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MASKVA KALTINA PREZIDENTĄ CARTER!
ATSISAKYMU VYKDYTI DETENTE
Kremliui nepatiko prezidento įspėjimas apie 

įsiveržima į Etiopiją ir detentės galą
MASKVA, Rusija. — Sovietu agentūra Tass išsiuntinėjo 

lakrasčiams ilgą raštą, kuriame kaltinamas prezidentas Carte- 
ris visišku detentės politikos nevykdymu. Vietoje detentės, pre
zidentas Carteris pradėjęs grasinimais, kurie dar labiau Įtem
pia santykius tarp Amerikos ir Sovietu Sąjungos.

Tass tvirtina, - kad preziden
tas Carteris, kalbėdamas Wake 
Forest . universitete susirinku
siems žmonėms, iškraipė Sovie
tu Sąjungos užsienio politikos 
tikslus ir atsisakė nuo pastan
gų bendromis jėgomis spręsti 
svarbias problemas. .

Patarė sumažinti sovietu 
karo jėgas

Prezidentas Carteris minėtai 
audiencijai prasitarė, kad So
vietu Sąjunga privalo suma
žinti savo karo galios stiprini
mą, jeigu nori vadovautis deten 
tės politika. Sovietu vyriausybė 
privalo suvaldyti karo medžia
gos siuntimą į Etiopiją ir kitas 
valstybes, kur kyla vietos gy
ventoju tarpe konfliktai. JAV 
atsisakė duoti ginklu vienai ar 
antrai Etiopijos pusei, tuo tar
pu Sovietų Sąjunga pasiuntė ne 
tik pasibaisėtinus kiekius gink
lų, bet iir nugabeno ten kitos 
valstybės kareivius.

Gali netvirtinti strateginės 
sutarties

Prezidentas Carteris pareis-

Laidotuvių koplyčioj 
nužudytas graborius

Chicagos miesto pietinėje da
lyje ketvirtadienį plėšikai Įsi
laužę Į Sims Chapel laidojimų 
koplyčią, 4524 S. Cottage Gro
ve, padarė apiplėšimą ir žmog
žudystę.

Pirmadieni viena moteris pa
sibeldė į duris; kad įleistų, bet 
su ja kartu įėjo ir vienas vyriš
kis, kuris nieko nelaukęs nušo
vė tos Įstaigos direktorių Alien 
Brown, 65, 6528 S. Drexel, iir 
abudu piktadariai jjradėjo ^api
plėšimą. Susirinkę pinigus, ra
diją ir TV išsinešė. Plėšiko-žu- 
diko talkininkė buvo liudininkių 
atpažinta ir areštuota, būtent, 
Donna Mitchell, 23, gyvenanti 
7233 S. Green St. Policija dar 
nesugavo paties žudiko.

Kodėl padaugėjo ge
ležinkelių nelaimių?

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniai atidžiai seka siu mėty Vasario 16 dienos
minėjimui su ruošta programą. Nuotrauka V. Noreikos

PALESTINIEČIU ARTILERIJA .APŠAUDĖ Baskai prieš atomus 
ĮSIVERŽUSIUS IZRAELITUS

NELEISIM NĖ VIENAI VALSTYBEI
BOTI GALINGESNEI UŽ AMERIKA

Kremliaus valdovai turi grėsmingą palinkimą 
kištis į kitą valstybių vidaus reikalus

SAVANNAH. Georgia. — Sovietų Sąjungos valdovai turi 
grėsmingą palinkimą savo karo jėgą naudoti kitų valstybių vi
daus konfiliktams spręsti. — pareiškė prezidentas Jimmy Carte
ris. kalbėdamas N. Carolina valstijos Winston Salem biznieriams 
ir inteligentijos atstovams. — Kitų valstybių konfliktams spręs
ti rusai siunčia savo ginklus ir “pagal Įgaliojimus” naudoja kitų 
valstybių jėgas.

MADRIDAS. — įtarti baskai i
I separatistai, kurie subombaraa- 
; vo prie B ilbao m ies t o st a t omą 

'datomnę jėgainę. keli žmo- 
! nes-buvo užmušti ir sužeisti.

Per Ispanijos radiją ir TV pa

' Bolivija su Čile 
nutraukė ryšius

LA PAZ, Bolivija. — Bolivi
jos valdžia penktadienį nutrau
kė su Čile diplomatinius santy-
kius. Priežastis ta. kad Bolivija 
nori išėjimo į jūrą Pacifiko 
Okeaną, kurio ji neteko ir yra 
konfikte su eile nuo Pacifiko 
karo laikų 1879 — 1894 me
tais.

Niekam ne paslaptis, kad pre
zidentas Carteris turėjo galvoje 
rusų apginkluotus Kubos ka
rius, pasiųstus į Pietų Afriką. 
Anksčiau rusai kubiečių pagal
ba bandė primesti savo valią iško 
lonializmo išsilaisvinanc.al An
golai, o dabar tuos pačius kubie 
čius rusai naudoja Etiopijai pri-
mesti gyventojų nepageidauja
mos ekonominės ir politinės san
tvarkos.

Visą praeito penktadienio po
pietę prezidentas praleido nau
jai pastatytame Amerikos lėk
tuvnešyje “Eisenhower”. kur

kė baimę, kad Amerikos kongre 
sas gali nepatvirtinti naujai ap
tartos strateginių ginklų sutar
ties, jeigu sovietų ginkluotos 
Kubos ar rusų karo jėgos Įsi
verš į Somali ją ir bandys įsi
stiprinti Rago iškyšulio srityje. 
Nepatvirtinus naujai aptartų ir 
sutartų paragrafų, abi valsty
bes turės leisti dideles sumas 
naujiems ginklams gaminti. 
Kiekvienu svarbesniu klausimu, 
prezidento pozicija tiktai didi
na įtampą tarp abiejii valsty
bių. *

Sovietų valdžia labai nepaten 
kinta prezidento Cadterio pada
rytais viešais pareiškimais, nes 
kekvieną klausimą teks iš nau
jo aptarti ir svarstyti. Atsirado 
dideli nuomonių skirtumai tarp 
Amerikos prezidento ir Sovietų 
Sąjungos.

Skirtumai dar labiau padidi
na Helsinkio aktų interpretaci 
ją, ypač rusų užsispyrimas ne
svarstyti pagrindinių žmogaus 
teisių. Jeigu rusai nesilaikys pa 
grindinio nutarimo apie žmo
gaus teises, tada ir kiti parag-

Kovo 20: Klaudija, Anatolis, 
Vilė, Vadūnė, Žygiman tas, 
Gilvydas.

Saulė teka 5:58, leidžias 6:00 
Oras: Vėjuotas, vėsus.

Geležinkeliuose įvykstančios 
nelaimės nesumažės, kol nebus 
padaryta pozityvių, ekonominių 
pakeitimų industrijoje, — pasa
kė Technologijos Assesmentii 
Ofiso paerigunas Atstovų Rū
mų Komercijos subkomitetui. 
Daugumas traukinių nubėgimų 
nuo geelžinkelių bėgių pyksta 
dėl to kad moderniems vago
nams nelabai tinka pasenę ir su 
sidėvėję geležinkeliai, bet dau
gumas geležinkelių negali imtis 
būtinai rekaHngų žygių, nes ne
turi reikalingų išteklų.

IZRAELIO KARIAI 
STIPRINA POZICIJAS

JėRUZAL®, Izraelis. — Izra
elio premjerui pranešus, kad Iz
raelio kariai, užėmę penkių ar 
šešių mylių pločio ir 60 mylių 
ilgio zoną Libano pasienyje, ne 
sirenga iš jo trauktis, Izraelio 
vadovybė įsakė kareiviams su
stiprinti piešakines fronto pozi
cijas, kad izraelitai nebūtų už
pulti netikėtai. Izraelio karei
viai nesitrauks iš Libano, kai ne 
bus Įvesta saugi pasienio zona. 
Kai izraelitai bus patenkinti šie 
nos saugumu, tai kiekvienas Iz
raelio karys pasitrauks iš Liba
no ruožo.

Amerikiečiai reikalauja, kad 
jie tuojau pasitrauktų, o vėliau 
bus sudarytas tarptautnis sau
gumas.

rafai bus beverčiai. Maskvos 
laikraščiai jau įdėjo Tass paruo 
štą sovietų valdžios nuomo
nę

Diktatorius Mohammed-ut Zaq ritfteise buvusį 
premjerą Zulficar Ali Buttho mirties bausme
JERUZALĖ, Izraelis. — Izraelio karo jėgos sumušė demar-

kacijos zonoje buvusius palestiniečius ir paskelbė, kad karo ope- ‘ skelbta, kad ta bomba 3 užmu-
racijos buvo baigtos, bet šeštadienio rytą palestiniečių artilerija į šė. o 5 sužeidė.
toje pačioje demarkacijos zonoje apšaudė izraelio karius.

Matyti, kad palestiniečiai kai smo eigą ignoravo, o vėliau pa
nų uolose turėjo paslėpę kanuo- .biškė, kad diktatorius rengiasi 
lę ir pajėgė paleisti kelis šūvius, laužyti įstatymus ir atimti jam 
Izraelio aviacija fotografuoja I 
tas kalnų vietas, iš kurių buvo| 
paleisti keli šūviai į zraelitus.

Palestiniečiai Nebarijoje pa
reiškė, kad izraelitai niekad jų» 
nepajėgs išvaryti iš demarka-J 
cijos zonos.

Izaelitai užmušė 230 palesti
niečių

Izraelio karo ministeris pas
kelbė, kad demarkacijos linijos 
operacijų metų izraelitams pa
vyko nušauti 250 partizanų pa
lestiniečių, kurie buvo pasižadė
ję vesti kovą su izraelitais. Ap-

gyvybę. Jis tini septynias die- nariai baskų
nas aukštesniam teismui pasi
skųsti.

Prieš Lemoniz kompaniją, 
kuri yra statomos atominės jė
gainės savininkė, jau anksčiau 
ginkluotą ataką buvo suruošę 

’ i “Tėvynė ir Laisvė” 
partizanų organizacijos, kuri 
esanti prisiekusi būtnai sustab
dyti tos jėgainės statybą.

Išmoko karate turėjo progos pasikanw su a . i ♦ 1 naujai baigto statyti galingo
toda ir užmušė kitakaro Iaiv<x turinči° nau-

c J jausiąs priemones priešui p>te-
bėti ir jį pulti. Naujo karo lai
vo karininkams ir jūreiviams 
prezidentas pasakė drąsininčia rp I 
kalba. Be visos eilės kitu 

. Į kų. prezidentas pasakė:

jaunuoli

LŪŽO LAR AS NETOLI 
PRANCŪZIJOS

BREST. Prancūzija. — Mil-Į 
žiniškas aliejui vežti laivas ’ 
“Amoco Cadiz” lūžo pusiau 18 
mylių atstumoje nuo vakarinės 
Prancūzijos pakraščių.

Vandenyne kilusios didelės 
bangos aliejaus pilną laivą pra
dėjo kilnoti ir daužyti. Tanke- 
ris buvo 233,000 tonų, šį kartą 
jis vilko į Prancūziją 68 mili-

Gėlių parodos
ir

skaičiuojama, kad kabių srityje jonug ?a]joriu degalų.
buvo 2,000 palestiniečių, pasiža
dėjusių iki mirties vesti kovą
su izraelitais, bet dauguma, sąlygos atvežtam aliejui

iškelti.
Tankerio priešakys dar laiko

si paviršiuje, bet uodega pak-

Laivo kapitonas planavo alie
jų išlesti Bresto uoste, kur yra

pabėgo J šiaurę ir atidavę gink
lus Dirijos ar Libao kariuome
nėms.
Bnttho sušaudys, policininkus rypo ir verčia aliejų tiesiai Į 

vandenyną.
Aliejaus plotaą tapo toks di

delis, kad jis jau pasiekė Bres
to pakraščius. Vandens pavir
šiuje jau matosi užtroškusios 
žuvys, bet vietos žvejai dar ban 
do pasigauti susirūpinusias au
stres. i

< — pakars

LAORE, Pakistanas. — Bu
vęs Pakistano premjeras aukš
tesnio teismo buvo išteisintas 
dėl įrodymų stokos, bet dabar 
karo teismo nuteistas sušaudy- 
tto keturi Pakistano policinin
kai nuteisti pakarti. Gen. UI 

buvęs premjero Buthho 
karo ministeris, padarė perver
smą, nuvertė vyriausybę, pas
kelbė rinkimus, bet vėliau tuos 
rinkimus atidėjo ir suruošė bu
vusiam premjerui karo teismą, 
kuris nutarė jį sušaudyti. Jie 
nuteistas mirti už tai, kad neva 
įsakęs policijai nušauti politi
nio savo priešo tėvą, o jį nušo
vusieji policininkai bus pakarti. 
Buvęs premjeras Buttho pa
reiškė, kad čia ne teismas, o tik-

CHICAGO. — Linkolno 
Garflied parko konservatorijose 
gėlės pačiame žydėjime. Kam 
žiema nusibodo ir kas pavasario 
pasiilgo, gali bet kurią dieną 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro lankyti pavasarines gėlių pa
rodas bet kurioje konservatori
joje arba abejose nemokamai. 
Parodos prasidėjo šeštadienį ir 
tęsis iki balandžio 2 dienos. Lin
coln Parko konservatorija yra 
Lincoln parke, 2400 North Ave
nue. o Garfield Parko konserva
torija _  300 N. Central Park
blvd.

Praėjusį trečiadienį buvo are 
štuotas tūlas 17metis “karate” 
mušimo “mokslą” baigęs jauni
klis James Stika. gyv. 1510 So. 
59th Ct., Cicero, kuris susigin
čijęs su 15-mečiu Craig Sieck. 
gyv. 3625 W. Eulerton. kirto pa 
starajam per sprandą, kunkiai 
sužeisdamas. Sieck nuvežtas į 
ligoninę, o Stika areštuotas ir 
iki teismo už $3.000 užstatą pa
leistas.

Salvadoro policija 
nušovė 5 valstiečius

Daktarai ištyrė, kad Siek yra 
likęs tik gyvas lavonas, kurio 
smegenys visiškai mirę ir tik 
širdies pulsavimas palaikiomas 
mechanikos pagalba.

Medikams patariant, tėvams 
teismo leidimą gavus, buvo kvė 
pavimo mašinerijoje išjungta 
elektra ir berniukas Sieck pas-’ 

Ikelbtas mirusiu, o užmušikui už; 
statas teismo padidintas iš $3,-! 
000 iki $50.000. Patirta, kad! 
Stika už “pasižymėjimus” kara 
tės praktikoje, kaip ekspertas, 
gavęs rudą diržą ir dabar kalti
namas žmogžudyste.

Ekzekucijos Zairėje

daly-

karo 
visa

SAN SALVADOR. -Pati val
džia pranešė, kad policija ir ka
riuomenė San Salvadoto gatvė- 

< se turėjo susirėmimą su šimtais
— Izraelio karo jėgos nesi- _ valstiečių, kurių penki buvo už

trauks iš Libano pasienio, kol | mušt i. 
nebus tikros, kad iš ten niekas 
neįsiverš į Izraelį ir nepaleis nei 
vieno Šūvio Izraelio pusėn, 
pareiškė karo atstovas.

— William J. Stott aiškinasi 
apie garsinimams Išleistus pini
gus.

— Reagan kritikavo kelis sa- 
______ ___  ____ _ _____ _____ vo draugus sanatorium kg*® 

tai diktatoriaus karštas. Jte tai balsai už Panamos .sutartį^ .

Liudininkai praneša, kad bu
vo susirinkę apie 300 valstiečių 
protestuoti prieš aukštas nuo
mos kainas už farmų žemės 
rentas.

Valstiečių demonstracija bu
vo suorganizavusi Katalikų Vai 
stiecių Federacija. San Salvado
ro valdžia bet kokias demonst
racijas uždraudė praėjusį bp- 
kriČio mėnfesį. ’ •

“Po Antrojo Pasaulinio 
Amerika nusiginklavo ir 
savo dėmesį kreipė į pramonę ir 
prekybą, tuo tarpu Sovietų Są
junga visus savo turtus ir jėgas 
skyrė karo jėgoms. Paskutiniu 
dešimtmečiu Sovietų Sąjunga 
gerokai padidino savo karo lai
vyną, bet galite būti tikri, kad 
mes neleisime nė vienai valsty
bei būti galingesnei už A nie
ką. ”

Pasmerkęs sovietų valdžios 
labai jau grėsmingą kišimąsi Į 
kitas valstybes, jis, sėdėdamas 
naujai baigtame įrengti 94,000 
tonų karo laive sekė, kaip patys 

' naujausieji karo lėktuvai paky- 
! la, paskraido ir vėl tvarkingai 
i nusileidžia didelio laivo denyje. 
Ijegu sovietų valdžia būtų nes
kyrus! tokių didelių sumų karo 
laivams ir pabūklams statyti, 
tai ir amerikiečiai karo laivų ne 
būtų statę. Bet kada Sovietų Są 
junga stato Įvairaus dydžio ka
ro laivus ir gąsdina beginklius 
pakraščių gyventojus, tai JAV 
negali atsilikti.

K \ Winston Salem civiliams 
pareigūnams, taip vėliau ir jū
reiviams jis pabrėžė, kad JAV 
buvo kantrios, jos dėstė savo 
taikos planus, bet Kremliaus 
valdovai į juos nekreipia jokio 
dėmeso. JAV negali ilgiau lauk 
ti ir taikos planus ruošti, kada 
Sovietų Sąjunga savo karo jė
gą naudoja naujoms kolonijoms 

i steigti I*ietų Afrikoje ir kitose 
vietose. ITezidentas pareiškė, 

i j kari bus atnaujinti “Triden” 
klasės narlaiviai, jiems bus pri- 

► taikyti naujausieji atradimai 
mokslo srityje. Vakar padaryti

KINŠASA. Zaire. Afrika. — 
Pats prezidentas Mobutu Sese 
Seko pranešė per radiją ir tele
viziją, kad būrys ekzekutorių 
sušaudė 133 Zairės kareivių ir 
civilių už suokalbiavimą prieš 
valdžią.

Visi buvo kariško teismo nu
teisti mirties bausme, jų tarpe 
ir viena kareivė moteris, bet jai 
gy’vybė dovanota.

Mobutu pasakojo, kad suokal
bis susektas po didelių riaušių 
Bandundu provincijoje.

Sukilimą ir perversmą nuo 
1976 metų planavusi ir rėmusi 
vienos svetimos vlstybės atsto-; prezidento pareiškimai labai ne 
vybė Kinšasoje. patiko Kremliaus valdovams.



IGNAS PETRAUSKAS

Artėjant Vasario 16 dienos pučia į okupanto pasiūlytą dū- 
šventei. Drauge pasipylė daug dele ir rašo, “pasimetėliai ne- 
sti-aipsnių, kurių tikslas, — tos skiria Lietuvių tautos nuo oku- 
šventės orumą sumažinti, nieki- panto”. Galvojantis, bet nesu- 
nant veiksmus ir jų veiklą, galvojantis autoriau, parašyk 
D-u guma jų ragina žmones ne- aiškiau, kas tie pasimetėliai? 
beaukoti \asario 16 dienos pro- Ar tie kurie pasisako prieš oku- 
ga, Kaip įprasta, laisvinimo rei- panto agentus, ar tie, kurie su 
kalanis, bet tas aukas kreipti į.jais bendradarbiauja? Jeigu .tie 
naujus šaltinius. [pirmieji, tai ir visi lietuviai, oku

Be kitų Drauge Vasario 11 puotoje Lietuvoje yra pasime- 
diena, (Koks sutapimas, pen- tėliai. mes jie visomis galimo- 
kioms dienoms prieš Vasario 16,1 m-s priemonėmis kovoja prieš 
atsirado G. Gaivos stra^psnisj okupantą ir jo pakalikus. Jie 
‘žvilgsnis į praeitį”. Jis, kaip!visaip stengiasi nepakliūti į pro 
ir daugelis palinkusių į bendra-, pagundos kursus, 
darbiavimą, stengiasi paniekinti 
mūsų laisvinimo veiksnius, nes 
jie “da‘žnai be turinio — be vei
klos tęsėjimo” ir patriotinių or
ganizacijų veikėjus. Jis rašo: 
“...Ir Bendruomenėje kyla trin
tis, kai savaip manantys, bet ne
pajėgiantys galvoti, kuria bend
ruomeniškas draugijas, kelia 
trūkšmą dėl nieko”... Puikiai 
pasakyta, savaip galvojantis, bet 
nepajėgiantis galvoti. Kaip tin
ka ta charakteristika p. Galvai! 
Jis senai jau galvoja, kritikuoja 
veiksnius, kad jie nežino kaip 
laisvinti Lietuvą, bet nepajėk 
giantis galvoti ir išdėstyti savo 
mintis, jeigu jis žino, kaip veiks
niai, pagal jį, turėtų laisvinti 
Lietuvą. Yla išlindo iš maišo, 
kada jis laike simfoziume Jau
nimo Centre, tuoj po Helsinkio 
konferencijos, pareiškė, kad 
“Altas iki šiol vedė klaidingą 
Lietuvos laisvinimo politiką”. 
Tada jis buvo paklaustas, jeigu 
jis žino tikrą, Lietuvos laisvini
mo kelią, tai kodėl jis jo dar 
nepaskelbė? Žinoma, į tą klau
simą jis nieko neatsakė. Ką ga
li atsakyti žmogus, kuris sten
giasi galvoti, bet negali nieko 
sugalvoti?

Toliau p. Galva rašo, “kad jie 
kelia trukšmą be reikalo, dėl, 
nieko“. Nežinia, ką jis turi gal
voje taip sakydamas? Jeigu jis 
rašo, kaip okupanto agentas, 
tai tada tas jo pasakymas tvar
koje: Nes okupanto agentai visą 
laiką tvirtina, kad Lietuva da
bar Maskvos išlaisvinta ir visi 

. išeivių veiksmai prieš okupantą, 
tai tik kėlimas trukšmo dėl nie
ko, be reikalo. Toliau jis ir vėl

O čia, pateikaujantieji tiems 
klapčiukams, mūsų pasimetė^ 
liai, siūlo važiuoti į tuos kursus, 
kad ir tėvams nepritariant. Nai
nys, pasiskaitęs gen. Petronio 
nurodymų irgi suskirstė išeivi
jos lietuvius į susipratusius, ei
nančius su okupantu ir nesusi
pratusius. Savo kalboje jis ra
gina išeivijos jaunuolius važiuo
ti į tuos propagandos kursus, 
nes ten jie ‘‘išmoks kaip laisvių-

v oje Draugą, tai 
teisingas, nes ten talpinami vi-Į 
sokie kitus šmenžiantieji straip-i 
sniai, kaip “kunigas užpultas 
prie altoriaus”. Drauge talpina
ma visokių tiltų statytojų straip 
sniai, kuriuose apšmeižiami as
menys, net įieaeaaiiia, tu palies
tųjų asmenų pareiškimo, paaiš
kinimo, kad paskelbta netiesa, 
išgalvota specialiai tuos asme
nis užgauti, nes tada skaitytojai 
sužinotų teisybę. Kokia redak
cijos spaudos etika?

Leonardui Simučiai pasitrau
kus iš redakcijos, spaudos eti
kos srityje Draugas pradėjo lai
kytis tų pačių principų ką ir Lie
tuvos oKupantas. Ir nestebėti
na, nes redakcijoj pradėjo lan
kytis ir atrodo, kad instrukcijas 
duoda okupanto atsiųstas parti
jos pareigūnas. Leiskim kalbė
ti pačiam agentui, Vytautui Ka
zakevičiui ryšium su išeiviais pa 
laikymui sekretoriui—.’.‘“Vaikš 
čiodamas Draugo redakcijoje,

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

Burlitski nupasakojo sovietų neapykantą, visoms 
tautoms, siekiančioms nepriklausomo gyvenimo ir bar- 
oanskus įsakymus išrauti bet kokius savarankiško gyve 
mino sąjucL-ius su šaknimis. Kremliaus vadų įsakymų 
dingo nuo žemės paviršiaus čečenų, totorių tautelės, ku
rių giooejais ir draugais skelbėsi Kremliaus valdovai.

Panašus ir pabaltiecių likimas
’Pulk. Burlitski toliau liudijo, kad jis, kaip turįs pa

gyrimų genocidiniuose veiksmuose, buvo pasiųstas j Pa- 
uanijo valstybes, kur jis daugiausia darbavosi Lietuvoj, 
vyKuant Maskvos įsakymus deportuoti žmones po pla- 
ciasias bovieiu Aziios teritorijas ir žiauriausiais budais merais pasraiyr* svitsresmofi moxyKie į . -r u *

Į niacinu lietuvių partizanų pasipnesuumą tautos naiki-
palyginimas tokį švietimą jis kalbt jo tarybos rodydamas faktų. Atrodo, kad UimUL 

suvažiavime. , tai buvo padary ta specialiai prieš
. j . j Vasario 16 dienos švente, su vil- Manau, kad p. Galva skaitė L. . . , x v. \ į. .. ... . i tmii, kad tuo sumažins tos die-ilaikraščiuose,, lietuviškų mo

kyklų vedėjų ir mokytojų, suda
rančių švietimo tary bą, pareiš
kimą, prieš partijos paskirtą ko

O kad už poros mėnesių buvo 
rengiami Kento universitete stu 
dentams lietuvių kalbos kursai, 
tai gerb. pirmininkas jiems ne
rado žodžio. Ir kad pajuokti, 
apšmeižti veiksnius, o tuo pa
čiu įsigyti daugiau pagarbos 
okupanto agentų akyse, jis Cle- 
velando rezoliucijas, prašan
čias jaunimą nevažiuoti į tuos 
Vilniaus kursus, pavadino ren
gimą “baudžiamųjų kodeksų”. 
Pasakyk, p. Nainy, kada, kas ir 
kur rengė tokius baudžiamuo
sius kodeksus?

Būtų gera, kad p. Galva išdės
tytų savo planą, kaip jis g alvo-
ja bendradarbiauti su tauta? mačiau, kad prie vienų durų ka- 
Aš manau, kad išeivijos lietu
viai jau senai bendradarbiauja Alseika”. Tada kalbėdamas su 
su tauta, siųsdami siuntinius ar- 
timiesi ems ir važiuodami jų vojau, jog vienas jų pasislėpęs

bojo lentelė su įrašu “Vytautas

redakcijos darbuotojais, pagal-

aplankyti. O rėmimas Rodinos- j ir žinoma, nė nepagalvojau, kad 
Tėviškės draugijos, kuri yra , tasai tarytum vengęs pasima-i

Savižudysčių bangos Lietuvoj
—.------------------------------ Burlitski pasakojo apie klaikų lietuvių likimų poka-

^jnos minėjimo lankytojų skai- rjniais metais, žmones apėmė deportacija ir savižudyš- 
įjčių ir tuo pačiu aukų sumą lais-. bangos. Bet Maskva buvo vis dar nepatenkinta ir pa-

kad tos Visos Draugo korespon-ĮSiUnte 1V1VD generolą bergei Kruglov (po Benjos susau- 
v- .. v. I rlxymn rmn UvnrrirNxr Knvn. rkQclriTTQQ viriSHl.Q rPlknlll TYllTliS-

v q .. .. , ..... šventės aureolę, turėjo pasise-1 term) Įvykdyti netuvių sunaikinimo planų “Krugiov
; ?y^? LaP^;re’ J1S kimo..- Žmonės jau atskiria’

ir turi būti geras. Niekam neva- x
r i u- u i • - •• * ^Draugo tikslus. Salė, ta dienąha kelti balsą pnes jp Matome,t, & ..
kad ir čia naudojami tie patys! , u e e ir a ų uvo su-
principai, tie patys metodai^ ką!^_daUglaU negu 

ir jų mokytojai naudojo o kūpa*-1 
ve Lietuvą. " • f e ~ .

J ;—Senato respublikonų vadai
Taip, p. Galvą^įcaip geras agi-’rengiasi keisti partijos yadovy- 

ta torius, vasario 11 dienos Drau- bę. Jie nepatenkinti sen. Ho
ge, paleido tiradą įvairiausių iš- ward Baker patadimu patvirtin 
eivijai kaltinimų, niekur nenu- ti Panamos sutartį.

, , ou tus vtoos vraugo Korespon-t ° * « - - ~
niisyą, tarybos pirmininku -p denthi siunažjnti šios! aymo gen. Kruglov buvo paskirtas vidaus reikalų minis-
Jnrwwli Ar lie hnx’n mivpicfac" « * ° * .Juodelį. Ar jis buvo pakeistas?

ir turi būti geras. Niekam neva-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

MR. ir SŪNUS PAUL PUTREVI
BUCERNĖ ir GROSERNĖ

1446 South 49th Ct Cicero, III. 60650
Phone: OLympic 2-7529

vykdė genocidų sistematiškai, degino ištisus kaimus, nai- 
Kino gyvulius ir gyventojus", liudijo puik. BurlitskL

Kareiviai nebevykdo įsakymų
.Paklaustas, kaip elgėsi jo kareiviai, gaudami vykdy

ti tokius barbariškus įsakymus, Burlitski atsakė, kad iš

net nuo lvt>U metų kareivių nuotaikos pasikeitė. Nema
ža kareivių ir net karininkų atsisakė vykdyti įsakymus 
ir bego nuo savo dalinių.

Kongreso komiteto narys Madden (derm. Ind.) pa. 
sakė, kaa Burntskio liudijimai yra patys aiškiausi įrody 
rnai, kokie tik žinomi apie sovietų klastingumų. 
(/■-Naujienos” iNr. 152 1»54, birželio 29 <£}.-

Lietuvos užgrobimo dokumentacija
i 1. Sovietų Sąjungos Kariuomenės sutikimas 1939. 

XI. 23. po Savitarpines sutarties pasirašymo Maskvoje, 
kada buvo įkurtos įgulos.

2. Kur dingo .Lietuvos Kariuomenė; ~ Ė Maskvos 
atsiųsto gen. banusio-zemaicio ir politinio’ vadovo" Ma
cijausko įsakymas .Lietuvos kariuomenei.

3. Istoriškos vertės Lietuvai rezoliucija; K-ongresma- 
no Kersteno kalba jų įteikiant.

4. Jei reikės, kovosiu visą gyvenimą už Lietuvos lais 
vę, pasakė atstovas* Busbey (Kersteno komiteto narys).

5. Liudininkas parodė komitete NKVD kankinimų 
žymes nugaroj. (Antano Bamonio liudymas Detroite).

*6. Ch. Kersten įteikė rezoliucijų išaiškinanti Sovie- 
! tų įsiveržimų į Pabaltijo valstybes.

Prašo sudaryti specialų komitetą, kuris nustatytų 
’ "rinkimų' raktus ir kitas okupacijos- aplinkybei.

7. A Sniečkaus Maskvoje' puolė Kersteno Komitetą 
i ir veiksnius. r i/ ..

& Busbey iškėlė ALT žygius Kersteno- komitetam

ja, tai yra tik bentdradarbiavi- sam laikui, su kuriuo ne sykį 
mas su agentais, o ne su tauta. • teks kalbėti apie tautiečius Ame 

Jis pamini ir spaudą. Jis ra- * riko j e”.
šo: ...“Kai kurie laikraščiai tapo Ras gali būti tikras, kad ku- 
dvokiančiomis duobėmis”. Gai- r^s nors .kitas Draugo redakto- 
la. kad jis nenurodo kurie tiekius negrįš irgi prie to sekre- 
laikraščiai? Jeigu jis turi gal-^oriaus ir kalbės apie pasiliku- 

jsius lietuvius?i
j O yra redaktorių, kurie pa- 

j j rašo ir gana palankius jiems 
;•( straipsnius. Tiesa, p. Galva, kad 

’ Draugo redakcija, “pūsdama 
1 burbulus, griebiasi pikčiausių 
priemonių kitiems suniekinti”. 
Jau vienas taš kun. Kezio laiš
kas. kad jį užpuolė prie alto
riaus. Koks biaurus žmeižtas 
apie žmones, kurie atėjo prasy- 

: ti, kad nerodytų komunistinių 
propagandinių filmu Jaunimo 
Centre. Draugo redaktoriai, pui 

,kiai žinojo, kad tai netiesa, tą 
laišką įdėjo, o tų apšmeižtų as
menų pareiškimo nespausdino, 

j Tai ir yra tikra dvokianti duo- 
J;bė. Pagal partijos nurodymą, 

kad partijos tikslams viskas 
»leistina, Draugo redaktoriai, ku- 

\ nigai, taip kunigai, nekokie ei
liniai redaktoriai, rašo ameri
kiečiui žurnalistui laišką, kad 
Dr. Balčiūnas norėjo skelbimo 
veltui (for nothing), o patys če
kį už skelbimą grąžino. Ar 
Tamsta, p. Gaiva, tokį laišką 

_ parašytum? O vienuolynas to
kius kunigus laiko redaktoriais.

Autorius prisimena ir švieti
mo srytį Jis rašo, kad ir švie
timo srityje^ šiurkščiu šepečiu 
brauko lietuviškas vargo mo
kyklas. Tikra tiesa. Okupanto 
agentai susirūpino net mūsų 
pradžios mokyklos veikais. Tar
pininkaujant švietimo tarybai, 
į mokyklai paruoštą vadovėlį, 
pridėjo propagandinį nuotrau
kų. žeminančių Nepriklausomos 
Lietuvos gymimą. kad jau nuo 
mažens jie būtų pratinami ne
begerbti Nepriklausomybės lai
kotarpio. O paaugusius toliau 
šviečia pionierių stovyklose ir 
Vilniaus propagandos kursuose. 
Tokiu lituanistiniu švietimu ir 
yra susirūpinęs bendruomenės 
vyriausias vadovas. Tik apie

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Imkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems

RAMUNĖ DELIKATESŲ KRAUTUVĖ 
IR RESTORANAS

ONUTĖ KONKULEVIČIENĖ IR BRONIUS ZABUKAS

2547 W. 69th Street Tel.: 925-4254

KURASH PRESSCOMMERCIAL PRINTERS & PUBLISHERS
2531-37 South Western Ave.

SVEIKINA VISUS LIETUVIUS SU

VELYKŲ ŠVENTĖMIS!

Stanley A. Kurasn, Sav.Tel. 254-7C08-C9

EASTER GREETINGS

QUALITY NEWSPAPER 
SERVICE COMPANY

Quality Photo Engraving 
Same Day Service

180 North Wacker Drive

Chicago, Iliiftois' UOUOG 
A^ovef 3-6089—6090

9. Pristatyti' svarbūs bolševikų-
10: “Liauaies Seimas" pats tvirtino, kad Lietiivą šu- 

sovfetmo raudonoji armijai Mimsterio- P. Žadeikio pa- 
,• reiškimas Kongreso komitetui. ' ‘ 1

1L Dokumentuoti Lietuvos užgrobimo Įi&dymai 
(Elta). s ( .

Sovietų Sąjungos kariuomenės dainių 
sutikimas

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wiy to

Ccspoaa3«d

see us for 
financing

AT OUR 10W RATtS

OUR SAVINGS 
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^KARYS” 1939 XI 28
VIKIUS. Elta. Lapkričio 15 d 8 vai Prienuose, 

Vilniaus miesto ribose, įvyko Sovietų Sąjungos kariuo
menės dalinių, numatytų spalio 10 dienos sutartimi tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, sutikimas. Iš Lietuvos pu
sės sutikime dalyvavo i gen. Adamavičius ir gen: ŠL pik. 
Itm Matulis, o iš Sovietu pusės — įgaliotas ministras 
Pozdniakovas, divizijos vadas kombng. Jeronimas,, ku
ris vadovavo Sovietų kariuomenės daliniams, komdivr Ko 
robkovas ir karo atašė majoras Korotkichas. J

Sovietų kariuomenei sutikti buvo pastatyti garbės 
vartai, kurie buvo papuošti Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos vėliavomis. Netoli garbės vartų buvo išrikiuotos Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos kariuomenių garbės kuopoj 
su orkestrais. 4 " .

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI /
GARSINKIl’ES .NAUJIENOSE
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Lietuvių evangelikų liuteronų “Svečias” CENTRO VALDYBOS PASTOGĖ mi JŲ. ih

Ansas Traki*

nai reikia surasti 500 nauju

Aš savanoriškai įsipareigojau 
nuo 1977 m. spalio im u. 1 <1. 
’iki 1978 spalio mėn. 1 d. t. v. 
per metus surasti 25 naujus 
’"Svečio” skaitytojus. Pe ket - 
rius mėnesius jau suradau 31 
skaitytoją, kurie savo pren i- 
meratas jau susimokėjo. Krei
piuos į visus evangeliku kuni
gus, parapijų, parapij< lią. mo
lėtų draugijų, jaunimo ratelių 
pirmininkus ir pavienius as
menis, kviesdamas platinti

tarta į>kaųt:*jį B. L. B-nės Pi 
Hansų fondą ‘jungti į centro vai 
dvbos t žinia ir kont
role

į padalini.

reti H'ailvšimą Beit

IJętuviŲ evangelikų pionie
rius, daug nusipelnęs mūsų 
tautos kultūrai kunigas Mar-Į 
tyrias Mažvydas, kuris atspaus 
dino pirmą iietuvišką knygą 
“Katekizmą” (1517 .m.) rašė:1 
“Imkite ir skaitvkile inane“.’ 
Tai buvo4 viduramžyje. O ką- 
bekalbėti apie dabartinius lai 
kus, kai .kultūra yra žymiai 
aukštesni** negu anais laikais^ 

Mažlieluvjai per šimtmeciusĮ 
išlaikė savo papročius, savo 
kultūrą ir tikėjimą molinos 
kalba lik per bažnyčias ir su
si rinkimus, o išeivijoje mes vis 
ką išlaikysime per spaudą, nes 
esame per daug išsklaidyti po 
visą .Vakarų pasauli.

Didelį rūpestį per praėju
sius metus kėlė evangeliškaj .j i , i • - , : lovos keliu,spauda, bei kurios musų veik, 
la ir mūsų krikščioniškos ben
druomenės egzistencija neįsi
vaizduojama. Nuo Antrojo pa
saulinio karo pabaigų-; iki da-Į 
bar mūsų skaitytojų skaičiusį 
3/1 t. y. 75% sumažėjo.. Se
nesnėj! iškeliavo į amžinybę, 
n jaunesnieji karta per 33 me
tus dalinai nutautėjo ir nesi
domi lietuviška spauda. Būti-

kelti jo skaitytojų skaičių. Be 
to maloniai prašau visus pri
sidėti straipsniais bei žiniomis 
ir skelbimais bei nuotrauko
mis iš parapijų ir šeimyninio 
gyvenimo. Tą sunkią spaudus 
naštą nepalikime vienam sen
jorui kunigui Ansui Trukini 
Čikagoje ir jo labai pasišven
tusiai dirbančiai žmonelei dr.
Adelei Trakienei. J ią kilnu 
darbą turime įsijungti visi, ka 
rie yra raštingi, be jokio at
lyginimo ip *š pasišventimo 
mūsų evangeliškai spaudai, či 
kagoje tikriausiai .atsiras ir pa 
gelbininkų techniškam darbui, 
nors jis reikalauja labi 
laiko ir triūso. Dviem 
niems tai per sunku, 
turime stoti visi. Tad,

žino-
Į talka

Mūsų seneliai ir tėyeiiii 
knygnešiai, rusų carų okupa-Į 
ei jos laikais, Lietuvoj i-zdrau-j 

I dus lietuvišką . spaudą, iš Til 
j žės į Lietuvą kontrobandos ke

nūs. kati k;cx\ iv* 
menes puskapyje

Centro valdyba, susidedanti 
iš 22-jų asmenų ir vadovaujama 
pirmininko. Dr. V. Dargio, kas 
mėnuo šaukia posėdžius, rikiuo
ja darbo jėgas, kruopščiai nu
stato veiklos ribas. Posėdžiai t
vyksta teisininko dr. V. Šimai- vadovų pi ieš Reorganizacine 
čio kabineto patalpose ir jo pa- vestos bylos reikalas, šiuo 

nuoširdžioje aplinkoje. | kalu {u amus padaru dr.

Kovo mėnesio posėdyje įvy
kusiame 8 d. aptarti keli itin 
svarbūs reikalai. Svarstytos — 
nustatytos tarybos — centro vai 
dybos. veiklos ir jų kompetenci
jos ribos. Nutarta griežtai lai
kytis R. L. B-nės statuto: tary
ba atlieka organizacinį planavi
mo uždavinį, centro valdyba 
praktiškai tuos uždavinius vyk
do, nepvržiangiant tarybos ko- 
petencijos ribos. (Posėdžiu u to
jai dar patarė ir abiems pirmi
ninkams, tarybos r centro val
dybos draugiškai ir atvirai pa
sikalbėti, darbo padalos ir ko- 
petencijos reikalu, tikslu atei-

Gamtovaizdis (Aliejus) i l-vJe žvengti galimo kokio nors 
' nesklandumo...
. Svarstant finansų reikalą, nu- i •-

ruomenes įganomi s vesti gyn - 
mod bylą. Vadovaujantis infnu

_ konkrt

m i ai geresnes. nė vienas žmogus negali g>’-
Vienas lietuviškas savaitraš- venti be kraujo, taip ir laik- 

tis paskelbė lokį šūkį: ’’Kas rastis be lėšų. Gi pagrindinis 
bėga nuo lietuviškos spaudos, lėšų šaltinis yra skaitytojų mo- 
bėga nuo savo tautos”. Nieko, gestis už prenumeratą. Juo 
negali būti teisingesnio. Bėg-j daugiau laikraštis turi prenu-. 
darni nuo savosios spaudos ari merą torių, tuo daugiau suplau-* 
ją net niekindami, mes jos ne-!kia lėšų. Jos suteikia leidėjams

Ini ir seserų vieni su kitais, 
__  .______  ___________ __ ’bet taip pat ir su gimtuoju 
liu gabendavo lietuviškas kny-Į kraštu.
gas: Biblijas, giesmynus. laik-Į
raščius, žurnalus, ir 11. Vaka-j 
rų pasaulyje gyvenant, spau-Į 
dos įsigijimo sąlygos yra žy-

K LI C H

FOR CONGRESS
Pull Lever 8 B. Balsuokite už demokratus 

Thank you John Klich 
7th Congressional District
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Dėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiku. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis
, bus pasiųstas tokiu adresu:

NA U J 1 E N O S,
1735 So. Halsted St, Chicago, HL SOSOS

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juonį Kaminskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

eiKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, LIETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 95 psl. SI JO. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių, 199 pust, kaina S2.

D. Kuraiti*, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuixlsto tr agitpropo propaganda bei 
užmaskavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Pro*. P. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina tt. '^S|

Vincai žamaltl*. LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES PA RAITĖ JA 
84 p«L Kaina ŠUO.

Me tr kiti laidiniai yra gaunanl
NAUJIENOSE, 173? So. HALSTED n\ CHICAGO, ILL. Mėė

velandomH arka viaekavH palte Ir prMe4aw* 
ar pialglne perlaidu

ir apylinkių seniūni- 
l'uteikta tos veiklos m- 

j patikimų liudininkų 
ikų; bus vengta |>olemi- 
h’ašė visų rašyti ir kelti 
gerus ir blogus Bendruo

menes reikalus, tik juos pri
statyti — gvildenti principiniai.

) prisilaikant spaudos etikos. Pa- 
informa- Į 

p< išė

mei! 
nuoi 
ko-.

Centro valdybos sudarytos * 
atskiros darbo komisijos, kaip* 
tai: švietimo, kultūros, jaunimo Į 
reikalų, visuomeninių orga
nizacinių. spaudos 
rijus, šios turėsiančios 
džiauti, veikti paskirai. Vykdy
ti centro valdybos posėdžių ap
robuotą kadencijos veiklos pia- 
na. Paskirų kimisijų posėdžiu o-j n 
se, dalyvaus centro valdybos 
pirmininkas sprendžiamu balsu. 
Gi planavimo reikalus baigus, 
centro valdybos plenumo posė
džiai vyksiu pagal reikalą, gal 
tik tris, 1

Iškilus senų neapmokėtų sąs
kaitų reikalui nutarta: iš centro 
valdybos iždo apmokėti tik to
kias sąskaitas, kurios yra vai-j 
dvbos posėdžio aprobuotos. Lo-|l^r,n- sekretoria-
giškai galvojant, reikia manyti x<) c- sekretorė. Al. Kačins-

Į kieuė. Posėdis buvo ir darnus 
ir darbingas. Z. J.

mizac ‘nes
riionicii;

sisakė. kad yra pramaniusi, jei 
tik Vagoms atsiųstuose rašiniuo
se pasitaikys R. Bendruomenės 
principui nesuderinamų pasisa-. 
.žymų, ar šiaip kokių neaišku
mų., ji keisianli redakcinį ko- 

ir su juo tarsianti, o 
esant tarsis ir su pa- 

vvriausiais
tos nebesudarytų jokių sunku
mų.

Užsisakykite ir draugus pa
raginkite užsisakyti vienintėl 

‘ pasaulyje lietuvių evangelikų 
liuteronų laikraštį “Svečią” 

, . , -i -I i- u 4 ’ i- r i -i • — “The Guest” — “Der Gast”kukame, o jos neteke, greitai} galimybe looulinti laikraštį ir T. . J ¥. x < ' - * i c l Išeina dabar tik du kartus ipamirštame ir savaja tauta.! mažinti prenumeratos mokestį. „ . . .* . .. . . „ , .7 ‘ v.. . i ■ i • metus, bet uz tai dvigubais nu-Iseivnoje spaudas lajkrastis vra Mažėjant skaitytoj u skaičiui, . .. .J/1. , . ; , .» ... 7. i - v, .menais. 19/8 m. jis žada pa-vienmtelis rvsininkas ne tik; laikraštis merdi arba mirska.’ . . J 1.. . , v, . . ‘ , i tsirodvti keturis kartus. Spaus-issiglaskiusiu musu taupos bro| r- į ,. ” ... TV_ .
■ Lietuviškos cvangeliškos Clka;®»<!- lSA- Pre-

, , 5 i -v. - numerata metams su persiun-spaudos skaitvtojii skaičiai. . ,v a . / .
, x j-i * ” 4. ’ hmu is USA i namus kamuoiaskurdus, todėl prenumeratos J, ... 1 . . : DM 10. — (Dešimt DM). Ka-mokesčiai gana anksti. Tačiau,- , . _ ' . t ..... - ... nadoje, JAV-se ir Australijojeturint galvoje musu evangelis- J . •’ •’ ." I $4,00 Anglijoje — 2.00 svarai

ir kituose kraštuose atatinka- 
! ma valiuta. Prenumeratos rei
kalu kreiptis į administrato
rius, kunigus, parapijų pirmi
ninkus arba jų patikėtinius.

Prenumeratos reikalu Vaka
rų Vokietijoje kreiptis tiesiai 
į mane. Padėkite man savo įsi
pareigojimą dvigubai įgyven
dinti. Esu nusistatęs ligi š. m. 
spalio mėn. 1 d. surasti Lš viso 
50 naujų “Svečio” skaitytojų 

Kunigas Fr. Skėry

Visi lietuviški laikraščiai išėi 
vijoje nusiskundžia sunkiomis____ _____ t
lietuviškos spaudos darbuoto-! kos spaudos reikšmę, jie nėra 
jų sąlygomis ir bendradarbių! tokie aukšti, kad neįstengtume, 
trūkumu. Jei spaudos žmonėsj susimokėti. Daugelis esame 

jTa laikraščio akys, ausys ir. taip graliai prasi gyvenę, kad 
■ smegenys, tai lėšas galima pa-l susimokėjimas lietuviško evan 
vadinti spaudos krauju. Kaip gėliško laikraščio prennmera-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

536 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PimarL ienos 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 Iletuvišky vietavardžiy MnUc. Knygpr 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

NAUJIENOS
17S5 So. Hoisted St, Chicago, AL 60608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi Jo paskaito. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu 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 at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su musu pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA ‘'NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA :
N«u|l«noM >«vt< rufkly knyfv, kvrl*r xpu«4 M koki* '

knvflu wlnf« ar larrtyna.
Alakundraa PakalnHIda, MES GRĮŽTAME. Jdoafla jauis; dienR 

atsiminimai ir ivyldn bei riete apraiymaL tkaltonti kaip n> ' 
manas. 367 psl. Kaina SS. i

A. PakainKkla, META! PRAEITYJE. Netolimu trrkfaj priataM- 
tr laiko Įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, rmtkirr- 
tyti Į 12 daliu. 296 psL. kaina S3.

Dr. Kaiya Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. □ tomą*. Gra
žiai* viršeliai*. 336 P«l. Kaina S6.00. Minkštai* virt. «.M

Prwf. Yael. BlriSka, SENŲJŲ LIETUVIIKŲ KNYGŲ IFTO. 
RIJA. I dalia. 208 psL. Įrišta — S3,00. minkštai* rlr- 
šellala — $2,00; H dalia, 223 psU įrišta — S3,00. minkš
tai! viršeliaia________________________________ HL*

N«nrlk»* Toma* — T»m»l»v«k**, LIETUVI4KAS1S PAMARYS. (
Pakalnė* tr Labguvos. apskrity* ra Įdomiai* aprašymai*, ffin- 
stradjomi* ir dokumentacija. 336 p*L. kaina $8.

P. K.*IOn««, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalhi Uetnvor 
partizanu buitie* romanas 292 poslapiu. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystė* įtotmlnfasaJ 
170 psL--------------------------------------------- - --------

M. Gud«ll*, POVILAS MILERIS., blografljo* bruožai £Q 
pntlaptai— , S3J» i

Knyfu užsakant reikia pridėti 23 et pašto Išlaidrraa,

NAUJIENOS.

; 17M S. Halwte4 SL, CMcaxo, DL — T«L HA M1M į

lėk t y vą
reikalui
čiais vyriausiais B. Ij. Bend
ruomenės vadovais. Redaktorės 
pranešimas buvo priimtas ir

keturis kartus į metus, j užgir{as. Be to, Naujienų dien-
rašcio Mašinų fondui buvo pa
skirta $100 auka

Posėdžiui pirmininkavo c.

kad ir paskiru komisijų kaden
cijos veiklos planų finansinės 
sąmatos privalės būti centro val
dybos plenumo posėdžiui prista
tytos ir jo aprobuotos. Kas sta
tute ir yra pramatyta — nu
statyta. Be šitokio nutarimo 
padarytą kelių šimtų dol. sąs
kaitą, ramybės dėlei, apsiėmė

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime

pacientams, draug-ams ir pažįstamiems

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTIST

1405 So. 49th Ct Cicero, Ill. 60650
Tel.: OL 2-4276

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

TavpyRite dabar 
pas mus

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki C

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitoe 
neša _ _ •{

Fu mus Uupom! jisę plulfxl
Befcx dideliai dirbos. Pirma, jie pi- 

Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

UNIV
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prtdrtx 1923 meWx. T< 421-3070
Įatalgoe pietuose kiemo automobiliams pastatyti.
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Paleckis bando iškombinuoti rubli kitą
Justas Paleckis ,buvęs “tarybinės” Lietuvos “aukš

čiausiosios tarybos” pirmininkas, jau paleistas pensijon. 
Jis gauna asmeninę Sovietų Sąjungos pensiją, kuri yra 
žymiai didesnė už gydytojų, inžinierių, darbininkų ir kol- 
chozininkų pensijas. Jis pažįsta visus Įtakingesnius Lie
tuvos komunistus, ir gali pasinaudoti Įvairiausiomis kom 
tonacijomis maisto, apavo, aprangos ir net privilegijo
mis. Jeigu jis nekombinuotų, Ui jam būtų gana sunku iš
siversti, bet kombinacijos jam padeda. .. _ -

Susenęs kolchozo darbininkas gauna tiktai 20 rub
lių mėnesinę pensiją. Visoje Lietuvoje ir nišų pavergtuose 
sovietų valstybės kraštuose su 20 rublių sunku pragy
venti.' Ne tik Maskvoje, bet ir Vilniuje geresniame res
torane vieną kartą sunku gerai pavalgyti. Lietuvon nu
važiavę amerikiečiai, susitikę su savo draugais, kaltais 
juos pakviečia Į “Gintarą” vakarienei arba pietums. Mais 
tas ten geras, gauna po stiklą alaus ir po stikliuką išmes
ti gali, bet tas malonumas kainuoja mažiausiai 25 rub
liai kiekvienam. Kaip pensininkas gali drįsti užeiti į “Gin 
tarą”, jeigu jis visam mėnesiui tegauna tik 20 rublių. Jis 
aišku, turi kombinuoti. Jeigu nekombinuotų, tai iš jo tik
tai “skūra ir kaulai”, teliktų.

Kombinuoja ir Paleckis. Bet jam lengviau iškombi
nuoti, negu kitiems pavergto krašto gyventojams. Jam 
padeda dabartiniai partijos šulai. Jeigu atsiranda reika
las kur nors “tarybinės” Lietuvos atstovą pasiųsti, tai 
buvęs “aukščiausiosios tarybos” pirmininkas yra geriau
sia figūra. Be to, jis jau gerokai yra pramokęs komunis
tinio valstybininko žargoną, tai ir pakalbėti gali. Tokios 
komandiruotės papildo jo piniginę. Kelionė į Maskvą 
jam daugiau atneša, negu asmeninė pensija. Savo pinigi
nę jis papildo h' rašiniais Chicagoje leidžiamai Vilniai. 
Lengviausia jam parašyti laišką Jokubkai. Tamė laiške 
jis gali įvairiausių niekų prirašyti, bet jeigu Jokubka at
spausdina jo laišką, tai užsienio propagandos sekcija jam 
jau sumoka už pasiųstą Vilniai ar pačiam Jokubkai.

Praeitą savaitę Justas Paleckis parašė straipsnį “Ne 
ieškokite dulkių svetimoje akyje”, jį tuojau pasiuntė Jo
kubkai, o pastarasis minėtą straipsnį tuojau ir paleido. 
Be kitų dalykų. Paleckis jame šitaip rašo:

“Mažai prasmės tėra ginčytis su atkaklioje neapy
kantoje sukerpėjusiais politiniais ir klasiniais prie
šais. Bet gaila tų, kurie yra priešų propagandos klai

"Žilvino Pasaka" Kilimas

dinami, nepajėgia jos atremti ir pasiduoda žalingai 
įtakai. Tad į juos tenka kreiptis. Daug priešų atsi-

SPAUDA PAVARČIUS
tiražo, sakysime, 100,000 egz..- 
— gal graži pabaltiečių de.ega- 

cija asmeniškai įteiktų po egzem 
liorių p. Prezidentui ir jo kabi
neto nariams, senatoriams, kon-

Atseit, arba mes kvaili,... arba 
jie kvaili— Yra raštai ir pasi-

bteriikas balsas
Kai kurie mūsiškiai, kartais je ratifikavo Helsinkio sutartį? 

rašydami savo rašinius paverg
tos tėvynės reikalais, net isteri-
jon įpuola, bekaitindami kitus, sakymai. Jie net yra pacituoti 
visai į savo nepasižiūrėję.

Štai A G. Grigaliūnas parašė 
ilgiausią straipsnį, “Svarstymai t L 
ir nuomonės”, kuris ėjo, net,1 
per tris “Laisvosios Lietuvos” 
numerius (1977.11.17, 1978.15 
ir 19). čia. paduodu kelis tame 
straipsnyje jo pasisakymus: 
“Kvailiausiam pasidarė aišku, 
kad Pabaltės Valstybės atiduo
tos. Aišku, jos negalėjo būti So
vietų okupuotos, jei jos yra So
vietų Imperijos teritorija.^ Tat 
dar kartą klausiu: kam mus 
mulkinti?... Jei gerbiamieji kon 
gresmanai ir senatoriai nepri
pažįsta Pabaltijo Valstybių oku
pacijos, tai kam pirmoje vieto-

kai kuriuose lietuviškuose laik
raščiuose, Altos biuleteniuose ir

gislatoriams, radijo ir TV sto
tims, didiesiems dienraščiams 
ir magazinams, universitetams 
ir mokytoms, bibliotekoms, ži
nomiems veikėjams, intelektua
lams, rašytojams ir t. t... Štai, 
gerbiamieji, jūsų rašiniai, jūsų

O jei taip, sakysime, VLIK, 
ALT, PLB ir kitos, vadinamos, 
didžiosios mūsų organizacijos 
susidėjusios išleistų anglų kal
ba leidinį, pvz, Pažadai ir Fak
tai pavadinimu? šitame leidi
nyje būtų įdėti visi svarbesnieji 
Prezidentų, State Departamen
to, senatorių, kongresmanų ir mui. Knyga siūloma parašyti 
t t laiškai musų veiksniams, o 
taip pat ir pasisakymai... kas 
buvo {žadėta ir kas padaryta: 
Taheranas, Jalta. Potsdamas, 
Helsinkis, Belgradas ir L t Ši
tas leidinys turėtų būti didelio

Lietuvą, nors jie žino, kad sovietų valdžia nuneša dau
giau negu pusę siunčiamos gėrybių, vertės. Pabėgusieji 
turėjo progos, pamatyti bejėgį Paleckį, nepajėgusį padė
ti net buvusiems savo partijos draugams. Jis užmesdavo 
ant telefono švarką, kad ten įrengtais mikrofonais, oku
panto agentai negirdėtų, ką jįj partijos narys kalb^ su 
buvusiais savo bendradarbiais. Bejėgis buvo pirmais oku 
pači jos metais, bejėgis jis ir šiandien. Pranešęs, kad ne
žiūrint į kelias “geležines uždangas”, sovietų policija ir 
gausybę šnipų, pavergtoje Lietuvoje vis dar yra nepaten

rado vos tik užgimus tarybinei valdžiai, darbo liau-}?-!^ nesusipratėlių . Iš tikrųjų, jięturėtų susiprasti ir 
dies vyriausybe* Netrūksta jų ir šiandien kapitalo f ne‘
ir imperializmo šalyse. Deja, nsusipratėlių atsiran- -R , n J* juos cuq> ysls ro 13 ir privers-
da ir pas mus. Niekais nuėjo priešų pastangos ginklu 
sužlugdyti tarybinę vyriausybę, muilo burbulais-iš
gaišo visi reakcinių gudragalvių pranašavimai dėl ta 
rybinės santvarkos sužlugdymo vidujinės kontrare-
voliucijos jėgoms, ar jos evoĮiųpionizayimo buržua
zinės santvarkos linkme. Tačiau atkaklūs tarybinės* 
santvarkos priešai nesiliauja ir šiandien skleisti sa
vo melus ir šmeižtus7’. (Vilnis, 1978 kovo 17 d.

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj

KELIOS PASTABOS
(Tęsinys)

Ir iš pačio herzogo Albrecht pastebime, kurio pa
rėdymu palys svarbiausi laip vadinami prųsų kalbos 
paminklai buvo sudaryti — trijų katekizmų verti
mai (du 1515 met. ir vienas 1561 m.). Jis 1516 m. pas
kyrė 21 stipendijas, einantiems Karaliaubiaus univer
sitete kunigų mokslus, iš kurių 10 stipendijų skirta 
vokiečiams, gi po 7 lietuviams ir lenkams, vadinai, 
tuo laiku atskiros prūsų kalbos nebūta (plačiai ir ar 
gumentuotai išdėstyta apie senprūsius ir jų kalbos 
paminklus J. Venclovos “Prutėnai ir rytų galindai’’. 
1974 m.).

mus tie pažadai jau nebetie- 
šina. Užtenka jau mus laikyti 
kvailais.-”

Mintis ne kokia ir pasiūlymas 
blogas. Toks veiksmas nėpasi- 
tarnaus nei lietuviams, nei Ne
priklausomos Lietuvos atstaty-

ti būti patenkintais »•
Bet Paleckis visai niekus nušneka, tai pradeda kai - - 

bėfi apie užsienyje skleidžiamus “melus” ap*e *“tarybinę^ moki’ 
Lietuvą ir “didžiąją tėvynę”/Apie Paleckiui labiausiai 
rūpimus. Amerikos lietuvius jis šitap atsiliepia:

“J tą niekšingą priešų m ją įsijungia ir lietuviškoji 
reakcija, uoliai talkininkaujanti visų rūšių imperia-

1* * i - • • . "V i • Ar* ’ »* T • ’ • ' . , I

reiškia juodašimčiai įs “dypukų” tarpo, kurie pabė
go iš Lietuvos drauge su hitlerininkais ir dauguma 
ją nusidangino į Jungtines Amerikos Valstijas”.
Paleckis, nuvažiavęs pirmon turistinėn- kelionėn į, 

Sovietų Sąjungą, pradėjo teikti sovietų žvalgybininkams 
žinias apie lietuvius. Jis nustebo, kai išaiškino, kiek daug 
Rusijon važinėjusių lietuvių jau buvo Maskvos imperia
lizmo tarnyboje, Maskvai jis turi dar ir šiandien tarnau
ti, nes sovietinė žvalgyba savo žmonių, nebraukia iš savo 
sąrašo, tuo tarpu vakariečiai kitaip elgiasi. Jie išklausi
nėja kiekvieną žinių turintį žmogų, o vėliau jį paleidžia. 
Jis žinias turėjo, bet daugiau jų nebeturi. Vakariečiai 
stengiasi gauti žinias iš tų, kurie gyvena anoje pusėje ir f J *11* • J •

varkos priešai, tai netenka stebėtis. Pirmos okupacijos.
metu jie turėjo progos pažinti komunistus, jų siūlomas j ’ Verta-patikslinti dar, vieną Paleckio melą Lietuviai 
“rojus” jiems nepatiko, todėl ir nenuostabu, kad nuo ko-’su hitlerininkais nebėgo. Lietuviai su hitlerininkais kovo- 
munistų, raudonosios armijos ir čekistų jie,visi bėgo į'jo. Lietuviai bėgo nuo bolševių, kurie, susitarę su hitle-l 
Vakaras, o vėliau išvažinėjo į Šiaurės ir Pietų Ameriką, rinkikais, pradėjo Antrąjį Pasaulio kąra ir užtraukė žmo 
o kiti net Astraliją pasiekė. Lietuvių yra išsiblaškiusių nijai dideles nelaimes. Paleckio teikiamos Vilniai žinios 
po įvairias pasaulio šalis, kontinentus ir kraštus. Tenka- netikslios ir neįdomios. Viena įdomi ir naudinga žinia 
konstatuoti, kad jie gana gerai įsikūrę, užsidirba sau duo- yra ta, kuri’pasako, kad nepatenkintų komunistinę sant- 
ną ir gali kartas nuo karto pasiųsti siuntinį-į- pavergtą varka dar yra ir “komunistinėje” Lietuvoje.

Paleckis, patardamas neieškoti dulkių- svetimoje 
akyje, pats nejausdamas pasakė, kad Lietuvos okupanto 
akyse vis dėlto tų dulkių yra. Komunistai ’ sauvališkai 
valdo pevergtą Lietuvą ištisus 36 metus. Jie turėjo iššu
kuoti visas mokyklas, išsiųsti nepatikimus mokytojus ir 
pasodinti visose auklėjimo įstaigose jau tikrai pagal par
tinę liniją išauklėtus žmones. Atkaklūs priešai buvo pir
momis savaitėmis išžudyti, kiti suimti ir išsiųsti prievar
tos darbams įvairiose sovietų “komunistinės statybos“ ko 
.onijose, o vis dėlto Paleckis viešai pripažįsta, -kad komu- 
nistinės santvarkos priešų dar ir šiandien yra komunis
tinėje Lietuvoje. ■> f .± ;

Kad užsienin patekę lietuviai yra komunistinės sant

tioSarmatiaė” tvirtino: “Unguagiura Lithuanicuxn est 
qualripartium: primum. linguagium est Jaszwingo- 
rnm, alterum est Lithuanomm, tertium Pruthenicum, 
quatnun in Lotva s, Lothicola”. Modeminės kalboty
ros tėvas prof. A. Meillet (136-30) priėjęs išvados: 
“Beveik visais atvejais lietuvių kalba yra senesnė už 
latvių“. Kitas žymus pasaulio kalbininkas prof. H. 
Hirt (79-125) pastebėjo: “šiaurėj mes randame latvių, 
kalboj ypatingą lietuvių kalbos išsivystymą. Latvių 
kalba santykiauja su šia (lietuvių), kaip maždaug ita
lų su lotynų“. .

Vokiečių kalbininkas dr. R. Trautman (221-įžg.) 
nustatė: “Latvių kalba atrodo iš viso tik finų lūpomis

Dauguvos upės dešinėj pusėj ir 13 amžiuj pateko į 
j vokiečių kardininkų ordino vergovę.
, Ir tuo būdu letgalia buvo atskirti nuo kitų lietu- 
vių. 0 kaip tik šis atskirinras sudarė pagrindų susifor 

fmuoti atskirai latvių tautai: prof. A. Voldemaras 
(Lais. Liet, 1968, 7 nr.): ‘‘Vokiečiams pavyko atskir- 

' ti šiaurines lietuviškas gentis nuo kitų lietuvių. Nuo 
tada amžių bėgyj du kamienai sekė savo likimą be- 

" veik be rąiyčio. Tai kaip tik šis atskyrimas nuo liku
sių bendragenčių ir davė giminią atskirai latvių tau
tai". Panašiai pasisakė dr. L. Diefenbach (48-6): “Lie
tuviai, iš kurių vėliau latviai (lėtai) atsiskyrė”. Dar 
aiškiau kalba prof. J. Jaroszcwicz (83-7): “Latviai, 
kurie save vadina “Latvis” ir savo kraštą “latvių že- išreikšta lietuvių kalba”.-Kalbininkas prof. dr. V. Ma

žulis (137-10) pareiškė: “šiandieninė lietuvių kalba 
beveik visais atvejais gali eiti “prokalbe” latvių kal
bai”. Prof. dr. R. Latham (123-W2) rado reikalo pa
žymėti: ‘The Lett language is in all respects Lithua
nia except that it has lost some of the Lithuanic inf
lexions”, ’ v . J* ,

KRIVYČIAI BEI GUDAI ;
Kadangi krivyčiai bei gudai šiandien kalba taip 

vadinamu slavišku belarusų kalbos dialektu, tai dau-> 
guma, juos laiko slavais, nors beveik visi, kurie yra 
geniau susipažynę su belarusų kalba, pripažįsta, jog 
belarusų kalboj yra daugelis liėtuviškos kilmės žodžių. 
O ypač dėl belarusų pravoslavų šventikų kiaštutino 
šovinizmo — laikyti visus šlavus, kas tik priklauso 
pravoslavių religijai, dauguma gndų bei belarusų save

me” ir kurie ui kitus toliau į šiaurę gyvena, priklau
sė ta* pačiai lietuvių tautai*.

Pačių latvių istorikas prof. P. Šmitas (Tauta ir 
žodis, 192L II, 111 p.) nurodė; “Kronikų liudijimu 

TFTruiM IFTH ’tikri latviai, arba let galiai, senovėj gyvenę tiktai į
US1GAL4A1 — LŪŠIAI ’žiemius nuo Dauguvos” Prof. dr. S.Chatterji (31-66)

Paprastai istorikai lietuvių kamieną skirsto į šias konstatavo: “We have to the North of the Dauguva 
pagrindines šakas: L sūduvius arba jotvingius, 2. prū- the Latgale or Lettgalian people who formed the core * 
sus arba protonus, 3. centrinius lietuvius, 4. letgalius of the present-day Letts or Latvians” (“...letgaliai su-» 
bei lėtus, kaip ir konstatavo vienas iš pačių didžiau-. darė branduolį dabartinių latvių”). Dr. C. Jurgela 
cin pasaulio istorikų prof. dr. R. Latham (123-18): (89-17) rašė: “Nėstors Lietigola. Henry de Letts be- 
> JcgTcally, the Lithuanic stock falls into four di- thigalli must have meant Lietgala “the end of frontier 

vision*: the \ Ishving, the Lithuanic Proper, the Lett of Lithuania”.
the Prussia:)”, Apie jotvingius bei sūduvius ir pru-} Pačiuose istoriniuose šaltiniuose randame tvirtinant. 

Ik i prul< in * .i u kalbėjome, tad dabar tenka nors jog letgalių bei latvių kalba buvusi lietuvių kalbos ša- 
uaipai paliesti lietuvių kiltį letgalius, kurie gvweno ka: metraštininkas M. de Mechovia (16 ainž.) “Descrip

tik tam, kad viešai įžeidus ir 
JAV aukštuosius pareigūnus pa
vadinus melagiais. Šitokiam 
veiksmui vargiai pritars bent 
vienas blaiviai protaujantis lie
tuvis, o ypač mūsų vadavimo 
veiksniai tam turėtų griežtai pa
sipriešinti, nebent išskyrus PLB, 
kur yra susimetę (susispietę)* 
įvairaus plauko pramuštgalviai. 
Tokia knyga JAV aukštuosiuose 
sluoksniuose naujų draugų 
mums neparūpins, ( senuosius 
tik atstums.

Jei gerb. p. A. r\ Grigaliūnui 
Jaltos ir Teherano slapti susi
tarimai yra prieinami ir jei jis 
turi juodas ant balto JAV pre
zidentų, senatorių, kongresma- 
nų, State departamento ir kitų 
aukštųjų pareigūnų pažadus, kad 
jie Lietuvą žadėjo išlaisv:nti, 
tegu jis apie tai tokią knygą pa
rašo pirma lietuviškai, (pasista
tytų sau ^pąpiiaklį) ’tašyti jis 

kad lietuviškoji visuo
menė, laisvinimo veiksnia', di
plomatai, politikieriai, intelek-/ 
tualai ir kiti, kad galėtų ją vis
pusiškai aptarti, išdiskutuoti, 
dėl jos' gerų ir blogų pusių pa
sisakyti. Ir- jei jau gerasis Die- ; 
vulis jiems visiems protelius 
sumaišytų ir tą knygą išleistų 
anglų kalba ir pasielgtų taip, 
kaip siūlo gerb. p. Grigaliūnas, 
kad būtų sudaryta “graži” pa- 
baltiečių delegacija ir jos pa
čios nelaimei, toji delegacija 
būtų priimta JAV Prezidento ir 
State Dprt. ir susipažinę su ta 
knyga, tos “gražiosios” pabal- 
tiečių. delegacijos paklaustų: 
“Ar jūs, jūsų valdžia ir jūsų ka
rinės jėgos tai bolševikų oku
pacijai pasipriešino, ar nors bent 
protestą dėl to prreiškė?

(Bus daugiau)

— Senato finansų komitetas 
rengiasi įšaldyti valstybės 752 
bilijonų skolą. Finansų komite
to nariai sako, kad jau metas 

i sustabdyti skolų didinimą.

— Hanojaus radijo praneša, 
kad Kambodijos karo jėgos iš 
vandens ir oro puolė vietnamie
čius, esančius Ha Tiem uosto

priskiria prie grynakraujų slavų rasės, kas neatitin
ka tiesai, ką ir patvirtino antropologas prof. J. Žilins
kas (Vairas, 1935, IĮ nr.): “Baltarusiai (krivyčiai) sa
vo kraujo grupiųvaizdu. nepanašūs į slavus“.

Pagal antropologus prof. E. Huntington, prof. dr. 
Huttner, prof. E Pittard ir kitus slavai yra plačiavci- 
džiai, nedidelio ūgio, tamsių plaukų ir rudų akių. Gi 
krivyčiai (belarusai) yra daugiau pailgo veido, aukš
tesnio ūgio, daugumoj mėlynų akių ir šviesių plaukų. 
Tai pastebėjo ip pačių belarusų istorikas prof N. Va
kar (226-17): "Moterys (belarusės) yra blondinės, at
rodo linksmos ir patrauklios“.

Tokiu būdu krivyčiai (belarusai) priklauso lie
tuvių rasei, ką konstatavo antropologai: prof. dr. C. 
Coen (36-568): “Jie (belarusai) savo kūno savybėmis 
beveik vienodi su lietuviais”, prof. M. Sauter (206-194): 
“Belarusai (antrupologiškai) rodo didelį panašumą 
su jų kaimynais lietuviais“. Tą patį patvirtino ir ru
sų antropologė dr. R. Denisova ((Acta BalticoSla- 
vica, 1970, VII, 267).

Ir istoriniai šaltiniai krivyčių (gudų) nelaiko sla
vais. Rusų metraštininkas Nestor savo darbuose kri
vyčių nepriskaito prie slavų, čia prof. P. Golubavskii 
(67-49) papildo: “Metraštis (Ipat. LeL str. 6), išvar
dindamas slavų gimines, nemini krivyčių... Be to, pats 
pavadinimas “krivyčiai“’ susidarė nuo krive (betuvių 
dvasininkas)

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
AXU8ERIJA IR MOTERŲ LIGUa 

GINEKOLOGINE CHIRURGMA 
6459 S-. Pulaski Id. (Crowford 

•toU.cal Bu'Mlns). ToL LU S-6446, 
P.^-u ’'Sonius pagal susitarim*.

n»- 'sihepia. skambinti 374-8004.

R. t. K. .B( iBEiA 
INKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
V.rat. 695-0533 

s.a Valley Medical Cent.- 
160 SUMMIT STRLET 

MUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DK PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

■v«»$tchesTer Community klinikom 
Mmiidnos direktorių*

*934 S. Kanheim Rd., Westchester, fu. 
^AL»A» DOS: 3- 9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tel: 542-2727 arba 562-2728

D0NNĄ ŠUMANAS

Mažeika S' Evans
Laidotuvių DirektoriaiDonna Šumanas,

599-2411

BR. MURINAS

ADOMUI MILIAUSKUI

“Striptizas” studentų susirinkime

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susiiarmą.

Tiltas (Akvarelė)

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. ToL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tre<

nimui, nutylėdamas,- kad joje’ 
yra šlykščios pornografijos, 
grubaus tikinčiųjų jausmų ūž-1

a laimimo c<
DR.LEONAS SEIBUTIS entams -

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. l—4 popiet 
ketyįrtd. S--7 vaL vai.

, • ’ 9^^ ^2830
Roidąiklios telefu 448-5545 

___L_, ____________ -

DR VYTe TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ liga 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 8-I22L
OFISO VAL.: pirm., antratL, trečiac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š^štadie 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu teiki 

pagal susitarimą.

i

■

__ 0BTH0PEDAS-PR0TEZ1STA. 
Hh Aparatai - Protezai. Med. bar 
fl lažai, speciali pagalba kjjom 
Cr> Arch Supports) ir t t

050 Wwt 63rd SU Chicago. III. 6062 
PRospect 6-5084

1 Gėlės visoms progoms 
dEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Ta Ilonai: PR į-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaro! ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
TH. 499-1313

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — ®!lna a pa ra ūda 

ŽEMA KAINA 
R. iERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Drauge, Ateitininkų skyriu
je, Vita Musonytė parašė trum 
puį reportaželį, pavadintą 
‘‘Štriptizas studentų susirinki- gavimo. Juk nepaisant, kad ir 
ne’* (žiūr. vasario mėn. 25 d.).j būtų genialus’ rašytojo para- 
JF rašo, kad sausio mėn. 21 d. syta knyga, nesvarbu kas ją 
Jaunimo centre, Chicagos stu- išleistų, ar kas ją premijuotų/ 

_____ ateitininkams kun. jei joje autorius yra priinai- 
Vyt. Bagdonavičius ir kun. K. šęs purvinų scenų, neva mėno‘ 
Trimakas pristatė Lietuvių Ra sąskaitom, ji yra purvina... J 
šytojų draugijos premijuotą j Tuo tarpu šios knygos jau 
Icichoko Mero knygą ‘*Strip-. pats vardas “Striptizas” pasa- 

izą“.______________________ j ko, ko reikia laukti iš tokios’.
Tai pagirtinas lietuvių stu-» knygos. ’

denfcų užmuoįts, domėtis lie-j Tiesa, kun. K. Trimakas paf- 
uviską literatūra. Tik reikia' virtino kūn. Vyt. Bagdanavi- 
labai apgailestauti, kad kun. cinus" mintis; "kad šioje knVgo- 
Vyt Bagdanavicrus pasirinko je yra simbolių, kuriuos sun- 
iristatyti tokios rūšies romą-] ku suprasti. Man rodos, kad 
tą, dėl kurio spaudoje kilo J toks tų simbolių aiškinimas 
lidelė adra; nes jam yra yra ne kas kita, kaip bandy-- 
lemažai privelta šlykščios por , nras purvą, bronza nutepti. Tat 

’.ografijos, kuri skaudžiai įžei-į tokį romaną pristatant jauni 
•žia tikinčiųjų lietuvių religi-’į niui ir neiškeliant jame nei
tus jausmus bei religines tie- gramų pusių, yra daugiau no- 
as. Kun. Bagdanavičius jĮ jaa-Į.gu pa|tinėtimaš, kas mūs iT 
unnii pristatė; kaip gilios min- stebina. Pagaliate, ar gi įneš 
ies veikalą. j nęttfrime padoresnių romanų-

įrodinėjo, kad .Meras esąs kad ir to paties Draugo p remi- 
jbai religingas, kad jo kny- j uotų, tik žinoma, ne Almeno 
oje yra krikščionybės simbo-. “Sauja skatikų“.
iai ir kad kaikurie jų parodo’ 
lero religinį įsijautimą. Deja? 
:s nutylėjo, tos knygos tas vic 
as, kuriose autorius šlykščiai 
tsiliepia apie Mariją, apiė Ls- 
iekinimą mirštančio Kristaus 
r aprašymą prostitutės kam- * 
ario su staklėmis.
Tiesiog rausti reikia iš gė-

.. . ' Utenos orau^isKo kiujjo su^u uituos, skaitant slūossiykscnis por mas nyks kovo 22 d. 7 vaL pak. Šatr 
©grafinius plepalus. Repor 
iže reporterė įrašė ir tokį pa-j 
eiškinią: “Žmogus ieškū ma-.
ominio ir jį suranda santyky-Į ^KA'I Y1' r3f?^'S t

KITUS SKAITYK

MOVING
Apdraustu perfcraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Į TeL 376-1882 irt>* 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA, 

1490 Ja L A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir- 
nadienfo iki penktadienio 3^X 
—3:30 vaL popiet šeštadieniai* 
r sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ai ryto.

Vedėja Aldona Dtukus

Tetefu HEmlocic 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

make people 
more oareful

e su moterimis". Į
Paskaičius šį V. Musončtčs’ 

eportažą, reikia Nertis už 
aivos ir šaukti: “Kunige, quo, 
a dis?" šį romaną jis buvo! 
iristatęs ir plačiajai lietuvis-Į 
kai visuomenei, kaip literatu !
inį šedevrą. Draugo kulturi 
name priede ir tuo sukėlė di
lelę pasipiktinimo andrą. Da- 
>ar jis šią knygą pristato jau-J 
įimui kaip maldaknygę, saky
damas. kad kaikurios mafrfos 

/oje knygoje tiktų maldak
lygei.

Kun. Vyt. Bagdon avidhfs
pristatydamas jaunimui &trip- 
izą, kaip rašo rėf>6rtėrė, kaf-| 

bėjo, kad ši knyga buvo para-I 
*yta Lietuvoje, jos žmonėms. 
□ ne išeivijai. Reiškia, kad tu
rinys atitiko okupanto sie
kiams, kitaip ji nebūtų per
spausdinta bolševikiniame “Per 
galės" žurnale. Reiškia jos tu
rinys pasitarnavo okupanh [ 
kleidžiainam ateizmui. ' Kas f 
gilėtų tvirtinti, kad Lietuvos1 

okupantas spausdinu ir tokias^ 
,nygas bei rankraščius, kurių 
.idlis galima talpinti nunaa 
nygen. Toks (vtraniiiias reikš- 

.ų ne ką kitą, kaip moraliai! 
c politiškai Dasiinetimą.

'1 ikrai, reikia apgailestauti, 
,ad VyL L^gdanavicius ėmėsi 
4 roitianą neva kaip gilius 
iiinties knygą piršti mūsų jau-l

Donna N. Šumanas, Edvardo 
Šumano žmona, buvusi moky
toja ir Jungtinių Baitų Komite
to sekretore* yra kandidatė į 
Cook County Mokyklų Tarybos 
(Regional Board of School Trus
tees). Bakavimas bus kovo 21 
dieną, 1978; Cook County prie
miesčiuose. ('Chfcagos gyvento
jai negalės balsuoti už ją).

Mokyklų Tarybos pozicija y*ra 
nepartinė, tai kovo 21 dieną de
mokratai, respublikonai ir ne
partiniai galės balsuoti už ją. 
Donna šumanienės pozicijos nu
meris yra? 244.

Chicagos lietuviai, kurie turi 
draugus ir gimines Chicagos
priemiesčiuose, prašomi praneš
ti šią rinkiminę informaciją.

■Skeliavus į amžinybę, 
jo žmonai ROZALIJAI, sūnui VYTAUTUI 
ir giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Stasė ir Pranas Ročiai 
Juozas Šarapnickas

St Catharines, Ont, Canada
DAIMID

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ateitirtinkas

PR <NEŠfMX i

' Do A Pre-Ride Inspection

Ūtenos Draugiško klubo susirinki-

liu namuose, 2417 W. 43St
A. BrokeviSus, rašt

dUMt

CYCLE TIPS

STEPONAS C. LACK TR SŪNŪS
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

take two minutes to give hif 
bike r general safety inspec
tion before he rider.

Kawasaki Motors Corp. 
tTBA, from its Santa Ana, 
headquarters, recommends 
tile following check list:

Drive Chain. Cheek your 
drive chain for wear and lobe 
If needed. This wffl reduce 
twff and insure smoother 
operation. The drive chain 
should be adjusted to man
ufacturer’s specifications. 
Check your operators

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

vent most common ridmf 
problem. Mike it a routine; 
Kawasaki suggests H will 
make the ride safe and 
much meet fun.

Check your drive chain as you observe here before 
riding as part of a general safety inspection.
may need adjusting op or 
down.

By developing the habit 
of checking your cycle each 
time you ride, you pre-

Dated? Incorrect air pree- 
•nre wffi affect the handling 
6f your eyde and may cause 
uneven wear.

Cabin Check to be fare 
none of your cables are 
frayed, loose, kinked of in 
need of adjustment.

Zįghžt and Hom, Test 
your herfi^t.

BUTKUS - VASAITIS
4At> So. 50th Ave^ Cicero, OL Phone: OLympic 2-1003

GEORGE F. RUDiMINAS
So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArČe 7-1138-1139

20 Metų Mirties Sukaktis

AUGUSTAS M. BARČUS
VEfclONtS SOPHIE BARČUS VYRAS 

Gyveno 7159 South Maplewood Avenue

Mjrė 1958 metų, kovo mėn. 20 dieną, 6:45 vai. vakaro, saukęs 
70 metu amžiaus

Gimęs Lietuvoje, Kretingos apskr., Gargždų miesteb?e. 9
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Aldona Daukus, 3 anūkai: Terry, Midiael 

ir Sophia; sesers sūnus Anthony Steples, i o žmona Helen ir jų šei
ma; dukterėčia Valeria Sebastian, jos vyras Edward ir jų šeima; mi
rusio švogerio WiOHjam Lawrence žmona Connie su šeima; švogeris 
Chester Lawrence, jo žmona Elizabeth ir jų šeima ir daug draugų bei 
pažįstamų.

Lietuvoje liko daug kitų giminiu

Mūsų brangiajam tėveliui pagerbti bus laikomos šv. Mišios antra
dienį, balandžio 4 d. 7:30 vai ryto Tėvų Jėzuitų koplyc oje.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime. Tu pas 
mus jau nebesugrisi, bet mes anksčiau ar \ėliau pas Tave nueisime.

Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: - ,
DUKT^ ANŪKAI IR KITI GIMINES.

tVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"ŽiOrekito, broliai, į savo pašaukimą, kad nedaug yri išmintingų kū
nų, nedaug galingų, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esq teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra rnl- 
rytieji? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai Rašykite

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
4V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

E’’DEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TVA5 IF SUKUJ
KTTt r t \ ERAI

Street
6-2345-C

2533 W. 71st 
Ttlef GRovehill

• 41(4 So. 50th Ave., Cicero 
”.ur TOwnhaD 3-2108-1

IRH MODERNISKOb KOPLYČIOJ
AIKšTft TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VARIAI: 
Chicago?
Lietuvių 
Laidotuvių 
(Xrertorii 
A asociacijom

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
6307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ard f 7-5401

44b So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-357J

2424 WEST 69tfi STREET Republic 71213
Z3T4 WEST 23rd PLaCE Vii thiU ?-667>

SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe HHhų fL 974-4411

P. J. RIDIKAS
1354 Sa. HALSTED STREET Phwwt YArdr 74117



I

CICERO
Lietuvių respublikonų 

susirinkimas

TRUMPAI
APYLINKIŲ.

Balfo 108 skyrius dėkoja 
organizacijoms ir asmenims.

Chicagos Liet. Ang.- 
Evans & Sons Fune- 
LTD.

A. B. Andrašiūnai iš 
, . Brighton Park

100 dol.: Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis.

50 dol.:
Brit. klb., 
ral. Home,

— Stasys Šidlauskas, Sprin 
field. Ill., tapo Naujienų skaity-j 
tojų, užsisakydamas jas viene-t 
rienis metams, tuo paremdamas 
lietuvišką spaudą. Naujienų pa
stangas ir jų platinimo vajų. 
Dėkui. Taip pat dėkui skaity-

Narvui, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

š. m. kovo mėn. 15 d. įvyko 
Cicero Lietuvių respublikonų 
visuotinis susirinkimas. Susirin 
k i me buvo pristatyta valdybos 
veikla. Iš ve:klos aptarimo pa
aiškėjo, kad lietuviai, apsijungę 
politinėj organizacijoje, pasida
ro paveikūs krašto įtakingų as-į tojams, parėmusiems Naujienų 
menų tarpe ir tuo gali pasitar- leidimą prenumeratos prateki- 
nauti Lietuvos laisvės intere
sams.

Cicero L’etuvių respublikonų 
partija peticijomis, laiškais nuo
lat judina Lietuvos laisvės rei
kalą. Į naują partijos valdybą 
išrinkti: J. Breivė, V. Motušis. 
K. Žilėnas, S. Palionienė, I. 
Pranskeyičienė, B. Motušienė, 
F. Kasparas Jr., Kontrolės ko- 
inisijon — J. Šiaučiūnas.

Jonas F. Kimba r kas — parti
jos garbės pirmininkas ir Cice
ro miesto respublikonų vadas 
— Committeeman susirinkimo 
dalyviams plačiai paaiškino apie 
pirminiuose rinkimuose balsaJ 
vimo reikšme ir procedūrą, š. 
m. kovo mėn. 21 d., antradienį, 
bus renkamas Cicero miesto 
respublikonų vadas — Commi-’ 
tteeman.

J. F. Kimbarkas----dabartinis
Committeeman — kandidatuoja 
naujai kadencijai kartu su kitais 
dviem kandidatais. Cicero lietu
viams svarbu, kad savas tautie
tis būtų išrinktas, nes jis vie
nintelis lietuvis, užimąs įtakin
gą vietą kitataučių tarpe. J. F. 
Kimbarkui esant Cicero savival
dybėj, lietuviai ten jaučiasi ne
svetimi savo reikalų atveju, ir 
kasmet Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga prie rotu
šės iškelia tautine vėliava.

B. M.

įmo proga. Po du dolerius už 
kalendorių atsiuntė: Petras P. 
Ralis iš New Port Richhey, Fla., 
Kostas širvinskas iš Klevelando, 
Ona Kontautienė iš Marquette 
Parko ir Vilius Neimantas iš 
Bridgeporto apylinkės. Juozas 
Lukošiūnas iš Toronto taip pat 
atsiuntė du dolerius. Dėkui vi
siems. Taip pat dėkui Toronto 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas dviems mėnesiams tin- 
kamesniam susipažinimui.

— Linda D. Savickaitė iš Mar
quette Parko, Rockford kolegi
jos senjore, dalyvavo kalbėtojų 
grupėje laike kolegijos ajumnų 
suvažiavimo. Ji yra išrinkta Į 
studentų tarybą. . -

— Sol. Gina čapkauskienė iš 
Montrealio pakviesta dainuoti 
Putnamo lietuvaičiu vienuolv- 
nui ruošiamame metiniame ban
kete kovo 19 d. Čikagos Jauni
mo centre.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
25 dol.: 

Milwaukės;
Woman’s Club, S. N. Burstein 
Fur Salon, Chicagos Medž.- 
Mešk. klub., O. J. Gradinskai, 
Joniškiečių Lab. klb.., ‘Lithua
nian Chamber of Commerce, 
Liet. Mot. Fed. Chicagos. klb., 
A. Noviski, Pensininkų S-ga, 
St. Casim. Plot. DvML.ass., Su
valkiečių D-ja, SLA 6-tas Aps. 
Chic., L. Lu Šmulkščiai, Vyt. 
Didž. Šiaulių k-pa, Zarasiškių 
klb.

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

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti 
ir nupirkti už $28350. Marquette Pk.

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

Lietuvai ir lietuviams didelę pa- teratūros ir’net vaikams skiria- 
slaugą. Vasario 16 proga jie įpra mos valandėlės. Viskas vedama 
šė vietos kleboną pamaldų metu labai sumaniai ir patraukliai, 
paminėti Lietuvos nepriklauso- finansiniai .paremti susidaręs ko 
mybės atstatymo 60 m. sukaktį, m i tetas .rengia š. m. balandžio 
Jie pakvietė Klevelando Ramo- 
vėnų chorą giedoti per pamal
das, o klebonas pamokslu aišjvauti bankete skambina 778- 
kino pilnai bažnyčiai tikinčiųjų j 5374. Lietuvių visuomenė šios 
apie Lietuvą ir jos gyventojų! jaunos lietuvaitės pastangas tu- 

I retų paremti. (S. J.)

♦ Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejaus Moterų vienetas ruo
šia tradicinius pavasarinius 
priešpiečius Stump’s * Banquet 
Inn, 106-10 Southwest Hx\y., Chi
cago Ridge,Hl. Socialinė sueiga 
prasidės 11 vai. ryto, o prieš
piečiai 12 vai. Pelnas skiriamas 
stipendijų fondui, Stipendijos 
bus duodamos žurnalizmo stu
dentėms. Pareiškimus prima 
iki kovo 31 d. Stipendijų pirm. 
Jean Vance, 1424 S. 50 Ave., Ci
cero, 1L 60650, tel. 652-5245. Pa
reiškimuose _ pažymėti amžių, 
adresą, dabartinę ir būsimą mo
kyklą, tėvų vardus rr motinos 
mergai tinę pavardę. Prie pa-j 
reiškimo pridėti trumpą žino-J 
mos bei istorinės lietuvės ap-Į 
rašymą. 1 ' (Pr.)

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chirago, i

(Pr.)

d.9 Lietuvių Tautiniuose na
muose banketą. Norintieji daly-

20 dol.: Lietuvių Taut. Na
rnai, A. A. Rukuižai.

15 dol.: J. Daužvardienė, V. 
Krasauskų Liet. Did. Kun-nės 
D-ja, Viln. Krašto Liet. S-gos 
Chicagos . skyrius, žemaičių 
klubas.

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, mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

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 436-787*

11 dot: Sės. M. Babrienė.
nedalią, taip pat religijos per
sekiojimą. Padėkos taip pat nu
sipelno muz. Julius Kazėnas ir 
jo vadovaujami choristai.

— L Nenortienč, So. Boston, 
Mass., kiekvienais metais kvie
čiama pravesti margučių dažy
mo kursus Suaugusių švietimo 
centre. Centro rekomenduoja
ma ji rodys lietuviškus margu
čius ir jų dekoravimo būdus TV- 
4 stotyje kovo 22 d. 12:30 vai. 
“Woman *78” programoje.

— Gražina Jazukaitienė, St. 
Petersburg, Fla., moko ir vado
vauja naujai susidariusiam mo
terų sekstetui. Jame dainuoja 
M. Grigienė, I. Jurgelienė, I. Ka
činskienė, P. Seniūnienė, M. Vir- 
bickienė ir E. Visbarienė.

— Jauna lietuvaitė Kazė Braz- 
džionytė veda radijo valandėle, 
pavadintą “Lietuvos aidai”. Jos 
transliuojamos valandėlės skel
biamos Naujienose. Transliuo
jamose valandėlėse svarstoma: 
teisė, socialinio draudimo rei
kalai, sveikatos, kulinarijos, Ii- UI. 60629. Tel. 737-1717.

— V. Steponavičius, Cleve
land, Ohio, išrinktas Balfo sky
riaus pirmininku, B. Gražulis 
— vicepirm.; V. Jokūbaitis — 
ižd., A. Puškoriūtė — sekr., J. 
Kubiliūnas — inofrinacijai, J. 
Čyvas ir A. Styra — valdybos 
nariais.

Stasė ir Pranas Baldauskai, 
Cuyahoga Falls, Ohio, padarė

10 dol.: A. Daukus šeima, *C. 
P. Gronski, J. E. Jiešmantai, K. 
6f. L. Bright, Park Council, M. 
Klikna, A. Kruvelienė, Liet. 
Mot. Aps. klb., Liet. Pašt., S-ga, 
A. Motejaitis, F. G. Padžiukas, 
O. Požamiukaitė, Con. Rushis, 
V. Semaška, R. AL Simokaičiai, 
S.L.A. 217 k-pa, O. šoltmanie- 
nė, A. šošė, J. Talalas, A. 
mas, S. Zabarauskas, F. M. 
vist.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY REAL ESTATE

6 dol.: E. Pušneraitienė.

Tu-
Za-

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkan 

nuomininkus
4243 W. 63 r d Sh, Chlcage 

TeL 707-0600.

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi Į visus skai' 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos, lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis , jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir vįsuotino lietuvišku rei
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
• 17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus'’ 
autorė NL Miškinytė paskyrė SSO premiją. Be abejo, atsiras' ir daugiau 
mecenatą kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir, paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. . . r

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo,*- užsakymų, bei galimu skaitytoju reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

MARDA N0REIKIEN1
2S08 Weit 89th SL, Chieiso, HL W62» • TeL WA 5-27B7 

patrinkima* (ar** -oUm hralriy prakf*.
MAISTAS Ii IUROPOJ SANDtLIU.

5 dol.: T Alužienė, A. Duob- 
lienė, A. A. Eivai, B. Gustaitie- 
nė, J. E. Jašiūnai, Liet. Mot. Pi
liečių Lyga, M. Neverauskienė, 

j A. Pleškys, M. V. Rakužai, J. 
I M. Sakalai, Sandara, O. A. švir- 
|micki, A. Viktoro šeima.

2 dol.: A. Kovera, M. 
kus.

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 

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

bilių garažas.
Telefomioti 476-2427.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

Zin- .

1 dol.: A. Jagiella.

OWNER selling 2 flat brick 
— 6 rooms each. 
New gas furnice.

2 car. garage.
.6030 So. California.

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telef onuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

Ačiū visiems.
Skyriaus iždininkė

P. Bemeckas atsiuntė šį.
• prašymą:

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

JANITOR AND
MAINTENANCE MAN

D 1 M E S I O • 
1—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $98 pusmečiui automobili* 
.lability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

Full 
and

time. Days. Good salary 
working conditions. Call
Sharlotte Campbell:

427-7300 Ext. 326

4645 Se. ASHLAND AVI. 
52M775

Pasaulio Lietuvių Sporto žai 
dynių leidiniui reikalinga me
džiaga apie:

a. prieškarinė lietuvių sporti
nę veiklą Vilniaus krašte^ Lat
vijoje, P. Amerikoje, Angli
joje,

b. Pirmąją Tautinę Olimpia
da Kaune,

c. Pokario sportinę veiklą 
glijoje ir P, Amerikoje.

d. Nebeveikiančius sporto 
netus §. Amerikoje.

kuris

Jau kuris laikas atspausdintą ir galim* gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutiniu PO (1889-10) metų 

Chicagof lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 684 pal. Kains 
$10. Išleido Amerikos Ueturių brtorijoa Draugija.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede _______doL

Pavardė ir vardas ..

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROumi GIFT PARCELS IERVICB 
1M1 W. 69th CMcfo, IIL 40427. — T»L WA 5-271/ 
M3 fc. Hiltted St. ChteH*. IIL 40403. — T< ZS443M

Reikalingas skubiai užkanda gami
nantis VIRĖJAS, INDŲ PLOVĖJAS, 
VALYTOJAS. Pilnas darbas liuksusi
niame restorane. Puikios darbo są
lygos. Reikia kalbėti angliškai.
Kreipkitės asmeniškai po 9 vai. vak. 
1799 S. Busse Road Mount Prospect.

(E. O. E.)

LAIKRODŽIAI Ir BRANGI NYB M

Pardąvimis Ir Taisymai 
2S46 WEST 69th STREET

Telef4 REpublk 7-1941 
. ---------- —----------------/

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas ---------------------- --------- *

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, ; 
pastangas, prašau jas siuntini

Pavardė ir vardas ________

lamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pridedamus_______ doL

Adresas

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dti savaites susipaw 
žinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas -------------------- -- ---------------- - -------------------------------

Adresas . .... -__ _____ _________ ___________________________________

Pavardė ir vardas —

Adresas

Pavardė ir vardas

..dresas

An

vie

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Ralkia

LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDZIONYTė,

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

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

mokykloj įkaityklot, botari ir kt
Norintieji fclą knygą Ulgyti. pnėomi parašyti čeki arba Money 

Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pariesti:

1739 S*. HaJftM 8U Ckkxro, m SefM

Turintieji betkokių žinių, 
nuotraukų, atsiminimų, prašo
mi atsiliepti leidino redakcijai:

ŠALFASS,
410 Davenport Rd.,
Toronto, Ont. M4V
Canada.

PLSZ. Org. K-tas.

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 
tljos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai, įvairiu valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės Įstaigose bei 
konsulatuose- Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašins reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų ivairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte- 

lies ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to, išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

'A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC
Income Tat Service

35« SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukJtas, (ėjimas iš kiemo)

CHICAGO, ILLINOIS 60600 
TeL LA 3 -1387

REIKALINGA MAŠININKĖ
Patraukliai pietvakariu raštinei rei
kalinga gabi rašomosios mašinėlės 
operatorė Įvairūs raštinės darbai. 
23-čios ir Archer apylinkė. Labai geri 
bendrovės priedai, imtinai veltui duo
damus priešpiečius ir ligoginės ap
drauda. Susitarimui skambinti

Esther Beritant. Tel. 256-0085.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankaL

1B5,
REIKALINGA SEKRETORĖ i 

Patraukliai pietvakariu raštinei rei-! 
kalingas asmuo, mokantis mašinrašti 
i greitrštį. Įvairios pareigos 23-čios 
ir Archer apylinkėje. Labai geri b-vės 
priedai, imtinai veltui 
priešpiečius ir ligoninės 
Pasikalbėjimui kreiptis Į 

Esther Berliant Tel.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

duodamus 
apd raudą.

256-0085

Ontyyou

1&5 North Wahaah Avttsoe

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILI___ MONDAY, MAJUSH », 1878

pasirinkimu*
pKi vleoinc*!] 

lietuvi

^NORMANĄ 
BURŠTEINą

TeL 263^8M 
(įstaigom) ir 
677^489

PLEASE 
BE 

CAREFUL!




