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. TAIKĄ, - TVIRTINA EGIPTAS i
Sirijos prezidentas atsisakė priimti Alfreda 

Athertoną ir tartis taikos reikalais
KAIRAS, Egiptas. — Artimuose Rytuose taika labai reika

linga, bet ji nebus pasiekta be JAV intervencijos,—pareiškė Egip
to premjeras. Tvirtinama, kad Egipto prezidentas yra tokios pa
čios nuomonės. Egiptas buvo pasiruošęs siekti taikos ir daryti 
nuolaidas, bet su dabartiniais Izraelio vadais negalima susikal
bėti — Izraelitai nori taikos su Egiptu, bet jie napasitiki egptie- 
čiais. (Palestiniečiai, vadovaujami Arafato, yra pasiryžę nužu- 

. dytf Egipto prezidentą, bet izraelitai ir toliau rodo savo nepasi
tikėjimą. - - - -

Taikos nebus su naujais 
kolonistais

• Izraelio premjeras ir toliau 
tvirtina, kad izraelitai turės pa 
silScti dabar-laikomose Egipto 
žemėse net ir tuo atveju, kai 
Sinajaus pusiasalis bus atiduo
tas Egiptui. Karo metu jie nori 
visur turėti savo šnipus/bet jie 
tuos * šnipus' nori laikyti Sina
jaus žemėse net ir taikos metu. 
Jeigu Izraelio vadai nori palikti 
šnipas Egipte ir turėti teisę pa
siųsti savo. karo jėgas jiems 
gintį tai ~ kokia čią taika# — 
klausią egiptiečiai. Be to, Egip
to prezidentas nenori tokios tai
kos, kurios metu Izraelio kariai 
tųrė|ų $£isę\ įsiveržti į Egipto 1 
teritorija.-^ - - . . 1

■ 3. ' 'Ar. .k* . j . . J — Kipro salos prostitute Pa-
EgfpUs bandys tęsti pasita- Įnajota Cocondou liudijo tes- 
’- Z; > rmnK j mui, kad ji praleidusi naktį kar-

yra pasi-K^ dviem jalestiniečiais, nu- 
pasitarimus Rusais Egipto žurnalistą ei 

tUnnri Sab^ žurnalistas nužudytas po

TRUMPAI 1$ VISUR

—Japonijos premjeras Takeo 
Fakuda geg. 3 d. atskris į Wa
shington, kad galėtų aptarti 
su prezidentu Carteriu Japoni
jos ir Amerikos prekybos ba
lansą.

— Meksikos vyriausybė leido 
mokslininkams prižiūrėti 800 
mylių tiesiamą vamzdį, kad vis 
kas būtų gerai nutięstą^ir su
jungta. Iš Japonijos^ atvežtas' 
vamzdžiais bus tiesiamas ilgas 
vamzdis degamam gesui į mie
stus stumti.

Kremlizus valdovai, norėdami apginti savo privilegijas, pakėlė degalų kainas dvigubai, 
kad automobiliu įsigijusieji gyventojai negalėtu jais važinėti. Lietuvoje likusieji, 
giminės iki šio meto prašė nupirkti jiems automobilį, bet dabar prašys ^atsiusti pinigv; 

kad galely" Įsigyti dvigubai brangesni gazoliną.

NACARAGUOJE ŪKININKAI P.4SKELBĖ
•s VISUOTINĄ STREIKĄ

^‘l^aįjdįitolonijį 'savo že- 2 valandų atsisveikinus su pro- 
mėje. Izraelio politikai tvirti- 
i»;’kąį’.iąnū pasibaigus iš Egip ‘ \ \
^žemiiį.išeis riša^Izraelio ka- pia skirti mirties bausmę už 
riųomenė,.bet dabar jie kovoja 
<^' teisės įžengti j Egipto že
mes, bet kada. ‘Tokios taikos 
Egiptas nenori. Egipto preziden 
tas. yra pasiruošęs tartis, bet jis 
nori, kad Izraelis respektuotų 
Egipto suverenines teises ir ne
bandytų palikti Sinajaus kal
nuose savo kolonistu.
.Sirijos prezidentas nesikalba 

su Athertonu v
Sirijos prezidentas Hafes Asa

das atsisakė įsileisti į Siriją Vai

— Kipro salos įstatymai lie-

Rektorius uždarė Managua universitetus, kai 
kareiviai paleido šūvius į studentus

MANAGUA. Nicaragua. — Nelemta žurnalisto Pedro Cha
morro mirtis sukėlė tokį didelį pasipiktinimą visame krašte, kad 
jis neaprimo iki šios dienos. Pirmadienį nacionalinė gvardija pa
leido kelis sūvius į beginklius gyveoentojus ir studentus. Antra
dienio vakare, laidojant tris karną, užmuštus studentus, vėl kilo 
neramumai ir kareiviai iš naujo paleido kulkas į studentų minią. 
'Pirmadienio ir antradienio policijos ir karių elgesys su begink
liais žmonėmis sukėlė tokį pasipiktinimą, kad trečiadienį visoje 
Nicaraguoje paskelbtas streikas.

Reikalauja, kad prezidentas # tojai nebalsavo. Abiejų univer-
žmogaus nužudymą.
RINKIMAI KOLUMBIJOJE
SAGOTA.— Julio Cesar Tur

bay, kuris savo rinkiminę kam
paniją vedė paremdamas paža
dais pagerinti Kolumbijos skur 
džių gyvenimą, pirmadienį pa
skelbtas kaip Liberalų partijos 
daugiausia’ balsų laimėjęs pre
zidento pirminiuose rinkimuo
se.

Jei galutinai pasitvirtins, kad 
liberalas Turbay tikrai gavo

stybės Sekretoriaus Vance pa-j daugiausia, tai birželio 4 d. vi- 
vaduotoją Alfredą Athertoną. suotinuose rinkimuose jis turės
Prezidentui nepatinka JAV po-Į dar persiimti su Konservatyvų mą. Trečiadienio rytą preziden- tose valstybėse, politinių kali-
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sitetų rektorius uždarė aukšą- 
sias mokyklas vienuolikai die
nų. Jis mano, kad per tokį lai
kotarpį nuotaikos atslūgs ir 
krašte grįš mokslui reikalingas 
ramumas.

Kalėjimų kultūra

LAMS, KAVAI
INFLIACIJA JAUČIAMA VISOJE 

SOVIETINĖJE SISTEMOJE
Valdovai pakėlė maisto kainas, bet algas 

pakėlė tiktai maršalams, policijai
MASKVA. Rusija. — Nuo šių metų kovo 1 dienos sovietų 

valdžia pakėlė kainas degalams visoje sonetų teritorijoje šimtu 
procentų. Aiškėja, kad gazolinas yra pats j antra ilsias degalas 
visoje Sovietų Sąjungoje. Sovietų valdžia keliais atvejais siūlė 
labai geras sąlygas keliems Amerikos biznieriams, kad jie pra
dėtų gręžti didelius degalų šaltinius, esančius Sibiro šiaurėje, 
bet iki šio meto Amerikos ir Japonijos biznieriai nepriėmė so
vietų valduos pasiūlymų. Sovietų valdžia norėjo, kad Amerikos 
ir Japonijos-biznieriai investuotų stambias sumas žibalo 
nėję, bet jokių garantijų apie išmokėjimą komunistinė 
nenorėjo duoti. Be to. sovietų valdžia neskuba mokėti 
-kolas.

praino- 
valdžia

senas

Nutarimas pakelti gazolino-------------- =-----------

Filipinų prezidentas 
rėš mokėti daugiau ne tik kai-’ i «jv* <
chozininkai ir sovehozai, bet ir! 11^3161(171 H OpOnCHlO 

;tie komunistų partijos nariai ir į 
valdžios pareigūnai, kurie viso
kiais būdais pajėgė prasistum
ti aukštyn ir įsigyti automobi-

Rinkimai Kolumbijoj 
; bomboms sprogstant
I

Į BAGOTA, Columbia. — Sek- 
1 inadieni kariuomenei gatves 

kontroliuojant Kolumbijoje pra' 
įėjo rinkimai atstovų į seimą ir 
savivaldybes ir ta pačia proga 
Liberalų partijoje pirminiai pre 
zidento rinkimai. Viena maža 
bomba sprogo prie Nikaraguos 
ambasados durų, kaip spėjama, 
reiškiant protestą prieš Nikara
guos prezidento Anastasio So- 

jmozos valdžią. Niekas nesužei- 
Ifita. 

z
pasitrauktų

Protestuojantieji studentai ir 
ūkininkai reikalauja vieno da
lyko— prezidentas Somoza pri
valo pasitraukti. Somoza šeima 
jau valdė kraštą 43 metus. Kra
što gyventojai negalėjo pakelti 
dar trijų Somozos metų. Prezi
dentas . pareiškė, kad jis pasi
trauksiąs 1981 mtais, tuo tar
pu krašto gyventojų tarpe vy-j Laisvosios (Federalinės) Va- 
rauja įsitikinimas, kad jis pri-jkarų Vokietijos spauda skelbia, 
valėtų pasitraukti tuojau Iki j kad Ryt ų Europos “socialisti- 
šio meto nebaigtai tardymas j nio” bloko, tai yra Sovetų Rusi- 
apie laikraščio leidėjo nušovi- į joje ir jos pavergtose bei pajung

šesių bombų sprogimas ketu
rių rinkiminių apygardų būsti
nėse penktadienį ir šeštadienį; 
vienoje sužeidė 4 asmenis. Val
džios pareigūnų pranešimais, 
keliose provincijos vietose įvy
ko susirėmimų ir susišaudymų 
tarp kairiaspamių partizanų ir 
kareivių ir buvo padegta vienos 
provincijos departamentinė krau 
tuvė, bet aukų gyvybėmis nebu
vę. Rinkimų rezultatai sekma
dienį dar nebuvo žinomi.

Filipinų prezidentas Ferdinan
do E. Marcos sekmadienį jau an 
tra kartą atsisakė paleisti iš ka
lėjimo opozicijos lyderi Benig-liūs. Nukentės ir tie žmonės, ku 

riems Amerikos lietuviai padė-’no S. Aquino, kad galėtų daly
je įsigyti automobilius. Dabar rvauti balandžio mėnesį laikinos 
jie turės mašinas. ' - * • 1—:------ ‘
degalų. "Gazolinas, 
Lietuvoje vadinama
nuo kovo 1 denos bus dvigubai įkelti kenksmingus Filipinų sau- 
brangesnis.

Pabrangus degalams, teks 
kelti kainas ir maisto produk
tams. Dabar tos kainos nebus 
jaučiamos, bet ateinantį pava
sari, kai teks dvigubai daugiau 
mokėti už automobiliams, trak
toriams ir sunkvežimiams rei
kalingus degalus, tai teks kelti 
kainas ir žemės ūkio gami
niams.

Be degalų, sovietų valdžia pa
kėlė’kainas kavai, auksui ir šo
koladui arba jam gaminti var
tojamiems produktams. Auksas 
sovietų valdžiai reikalingas už
sienio prekybai, o už kavą val
džiai tenka, žymiai daugiau mo 
keti, negu mokėjo iki šio me
to.

bet neturės' nacionalinės asamblėjos (sei- 
okupuotojė! mo) rinkimuose. Jo paleidimas, 

s benzinu,, kaip valdžia*tvirtina.’galėtu su-

zicija palestiniečių klausimu, į partijos kandidatu Bellsario ir 
todėl jis visai nenori klausyti 
apie bet kokius taikos pasiūly
mus. Sekretoriaus pavaduoto
jas pranešė, kad jis veža ne tik 
sekretoriaus pasiūlymus taikai, 
bet ir paties prezidento Carte- 
rio pranšimą Sirijos preziden
tui, bet Asadas visvien atsisakė 
priimti Athertoną.

Egipto prezidentas yra įsiti
kinęs, kad be JAV intervenci

kitais. Neoficialiomis žiniomis 
Turbay gavo 61% balsų.

tas Somoza pareiškė, kad jis su
tinkąs sudaryti komisiją žurna-

kalendorelis
Kovo 2: Elena, Jovinas, Naida, 
Ahnooė, GiUutas, Galiūnas.
Strafe teką 037. leidžiasi 5:40.

jos taikos Artimuose Rytuose 
nebus.

EGIPTAS SEKA KIPRO 
TEISMO EIGĄ

Visas Egiptas labai atidžiai 
seka visą Kipro saloje prasidė
jusį teismą dviem palestinie
čiams, nužudžiusiems geriausią 
Egipto žurnalistą Jusifą ei 6e- 
bai. Jie pagrobė Kipro salos ke
leivinį lėktuvą, buvo pagrobę 16 
įkaitų, bet tai turės būti antra 
byla. Dabar teismas sprendžia 

j tiktai žurnalisto nužudymą. 
Kipro įstatymai reikalauja bau
sti mirtimi žmogų, kuris nužu
dė kitą žmogų. Egiptas labai ati 
dfiai seka teisme liudininkų pa- 

. reiSkimus ir lauks teismo spren

nių skaičius yra žymiai didesnis 
negu kitose diktatūrose,

i Čilėje ar Pietų
koj.

i

pavyz-
Afri-flisto Chamorro mirties aplinky- džiui 

Įbėms ištirti ir atiduoti teismui 
’ žudikus. Bet gyventojų daugu
ma nebetiki, kad tas teismas ga ! Wetzlaro Evangelikų 
lėtų ištirti visas nužudymo ap-įga. pasinaudodama federalinės 
linkybes. j valdžios turimomis žiniomis,

{skelbia, pavyzdžiui, kad Čilėje Gvventoius bando apraminti « .... . . .. x politinių kalinių ar ištremtų
U mn,s }yra 341, Pietų Afrikoje dėl po-

Nacionalinė gvardija bando Mitinių pirežasčių kalinami 450 
raminti nepatenkintus gyvento-! žmonės ir namų arešte 170, tuo 
jutf įsakymais ir kulkomis, bet 1 tarpu kai vien komunistų val- 
nuotaikos yra tiek įtemptosjcad I domoje rytinėje Voiketijos da- 
valdžios įsakymai gyventojų ne Į lyje įvairiose kalinimo įstaigo- 
veikia ir kulkų jaunimas nebi- se laikoma daugiau, kaip 5,000 
jo. Gyventojai yra įsitikinęjcad politiniais sumetimais areštuo- 
prezidentas nėra legalus krašto tųjų. Pačioje Sovietų Sąjungij 
valdytojas. Prezidentūrą jis po-i

‘ siekė savo tėvu ir policijos pa
galba. Prezidentas bandė pra
vesti rinkinius į savivaldybes, 

»bet opozicija Šiuose ‘‘rtnkiniuo-

Sąjun-

atsargiausiais tarptautinių in
stitucijų apskaičiavimais poli
tinių kalinių skaičius toli pra
lenkia 100,000. Net Kambodžo
je koncentracijos lageriuose lai

Baltieji bėga iš 
Pietų Afrikos

JOHANESBVRG, P. Afrika. 
Nežiūrint į visus vyriausybės 
užtikrinimus, kad baltiems gy
ventojams bus garantuotos pa
grindinės pilietinės teisės, kad 
baltieji galės gyventi, dirbti ir 
Įvairiais amatais varstis, kaip 

j jie vertėsi iki šio meto, baltieji 
vis dėlto bėga iš Pietų Afrikos. 
Jie pardavinėja savo turtą, kur 
gali, palieka jį ir skuba gyvi ir 
sveiki išvykti į užsienį, kol dar 
ne vėlu. Vien tiktai praeitais 
mtals iš Pietų Afrikos, dažniau 
šiai savo ūkius palikę arba pus
dykiai atidavę, išvažiavo 26,000 
baltų žmonių. į Pietų Afriką 
atvyko Pabėgusių iš Rodezijos, 
kur gyvenimas darosi žymiai 
sunkesnis, nes ūkininkai savo 
laukuose juu negali be pavojaus

Komunistų partijos agitato
riai, sovietų ekonomistai ir Ma
skvos universiteto profesoriai 
visą laiką pasakojo ir rašė, kad 
Sovietų Sąjungoje nebuvo ir. 
nėra infliacijos. Staigus dega-I 
lų pakėlimas rodo, kad Sovietų 
Sąjungoje atsiliepia infliacija, 
kuri kankina ir laisvąjį pasaulį. 
Amerikai tenka mokėti dideles, 
sumas už užsienyje perkamus 
degalus, bet ir sovietų valdžia 
nepjėgia pati pasigaminti rei
kalingų degalų Didelę gauna
mų degalų dalį sunaudoja sovie 
tu kairuomenė. Labai daug de
galų reikia ir policijai bei par
tijos vadams. Kariuomenė, poli
cija ir partijos vadai gazolino 
kainų pakėlimo nejaus,nes jiems 
tiekiama valdžios degalai. La
biausiai nukentės žmonės, kurie 
pajėgė įsigyti privačius 
mobilius, gymiai daugiau val
stybei turės mokėti ir įvairios 
pramonės įmonės, naudojančios 
gazoliną arba jo gaminius

Sovietų valdžia pakėlė algas 
maršalams, generolams ir pul
kų vadams, aukštiems policijos 
pareigūnams ir atsakingas val
stybės administracijos vietas 
almantiems partijoj nariams,

gumi “slūokalbius”, kospiraci- 
jas ir intrigas”.

Kariuomenės 'teisme lapkri
čio mėnesi Aquino buvo kaltina
mas subversija ir konspiracija 
su Sovietija ir Ęinija. Aquino 
buvo nuteistas.

Filipinuose, Zamboanga mie
ste, maištininkai sekmadieni pa 
grobė Prancūzijos finansų mi
nisterijos vieną aukštą valdiniu 
ką ir jį nusigabeno i savo tvir- 
tovę.Bazilan .saloje, už 10 mylių 
nuo Zamboango. Pagrobtasis 
prancūzas Pierre Huguet, 59 me 
tų amžiaus, penktadieni čia at
vyko su ekskursija iŠ Pary
žiaus.

Mačiusiųjų, paliudijimais, Hu
guet nuo tilto darant foto nuo
traukas, jį nustūmė nuo tilto į 
vandenį vienas graikas ir apa
čioje kiti du lauke valtyje. Hu- 
guetą “sužvejoję” įsitraukė į 
valtį ir nusigabeno į salą. Kad 
kas nedrįstų žmpgvagių vytis, 
jie vandenyje susprogdino ke
letą dinamito lazdelių.
Ar ir kiek išpirkimo reikalaus, 

sekmadienį nieko nebuvo Žino
ma.

PALESTINIEČIAI NUŽUDĖ 
DU IZRAELIO SENIUS

auto-

T!T ATV AS, Izraelis. — Pa- 
• testiniebiai padėjo l>ombą ties 
dviejų senų izraelitu namais, 
kuri užmušė ne tik 80 metų su
laukusį namo ^vininką izraeli
tą, bet ir. jo 78 metų amžiaus 
žmoną. Abu izraelitai miegojo, 
kai bomba sprogo. Sprogimas 
įvyko antradienįo naktį, o tre
čiadienį palestiniečiai paskelbė, 
kad tai buvo jų darbas.

bet ji nepakėlė algų už darbą ir 
nepalengvino paprasčiausių dar 
binrnky ir kolchozų vergų padė
ties. Infliacija privers juos dar 
labiau diržus susiveržti, negu
Ui firf So meto:



JONAS DAUGIU

AUŠRA JAU ŠVINTA
Kalba pasakyta Miami lietuviams minint Lietuvos Nepriklauso

mybės atstatymo 60 metų sukaktį

(Tęsinys)

turi visai naują ir savitą politi- 
nį atspalvy šiandin pavergtose 
šalyse nebekalbama apie raudo- 

. nojo režimo sugriovimą ginklo 
Pagalba, neužsimenama net ir 

, apie pačios bolševikinės siste
mos pakeitimą. Disidentai rei
kalauja tik vieno, kad esamos 

•J.. sistemos valdovai ir valdžios 
^./pradėtų vykdyti ir laikytis sa- 

į vo pačių, darbininkų valdžios 
vardu išleistų įstatymų, bei 
tarptautinių sutarčių ir įsiparei 
gojimų. Ir tuo būdu ši kova už 
žmogaus prigimtąsias teises ir 

_; asmenines laisves savaime įga- 
vo universalumo pobūdį ir į šią 
kovą nejučiomis įsijungė visi 
tos didžiosios raudonosios im- 

Jonas Daugėla peri jos gyventojai. Savaime į
šis, palj-ginamai naujas išsi- vientisą kovos grandinę įsijungė 

laisvinimo kovos būdas ir kelias vi§i pavergtieji, į bendrą kovos

frontą {iijungo Ir mūsų tau-

Bd iiol bendroje tautų išsi
laisvinimo kovoje vyravo dau
giau nacionalinis momentas ir 
tautos siekė per savo nepriklau 
somybę atgauti savo žmonėms 
laisvę, tai šiandien bendroje 
tautų kovoje siekiama išlais
vinti pirmiausia patį žmogų, ap 
saugoti jo asmenybę nuo prie
vartos ir vi$i gyvena tikėjimu, 
kad per laisvę bus įmanoma at
statyti ir valstybjnę nepriklau
somybę. Kova tęsiama ne už 
kurios nors tautų vaikymosi si
stemos įvedimą, bet už laisvę pa 
čiam žmogui ar žmonių bendruo 
menei laisvai šiuo reikalu pasi
sakyti ir laisvai pasirinkti, pa
tiems valdymosi formą.

Jeigu pačioje Rusijoje šis 
naujas judėjimas turi. daugiau 
universalinį pobūdį, tai jau pa
vergtose šalyse jis yra kiekvie
nu atveju nudažomas nacionali
stinių nuotaikų ryškiomis var
somis. Ir būdinga, kad labiau
siai šios nacionalistinės nuotai- 

• kos atsispindi ir išryškėja pa-

1

M. ŠILEIKIS

' 7* 
a 
■

l

vergtoj Lietuvoj, Jos yra ryš
kios visoje taip gausioje pogrin
džio spaudoje, jos ryškiai pas
tebimos net ir dailiojoje komu
nistų menininkų literatūroje ir 
kitose meno Šakose. Visomis 
progomis vis dažniau ir dažniau 
pasigirsta šūkis: “Rusai, lauk iš 
Lietuvos" arba, kaip Amerikos

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas .
: 7 U i H

(Tfrinyi)

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI 1
Lietuvos užgrobimo bylos tyrinėjimai 
Prokuroro Jono Talalo liūdymas USA Kongre
so komitetui ir įteikti dokumentai.
Kalėjimo viršininko liūdymas- slapyvardžiu J.
Kalnėnas, kadangi šeima likusi okup. Lietuvoje.

(NAUJIENOS Nr. 251 1954 m. spalio 25 d.)i 

LIETUVOS UŽGROBIMO BYLOS TYRINĖJIMAI 
ALT komisijos Lietuvos pavergimo dokumentams 
rinkti pranešimas apie apklausinėjimus Chicagoj. 
Š. m. spalio 18-19 d. Chicagoje'Teismo rūmuose įvyko 

Kongreso komunistų agresijai tirti komiteto viešieji po
sėdžiai. j

Apklausinėjimus vykdė Kersteno Komiteto padali-

A

[ove Up To 
tandard

If you’re not earning a full 5’4% on your rcguhir Passbook savings and* 
upto 7%% on Certificate savings, it will pay you toinpve up (o Standard 
Federal Savings. At Standard Federal a 5*4% savidgsatrount actually 
yields 5.39% and a 7H% certificate account yields &T7%. on interest 
accumulated over one year. >
fnlercs! afSIandard Federal is compounded dailyrand paid quarterly. 
Your interest check can be sent to you monthly quarterly, semi-annually 
or annually, depending on your personal requirements. Deposits 
received by the 10th, earn interest from the first 3rtd savings accounts 
are insured to $40.000 by the Federal Savings and Loan Insurance.
Corporation. <
Call a savings counselor at one of our conveniently Lxated offices and 
well move your money to a high yielding Standard Federal savings 
account, tailored to your individual needs. We can make the move for 
you quickly, conveniently and at no charge., .why not call today!

Garfield Ridge: 6141 Archer Avcnirr. Phone: 
47th and Rockwell: 2555 VV'st 47:h f.ln-ct I t.m’t

Hickory .aid Kol^ifs Rfvid pl h
Hickory Hills: Uih Cn-t k Shopping Center. Phone:

W FEDERAL SAVINGS
ASSETS OVER $385.000.000 Jr

HOME OFFICE: H92 An her /\wnue. Phone: 847-1140 ■<
DoWTiers Grove: 5100 Forest Avf*nud. Phone: 963-1140 
Lombard: 23 North Mahi Slri'el. PIhnH';627-1 140 
Aurora: 301 Wirsl (ruletui Bonlei ,ird. I’hoiir: 8*32-1140
Boulder Hill: 21 Boulder Hill !\iss. Phone: 807-1166

‘67-5200
L r n:<3

)99-1977

Eagle Lake, Wis. (Aliejus)

žurnalistai išvertė: “Kacapi go 
home”.

šis naujas judėjimas kas-' 

dien plečiasi ir auga, Drauge su ny} kuriam pirmininkavo kongresmanas Fred Bųsbey.
(resp. iš UI., 3-čios apylinkės) ir nariai R. Madden (dem. 
iš Ind.), T. Machrowicz (dem. iš Mich.), M. E. Feigan 

susirūpinimo (dem. iš Ohio) ir komiteto teisinis patarėjas J. McTigue.
Atidaręs spalio 18 d.' rytinį posėdį pirmininkaująs 

kongi esmarias r red Busbey pabrėžė Amerikos Lietuvių 
Tarybos (L<uivs reikšmės atliktus darbus, prisidėjus sa
vo vtik.a tam komitetui sudaryti ir po savo kalbos tuo
jau paketo lietuvių hudytoją buv. Vilniaus apygardos

juo vis daugiau pritarimo ran
da “eurokomunizmo” idėja.

Dar daugau ;
bolševikams sudaro naujas rei-: 
škinys, kad šis naujas judėji
mas pradėtas atskirų, tautų in
telektualų ar menininkų, šian
dien jau persimetė ir Į darbirzn 
kų mases, šiomis dienomis va
karus atsiekė žinios, 
plačiai jau pradėjo 
organizuotai reikalai 
šių, kurias jiems yr 
si “darbo žmonų” i
liaudies partija.

C

to i

Taisias savo parodymus parėmė tie^ 
irimai ir nurodė kitus gyvus Ludy- 
e rėžinės uždangos puseje bolševi-

Jau daug anksčiau prieš HeL mais: ‘
šiokį disidentinis judėjimas pa-1 ,, , . 1 . , r. .

j si reiškė t ietuvoje Jo pradiniu- Kremliaus melagingi kaltui iTH/ii Lietuvos vyriau- 
ku galbūt, tektų skaityti mūsų ■ sybei dėl tariamų bolševikų Kareivių grobimų ir žudymų, 
Zm,AIylSS^ačiau!5 ~ bolševikų provokuoti pasienio inicidentai prieš
labai platų atgarsį ne tik inte-; invaziją;
hgentijoje, bet ir kolchozų bei- beisevikų NKVD pareigūnų atvykimas kartu su 
jpaitapu studentijoje. Tarnu ’ mvazlne ^nuomene ir jų veikta dar pn» £ormahį Lietu 
Helsinkio konferencija Lituvos; prievartinį įjugimą, į SSSR 
laisvės kovą savaim įjungė į 
bendrąją pavergtųjų tautų išsi
laisvinimo kovą ir dar daugiau 
ją suaktyvino bei išryškino, 
šiandien pavergtoje Lietuvoje 
veikia Helsinkio nutarimams sek 
ti komitetas, kurio nariai nebi
jo viešai pasiskelbti šis komite
tas rado būdus ir priemones 
Amerikoje ambasadoriui Belg
rado konferencijoje sutikti la-

4. bolševikų iš Maskvos atsiuntimą savųjų, proku
rorų.

Išgalvoti kaltinimai norint iš anksto apgalvotai 
užgrobti Lietuvą <7

Liudytojas pareiškė; : . '7
“1939 m. spalio mėn. pabaigoje,- kai buvo grąžintai 

Lietuvai Vilniaus miestas ir dalis srities, aš buvau pas
kirtas Vilniaus apygardos teismo prokuroro' padėjėju, 

bai daug įrodomosios medžią- Mano viršininkas buvo prokuroras J. Bražinskas, dabar 
x v. jav Yonkers, N. Y. Pagal prokuratūros taray

binę santvarką man. buvo pavesta prižiūfėti kriminalinęmos pavergtoje L-ietuvoje. ir 5,. . ... . r. .-„A-.. >
nebojant to, raudonoji valdžia policiją, viešąją policiją ir visus kalėjimus Vilniuje 1F

- *. * vaduoti prokurorą kitame darbe. , ... .k;.
Tada Lietuvoje pagal savitarpinės pagalbos sutartį 

su SSSR buvo rusų bdlševikų karinės bazės. Vlėha iš 
tų bazių buvo netoli Vilniaus miesto Naujojoj' Vihiioj 
ir dalis dar rusų kariuomenės buvo pačiame Vilniuje, ku

gos, kaip žmogaus teisės yra be 
gėdiškai laužomos ir niekina
mos pavergtoje Lietuvoje. Ir

jau nebesiryžta sunaikinti šio 
komiteto narių

Enkavedistų gikhiotoms gau
joms, raudonosios armijos dali
niams remiant, buvo lengva su
sidoroti su partizanų armija, bu pj turėjo išeiti į įrengtas bazes.

j lengva sunaikinti laisvės ko- * 
. votojusy paskelbti juos ginkiuo- 
! tais kriminalistais ir jų lavonus

1940 m. gegužės pabaigoje, rusai bolševikai apkaitino Lie 
tuvos vyriausybę, kad iš jų bazių Vilhiuje buvo pagrob-

J tais ii larviiuo , ... * k f,.
išni^intt turgaus aikštėse. Ta-į du kereiviai — šmavganec ir Pisarev. :
čiau jie liko bejėgiai ir 
kai mažo ūgio, suvargęs 
tuvų buožėmis sudaužytas 
mas Kudirka jų pačių teismo 
salėje tiesiog į akis rėžė: 
nieko daugiau neprašau jūsų, 
grąžinkite mano Tėvynei Lietu
vai Nepriklausomybę”. Jie liko 
bejėgiai, kai suvargusi, kalėji
mo kančių iškankinta jauna 
mergytė Nijolė Sadūnaitė auto
matiškais šautuvais apginkluo
tų ir brangiai apmokr agen
tų budriai 
jams rėžė: 
kad nauja gentį

eiti s
liu?

I Lietuvos vyriausybė, kad įrodytų- bolševikam^ jog 
jų prasimanymai yra neteisingi, sudarė komisiją bblševi1 

\ kų kaltinimams išaiškinti. Mmisterių” kabinėtai' tos‘ten' 
“Aš'misijos pirmininku paskyrė mano viršininką prokurorą 

J. Bražinską ir nariais Vidaus reikalų ministerijos juris
konsultą Antaną Jakobą ir Kariuomenės teismo tardyto
ją pulkininką leitenantą Kortą. į mišrią komisiją buvo 
paxviesti dalyvauti ir bolševikų atstovai,-bet jie neatvy
ko. komisija aiškinimo daroą pradėjo be bolševikų ats-

Pagaliau nsi raudonoji val
džia ir jų komisarai nebepajėgė

ras

Prckurcras Bražinskas, kaip komisijos pirmininkas 
s r.v. 5 ks-acbu ir Korta, diroo šalia mano esamame 

ir visi per mano kambarį vaikščiojo,
' /.i rs buvo viręs jų oartxas žinomas. Aš tada tu1.

bėgamąjį darbą, nesjlrokuro- 
buvo vien tiK tam darbui atsidavęs. •

Visut, pastangas padėjus išaiškinti bolševikų kaiti-.
sulaikyti buvusio komjaunuolio 5^^ paarėjo, kad jokių kareivių niekas ir niekad ne-- 
miesto centre apsipilti .<tegala.s pagrobę y- buvo apgalvota ir sukta bolševikų 
:r pm liepsnų lietuvius pare vyriausybės priekabė, surasti precedentą apkaltinti Lie- 
sxės. mano tėvynei Letuvai!" tuvos vynausybę ir, kaip vėliau paaiškėjo, Lietuvą Uz- 
Ir pagaliau iki pat šios dienos grobti, 
slaptosios pęlicijos valdininkai, 
nebepajėgia, o gal ir nenori net-i 
apsaugoti jo susideginimo vie- 
tos, kuri kasmet tą dieną yra^ 
kažkieno papuošiama žydinčio-, 
mis gėlėmis. j

(Bus daugiau)

(Bus daugiau} ?
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LIETUVIU JŪRŲ SKAUTIJOS ŽINIOS
Skyrių veda LJS Inkaro Tarybos Narys j. psk. dr. A. 
Rimas. Medžiagą siusti 2210 W. 37 St. Chicago, IL 60609,

teL 247-8941

Į978 m. XBr-ji metai
- - -

IJETUVUJ JŪRŲ SKAUTUOS 
INKARO TARYBA ’f

4750 Si Rockwell St. Chicago. III.. 60632, (312) 376-6256

Jau ilgas laikas kaip pasirodė lietuviais. Atminkime sunkia

NR. 17

Nepriklausomos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona”

Netekome Brangios Sesės
A. A.

j. s. JADVYGOS LUKOŠIŪNIENSS

VVIV * A 11 1 i i 1 A I i IV ounrxiu. ,

Lietuvių Jūrų Skautijos Žinių ♦ dienas, ne tik asmeniškas, bet ir 
jįtraipsnis; šį kartą bandysime tautos ir giliai žinokime, jog sun 
paįvairintą mėnesinį žinių straip kūmai dar prieš akis. Bukime pa_ - V • A | 1 J Ali » ' 1 I I i 1 * AV- l'' ’ • WAX.* • *■*

9nį Išleisti. Ne tiktai jūrų skau- siruošę ne lik kišenėse, bet ir; kartą, draugų informuotas, be
tų, bet ir visokių jūreivių lietu-«savo mintyse ir sielose. Tieski-! slampinėdamas po didžiulį Rodi 
rių tarpe pasirodė. Taf kelias me rankas vienas kitam, nes du! 
oer beveik' trisdėšima mptn šiaJ a ! .

j me rankas vienas kitam, nes du |a vll kiemą, užtikau “Fame” 
per beveik'trisdešima metų šia-{darbininkai tris kart daugiau į į ajvo |Klstatas atrodė lyg iš sc 
Me krašte. Prieš gal ašt uonio-j nuveikia kaip vienas. Pasaulis 
lika metų, atsimenu, jog turė-' yra taip pasikeitęs jog turime iš- 
jom tik kelis medinius būriai- mokti gj’venti ne kaip išdidūs 
rilis, ir paskiau nusipirkome ca- individai, bet kaip gyvybinės 
noe. Bet pinigų buvo vis stoka. į prasmingos dalys didesnio tau- 
Q dabar, jau gavę pinigų iš Amel tinio organizmo.

laivininkystės vietovėse. Vieną.burlaivius, yra motorinių laivų lyvaujanėių žmonių; tik reikia 
Aspertas. Pagaliau, susitariam,}susitarti su savininku, kad gau- 
:<ad kaina bits $2.000 ir kad 10% ishn stiebus ir takelažą, ir bures, 
rytoj sumokėsim. Paspaudė™ Bet kaip tą savininką surasti? 
rankom ir išėjom į šaltą sausio Smulkmeniškai apžiūrėję laivą, 

novės knygų paveiksliukų Įplau-’ sniego apdraikytą gatvę 
kes pas Bodi.

Statyba gera, laivas išlaiky- gerui išsimiegoję 
tas kaip naujas tik dėl gerų da
žų stokos nenaujas atrodė, ir 

iš formos galėjai atpažinti.Q dabar, jau gave pinigų iš Amel tinio organizmo. Tieskiinc ran -j formos galėjai :i2 
rikos jūrinės administracijos.!kas nuo praeities į ateiti. ka>»>J |<:l<| čia jau senas, vienišas lai 
turime savo tarpe visokiu ižvr-l inkaro grandinės metaliniai ru-l 

luliukai, kad nors mūsų ir trinu! 
pas ir ribotas gyvenimo kelias 
būtų prasmingas ne tik mums 
bet ir tiems su kuriais mes ke
liaujame,. Kelionės pabaigoje 
matykime tą ką matė pradžioje

turime savo tarpe visokių Įžy
mių modernių laivų. Kai kurie 
iš jų u et ir aplinkui platų pa
saulį galėtų apiplaukti.
• \ Mieli broliai.ir sesės lietuviai!
Nepamirškime mūsų brolių ir
sesių šioje šešiasdešimtoje Va
sario Šešioliktos, šventėje. At-| tie kurie pasirašė Vasario še-: ..
minkime jog; auksas duoda kelia} šiol ik tos Nepriklausomybės ak-lr-vtnni <1,<izlllles kompanijos pre- 
£ galybę, bet ne, į laimę. Turtai! tą, ir lai tarpusavė brolystėj 
neįprasmina mūsų gyvenimo.

Pakopęs ant denio paslebė-Į 
jau, jog tai yra schooner. Per 
visą denį buvo nususę lynai, iš
puvę stiebai, lai atrodė, jog lai- 

J vas buvo įžymus, bet negerai 
į laikomas per kelis metus, ta-

radom išblukusią kortelę su len 
Ant rytojaus, surinkę £209, kiškų vardu, jog tai savininkas, 

skubam už Susiradę tą vardą telefono kny- 
laivą užmokėti. Nueinam pas tą!goję, skambinam visiems len- 
pardavėją, o jis mums sako, kadrams su tuo vardu. Niekas, 
laivą pardavė tik tą rytą už pani, tokio nepažįsta. Tik vie- 
$3,600. Nieko nepasirašę bu
vom. ir taip, niurnėdami negra
žius dalykus apie Amerikos biz- 

’^.inio praktiką, išėjom nieko ne
pešę. Tiek to, turim gražių daug 
savu laivu, mums tikrai to “Fa
me” nereikėjo, etc.

Slinko metai po metų. Parva
žiavęs į miestą iš studijų, risi 
nuvažiuodavau apžiūrėti laivą.

Pradedant šį pirmą 1978 metų ('hieagos Liet. Jūrų Skautijos 
Žinių skyrių, norisi priminti skaitytojams, kad 1977 metų lap
kričio mėn. 10 d. atsiskyrė iš šio pasaulio ir mūsų gretų, ilgai 
dirbusi, veikli ir visų gerbiama j. sktn. Jadvyga Lukošiūnienė,

I gyvenu.-i Lemont, 1111. prie Chicagos. 
* .

Jos plačiausiai išvaryta veiklos sritis buvo ilgamelis darbas 
su jauniausiu mūsų jūrų skautijos prieaugliu Cdrytėniisw Su 
jomis ji pradėjo dirbti dar ’‘Vaivos” laive 1957 melais* o vėliau 
aktyviai Įsijungė į Liet. Jūrų Skautijos jūrų skaučių “Juodkran
tės” tuntą Cbicagojc„ kur ėjo įvairias atsakingas pareigas. Beveik 
visose (Jiicagos jūrų skaučių stovyklose ją buvo galima matyti 
kaip ūdryčių globėją, auklėtoją ir vadovę, todėl ir^prie velionės 
karsto tos pačios — anksčiau buvusios jos auklėtinės — ūdrytės, 
dabar jau suaugusias, stovėjo garbės sargyboje ir su velione 
gražiai atsisveikino.

Chicagos Liet Jūrų Skautijos vadovai susidėję pasiuntė 
gražų vainiką ir mūsų atstovai palydėjo ją Į amžino poilsio vietą. 
Ji iki pat savo gyvenimo galo liko ne tik pati ištikima Liet. 
Jūrų Skautijos įdėjai ir sąjūdžiui, bet kartu su savo dukra j. 
sktn. Dalia Šleniene ir jos vyru j. sktn. Liudu šleniu, sudarė 
tvirtą paramą šiai veiklai. Kartu liūdėdami, reiškiame Jiems 
gilią užuojautą, o mes likusieji pasižadame savo veikla užpildyti 
šią spragą.

ta, ir lai tarpusavė 
orumas, atvirumas, ir nepaiis-

zidentas, pavirtęs į Madison: . . . , . ,1 _ Y . .[Naujas savininkas, nors ir daug

Mokėkime kaip juos naudoti ir tantis darbas vienas su kitu bū- 
jų vaisius :be priekaištų pasida- na mūsų gyvenimo eigos įpras- 
Imfi su sav’o broliais ir sesėmis minimo inkaras.

įjL .ILGIS RI5LAS

ISTORIJA APIE JACHTA
A- ' - - —' *-

Street Lomą. Bet buvo stipriai 
statytas, naujai perstatytas pa
statas, ir turėjo (kaip aš jau ži
nojau) diesel motorą vertės gal 
kokių $2,000.

Susikvietėm buriuotojai drau
gai ir pradėjom galvoti, kaip tą ! 
laivą galėtumėm sau pagaub*.

Į Išradom dar daugiau faktų.
Į “Fame buvo planuota ir braižy- 
Į ta labai įžymaus laivininkystės 
architekto W. W. Crawnin-

J , “Fame”: Pirma dalis

U Prieš jketveris metus, būda1 į tais, kurie naudojo tą pačią vė- 
mas ^ar studentu, sapnavau apie Į jo jėgą išraižyti pasaulio okea- shield. Bet kas didžiausiąstaig- 
įaivus ir tą laisvę, kurią- jįę duo- i nūs, beieškodami naujų konti- men^ sukėlė, tai kad Fame 

xr______ _______• -A— __ '• i___ • ‘ _„*: buvo <tatvta 1910 meta*jda. Vandens paviršiuje nėra nei’nentų ir su tais kurie tą patį 
fcelįų, nei rodyklių, jeigu nori, [ krutantį orą kinkys ir po tavo 

rgalikeliauti kur tik nori per pla- mandro jo išnaudojimo. Burės

l “Fame” 
buvo statyta 1910 metais, Maine 
valstijoje, Brolių Ryžių (Rice 
Bros.) laivų statybos Įmonėj.

;įųjį Michigan ežerą, nebijoda- nemeta švininio dujų šlamšto koks laivas planuotojas
mas, kad fau bus “traffic jam”jį orą ir neteršia žmogaus nei 
įr kc^srkitas. modernių dienų kūno, nei proto.
suruoštas smagumyuas.. Ir štai, laikas nuo laiko, nors
X. Mauki ir matai tuos dalykus,, ir turėjau savo gražų laivą, vis- 
^uriS^;rmatė: mūsų bočiai, tik nuvažiuodavau peržiūrėti, 

kamarederiją su kas naujo, kas seno Chicagos

Ir štai, laikas nuo laiko, nors

ir galim* gauti knygų rinkoje

1781 Sė. Hatoted St, CNeago, HL #0608

IX. KnAo tifiREHko knyga apie Amerikos lietuvių paitan- 
Įpia: dairyti įtakos į krašto pobtiks. 102 psL Kaina fl.50. 

inygoE iras iishĮstOB, jei fl.50 čekis arba Money Orderis
• ■bus pasiustas tokia adresu:

i

ir statytojai, ir pirmieji savinin
kai jau seniai išplaukė j dausų 
uostą, o laivas, permates pašau- į 
linius karus, ir gengsterius, ir 
immigrantų bangas, ir visoke
riopų kitokių įvykių bei raibos 
žmonijos atsitikimų, dar vis pa 
niuręs tūnoja Rodį kieme ir lau 
kia dienos dar kartą pabūriuo- 
tt Užkerėjo mus tas schooner.

Kitą dieną atsiradom pas Ro-
Kitą dieną atsiradom pas Rodf 

f r pradėjom derėtis su pardavėju. 
Pardavėjo tamsios akys, žvairas 
veidas, ilga nosis; žiūri į mus 
Ir kalkuliuoja, kiek iš mūsų iš
lupti. Mes žiūrim į tą pardavė
ją ir žinom, kad jis nei vieno 
kito pirkėjo neturi. Derybas 
eina. Užgrajino $3,600 kainą. 
Mes sakom, kad taip negalima. 
Matėm daug išpuvusių vietų, 
burės ir stiebai turės būti nau
jai pirkti. Motoras tikriausiai 
surūdijęs iš vidaus. Jeigu lai
kysi laivą ir neparduos: mums, 
tai savininkas, kuris jau dabar 
nebemoka už laikymą, vis 
nemokės, ir Rodi turės tą laivą 
kaip šunies penktą koją. Tas 
pardavėjas nieko neišmano apie

sumokėjo, bet vis tik energingai 
pradėjo dirbti. Per tą visą laiką 
nemačiau naujo savininko, tik 
matau kas kartą, jog daugiau 
ir daugiau darbo tame laive pa- 

j daryta. Pastatas gražiai išda
žytas, stiebai ir takelažas nuim
ti ir kažkur išgabenti, vidus iš
valytas. Visi suinteresuoti drau 
gai ir aš laukiau kaip tas žmo
gelis baigs taisyti “Fame” ir 
kaip ją mes matysime beburiuo- 
jančią per Michigan ežerą.

Trečiii metų pradžioje jau ma 
tesi, kad naujo savininko ener
gija ir entuziasmas darbui kaž
kaip sirguliuoja. Vis mažiau ir j 
mažiau, bet kas daryta tam lai
vui, ir pagaliau visas darbas 
sustojo. Pastatas viduje stovė
jęs. pradėjo džiūti, plankės vie
na nuo kitos atsiskyrė, ir vėl tas 
ilganosis schooner sėdi nieku 
dėjęs ir laukia tos dienos, kada 
plauks per ežerą.

štai, pereitų metų vasarą 
skambina man Gintaras ir sa
ko: “Pažiūrėk į Tribune, ten 
“Famen išstatyta ant varžyty
nių”. Kalbam ir galvojam, gal 
kaip nors galėsim įsivaržyti tą 
seną, įdomų laivą. Vėl nuvažia
vom tr atidžiai apžiūrėjom visą 
laivo pastatą ir motorą. \ūskas 
atrodo gerai išlikę. Labai ne
žymios puvimo vietos, daug dar
bo padaryta, visa elektrinė si
stema suvesta. Tas motoras vis- 
tik daug vertės turi,

Pasitarėm ir tokį planą suve- 
dėm: Jeigu kiti varžytyninkai 
bus, tai jie matys tą, ką mes ma
tom, bet jie nežinos to ką mes 
žinom, jog girdėjom, kad savi
ninkas yra pastatęs naujus stie
bus ir susiuvęs bures. Jeigu mes 
žinosim tą faktą, tai turėsim 
persvarą ant kitų varžybose da-

nas telefono numeris neatsako. 
Jau savaitė prieš varžytynes, ir 
staiga tą telefoną pakelia ir at
sako Tomas, laivo savininkas; 
pasikalbame ir už dienos susi
tinkame.

Nuvažiavome pas Tomą, aš ir
Gintaras. Išdėstėm savo planą,!laimėsim laivą iš varžytynių, tai jie dar guli pas statytoją Šiau- 
ir pasiūlėm jam duoti pinigų 
sumokėti laivo laikymo kainą, 
ir dar kiek įsigyti bures ir pa
statą. Tomas sako, kad jai dėl 
jo tai bus gerai, bet jis yra tik 
medžio darbininkas, susidėjęs 
su dantistu ir advokatu, kurie 
finansavo tą visą laivą ir jo

IJeL Jūrų Skantijps
Inkaro Taryba

jis atiduos mums visą takelažą, j rinėj Čikagos dalyje. Kitą kar- 
ir stiebus. Jis sutinka, ir mesi tą bus apie stiebų vežimą ir 
jau vieną kantą žvairo pardavė-! “Fame išplaukimą Į ežerą.
jo nuvilti, vis tiek . Pasitikim postscriptum;
šiam barzdylai Tomui.

Atėjo niūri, lynota, šalta var
žytynių diena. Aš turiu eiti šu- 

. . . • • Vinis ir katvtes gvdvti, negalėsiuatstatyma, ir turės su jais pasi-l . - • . .. r-, r būti, bet musų ddlegacija, Gin-4tarti. , . x-I taro vadovaujama, nuvažiavo
Kitą dieną atskambina ir sa-lpas Rodį. Neištvėręs, per prieš- 

ko, kad tie du nori eiti per var-» 
žytynes, nes mano, kad gaus 
daugiau pinigų. Mes, po tiek 
daug detektyvinio darbo, vėl nu
karę nosis planuojam. Gal, jei
gu mes negausi m iš varžytynių, 
galėsim pasiūlyti kainą tiems, 
kurie gautų, jei nebūtų peraukš- 
ta (o žodis jau pasiekė mūsų 
ausis, kad tas laivas tikrai turi 
naujus stiebus, tik statytus ir 
vertus tūkstančiais dolerių). O 
jei butų peraukšta kaina, tai vis- 
tiek turim savo laivais. Vėl skam jau mūsų žinioje, bet dar rei- 
binam Tomui ir susitariam, jei kia naujus stiebus pasiimti, o

piečius ir* aš nuvažiuoju pas 
Rodi. Varžytynės jau baigtos; 
Tomas stovi ir atrodo. kad 
verks, laivas musų už nesumo
kėtą laikymo kainą. Tučtuojau 
prašom, kad Tomas pasirašytų 
pažada^ jog duos viską, ką pa
žadėjo. Pasirašo. Nuėjom^ ir 
sumokėjom už laivą. Po kelių 
dienų, po darbo nuvažiav’om 
pas* Tomą.ir surinkom visą ta- 
keląža, bures, ir dabs.

Taip laivas ir visi įrengimai

pas mus

f KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
* • ’ • ■ ♦ " *

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieto- 
▼Uj jertCvU, orinio susipažinti su žemiau 13 vardintomis knygomis, 
čtt ttmlnėtu knygų galima užsisakyti Naujienose.

SIAUBINGOS DIENOS, Atsiminimai aplei- 
ttsat Detuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu atovyk- 
kfta Vokietijoje. tTS paL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Amss Kapažtaskai, liKIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
fetOrsM ankstesniųjų atsiminima tąsa. Tai yra Amerikoje beisi-

Kaina 7 dot
ISPOD11AI KOMUNISTU PAVARGTO, LTtTUVO^ 

Tlnhlje, Traknoae. Druskininkuose. Kaune, Naudeliuose, 
Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką Ji ten matė, kokias 

ai žmonės pasakė. 95 pat S1J0. Yra taip pat

TYRINSI NOVtLtK Genialaus rusų rašytojo

D. KaratHą, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Ao-

P. PAarkMa, KRYtlUOdŲ VALSTYBES SANTVARKOS

LIUBLINO UNUOS SUKAKTIM PARASTU!.

fe MALTI

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N.oĮl.nc*. Hl>m« Mvtl pvlklv knyrv, kvrlM ' R-kM

knrov tplnt, ar l.ntyn,.
AMtundrat PakalnRMa, MES GRĮŽTAMI. pJomfl* 

atsiminimai ir lyvMn bei riete aprašymai. skaitomi kalp-ro 
manas. 367 psL Kaina SS.

A. PakalnHkla. METAI PRAEITYJE. Netottnm tnttj priataM- 
tr laiko Ivyklij Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai. rarttr* 
tyti l 12 daliu. 296 P«L. kaba «.

Dr. Kary, Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, Gra- 
___ Hals vtriellaU. S36 p*L Kaina S6XM). Minkštais vtri. H JR 

Pm. V»cl. BlrHika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 p«L, įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; n dalis. 223 pri_ įrišta — 1X00. minkš
tais viršeliais-------------------------- - ------------------ &J*

H*nrfk*t Tomas — Tamaiavskai, LIETUVKKASIS RAMA RYS.
Pakalnės Ir Labguvos, apskritys so įdomiais aprašymais. ūto- 
stndjonris ir ddramewtadj*. SS6 pat, kaina M

P. KMlOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 poslapiu- Kaina S3.

Janina Nartnš, TRYS IR VIENA, jaunystė. atsiminimai 
170 pat-----------------------------------------------------------

M. Gvd.lls, POVILAS MILERIS.- blocrafljoa brnatsi 2X3 
poslapiai  SME

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto JEsldana.__ _

NAUJIENOS,

1739 S. Hilated St, Chkaco. HL CMM. — TU HA M1N

'■’šfey \

Tomas, kaip mėgėjas, braižo 
laivus. Jo nubraižytas laivo 
“Fame” profilis, bus sekančia
me numeryje.

(Bus daugiau)

U*ka didelius dirbu*. Rrdą Jie pa
šei* Jum* pasiekti įsmemJkM jū«] 
užsimojimas. Antri, jie padedi su
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 
Ir parūpina fondus n imama jsigyti.

Tampykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 

aio dieną, nei* nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikat*!, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtaf 
gumos ir jot išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai 
neša „

RSAL
.VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

{ftMfta 1928 metai*.
Įstaigos jdstooM Hamas sutdmobUlama pastatyti.

TSVRSDAY, MAMCM X IRTI
* u t*
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tybių atšaukė amerikiečiai ir kanadiečiai jeigu Europos t 
valstybės atgavo savo suverenines teises ir pačios savo • 
reikalus tvarko, tai tokias pačias teises reikės duoti Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai.

Pasirašius Antrojo pasaulinio karo pabaigos paliau
bas, manyta, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausima' 
galės būti iškeltas Jungtinėse Tautose, bet netrukus pr 
aškėjo jog tai nejmanomas dalykas. Prezidentas Rccs' 
veltas, leido sovietų diktatoriui turėti tris atstovus, tuc 
tarpu jis pats pasiliko tiktai vieną balsą. Tuo reikalu tais, 
laikais buvo keliami protestai, bet prezidentas Roosevel 
tas ranka numojo, pasakydamas, jog tai esąs bereikšm 
dalykas. Pasirodo, kad jis klydo. Rusai pasinaudojo kiek
viena palikta skylute, kad ten pravestų savo žmones, tuo 
tarpu kai Amerika visur pasiliko viena. Jungtinių Tru 
komisijose dauguma sudaro komunistuojantieji ar 
jais bendradarbiaujantieji atstovai. Į Jungtines tauta. 
buvo atlindęs ir Piliušenkienės pavaduotojas Vytautas 
Zenkevičius. Jis Vienoje komisijoje drįso net pasai oti, 
:aip gražiai šiandien, rusų komunistų globojami, gyve

na lietuviai. Nieko jiems nebetrūksta, išskyrius gu bčs 
pieno. Bet tas Piliušenkienės įpėdinis neturėjo teisės ten

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Ką padare rėksniai?

kalbėti lietuvių vardu, nes jis Gromykos buvo įvežtas į 
New Yorką kaip sovietų diplomatas, o ne kaip lietuvis. 
_ki šio meto Lietuvos pavergimo Jungtinėse Tautose ne
galėjo kelti, nes nebuvo jokios garantijos, kad ten bus 
surinktas reikalingas balsų skaičius. Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo komisijoje reikalas jau visai kitoks. 
Ten rusai daugumos neturi ir niekad jos neturės. Ten žmo 
gaus teisių klausimą kėlė ne vien Amerikos diplomatai, 
bet ir nažesnių Europos valstybių atstovai.

Amerikos delegacijos pirmininko Arthur Goldbergo

i 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventės : 

minėjimas Montrealyje
1978 m. vasario 19 diena pra- Jaunutė, žavingu tautiniu kos 

sidėjo iškilmingomis pamaldo- tiumu pasirėdžiusį, pranešėja 
mis Aušros Vartų bažnyčioje. Ina Lukoševičiutė, kuri puikiai 
Prie altoriaus, apsupto orgarii- kalbėjo lietuvių, prancūzų ir 
zacijų vėliavomis, šv. Mišias at- anglų kalbomis, paprašė šau- 
riašavo ir pasakė įdomų pa trio- liūs, atnešti scenon vėliavas ir 
tinį pamokslą kun. Stasys Kul- sugiedoti Kanados himną, o po 
bis S. J., pasipuošęs balta alba jo atsistojimu pagerbti žuvu- 
ir lietuviškomis lelijomis išaus- s:us už Lietuvos laisvę.
ta, naujoviška ilga stula. į Buvo pakviesti ateiti į sceną

Prie žuvusiems kariams už; Montrealyje gyvenantieji 5 kū- 
Lietuvos laisvę paminklo, šie- rėjai savanoriai, bet atėjo tik 
met pirmą kartą sargyboje, st o- vienas Kazimieras Žitkauskas. 
vėjo mažas skautukas Aras Pie-Į Jį mažytės 2 mergaitės apdova- 
čaitis ir jaunuolis šaulys Anta- nojo gėlėmis.
nas Žukas.

Parapijos choras vadovauja
mas muzikės M. Roch ir Anta
no Keblio, kaip ir visuomet, gie
dojo muzikaliai ir niuansuotai,

Didelė Amerikos lietuvių dauguma, pritarianti Ame
rikos Lietuvių Tarybos vedamam darbui, praeitais metais 
ir šių metų vasario mėnesį padarė didelį darbą. Jie ne tik 
visame krašte suruošė Įspūdingus Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 60 metų sukakties minėjimus, bet jie. 
į lietuviams rūpimą darbą įtraukė ne tik galingas Ameri i pareiškimas susirinkusiems plenumo posėdin Belgrado 
kos įstaigas, bet ir įtakingus visuomenės veikėjus. Ame-! konferencijos atstovams turi tokios pačios, o gal dar di 
rikos senate ir atstovų rūmuose suruošti Lietuvos nepri- desnės svarbos, negu sen. Dole pareiškimas. Ambasado- 
klausomybės paskelbimo paminėjimai doleriais nenuper rius Goldbergas visiems delegatams priminė, kad Ameri 
kami. Sovietų valdžia išleidžia milijonus dolerių propa- ka nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į 
gandai, bet ALTO suruošti minėjimai didesniuose mie. 
tuose ir pačiame kongrese nušlavė visus sovietų valdžios] tas 
išleistus milijonus dolerių. ■

Rusijos komunistų partijos vadovaujamos sovietų 
karo jėgos ir policija — slapta ir vieša — pevergė Gru
ziją, Azijos tautas, Ukrainą, Vengriją, Rumuniją, Bulga
riją, Lenkiją ir kitas tautas, bet taip įspūdingai ir turi
ningai paminėtas tiktai Lietuvos nepriklausimybės pas
kelbimas. Jis taip įspūdingai paminėtas tik todėl, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos steigėjai suprato šio minėji
mo reikšmę ir įtikino kongreso vadus tą minėjimą suruoš 
ti pačiame galingiausiame pasaulio parlamente. Tie mi
nėjimai nuskamba po visą pasaulį. Galvojantiems politi
kams, valstybių, vadams ii* atsakingiems pareigūnams jie 
pasako, kad Lietuva buvo laisva ir nepriklausoma, kad 
šiandien Lietuvą yra pavergę rusai ir kad tiktai sovietų 
valdžia pripažįsta tą pavergimą, tuo tarpu kitos galingos 
ir ne tokios jau galingos valstybės Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą nepripažįsta.

Amerikos lietuviai, ALTO vadovaujami, padarė la
bai svarbius pareiškimus ne tik JAV kongreso komite
tams bei krašto administracijai, bet ir jie įteikė Europos 
saugumo ii* bendradarbiavimo komisijai labai svarbų pa 
reiškimą, kurio pačios pagrindinės mintys buvo pakar
totos Belgrado konferencijos nariams. Sen. Robert Dole, 
būdamas Europos saugumo komisijos narys, minėtą klau 
simą iškėlė Belgrado konferencijos plenume. Visi minė
tos konferencijos atstovai, Įskaitant ir komunistus, atsto 
vaujančius komunistų pavergtas tautas, patyrė, kad Lie-i 
tuvos, Latvijos ir Estijos klausimas privalo būti išspręs- kaldė Amerikos lietuvius ii* išardė tiek metų puoselėtą 
tas prieš Europos taikos sutartį besirašant. Karo eigoje vienybę. Jie suskaldė net ir tą Bendruomenę, į kurią jie k a bendradarbiauti su okupantu. Pavergti lietuviai žino, 
rasai pasiuntė Į Lietuvą savo karo jėgas ir iki šio meto buvo sudėję tokias dideles Lietuvos laisvės viltis. Daugu ( kad su okupantu reik vesti griežtą kovą, o nesiekti bend- 
ją.iš ten neatšaukė. Jeigu tas karo jėgas iš Europos vals- Amerikos lietuvių mato jų klaidą ir supranta, kodėl radarbiavimo.

Sovietu Sąjungą, nes amerikiečiai labai gerai žino, kaip
“įjungimas” buvo pravestas. Naudota prievarta ir 

rinkiminę klasta. Amerikiečiai šitokių metodų nepripa
žįsta. į

Visi šitie pareiškimai perduoti “Laisvės” radijo ban
gomis Į pavergtą Lietuvą. Lietuviai žino, kad Amerika 
nepripažįsta okupacijos ir nesirengia jos pripažinti; kad 
sprendžiant Europos saugumo ir taikos klausimą, teks 
spręsti Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų laisvės klausi
mus. Nedavus pavergtiems kraštams laisvės, nebus ne 
tik taikos, bet nebus ir saugumo. Pavergti kraštai bandys 
sukilti ir nusikratyti pavergėjo ir išnaudatojo.

. Kovoje už Lietuvos laisvę Amerikos lietuviai atliko 
didelį darbą. Jie išmoko organizuotai veikti, pramoko to 
lerancijos kitaip galvojintiems ir mokėjo apie savo dar
bus papasakoti pavergtiems lietuviams ir sukelti juose 
vilties kibirkštį, kad nepalūžtų ir visą laiką okupantą 
skaitytų lietuvių tautos priešu.

, 0 ką padarė vadinamoji opozicija? Nepajėgdami už 
valdyti ALTOs, jie ryžosi šmeižti kiekvieną įtakingesnį 
Amerikos Lietuvių Tarybos veikėją, šmeižtams nepadė-+dė scenos uždanga, 
jus, rėksniai pradėjo ardyti Amerikos Lietuvių sukurtą 
galingiausią organizaciją.

Jie atstūmė nuo lietuvių visą eilę įtakingų Amerikos 
politikų, apšaukdami juos išdavikais ir Lietuvos reikalų 
pardavikais. Jie, nesuprasdami susidėjusių tarptautinių 
santykių, Lietuvos laisvės draugus apšaukė Judošiais ir; tu su Amerikos lietuvių dauguma. Daug lengviau ir įdo- 
jo grašių skaičiuotojais. Studijuoti nemokantieji, jie sus- m'?u žingsniuoti su tais, kurie žino kur eina ir mato, ko

siekia. Lietuvos lietuvis nežingsniuos su tais, kurie sie-

Kitų pakviestų savanorių gal 
nebuvo salėje, o gal jie atėjo

Bet mūsų tarpe salėje, buvo 
dar ir Lietuvos Nepriklausomy- 

parinktas Dievo Lietuvai lais-ibės akto signataro, Jono Smil- 
vės maldaujančias specialias j gevlčiaus, mirusio 1945 metais, 
giesmes ir gale pamaldų, su * vienintelis sūnus — muzikas 
maldininkų pilna bažnyčia įspū-, Kazimieras Smilgevičius su žmo 
dingai buvo sugiedotas Lietuvos-na Danute.
himnas. j Pasveikinimo žodžius ir ge-

v ................. rus l;nkėjimus, mums tarė auk-Iskilnungas šventes minėjimas j^.. vaJdžjos
įvyko 3 vai. p. p. La fontaine Kvebeko imigracijos ministerio 

parke, didžioje Plateau salėje. įgaliotinis ir parlamento narys 
Kaip ir kasmet, je:dami į sa- M. Guy Bisaillon, Montrealio 

lę, visi kiek kas galėjome au- miesto burmistro atstovas 
kavome Tautos Fondui ir K. L. M. Claude Provost ir mū- 
BendruomeneL Ir kai prisirin- sų draugai — latvių bendruo- 
ko žmonių pilna salė, geroką menės atstovas M. Gributs, estų 
pusvalandį pavėlavus, prasisklei- bendruomenės ir Baltijos Fe

deracijos pirmininkas Enrich

jiems tai sunku prisipažinti prie netikslaus vertinimo. 
Bet Lietuvos laisvės kovai jie bus naudingi tiktai tuo at
veju, jeigu jie pasuks iš klaidingo tako ir žingsniuos kar-

Ąsos ir ukrainiečių atstovas E. 
Oboroniow.

Pagrindinei kalbai pasakyti, 
buvo pakviestas visuomeninin
kas žymus mūsų pedagogas iš 
Toronto

Antanas Rinkūnas.
Kadangi kanadiečiai šiemet 

švenčia trigubo T ubiliej aus su
kaktį: 60 metų Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo, 75 me
tus nuo pirmųjų lietuvių atsira
dimo Kanadoje ir 25 metus nuo 
Kanados Liet. Bendruomenės 
įkūrimo, tai prelegentui ir teko 
apie kiekvieną sukaktį pakalbė
ti atskirai ir sunkoka butų smul
kiau atpasakoti visos netrumpos 
kalbos tūrinį.

Prelegentas trumpai papasa
kojo apie Lietuvos būklę rusų 
caro valdymo laikais iki 1918 
metų ir jau laisvos Lietuvos lai
kotarpį. Paaiškino jaunimui 
apie įvykdyta žemės reformą ir 
kokią didelę pažangą pądarė 
laisvi lietuviai kultūros, mokslo, 
žemės ūkio ir visose kitose sri-. 
tyse. Palietė emigraciją anks
tyvesnę ir mūsų pačių, kuri ne
santi pavojinga nutautėjimui, 
jeigu šeimos aplinka yra l’etu- 
viška.

Minėdamas bendradarbiavimą 
su okupuota Lietuva, prelegen
tas paskaitė Clevelande prieš ke
lis metus pareikštų nutarimų 
kelis paragrafus,. kuriuose^ pa
sisakoma, kad bendravimas ga
limas tik asmeniškas su savo 
artinaisiais, bet ne su Maskvos 
paskirtais valdininkais, kurie 
daro viską kas naudinga tik pa
vergėjui.

(Bus daugiau)

FIGHT Hf ABT DISEASE

GIVI HE^RT FUND

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Andriaus Ryliškio knygos "Fragmentai iš pra

eities miglų"
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.

(Tęsinys)

Tai dezorganizuotos jaunuomenės problema. Mat. 
jaunimas ieško tik pasilinksminimų ir malonumų, ta’ | 
aplinka iš kurios verbuojami nusikaltėliai. Rusiškieji 
"Ogarkai" griežtai apsiribojo nuo “basiakaP (bomų), 
kaip antisocialinio elemento. Pagaliau “ogarki*’ buvo 
marksistiškų nuotaikų ir savo izoliuoto gy venimo pa
grinduose turėjo kažkokias idėjas. “Ogarki” gj’vcno 
komunomis ir pagrindiniu pragyvenimo pagrindu bu
vo darbas.

"Ogarkai” neslėpdavo neapykantos inteligentams 
-visuomenininkams ir tiems* kurie turėjo profesiją ir 
darbą. ~Ogarki”. kaip bohemos žmonės* draugų skati
nami. lėbaudavo iT siautėdavo bet ta nclemfį griež
tai slėpdavo nuo pašaliečių. “Ogarkų'’ izoliuotas gy ve
nimas veikė aplinkos darfx) klasėsžmonių. nes jie irgi 
slaptai persiimdavo marksizmo idėjomis. Tas “ogarkus” 
skatino pasitikėti savmii ir tas sužadindavo Jų oru-

“Ogarkai’’ girtuokliavo, filosofavo ir lauk;’ progos, 
jų valanda. “Ateis didžioji diena". Jie taip 

fjjĮpsofuvo. ’i lstanti jūra užlies kraštą ir bus didelė 
rislybė”. ’’Ogaikai” eis pirmoje bangoje. Jie statys 
bwkadas. pakels visus sunkumus ir ilgai kovos ant 
barikadų visi ilgr ir daug kentėję, visi įpykinti, vi

si metų metus kaupusieji žodžių ir išmetinėjimų kar
telį.

Buvęs amžinas studentas Uja Tolstojus, Ogarkų 
* vadas, išsigėręs ironiškai taip apibūdindavo ogarkų 
socialinę kilmę:

— Pasakysiu’paprastai. — sako Uja Talstojus. — 
mes esame skurdžiai, kiemsargių. meStrų, prižiūrėto
jų ūkininkų, virėjų, tarnaičių ir vielnias žino kieno 
vaikai. Mes skurdo >r vargo įsikūnijimas. t

Laikas parodys kiekvieno vertę, nors mes esame J 
ant skurdo ribos. Mes kovosime, kad sužinotume, kuri 
mūsų vieta gyvenime ir pakilsime iš apačios ant ban
gos keteros.

Savanoris petrapilielis poetas Ilinskis tyliai ramiu 
balsu tęsė: kai prasidėjo pirmoji 1905 metų revoliucija 
^ogarkai’’ iškėlė raudonas vėliavas, laikė jas tvirtai ir 
daug jų žuvo bevardėje minioje.

u()garkai" toli gražu nė visi žuvo 1905 metų re
voliucijoje. Išlikusieji “ogarkai” 1905 m. suorganiza
vo didesnius slaptus sambūrius nepatenkintųjų reži
mu. Rusijos saugumo organai žiūrėjo į juos, kaip į 
padugnes, bet jie viską stebėjo, daug kas matė, visur 
skverbėsi^ nes pakankamai turėjo išlavintų žmonių, 
visur ir visus kurstė, kad sudarytų didesnį skaičių 
nepasitenkinusiųjų. Jie sudarė sąlytį su karininkais 
“miadoturkais", rezidavusiais Petrapilyje.

Jei ankstyvesnių laikų “ogarkai” buvo lik išsige- 
rianliejų nes jie priklausė “Bahemai", lai vėlesnių la-

I

kų “ogarkų’’ tarpe buvo: narkomanų, ištvirkėlių ir mo
ralinių demoralizuotųjų. Todėl įvairaus plauko revoliu
cionieriai partieuiai neigė savo dvasinį artumu “ogar- 
kams”.

“Ogarkai darydami revoliuciją Petrapilyje 1917 
m. vasario mėn. nesikvietė į talką revoliucionierių pro
fesionalų. Gal dėl to “Mladoturkų" buvo iškištas nū- 
nisteriu pirmininku liberalas kunigaikštis Lvovas, bet 
ne ilgam. Tik pereinamam laikotarpiui, nes revoliuci-
jai vadovaus profesionalai revoliucionieriai.

LITBELSKAJA RESPUBLIKA
1917 m. lapkričio mėn. 7 d. (nauju stilium) kom

partijos perversmas bei jos režimas turėjo laisvai sam
domą "Raudonąją Gvardiją". Rusijoje prasidėjęs pilie
tinis karas privertė raudonuosius skelbti dekratą apie 
organizavimą "Raudonosios armijos”. 1918 m. spalio

gą. aptikau įstaigoje laikraštį “Izvesti j a" ir jame ra
dau žinutę apie “Litbelskaja Respuglika" įkarimo dek
retą, regis 1918 m. gruodžio mėn. 16 d. ir organi 
zuojamą keturių pulkų diviziją.

Smalsumas ėmė viršų. Pasiprašiau komisaro 1918 
m. gruodžio mėn. 27 d. duoti komandiruotės raštą į 
Minską, bet žodžiu aplinkinius informavau, kad jeigu 
sąlygos Minske patiks, tai gal stosiu į tą lietuvilkl di
viziją kaip karininkas jei ne rikiuotėn, tai štaban.

mėn. 5 d. visoje raudonųjų valdomoje teritorijoje bu
vo pravesta pirmoji mabilizacija: karininkų ir puška-, 

. rininkų. Aš kaip karininkas buvau mobilizuotas į rau-' 
! donų jų armijų, bet kadangi 1916 m. dar kareiviu tar
naudamas Austrų-Vengrų fronte buvau apnuodytas

j 1918 m. vruodžio mėn. 28 d. buvau Minske. Tai 
j tipinvas rusiškasis pubernijos miestas, 50 tūkstančių 
į gyventojų.

Apsistojau viešbutyje prie geležinkelio stoties. Pa
gal duotą adresą nuvykau pas Pridotkus. Radau na
muose abu senius, bet jų sūnus Pranas ir dukros buvo 
išėję tarnybos reikalais į miestą (visi dirbo Raudono
sios armijos teatre). Pridotkai priėmė mane maloniai
ir pavaišino. Išsikalliėjus apie tą lietuviškąją diviziją. 
Pridotkas kažkaip be entuziazmo išsireiškė, kad da-
dar laikinai esanti baltarusiškoji divizija, bet ateityje 
būsianti lietuviškoji divizija. Dabar ta divizija komp
lektuojama mobilizuotais gudais. Ji pradėta kurti Pskc

nuodingomis dujomis, tai pradėjau dirbti visuotinio ve ir atkelta į Minską. Jis ragino mane kitų, dieuų eiti 
karinio apmokymo įstaigoje (vsevobuč). 1918 m. rude- su juo pas lietuviškosios įstaigos vedėją VL Požėla ir 
nį, mano draugas, Petrapilio universiteto politechni- gauti platesnių informacijų.
kos studentas, susitikus su mannhi patarė važiuoti h (Bus daudau) * >
Minską ir stoti į rikiuotę ar pasiekti lietuviškosios . ' 81 '
keturių pulkų divizijos štabą ir davė mūsų bendroj
pažįstamo Pridotko antrašą. Dėl patarimo delsiau' SKAITYKIT^ IT? PLATINKITE
išvykti į Minską. Kalėdų antrą dieną užėjęs į įstai- DIENRAŠTI A T UTENA S1
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DR. K. G. DALUKAS 
AaUIĖRUA IR MOTERŲ LIGoa 

ginekologine chirurgija 
*449 5a. PvtMki R<£ (CrowforJ 

*•<««*' Balding), TM. LU 5-6444 
’’Jonius pagal susitarimą.

Je’ ae-t»iliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolef. 695-0533 

Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1^31 S. Henheim Rd., Westchester, IL. 
VALA. DOS: 3-—8 darbo dieno mig ir 

kar antra šeštadienį B—3 vai. 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEl------BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai
2618 W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius jj 
“contact lenses’”

Vai agal susitarimą. Uždaryta treč

4 >K.LEONAS SEIBuTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet 
ketvirti!.' 5—7 vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

Hong Konge žmonės važinėja įvairiaisiais automobiliais, bet populiariausias yra dviratis. Dviračiais važinėja 
jauni ir seni, dideli ir maži, nes tai yra pati pigiausioji ir lengviausioji susisiekime priemonė. Hongkonge 

dviračiais ne tik*vežioja vaikus į mokyklą, bet išvežioja prekes ir laikraščius, t

likimas taip lėmė. Kai atplau
kė prie salos, tai patraukė tie
siai į Ternate uostą. Juan EI 
Cano tame uoste jau buvo bu
vęs. Kas antri metai jis plauk
davo į Ternate babkalapių ir 
įvai iausių prieskonių parsi-
vežt!. Niekad Juan EI Cano 
nebuvo toks linksmas, kaip 
Ternates uostą radęs. Jis bu
vo tikras, kad gab's grįžti į Is
paniją ir pranešti karalienei.
kad apvažiavo aplinkui pašau 
1L Jis išvažiavo į vakarus, In
dijos ieškoti, pasiekė Moliukų 
salas ir rado Ternatę, kurioje 
krovė įvairiausius priesko-

Tai buvo 1521 metais. Juan
EI Cano Jūrėj o daug įvairių 
blizgučių kuriups atidavė Ter

VLADAS RASČIAUSKAS

Ternate - prieskonių didžiausias centras

ŠVENTO RA$TO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
.KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės savo 

meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi
jo garbėje ir šlovėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimu atsako knygutė ''Viltis po mirties'’, kurią gausite ne- 
mokamaL Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

DIt VIT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Ofisas 2652 WEST 5yfh STREET 

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL: pirm., antxad., trečiad. 
ir penKt. 2-4 ir 6-8 vai. vaK. Svštadie- 
niaxs 2-4 vai. popiet ir kitu laiku! 

pagal susitarimą.

4‘. Šileikis, o. p.
OK1HUPEDAS-PROTEZISTAS j 

Zjt Aparatai - Protezai. Med. ban- 
vR dažai. Speciali pagalba kjįoms. 

(Arch Supports; ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St, Chicago. III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084 
r— . . n

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

,■ ■ n f

Savo kelionių pastabas ir už
rašus dažniausiai darau lėkiu 
ve arba viešbutyje. Prirašytus- 
lapus kraunu į portfelį. Bet jei 
pasitaiko ilgesnė kelionė, tai 
tu lapu prisirenka didokas 
pluoštas. Kartais tie užrašai 
įsipina į kitus lapus ir mano 
aprašymai susimaišo.

Visų užrašų laikraštiniuo ? 
įspūdžiuose nepaminiu. Jeigu 
tai daryčiau, tai tiems įspū
džiams nebūtų galo. Esu tik
ras, kad ip skaitytojui jie nu
sibostų. Bet kartais praleidžiu, 
mano manymu, kelis svarbius; 
dalykus. Parašiau, kad iš Ce-| 
lobis salos skridau į H-angkoR- 
gą, bet užmiršau paminėti, kad 
trim dienom buvau užsukęs į 
Holnoguera salą ir aplankiau 
Temato miestą. Apie Ternatę 
verta paminėti, nes savo laiku 
lai buvo svarbus ir senas Mo
liukų salų administracijos cent 
ras. Ilgus metus ten gyveno

įvairių prieskonių centras. Eu
ropos laivai, dažniausiai par- 
lugalų valdomi prieš penkis 
šimtus metų plaukdavo į Ter
nate ir prisikraudavo įvairiau
sių prieskonių. Geriausiai sa
loje auga, ką mano motina va
dino babkalapiais. Mačiau
tuos -medelius/kvapiais lapais. 
Jie auga visuose laukuose, ant 
ežių ir pakelėse. Tamate salo
je niekas nekreipia į juos dė
mesio, kaip pas mus Panevė
žyje nekreipė į alksnius ar laz 
dynus. Bei kai tuos lapūs at
veždavo į Panevėžį, tai valgy
davome skanią sriubą ir gerai 
iškeptą mėsą. Be babkalapių 
(anglai vadina juos laurų la
pais), mes tiek daug nevalgy
tame ir nebūtume tokie dikti.

Nežinau ar tie babkalapiai 
turi kokio maisto ar vitaminų, 
bet žinau, kad jie turi skanų 
kvapą. Kai maistas skaniai kve

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidime! — Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

nates salos pirkliams, o pats 
prikrovė laivą ‘‘Victoria" iki 
lubų babkalapiais, jvairiomįs 
šaknimis ir grybais. Jis žinojo, 
kad kelionė jam apsimokės 
Tais laikais babkalapiai buvo 
brangiausias priaskonis, be ku
rio Europos turtuoliai negalė
jo apsieiti.

Ternate uostą skersai ir išil
gai išvaikščiojau. Ten stovėjo 
parišti du laivai. Vienas buvo 
iš Japonijos, o antrasis iš Ma
lajų. Jie rengėsi pakrauti bab
kaiapius ir kitokius priesko
nius. Japonai vežtųsi salos gėlių 
žiedų. Matvt, kad juos rengė--------
si naudoti kokiems chemiką- ,
lains. Man būtų patikę, jei bū
čiau galėjęs nufotografuoti 
“Victoria”, bet jos jau seniai 
ten nebuvo. Nutraukiau vande

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

EUDEIKIS

pia, tai mes noriau jį valgome, 
sultonas, kuris iš Ternate val-l Daktarai sako, kad tas maiš
elė visas Moliukų salas. Tcrna-J tas naudingesnis, kurį skaniau 
te turi gerą aerodromą ir dar Į valgome. Kai išlipau iš lėktuvo 
geresnį uostą, kuriame kiek- Ternateje, tai ten buvo tvan- 
vieną dieną Azijos ir Europos ku, kaip ir kitose tos apylin- 
laivai krauna dar ir šiandien, kės salose; bet ten vusur kve- 

! įvairiausius prieskonius. pėjo babkalapiais. Man atro- 
I Reikia neužmirštu kad Ter- dė, kad vakarienei gausiu 
aate tai buvo pats dilžiausias maistą lietuviškų batvinių.

kvepiančių babkalapiais, bei 
apsirikau. Niekas vakarienei 
batvinių nedavė. Jie turi daug 
babkalapių, bet neturi batvi
nių. Babkaiapius mano jau
natvėje atveždavo į Panevėžį, 
bet batvinių į Tena u te neveža. 
Gal neapsimoka, o gal batvi
niai neišlaikytų aukštai skren
dančiuose lėktuvuose reto oro?

Maktano saloje Lapų Lapui
aš nudobus Fernandą Magelianą, 

Ispanijos laivų įgula turėjo pa 
siduoti Maktano salos valdan
čiam. sūltonui ir tapti jo ver
gais. Toki karo įstatymai tuo 
metu veikė .Čebu saloje ir vi
suose Visa jos vandenyse. Jei
gu laive būtų buvęs Magelia- 
nas, tai jis gal būtų įgulai lie
pęs pasiduoti; bet Mageliano 
jau nebuvo. Laivams vadova
vo kapitonas Juan El Cano, 
didelis jūreivis, vaskas, deši
nioji Mageliano ranka.

Juan El Cano truputi kitaip 
galvojo, negu Gebu salos karo 
ir laivyno vadai. Kada jis pa
matė, kai M agelianas visų aki
vaizdoje buvo nudobtas, (jis 
tai matė iš laivo denio, kur 
buvo susirinkę veik visi jūrei
viai), Juan EI Cano tuojau 
įsakė nei vieno Cebu salos jū
reivio neįsilęisti į laivą, o ki
tiems įsakė ruoštis kelionei. 
Jis liepė nepasiduoti sultonui, 
bet bėgti visai į kitą pusę. Ma- 
patraukė į šiaurės vakarus, 
te maisto, rengėsi plaukti į Ce 
lebis salas, tuo tarpu Juan EI

nis, kuriuose tas laivas, apip
laukęs aplinkui pasaulį, stovė
jo ir kur prieš 150 metų ispa
nai jūreiviai pasikrovė maisto 
bei prieskonių.

Planavo nuversti 
Somalijos prezidentą

MOC.ADISKAS. Somalija. — I 

Išaiškinta, kad Somalijoje buvo 
sudarytas^ komitetas, susidedąs 
iš aukštų karo ir civilinės vai- | 
džios pareigūnų, norėjusių nu- 
versti dabartini krašto prezi- / 
dentą Siad Barre. Praeita sa
vaitę į Nairobi atvėgo buvęs vai > 
stybės tarnautojas Jusejinas « 
Hali! Ali Douaie, kuris pranešė j 
apie šios konspiratorių grupės | 
^reštus.

Lapkričio mėnesį Kenijoje I 
buvęs Somalijos ambasadorius 
buvo atšauktas į Mogadiską, 
bet savo pareigoms jis daugiau 
nebegrįžo. Pasirodo, kad jis pra
sitarė apie ruošiamą konspiraci
ją, o vėliau, prispirtas prie sie
nos, prisipažino ir bendrininkus 
policijai išpasakojo.

GAIDAS » DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440 

t

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVAS IR sUNUS
H ARU I ETTE FUNERA1 HOME 

vl,/ 2533 W. 71st Street 
* i. Telef. GRovehilJ 6-2345-t

’ jb ** 1410 So. 50th Avė., Cicero
■r.Įef r<)wn>aJl 3-2108-t

I IRYS MODERNIŠKOJ) KOPLYČIOS

I AIKšTž TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

U įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
------ ------ ---- ------- /
Z---- -— ■ - ........—
» SOPHIE BARČUS

RAbiJO ŠEIMOS VALANDOS

The Kitchen Almanac

Cano liepė traukti į vakarus -------------
r šiaurę. Saulei nusileidus, m’ — Vyriausias japonų impera- 

karai buvo ištraukti ir laivas: toriaus anūkas Nakhiko vedė 
patraukė į šiaurės Vakarus, j savo tėvo įstaigos tarnautoją 

Gal jūreivis Juan EI Cano Kaziukę Stato. Jiedu vienas kiti 
nujautė, kad netoli turi būti pažino nuo kūdikystės.

Visos programos ii W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 - vai. popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

r" Here’s a 
Beat break- 
fast or 
brunch idea 
— give your 
scrambled 
eggs a spe
cial (and un- 
nsui) taste 
by folding
in small cubes or balls of avo
cado just before the eggs “set” 
Or spread mashed avocado, 
seasoned with salt and pepper 
and a tittle lemon juice on 
crisp, hot toast.

and PLEASE 
make people 
more careful

Peanut Crust Banana Fie • 
Finely chop 1 • 1/2 cups of 

salted peanuts and press into 
a 9 - inch pie pan. Add 2 
tablespoons cnmchy peanut 
butter to your-faroritebanMa 
cream pfe fflmgs Pbce filling 
£n peanut crust. Gool pia and 
refrigerate. Top oCpte rtty be 
decorated with banana slices 
and peanuts.

Keeping up srith consumers 
» the trash compactor is one 
©f the most popular and use
ful kitchen appliances to 
coma along in recent years. 
Researchers at KitchenAid 
•pplMDcas allifbnls thWf to 
the fact that the ccmpector 
bas proven Ms worth in 
kitchen cleanup.

These experts say because 
trash b reduced to * little 
wi one-fourth its original tfse 
with a compactor, disposing 
©I such items a> cans, cartons*

hotties and Jars b BOW far 
less of a hassle than it used 
to be. (One trash bag instead 
of four.) . . . And, more new 
homes and remodeled 
chens are inducing the applr* 
ance as standard equipment* 

ate
If yeu’re thinking of buy* 

mg a 300 pound side of beef, 
you can expect about 225 
pounds of usable meat cuts 
which means about 25 per
cent cutting loss.

a • •
Add the find toudi to 

many dishes with buttered 
bread crumbs. Simply stir 1/3 
cup melted butter into 1 cup 
dry bread crumb*. Use Im
mediately as a casserole top*

* ****
or

i prrpi to the top- 
xs

( Bread 
crumbs pro- 
ride a de

lectable way to save money 
by using dry ends of bread.) 

Store remaining buttered 
crumbs in the refrigerator.• • * ' y 4

Send your best kitektn 
cooking hintt to the Almanor 
Your ideae vtZl be 
with reader* throughout th* 
country. Addrets: Harry G. 
Clark, Kitchen Almanac^ 1 
North Riverside 
Chicago, lūiaou 6060&

Tn today’s “do-lt-yoursHT* world, the amateur decorator cr 
tije proforsional too, for tftat matter, Is tumimr Increaxingly to 
•turnings”—or architectural xpindles as they're known In the 
trade—to provide Innovative usd imagimtert freebee to ttw 
home.

Arctriteetoral spindles—ye*, 
they-re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it oomes to 
the deoerative uses to whkh 
they’re new being put

Architects, interior designers 
and “do-it-yourselfers” find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, acreena and 
yalarwya, or as legs for coffee 

Ito

Sawn tn half, they are being1 
mounted on walls and doors 
as decoraHre elements, 
as plant holders or as griDe 
elements.

E» A. Nord Oo_ Everett. 
Wash, the world's largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dee- 
orator Items to ntoe different 
styles, three different thick
nesses and to heights from 
inches to eight feet.

The spindles are mads of 
selected western woods, turned 
oa hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finkh then shrink ( 
wrapped to elear, protective 
plastia A brochure on spindle I 
etaraeteristtca and ideas fori 
Btor wdtotee to anfitoW

•MiABULANCB 
*ATARNAVI 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

< K I A I

hreagv
Lietuvių
Laidotuvių
OireKtorių
LMoeiacijofe

ANTANAS M. PHILLIPS \
rOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd« 7-3401 j

BUTKUS - VASAITIS
14A5 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: Olympic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
t34b So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCI'

6424 WEST 69tn STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLaCE Vlxxlnia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloo Hilla, PL 974-4419

~ P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1911
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TRUMPAI
Įkikvirsta dainuoti Los Angeles

1 skautijos tradiciniame pavarsa-

jtnwuy restorane, Burbank prie
miestyje. Bilietus" platina bei 

iš Mar-jvlehts rezervuoja B. Dabšienė, 
Prišmantienė, J. l'gianskie- 
P. Venckienė ir E. Vidugirie- 
Xc<iaug kas žino, kad Vau- 

Panavaitė-Slankienė yra la- 
siuntinėti! populiarios okup. IJetuvoje 
Vau j ienos, *r išeivijoje dainos "Sėdžiu aš 

autorė.

- Vincas Zimkus 
quette Parko vakar įvykdė savo Į L 
nuosprendį ir atliko gerą darbą 
labai lengvu būdu. Jis telefoną- 
vo Naujienų administracijai h 1 
prašė tuoj pradėti 
dienraštį. Šiandien 
buvo jo pašto dėžulėje. Dėkoda-* Pur^l,l,s 
mi jam už dėmesį ir už prenu-Į Dvidešmita metinė gėlių 
meratą, gerą žin ą skelbiame vi- įr darželių paroda bus balandžio 
siems skaitytojams ir platinto- (i McCormick Place salėse, 
jams, prašydami pastangų pla- f Papiginti bilietai gaunami Je-:

ne, 
nė.

tinimo vajaus darbuose.
— Lilija šukyte, Mucnchenoi

Operos solistė, Šiuo metu kon- virš 70 įvairių leidinių, įsteigė 
IJ t erai ū ri n i u j uosteli ų klubą,

we) maisto krautuvėse.
— Sūduvos leidykla, išleidusi

‘ certuojanti Mozarto operoje 
Užbertoji fleita Seattle miesto kurio centras yra Los Angeles, 
teatre balandžio 9 ir 11 d. Cal. Atstovu Čikagoje yra Nau

jienų Socialinio skyriaus redak
torius teisia. Pranas šulus, o 
Brooklyne Ona šulaitienė. Klu
bas kviečia rašytojus bei poe
tus įskaityti į kasečių juosteles 
savo kūrinius, kuriuo galės Įsi
gyti suinteresuoti asmenys bei 
grupės.

< Lietuvių Spaudos Klubo 
susirinkimas bus šį penktadienį, 
kovo 3 d., 7 vai. yak. Marquette 
parko valdiniame name (Field
house), prie 67-tos ir Kedzie 
Avė. (pr.)

— Inž. AJbinas Smolinskas iš
rinktas Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-gos Chi- 
cagos skyriaus pirmininku, Vy
tautas Peseckas ir Aloyzas Ei va
— vicepirm., Bronius Masiokas
— sekr.„ Madas Sinkus — ižd., 
Jonas Talandis — sporto bei iš
vykų vadovas, Petras Kiršinąs
— spaudos reikalams. Kostas 
Burba, Alfonsas Pargauskas ir 
Juozas Sakalas — kontrolės ko
misijom

— Gintarė Narienė išrinkta 
ALIAS Moterų vieneto pirmi
ninke, Bronė Nainienė — vice
pirm., Lilija Juzėnienė — sekr., 
Birutė Vanagienė — ižd., Aldo
na Krygienė — valdybos nare.

Sol. Vanda Stankienė, či-j navės, Nerijos tuntai ir akade- 
kagiečių mėgstama dainininkė,1 mikai skautai. Mugės metu vi-

~ ~ ~ J---------- —___________ -

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SKELBIA

švabienė Jūratė ir Kastytis

ANGOLOJE SUŠAUDĖ i(~ 
200 KUBIEČIU į

ROMA. Italija; — L« Angolos1 
ateinančios žinios tvirtina, kad 
paskutiniu metu ten buvo su
są ūdyta 200kubiečių, padėjusių 
komunistinei valdžiai įsistiprin
ti ir primesti kraštui komunis
tinę valdymo ir išnaudojijno si
stemą. Angolos valdžia nepajė
gė apraminti krašto gyventojų, 
tebųkovojančių prieš komunis
tinę valdžią. Kubiečiai kovoja 
prieš partizanus ir be jokio teis
mo šaudo nelaisvėn patekusius 
partizanus. Partizanai naudoja 
tas pačias priemones. Jie žudo 
kiekvieną kubietį patekusį į 
partizanų rankas. Angoloje ši
tokiu būdu jau sušaudyti 200 
kubiečiu.

KORĖJOS DISIDENTAI

Vi* 5 Hi*

ESTATE
Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALK

am uiPASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J. ''

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

Etiopijoj užmušė 80 
diktatoriaus priešų

ADIS ABEBA. — Valdžios

♦ Čikagos skautu Kaziuko 
Mugės paruošiamieji darbai eina 
pilnu tempu, šiais metais Mugė 
įvyks sekmadienį, kovo 5 d., Jau 
nimo Centre. Mugėje dalyvauja 
Lituanicos, Aušros Vartų^ Ker

są dieną vyks žaidimai, veiks 
valgyklos ir kavinės, o taip pat ■ 
bus galima apžiūrėti ir įsigyti j 
tautiniais motyvais meniškai. 
padarytų medžio drožinių ir ki
tokių papuošalų. Jau keli me
tai kai didelį pasisekimą turėjęs sluoksniai tvoirtina, kad praei- 
jaunesniųjų skautų skrajojan
tis paštas patarnaus visiems, ku
rie tik norės pasiųsti laišką Jau
nimo Centro minioje pasimetu
siam prieteliui. (Pr.)

♦ 1978 nu kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą. Tel. 737-1717. (Pr.)

SEOUL, Pietinė Korėja.—Dvi
dešimt astuoni disidentai, ku
riuos P.Korėjos prezidento Park 
Chung-hee valdžia nubaudė na
mų areštu, parašė ir pasirašė, 
o Nacionalinė Bažnyčių Taryba 
išplatino protestą, reikalaujant 
grąžinti žmogaus Teises, ku
rias tas prezidentas laužąs.

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5% kamb., 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% masinu garažas, 
63-eia ir Narragnnset. $54,000.

2 AUKŠTU 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už zakra.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

PATIKSLINIMAS
PAUŽUOLIENĖS

.tą savaitgalį Matema kaimelyje 
: buvo nužudyti 80 etiopiečių, sa
vo laiku priklausiusių, Etiopijos 
dmokratinei sąjungai. Tai buvo 
dešinieji krašto politikai, nepa
tenkinti kariškos džergos nuta
rimu kreipti visą krašto politi
ką į komunistines vėžes. Kad 
nekiltų kokių nesusipratimų, ka 
ro teismas svarstė suimtųjų Ma 
tema srityje esančių neištikimų 
politikų ir nutarė visus juos lik
viduoti. Tvirtinama, kad pats

r z— Vakarų pasaulio komuniz
mo žinovai iš dalinamų garbės 
ženklų Politbiuro nariams .spė
lioja, kad dabartiniu metu Fio
dorovas Kulakovas turi didžiau 
sias galimybes užimti Leonido 
Brežnevo, vietą. Jį palaiko pats 
Brežnevas ir yra laikomas jau
nu žmogumi, nors turi 60 m.

Mano laiškas Dr. J. Adoma- HaDe Selasie pritarė idėjai, kad 
viriui buvo rašytas tik jam as- Miopijoj reikalinga demokrati-Etiopijoj reikalinga demokrati-
meniškai, o ne spaudai. Jame sąjunga, bt jis nesulaukė pa-

nuo vasario 1,1&78 m. NAUJĄ SPECIALŲ VAJŲ 
I nariams Įrašyti.
į Duodama didelė 50% nuolaida nuo pirmųjų metų mokesčiu 
visiems apdraudos skyriams:

suminėti faktai yra tikri. Bū
relio vardas panaudotas spau
doje be jo įgaliavimo. Jį panau
dojau iš surinktų pasikalbėjimų 
su šio būrelio narėrriis.

Viso Amžiaus apdraudai, 
20 Metų Mokamai Viso Amžiaus, 
20 Metų Taupomajai apdraudai ir 
10 Metų Taupomajai apdraudai.

Aplikantai iki 70 metų amžiaus gali apsidrausti netikrin
dami sveikatos.

Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius pasinau
doti šia nepaprasta proga.

Smulkesnių informacijų galima gauti Susivienijimo Centre: 

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30th St., New York, N. Y., 

10001. Tel. (212) 563-2210.

Paminėtas vienos parapijos 
vardas buvo pasinaudota lietu
viško radijo pranešimu. Tai ne

tirti apie tos sąjungos šalininkų 
likimą. < »

Dabar iš Etiopijos ateina ži
nios, kad pats diktatorius Men- 
gistu Mariam pradeda bijoti so
vietų karo vadų, kurie jau pra
deda nesiskaityti su jo pagei-

— US News & World Report 
žiniomis,, gautomis iš aukšto 
Energijos departamento parei
gūno, 1980 m. gazolino galionas 
kainuos dolerį. Tai atsitiks dėl 
valdžios pastangų taupyti ener
gijos šaltinius ir mažinti impor-

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuOTiininkua

- 4243 W. 63rd SU Chlcept
TeL 767-0600.

2612 West 71 Street, 
•savininkas parduoda dviejų 
krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Eemet suėjo 63 metiL Minint tą rukaktL gerbiant pirmojo 

Ametai littrrUj diecničlo rtelfėjug bei Hetuvlikcx fptndo® jtanū- 
ns ir tfilekurt bfittao partUtt anfima lieturybėr ffliklnwl tkal- 
Mazntf Masjleni pUtfntmo riju*.

<AUwK408 Mrttf Ir keroja Llatcrw Ir Uetrrti iMirę
Midunaa fr Mcždėdasoc į ttnd^rlnf bc stapsotiii ir ji įgilio*

TAUJIETOS palaike vlsaf lietuvių desokrafinef grupe*, ja bendrai larfiti- 
rijai h remia visų lietuvių bendruoriui darbui bei titiina

MAUjULTOS atrtonujk, tyliąją lietuvių daugumą Kala parimetlnio, reto 
rfkos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
tr reikalingoa, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nu yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Valaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo valų kreipiasi į visus lietuviui pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdiLais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
ęrendinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir vlsoi išeivijos.

KlINUOJAt Chktf«I« lr nwf>rm — SMLM, metų — 11 CM,
triim — ML50, vienam mėn. SXM. KHew JAV vktwc mefams 
— HAM, pvtel metv — >14-00, rUnam mAn. —. UžsiaiMu^ 
W — tSIJO SusIpdHnlmuf rivniUmt Mvsltf

Pnloma wzdoti žemiau saučią aikai>v

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, IDL 10608

□ 4oL Na<ji«m irsntmmtil, lubllfejtnio

□ Vajaus proga praiau dusti -N«njiena» dvi savaite* suaipaii- 
nimui nemokamai ir be Jokių jripardgojlnu.

FAVARD1 IR VARDAS .... —.................

1DM3AS

mano nuomonė, už ją atsako tas,’ *r nurodymais. Mengi-
kas ją skelbė per radiją. Į siu bijo, kad jis nesulauktų Ma-

Su pagarba [tema stovykloje buvusių demo-
E. Paužuolienėi kratų likimo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MAUDA NOREIKIENB

T608 West 59tk St, Chiexgo, IIL 60629 • TeL WA 5-2787 
D Idai I j pasirinkimas fėr»s riMIas Įvairi?

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie- 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai. įvairiu valstybės formų pildy* 
mas. Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbiu pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš ^WELFARE ir kitu ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir • iŠkvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi'testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metnkiis ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3543 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas. Įėjimas iŠ kiemo) 

CHICAGO, ILLINOIS 6060*
- TeL LA 3-<1387

5 ŠVARIŲ kambarių mūrinis bun
galow šv, Kitos parapijos apylinkėje, 
didelė virtuvė, garažas. Agentų ne
pageidaujame. Telefonuoti 827-1845.

HELP WANTED — MALk 
Darbininkų Reikia

MAINTENANCE^ 
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background or 
conveyor systems, overhead crauea. 

hydraulic systems and other 
plaiit machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity, employer

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE gift PARCELE SERVICE 
SMI W. 49th St, Chlcijc, IIL 10429. — T»L WA 5-3737 
«» Sc. Haictod St, Chien*. HL 40404. — T»L. 154-33N

t “LIETUVOS AIDAI”
-t, KAZE BRAZDZIONYTE,
~ PROGRAMOS VEDĖJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 si Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

/au turi* laitai atspausdinta Ir galima gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose^'knyga įprašanti paskutinių 90 (1809*1900) metą 

Chieagos Metuvtų gyienlmą ir jų atliktu! darbus 864 p«L Kaina 
>10. Išleido Amerikos ^Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs Beturįs, pirmo* 
Sėtuvių kolonijos, jų suorganizuotos šaipo* draugi jot, statytos baž
nyčioj Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo J2L 41 teatro draugija, 40 
puuulietlškl chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių Įmonių biografi
jos. Duoti doknmentai katalikiškų. socailistinrų, laisvamani!] 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklai, skaitykloj 
kai ir kt

Norintieji Hą knyga įsigyti, prašomi parašyti čekį artos Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu fr pasiųsti:

1739 S«, HalstM SU Chfcagn, HL 4MM

Juozo šmotelio

Atsiminimu Skirsneliai
a^pausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

Chicago, DI. 60629

BRICKLAYER
Experienced Mason 

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 &, Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

AB JAU PASlIJAMTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Too reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Well# 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legaHškomfe formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaliiko 
mis formomis — JUO.

Užsakymus su Mooęy orde
riu siusti: W 
Halstad SU Q

MAINTENANCE MECHANICS ’

Openings for experienced mainte- Į 
nance mechanics on the 2nd shift. | 
Duties will include all areas of plant 
maintenance, mechanical • repairs, 
welding, lift truck maintenance and j 
electrical trouble shooting. j
Must undersand some English. Paid ’ 
hospital and life insurance. Excellent 
working conditions. Send resume to

5500 W. 73rd SL 
Chicago, IL 60638.

HELP WANTED — FEMALE 
D.rbinlnkly RMkU

1738 S.

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ft* garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. >

PALIKIMAS — 5 kambarių 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
uįmti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės? Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. • Tik pamatę hu- 
pirksit už 540,000.

GRAŽUS. 5, kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismanfas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900. e -•

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

REAL ESTATE 

2625 West. 71st Street 
Tel 737-7200 irta 737-8634 .,

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontą*

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago, miesto toMhnį, 
Dirbu Ir užmlesžiuesa graft, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4354 So. Washtenaw Ava. 

Tol. 927-3559

42-M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai ^91 puftneSol svMnobRW 

i-Ubillty apdrsutflmts penslnfntam 
Kryptis 

a; LA URA I TIV’ ' ' 
4445 S*. ASHLAND AW.

32M77J

GENERAL HOUSEKEEPNIG į

Near north Suburb. Expectant mother 
needs reliable woman to do general 
housekeeping. Live in. Own room. 
Color T. V. Good pay. 5 day week.

Good transportation.
432-8953

fUNO

LAIKRODŽIAI Ir BRANOUniJŪ

Pardavimu ir Tdsyaai > 
1544 WEST 49rt STRUT
T»Mj JtlpvMc 7-1941

INCOM1 TAX SnYKI

Taip pat darom varifmaL glmMg 
BlcvietfmaL pūdomi piūafyMt gra- 
žymai ir kitokį blankai

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4045 Areter Am. 
Chicago, IIL 4002. Tri. YA 7-5*

BESI THINGS IN LIFE
11 Jll Fr»nk Z»poil« 

Q98V1 W.WllSt 
GA 4-4454

mn M*a

Farm Life ln$ur^r./*e C

DMžfautfaf kailiuA 
jxuirinkimaa

(įitaigm) ir

NAUJmMM/cHAAAT  % — TKMAt MAKtt Ž, XM




