimu“ ra- * 
dijo valanda, New York - New 
Jersey, kuriai vadovauja prof. klubo susirinkimas įvyks kovo 
dr. Jokūbas Stukas, nuo šių ine- nit>n- “1 d., 7 vai. vak., Lietuvio 
lų kovo 4 dienos bus transliūd-' Sodyboje, esančioje 6515 S. Ca- 
jama iš WEVD stoties (97.9 FM Hfornia Avė. Nariai prašomi 
banga) kiekvieno penktadienio Sausiai dalyvauti ir kelti aikš- 
vakare, tarp 10-tos ir 11-tos vai. Jtėn pastebėtus netikslumus. Bus

1 » 1 •• • v 1 • - -

— “Lietuvos Atsiminimų’’ rai 
dijo valandos gyvavimo 42-oms 
metinėms paminėti, š.m. balan
džio 30 d., šeštadienį, šv. Trejy-

diskusijos iškeltais klausimais 
ir kiti įvairūs pasitarimai.

Valdyba

— šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinių vadovybė praneša, kad ko
vo 1 d. prasideda pavasarinis 
kapinių valymas. Norintieji su-

Nmi«L Žemi — Pardavimui 
BEAL ESTATE FOR SALI

Mamai, Žam4 — Raida vi 
RIAL ISTATI FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERT1MAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

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

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

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 $1) 
Siųsti Čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

sitaupyti žiemos papuošalus 
kantiems melams, prašomi 
kovo 1 d. juos pasiimti.

se
iki

Pažinkime VLIKą
Ketvirta vakaronė tikslu su

pažindinti jaunimą ir visą vi-1 
suomenę su VLIKu ir jį suda
rančiomis organizacijomis įvyks 
š.m. vasario 25 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro Jaunimo Centro kavinė
je. Šioje vakaronėje bus paskai- } 
ta apie VLIKo tarybą, jos sudėtį į 
bei paskirtį ir taipgi bus prista- Į 
tylos trvs VLIKą sudarančios i

i
MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw. ■

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto loUfim*. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX 

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

4ELP WANTED — MA! 2-FEMALE- 
Reikia Darbininku ir Darbininkiv

DĖMESIO
62-SC METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui ■utomebllie 
Liability apdraudimas pensdal»- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
Teh 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

p ARVYDAS KIELA
hč 6557 S. jalman Avenue

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-17E

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time, at home. ■ 

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, 1040 Lone' 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

grupės, būtent: Lietuvos Social- weekly paychecks mailed directly
demokratų Partija, Lietuvos 
Ūkininkų' Partija ir Lietuvių 
Ūkininkų Sąjunga.

Visas jaunimas ir jo organi
zacijos — jaunimo SąjungrT, 
Studentų Sąjunga, skautai, atei
tininkai neohthuanai ir plačioji 
visuomenė maloniai prašomi 
šioje vakaronėje dalyvauti. Įėji
mas laisvas, jokios aukos nebus, 
renkamos.

VLIKo Tarybos Komisija 
Jaunimo Reikalams

---Ir-—~ . --------— 1

MISCELLANEOUS 
' {vairus dalykai

A-T VERAS

Laikrodžiai Ir branfenyM*
Pardavimu Ir Taisymu
2646 West S^th Stnot f 
T»L REpuMIc 7-1941

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout)

111 - ■ -Į . ■

Siuntiniai į Lietuvį

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A Gnssen — MINTYS IR DARBAI. 259 psL liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dieias ii 

susiru pinimą   ------------------------:?8.00

£>r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata U 
grožis. ' Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr.. A. J. Gossen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kaino© pri

dedant SI persiuntimo išlaidom*.

83.00

F2.00

Se. ZALSTXD BT-, CHICAGO, H.

h bei rūkyti švieži ungu
riai.

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Tel. 337-0263

REPAIRS — IN GENERAL 
fvairūs Taisymai

TAISO orio VĖSINTUVUS, j 
ŠALDYTUVUS, SKALBDIO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erman Dečkys 

Tel. 585-6624

JOHN GIBAHTS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

ENERGY
WISE «

Chang* the oil and 
filters every 3,000 to 
6.000 miles to avoid 
wasting gasoline. -

Don't be a Bom Loser!

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

M. ŠIMKUS
Notary Publte. ;

INCOME TAX SERVICI 
4259 S. Maptawood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, įminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

40642, - 4244454
trn hu O'-r •'*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, UI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitarimu

6606 S. Kedzie Are. 
Chicago, 111. 60629
TeL: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR Kl

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS“
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