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LIETUVIAI ŽMOGAUS TEISIŲ KONFE
RENCIJOJE WASHINGTONE

Washingtone vasario 27 —28 
d. buvo sušaukta JAV užsienio 
politikos žmogaus teisių klausi
mais konferencija, kurioje da
lyvavo apie 500 žmonių, jų tar
pe ir keliolika lietuvių.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
atstovavo iš Chicagos nuvykę 
Teodoras Blinstrubas, dr. Ka
zys Šidlauskas ir Bendram Pa- 
.baltiečiii komitetui dr. Jonas 
Genys.

Konferencijoje bendruose po
sėdžiuose pranešimus padarė 
daugelis Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojų, jų tarpe Valsty
bės departamento pasekretorius 
Warren Christopher, Valst. se-‘ 
kretoriaus pavaduotojas Euro
pos reikalams George Vest bei 
sekr. pavaduotoja žmogaus tei
sėms Patricia Derian ir kt. Bu
vo ir atskiri sekcijų posėdžiai. 
Kaip bendruose posėdžiuose, 
taip ir atskiruose, buvo plačiau 
paliesti Europos reikalai, žmo
gaus teisių klausimai; o tąįp

_ ir Baltijos^valstybįu pa^ėtis. Bu 
vo pažymėta, kad Lietuva ken
čia priespaudą vergijoje ir bu
vo priminti Lietuvos disiden
tai.

Suvažiavime dalyvavusi. p. 
Aleksejeva priminė, kad iš 30 
asmenų Sov. Sąjungoje įsijun
gusių į komisijas remti Helsin
kio nutarimii vykdymą, jau net 
14 yra areštuoti. Ji skelbė, kad 
Lietuvoje ypač sunkiai perse- 
kiojatni katalikai.

Konferencijoje buvo rpažymė- 
'ta, kad yra pasiekta kai kokių 

* laimėjimų .rytu Europoje, lau
kiama dar daugiau.

Konferencija vyko Valstybes 
departamento rūmuose. Visi ga
lėjo laisyai. diskutuoti JAV po
litinę liniją ir žmogaus teisių 
reikalus,. Plačiau šiuo reikalu 
bus vėliau painfomuota.

ALT Informacija

TRUMPAI 1$ VISUR

— Britų užsienio ministeris 
David Owen pareiškė, kad jis 
negalįs pakęsti Izraelio premje
ro Menaham Begin. Jis nesam
protauja, bet pamokslauja ir pa 
mokslau j a.

— Jasir Arafatas pareiškė, 
kad prezidentas Sadatas, atim
damas kelias privilegijas pales
tiniečiams, elgiasi kaip nacis. 
Arafatas nenorėjo kalbėti apie 
Junifo ei Sabei nužudymą.'

— Tokijo miesto kasa tuštė
ja. Administracija išleidžia dau 
giau, negu gauna. Burmistras 
ieško didesnės paskolos.

SILSBŲRY. — Valdžios pra
nešimu, Rodezijos kareivių da
linys begaudydamas teroristus, 
peržengė kaimyninės, vienų juo 
džių gyvenamos Botsvanos sie
ną, kur Įvyko susirėmimas -su 
Botsvanos kareiviais. Botsva
nos sos t i nėje_ Gaborone paskelb
ta, kad rodeziečiai Įpuolę Į Bot- 
svaną iš pasalų puolė trijuose 
diližanuose važiavusius 30 Bot
svanos krašto apsaugos karei
vius, dalį jų užmušė susišaudy
me. Rodezijos komanda pana
šiai paskelbė, kad būrys juodų
jų partizanų Rodezijos viduje 
pirmadienį anksti į pietus nuo

Lietuviu Juru skautams priklausanti jachta FAME 1939 metais plaukioto 
Michigan ežėro vandenyse. Kaip ta jachta pateko į Rodi laivų kiemą ir 
kaip /skautai ją |sigiioz l>r. Algis Rimas aprašė vakarykščiose Naujienose.

JAV RUOŠIA SMOGIKUS KOVAI PRIEŠ 
LĖKTUVU GROBIKUS

SMITH VISAI NUSILEIDO

j S A L .'SPUR Y, Rodezija. Mi-; 
i nisteris p rmininkas Ian Smith . 
Hr trys juodžių lyderiai trečia-1 
(dieni sutarė, kad Rodezijos vi-. 
! iška vaki'ia turi būti perduota . 
Huodųiu daugume i šių metų ga
le gruodžio 31 diena. Konferenci
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SOCIALISTU
MITINGUOSE SMARKIAUSI SMŪGIAI

TAIKOMI SOCIALISTAMS

’ .i ’ *joje dainavusieji sako, kad kti-Į Prancūzijos komu 
kinai vald ini suformuoti geras i reforius 

bet lieka > kiniuosej progresas p; darytas, 
• lai z <vurbiu smulkmenų.
Į rias du r rėkia išspręsti.

Dery’<x>s dėl \ aidžios perleidi
mo datos tęsėsi per ištisus 8 mė 
nesiūs tarp Smitho ir trijų juo- 

j Josios daugumos lyderių: Abel 
j Muzoreva, Nhabaningi ir gen- 
‘ ties vado Jeremiah Chirau, o su 
I tarimo buvo pasiekta trijų va
landų posėdyje.

SČABANSKIO TEISMAS
MASKVA. — žydų tautybės 

: disidentui Anatolijui šča rans
kiui teisme ginti, nepaisant jo 
šeimos protesto, sovietų val
džia paskyrė advokatą moterį: 
Silva A. Dubrowskaja. ščaran- 
skis, 30 metų amžiaus, matema 
tikos ir komputerių ekspertas, 
suimta beveik prieš metus, kal
ti namas.slaptų valstybinių ži
nių tiekimu Vakarų žvalgybos 
agentams. Jis laikomas Mask
vos Lermontovo kalėjime inco- 
municado.

Smogikai turės būti pasiruošę nuginkluoti 
lėktuvu grobikus, veikiančius teroristus

1 WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter vakar 
Lsakė kariuomenės vadovybei parinkti, apmokyti ir paruošti ka-

Kazangulos iš pasalų užklupę| riu savanorių grupę, kuri kiekvienu momentu būtų pasiruošusi

Rinkimine literatūra, spauda, radijas, kalbėtojai 
smūgius kerta socialistams

FARYŽ1LS. Pr'-mciizija. — Tiktai vakar paaiškėjo visa 
in;stų partijos rinkiminė strategija, kai sek- 

Marchais pakvietė visus prancūzus artėjančiuose rin- 
s’inaišti socialistų partijos atstovus. Jis pareiškė, kad 

Prancūzijai pats pavojingiausias žmogus esąs Mitterand socia
listų partijos pirmininkas.

RUSAI KAVOS NEGAUS 
NEI PAUOSTYTI

MASKVA, Rusija. — Sovie
tų valdžia, kovodama prieš in
fliaciją ir užsienio valiutos sto
ką, nutarė pakelti kavo^ kainą 
šešis kartus. Iki šio meto kavos 
svarą buvo galima nusipirkti 
už du doleriu su centais, bet 
nuo kovo 1 dienos kavos svaras 
visoje Sovietų Sąjungoje kai
nuos 13. dolerių. Rusijos kakho- 

,zininkui, kuris į mėnesį gauna 
20 rublių pensiją, kavos neį
manoma įsigyti. Pabrango ir ki
ti daiktai,bet rusas gerus kavos 
negaus nei pauostyti, nes jis ne 
turės 13 dol. kavos krapui pa
justi.

sužeidė skaičių rodezįečių karei
vių. <• .

— Sostinėje eina gandai, kad 
Etiopijos valdžia atsiuntė prez. 
Cąrteriui slaptą raštą, apgaile
staujantį, kad rusai ir kubiečiai 
ten pradeda dominuoti, taigi su
sidaro pavojus tapti rusų vasa
lu. Pageidaujama didesnės JAV 
įtakos, žinoma, ir ekonominėm 
paramos. Human Events savait 
rastis sarkastiškai rašė, kad 
ta parama reikalinga dėl šaudo 
mų žmonių žmoniškesnių 
dotuvių.

suvaldyti lėktuvu grobikus, juos nuginkluoti ir paleisti jų pagrob
tus įkaitus. Ruošiamo dalinio naria bu?> apmokyti, kad galėtų ne 
tik prieiti/ bet nugikluoti ir suimti tarptautinas teroristus, ban
dančius veikti JAV teritorijoje, konsulatuose ar Amerikos lėk
tuvuose. JAV karo jėgos turi specialių dalinių, bet nėra specia
liai paruostų karių, kurie galėtų nuginkluoti lėktuvų grobikus 
ir išgelbėti jų pagrobtus įkaitus.

Maskvos advokatų tarybos 
pirmininkas Konstantin Aprak
sin trečiadieni pranešė, kad šča 
ranskiui teisme ginti paskirta 
Mrs. Dubrovvskaja. Kadangi šče 
ranskis sovietų kaltinamai šni
pinėjimu ir valstybės išdavimu, 
jam pagal SSSR įstatymus gre
sia mirties bausmė.-

Praeituose rinkimuose socia
listai buvo sudarę koaliciją su 
komunistais ir lamėjo daugiau
sia atstovų savivaldybėse. Ko
munistų partijos vadai artėjan
čius rinkimus norėjo pravesti 
kartu su socialistais. J*e buvo 
pasiruošę padaryti kelias svar
bias koncesijas, leisti socialis-

• tams statyti savo partijos žmo-
ministerių kabinetufir. kad eks- nes ^sakingoms pareigoms, bet 
tremistu smurtas darosi nebe-nor^° pravesti labai radika- 
suvaldomas. i lia“\ ^<*mas žemės ūkyje ir

Romoje tj-ys dešiniųjų spar-j nacionalizuoti kelias pramonės 
no paaugliai apšaudė ir sužeidė i*rtkas. Mareliais pirmas paskel- 
tirs kairiaspamius jauniklius, tokią ekonominę programą ir 
aptiktus gatvėse klijuojant kai-(k\ietė ^ialistus demokratus 
riųjų proklamacijas. Kita dėsi- J programai pritarti, 
niųjų grupė įmetė padegamąją 
bombą į kairiųjų 
mos kovos” partijos būstinę. !

• j 
Bolognoje pilnas be taikinio

šaudančių kairiųjų studentų a u 
tomobilis neleistinai greitai va
žinėjo miesto gatvėmis, pade- 
giodami krikščionių demokratų 
partijos ofisus.'Tą dieną padega 
ti penki ofisai ir katalikiškų 
knygų krautuvė.

TERORISTV SMURTAS
ITALIJOJE NEMAŽĖJA

ROMA. —šaunamais ginklais 
labai gerai apsiginklavę tero-Į 
parodydami, kad Giulio Andre-( 
giojo ir i>ombardavo pasirinktus i 
taikinius Romoje ir Bolognoje. 
parodydama, kad Giulio Andre
otti vis dar nesiseka sudaryti

KALENDOM LIS x
Jovo 3: Kunigunda, Titjanas, 
Tulė, Toleina, Uosis, Daukantas.

Saulė teka 6 ^ leidžias 5 :42
Oras: 6alte<9atf striflL

Socialistai griežčiausiai atsi- 
“Nepaliauja-» sakė tokią radikalią programą 

! remti. Jie būtų sutikę kelias re- 
į formas pravestibet griežtai pa
sipriešino įvesti chaosą į Pran
cūzijos pramonę. Komunistai 
pirma paskelbė savo ekonomi
nes reformas, o tiktai vėliau pa
kvietė socialistus jų programai 
pritarti. Ji buvo griežčiausiai 
atmesta. Be to, socialistų parti
jos vadas Mitterand, susipaži
nęs su krašto gyventojų nuotai 
komis, nutarė neiti į jokią koa
liciją su komunistais. Jam at
rodo, socialistai gaus didesnį 
žmonių pritarimą, jeigu komu
nistų visai atsikratys. Atrodo, 
kad jie klaidos nepadarė.

Pirmuose rinkiminės kampa
nijos mitinguose riša eilė Pran
cūzijos radikalų pasisekė rem- 
sią socialistų kandidatus, nes 
jais geriausiai pasitiki. Komu
nizmas prancūzams ' sveti
mas, Jie aiškiai žino, kad jis ne 
prancūziškas.

Komunistų partijos agitato
riai ir spauda smarkiausus smū 
gius kerta Prancūzijos sociali
stams. Komunistai bando klau
sytojus Įtikinti, kad Prancūzi
jos socialistai yra patys didžiau 
si darbininkų ir visos liaudies 
priešai. Komunistams nesvarbu, 
ar jie laimės ateinančius rinki-

In-

IZRAELIS UŽDRAUDĖ 
FARMERIAMS VYKTI I 

SINAJŲ

TELA  VIVAS, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė paskelbė, kad 
ji uždraudusi Izraelio farme- 
riams vykti į Sinajų ir dirbti 
ten dirvonuojančias derlingas 
žemes. Dirvonuojanti žemė Si
najaus pusiasalyje prastovėjo 
šimtmečius nedirbta. Izraelitai 
išaiškino, kad ji galėtų būti la
bai derlinga tam tikriems ja
vams. Izraelis niekam nieko 
blogo nepadarytų, jeigu dirvo
nus pakeltų ir pasėtų javus. Ja
va? būtų naudingi ir egiptifs 
čiams, kuriems trūksta maisto, 
riebalų ir mėsos. Dabar aiškė
ja, kad pačių izraelitų tarpe įvy
ko nesusipratimas. Agrikultū
ros ministeris Sharon riša lai
ką kalbėjo apie izraelitų kolo
nijas Sinajuje, o krašto apsau
gos ministeris, leisdamas žy
dams išplėšti kelis dirvonus ir 
išbandyti žemę visai negalvojo 
apie izraelitų kolonijas. Tas ne
susipratimas sukėlė dar didesnį 
nesusipratimą tarp Izraelio ir 
Egipto.

LNDIROS TRIUMFAS
NEW DELHI. - Buvusi 

dijos ministerė pirmininkė 
dim Gandhi, kurios partija dve
juose rinkimuose laimėjo di
džiausią balsų skaičių, pla
čiai atidarė duris Indirai grįžti 
į valdžią ir politiką. Rinkimai 
Įvyko dvejose valstijose—rKar- 
nataka ir Andhara Pradės, kur 
didelę persvarą turi Kongreso 
partijos atplaiša, pavadinta “In 
dira Congress”.

Indira labai patenkinta, kad 
daug laimėjo jos partija, vos 
mėnesį amžiaus teturinti jai iš' 
tikimiijų Kongreso partijos at- 
plaiba, bet ar ji gris i valdžią, 
nepasakė..

Amerikiečiai turėjo “‘žalias kos keleivinis lėktuvts, tai turė- 
bereteT prašyti vokiečių, kad pasių

stų savo smogikų pavojingam 
darbui atlikti. - Specialius dali
nius turi Amerikos marinai. Ka 
ro veiksmams yra paruošti la
kūnai ir ČIA agentai, bet netu
ri specialistų lėktuvų grobi
kams suvaldyti. Tuo tarpu dali
nys bus karo jėgų viršininko ži- 

Karo vadovybė rengiasi 
atsiklausti karių, norinčių tar
nauti savanoriais šiame karo 
jėgų dalinyje

. Vietnamo karo metu ameri
kiečiai turėjo žalių berečių da
linį. Jis išgelbėjo ne vieną Ame
rikos lakūną, priverstą nusilei
sti komunistų laikytoje teritori
joje ir priešo užnagaryje atliko 
gana daug drąsių žygių. Bet 
žaliųjų berečių drąsuoliai buvo] nioje. 
išformuoti, kai buvo atšaukta

šio j JAV kariuomenė iš Vietnamo. 
Naujos grupės narių apmoky
mas bus Carolinoje, Ft. Bragg 
kareivinėse. Karius apmokys pa 
tyrę specialistai. Atidžiai bus 
studijuojamas Izraelio smogi
kų įsiveržimas į Enetebe aero
dromą ir išgelbėjimus visų įkai
tų. Dar atidžiau bus studijuoja
mas vokičių smogikų atliktas 

aerodrome.

lai-I

TORRLIO ATLEIDO 
BROLĮ MOISES

PANAMA, sostinė. — Iki 
meto Moises Torrijo, krašto pre
zidento vyresnysis brolis, buvo 
Panamos ambasadorius Madri
de, bet prezidentas šiandien pa
skelbė, kad jis atleistas iš am
basadoriaus parigd ir į Madri
dą daugiau nebegrįšiąs. Moise 
Torrijo yra 60 metų amžiaus, o 
krašto prezidentas yra tik 47
metų amžiaus. Moises Torrijo, | žygis Mogadisko 
be ambasadoriaus pareigų.’ ver- j Studijuos ir egiptiečių pastan- 

jgas šlaisvinti įkaitus ir didelis 
nepasisekimas.

Amerikiečiai neturi paruošto 
dalinio

tėsi ir narkotikų prekyba.
šis reikalas iškilo viešumon, 

kai ČIA agentai informavo kon
greso komitetą apie ne tik Moi
ses, bet ir kitų Torrijo šeimos 
narių narkotikų biznį. Panamos

’ prezidentas, Moises brolis, pa
reiškė, kad jis nebijąs patraukti 
teisman brolio, jeigu bus tikrų
Įrodymų apda brolk> vudovauU į Amerika nieko panačąus nebe, 
narkotikų prekybą r

Vakaru Vokietija, Didžioji Bri 
tanija, Izraelis ir Egiptas turi 
paruostus karius pavojingom ir 
svarbioms karo operacijoms,bet

į juneruca mexo panašaus neoe- parpęs l tarei
■ tail Jei bWaj pdrrobtxs Amelina

V * i *

NEMOKAMAS SPEKTAKLIS.

ISLAMABAD. — Trečiadienį 
mažiausiai 1O000C Pakistano pi
liečių susirinko lenktynių sporto 
aikštėj, norėdami pamatyti bau
smę. kokią pagal Pakistano tei
sę teismas paskyrė tūlam 27,me 
tų amžiaus Hohammad Sabirui, 
malūno darbininkui už 7 metų 
mergaitės Musstrat Jasmin iš
prievartavimą. Sabirui priteis
ta 15 kirčių lazda ir 10 metų ka
lėjimo. “Kokia nauda iš 55 kir
čių, jei negavo mirties baus
mės'’, šaukė balsai iš minios, ka 
Įėjimo sargams skaičiuojant iki 
15 kirčių medine lazda, sumir
kyta garstyčių aliejuje, kuris 
patekęs į kilmių Žaizdas padidj*-

— Irano studentai protestui 
pareikšti susirinko ties Bonos 
parlamentu, susėdo ir sustabdė 
judėjimą gatvėmis. Studentai 
reikalauja, kad Rytų Vokietijos 
vaidila paleistų suimtus kelis 
Tra.no studentus. Bonos poltci-

Ji

PAKISTANE UŽDRAUDĖ 
POLITINĘ VEIKLĄ

LSLAMARADAS. Pakistanas.
— Pakistano karo vadas Moha- ynus, bet jiems labai svarbu su- 
medas Zia ai Huq uždraudė vie 
nam mėnesiui visą politinę veik-, 
lą. Jeigu politikai bandys kelti 
balsą ir politikuoti, tai baus 
sunkiomis senovinėmis baus
mėmis. kaip baudžia vagis. Zul- 
fikar al Butt o vadovaujamos 
partijos vadai ateinančią savai
tę turėjo suvažiuoti pasitari
mui. Kelioms dienoms prieš su
važiavimą Al Huq uždraudė po
litikams veikti ir tartis. Jeigu 
jie neklausys, tai nukirs po pir-Į 
štą^ o vyriausiems vadams gali 
nukirsti ir galvą.

pliek i .-ocialistus. kad jie nie
kad vieni nedrįstų dalyvauti rin 
kimuose ir sudaryti pavojų tai
kai. Iki šio meto partijos di
džiausias prieš as buvo kapit«a- 
lizmas. o dabar socialistai yra 
baisesni, negu kapitalistai.

ja arštavo susėdusius Irano stu- 
dntiis..

— 6$ metų Ottawa teisėja. 
Henry Williams atleistas iš pa
reigų, kai jis prisipažino turė
jęs santykius su 21 metų pro
stitute savo ofise, darbui pad- • 
baigus. Tardymas prasidėjo, 
kai policija prostitutės knygu
tėje rado jo teismo telefoną. 
Tardomas teisėjas prisipažino 
ir neteko darbo. ’ ’ .



JONAS DAVOSLA

Jonas Daugėla

Piktadario rankos paleista kul
ka gali mirtinai pašauti genijaus 
smegenis, automatiškas kulko
svaidis, valdomas vieno išsigi
musio kriminalisto, gali amži
nai nutildyti tūkstančius patrio
tizmo jausmais plakančių šir
džių plakimą. Tačiau jų pas
kleistų minčių ir šūkių jau ne
pajėgia ne tik sunaikinttbet net 
ir sustabdyti ištisos armijos gin 
klais ginkluotų ir gerai apmoky 
tų karių ar šnipų Jos plinta ir 
klesti lyg toje vešlioje dirvoje 
pabertas vaisingas grūdas vis 
nauju derliumi, vis nauju vai
siumi.

Žinoma, netenka abejoti, kad 
raudonoji valdžia būtų dar pa
kankamai pajėgi sunaikinti šį 
naują disidentinį judėjimą ir iš 
žudyti jo pranokėjus. Tad šian
dien mus visus ne tiek kankina 
klausimas, kodėl, jis atsirado, 
kiek varginamės, norėdami ats
pėti mįslę, kodėl jis dar išsilai
ko ir net plečiasi. I šį klausimą

* Kalba pasakyta Miami lietuviams minint Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 60 metų sukaktį

(Tęsinys)

vienas jų vadovų, Šimo Kudir
kos bendrininkas, Vladimiras 
Bukovskis mums labai trumpai 
ir aiškiai šitaip atsako: “Mūsų] 
judėjimo gyvybę palaiko ir mū-‘ 
su gyvybes apsaugo tik jūsų ir 
viso vakaru laisvojo pasaulio 
dėmesys ir pasipriešinimas.

Bet pagaliau juk tik in ūsų 
vieninga akcija, bendros laisvo- 

• jo pasaulio lietuvių pastangos 
ir po pasipriešinimo nulėmė Si-

Kudirkos išlaisvinimą, pa
gelbėjo Nijolę Sadūnaitę iš
traukti iš vergų stovyklos, pa
dėjo Bražinskams pasiekti šį pa 
šaulį ir pagaliau pagelbėjo jau 
daugeliui disidentinio judėjimo 
dalyvių pasiekti šią šalį ir joje 
patogiai įsikurti.

Tad šiandien daugiau, negu 
bet kada yra būtinas vakarų 
pasaulio dėmesys ir vieninga 
veikla ir bekompromisinis lai
kymasis stebint kas darosi pa
vergtoje pasaulio dalyje.

Tuo pačiu ir mūsų išėjūnų vi
sa politinė ir bendroji tautinė 
veikla įgauna naują pobūdį. 
Naujosios apraiškos jau nebe- 

’.eidžia mums vien tik pasyviai 
stebėti, kas derosi pavergtoje tė 
vynėje. Mūsų pareiga lieka ne 
tik stebėti visus šiuos reiški
nius, bet taip pat visomis prie
monėmis atkreipti* ir viso, laisvo 
jo pasaulio ir jo vadovų dėmesį 
ir nepalūžti kovojant už žmo
gaus teisių ir prigimtųjų lais
vių patikinimą.

Šiam uždaviniu; įvykdyti, be 
abejo, mums yra reikalinga ir 
būtina vieninga ir gerai orga
nizuota politinė vadovybė, kuri 
atstovautų pačią lietuvių tautą 
ir būtų vieningai ir neginčija
mai remiama viso laisvojo pa- unijų ir pradėjo pasitikėti vien

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjįmo

savo pačios jėgomis ir nepalau
žiamu gyvastingumu. Ir šien-

Komunistinė pažanga
Okupuotos Lietuvos jūrinin-

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Ta Was
(Tąalnya)

Komisijai savo darbą bedirbant, Kriminalinės poli
cijos valdininkas Dimavičius per savo agentus išaiškino, 
kad vienas bolševikų kareivis buvo pabėgęs iš savo dali
nio ir kurį laiką slapstėsi pas vieną merginą J. Savickai
tę, Vilniaus miesto priemiestyje. Tačiau vėliau jis iš tos 
merginos buto išėjo; kurį laiką X, Savickaitė nešė jam 
valgyti už miesto į miškelį ir pagaliau, pagal pačios Sa
vickaitės nupasakojimą, kiek atsimenu, rodos, pats grą
žo į savo dalinį. Kriminalinė policija iš to buto paėmė ta
da rusišką karišką antklodę to kareivio, jai paliktą fotog
rafiją ir dar kai kurių smulkių daiktų, kurių dabar tiek 
laiko praėjus, sunku atsiminti Iš padarytų ant fotogra- 

; fijos įrašų buvo matyti, kad tas kareivis ir buvo Šmav- 
ganec, dėl kurio neva pagrobimo buvo Lietuvos vyriausy
bei duota kaltinimo nota.

Antrojo kareivio — Pisarevo nebuvo nustatyta ar iš 
viso toks buvo, nes rusai kaltino, kad jie pabėgo iš Lietu
vos pereigūnų pagrobimo kanalizacijos vamzdžiais, bet 
atsisakė juos parodyti ir leisti bendrai pasikalbėti. Bu- . 
vo aiški bolševikų sugalvota provokacija.

ALT komisijos Lietuvos pavergimo dokumentams 
rinkti pranešimas apie apklausinėjimus Chicagoje

(“Naujienos”, Nr. 252, spalio 26, 1954)
1940 m. gegužės pabaigoje rusai bolševikai apkalti

no Lietuvos vyriausybę, kad iš jų bazių Vilniuje buvo pag
robti du jų kareiviai, Šmavgonec ir Pisarev, — liudijo 
Jonas Talalas, buvęs tuo metu Vilniaus apygardos teis
mo prokuroras. <

Jis liudijo toliau:
Birželio 6 d. dėl tų kareivių dingimo turėjo važiuoti 

į Maskvą kalbėtis su Molotovu, SSSR užsienių reikalų ko
misaru, Lietuvos ministeris pirmininkas Antanas Mer-

dien pavergtoje Lietuvoje jau- kas, tarnaująs sovietų laivyne, 
noji mūsų tautos karta, kad jau l kelionės> kurios metu
ir UŽa.UgXSi.Ve^.:iJ!i aplankė ir Kubą. Draugai klau-

šia sugrįžusį:
— Sakyk, ar kubiečiai tikrai 

taip pažengę socializme?
— O, dar labai atsilikę nuo 

Sovietų Sąjungos.
— Iš ko sprendi?
— Nagi, Havanoj įėjau į rū

kalų krautuvę ir paprašiau ci
garo...

— Na, ir kas nutiko?

— Gavau cigarą! . -

ryžtasi imtis savo tautos likimą 
į savo rankas.

Jos šis ryžtas ir pasiryžimas

šaulio lietuvių. Yra labai daug 
pagrindo tikėti, kad šiandien pa 
vergtoje mūsų šalyje išsilaisvi
nimo viltys yra daug stipresnės 
r aiškesnės, negu bet kada pra
eityje. Pagaliau tai labai aiškiai 
ir įsakmiai tvirtina ir vienu ar 
kitu būdu į vakarus patekę lie
tuviškieji disidentai, šie visi da • bei nenumaldomas laisvės troš« 
viniai ir gyvieji mūsų tautos sūjkimas neleidžia ir mums gaišin- 
nų liudijimai mus visus turi pa I ti laiko bereikalingiems gin- 
tikinti, kad jaunoji mūsų tau
tos karta ne tik nepakluso ko
munizmo auklėjimui, bet yra 
dar daugiau ryžtinga kovoje už 
savo tautos laisvę ir jos žmonių
išsivadavimą. Nuo šio ryžto ne kuris mūsų organizaciniame gy- 

gali atsiriboti ir laisvojo pa
saulio lietuvių išėjūnų bendruo 
menė.

Prieš 60 metų Vasario Iv d. 
aktas, tuo pačiu ir Lietuvos lai
svė tapo įgyvendinta tik po to, 
kai lietuvių tauta nusivylė visų 
jos draugų globa ir jų vylingais 
pažadais, nusikratė nelemtų

čams, tarpusavio nesutikimams 
ar bereikalingoms deryboms. 
Gyvenamasis momentas reika
lauja mums visiems parodyti 
didžiausią tautinį solidarumą,

k was bad enough we had to ficht the British 
fcc our freedom. But on top of that, wc had co fight 
the weather, coo.

Because winter at Valley Ibfge meant snow ice, 
■nd freezing temperatures. All serious enemies to a

turned oul
Nowadavs, people are still helping America stay 

- strong and self-sufficient. And they re helping them
selves to safe, dependable savings. By taking stock in 

America with the Payroll Savings Plan.
Buy United States Savings Bonck

venime gali reikštis tiksliai su
derinta ir planingai sutarta 
veikla, siekiant didžiojo tikslo, 
o mūsų kasdieniniame gyveni
me ji gali būti patikinta asme
nine t tolerancija, eilinių manda
gumų ir broliška ar seseriška 
meile lietuvio lietuviui. ■

Visi paskutinieji pasaulio po
litikos įvykiai, permainos rody
te rodo, kad pasaulio politika 
neina ramia srove, srovenančiu 
upeliu, bet eina ūžiančiomis 
audromis, drebina visą žemę 
griaudama užtvankas ir geleži
nes sienas.

Ir šių,-taip staigiai besikei
čiančių gyvenamosios aplinkos 
viduje ir išorinių sąlygų hori
zontuose. Vasario 16. dienos ak
tas ir tuo aktu paskelbti idea
lai suspindi mums visiems ir 
visam pasauliui pačiomis gra
žiausiomis varsomis ir savaime 
mūsų istorinę tautą ir mus vi
sus, šios istorinės tautos pali-

UNO tai ne NATO

Australijos lietuvis V. P. sau
sio savaitraštyje “Laisvoji Lie- 
tuvaM rašo, kad “...2-ro pasau
linio karo nugalėtojai vietoje iš
irusios Tautų Sąjungos įkūrė 
Jungtinių Tautų Organizaciją— 
NATO, šioje organizacijoje di
desnį narių skaičių sudaro Afri
kos bei Azijos valstybės”.

kuonis, sulieja su visos taurio
sios žmonijos dalies didžiai
siais siekimais ir gražiausiomis 
gyvenimo svajonėmis. O mūsų

Parodymai apie šmavganecą
Kadangi dėl šmavgoneco jau buvo aišku kur jis bu

vo, tai buvo duotas skubiai parėdymas smulkiai iškvosti 
Savickaitę. Tą parėdymą man buvo pavesta įvykdyti, kaip 
ėjusiam prokuroro pareigas, nes komisijos pirmininkas 
Bražinskas tuo metu bylos reikalu buvo išvykęs į Kau
ną. Aš gerai pamenu, pavedžiau tuometiniam. Krimina
linės policijos viršininkui Vilniuje Petrui Krasauskui at
vežti Savickaitę į Kriminalinę policiją ir ją smuikini ap
klausinėti Kad nebūtų kokią nors užmetimų, jog jos pa
rodymas išgautas policijos per prievartį, pavedžiau pak 
riesti iš anksto jiems nepranešus tris pedagogus: 1( Vil
niaus universiteto rektorių prof. Mykolą Biržišką, dabar 
gyvenantį Los Angeles, Cal.; 2) mergaičių gimnazijos di 
rektorę Dr. Mariją Krasauskaitę, dabar gyvenančią Phi- 
ladelphijoje, Pa,, ir 3) berniukų gimnazijos direktorių

istorinės garbingos tautos sūnų Stasį Kairiūkštį, vėliau išvežtą į Sibirą.
ir dukterų valia aukotis ir dirb
ti šiems idealams mus visus su
sieja su žmogiškosios laimės 
samprata.
r

(Pabaiga)

Būdamas labai užimtas kitais reikalais iš prokuratū
ros pusės paskyriau dalyvauti prokuroro padėjėją Igną 
Navicką, dabar Hamiltone, Kanada. Iš Kriminalinės po
licijos valdininkų kvotą vedė Dimavičius ir Pievaitis, gi

immunitiorL
It was an army long on courage, 

but short on money.
And then the money caipe. 

Some $27,000,000 from the 
pedoecs of new Americans.

That s bow people took stock

the cold.

N-m
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Pull Lever .8. B‘. . Balsuokite už demokratus 

Thank you John Klich 
7th Congressional District
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pektorius A. Mauragis ir viršininkas Petras Krasauskas.
J. Savickaitė visiškai laisvai pasakojo* kaip rusų 

kereivis šmavganec pas ją gyveno. Tą gali smulkiai nu
pasakoti prof. M. Biržiška, Dr. Marija Krasauskaitė, 
Aleksas Mauragis, Ignas Navickas ir dar Stasys Griga
ravičius, tada Kriminalinės policijos valdininkas, dabar 

1 gyvena Chicagoje. Valdininką Dimavičių ir J. Savickai
tę bolševikai tuojau suėmė, kaip tik okupavo Lietuvą.

Savickaitės platus parodymas buvo įteiktas į Į^ask- 
‘ vą važiuojančiam ministeriui pirmininkui A. Merkiui 
birželio 6 d. 1940 m.'
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Butajevo atsiminimas
%

Kitas incidentas buvo toks. Gegužės mėn. 12 cL 1940 
m. Vilniuje buvo gaudomas iš rusų bazės dezertyravęs 
karys Butajev. Jis policijos apsuptas, pats nusišovė. Prie 
lavono apžiūrėjimo ir skrodimo dalyvavo bolševikų rau
donosios armijos gydytojas ir kiti pareigūnai Buvo nūs 
tatyta, kad Butajev pats nusišovė, bet bolševikai iš Mask 
vos “Tasso” komunikato per spaudą apkaltino Lietuvą, 
kad Butajev buvo lietuvių nušautas. Prie Butajev lavono 
skrodimo dalyvavo prokuroro padėjėjas Vytautas Rač
kauskas, dabar JAV. Kiti dalyviai yra likę Lietuvoje ar
ba deportuoti į Sibirą.

' - i z'
Gerai dabar neatsimenu, dvi ar trys dienos zprieš 

■Lietuvos pagrobimą ir bolševikų kariuomenės invaziją, 
Vilniaus prokuratūra, gavo iš Vilniaus pasienio policijos 
baro viršininko Liaudinsko telefonogramą, kad bolševi
kai prie Lietuvos sienos, Šumsko/rajone, ties BarVoniš- 
kių kaimu, pagrobė du sargybą einančius ;mQšų,p<įli|ipin 
kus ir nusitempė į savo pusę. Į į ■

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SINKITĖS NAUJIENOSEGARSINKITE
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MONTREALIO NAUJIENOS
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventės 

minėjimas Montrealyje 
(Tęsinys)

Įdomiai atpasakotos buvo vie-, Plaukia antelė ir Siuntė 
šėjusių Toronte disidentų nuo-; motinėlė. Programoje

mane 
nepasa- 

monės: menininkų Jurašų, dai-įkyla kokių kompozitorių tos <kii 
liniuko Žiliaus, ‘o Simas Kudir- uos trims balsams suhormoni- 
ka negalįs atsistebėti, kogi tėvai z uotas ir pritaikintos gitarų 
siunčia ntaskolio pavergton ITe- jakonipaniamentui.
tuvon savo vaikus mokintis ik*-! “G nlaro’’ ansamblio tautinių 
tuvių kalbos, turėdami čia savo^šokių grupė, vadovaujama Ba- 
tarpe geriausius lietuvių kalbos.sos Lukoševičiutės, grojant liau- 
mokslminkus. kurie mokina dies instrumentais. B. Atšaus 
Amerikos k u n i versi let nose a rba 
Vasario, 16 gimnazijoje Vokie
tijoje lietuvių kalbą, gal tik no
ras, kad jų vaikai pasiklausytų 
apie Marksą ir Leniną?

Baigdamas A. Rinkūnas krei
pėsi į jaunimą: “Mes savo atli
kome. Mokėme jus mokyklose Koncertą užbaigė • » . * t *■ir šeimose lietuvių kalbos. Jums 
įdiegti meilė Lietuvai, kurią rei
kia vaduoti iš vergijos. Jūs dabar 
turite perimti iš mūsų toliau 
tęsti laisvinimo darbą iki bus 
laisva Lietuva”.

Tokiais, maždaug žodžiais, 
prelegentas ir ba:gė savo įdo
mią, turiningą kalbą, kokią jau aringuose 
senokai girdėjome mūsų didžio-, 
sios šventės minėjimuose.

Po trumpos pertraukos sekė tas J. Dambrausko. Vi>a< 
koncertas. ' d:'h’:‘vo- . ' ,

__ . c . Laisves dama J.
Pradžioje buvo padeklamuo- ė:aus; Per girią girūžėlę 

ta “Poema apie Donelaitį” —J dies daina A. Račiūno; 
Justino Marcinkevičiaus, oku-’viais esame mes gimę 
puotos Lietuvos rašytojo kuri- Šimkaus Jaunystė — St

gini. P. Va u jisai ir akordeonistui

čiai, ritmiškai, gerai susirepeta- 
vę pašoko 4 šokius: Eaaidylrni, 
Gyva tarą, Blezdinginį. .kmkel? 
ir Audėjėlę.

Aušros Vartų parapijos c h

Diriguojant muzikei M. 
ir akompanuojant A. -Stan 
čiui choras padainavo 6 puirio 

.lines dainas. Tok as dainas dar 
Duodavome ir laisvoje Lietuve 
je švęsdami Vasario 16 iškii- 

konceriuose.
Pradžioje lik vyrų chorą* j) i-

po labai žemos .* 10-į 
vertės romanų I

ir “Slriptyzas“ bosai-1

L 
A v

Tylėti nebegalima
Nors ir buvau vienu praeitų 

metų renginiu apsivylęs ir pa 
sipiktinęs, bet “lietuviškos vie 
nvbės rdan. buvau nutaręs 

numoti ranka ir nu-

tlL b<4- -

pačiu

tai jau

zuitų pastogėje.* 
surengtame su- 
gavėnios metu, 

įei šis, nei tas.Į 
lui apie ką kul-‘ 
suminėsiu visus,

duodamų beisbolo rungtynių.
Kiek pasipriešinusi panelė pa-

niam mano nustebimui, už sa 
vaihs \T. Burnojus “Dviejuose 
Horizoniuo.se“ ši Juozinių ren 
gini apraš . kaip neeilini kul- 
tūri:i? 'vvk» (žiū r.
t <♦ U re (i /.
1977 m. L

n pa no

iiif iLihjtūs

SOVIET t 6 N A BLAIVIAI
NARDO BALTIJOS JŪROJE

Vėliau, 
ra Ii nes 
Skatikų’ 
kio išgyrimo katalikinėje span-i 
doje, ir net jų premijavimo* 
pamačiau, kad tyleli nebegali! 
ma. Opiausiais klausimais rei-l 
kia pasisakyti visiems, nes gy-‘ 
vename demokratiškame kraš-j
te ir turime spaudos laisve. Jei: publika 
rūpimais klausimais tylėsime 
nereaguosime, tai šunkeliais.
išeiviją vesti pasišovusieji ma- į 
n\s, kad jie turi visų lietuvių} 
pritarimą, ir taip moraliniam 
supuvimui ir pasimetimui lie
tuvybės reikaluose nebus ga
lo. Netylėti paskatino ir labai 
garsiai išreklamuotas, neseniai 
Jaunimo Centre Chikagoje, įvy 
kęs ir menkos auklėjamosios 

Gamtovaizdis (Aliejus) Į bei lietuvybei vertės turis 
: “Merdi Gras”, neseniai vieno 

. , . .... , I dalvvio aprašvtas “Naujieno-Vienos su karūnomis, kitos bej gali pasakvh. kaip prelegentas s^..‘ 
. Jt<gu jau dėvėti tautinį kos- A. Binkūnas pasakė jauniesiems 
imą. tai jam priguli ir karūna. — “Į jūsų rankas atiduodame t 

tolimesnę lietuvišką veiklą. Tęs-1 
kite dabar Jūs kovą už pa ve r g- ni. kovo 19 d.) gavėnios metu i 7' 
tą Lietuvą iki ji bus laisva ne-;Jaunimo Centro kavinėje, Chi- h! 
prik kuisoma!”

uri. Kas rodosi sce- 
li ir disciplinuotas, 
•ų scenoje bendroži’evj- 

liau-
Lietu-į Minėjimą suruošė KLB Mon-i 

SL trealio apylinkės valdyba ir pa
sibaigus programai, jos vicepir
mininkas Juozas šiaučiulis vi
siems, padėkojo, kurie padėjo 
suruošti šventės minėjimą.

Pabaigai sugiedojus Lietu
kai dainuodamas, bet ir gerai, vos himną, gražiai uniformuoti 
tardamas tinkamus Vasario 16 šauliai, išnešė vėliavas ir minė-

(h 
nys, kurį scenai paruošė Dalia vičiaus ir šiaurės pašvaisL 
Gruodienė, “(rintaro” ansamb-1 S. Sodeikos.
lio, tik -mažai grupei, liaudie 
instrumentais . grojant
Lapino muziką, .labai gražia lie
tuviška tarsena, įdomia inter
pretacija deklamavo: Kristina J šventei, pilnus pakilaus patrio-įjimas buvo baigtas.
KHčiutė, Rasa Lukoševičiųtė ir 
Paulius Mališka.

Nauja Poema apie Donelai
ti, praskambėjo dramatiškais 
tonais, žodžiai skriejo į salę sun
kūs kaip akmenys ir norėjosi, 
kad Poema būtų trumpesnė.

Choras turėjo dideli pasiseki-’ 
onališ-Zigmo mą ne tik beveik pro fe

sukurtus mūsų i Šių metų mūsų brangios šven- 
tenka labai pa- 

P. Lemberto ir net sidžiaųgti. kad‘ padedant vyres- 
sukūrusio mums niesiems. jaunimas joje labai ak- 

; tyviai dalyvavo bažnyčioje, sa
lėje ir scenoje.

Atrodo, kad ir montrealiečiai

tizmo žodžius,
žymių poetų: B. Brazdžionio, P.! lės minėjimu 
Vaičiūno, 
Sauerveino
nuostabų eilėraštį, kurį mes am
žinai dainuosime —

_________---- __ i- --- , ^Lietuviais esame mes gimę.
Toliau gitaromis sau pritar-’ lietuviais norime ir būt”, 

darni, gerai skambančiais bal
sais švelniai padainavo Ina ir 
Rasa Lukoševičiutės ir Rytis 
Bulota 3 dainas: “Kur Nemu
nai jaunų dienų” muzika A. 
Bražinsko irgi ok. Lietuvos kom 
pozitoriaus ir liaudies dainas — kingai.

Gaila tik, kad šiuo kartu cho- i 
ro moterys buvo nevisos (turį 
būt, dėl siaučiančio gripo) ir jas į 
nugalėjo vyrų galingi balsai. Ir 
dar reikia pasakyti, kad mote
rys scenoje atrodė labai netvar-

j* tvirtina
nustebimui, jos dr;i

ėjęs!

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Svenska Dagbladet praneša, kad 
šeši (iolf klasės sovietų atomi
niai submarinai, apginkluoti vi
duti no tolumo branduoliniais 

, sviediniais, nuo praėjusių metų
2. Lietuvaitė mergaitė aiškina t pastoviai apgyvendinti Baltijos 

savo draugui, kad jos mama■ jūroje, visą laiką patruliuoja jū 
nemėgstanti, nes jis esąs ros plotą tarp Švedijos ir Pabal- 

perdaug neaptašytas, storžie
viškas. Vyrukas, norėdamas sa 
vo draugę įtikinti apie gerą 
išsiauklėjimą, po ilgo įrodinė
jimo nusikeikia rusišku triarzš 
ėiu “Mat... mat”.

tijo.
Švedija yra susirūpinusi ir 

išvedu užsienio reikalų ministe- 
Į ris Karin Soder pareiškęs, kad 
į “Mums tai nepatinka” ir žadė- 
• jo kelti tą klausimą diplomati-

3. Pas daktarienę užsuka šei- niu keliu. Tie submarinai yra 
mos draugas ir pradeda prie; apginkluoti 745 mylias nešan- 
jos meilintis. Daktarienė ji drąįčiais atominiais sviediniais, skir 

... . . . I sina. kad daktaras H dieną1 tais Europai pulti. Iš savo zo-Cia reikalas eina apie be- , , . .. ; . . .• T> .... . ;.. . . . ... /m- būsiąs labai užimtas, turėsiąs nos Baltijoje gali siekti siaure-veik prieš metus laiko (19/Į - ... . . . O1 •• .. . . . j kelias operac jas, ir namo grį-jje visą Skandinaviją ir pietuo-
šiąs tik labai vėlai. Netikėtai, se Paryžių.
anksti grįžęs daktaras pama-i ______
to savo draugą, apglėbusį jo’ 
žmoną, ir beveik nualpęs žmo
nai bandant teisintis, dak- Wood Buffalo nacionalinis par- 
taras pabrėžia, kad ne jos, bet kas, įsteigtas 1922 m. Jis turi 

..... j am 111,127.000 akrų plotą ir yra di
džiausias ne tik Kanadoje, bet 
ir visame pasaulyje. Crlouches- 

po lokio lygio tershire provincijoj, Anglijoje.
jausis yra mažiausias parkas — Bag-

1 eagoje. surengtas “Juozines”. 
Elzbieta Kardelienė Jas surengė ir svečius sukvietė 

kun. A. Kezys (tas pats, kuris 
įvairiais1 savo laiku melagingai tvirtino, 

kad jį ‘‘užpuolę prie alto
riaus”).

Juozų pagerbimas buvo pra 
dėtas, kaip jėzuitų namuose ga
vėnios metu ir pridera, su inaJ 
da. Vėliau sekė užkandžiai ir 
meninė dalis. Kas norėjo, be 
šampano, dar galėjo nusipirk
ti ir stipresniu gėrimų. Meni
nėje dalyje be priekaišto pa
sirodė muz. F. Strolios vado
vaujamas “Vaivos” d ainiui n 
kių sambūris.

“Antrojo Kaimo” sambūrio 
keturi dalyviai (trys vyrukai 
ir mergina, kurių pavardžių 
čia neminėsiu), savo gana ne
švankiomis užuominomis pra
šoko visas padorumo ir gero 
skonio ribas. Gal šitokie daly
kai kokiame naktiniame klu 
be, skirti žemo intelektualinio 
lygio pusgirtei publikai ir tik-

• Skaitlingiausias 
gyviais yra Vakarų Berlyno zo
ologijos sodas. 1973 m. pra
džioje jame buvo 13.373 gyviai 
net 2,409 rasių. Seniausias zo
ologijos sodas yra Schoenbrunn 
parke, prie pat Vienos, Austri
joje. Ji įsteigė imperatorius 
Franz Josef savo žmonai Mari
jai Teresei 1725 m. Visame pa
saulyje yra apie 500 zoologijos 
sodu.

— Pekino vyriausybės 
prašo Ameriką atšaukti 
karo jėgas iš Taivano.

galva 
visas

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKOJI PAMARĮ

3*6 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais įpras© PimarĮ, senus 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų viitovirdžių sąrašas. Knyga? 
kaina $€.00, minkšti vlrsaliaL

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

g Albertos provincijoje yra

jo draugo neištikimybė 
buvęs smūgis nes ir jis jį įny- 
lis! ;

Maniau, kad 
vaidinimėlių publika 
įžeista ir bent dalis protesto deworth Nature Reserve, užimąs 
ženklan kavinę apleis, bet kur 346 kvadratines pėdas.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jaimlnii, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleisti. 
150 psL Kaina S2.50.

Dr. Juozu B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istcrijoi 
Mntrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
jsL, kainuoja $2.00.

Dr. Juras B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progoifiis. Jas Ir 
ritas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ir 
oiniginę perlaidą. >

1733 South Halsted Street, Chicaxe, HL MIM

liėjttri ii jpandos ir galim* gauti knygą rinkoje 1733 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
ga* daryti įtakos J krašto politiką, 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bu* išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųsta* tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
173$ So. Halsted SL, Chicago, HL *0698

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juras Ki pači niki t, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozas Kapačlnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų n Priminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 p&L Kaina 7 dot

ČIKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVO,. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $150. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalba.

M SATYRINES NOVElASl Genialaus rusų rašytojo
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. Kuraitis, KELION* | ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Ach 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
ūfanaakivlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

PrM, P. Pakarkite KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina 22. *

Vincas žimaltls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIE* PARAŠTĖJE.

th ft kttl laidiniai yra mnan<
NAUJIENOSE, 171? W. HALFTED FL, CHICAGO, fi-U *****

HaHeafcauf *>rW valaMemla »rW viaakaM Ir prfd«4aM

aSICDĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YHA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juc/są Adomaitį - Dėdę Šerną a>- 
menlškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų Žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji ab 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir ju kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N*u|l«no« galimi fauti puikiu knyjy, kuriat papuoi b«1 kokia 

knveu tolnlf ar lentyną.
Ataksandras PakilnlIkH, MES GRJtTAME. Įdomūs Jaunę dtenę 

atsiminimai ir Įvykiu bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro
mėnas. 3*7 psl. Kaina S*.

A. PakatnHkis. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje įpraiymaL ausklra- 
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina S3.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTY*. H tomas, Gra- 
žtaii viršeliais. 336 psL Kaina *6.00. Mlnidtaia viri. 15.fi*

Prof. vad. Slrtlika, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3,00, minkytai* vir
beliais — S2,00; H dalis, 223 paL, Įrišta — $3,W. minki- 
tais viršeliais S7.fi*

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARY*.
Pakalnė* Ir Labguvos. apskritys su Įdomiais aprašymais, fllu- 
stradjomla ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

P. Kas! Ona s, TARP 2ALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalhj Lietuvos 
partizanę buities romanas 292 puslapiu- Kaina S3.

Janina Narūno, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl.-------------------------------------------------------

M Gudelis, POVILAS MILERIS,, biografijos bruožai 5M 
puslapiai ______ _ ______ _ ___________ - S3.**

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto iHaldom*.

NAUJIENOS,

1733 S. Haleted St. Chicago, UL «0«08. — TeL HA

pas mus
?** mu taupomi jl*< pMjpd 1V 

bėk* dideliu* darbu*. Pirma, jie pt* 
d<^* Jum* pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Lr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėta* prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmo* dieno*.

Ižduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitai 
neša

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įstalgt* 1923 metai*. T< 421-3070

litauro* pietuose kkm** *utamobili*m* p**tatytt
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Nerimtas pranašavimas
Vienas protingas bendruomenininkas, rašydamas įžan

Itimus išspręsti Kad kiekvienoje didesnėje organizacijo
je gali kilti skirtumai, kiekvienam privalo būti aišku. B" 
tie vidaus nesusipratimai j skudurus drasko narius ir j ra 
pavojaus, taip susidraskyti, kad ir skudurų surinkti nie 
kas negalės, tai jau labai rimtas dalykas. Kiekviena or
ganizacija privalo savo narius globoti, bet ne draskyti 
Kiekvienas organizacijos narys turi būti tikras, Vgd 
’irba naudingą darbą, kuris jam neša paslte 
draskymui ir plėsymui lietuviai stoja į orga 
bet stiprėjimui, pasitenkinimui, kurį atneša gera’* s k 
as užsimotas darbas. Besiplėšantieji nariai; r*' 

organizacijos pasitraukti, peleisti niekam jų pi L. 'i.. <.■ 
privalo pasirinkti tokią organizaciją, kuri jų n-plešy: 
ir neleis susiplėšyti.

B:t reikia turėti dėmesyje, kad mes gyvename mc 
lernių laikų nuotaikas. Galimas daiktas, kad PL Įžanr 
lio autorius turėjo galvoje visai ką kitą, negu jis para. 
Biuleteniai leidžiami savo organizacijos nariams, k? 
jie žinotų organizacijos nutarimus ir narių nuotaika ,r 
et gal jis turėjo galvoje mokytojo Barzduko Amerikon 

atvežtos Connesticut Bendruomenės vedamą kovą prieš 
Amerikos lietuvius.
Įžanginiame jis nepasako, bet gali būti ir tokia prielaida 
Jis gali turėti galvoje Barzduko įsteigtos organizacijos 
kovą prieš Amerikos lietuvius. Jeigu jis tokį dalyką tu
rėjo galvoje, tai jis klysta.

Amerikoje yra daug įvairių lietuviškų organizacijų. 
Kartais viena ‘kitai yra priešinga, bet jos iki šio meto ne-

M. Šileikis Žiema (Akvarelė)MANITOBOS NAUJIENOS
“Seno Naujieniečio 80 sukaktis”

rikiuotės, o vėliau buvome su
vesti į salę, kur mus egzamina
vo, kaip kas mokame rašyti. 
Mūsų kuopoje buvo mokytojas

sidraskė. Jos naudojasi Amerikoje esančia spaudos ir žo
džio laisve ir kiekviena bando savo pagrindines idėjas 

Bendruomenės vadų Įvestą numeraciją, sausio mėnesį; dėstyti. Kuri'geriau moka žmonėms išpasakoti savo tįks- 
išėjo 37 — 101 numeris, o Įžanginis atmuštas 1009 pula-jius, tai ta patraukia žmonių daugumą, o kuri nepajėgia 
pyje. Paprastai nuo naujų metų pradedame nuo pirmo to padaryti, ar kuri pati savo tikslų nesupranta, ar ku 
numerio ii' nuo pirmo puslapio, bet mūsų gyvenimo refor rios viršūnėn sulipę vadai tikslų neišaiškina, tai tokioje 
matoriai daro viską savaip. Jų biuletenio numerių nume organizacijoje vyksta nesusipratimų.
racija yra kitaip tvarkoma, panašiai tvarkomi ir biulete-( 
nių puslapiai. Kas naują tvarką žino, tai supranta, bet j 
kas naujos skaičiavimo tvarkos nežino, tai manys, kad 
jų vis dėlto išėjo labai didelis skaičius.

Neturime' Pasaulio lietuvio kolekcijos ir negalime 
palyginti anksčiau išėjusių Įžanginių su šiais metais išė
jusių. Iš šių metų Įžanginio pavadinimo ir jame keliamų 
minčių susidaro Įspūdis, kad iki šiol ne tik Įžanginiai, bet 
ir pats bendruomenininkų vestas darbas neturėjo pras
mės. Jeigu redaktorius rado reikalo patarti visiems savo 
nariams “Ieškokim prasmingesnių metų”, tai kiekvienam 
aišku, kad praėjusieji metai buvo beprasmiai. Ne patys 
metai, bet per metus vestas darbas buvo beprasmis. Jei. 
gu mes ir šiais metais elgsimės taip, kaip elgėmės pra
eitais metais, tai bus dar blogiau. Protingas žmogus pri
valo. numatyti ateitį ir savo skaitytojus laiku įspėti. Ma
nome, kad patarimas geras ir kiekvienas biuletenio skai
tytojas privalo rimtai pagalvoti, ką jis šiais ir sekančiais 
metais darys.

Šis patarimas geras, tačiau negalime sutikti su vi
somis autoriaus išvadomis. Jis tame pačiame Įžanginia
me rašo:

“į šiuos Naujuosius Metus žengiant, kažin ar ne 
pats paskutinis metas mums visiems blaiviai galvoti 
ir visas tas “didžiai patriotiškas” veiklas sustabdy
ti, nes jau dabar visiem turi būti aišku, kad taip elg
damiesi mes greitai susidraskysim Į nebesurenka- 
mus skudurus”. (Pasaulio Lietuvis, 1978 m. saus. 
Nr., 1009psl.).
Jeigu įžanginio autorius turi galvoje pačioje JAV1 tais. Jie iškėlė Lietuvos reikalą Europos saugumo if ben 

Lietuvių Bendruomenės viduje vykstančius kokius ašt-! dradarbiavimo komisijoje, jie kėlė Lietuvos pavergimo 
rius nesusipratimus, plėšančius pačią organizaciją ir jo- klausimą Belgrade, jie vasario mėnesį daug ir gražių 
sios narius, tai jau labai rimtas klausimas. Visi organiza- Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties minėji 
cijos nariai privalo rasti būdą tuos tarpusavius nesupra- mų rišame krašte ir Amerikos senate bei kongrese. Jie

ginį Pasaulio lietuviui, visiems šio biuletenio skaityto
jams patarė ieškoti prasmingesnių metų. Pagal naują

Barzduko Amerikon atvežta organizacija niekad sa 
vo tikslų aiškiai neišdėstė. Pradžioje ji pasakojo, kad no- 
rii apjugti visus lietuvius, bet nepasakė, kaip ji galėsianti 
juos apjungti. Kai Amerikos lietuviai organizavo Ameri
kos Tarybą, tai kiekvienai organizacijai buvo aišku, ku
riam tikslui jos jungiasi ir kuirų tikslų siekia. Jiems taip 
pat buvo aišku, į kuriuos organizacijų ir asmenų reikalus 
Amerikos Lietuvių Taryba nesikiš. Kiekvienai organi
zacijai ir organizacijos nariui buvo aišku, kaip ALTAS 
bus tvarkomas, kokiu būdu jis keis savo vadovybę ir ko
kiomis priemonėmis sieks savo tikslų.

Bet Bendruomenę Amerikon atnešęs. lietuvių kalbos 
mokytojas tokios aiškumos neregėjo. Jis taip paruošė jos 
statutą, kad kiekvieną metą galima būtų jį kaitolioti. Jis 
sakė, kad nori apjungti visus lietuvius, bet nepasakė, ko
kiomis priemonėmis tuos lietuvius apjungs. Kada pama
tė, kad ALTAs yra geriau suorganizuotas, tai jam jau 
nepatiko. Kai Įsitikino, kad pačiame ALTE yra stiprės-1 
nių ir didesnių organizacijų, negu pati Bendruomenė, tai 
jis pradėjo ALTą niekinti Pradžioje niekino įtakinges 
riius ir protingesnius ALTO vadus, vėliau pradėjo dras
kyti patį ALTą. Dardas buvo netoks lengvas ir daug ne
padarė. Tada ėmė taikytis prie ALTU-i duodamų aukų 
Bet ir šitas reikalas jam gerų rezultatų nedavė. Juo dau
giau pinigų jis surinkdavo, tuo daugiau jam trūko. Jie 
pradėjo ALTą draskyti, bet jiems nepasisekė.

ALTo pareigūnai jautė draskomus nagus, bet- pask 
kasė ir toliau savo darbą dirbo. Praeitais metais jie pa
darė žymiai daugiau, negu bet kuriais ankstyvesniais me • • -r • .wt.i.-T-., . , - - t

Antanas Trumpa, kuris Įeit. Kir 
šinui padėjo atskirti geriau raš
tingus nuo silpnesniųjų.

Ltn.- Kiršinąs mus šaukdavo 
prie lentos, o mok. A. Trumpa 
diktuodavo sakinius, kuriuos tu
rėjome rašyti ant lentos. Po eg
zaminų mane iššaukė ltn. Kir
šinąs pareikšdamas, kad turė
siu būti mokomos kuopos rašt
vedžiu. Tuo metu kuopos vir
šila buvo Kazys Markevičius, 

, , . , , pusk. Grigas, ūkvedžiu Vincas
tu Žagarėje klebonu buvo kun. Priel kas ir maistiflinku Nu. 
Jazdauskas, o vėliau jie keitėsi . .’ j tautas.
su kun. Kazimieru Raščiuku. ■

“Visą laiką aš gyvenau savo Mokomos kuopos 2-ro būrio 
tėvo ūkyje ir sunkiai dirbome vadu buvo ltn. Vincas Juodval-

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Andriaus Ryliškių knygos ^Fragmentai iš 

eities miglų"
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tė^s.

, (Tęsinys)

“Litbelskaja” divizija pradėta formuoti po mobile 
I zacijos į Raudonąją armiją 1918 m. spalio mėn. 5 d. 

pra- Pskovo mieste, ir vokiečiams pasitraukus perkelta į 
( Minską. Pirmas ir antras divizijos pulkai pilni su- 
’ komplektuoti ir parengties stovyje, kiti du pulkai tu- 
[ rėjo vadų kadrus, bet trūko kareivių. Užsukau į pirmo 
* pulko karininkams valgyklą su pažįstamu karininku.

Pasiteravus apie A. Žiezdrį. pasakė, kad jis ko- Visi PirR1°j° Pulko ’^rininkai sutiko mane maloniai, 
mandiruotėje (kažkur buvau girdėjęs, kad jis >švyko dra'>P^ai ir dižaugėsi, kad pas juos bus nors vienas 
į Lietuvą ir ten įsijungi w ....
sisakiau. kad atvažiavau į Minską apsižvalgyti ir jeigu 
ra lygos tiks ir sveikata leis, tai įstosiu j “Litbelskaja” 
respublikos organizuojamą divi/iją. Įsikalbėjus apie

ė i komunistini pogrindį). Pa- lic,nv.is karininkas. Mat. aš ten sutikau apie desėtką
karininkų gudų, pažįstamų mokyklos suolo draugų.

. Prisiminėme sėlius laikus, kai jie, prisiskaitę Han 
riko Senkevičiaus istorinių romanų vertime į rusų kai-

• Lilhclskaja" respublika, jis sakėsi, k:.d žmogui inter- b;i- Pr:,d‘ '° m,,s ‘^'’trius vadinti batvininkais, o aš at- 
nacionali.stui ta respublika turi palikti. Mat, respubh- j sikirsdamas juos vadinaui kašlninkais-košininkais. pn-

WINNIPEG, Man. — ‘4šimtą metų be šių metų”.

Mūsų winnipegiečių Kazys tų ir grabą padirbau. Visa šei- 
Beniušis, sūnus Tadaušo, pasi- myna maldingai palaidojome 
sakė esąs gimę 1898 metais, va- tėvą gražiose ant Žagarės kal- 
sario 11 d. pirtyje. Kazys dar nelio įrengtose kapinėse. Vėliau 
pridūrė: “Rašyk — nebijau, nes aš iš liepos medžio peiliu iš- 
žinau, kad mane motina parnešė drožiau mūka ir pastačiau tėvui 
iš pirties suvyniojusi į drobulę”.. kryžių. Mano motina dar ir 
(Mincaičių km., Žagarės valsČ., šiandien tebegyvena kopdama į 
Šiaulių apskrityje) . Mat, Lietu- 97-sius metus. Kazys atsidusęs I 
voje, tais laikais, ypač Žemai- pasakė: “Kažin ar aš tokių me-l 
tijoje, ūkininkai pasistatydavo telių besulauksiu?”... Tuo me- 
pirtį, gerai iškūrendavo ir su
sikvietę savo artimuosius kai
mynus ne tik kad su vantomis 
(beržinėnfis šluotomis) išsiper- 
davo, bet kartu lyg kokį šventu 
vakarį atšvęsdavo. .Vakare vy-lsu kitais savo broliais ir seseri- kis ir 3-čio būrio ltn. Talat-Kelp- 
rai lošdavo kortomis, o 5 
nelošdavo, tai su moterimis įvai 
rias senoviškas daineles dainuo
davo. Tai būdavo sveikatos ir 
džiaugsmo pobūvis arba, teisin
giau pasakius, pirtis buvo 
minis daktaras.

Beniušis apie save
“Mūsų šeimoje buvo 17 

kų, iš kurių 10 užaugome, o 7 
mirė. Žagarės miestelis buvo 
labai gražioje vietoje. Per jį te-

v ¥Y-pir Kičais savo vruiiais n u. i m.
kuriejmis, o dažnai net ir'pas sveti- . Ša ir ką tik grįžęs iš Rusijos

mus tekdavo patarnauti (šlūžy- junkeris (kariūnas) Algirdas 
ti), net Latvijoje pas būrus, kur. Sliesoraitis. III-čios divizijos va 
nebuvo lengva. ; du buVo maj. Povilas Plechavi-

„ . , .. .. , .. Įčius ir 5-to pėst. pulko ūkio v’r-Ta>p le-|Sininliu bnvo
viSkes.zemeleje 1919 metais »-jplecįavMius.., 
sąrą buvau pašauktas į Lietu-} 
voje besikuriančią kariuomenę. 
Jau iš anksto, naujokų ėmimo 
komisijos, buvau paskirtas į 5 
pėstininkų pulką A. Panemu
nėje, kur pulko vadu būva K.

X « adjutantu Bagdo-
Kejo mažas upelvtis Šventė, kuri - .C” i n u| navicius. Pulko raštvedžiu bu-

• vo Stasys Butkus, tik gerai ne
beprisimenu ar tas šaulys ra-

• šytojas S. Butkus ar koks kitas.
Kiek pasimokinus rikiuotės 

antkapių. Tai Žagarės kapai buvau paskirtas į mokomąją! Sniegą pašalinti*palikta saulei 
Mano tėvas Tadaušaš m*fė kuopą, kurioje kuopos vadu bu-j CHICAGO   Miesto trans- 

portacijos CTA administracija 
be balandžio mėnesio pagalbos 
nesitiki įveikti sniegą ir ledą ša
lutinėse ir mažesnio judėjimo 
gatvėse. “Maža ką mes bega

lime daryti, kol Motina Gamta 
’aptirpys tuos suledėjusius kau-

na-

vai-

vingiavosi aplink, miestelio vi
duryje stovintį gana aukštą Ža
garės kalną, ant kurio stūkso 
jo sena medinė koplyčia, o ap
link ją rikiavosi eilės mirusiųjų

K. Beniušis ištarnavęs du su 
puse metų Lietuvos kariuome
nėje pakeltas į jaun. pusk, laips
ni grįžta atgalios į savo tėvų 
ūkį prie Žagarės. Kuri laiką va
žinėja valdišką degtinę į val
diškas monopolio krautuves.

(Bus daugiau)

sulaukęs 62-jų metų amžiaus, vo kpt Kaunas ir Įeit. Kiršinąs, 
kuriam aš pate iš epūšifiių leh- Keletą dienų buvome mokomi

netūti laiko draskytis. Jiems nėra reikalo. Jie visi vie
ningai dirba svarbų darbą. Jie stengėsi padėti paverg
tiems lietuviams. Jiems liūdina, kad lietuvių tarpe dar yra!
, 1 . , . t T-- • . J 1 • • T IUV5 auituej US1US Kau-
tokių vadų ir vadukų, kūne tarp savęs draskosi ir gali burius”, pasakė CTA direktorius 
“susidraskyti į nesurenkamus skudurus”. t i George k rambias

žitoriais. Mat divizija turėjo apsirūpinti maistu vietoje 
— Lietuvoje. Karinis apmokymas vykstąs intensyviai, 
nes kadras visai divizijai esąs sudarytas ir mobilizuo
tųjų karininkų ir puskarininkių, o kareiviai atvykstą 
iš kitų įgulų.

Atsisveikinęs su Kolia, nuskubėjau į sutartą pa
siniu tymą bei susitikimą Požėlos kabinete.

r Pridotkas pristatė mane Požėlai ir pats atsisto
jęs mano užnugaryje jam akimis, kažką merkė. Požėla 
kvietė į divizijos maisto rekvizicijos štabą ir kažkaip 
piktai atsiliepė apie Lietuvos kunigus: — Tie ilgaskver 
niai nepasitenkina senų poterių mokymu, bet dabar 
sukūrė daug naujadarų žodžių ir kdžin ar susikalbėsi
me nuvažiavę į Lietuvą su žmonėmis.

Aš jam juokdamasis atsakiau:
— Dvidešimties metų vyrui poteriai nerūpi, o su 

merginomis, (ur būt susikalbėsime if senąja kalba.
Kambarys buvo prirūkytas, mažai kūrentas bei

kos teritorijoje g^ena kelios tautos: lietuviai, gudai, .mindamas, kad rusai 1514 metais mūšį prie Oršos pra-’
žydai, lenkai, bet, kaip patriotui lietuviui, tas atrodo 
kitaip, šiek tiek pakalbėjęs, pasakė, kad toliau 
klausiniu neverta kalbėti.

Sutarėme susitikti 3 vaL p. p. “Utbelskaja" 
publikos, lieturių reikalams įsteigtoje pas Požėlą 
liau Kaune advokatavo).

Po pasikalbėjimo
belskaja'* respublikos kariuomenės dalinius susipažin falas, tai mobilizuoti baltgudžiai arba buvusių Lie-

Kadangi mieste trūko kareivinių, tai kariuomenės tuvos teritorijoje valdininkų vaikai. B įvairių Gudijos
laimi i ‘r’vo išmėtysi po visą miestą. į lietuviškų kaimų ir iš Lietuvos esą apie trejetas de- m <^^0 mėn. 5 d. popietėje. Iš ten karhio-

'LiibJskaja” divizija kūrėsi pagal armijos j šėlkų kereivių, bet jie risi yra apmokomi ypatiguose menė veržėsi į Kauną dviem kryptini: 1) Vievis, Jiez- 
konstrukciją: keturi skyriai sudarė būrį, keturi būriai kursuose instruktorių iš kompartijos centro ir rangia- Alvtus ir 2) Panevėžys, Biržai, Kėdainiai. Xisur 

evkomų (revoliucinių komitetų) revkomų olganizatoriai ir maisto rekvizitoriai,
pirmininkais valsšiuose ir apskrityse bei maisto rekvi-

I laimėjo lietuviams todėl, kad buvo prisivalgę košės ir
tU(> buvo nejudrūs. Aš rimtai paaiškinau, kad 1916 m. ka

ire nuo artilerijos sviediniu su nuodingomis dujomis jr juokdamasis, matomai, to oro daug įkvėpiau
’buvau paliestas dujų ir per pirmąją mobilizaciją komi į plaučius, nes kažkaip giliai ir biauriai užsikosėjau.

res~| sijos pripažintas tinkamu tik ramaus laiko tarnybai, j “ - - - - - — -
Papietavus, pas save pasikvietė buvęs caro aniri-

Jjos poručikas geras pažįstamas Kolia (pavardės nepri-
su Pridotku nuskubėjau į “Lit- ■ simenu). Išsikalbėjus paaiškėjo, kad visos divizijos sąs

Išsikosėjęs, atsisveikindamas Pridotką ir Požėlą 
tariau:

Tai matote, koks iš manęs gali būti karys fron-

Iš Minsko išvažiavau Los pačios dienos vakare.
Tos “Liebelskos” respublikos cfivizija užėmė Vil-

Jiems talkino vietiniai insfffltravę komunistai ir jų 
simpatikai.

Kadangi tarp raudonųjų if* baltųjų vyko karas Ru
sijoje rišame plote, tai “Litbelskaja” divizija negavo 
papildymų iš kitur ir Lietuvoje buvo sutikta nedrau
giškai.

Lietuvos valdžia, gavusi Berlyne 100 milijonų 
markių paskolą, užpirko Vokietijoje daug vokiškų 
ginklų su šaudmenimis, du šarvuočius traukinius ir 
keliasdešimt artilerijos pabūklų su sviediniais. Tom^ 
patrankoms aptarnauti buvo pasamdyti prityrę vokie
čiai artileristai. Lietuviai savanoriai ir mobilizuotieji 
buvo aukštos moralės kariai, patriotai ir ryžtingi. Liė 
tuvos karininkai bnvo įžvalgūs ir patriotai.

Tuo tarpu “Litbelskaja” divizija neturėjo genšta- 
bistų karininkų ir tenkinosi taktikos karininkais, pati 
kariuomenė buvo ne lietuviška ir negaudavo papildy
mų žmonėmis. Ta birizija Uetvos karių berto nuga
lėta ir išvyta iš Lietuvos 1919 m.

✓

1917 m. spalio mėn. 25 d. po Rusijos demokrati
nės valdžios nuvertimo, kompartija paskelbė valstybę 
RSFSR (Rusijos socialistinė federalinė sovietinė res
publika)^

(Bus-daugiau)

kuopa. keluri< ; kuopos - batalioną, keturi bata-įnii būti numatomų 
liūnai pulką ir keturi pulkai — diviziją.

’iKAITMUTE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiUUs 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

4449 Sn. Pulaski Rd. (Crawford 
Apical Burdin,). T.l. Li) 5-644/

Junius pagal susitari mą 
Jr' ao'-giliepia. skambinti 374-SOo-

JK. C. K. BOBELIS 
'NKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«lef. 695-0534 

Valley Medical Cent®. 
860 SUMMIT STRfET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS.

OR. PAUL V. DARGI. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikom 
Medicinos direktorius 

1^38 $. Hanherm Rd., Westchester, k 
V ALA VOS: 3—9 darbo dienomis 

kai antra šeštadienį 8—3 vaį. 
Te*: 562-2727 arba 562-2728

TEI-------BE 3-5393

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd $tre«t 
Valandos pagal susna runą

D R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TaL 737-5145 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

agal susitarimą. 4 Uždaryta liet

Į

Šv. Kazimiero oaruko stiliaus bažnyčia

JUOZUI GUČIUI

DK.LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET. 
VaL antrad. 1—4 popiet 

»■ • ketvirta. 5—7 vaL vai. 
Ofiso-Mtots 776-2880 .

Razidoncijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS || 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' • 

B«ndfl praktika, spec. MOTERŲ ligos. 5
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET

T< PR 8-122C
OFISO VAL.: pirm., amrad., trečiad. * 
ir penat. 2-4 ir 6-8 vai. va*, švštadie-

iškeliavus i amžinybę, 
jo sesutę EMILIJĄ K0LB1ENĘ ir 

DALIĄ KOLBAITĘ giliai užjaučiame.

Jonas, Delfiną ir Ramunė Tričiai

^lais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku • mn— :-rLiw r>n■ ir~t 'wvaae—
pagal susitarimą.

r‘. ŠILEIKIS, 0. P. !
U&IHuP£DAS-PRUlEZlSTAt: 

jTfc. Aparatai - Protezai. Aled. ban- į 
dažai. Speciali pagalba k-joms. • 
(Arch Supports, ir t t

V ax.; 8—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i * 
2850 Wtst 63rd $U Chicago, III. 60629 

Talef.: PRospect 6-5084

I Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 6ard STREET 
T tifonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oair Lawn 
Tel. 499-1318I-?—1 ----- • I

A. t A.ADOMUI PLIAUŠKU
mūsų sąjungos nariui, mirus,

žmonai ROZALIJAI ir sūnui VYTAUTUI
nuoširdžią užuojautą reiškia.

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna aporaude

ŽEMA KAINA 
R. ŽĖRĖ NAS 
Tel, WA 5-8063

\ Lietuvių Pensininkų Sąjunga 
Chicagoje

MOVING
Apdraustas perkraustymas *, 

ii įvairi y artstumv.

- ANTANAS VILIMAS
I Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

*ral ryto. z '
Vedė fa Aldona Daukus

TaUE: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Anything less than a 20-pound turkey 70014 be in true;It to 
your mother's holiday feast With tvo favorite oaoples ocenlnc 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left* 
•ver turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix toms a rtac 
mold and creamy turkey a la king rurrounds It Birds Xye 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine are aft yw 
need for a post-boUday p^rty«

TUKKJTY A LA KING WITH STUFFING BING I 
1 paekage (C ok.) chicken J esps ilead fcsrkw* '

flaw staffing mix J can (MM «.) endears
IM taps water $ cream ef nnshroom soap

1 packages (It ok. eaeh) 1 tabkspocns
f-mlnuta—cook frozen x tabkspoans sherry wina

t sweet green peas ocwaitr

make people 
more careful

Prepare staffing asJx as directed an package, using IM «*3S 
•tar. Gently press Into a greased 4-cup ring mold,* keep waraa. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep wn. 
Combine turkey, soup, pimlenta. wine, and 16 cup of the peas ta 
a BEucepan Cook and stir until mixture just comes to a befl. 
XXnrMfld stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture aroroC 
toue and toto canter eC ring. Serve with mnatoJng potfl, Makaa 
•amrtn»

CICERO Pavasario ženklų nematyti

I. CHICAGO. — Kovo mėnuo 
trečiadienį atėjo panašiai kaip 
vasaris su daugiau sniego ir šal
ta temperatūra. 1977-78 metų 
ž ema jau pasidarė rekordinė 
sniego kiekiu — 77.9 indai iki 
kovo 1 d. Tai yra 19.7 indais 
daugiau negu norma. Norma
liai peb vasario mėnesį sniego 
būna 8.1 ineas.

šakio statistika rodo, kad šia 
Įžieuią per vasar ų mėnesį vidu
tinė temperatūra buvo tik 16.7 
laipsnių F, tai yra žymiai mažiau 
kaip normaliai. Normaliai vasa
rio temperatūra turėjo būti 27.8 
alpiniai.

Cicero L. Bendruomenė (fr.), 
kuriai vadovauja p. Ven-lovtu 
ėmėsi biaurios apgaulės. Pasta
roji š. m. kovo 5 dienų šaukia 
savo narių sus rinkinių. M to
mai įsitikinus, kad jų, k’ast 
sutvertoje L. Bendruomenėje, 
narių skaičius kasdien mažėja,‘ 
tai jie griebėsi grub us apgau-> 
lės. Jie per šv. Antano pampi- į 
os buletenį, paskelbdami savo! 

susirinkimų, parašė: “JAV (R) 
Ciceru L’etuvių Bendruomenės 
ir t. t.° prirašydami .(H), nori 
nuteikti, kad tą susirirk in*' šau
kia Registruota L. B. Tekiu pri
rašymu nori suklaidinti JAV LB1
Ine. Ciceru Apylinkės narius iri Prezidentas prašo kongre- 
tuo apgaulingu būdu pasižvejoj 0 Yadus Peržiūrėti dabar vel
ti sau daugiau publikos, Į k,ančlus vaistų ir vaistinių įsta-

• tymus 
Nesduokite klaidinami! Ma

no žiniomis, JAV LB Ine. (R) Šveicarijos ų* Vakarų 
\Jcero Apylinkes visuotinas me- Vok’etijos bankai nuvertino do- 
tin 3 narių susirinkimas ivyksi]erj kePais centais. Jiems labai 0 ihh iv<\ 14^ »v z'* A® e e

-■ npatinka angliakasių stnkas.

PR 'NEŠIMAI

š. m. balandžio mėn. 2 dieną.

Kaip gaila, kad šv. Antano 
parapijos pastogėje jau susime
tė tokios menkos moralės atplai
šos, kurios ir šį kartą, mūsų j 
mylimam klebonui padarė įneš-’ 
kos patarnavimą,* o Venslovos1 
vadovaujama Cicero LB dar kar-1 « u e - - T... . Bridgeport© Namu Savininkų Drau-
tą pasiryškmo, kad jų jokie ino-’gijos narių susirinkimas Įvyks šešta, 
ralės dėsniai nevaržo ir bevar-i2ie?kkov? 4 d:..1:(X> v.aJ-J- P- 38(* .1 . . - . , 'S. Union Ave„ įėjimas kiemo, ant-
loaanii lok; bolševikišką meto-Įrame aukšte. Nariai, malonėkite at- 

•dą dar save vadina lietuviais jr: nes ,y« daug nufar<inų
. ? aptarti ir jau laikas apsimokėti duok-

,saukiasi kažkokios vienybės. Ar les. Po susirinkimo — vaišės.
• tai ne gėda? I Kviečia valdyba
k ' Stella Kaulakisl pirm.

Čiurlionio Galerijos, Ine., direktorei ir 
sekretorei poniai

EMILIJAI KOLBIENEI,

Jos broliui JUOZUI GUCIUI Australijoje 
mirus,"

reiškiame gilią užuojautą.

Čiurlionio Galerijos Direktorių Taryba

STANLEY WA1TIEKUS
Gyv. Brighton Parke

Mirė 1978 m. kovo 1 d., 8:30 vaL vąk., sulaukęs 87 metų amžiaus-
Gimęs Lietuvoje, Kėdainiuose.
Amerikoje išgyveno daugeli metų.
Paliko nuliūdę: 3 dukterys — Helen Zalba, Bernice Howden. jos 

vyras Robert. Frances Herman, jos vyras Walter, 8 anūkai, 7 proa- 
nūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstamt

Velionis buvo vyras mirusios Martha ir uošvis mirusio Charles Zelba.
Priklausė Upytės klubui ir Lietuvių Demokratų klubui.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje. 4330 So. California Aye. 
šeštadienį, kovo 4 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Stanley Waitickaus giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai krečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti į am paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, anūkai, proanOkai, .giminės

Laidotuvių direktoriai: Dowdas Gaidas ir Geraldas Daimid.
Tel. 523-0440

su apylinkės. Dėkojame 
lums už mums parodyta 
oasitikėjimą. Mes nore 
tume būti Jums nauding 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos ik) 
$40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tai. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgavfew, Illinois 60455 

Tel <i98-9400

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60632 

PHONE 254.4470

1 Years Savings 
Certificate

All a coj ants com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid quarterly
wffiffimcaBMWffiasMHHUi

(Minimum $5.000).

ŠVENTO RA5T0 PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ OIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Pabusk, kursai miegi ir kelkis ii numirusią tai Kristus apšvies 
tave". — Efez. 5:14.
Kuomet krikščionio akys ir ausys atsidaro ir jis pamato tikrąjį pasau

lio stovį, jis turi atsikelti lyg iš numirusių ir pradėti veikti, kontroliuoti 
ir tvarkyti savo kūną, atsitraukti nuo nuodėmių ir nuo viso, kas bloga ir 
pasistengti uoliai vykdyti teisingumo ir meilės įstatymus. Pabudęs, atsi
kėlęs ir apsišvietęs žmogus nebenorės paremti nuodėmingus tamsybės dar
bus. Jis stengsis kovoti prieš ir nepasiduoti pasaulio gundymams ir pagei
dimams ir šėtono apgaudinėjimui. Apie didyjį žmonijos priešą šėtoną, yra 
parašyta, kad jo tikslu ir pasikėsinimu yra suvedžioti visą pasaulį. Kalbėda
mas apie jį apaštalas sako: “Nenuostabu, nes pats šėtonas persirengia į švie
sos angelą”. — 2 Kor. 11:14, 15.

Visi žino, kad mirtis yri žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi- 
rusieĮi? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne- 
mokarrai. Rašykite:

F. ZaVIST, 37)5 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika S? Evans

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

EUDEIKISGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA-

_ - r»M< i r r Trr* : y<K*-r>*-T ■ ■»

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

P ET KUS
CEVA5 IF

^TFF EI N ERAI ROMP» XKIJt

4533 . 11st
Telef.. GRovehill

Streel 
b-2345-8

1410 So. 50th Ave., Cicero
T«lef rownhall 3-2108-J

IRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

Jucagoi
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direitorią 
As«oriacijos

AMBULANCE 
OATARNAVI 
MAS DIEN6 
IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

&

v

I

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
4307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, (IL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-357J

I

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArd* 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ'

2424 WEST 69tn STREET RFpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vilonia 7-6«73
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo« Hill*, PL 974-4411

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd* 7-1111

MAUJISHOt, CHKAGO t, ILL — FRIDAY. MARCH 3. 19T8



TRUMPAS >

— Helen ir Jonas Jckubcmai < J 
iš Manjuetle Parko k ekvicnaSj* 
metais gausiai paremia Nauj 
nu leidimą. Dėkui už aukšly 
prenumeratos pratesimą 
ta proga įteiktą *27 auką.

— Juzė Gulbinienė iš

janose. Dėkui už vizitą, nau 
<iingus pokalb’us ir už dcšinikc 

k ui tos apyinlkės tautiečiui, už 
siprenunieravusiani Naujienas 
vienerieins metams ir atsiuntu
siam $2 už prašomą prisiusi

— Motiejus Karalius, Sono
ma, Gal., šigirdęs apie* Naujie
nas ir jų platinimo vajų bei 
pastangas informuoti tautiečius 
remiantis duomenimis ir įvy
kiais, o ne retorika, propaganda 
ir utopinėmis svajonėmis, užsi
sakė jas 6 mėn. Dėkui už dė
mesį. Taip pat dėkui jo artimie- 
siems, kurie ji supažindino Ru J‘a’P P*” pradėjo bendradarbiai.- 

ti Naujienų Socialiniame skv- 
riuje.

Naujienomis, pasakojo teisin
gus dalykus ir turėjo teigiamos 
įtakos. Platinimo vajaus proga 
Naujienas siunčiamos susipaži
nimui 2 savaites nemokamai.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643

Jr—- Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio-

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais. '

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Lietuvių Spaudos Klufyo 
susirinkimas bus šį penktadienį,

— Amerikos Legiono Don1 kovo 3 d., 7 vai. vak. Marquette
Varnas posto Moterų pagelbinis parko valdiniame name (Field- 
vienetas ruošia žaidimų ir loši- house), prie 67-tos ir-Kedzie 
mo popiete kovo 19 d. posto sa- Ave. (Pt.)
Įėję. Ten pat bus narių susi
rinkimas kovo 8 d. 7:30 vai. vak.
Vaišes paruoš Stella Waho!.:1977 m. kovo 5-Ją dieną.
Pirm. Anelė Pocienė kviečia vi-: liūdną sukaktį minint, sekma- 
sas nares susirinkime dalyvau-1 dieni, kovo 5d. 10 vai. T. Jėzui- 
ti ir visus atvykti i Bunko po-jtų koplyčioje bus atnašaujamos 
pietę. |šv. Mišios.
- Chicago- lietuviai gausiai ! ?!aloniai Prašomc draWs ir

lanko tradicine Kaziuko muge I Pilamus kartu pasmelsti už 
ir tuo palaiko skautija ir ju dari!a- sieh- _
bus. Kiekvienas atsilankęs ką|. >ul.’adę: VyTas’ SunuS’ martl 
nors randa naudingo sau bei na- jlr anU ai* 
mams, sutinka pažįstamų, su j 
jais aplanko kavines ar valg\’k->
las. šiemet mugė atidaroma ši] Lietuvių Tautinių Namų Val- 
sekmadienį, kovo' 5 d., 10 val.jdyba šaukia šių namų narių me- 
ryto Jaunimo centre. Įtini susirinkimą, 1978 m. kovo

PAKVIETIMAS

?? Volare Premier Coupe

!
 Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 

Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

MARIJA NOREIKIENŽ
2608 West SStA St, Chicago, HL 6G625 • TeL WA 5-2737 

Didelis pssJrirvkimat jeres rOšIet Įvalrly prsklv*
MAISTAS Iž EUROPOS SANDtLIŲ.

M K! I

NAUJIENOMS Hemet suėjo 63 metai. Minint tą mkaktį gerbiant pirmojo 
Amerlkoa lietuvių dlenničlo steigėjus bei lietuviškos rpaudos pirraū- 
ihs Ir atliekant būtinai pareiga? ajažirarz lietuvybėj iflflrimxri axel- 

Naujieną plztlnlmo vajo.
<AUJmCS tvirtai jtcrl Ir kovoja ai ir Ustsvte Ulrvt

aeidamoc fr zcridėdou* i nndirluf re skupsatrii ar ft įjxlh>

4AUJIKROS palaiko vissj lietuvių dezstokntinez grupes, ft bendrai lartlii 
djta ir remia vijų lietuvių bendruosius darbui bei tikilus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą fiala pasimetimo, lėto 
tikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nu yri mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
♦pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas liksiu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lieturoi ir jot žmonių gerovei, riekiant visuotino tie- 
cariškų reikalų renes>».
KMNUOJA: ChlctgoJ* Ir Kanadoj* m<t«ras — 330.00, pus*! metų — SU.», 

trims mėn. — 3830, vienam mėn. 33.00. Kites* JAV vietose metami 
—. $26.00, putei metų — 314-00, vienam mėn. — $230. Užsieniui 
M —- 331.00 metams. Susipažinimui siunčiama ** me karnai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą*

g “LIETUVOS' AIDAI” 
g KAZE BRAZDŽIONYTĖ,
^1 PROGRAMOS VEDĖJA

W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. ir..

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT parcels service
W. 69th St., Chlcfe, m. 50629. — T.l. WA 54727 

13JJ Sc. H.Isftd Chic*?., III. 60601. - T.l, 25*435

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, I1L 6O6O§ 

&lun&x<5oL Naujiem“ pren«ms«ixl, Inb!15ejtnJc 
vsjaui proga paremdama! Uetaviik* spend*.

Vajaus proga praiau tiesti Naujienai dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokią įsipareigojimą.

PA YARD® IR VARDAS

KDRESAS

bidLgalvvlė-Keršuliei.ė 
td te Parko, ilgametė 
si; dlvtoja, kovo t 
. : nžiaus 89 gimta- 

.cd ii’ia Naujienoms ir 
Learns geros sėkmės. 
<'Rodama geriems be ri
ms už taip įdomius ir 
< - ‘ * uipsnius. Jos gc- 
ė A.me Strom, kartu 

ir gerais linkė- 
ikė j ii dovaną pratęs- 
liiumeratą. Malonu 

t sveikinimų ir pa- 
r-s v\cikutos ir ilgiau-

Hl(

Ignas Petrauskas iš Mar
quette Parko be raginimo pra-‘ 
tęsė prenumeratą, p savoK-gerus 
linkėjimus atlydėjo $7 auka. Jis; 
remia Naujienas ir savo raš
tais, kuriuos skaitytojai mėgsta 
ir vertina dėl skelbiamos tiesos 
ir teising 
ka.

švadų. Dėkui nž vi4

Anatolijus Čepulis, Sociali
nio klubo iždininkas, buvo susir
gęs. Gydėsi Illinois uni versi te-1 
to ligoninėje. Grižes į namus, 
vėl Įsijungė i veiklą bei darbą.

bold b-vė Ford City prtekybos 
centre. Aukščiausią įvertinimą 
ir teisę tolimesnėms varžyboms 
gavo Vilija Dargytė, Susan ir 

jjanė Kutą. Tarp premijas ir 
pagyrimo raštus gavusių yra 
Mirga Piimavičiūtė, Indrė Toliu- 
šytė, Hilą Kupcikevičiūtė ir Lau
ra Mikeleviciūtė.

Marijos aukšt. mokyklos 
mokinį dalyvavo meno .var
žybose, kurias organizavo \Vie-

Restauruota Traku pilis

— Illinois lietuviai respubli
konai pagerbs Vlrko pirm. R. J. 
Valiūną savo bankete kovo 4 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Programoj dalyvaus sol. Prau- 
rimė Ragienė ir muz. Manigir- 
das Motekaitis.

— A. a. Sofija Matulienė mirė
šia

Jau curls laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoft

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekse Abrose myga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbui 
$10. Išleido Amerikos Lietirdų Istorijoi Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs ______
lietuvių kolonijos, jų. suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. ^9ILgg

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

A^EKIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: '

173$ 8e. HalsUd SL, Chlcago, IH

(186^-1939) metų
664 pit Kairi 

UetUTl*, ptTTPCB

mėli. 11 d., šeštadienį, 5 vai. p.* 
p. nuosavoje pastogėje, 6422 S. ’ 
Kedzie Avė., Chicagoje.

I' Susirinkime sprendimo teise 
turi tik LTN nariai, įmokėję ne
mažiau $100. tačiau susirinki-. 

f nie dalyvauti ir savo pasiūlymus Į 
rcjkšti, kviečiami visi (Zhicagos 
lietuviai.

Sus: rinkim ui pasibaigus, 7
vai, vak., visi susirin kimo da- 

1 lyviai ir jų artimieji kviečiami 
šeimyniškai vakarienei toje pat 
salėje. Vakarienei prašoma iš 
anksto registruotis pas namų 
šeimininką B. Kasakaitį, telef. 
778^707 arba 778-98781 (Pr.)

Ar galimas išganymas 
per gerus darbus?

Kaip geri yra mūsų “geri dar
bai” Dievo akyse? Atsakymą iš
girsite šį šeštadienį 9:10 vai. 
vak. Pasiklausykite ‘‘Gerosios 
Naujienos Lietuviams radijo 
banga 106;3 FM per Lietuvos 
Aidus. Kiekvienam, šios progra
mos klausytojui, Jkuitis .parei
kalaus Naujojo Testamento su 
Psalmais lietuvių kalboje, pri
siusime. Terminas dovanoti nau 
jąjį Testamentą baigiasi kovo 
10 d. Jei neturite galimybės iš
girsti šios programos asmeniš
kai, pareikalaukite nuorašo, ir 
prisiusime veltui. Norinčiam 
įsigyti šios programos magneti
nę juostelę, kaina $3. Rašykite 
šiuo adresu:

LITHUANIAN MINISTRIES.
P. . Box 321, Oak I!awn. Ill.

60151 (Pr.)

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir y o
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, Ill. 60629

AR JAU PASIDARiTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
oadėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
oeržiūrėta, ‘‘Sūduvos” išleista 
<nyga — 1

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
inygos kaina $3.. Su legaliž£o 
nis formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde 
iu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
lalsted St, Chicago UL 60608

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkiy Reikia

REIKALINGA MOTERIS LENGVAM 
RASTINĖS VALYMO DARBUI

6-10 vai. vak. 5 dienas savaitėje arba 
mažiau. Pradinis atlyginimas S3 į 
valandą. Reikia šiek tiek suprasti 

angliškai. Teirautis angliškai.
Tel. 628-8808.

all smokes

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
!R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

GRAŽUS BUNGALOW. 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5^ kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. S54.000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32.500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą. ’

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

dUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkuj

4243 W. 63rd Stv Chlc*g« 
Tel. 767-0600.

2612 West 71 Street,
savininkas parduoda dviejų 

krautuvių mūrini namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.

-Telefonuoti 476-2427.

5 ŠVARIŲ kambarių mūrinis bun
galow šv. Ritos parapijos apylinkėje, 

| didelė virtuvė, garažas. Agentų ne- 
rpageidaujame. Telefonuoti 827-1845.

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

LEMONT. — 5 acres with brick 
frame — frame ranch with inlaw 
apartment, full bsmt. 2 car garage. 
Call Martha Teithis % Wolski Realty.

Tel. 257-2234 or 257-2815

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

NORIU PIRKTI is privataus asmens 
dvieių ar daugiau butų namą Mar
quette arba Gage Pk. apylinkėje. Real 
Estate agentai prašomi nesikreipti. 

863-3879

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE _ 
MECHANICS
For plant In heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required,

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

An equal opportunity employer

BRICKLAYER |
Experienced Mason «

For full time year around j 
employment in rebuilding 

nlolten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

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

An Equal Opportunity Employer.

MAINTENANCE MECHANICS

Openings for experienced mamte-j 
nance mechanics on the 2nd shift 
Duties will include all areas of plant 
maintenance, mechanical repairs, 
welding, lift truck maintenance and 
electrical trouble shooting. 
Must undersand some English, r^id 
hospital and life insurance. Excellent 
working conditions. Send resume tof

5500 W. 73rd St 
Chicago, IL 60638.

185 North Wabash Awm

6 — NAUJIENOS, CHK*AGO*S, ILL, — FR®AT, MARCM*”^ 1W8

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas ^gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, grafoje gatvėje Marquette 
Parke. S29.900,

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! už $40,000.

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

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 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Ramentai

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tel. 927-3559:_______ u

S3—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui Juto mobili* 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 5., ASHLAND A v B. 
52M775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimu ir Taisymai 
2M4 WEST 69th STREET
TtltL REpuMIc 7-1941

N«*iry P»WIc
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. MaplwdL T*L 154-7454 
Taip pat daromi vertimai, flmlnly 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį bl inkai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archsr Avs. 
Chicago, IIL 60632. T*L YA 7-59S0

BEST THINGS IN UFE

I l^all Frank Zapollt STATI

GA 4-8654

b:ale Farm Life Insurance Company j

Didžiausiai kailių 
paiirinkiir.as

toUllnlziką 
Chk*ro>

NORMANĄ

(įst&igoa) ir
677-84S9 .

(buto)




