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JAV PASKELBĖ LI ETUVŪS LAISVĖS DIEN
W* fr * -

ARABU RADIJAS KARTOJO,: KAIP 
MARINAS SUSTABDĖ TRIS TANKUS

LENKAI UŽDARĖ UNITED s 
PRESS INTERNATIONAL ' į 

i 
VARŠUVA. Lenkijos vyriau-i

MARINŲ KAPITONAS JOHNSON TAPO DIDVYRIU, 
SUSTABDĘS TRIS IZRAELIO TANKUS

BEIRUTAS, Libanas. — Ket
virtadienį labai mažai betrūko, 
kad būtų prasidėjusi kruvina 
kova tarp Izraelio karių ir Ame
rikos marinų, pasiųstų į Libaną 
padėti vyriausybei išprašyti už
sienio ginkluotas pajėgas ir at
statyti nepriklausomybę.-

Izraelio .pulk, leitenantas ruo
šėsi {šliaužti į-Amerikos marinų 
saugomą . zoną.’ Izraelio pulki
ninkas norėjo, pasiekti ameri
kiečių zonoje esantį universite
to knygyną. Perėjimo punktą 
saugojo marinų, kapitono vado
vaujama 'kuopa. Kuopa būtų ne
suskubusi atvykti į pereinamą 
punktą, tai marinų kpt. Charles 
B. Johnson atsistojo prieš tan-
ką ir pasakė izraelitų 3 tankų 
vadui pulk., Itn. Rafi, kad. galės

Ilgąi nelaukdami, diplomatai 
ir kariuomenės vadovybė pasky
rė marinų pulkininką Michael 
Vido, o Izraelio kariuomenės va
dovybė paskyrė brigadierių Am- 
non Ufkip, susitikti ir apeiti 
sieną. Dvieju kariuomenės vadų 
nurodytoje vietoje bus pastaty
ta pertvara,-kuri išvengs naujų 
konfliktų, kaip įvykęs praeitą 
trečiadienį. Šių dviejų karininkų 
kelias nusagstytas kuoleliais,'ku
rių vietoj’bus pastatyta pertvara, 
skirianti abi zonas.

Manoma, kad šitokiu būdu 
bus "išvengta galimo kruvino 
konflikto.

AŲSTRALIEČIAI RINKS

sybė penktadienį visiškai uždą-j 
rė United Press Int.-rnational 
žinių agentūra. Vvriaušybė nu- 
tarė išsiųsti iš Lenkijos UPI «. 
agentūros vedėją Rath Gruber, i 
Ją pas'kvietė į užsienio minis i 
teriją, apklausinėje, įsodino į j 
mašiną ir nuvežė į Berlyną.

JAV vyriausybė, atsilyginda
ma lenkams už Ruth Gruber iš
siuntimą iš Lenkijos, įsakė len
kų žinių agentūros P AP vedė
jui Stanislovui Glembnvskiui iš^> 
važiuoti.’ Lenkai sutiktų atidar 
ryti UPI tiktai tuo atveju, jei. 
JAV leistų Glenibovskiui grįž
ti į Ameriką. Lenkų , vyriau
sybė taip pat pasikylelė Ruth.! 
Gruber bendradarbį Bogdaną 
Tureką ir pasakė, kad UPI už
daryta ir jo darbas pasibaigęs.

įšliaužti į amerikiečių zoną- tik-Į 
tai per jo lavoną. I

. .Izraelio pulk*. leitenantas išli- 
po • iš-rpirmrrįolankė *ir ’ pasakė,' 
kad jis. turi įsakymą pasiekti 
knygyną, esantį kitoj geležinke
lio linijos pusėj. Izraelio pulki
ninkas pasakė, kad jų įsakymą 
vykdys ir vėl įlipo į savo tanką, j 
Tada’JAV kapitonas:-.iššoko ant’, 
tanko,j jvięnoj į-'an^ojį ^kikyda-.. 
irias ^ąrų^tą yevpįyęfĮj--o. kita ■ 
ranka Jštrąukė nevisai?įlipusį ■ 
Izraelio pulkininką' ir paskutinį 
kartą įsake -nežehgti nė. vieno 
žingsnio pirmyn.

Visos arabų valstybės, patyru
sios apie marinų kapitono drą
są, per radiją u televiziją keliais 
atvejais kartojo,’ kaip vienas’ 
jaunas marinų kapitonas nustab
dė tris Izraelio tankus.- Ameri
kos marinąyarabai paskelbė did
vyrių, ir tyčidjosi iš Izraelio pul
kininko leitenanto, įsakiusio 
tankams grįžti.

Izraelio • vvriausvbė iškvietė•Z

NAUJĄ PARLAMENTA

SYDNEY .-^Australijos prem- 
ras ‘ ketvirtadienį paskelbė, 

! kad vvriausvbė nutarė sekan--
r > - - '' '

čiusjrinkimuX yparlamentą pra- 
Vesti Į?ovd 5 .diėriąTg?

Rinkimai turėtų -vykti tiktai, 
už devynių mėnesių;-bet. vyriau-. 

. sybės nariai praeitame -posėdyje 
svarstė, šį reikalą, ir nutarė riri- 
-kimušį. paskubinti.' Kraštu gjrdi- 
jHnaas mTatėnkmtųjų ba.is^. Kel; 
i parla’įnėritArodo?^paš?-< 
tikėj»mą.^Pręi»jė^&. atrodo, kad 
kraštojgyyenfpjii gali .pasisaky
ti. JĮjU. . iirfpriHuotj, kas . darosi 
Afrik^gW^Š^sįŠi<iį< Rusijoje . ir Ar-; i 
t im uosė Rytuose. J eigų .• Austrą-/ 
lijoj .būtų'HŽiįp^į^atr'fai ■ žplii-j 
nės Aij^a^Įj^'Zl^A«sfe^Kją.5 
Austrplijon’atyąŽmbja net "Ame-v 
rikosmkinimtiyž ‘

į, . .<»* Vi - 1 ...

BREŽNEVO DIRBTUVE 
LABAI ATSILIKUSI

-BREŽNKV, Gruzija. — Kau
kaze,-Kama upės pakraštyje 
prieš To 'mef&T>uycP Baigta 
-lyii’sunkvežimių dirbtuvė. Dirb
tuvė sulėtino darbą, bet iki šio 
melo ji nieko kito negamina, 
kaip kariuomenės vadovybei 
reikalingus sunkvežimius.

^^^^Įžjfiiiar buvo geri prieš 
15 irietų; kai pirmieji išsirito iš 
dirbtuvės, bet šiandien jie pri
valo būti pagerinti,, t-uri bū Ii ge
resnė - medžiaga. Afganistanui 
jie nebetinka.-' Jie gali-važinėti 
plačiais-.; keliais, p ’ Afganistane 
jie nepralenda keliais'einančiais 
tarp kątnų^ ■’ Soy iėf u- ^9^nieri a i 
Bijo daryti bet. kokiąs/Tąkaitas. 
Tikrėhybėje, Plano koniišija ne
leidžia jiems daryli pakaitų. ,

JAV Senatas ir Atstovų Rūmai priėmė bendrą 
rezoliuciją, kuri Vasario 16 d. skelbia Lietuvos 

Nepriklausomybės Diena.

PABALTIJO KLAUSIMAS 
AUSTRALIJOS SENATE

Tarptautinės žmogaus Teisių-------------- ---------------
Dienos (gruodžio 10 d.) prožja,. KARIAI UŽDRAUDĖ

‘ " *** * * k V** ' v • * • *

—.iš - Lagos išvežti pirmieji 
Ganos? darbininkai jau^ pasiekė 
Ganos sostine Akrą. Jų nelaukia 
pyragai, nes Ganoje pragyveni
mas labai sunkus.

— Izraelio kariu<}riiėnės vadai 
sutiko pastatyti pertvarą' Beiru
te, kad neįvyktų nesusipratimų 
su amerikiečiais.

ATSTOVŲ RŪMAI IR SENATAS 
PRIĖMĖ BENDRĄ REZOLIUCIJĄ

KONGRESAS SKELBIA VASARIO ŠEŠIOLIKT.Ą.IĄ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

WASHINGTON, D.C. — šių 
metų vasario 3 dieną JAV At
stovų Rūmai nutarė Vasario 
16 dieną paskelbti Lietuvos Ne
priklausomybės Diena, praneša 
Amerikos IJetUvių Tarybos in
formacija.

Vasario 3 dieną JAV Senatas 
vienbalsiai nutarė vasario 16 d. 
paskelbti Lietuvos Laisvės ir 
Nepriklausomybės Diena.

Senatas ir Atstovų Rūmai iš
rinko komisiją abiem rezoliuci
jom suderinti. Rezoliucija sako, 
kad 1918 metų vasario 16 dieną 
lietuviai- paskelbė nepriklauso
mybę, įvedė demokratinę san
tvarką, priėmė konstituciją ir 
demokratiniai tvarkė visus savo 
teisinius, 'kultūrinius ir visuo
meninius reikalus. Lietuviai ne
priklausomai tvarkė savo vals
tybės ekonominius, teisinius ir 
kultūrintus reikalus iki 1940 m. 
hirželio^Tviiltenes, kada Sovietų 
karo jė<*bsį'okupavo kvaštą, pa
naikino buvusią santvarką, su
ėmė mokytojus, .dalį karininkų 

i veik visits policininkus ir išveža
i SovietiĮ’-Sąjungą.' Dalį suimtųjų 

ytisai nužudė, pačioje Lietuvoje.

demokratine respublika.
šiandien gauti pranešimai te

lefonu, liet šiomis dienomis 
ALT'o informacijos centras pla
čiau praneš ap;e eigą, kaip Kon
gresas priėjo įsitikinimo, kac 
reikia vasario 16 dieną paskelbi 
Lietuvos Nepriklausomybės Di
na.

40,000 KAMBODIEČIŲ 
ATBĖGO Į TAILANDĄ

BANGKOKAS, Tailandas. - 
Vietnamo kariuomenės vadovy
bė paskelbė, jog Nong Chan slo 
vykioje buvo 29,060 Kambodi 
jos karių ir gyventojų, kurie ši: 
savaitę perbėgo sieną ir įženg 
į 'Tailando teritoriją.

Vietnamo kariai apšaudė be 
gančius Kambodijos karius. Ui 
mušė apie 20. o sužeistų ska 
čius siekė beveik iki 50. Pasu 
ayje buvo Tailando sargai. J 

-skaičius- buvo-ne Joks dideli 
jet jie vis dėlto kontroliavo p: 
sieną pereinančius kambodi 
•ius. Jie apskaičiavo, kad ši< 
uis dienomis į Tailandą įžen* 
10.0(H) kambod ečiu.

Praeitą ketvirtadienį vienatį

pulk. Itn. Rafį į Jeruzalę ir įsa
kė per televiziją parodyti lėk
tuvo padarytoje nuotraukoje, 
kur įvyko konfliktas. Izraelio 
štabas ant sienos pakabino Bei
ruto padidintą žemėlapį ir tvir
tino, kad konflikto išvengė 
pulk. Itn. Rafi, nenorėjęs tanku 
sutraškinti JAV marinų kapi
tono. Izraelitai tvirtino, kad did- į 
vyriškai pasielgė pulk, leitenan
tas Rafi.

Kaip marinų vadovybei, taip ir 
diplomatams aiškėja, kad turės 
būti aiškiai nubrėžta siena tarp 
marinų ir Izraelio saugomos zo
nos pačiame Beirute. Nutarta 
pastatyti aiškią sieną, kad ne
įvyktų naujo konflikto.

KALENDORĖLIS

Vasario 5: Agota, Birutė. Ar-j 
minas, Lydąs, Skalsa, žvingis.

Vasario 6: Titas, Darata. 7A\\-\ 
lė. Alkis, švelnė, Parsla, Tvyra.

Vasario 7: Romualdas, švitri-; 
gaila, Regis, Vilgaujis, Elka.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:11.
Oras debesuotas, Raitąs.

Kalifornijoj prieš kelias dienas siautė didelės 
audros, o ketvirtadienį iškrito pirmas sniegas.

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba, kartu 
su Australijos Baltų Taryba, iš
siuntinėjo vyriausybės nariams, 
parlamentarams, vyskupams ir 
spaudai žmogaus Teisių Dienos 
atsišaukimą, kuriame prašoma 
iškelti Pabaltijo tautų klausimą 
Jungtinėse Tautose, kuri kriti
kuojama už tyla Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos klausimu.

Senatorius Austin Lewis, ži
nomas lietuvių bičiulis, šia tema, 
pasisakė Australijos parlamente. 
Jis pasiūlė, kad Australijos Se 
natas formaliai paragintų savo 
vyriausybę paveikti JT. genera
linę asamblėją, kad ši atkreiptų 
dėmesį į “pavergtų pabaltiečių 
balsą” ir “pripažintų šių anks
čiau neprikluasomų tautų teisę 
laisvai apsispręsti”.

♦ ♦ #
TREČIASIS PABALTIE- 

CIŲ SUVAŽIAVIMAS 
MELBOURNE

Praeitų metų lapkričio 6-7 d. 
Melbourne. Lietuvių Namuose, 
įvyko trečiasis Australijos pa- 
balticčių suvažiavimas. Suva
žiavimui vadovavo Algis Šim
kus, paskaitą “Ar pabaltiečiai 
yra disidentai ar sąžinės kali
mai?” skaitė iš’Tasmanijos at
vykęs Algis P. Taškūnas.

Suvažiavimą oficialiai užbaigė 
Viktorijos valstijos imigracijos 
ministeris, llort. P. Spyker, M.P., 
kuris pasakė nuoširdų žodį.

, (EHa)

— Izraelio brigadierius Lif-

NIEMS ŽUDYTI KITUS

, NEW DELHI. Indija. — šiau
rinėje Asan provincijoje ketvir
tadieni įvyko tarpusavio gyven- 
-tojų žudynės. Kovos buvo to- 
■ kios kruvinos, kad gyvybės ne
teko 7 žmonės. Paprastai Asano 
provincija buvo labai rami. Ki
tur eidavo neramumai, kovoda-

I vo įvairios tikybinės grupės, bet 
Asane jos susivaidydavo.

Vyriausybė įsakė kariuome
nės vadovybei įvesti tvarką Asa-» 
ne. Pasirodo, kad š e neramu-1 
mai prasidėio dėl atsiradus:ų 
Bangladešo (buv. Rytų Pakis
tano) gyventoju. Jų tikėjimas 
truputį kitoks. Rot. svarbiausia, 
gyvenimas Bangladeše labai sun
kus. Žmonės tikra žodžio pras
me ten badauja. Jie atvyko į In
diją, kad galėtų rasti koki nors 
darbą ir prasimaitintų. Ketvir
tadienio naktį kariai jau buvo 
įvedę tvarką.

— Mokslininkai išrado būdą 
greičiau išgydyti venerines ligas. 
Užtenka trijų įšvirkštimų.

— Reginas įsakė Izraelio ka
riams neprovokuot JAV marinų.

— Aniėrikiečiai buvo pasi
ruošę sprogdinti Izraelio tankus, 
jeigu jie būtų pasiekę gelcžin 
kelio linijas.

kin, eidamas su marinų pulki
ninku Vido, garsiakalbiu regist-* 
ravo kiekvieną pertvarai statyti 
liniją.

?' p. kitus Maskvoje arba Minske. 
•’Okupantas pravedė Lietuvoj; 
J <‘liaudiešš seimą”, kuriam kan- 

■ ■ — • j didalus galėjo stalyti tiktai kc- 
; munistų’rpartijcs atsakingi pr

• .p'reigūnaiA.Rinkėjai neturėjo jo- 
Rkio pasirinkimo, nes buvo tikta

? ifpo viend. kandidatą apylinkėje 
----- L ■ . Amerikos Kongresas nepripa- 
VIE- -'žįsta “liaudies seimo” ir jo pri

.’nitų nutarimų, nes tas seimą 
buvo išrinktas Sovietų karo jė
goms valdant Lietuvą.

- Lietuviai ilgus dešimtmečius 
kovojo už nepriklausomybę, 
1918 melų vasario Iii dieną pa 
skelbė Lietuvą n priklausoma i.

pasienio ruože vielnamiečian 
pavyko prasiveržti ir atšaudy 
pabėgusius ktmbcd'.ečius.

Italijos prokuratūra bi 
’ia rucšli antrą bylą prieš pąj 
kėsintojus prieš popiežiaus g 
»-ybę. Prokuratūra apklausinė 
suimtus du turkus ir tris bi 
garus.

— Penktadieni aukso unci 
kainavo $510.

įsibrovėliams išvykus 
Nikaragvą, Salvadoro karino?/ 
nė vėl užėmė Berlin miestą.

LEBANON

Beirute pertvara atskirs Amerikos marinų kontro
liuojamą zoną nuo izraelitų valdomo Beirute,



J ŪRGIS JAšiXSX.LS ?

Klaidos Lietuvių Enciklopedijos XV tome
“Lietuvių Enciklopedija” yra 

pagrindinis žinių šaltinis kiek
vienam, rašančiam bet kuriuo 
klausimu apie Lietuvos praeitį, 
fpitingai daug žinių sukaupta 
VU mt tos enciklopedijos tome,

mos N r. 5: “...puoHrho planas 
1919.XI.17”. Turi būti “192O.XI. 
17”.

7. 105 pj. prie schemos Nr. d 
trūksta datos — “1920 m.”

Visos tos klaidos datose, ku
rias aš atmintinai žinau. Jeigu 
būčiau pamatęs surinktą spau
dai — būčiau pataisęs. Turiny
je klaidu neradau. ' Tįesa, dai 
viena data: 111 psL 22 eilutė iš 
viršaus parašyta: “...XII7 per
keltas į Alytų”. Reijcia: “XII.17 
perkeltas”...

Dabar dėi kitu autorių klai-
•r " ” _

Lietuvai. Tame tome, kaip ir 
\itu< c. yra nemažai klaidų. Jo
ris gali būti suklaidintiT_r mūsų 
i te ik j i. lašantieji ar rašysian-j 
;:eji kuriuo nors Lietuvos gyve- 
r imo k aušimu ir tą klausimą 
paryškinti, naudoja tame tome 
patelktus duomenis.

Čia pateikiama ištrauka iš Lie-! du. Atidžiau skaičiau tik Juo- < 
tuvos karų istoriko pik. Kazio j zo Jakšto straipsnį “Neprikišu-; 

somybės laikai” ir radžiu:
1, 338 psl. apačioje parašyta ? 

“...vokiečių remiami, pradėjo? 
kovas su bolševikais 1919 m. va
sario mėn. ir tęsė iki rugpiūčio f 
mėn.. kol pasiekė Dauguvos pa
kraščius”. NeVesa. Vokiečiai į 
saksai — savanoriai, birželio pra- 
džioje pasitraukė iš fronto ir lie
pos mėnesį apleido Lietuvą. Utė_ j 
na buvo užimta birželio 2 d.1 
Utenos paėm;me dar dalyvavo' 
saksų 1 batalionas, bet Uteną1 
užėmus, tuoj pasitraukę, nes .sa
vanoriams baigėsi sutarties laii- . 
kas. Kitas (batalionas J.) bu-' 
vo. prie Subačiaus. . ’ - ’ -y j

2, 338 psl. II skiltyje, 13-17. ei- i 
lutėse iš.apačios parašyta: “...nė-: 
išvengiamai susimaišė su Rati-į 
doną;:a armija, kai' stengėsi ap
rėpti jai pagal stitaįtį-. pripa-Į 
fintas sritis. Lenkai.'dėlei to ga- i 
vo progos skųsti lietuvių^ einant- 

. -u bolševikais prieš lenkus”. ,;
• Taip nebuvo, visai ^ebežirio 
(J. Jakštas J.)‘ tuometinės 'Lie
tuvos padėties. Nieko hebemi-

Ališausko laiško, nurodančio da. j 
IĮ klaidų ir jas pataisančio. Laiš- ■ 
kas rašytąs 1969 m. spalio mė-; 
nėšio 23 dieną.

“...Šiuo kartu noriu suteikti1 
žinių, savų žinių apie Uet. Erick I 
XV tomą. Pirmiausiai išdėsty-, 
siu savo nuomonę. XV totnasl 
buvo vienas iš sunkiausių. Ko-! 
dėl? Dėlei to, kad lietuviškas! 
(liečią, Lietuvą J.) — prie jo vi-
ar-kabinėsis. Vra asmenų, ku- į- įį- ' t? - f ■ «
ne daug žinių turi, kiti — ma- 
|ĮgU.
/•Tą tehią redaguoti teko V.

;Aš jam esu dėkin
gai', nes jisai mano straipsnį pa
talpino nepaisęs, (iktai pridėjo 
auorodaąt' r kitus, jei buvo apie 
įą/dalyką 'rašytą.. Mano straips- 
ay,įe yra lęiąidipgų datų, čia aš 
į|i surašysįu; . ~ 
įleisk. Tu Oi būsi objektyvūs.; 
^laipsniu aš esu patenkintas-. 
Išvyko gerai parašyti. Ilgai dir- 
oku. • ■ ■' * ■ ' ’ ' -j*

V. Maciūnui teko . vienam- 
visą redagavimo darbą atlikti. 
Seniau būdavę taip; kuomet vie 
las iš redaktorių, pąruošdayo -Ą 
įai tuoj duddavo kitiems redak
toriams pasiskaityti. ‘ Pastarieji 
|5ačiarydaVo daug korektūrų, ir 
taip tomas išeidavo su mažiau: 
klaidų. V. Maciūnas taip nega
lėjo, ries J. Kapočius su daugu- 
nia susipyko, išmėtė lauk kaip 
kiaušinio lukštą... Antra verttis
— suvaržė ir finansavimo dar
bą: viską turi redaktoriai ir au
toriai atlikti savo- lėšomis. Paš-. 
tąfi, foto nuotraukos, braižiniai 
$4. t.
■, Mano straipsnyje yra šios klai
dus. Panaudok, — tai vis spau
dęs, rinkikų klaidos. Aš tai vi 
s?s atmintinai žinau, nes ten bu
vau.
..> 94. psl. 21 eilutė iš apačios; 
parašyta “-..XII.31 persikėlė į 
Kauną”. Reikia: “1919.1.2 persi
kėlė į Kauną”.
2. 94 psl 16 eilutė iš apačios 

prašyta: “1919.1.5”. Reikia: 
1^19.1.15.

3. 96 psl. 3-4 eilutė iš apačios 
parašyta: “buvo užėmę III.3”. 
Reitkia: “užėmė IV.27-28” 
»4. 100 psl. 5 eitlutė iš apačios!

— ta pati klaida.
5. 103 psl. užrašas prie sche

mos Nr. 4 parašyta: “...puolimas J pasakymt 
1919.X.8-9r. Tari būti: “1920 
839”,

104

ir ife .

ADOMAS GALDIKAS -GAMTOVAIZDIS’ (Tap^U)

Perversmo rengimą ..’žinojo la
bai mažas karininkęskaičius. 
Nejaugi autorius “• J?*Jąkši;sš ka
rininkus: K. Ladigą,-1?. -Plecha
vičių. Skorupškį ir<įf. Pėtrtrtį- 

. laiko jaunais kąrįnŠrikais — ir 
. dar ^Glovackis'” ir Tomkus.?

Apie pėęveęjmo eųįą-aš rašiau 
, L.XXII \ome',' 'žr. 339-340 

n i apie lietuvių- kar^ su lenlęaiR - pJ-'l- .’!»• ten aš aiškiai'tai pabtė- 
prie Seinų ir Aūg^tąVo ■tr^įjįūo- *. žiau. Ten aš padariau dvi klai- 
se 1920?IX.2-22.'Lietuviavniėka- Jas:-.vieną, kad. kqf$iėttfi■''pir- 
dos nebuvo susimaišę su Raudo- - mininkaVo. ne' kpt. AL Mačiuką.

. .. ___ - -u '.'*. r ' * '__

vo partijos. Jos iį- -nustatė per-į mokit., treti liaudininkams, bet 
versmui datą ir parinko vadus.! buvo ir tokių, kurie prijausda-

nąja armija. Raudonieji bijojo,! bet gen. št. pik. Skdrhp'skis. Ma_ 
slėpėsi — neprisileisdavo, nė-! čuika buvo vietiaš iš svarbiau- 
duodavo susitikti, nes blogai! siu padėjėju komitete ir palai- 
veikdavo-į raudonųjų nuotaiką.; kė ryšį sti partijų Vadais. Ant- 

! ra klaida: perversmui planą pa
ruošė pik. Skorupskis, Ladiga 
tik peržiūrėjo.

Tenka pridurti, kad planas bu-; 
vo gerai paruoštas. Kad pervers-i 
m as ruošiamas, žinojo nedau
giau kaip 8 ar 10 karininkų. Jo
kių. kalbų kariuomenėje apie 
perversmo ruošimą nebuvo. Da
bar tik visokių prąsimąųymų ąt- 
<irand;u būk žvalgyba* — saugu
mas buvo susekęs daugelį per
versmą ruošiant. Vienas toks 
buvo paskelbtas Naujienose- ir 
apie-mane, bet aš tokio *pasikal-

bijojo sukilimų. .
Panašus skundas Tautu Są

jungai buvo, bet jį lietuviai len
gvai atrėmė.

Nebeaiškų,, apie kokią “de
markacijos liniją” tenais kalba
ma, kuri buvo nustatyta remian
tis šiuo skundu. Aš tokios lirii- 
jos nebežinau, jos nebebuvo 
(pabraukta autoriaus). Fošo li
nijos visos* buvo nustatytos 1919 
metais, bet ne 1920 metais. Visa 
tai. tokios klaidos atsirado todėl, 
kad J. Jakštas nebegavo mario ; 
rašinio pasiskaityti.

3. 340 psl. apačioje II škil- bėįimo nebepamenu, nes jo ne
lies parašyta: 
liestų jaunu 
ėmė planuoti perversmą. Jie 
pritraukė prie sąmokslo įtakin
gus dešiniųjų partijų, ypatin
gai tautininku vadus. Su šių 
pritarimu ir gal būt bendradar
biavimu, ivyko I926.XII.17 per
versmas, i r...” tai nesąmonė, šiuo 

partijos (dešiniosios)

"... Padėties, pa- buvo. Perversme aš dalyvavau, 
karininkų grupė1 sužinojau maždaug 2 valandas 

prieš pradžią. 12:15 a’r 12:30 vai. 
mane iššaukė pulko vadas'J. Pe- 
trtifte ir' pasakė, ką rš turėsiu 
Sarvti draug su kitu karininku, 
kuris ateis pas mane' "Jisai jau 
žino” — pridūfė. Taip ir buvo.

Karininkai tucfhi laiku' prieš 
oerversmą. pasiknlbėclavb-pdpO-

l nusiplauna rankas, lieka švarios, litikuodavo — apie valdžią ir. 
visą purvą suverčia kariuomenei, j ?sn atvirai. Vieni pfijausdavo 

psl. užrašas' prie sche- Taip nebuvo. Perversmą plana ! tautininkams, kiti — krikš- de

vo socialdemokratams, bet kad 
kas nors kalbėtų apie pervers
mo' ruošimą, net ir patylomis, 
nebeteko nei tUomi laiku ir nei 
vėliau girdėti.

Dabai' ir pirmiau, dar Lietu- 
vovoje, daugelis’karininkų, ku- 

1 rle alyvavo perversme, — ne- 
prisipažindavo — n e beatsakyda
vo į klausimą...

...Šios mano žinios tikros, nėra 
teikalo meluoti ar slėptis. Visa 
tai yra mūsų istorija.

Pas. Kazį/5 Ališauskas” 
Ištrauka iš 197v m. balandžio 

9 dieną rašyo laiško: 
. “...Kas liečia “susimaišymą”— 
tai kaip Jakštas, taip ir Pr. Če-' 
penas šovė pro šalį bent 100 vers 
vU. (šis laiškas buvo duotas pa
siskaityti istorikui Pr. Čepėnui.' 
Jis čia pateikiamo įvykio'nei už-1 
ginčijo, nei pritarė.-1 y., nepa-! 
sisakė suklydęs J.). Ginčas vy- 
ko ne dėl Vilniaus užėmimo, bet 
dėl internuotų bolševikų Rytų 
Prūsuose, kurie laisvai žygiuo-j 
davo per Suvalkiją pas savuo- ; 
sius. Pražygiavo — praėjo gan Į 
daug, tai daug kas matė. Len
kų Sopiega — įteikė notą šiuo 
reikalu. Siūlau pąsiskaitytį Liet. 
Ėnck. XV tomo-338 psi. II skiltį j 

.apačioje, kur rašoma apie “susi-! 
maišymą". Parašyta nesąmonė.! 
iškraipytas tikrasis vaizdas. Tai 
perskaitęs, paimk J. Petraičio 
“Laisvę giuant" II tomą ir ten 
skaityk nuo 101 psl., tai susida
rysi tikrą vaizdą . (maždaug), 
kaip iš tikrųjų buvo, žinoma, 
J. Petraičio išvadoms galima ti
kėti, galima ir nutikėti, bet do
kumentams — notoms reikia ti
kėti. . • '

Manau, kad J. Petraitis notų! 
turinio nefalsifikaVQ. Bendrai, J.Į 
Jakšto rašytas laikotarpis apie! 
karą lietuvių su lenkais XV to
me labai blogai pavaizduotas..."

Pas. Kazys Ališauskas 
P. S. Laiškai rašyti Jurgiui Ja-

i wen) žvejo ir krautuvės Mplplė-
i Šimo. R. Asiles laikomas kalėji 

•ne nuo 1079 melų. -

l ------

j Šimkui gyv. Bostone.

Dorrt Go Out Without lt
CtWAM Rob*n« FrtxA/crt 1

OM«mm Rictw-vy-Mt 23230- ------ - - .' - y: — J

! — Busųsio Ugandos diktalo- 
i ’iaus Amino paturėjo anglo R. 
i Anties k'ismas Katrmpalųj -eina 
. iric galo. Iki š’ol.jąp] sekėsi tei- 
i sintis, ir teismas Jtrti išteisino jį 
i dėl dviejų kai Ummų: nužujivmo

KIŠKELIS bevalis

Susitiko
Kartą lapė
Kiški bėginėjant 
Ir, žodelis 
Po žodelio.
Kalbinti pradėjo.
Taip jiems šnekant 
Ir beeinant 
Pasivaikštinėti, 
Kvietė lapė
T urvelį 
Kiškį paviešėti.
O kiškelis
Ausį kraipė
Ir pro ūsus traukė: 
“Aš užeičiau
Ir pabūčiau. 
Bet nameliai laukia.
“Tie nameliai
Juk nesaugūs.
Be langu, be durų.
Nei jie stogo
Nei jie sienų, 
Tik lovelę turi. \
Ten nukritus
Šaltai rasai.
Tu drebėt pradėsi, 
Oi atminęs 
Mano žodžius, 
Tik pasigailėsi.
Gi urvelyj 
Mano šilta. 
Patalėlis klotas. 
Jei norėsi.

Ten ir pernakvoti”.

Taip lapute
Kvietė kiškį.
Liežuvėliu plakė.
O kiškelis
Kliudės, klausės
Ir ii naujo sakė.

žemėj raustas.
Man virai netinka.
PajMkokim 
Sali vietelės 
čh kur nors aplinkui”.

“Ką mes rasim
Tarp tų medžių.
Vien tik šnhą veą. 
Pa* mahe ū • -
Tu sušilsi", 
1 J»pė jam kalbėjo.

nepratęs

sienų glaust 
įkristi

Gali dulkių 
Mano ilgos ausys”.
“Taip, kiškelį, 
Nekalbėki, 
Tent labai malonu. . 
Štai, žiūrėki, . -

. Uodegėlė —
Nors ją glausk prie šono.
Pasipūtus

‘ Ir švelnutė, - -- - 
?”

Ją kiškeliui 
Palei pat nosytę.

paglostė
Ir pauostė 

į Ir laputį gyrė,
Bet ’atsakė:
“Mums pažaisti
Būt geriausia girioj.

.Čia tiek laisvės 
Grynas oras, 
Taip gražų ir gerą, 
-Čia pašoksiu 
Aš polkutę,'
Kaip kiškeliui dera.

. Ir kiškelis,
Stvėręs lapę,
Surietė pakinklius,

. Ir pasuko,
Kad, kaip pūkas, 
Skrido ji aplinkui.
“Tai matai tū,"t 
Kaip mes galini 
Čia paišdykauti, 
Už tatai aš 
Ir nenoriu 
Pas tave keliauti.
Ten urvelyj 
Man bus anksta, 
Kaip aš ten matysiu? 
Ir įpuolęs
Kur į indus, ... 
Juos dar sudaužysiu.
“Neįpulsi,
Neįpulsi,
Ten tvarka geriausi;
O jei kartais
Ir įpubi
Galo gi negausi!

Ten toj mano
Virtuvėlėj
Žalias vynas rūgsta,

Ten turiu aš, 
Ko tik noriu, 
Tik svat^šį trūksta.

Ir kiškelis,
Tai išgirdęs, 
Prie laputės e^O, 
Bet sustok 
Pagalvojo, 
Gal apgaudinėja?

“Juk dar vakar 
Dejavai tu,
Man gyvent ne v berta, -r- 
Kaip dabar jau . . 
Gali būti
Taip gerai iš karto?

“Oi, kiškeli, 
Neprimeski 
Man anųjų žodžių, 
Taip kalbėjau, 
Kai girdėjo 
Miško žvėrys godūs.

Juk žinai tu — 
Nuo padaužų 
Turim viską slėpti.
Jie išgirdę, 
Kur kas randas, 
Panorės pagrobti.
Tai slepiu aš 
Nuo žvėrių tų, 
Ką turiu geresnio. 
O kai tau tai 
Negailėčiau 
Nei skaniausio kąsnio.

Tai išgirdęs 
Kiškis laižės, . 
Laižės ir galvojo,
Kaip iš lapės 
Paminėtą
Vyną išviliojus.

Ir prabilo
Jai nutilus:

Savo vyną.
Čia į pušynėlį.. '

— Amerikoje baigėsi 2'rifetus 
trukęs (eismas, >kūriame jūros 
airtų ieškotojas Nei Fishėr ft* jo 
draugai pagaliau gąvo teisę ; į 
10 milijonų dolerių vertės turtą, 
kūij jie iškėlė iš 1022, m, pasken
dusio ispanų “Santa Maivarita.”5,

vergų laivo 4Q Triylfų nūo T16H
dos pakrančių.

— Hondūro ir JAV kariubrne-
- ' - -v*., - - - , - '* /

nes daliniai veda bendrus ma
nevrus Nikaragvos pasienyje.;

— Buvęs prancūzų mjnistęris 
M. Papon kaltinamas pagalba 
naciams deportuoti Praiičūzijos 
žydus į mirties stovyklas.

Chmųe the oi land -į
inters every 3,000 te 
JB.000 miles tosvoid 
vrąstlnų pašolio*.
poni b* * dom Lo»*d.

Jono 17:17

(H pažinsite Tiesą, o tiesa išlaisvins ju
Jono &32 . • '

'AV RAŽTR 
n awasis’ test ari ent as 

L . <R PSALM AI
LEIDINYS LIETUVIŲ NAUJĄ. {RISTAS 
KIETAIS plast iki \iass viršeliais 
phaktuko kišeninio formato.

KAINA 33L.

CA Bęa 3*1,
--' Dale. U"n. QL 6(u64

------  — - - . .-‘-J: “ > * ■ ‘ _ į
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is a ink t ašis są j ungps

Šauktas tarnybon. Tuo laiku 
valstybė paima iš jo visas darbo 
pajėgas ‘n išlaiko ‘jį. Sąjunga 
paaukoja tam pačiam tikslui tik 

’ piJečių laisvojo laiko dalį, ne- 
i atitraukdama jų nuo profesinių, 
d?rbų ir pilietinių pareigų. Tuo 
būdu kiekvienas, sąjungos pade
damas. gali eiti plačia prasme 
kilnų tėvynės gynimo mokslą, 
kurio karinis paruošimas sudaro 
didelę dalį”. (II, 131).

Keliais 
s sakė,

SU 
is.

metais anksčiau <Pūt- 
jog valstybės armija 
uoti be valstybės, bėl 
y: a g\va, tol turi gy- 
ka i.tom-er.A - Ir todėl

keli ędė žvaigždę yra būti 
kariuomene greta valsty- 

nes armijos: “ne5 vien tiktąi 
ginki-.icles. kovos lauke, kur ar c

M. K. Čiurlio-io dekoraciios e:k;z3S io sumanytai operai Jūratę

tarpius: ėjimo laik:
mijos vadovybėje , nudarysime! (2) prietemas. (3) slaptą at 
viena; bet ir visur ten, kur tau-1 jimą ir (1) dibartinį pasire 
tos ateities.: kuriamoji vaba 
darbas reikalaus paramos, sar-

hvl

Neišspręsta parapijų apsaugos problema
Draugo 1982 metų gruodžio 

mėn. *_’i <1. kultūriniame priede 
yra kviečiami visi pasisakyti dėl 
Vatikano 11 Suvažiavimo po 20 
matu.

Ten savo mintis yra pareišku
si ir prof. dr. Janina Reklaitiėnė 
(Indiana). Vienoje vietoje ji 
rašo: "Kai nėra ašies, kuri būtų 
rato centre, tai blaškomės, ieš
kodami įvairių priemonių para
pijas išlaikyti, jauninio religi
nius įsitikinimus puoselėti, ir 
dažnai niekas nepavyksta. Ko 
trūksta?”

rs nesu profesorius, nė 
tojo mokslo' nebaigęs, bet 
ei savarankiškai pajėgiu, 
ramtys apie ašį man .nėra i 
:s, nes apie tą ašį aš jau ra- 
prieš 15 metų. To straipsnio

p vadmįmas buvo: "Išlaikykime 
ėluvybę parapijose”. Straipsnis 
uvo Naujienose atspausdintas.

• . i

Ten buvau paminėjęs, kad1 
lebonai turėtų būti centrinė 
šis. apie kurią suktųsi visi ra

tukai. Deja, išeina atbulai:.kle
bena- su vaikais jau nekalba lie
tuviškai, . vengia -lietuviškų pa
mokslų, poterių, O seselė Igne, 
šįmet da’.vvavusi Hamiltone su

nyčioje, Brighton Parke, buvo 
surengęs misijas, o joms vad- - 
vauti pasikvietė kun. pranciško.. 
ną. Jis savo pamoksle pastebė
jo, kad tarp lietuvių jaunimo 
nėra pašaukimo į kunigus, arba' 
jis yra labai mažas. Už tai aš ir' 
parašiau atsakymą, kad savai-- 
me niekas neatsiranda. Ūkiniu-1 
kas, norėdamas turėti gerą d< r- - 
Siu. privalo lauką išdirbti ir pa
tręšti. Gi daržininkas, norėda- 
nias išauginti tinkamus vai :- 
nius medelius, jiems neduc 1 
laisvės augti, kain jie nori:

□
•i

nai:

lies

x. T

■mis prasi- 
iisvė ir tau- 
?.rgi šau- 
-Įgalėjo im- 
ė valstybė 
ija: "Kažin

teri'ąi viršūnėse riokso; ca- 
imperatoriai, sultonai, ap-

IvC

ir kiiną laisvėje.
šauliškumas atsirado, kai žmo- ' 

tautos dvasia gus ėmė burtis į didesnes bend-I 
visur, kuri riiomenes. Jis žydėjo pirmyk'-- 
reikalaus tės kultūros laikais, jį buvo ga-

• j Įima rasti žydų patriarchalinėse i 
giminėse prieš Egipto nelaisve j *■ I

H ’

UV3OS 
reikal 
mūsų 
gynėjų”. (II; 129). 

Kalbėdamas apie kariuomesė. ;
kaip tautos riterių branduolį, ir Hr vėliau, kovojant už žadėtąją1 
darnu šauliu bendradarbiavima i ž-me.

? savo tautą ir norėjo surištą, j su .kariais, Pūtvis galvojo apie pas Kaukazo kalniečius, kol jie' 
ipanriotą Įduoti i savo prieši-j atgimusios nepriklausomos Lis-j buvo lasivi, ir pas šveicarus, ir į 
riko rankas”. Dėl t<.s priešas-1 tuvos kariuomenę ir apie tos}pas graikus ir romėnus jų isto- 
os iiriuvim (1- išsiža:L jo se-j kariuomenės idealą. Bei jis ne-| rijos pradžioje, ir kitur, įskai- 

kitos kariuomenės! tant ir lietuvių tautą. Ir mūsų 
tautos pirmykštės aušros laikais

vo d.vs- 's r: erių,; ide-į 
istokratijos, turį žūti”, 
ęsia, jog mūšų tautės 
iEia ‘ “ct'.rs'.d-avė tautos

teisės

OjO H‘

1

Naujosios 
vra vieta

na n jąją.
kūrime

inteligentijaiir iiidbu naujajai

ir kariuomciici. ir
i/ai: ‘:Kė rininku kadras ir armi
ja yra ne tik krašto apsaugos 
valstybinė orgaxii?acija, bet ir 
tanios riterių branduolys. Mūsų
n sujoji m.ehgen'ija yra ne uk 
išmokslintų profesijų kadras, 
bet j- tautos idėjinė aristokrati
ja, jos vadas, šaulių Sąjungos 
uždavinys' praplėsti, . pagilinti 
abi vagas, Įnešti Pauliškais rū
bais apvilkta 
t riškumą į 
kampą. į tą 
d n i ai sirgai 
n iskelio, už

idėjinį tautinį ri- 
tolimą provincijos 
kaimą, kurio šiau- 
matyti ten toli už 
kalnelio, paupyje,

į; kalyje. Įnešti vietoje, neati
traukiant žmonių nuo jų darbo. 
Suprantama, kad tuo nealsisa- 

ma nuo šauliškojo darbo ir 
gyvenimo, centruose, bet turi 

i- nvti visa tauta. Idealas, kad 
•sa tauta, taptų dvasios aristo

kratija, kad visi būtų tėvynės 
gynėjai”. (II, 130-131).

To idealo siekime šaulių Są- 
; unga neturi konkuruoti su ka- 
. uomene: “čia nėra konkuren- 
< jos valstybės armijai. Tikriau 
2 kant, čia yra lam tikra specia- 
i'zartja. Karys, karo mokslą ir 
i u:tu dvasios mokyklą eina pa-

F-

1

t
2

t;

v

įyL•’ir.-

IIVO, ii 
dc-sj

r->

•ai
supti japgklėtų tarnaujančių di-
I-e-n b-’finvinc iv< irt m vhn s

užmiršo ir
— imperialistinės, despotinės
Tarp š-o.s pastarosios 
nės ir šaulių negali būti jokio 
kompromiso ir jokio bendradar-1 savo juodbėrį žirgelį'

kariuome- Buvo panašu, kada bernelis “kas 
subato's vakarėlį mandravojo 

ir kilus 
gandui balnojo jį gimtosios ša
lelės ginti, palikdamas mergu
žėlę liūdėti rūtų darželyje. Tų 
laikų tautosaka, kiek jos dar 

“Istorinis] randame dainų archyvuose, pie- 
” Pūtvis’šia mums tokį žavų, kilnų ritie- 

tvirtina. jog “šauliškumas” yra;, r-iąus tėvjmainio tipą, kad jis įr 
pasaulinis reiškinys, tiek pat, šiandien, auklėjant tautos dva
sinas, kaip ir žmonijos ‘istorija' šią,- gali būti pastatytas kaip 
(neskaitant tiktai,jurvmio žmo-1idealas, ž 
gaus), šaūliškumo psichiniame j mūšų. laiko kultūros ir socialių 
pagrinde glūdi sveikas, instink-1 bei politinių sąlygų reikalavi- 
tyvus asmens troškimas pačiam 
veikliai dalyvauti tautos laięvėš \j( ;
gynime. Tasai instinktas pačiam 
ginti, budėti, nepaliekant'.to . 
vien valstybei, yrą brangus psi-; t 
chinis savitumas, be kurio M 
tvirksta miršta tėvynės meilės 
jausmas. Gi jam esant, .“susida- l 
ro teigiamas morališkai ir fizįš-|j 
kai auklėjas vidurys, kuris su-j 
daro tautos ateities .patvaros-j 
gaivumo tvirčiausią pagrindai’;’-1 
(11,107). . Jt

Nepaisant įvairumų bei skir-c!
tumų visuose kraštuose ir. epo-V | 
Chose, šaulio tipas “vis dėlto turi ; 
ką tai visiems bendra”. (n,iąt)J 

šauliškumas turi ketverius'; ’ 
savo istorinio gyvenimo laiko--

biavimo, kadangi, Pūtvio įsiti
kinimu, despotinė kariuomenė 
ir šauliškumas yra iš esmės mir
tini priešingumai.

Savo straipsnyje 
žvigsnis i šauliškumą'

ETINIAI Į LIETUVA
,’S iš EUROPOS SANDSLTtJ
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žinoma, suderinus su

leidžiama: galutina- pavergti dr 
išn.'udori liaudį.. Tautinė są
monė praryta rdespotinio • impe
rializmo svaigalo... Kūryba ver
gauja mecenatams, žuvus laisvei 
ir tautinei sąmonei, šaulišku- 
mas miršta jo paskutiniam ne
šėjui riteriui Įstojus tarnybon 
vadovauti despoto vergų armi
jai”. (U. 104-105.

šauliškumas atgyja, nors ir 
slaptas, atbusdamas kartu su 
laisvės aušra ir tautų sąmone, 
kaip tos sąmonės gynėjas. “Bet 
iki visiškos laisvės dar toli gra
žu, kova eina daugiau ar ma
žiau konspiratyviai, ir šauliš
kumas, sekdamas tuo pačiu ke
liu. veikia slaptai, žiūrėdamas 
aplinkybių, dažniausiai dengda
masis ne tokiais jau baisiais kul
tūriniais tikslais, išskečia spar-

Aleksas Ambrose,
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ea iškėlė minti, kad) 
ve.Kia priklauso nuo 
gą vadovavimo. Tuo- 
oje pasklido žinia;'lyg 
Igne būtų ką naujo recall
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mis tik protarpiais, tai senį tai 
ten sužaibavus sukilimams, re
voliucijoms”. (II, 105). Bet pa-;u 
’aliau išmušus istorijos valan- j 
lai. šauliškumas ‘‘padėjo atgau- 
J tautų laisvę ir virto didele vie
lai pripažinta jėga. Juo tautinė 
kultūra ir sąmonė aukštesnė, 
tuo tvirčiau išsireiškė ir Šauliš
kumas”-. (II, 105-106).

Pūtvis tikisi, jog atgimusiam
šauliškumui “lemta gyventi ir pj 
tarpti, kol gvvens tautybė, šau-: p<;

* - ■ i ■

iiškumui drauge skirta būti am- m 
žinu tautybės gynėju, jėgos iš- nr 
vada ir šaltiniu... Tautos, ku-1 ta: 
ries sėkmingai sugebės išspręsti J at
saubškumo problemas, apdraus’ Už tai aš 1982 m. rugsėjo mėn. 
savo šviesią ateitį”. (II, 108). į 28 d. Naujienose to savo straips-

Tenai, kur atgijusios tautos ’ nio dalį vėl pakartojau. Fronti- 
bus tiek laimingos, kad turės sa-; ninkai miegojo 15 metų.
vo valstybę, šauliškuma'š turės j Be to, prof. dr. J. Reklaitienė 
tapti tautos kariuomenę-gretai neduoda jokių komentarų, tik 
valstybės armijso. -Santykiauda-' pastato k 
nia ir bendradarbiaudama su (Dėl
naująja, demokratinės valstybės' buvau rašęs prieš keletą metų 
armija, tautos armija — škulis- 'ir nepadėjau klaustuko, o bu
kumas turi laikytis sekančių 1 rodžiau faktus ko trūksta ir ko- 
principų, dėsnių arba krypties:, kių priemonių reikia imtis.
'‘Šiais; atvejais, kur tautos ka- į Tuomet mūsų parapijos kle- 
riuomenės ir, valstybės armijos boras D. Mozeris Nekalto Pra- 
uždaviniai sutaps, pirmoji'• tu-' sidėiimo Mergelės Marijos baž-

Karo teismo 
įvairiomis 1 

laušimą — Ko tūksta? j vusių Solidaru: 
jaunimo auklėjimo aš irgi i ris dirbo Opo

uždaviniai sutaps, pirmoji • tu
rės pasiduoti antrosios vadovy-

dėjimo Mergelės Marijos ba

s i u ou- 
istu, ku*'o a.:

.s ra.
e.

Vienas kaltinamas 
teistas vieneriems ir 
jimo, kiti nuleisti mažesnėmis 
bausmėmis ir sąlyginiai. Jie bu
vo kaltinami leidinių plabnimUj 
kuriuose buvo žinios, “galinčios 
sukelti neramumus ir riaušes”.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iįfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai), 

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

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

I

bei. Ten, kur valstybės kompe
tencija nesieks, tautos šauiiškoji 
kariuomenė veiks savarankiškai 
su savo ideologija ir taktika.

I Valstybė visad žiūrės dabartį, 
tauta .— ateitį. Ji stengsis atgąi-
vinti kartu su pirmykščia -laisve 
pirmykš.čiojo šauliškump tipą, 
pritaikant jį ir tobūlinąnt, atsi
žiūrėdama į naujosios kultūros 
reikaĮayiiiiųs”. (lį 108}.: r 

(Bus daugiau)
<3

50 metų studijavęs, kaip
•ąri IS PRAEITIES ŪKANŲ

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. JSs mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

(r patarė mums toliau studijuotu

KxIum 825. Kieti HrieliaL

1739 S. Halsted St, Chicago, IE 50608

BOMBOS SOVIETŲ ĮSTAI
GOMS LONDONE s

Dvi padegamosios bombos bu
vo prisiųstos sausio 25 d. paštu 
Sovietų įstaigoms Londone. Vię» 
na buvo laiške, kurį gavo Aero
floto įstaiga Picadilly gatvėjeŲ 
Antra atėjo į Inturisto Įstaigą 
Regento gatvėje. Laiškai buvo 
perduoti policijai. Kas juos pa
siuntė, nežinoma.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOSt
> LPilsaiiTORA* Sėtuvių Hterėtttros, mene !r mofcdt 
m. inetraitta. Jame yni vertingi, niekuomet nesensta. V}- eį 

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno. ~ 
7. Raukčio, dr. Karto Griniaus, ♦aip pat 
BAeilaus rtreipaniai bei studijom, Hiu--’ 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašube^ a 
karybos yoveikslais. 365 pusi, knyga ka<ri

finhj šokių pirmūnės Juozės Vai?’T-nien'--. ■■ 
fr^enfea be^jų istoriją ir eigą. Įdomi fk'"*- 
tfema. gėrintis autorės puikiu štilivmf > '
ho.I užkulisiais. Studija yra 151 o-—J

« VIENIŠO ŽMOGAUS ,
tvs Juczo Adomaičio — Dėdės šrrro rv- r-ož- 
g’/venimo bruožų aprašymas, be4 ♦•’rali f-- '. r- 
raturinė studija, suskirstyta T> r
p-mduodama tik už F2.
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jIr-ūSciai parašyti* studija apie Rytpi-ūrin’ 

Labguvos apskričių duomenimis įp-v";
Neturtui. Leidinys iliuntruots^ nrn4^5- ’'oml* 
rtcv«rdž’q pavsdinimaVt Jų vertini*’ | •<
ciudingoje 335 puri, knygoje yra RvtnriHft? '•

3 K4 LAUKIS C1M1. rašytnto* p.> 
rr fn'mal Ir mintys apie asmenis b rtefsa 
maišiais bolševikų okupacijos mrtais. 
bet kainuoja tik 43.

® JULIUS JANONIS, poetą? ete-
{r klaidingai interpretnojarnap gvro-nJro - 

Jt rrto Jašinsko knygoje apie Ju'inu* rprrrt- <■ 
riją. Dabar būtu jj galima pavadinti l-Av^tnin n J 
Knyga yra didelio fetmato, 265 puslapių, kainuoja $6

> BATTRINfS NOVELES, M. Zoečenko taryba J. Va>aiėtc

f !
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Europos tautų pariaiaentas-seijnas 
ir Pabaltijo valstybes
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Tuo metu ęosėriyję buvo. iLi 
atstovų Kai kurie buvo aaks-

Rivfrvi^w Fąrkas (aliejus;Šileikis

O? 
ė

14 ištaško, ©a yra pradžia, toe* 
vis tą nuolatos spaųsfme ir jię 
žiūiąįp viltingai.

(pabaltjeėiai) buvome la
bai tiimkųjį kad čia toks-aptari- 
Xas buvo priimtas, Mes. pąger- i Ufrae tuos čia alyvavusių^ 
pa. famento atstovus, kuria kaL540-00= n>mai»ui. fcįtų socialistas u. vįę-

$22.00 .. * • 1*22 O • -X. M*1 ^Z-LLZV M-D, Ą.UJkA<* flkCU—$15 00. socialistas; 8 t " V - / I
' . . • oejo, uz mus ir prie pąrkunento1

54.00 v.av^siį pcseiyje. susjdaike. Tfj .... • , • -■- 1 rupeų išėję su jais kartu ir visa

$22.00

i
i X- tokri, sa

Naujienos eina kasdien, išskir ant 
sekmadienius, ę.rmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
1L 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

f pabaltiečiąi nusifotografavome. Į opto dar if tas jų pax lame n- ■ te yrą to. parlamento fotografas, j ir kas reikia nemokamai fotografuoja. Vėliau mums davė 15 nuotraukų ir nieko už jas nereikėjo mokėti. Dėkui, pasakei ir tai gerai. Viskas labai g^rąiį suorganizuoją.Po to dr. Bobelis YLIKo vardu surengė priėmimą — vakarienę texts, parlamento atgto-l U ;
NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
n. o J \ ui. iyu> ki 5 vai. popiet, šeštad enia^s,— iki Iz vai.

Naujienų 63 metų sukaktis
Šių metų vasario 19 d. Naujienos sulauks 69 metų. 

Pirmas Naujienų numeris išėjo 19.14 metų vasario 19 d. 
Planavome vasario 19-tą suruošti "banketą, bet negalė
jome gauxi šiai sukakčiai reikalingos salės.

Savo laiku Chicagos lietuviai turėjo kelias sales, kelis 
sodus pievas ir miškus piknikams, bet praeitais metais 
nedalė‘ome gauti, neskaitant kovo 14 d. vakaro, vietos pik- 
nikjlį Dabar Chicagos lietuviai samdosi autobusus ir va
žiuoja kėliau valandas piknikams ii* banketams suruošti.

Neturėdami savo sodo ar pamiškės, užpernai buvome 
pasisamdė gana patogią!Vietą piknikui pačioje Chieagoje. 
pas Amerikos čekus. Vieta buvo gera, miesto centre, tik
tai edenas blokas nuo S. Western Ave. Buvo galima pri
važiuoti Western Ave. autobusais ir automobiliais. Seni 
lietuviai; gyvenantieji Brighton Parko kolonijoj, galėjo 
pėsri piknikan ateiti.

Besiruošiant piknikui, mirė pikniko vietos savinin
kas. Jis jau buvo liguistas. Turėjo daug dirbti. Turėjo 
taverną ir aukšta tvora aptvertą sodą su keliais dideliais 
ąžuolais^. sudarančiais puikų pavėsį, gerą salę šokiams, ir 
vietos užkąsti. Šeimininkui mints, pikniko vietą admi
nistravo šeimininkė. Ji užgiedojo tokias kainas už pavėsi 
pačioje Chieagoje, kad neapsimokėjo pikniką ruošti. Rei
kia įdėti labai daug darbo, bet pelną nusineša vietos savi
ninkai. Pernai Naujienos pikniko nesurųošė. Suruošėm 
banketą Martinique salėje. Nenorėjom važiuoti šimtą my
lių ar daugiau į pikniką ar patogesnę salę. Užtat šiais 
metais Naujienos ruošia banketą pačioje Chieagoje, Mar
tinique salėje, esančioje Evergreen Parke, 94-tos gatvės 
ir Western Avenue sankryžoje.

Negalėjome gauti salės vasario 19 d., šeštadieni. Ne
išėjo ir sekantį savaitgalį. Salę gavome tiktai kovo 6 d., 
Salė paimta. Kviečiame visus Naujienų draugus minėtą 
dieną, 4:30 vai. popiet, būti nurodytoje salėje. Minėtu 
laiku susitiksime, pasikalbėsime ir troškulį numarinsime, 
o 6-tą valanda bus vakarienė.

Paprastai, sukakčių proga, spausdindavome sveiki-

$24.00! 1
§5.00 j dua'i šitą nutarimą užsienių reL! kabį perduoti kiek-I vieno krašto vyriausybei, ir pas- 

$48.00; kui perduoti Jungtinių Tautų $26'00 'Drkclcn zacijos komisijai ir pagaliau. paspausti, kad ir Madri- . do ka”tereącijoje, kuri bus tęsiama vasario mėn., kad irgi būtu rkditos tas dekclouizaciosi ktoįvimąs,Qlito. von Habsburg man sako: vamsl kurie mus palaikėPamalu, lašas po lašo ir akmę- už mus kalbėjo. Patį technikinį į organizavimo darbą atliko po- pogrindžio spauda — citupja n^s l*ėbąi puikus vy-j Kroniką ir Aušrą. traį ji.S yfą inžin.ięriuš vienos i Visas, tas p^famęąto atstovų cheminės firmos Paryžiuje, jo kalbąs gauna 'kiekvienas delega-• žmoną ponia Venskiene redaguo- ccijoą paryš Išverstas į jų krašto ja Eltą prancūzų kalba. Apart kąlbas; Laikraštininkų buvo su-iŠ lietuvių dar buvo atvykę ! važiavusių iš įyąUHĮ kraštų. Man dr. Norkaitis iš Vokietijos, dr.Bobelis VLIKo pirm,, p. Zigmas Jūras iš Didž. Britanijos. Iš lati yįų buvo du atvykę, vienas Šve-

nimų programą, bet šiais metais męs, ir sveikinimų pro
gramas nesuspėsime padaryti. Naujienų globoje išaugu
sieji įvairūs klubai, draugijos, ir organizacijos galėtų 
įdėti sveikinimus pačiose Naujienose.,

Naujienos yra padėjusioj visai eilei organizacijų iš 
: mažos grupelės išbujoti į didelius vienetus. Pradėjo rū
pintis savišalpos, kultūros ir visuomeniniais klausimais. 

• Naujienose iš metų į metus ėjo pranešimai apie klubus, 
draugijas ir įvairius vienetus. Tvarkingai vedamos drau
gijos šiandien turi stambias sumas pinigų taupymo bend-

■■kąs, antras iš Muensterio pa- i varde Kadelis, jis; yra jų iofor-
rovėse. Būtų gražu? . gąd. vadovybės, .pasinaudojusios nacijos biurą vedėjas. 1$. Ėstų 
Naujienomis, dabar Užsakytų stalus bankete. " ' ‘ ......... . . .

Banketas bus. Martinique restorane, bet maisto kai
nos, turint galvoje pabrangimą, nebus tokios aukštos, 
kaip prašomos kitų ^organizacijų.-Bilietas vienam asme
niui bus Klubuifpaėpitiš.-'sialą, ka^ųptų S200 desim-.
eįai žmonių. Jeigu kuris klubas nenorėtų išleisti tokios 
sumos, tai galėtų užsakyti pusę stalo,- susidėti su kita 
panašia draugija. Už'$20 žmogus galės skaniai pavaka
rieniauti ir išgerti. Dęgtinės svečiai galės gertį. tiek, kiek 
norės. Patirtis rodo, kad naujieniečiai nepasigeria. Jįe 
geria su saiku. Martinique savininkas naujieniečius pa
žįsta. Pas jį jau buvo .suruošti keli banketai. Žmonės 

- galėdavo gerti kiek tik norėdavo. Bet jis. pastebiu kad 
i patarnautojos neturėdavo sunkaus darbo, nes alkoholio 
perdaug niekas negerdavo ir —kas .svarbiausia-— pasi
gėrusių nebūdavo. . ■ ’

Kviečiame ir lietuvius politikus atvykti į banketą. 
Naujienos visą laiką pritarė lietuviams,> pasiryžusiems 
įžengti į pelitinį šio krašto gyvenimą. Naujienos supažin
dino lietuvius su šiame krašte veikiančiais įstatymais ir

i papročiais. Jos aiškino, kad naudingiausia* kai patys 
žmonės tvarko savo reikalus. Politikai seka pajamas ir 
žino išlaidas. Jie pažįsta žmones ir- gali pasirinkti pado
resnius ir ištikimesnius visuomeninėms pareigoms atlikti. 
Be dienraščio politikams sunku pasiekti žmones Naujie
nos padėjo visai eilei lietuvių. Būtų grąžų* kad ir jie 
kovo 6 dienos popietę paskirtu Naujienoms. Bilietus gali 
iš anksto įsigyti pačiose Naujienose. Kviečiame .atsakin
gus, organizacijų atstovus ir paskirus asmenis.. Bankete 
rasite senų pažįstamų ir draugų.

j buvo tik vienas iš Vokietijos, jų veikėjas. Viri šitie pabaltie-• ęiai ir parląntonto^'ątotąyai; ku- ^rIe kalbėjo už mus,_ susirinkome . i vieną t puošnų restoraną, kurio grin^yątaip žibėjo, kad aš uią-
’ liuksusinis įrengimas. Laike . tos vakarienę^ dr. Bobelis pasa- . kė kalbą. pa to atsiliepė, ir parlamento nariai.Vėliau, man p. Venskus, ku- . ris, ten, viski organizavo, pasąkp- jo„ kad kai. kurie to parlamento atstovai į am kalbėję: “Žinai, dar niekad tokio atsitikimo nę- buvo% kad mes kokią nors tąu' tinę grupę gintumėm ir, kad po to mus sukviestų ir taip tokia puikia vakariene taip gardžiai mus pavaišintų”. Jie buvo lą-. bai patenkinti ir jiems pasiliko labai geras Įspūdis ir prisiminimas. Taip visas šitas dalykas mums labai džiaugsmingai ir praėjo. Po to aš neilgai ten pa- . si likau ii* nemačiau, kokia reakcija į tai buvo spaudoje. Bet Frankfurter laikraštyje, dieną

kąlbas. Laikraštininkų buvo su
binti iš: to parlamento. Tos sekretorės, kuri dirba parlamen- . to vicepirmininko. įstaigoje, vyras yra vokiečių karinės aviacijos viršiniukas- Tai čia tokie gėri ryšiai. Aš? buriamas tik tep, supratau kaip svarbus., mums yrą du dalykai: iš vienos pusės Bendruomenė, kuri turi kultūrinius reikalus tvarkyti, yra .tvarkoj. ' .. ■ Įs kitos pusės, męs. negalime

teka arčiau susipažinti su vienu olandų dienraščio redaktorium. Nuoširdus žmogus. Jis į kiekvieną parlamento posėdį vis atvą- žiuoja. kiekvieną mėnesį , ir ten būna ir seką, pažįsta tuos žmm; linčiuoti, ir panaikinti savo po-Jis labai viltingai žiūrį į j litinių partijų, Balgrsnnę. viena 1*. _ . " 5 ■ - padarys - daugiau mūsųvisųomen.ęi, kitą, ąiažiau, bet jos gali kalbėti į Europos atitinkamas partijas. ./■ y'-.--Visos valstybės, ąr.ydtoyh'si Prą^ųųįriį^. ar ItąĮįją, ar Wokie-

nes;. .... ,.šitą' Europos apsijungimą,, jis! sako: “Dabar- nebūtu įmanoma;- ; kąd kiltų karas tarp VokietijosPj^ęūzajos.. Neįmanomas šitas dalykas. Gal ir yra kokių priešingų nuomonių, bet kaip , pa§ jų$ Amerikoję.nęs ir šiaurinė? valstybės-kąrią-^ vo savo tarpę — buvo didžiausi daugu-^ęięšai, o. dabąr jus.esate yiėniųb m^e yra s.Ojęiajįst'aięir. įorikšęio-— susijungę. Europa irgi ėe ■ iiys demokratai; yrą į ir kokios , lįą tokio apsijungimo ^feliu”.■■■' taiĄtirį.ės^gipįp^:. Iri-^bąry nįū'sųReikia. - pasakyti, ką^. mūsų sociMis^, kM prąiiyla; į Europos r eikale^dijeJ^ręikšmės. tųręjoparlam ento sociąlstj^ — būna ir aąrnęniąiai ryčiai.' Čia gražiai reikšminga. Tmpj jąs. ręįkri pąšk^rhąyo. ĖpŽ- Venskų?,.' žilio-' proteguoti,/ tegu jąs gyvuoja, ma,. paskatintas YLIK6 pirm:- 'męs. negalime, jųnjjinčiųoti; ar nipkp čir. ^obelio. Mątote; Vęnš jos’turi daugiau/ ar inaziąu na- kųs. gyvęndąmąs Paryžiuje..: rių. Jpš; turi' -savų reikšmę ir gą- ’ (Čia yra mažutė pertrauka — Ii mums atlikti, tam tikrą nau- turėjaų. apversti rekorderio ką- dingą įr svarbų uždavinį, Saky- .setę. A PL). To pariamęptovii šiipę’j^ pąš mūs. vrą veiksniu, cepirmininkąs Ketschyęa krikš-r kurie bendru rinkimu išrenka čion:s demokratas, Venskaus savo valdybas, tas yra tvarkoje, ' dęąugąs, iš to bendro veikimo- labai :gerąL' Ęef yrąikįtų veiks- Jis pasakė Veniui: “KaĄa t^ų nių,'kųriė sudąryti partinių gru- ęeikės kokie dalyko, tu pasakyk pių irgi, labai puikų; jpėl to, kad man ir aš padarysiu. Jie paląi- jos gali atlikti tokį..ąvarbų užda- ko telefouinius ryšius. To par- vinį mūsų naudai, kuris vyksta , lamento vicepirmininko sekreto- Europoje.rė yra vokietė, kibai paslanki. Ąš labai džiąugiuosį šituo ląi- Kada yra koks reikalas, ji .pa? mėjimu ir ęsu dėkingas, kadEuropoje.. Ąš'labai džiaugiuosį šituo ląi-ALTa ir-niaiie pasiuntė. Ten su-pąieš tai, jau buvo atspausdintos] skambina Į Paryžių Venskui.ilgas straipsnis — per pusę pus-Į Tie parlamentarai turi, plačias sidarė lietuvių delegacija, ku- hpio, kur išdėsto pabaltiečių I teises ir už telefoną nereikia mo- ri tikrai buvo reikalinga. Aš iš reikalą pasiremdami net mūsų kėti, jei ir toliau reikia paikam- . (Nukelta j •» u?
jLozas švaistas besėliu. Susivokia, ogi Purpliai. Dažnai, dažnai ir 

dirbtuvėj, ir kambary, ir mieste pasiilgsta jų. 
. Padvelkia toks lengvas gaivus savųjų laukų, pie
vų oras. Vieversiukai spirgėdami tiriena, plazda 
giedrioj žydrynėj. Ogi pušų kvapas, jaunųjų 
sprogstančių pušelių sodrus kvepėjimas. Gegutė 
tik juokiasi, kvatoja. Jai pritaria volungės, dagi

liai. Laukiniai karveĮįąį svajingai ūbauja, Mer
kyje taškosi, šokinėja žiežulos, meksrai, ir ly
džiai narsto.

Plačiai, iškilmingai sidabro dūžiais dąnnpl 
dannn! skamba Perlojos varpai. Saulė skąisti* 
maloni, šventadieniškai linksma. Visur tokia pa-

ELDORADO
(Tęsinys)

Dienos slinko nuobodžiai ir vienodos. Tik 
dirbtuvė ir toli priemiesty skurdus pigus kamba- 
ryse trise su tos pat siuvyklos merginomis. Vis 
skuba, pasiutusi mašiniška skuba. Vos spėja pasi
ruošti maistą, pavalgyti, pailsėti ir vėl skubiai į 
darbą. Valgis, poilsis, darbas ir doleriai. Dau
giau nieko.

Darbas ilgas, po dešimt ir daugiau valandų 
per dieną. Oras siuvykloj visadą sunkus, nepaso
tinąs plaučių, žiemą troškiną skaudą gąlya nuo 1 įąima, tokia jauki ramuma. Baltos, margos skąr 
visų šildytuvų. Vasarą vėl karšta, tvanku — šutas relės, paraityti sijonai, pilki švarkai, raįtį ya^

’ TT ‘ ‘ *’ " *’* žįųoti kaip upeliai srovena į savo mielą bažnyčią?
Po bažnyčios, grįžus namot šūkauja, būriuo

jasi jaunimas. Tuojau dainos, kad užtraukia su
tartinę, nutirpsta viskas ligi paskutinės gyslelės.

visų šildytuvų. Vasarą vėl karštą, įvairu _ 
ir prakaitas- Išeina į gatvę — vien uį ąpikakįę^ 
— rudos, mėlynos, pilkos, juodos. Lenda, zuUna 
akis ir užtemdo viską. Įkyriai erzina, kankina. 
Kitos sulamdytos, apspurusios, riebiu prakaitu 
tirštai apveltos. Ir gaila: kokios jos švarios, dai
lios ir lygios buvo atiduotos iš rankų.

Laukia sekmadienio, bet ir tas pranyksta, 
kaip sapnas, čia reikia apsiskalbti, vienas kitas 
drabužis susitvarkyti. Čia rūpi ką nors sutikti, 
pamatyti, k ir nors į viešesnį pasirodymą nueiti.

Darbas savaime paskęsdavo jose. O čia ne laikas 
SUtirpdo. darbą, bęt. priešingai — darbas suryja 
visą laiką jr taip išvargina, kad nežinai, kada atsi
gauni. Dirbi ir bijąisi su kaimynu šnektelti, sau- 
gąis, kad garsiau neprasijuoktum. Tuojau ir ma- 
tąi pasipiktinusį bosą, beaytėjantį prie tavo darbo 
stalo. Nuoląt jis sęfcą.

itejučiomk prasidėjo vizijos, taip ir ne
lauktai ir nutrūko jos. Sąmonė vėl sugrąžino į 

Į tikrovę. Vėl girdi už sayo lango tą patį tramvajų 
|^tukšmą, žviegimą, sunkvežimių bildesį. Mato — 
beveik nieko nemato. Sena pajuodavusi gretimo 
namo siena. Mažas erdvės tarpelis. Pro jį palšas 
dwuų ir dulkių užtrauktas dangus. Nei dainų, nei 
jųqkęų pei paukščių giesmių.

1 Dar didesnis graudumas gniaužia širdį. Ilge
sys didėjįa. Toks skausmingas ilgesys kaupiasi, 
bręsta, kąip kūno skaudulys betvifikstąs pątrūkti 

_ įr išmesti visą liguistumą, ft pradžių tas ilgesys 
Ligi padangių pakelia, čia dainos, o čia žiogų 'dmmstas, be aiškaus pavidalo. Bet nuolat |>ran- 

. dinamas ilgainiui išryškėja. Net nuostabu kokia 
paprasta ir džiugi mintis iš to puoselėjamo ilge-

rVW‘Ol

kadriliai, lakštingalų suokimas. Aibės jų paupiai:
Tik lenktyniuojasi, plyšta ligi vidurnakčių.

Būdavo ir darbo, sunkaus darbo, bet jis ne- šio išsprogsta. Tarytum žavus stebuklingo kvapo 
užguldavo tokiu slėgimu ir prievarta. Neatimda- ijedąs beviltiškai lapuojančio.'' ir vis nepražystan- 
vp visų dienų ir viso gyvenimo ligi beriItiŠkumo. Sos kambarines gėlės. Svaigi mintis: “0 kad vėl

') kartais tokia prislėgta, pumęstą, niekam nerei
kalinga ptriiiinta, kad krinta į lovą įr nežino, ar 
ilsisi ar kenčia susiki imtųsi.

Kūnas pa.-V i; to. pamestas lovoj, o. siela pabė
ga. J. toli t • K'-, kur plaukia lengvu šviesiu de-

Ir .dirbant būdavo laisvesnių protarpių. Dažnai nęęs kartą pamėginus pamatyti Lietuvą 
darbą palydėdavo daina, vienas kitas juokas. 0 I šita mintis, tapusi siekimu ir tikslu, dąr dau- 
pasišnekėti galėjai, kiek tik tau lenda. Padirbai, giau sustiprėjo, kai miss Mary susirado sąu vy- 
paskpbėjai, bet kažkaip nejučiomis, vis pasilik- rišką atramą. Taip, ji dabar buvo tik misa Mary, 
damas laisvas. Ir to laiko, rodos, marios būdavo. Niekas daugiau Mariote nebevadindavo. Zari mer-

». įĮi^Į^Į'iyĮiii1 HpŲĮįiHjiĮiii .(n.’.p.xtt'.UL i..'. /..' '"j 
gina pasirodė. Išaugo, subrendo, kaip po vešliais 
lapais pasislėpęs agurkiokas. Veidas skaistus, put
niai apvalutes. Lūpytės -r rasotos vyšnios, tik pa
siek ir ragauk. Akys ryškios, žvitrios, plaukai 
šviesūs, palaidai pakratomi. Viešumoj nuolat gy
va, linksma, daugelio mėgiama. Tasai ilgesys 
gilesnė buvo jos sielos Žaizda, retai viešumoj te- 
parodoma. Ko-ne-kd, bet jau kavalierių netrūko 
jai. Ne vienas jų. kur tik susipažinęs, nepasigai
lėdavo nei laiko, nęi kermašavų. Palydėjęs tik ap
silaižydavo: “Na ir dzūkįotė kad ją kur šimtas!”

Ji pasirinko tiktai mister. John Tarvydą. Bu
vo malnerių piknikas. Toli už miesto, gražiame 
pušyne. Kažkaip padvelkė savo krašto oru, aplin
kuma. Vięu |ik lUtuyiai, nors jau kitoniški, su- 
amerikonėję, ypač jaunesnieji. Vistiek be galo 
buvo linksma ir smagu.

Ten ją nusivežė brolis. Čia ir supažindino. 
Taip jai John pritiko prie širdies, kad jau iki pat 
jo mirties kartu ėjo tup pat gyvenimo keliu. Jau 
tame pušyne iki vidurnakčio daug ką spėjo apie 
John patirti. Jis daug jaunesnis negu ji buvo at
vykęs į Ameriką su sąvp tėvaįg. Lankė vietok mo
kyklas, buvo prasilavinęs, pamokytas. Per Euro
pos karą savanoriu stojo į ekspedicinį Amerikos 
corpą. Narsiai' kovojo vokieČfų fronte. Turejįp 
karinių pesižymėjimų, buvo garbingas- legionie
rius. .

i (Būk

1 — Nanucnns. < h <*340 . Fr|\ 5-7, 1983
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VALAKU VĖJAI
U2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

vokiu adresu;
Maujienus, 1739 S. Halsied St, Chicago, IL 6Utitss

men. 13 d. 12 >4'15 ĮJ- 
luvių namuose. Akademiją ruo
šia sekančios organizacijos: a-v 
troito Žurnalistų sKyiius, i au
tines s-gos skyrius ir Vaium 
Girėno Klubas. Kas atliKs iuecianu artimieji ir draugai au>* lankyti. azu.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchester Community klinikos 

Medicinos direktorių*
1933 S. Manheim RcL, Westchester, UI. 
VALANVQB; 3 V darbu dienonu. 

ir kas antrą šeštadieni 8—3 vai 

TeL; 562-2727 arba 562-2728

Europos tauty
pariamenras-seimas...

(Atkelta is 4 psi.?

SUSIRIK KIMV Strasburgo parašiau 10 straips-: '•?tuų svaigiausiems musų iam- rasėiams, Kau butų musų visuomenė inionnuoia. Man, iouOo,

TEL. 233-3553 
Servtca 855-450*. Pa«« 06054

DR. A. B. GL£V ECKAb
GYDYTOJAS* IR CHIRURGAS

$t*ECIALYB>: AKIŲ LIGOS
W07 West )03ra Strwi

Valandos pagal »im

Lietuvi y Motery A ps vie tos draugi
jos metinis nariy susirinkamas įvyks 
šeštadieni, vasario 12 d., 1 vai. popiet 
38o8 S. Union Avė. Narės prašomos 
gausiai dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikaių, kurduos teks tinkamai 
aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

DK. FRANK PLECKAS
DPIGMETRiSTAS

- KALBA LIETUVIŠKAI
2*13 W. 71rt St T»L 737-5149 

Tikrina aki*. Pritaiko akiuiui 

ir “contact lsiue>".

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU, PUSLtS Ik 

PROSTATOS CHiRURGUA 
2*5* WEST *3rd STREET

Ofiso telefonas; 77*-233% 
iMidaaaiee Me&i 443-5541

Detroito naujienos
Detroito Lietuviu Organizacijų 
Centro pranešimas visuomeneiD. L. Organizacijų Centras per 40 metų kasmet rengia Vasario 16-sios Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventę, šiais metais toks . minėjimas įvyks Dievo Apvaizdos parapijos salėje vasario 13 d. 12 vai. 15 min. šventės proga bus telkiamos lėšos Lietuvos laisvinimo reikalams.DL Organizacijų • Centro valdybą kaip šios šventės rengėja, prašo, kad kiti veiksniai ar organizacijos nerinktų aukų salėje ar prieškambariuose. DLOC laikosi statuto ir daug, metų tradicijų. Prašome organizacijų laikytis tvarkos.
.... D. L. Organizacijų

Centro Valdyba

A. A. inž. J. Gaižučio mirties

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

JŪ2Ū CENTRAL AVE. 
st. Petersburg, Fla. 3371b 

TeL (813) 321-4201

BRK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdTMMte 
ŽEMA KAINA 

en imam Master Chart* 
u vihA Korteles.

R. SEKS N AK Tat 925-30*1

MOVING 

Apdrausta* perkraustymaa 
ik įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 87*-13*2 arta 37*499*

SOPHIE BARČUS
4ADUO aeiMOS VALAHOOl

faštiriifniiiĮ ir sekmalieniak

SWirn WOPA • 1490 AM 
tmuHvejamea H mūsų studijai 

Marquette Parka.

Ved«|a — Aldone Deufcuą 
TeM4 771-1543

“Lietuvos Aidai”
KAZt S«AZDilONYTt

7159 Se. MAPLEWOOD AVI- 
CHICAGO, IL 60C29

Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

Liį i

'Mm uiiys le>; (rkiiej us)

1729 S Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

vo misiją atliko. Kiek žinau bu-, vo kviestas ir jbenoiuome^.eui atstovas, bet jie buvo suirukay-’ ti (?), jie negalėjo (ar nenoie,,o. A. Pi.) atvysi!. Ką gi pauary si. iDabar šitas (Pabaltijo valstybių okupacijos) reikalas pajudėjos Musų reikalą remia raip- tautinė institucija ir h.ui opos žmonės, kalbą Euiopos mm jonų žmonių varnu, kaa sietuva turi būti laisva. Ir kai aabar palygini mūsų 1918 metus, kana pasaulyje buvome visai nežinomi į - musu'kratos. O aato rjmsabyla milijonai už mus, tas mums j , ,, - 

t
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DUONA PER PIGIJei kas turite kokiu klausimų ir jei aš sugebėsiu, aš mielai sakysiu. (Seka gausus, bsa.»,i-~ .. „ . . , .•.. . , .& ; Sov. Sąjungos nuėstuose paste-stiprus ir entuziastingas ploji-!, . Tt . , ,. . , .bimas maisto prekių pristatymo ir paskirstymo pagerėjimas. Ta-1.Labai gaila, kad dr. kun. J., čiau stovėjimas ^eilutėse dabar jos kaina liko nepasikeitusi — i 18 kapėikų už kilogramą. Iš i” skaitytojų laiškų, ypač jaunimą, ar | Kepyklų vedėjų pasisakymų ir

Andropovui perėmus valdžią, vieni iš didžiausių duonos val-. ’? Maskvoje ir kituose didesniuose1 gytojų pasaulyje. Jų kepyklos
® wlor hinz'A A.or rn^fllG TYlil tnYin

Prunskis neperskaitė tos priim- j yra daugiau rizikingas, nes iru’
Į • • •* J t 1 . . ”T-) — - 1 - , . < • .. t • 1 ‘ i.’ • ‘

per metus iškepa 21 mil. tonų - duonos, tvirtina ’‘Pravda”. Per į ! paskutiniuosius d eš imtmcčius |
tos rezoliucijos pilno teksto. Bū-1 licija gavo įsakymą tikrinti, sto- “Prąvdostų buvę labai įdomu.Klausimų buvo daug ir įvairių, jį ne darbo metu vykdo apsi-Į maisto pramonės ministerio pa- bet dėl laiko stokos jų, nėinmė-įpirkūuą. Labiausiai kreipiamas?| dėmesys į vodkos eilutes. i

vinęiuosius. ? .įduotojo Kolomietso pareiški- . i mo, galima pasidaryti išvadą, '; Įvestoji kontrolė ir maisto pre- Į .^ad duonos kaina yra .per pigi ir padaugėjimas sumažino. ei- j -monės dėl. to nustojo jai pagar-
vienerių metų prisiminimas Kinijoje turės užtrukti ilgiau, s^. tiesiai iš dėžių, buvo parda- «jog daug kur jos nemaža suše- vhįėjami po 2 fhblius už kilogramą Egipto apelsinai, o mė-

siu. (Pabaiga)

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

1605-07 SO. HERMITAGE A VENUS 
Tel. 927-1741 - 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

tIODEkNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS-

TĖVAS IR SuNUS
vi ARQUETTE FUNERAL HOME

/ ’ v” /y •* -4. •— Sekretorius George Shultz tylės. Neseniai Maskvos gatvė-joos. Ir tikrai, duona tokia pigi,Prisiminimas ruošiamas kovo negu . planavo.
COSMOS PARCELS EXPRESS 

CORPORATION

fiama gyvuliams ir paukščiams. 3e to, kepyklos, norėdamos iš- sds parduotuvės aprūpintos šal- pildyti savo metines normas, dytė jautiena ir Aviena tokiais} ^epa duoną dideliais kepalais, kiekiais, kokie anksčiau būdavo kurių žmonės negali suvalgyti, tik-per komunistines šventes ir u ^aiP daug duonos išmetama. sukaktis Geresnės kokybės viš- Kiti laikraščio skaitytojai nusiteks, iniportuotos iš Vengrijos ir j skundžia, kad duonos kokybė Vakarų Europos, papildo savo pablogėjusi ir ji greit piėksta.
Licensed by VNESHPOSYLTORGGerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.

Visuose mušu skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu 
aukštos kokybes prekių prieinamomis kainomis.

Informaciją ir nemokamu katalogu prašykite mūstj 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose*

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel: (212) 758-1150, 758-1151

Apple-Valley, MIril 55124 
Sc. Boston, Mass. 02127 
Bridįgfeport, ConrL 04^11 
Chicago, IH. 6^429 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. U806 
Grand Rspids, Mich. 49^5 

Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N J. Will 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. GS701 
Miami Beach, FL 33139 
Montebello, CA 90640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Ps« *9141 
Pittsburgh. Pa. 1SIM 
Waterbury. Cornu »C671O 
Worchester, Mass. CWt 
Youngstown, Ohio 44503

gamybos liesą paukštieną, ir kilogramas kainuoja 3 rublius.Sustiprindama darbo drausmę, valdžia už tai žada daugiau prekių ir geresnį jų paskirsty mą. PraLgintos krautuvių, atidarymo valandos, kad darbininkai-po darbo turėtų daugiau laiko apsipirkti.
1

.Kolomiets tai paneigia ir sako, ,og dabar jau duonos kepimo .lormų pianai keičiami, ir kepėjai keps didesnį skaičių, bet ma- .esnių kepalų.Paliekant tas duonos kepimo jroblemas. kvla minus, kodėl ‘Pravda” paskyrė visą laikraš-j Jo puslapį tai ruginei duonelei? 
“Pravdoje” atspausdintas ii- j greičiausia, d ’?“?: krins. buc giausias straipsnis apie duoną, j ?a

Iš jo galime spręsti, jog tuo rei- • “° duonos kaina bus eita, ir žmones pamažu prie ruošiasi.kalu ateityje gali-būti naujų Į -Plūdoj vyksta p patvarkymų.Skaitoma, kad Sovietai yra
KNOW YbUR HEART

Paryši kampanija butų nuo- klausimais.reikmenys kol i

!TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

f

s^OUkAfV<w 
4TAKMAVIMAS

IUR.1M1 

KOPLYČIAI 

USOSK MlISTC 

□AL fit

Xr •Uorių

2033 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telei. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
(424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Feb. 652-5245

KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai

tSAN VaNCE n GEURGB aOKIN1

Alkitea automobiliams pastatyti

| mų ir transfA;! ! .<iti būtiniausioj i Kas neminimi.Iš ekonuuuuio sumažinimas maisto ir kitų pre- Kių subsidijų, Vengrijos pasku- (iniųjų 12 metų praktikos pavyzdžiu, padėtų įvesti daugiau racionalią kainų sistemą ir palengvintų valstybės biudžeto naštą.i Kokia praa.-.e, ..ai. pavyzdžiui, I dūlina tek a p;„ . o turguose kol- *ūk;u agaiKui Kamuoja 15 rul>- lių už Kilogramą ir pomidorai ap-e 10 rublių. Įl aėiau pigi duona yra viena sovietinio socializmo simbolių; panaikink jį, ir svarbus Sovietų socialinės sandaros dės byrėti. Kai Andropovas padaryti, tada bus Dėti apie naują posūkį sovietinėj ekonomijoj. F. T.(Iš Eu ropos 'Lietuvio)

taško imant,

ramstis pra-

f

STEPONAS G LAUK LR SŪNŪS
(LACKAWIC3

i42* (Viayi STKEJT* K&faMu; r 121
’128 SOUTHWEST HIGHWAl, tDL*, 111 814-44'

BUTKUS - V ASAIT1S

i

pasiryš tai 
galima kak

r«G: OLymptc
612-432-3935 
6Y7Ą68-8764 
203-367-2863 

WA $ -1737 
384-1738 
Q2-5402 

SI 6-361 -5960 
201-341-9118 

J-LM44 
203-2334600

FO 3-8569 
305-532-7016 
213-727-0884

-O 2-’446 
373-8783

4- 5451 
3-2583 
3-4818
5- 9586

PTa&ffeld Ava. NE

45 Sfcc'T'd Avt.

144 Milthury Sfr

HE? P HOUR HEART FUND
’** * .1

CH 
PO 
GL
HU

HELP 
*> 

L 1

6? 
Slate

CkicRjjn, luino*# 60621
TrieL 778-5374

ta 4 Un I /> 8:30 rtL vakaro. 
VLsoa laido* iš WCEV stoEm.

bangs 1450 AM.
St Petersburg, FU, 1X30 vaL p-P- 

iš WTIS stoties, 1110 AM bangs.

1214 N. 5th Street
492S Old York Rd
i 307 E. Caraon Sfrt

.*1 and follow

PETRAS BIELIŪNAS
12591 

6O«9 
1S07

1f2 Ma^ St. .
Spring field Ava, 

TSdb? Park St.
241 Fourth Street

' S c 7 W «>> or vo
1800 W. Beverly Blvd
1329 Beu lev ard

W 8-28AJ
Rl 3-044

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax he Ins rotCFc yayc systems own natural 
rhythm overmghi Gentlyr Dependably. try it tonight. 
You'll hke the tdief m'the tnemfhc 
Chocolated or pills. Ex-Lax k 
“The Overnight Wonder*

•X* So CALIFORNIA iVTc < Afayctu 1-3371

...u
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Saturday-Monday. Feb. 5-7.» — NaujeRos, Chicago, DI
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
- VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

milelui Čikagoje arba Tarybos 
skvriams vietose.

tj

J Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklausomy 
Bmybės—Vasario 16-sics minėjimas Įvyks šia tvarka: 

šeštadienį, vasario 12 d.
• 12 vai. vėliavų pakėlimas ir žuvusiųjų pagerbimas 

Jaunimo Centro sodelyje.
Sekmadieni, vasario 13 d.

• 10:30 vai. pamaldos šv. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. Šv. Mišias atnašauja vysk. Vin
centas Brizg-ys, pamokslą sako kan. V. Zakaraus
kas. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. Lino. 
Vargonais groja Alvyda Eitutytė.

• 10 vai. pamaldos Liet. Ev. Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioje. Pamaldas laiko kun. A. Tra- 
kis. 11 vai. Zionų bažn. — J. Juozapaitis.

• 2 vai. popiet: akademinė dalis Marijos Aukst. mo
kyklos auditorijoje. Kalbėtojai: vicekonsule Ma
rija Krauchunienė, kongr. Richard J. Durbin ir 
dr. Antanas Pranskevichius, tema “Pabaltijo vals
tybės TSRS imperijos sudėtyje: perspektyvos”. 
Meninė dalis: montažas “Lietuvių tautinių šokių 
išraiška”.

,7 Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos gau 
■įs šiai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir akademi- 
(t joj’e dalyvauja su savo vėliavomis. 1

Perduodamas JAV LB Lai
kinojo Organizacinio Komiteto 

. ir stvo linkėjimus, drauge reiš
kiu viltį, kad budėdami Lietuves 
išlaisvinimo ir lietuvių tautos 
gelbėjimo kovoje, taip pat ener
gingai ir vieningai dirbsime JAV 
Lietuvių Bendruomenėje 
dž»am lietuvybės išlaikymo

di 
rel

parodė, kad kiekvienas jų mie
ga vidutiniškai per parą po de
šimt valandų.

i — —— - —
Prel. J. Balkūnas, { 

.JAV Lietuvių B.ndruo- 
meuės Organizacinio !

Komiteto pirm. I
Iš .Jungtinių Amerikos Vals-1 

tybių Lietuvių Bendruomenės i 
pasižadėj mų Amerikos Lietuvių 
Tarybai 1953 metais.

—Jenas Lengvinas, iš Gage 
Perko, Chicagoje, savininkas 
vasarvietės I nion Pier, Mich., 

! lankėsi Nauj enose ir Įteikė 
. paramą su geriausiais linkėji
mais naujiems metams. Dėko-

DU UŽDAVINIAI. ŠVENČIANT
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ

L Sustiprinti ir atgaivinti sa-' jame už šią ir nuolatinę paramą, 
vo moralę. Dorovingas lietuvis Į _ Gavome žinią> kad mirė 
negales atsižadėt savo gimtosios p?ulin?. Peskin gyv. st p£ters. 
kalbos .r savo tėvynės, o savo burgi Fla H buvo 'ilgametė 
vaikiu atiduoti svetimiesiems,, xaujjenu sfcaitvtoja. Reiškiame Į 
nes moralė reikalauja visur ir ’ inc I
visada išlikti tuo, kuo Dievas . 
skyrė būti, būtent — lietuvius 
tik lietuviais...

užuojautą jos artinusiems. .
— Herila Drejeris, iš Gage 

Parko, ‘ pratęsė prenumeratą ir 
j pridėjo $17 Naujienoms pa
remti. Dėkui.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

2. Antra mūsų pareiga — pi
nigais remti Lietuvą laisvinan
čias organizacijas, vadinasi — 
VLIKą ir ALTą. Visi žinome,. =------ o---- » ------
kad ir smulkaus dalyko neatlik-; Angeles, Calif. Sekmadienį 
si be pinigo, o ką bekalbėti apie'---------- — ----

— Muz. Aloyzas Jurgutis, bu
vęs c-ikagietis, dabar gyvena Los 

i, va
sario 20 d. 12:30 vai. Šv. Kazi-

— F. Nork< s ičius, gyv. Vaka
rų Vokietijoj, Lechersv.g. 7170 
Scbsvaeb-Hall, norėtų surasti 
Amerikoj gyvenančius;

L Vytautą Jušką, ir
2. Pilypą Naruti, dipl. 

gyvenantį Chicagoje, III.
inz.,

šiuos asmenis arba juos pa-'. 
ŽįsianČAis prašau atsiliepti vir-j 
šuj nurodytu adresu. Jiems bū
siu dėkingas.

F. Norkevičius

— Turite lietuviškų rašomą 
mašinėlę? RJkia nurašvti rank
raščių. Praneškit kainą už pus
lapį, su viena kopija.

Arėjas Vitkauskas 
309 Varick Street
Jersey Citv, N.J. 07302

XmuL Že«t4 — Pardavimui 
MEAL ESTATE FOR SALI RIAL 1ST AT i FOR 1AL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY!
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

Du miegami ir du kambariai skiepe.

TAICOMA KLAIDA 
š. m_ sausio mėn. 27 dienos

Naujienose atspausdintame ra- Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 
v. . a «r -r-t 1 O mitn fTOr^7OC Aluminumšmyje BALFo Cicero skyriaus 
susirinkimas” dalyje, kur ’išvar
dinta to skyriaus valdyba, per 
klaidą buvo parašyta ALTo val
dyba, o turėjo būti BALFo val
dyba. Z. J.

Visos aukos turi eiti Lietuvos laisvinimui
kos lietuvius JAV Lietuvių Ben
druomenės vardu, kviečiu bro
lius ir seseris Vasario 16-osios 
sukaktis paminėti kuo Įspūdin
giausiai ir, jas minint, morali
niu pritarimu ir piniginėmis 
aukomis stipriai paremti Lietu
vos laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuosi Į organizuotus Lie-

Brangūs Amerikos lietuviai!
Vasario 16 proga mes, lietu

viai, jungiamės iš naujo sutar
tinai remti Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymą ir visais bū
dais siekti, kad lietuvių tauta 
gyventų amžinai.

Šios didžiosios lietuvių šven
tės proga, sveikindamas Ameri- j tuvių Bendruomenės vienetus ir 

. . jau po Bendruomenės šūkiu su-
(sibūrusius Amerikos lietuvius.

* prašydamas,, kur. ir kaip gali, 
aktingai prisidėti prie Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakčių mi
nėjimo ruošimo visose lietuvių’ 
kolonijose.

Laikau savo pareiga priminti 
JAV LB LQKO nusistatymą,, 
kad Vasario 16 minėjimo paren
gimų pelnas bei visos aukos turi- 
eiti Lietuvos laisvinimo reikar 
lams ir kad tie pinigai turi būti 

_ ’ perduoti Amerikos Lietuviu Ta-
. • • r -K v

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Liko)

Skambinti YĄ 7-9107
• ’ . -.A’ , -

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

American Travel Service Bureau
*727 S. Western Ave^ Chicago, BĮ- 60643

Telef. 312 238-*787
* Kumoknaif patamarimas užsaknnt lėktuvą, traukiniu, laivų kdio- 

'dų (cruiaet), vienbučių ir automobilių nuomavimo rererv&cilai; Parduod» 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva Ir kitus k.'aktua; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teiktame Infor
macija* vjsaL* kelionių reikalais

• Taupykite gknsdami Chartered Uktuvala, tik seLna reservuoa vietas 
i9. anksto — prie! 45-80 dienų.

tokį milžinišką darbą, kaip Lie- miero parapijos salėje (Los An- 
tuvos- laisvinimo darbas. Tad ‘ S1 
Lietuvai laisvinti reikalinga au-Į 
koti kartą Į metus mažiausia vie
nos dienos uždarbį, o turtinges

;eles) parapijos choras savo 
naujam vadovui A. Jurgučiui 
rengia susipažinimo popietę.

— Petras^danavičius su žmo-
ni dąr daugiau, nes jie turi pa- na> Marquette Parko, lankėsi 
au'o i ir uz tuos, kurie neturi; xaujjenose> pratęsė prenumera-

- • • • tą ir Įteikė $55 Naujienoms pa-
(Ištrauka iš prel. M. Krupa- j remti. Dėkojame už vizitą, nau- 
vięiaus kalbos Amerikos lie- dingus pokalbius ir nuolatinę 
tuviams 1958 ni. vas. 16 d.) paramą. .

ka
v

(Iš LKDS biuletenio) — Harry Ilga ūdas, iš Hart- 
i ford, Conn., rašo; “Siunčiu 
jums $100 čekį. Tai bus už vie- 
nerių metų laikraščio prenume- 

*^tą, o likutis — Naujienoms pa
remti. Su nuoširdžiais linkėji
mais viso geriausio jums”, šir
dingai dėkojame.

— Dr. Jonas Tautvilą, iš Gary, 
: j lnd., Naujų Metų proga atsiuntė 
l$20 Naujienoms paremti. Nuo- dėk, už ši ir nuolatine 

KURIAM GALUI MOKĖTI ; ^parama.
DAUGIAU? ‘- - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - -

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTI 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

“LIUCIJA”
Mike Šileikio apsakymų knyga 

“Uncija” jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

ATSIMIEGA

Viena Japonijos draudimo kom-f 
panija. apklausus! 315 šimtame
čių ir vyresnių šalies piliečių, 
paneigė Įsigalėjusią nuomonę, 
esą, solidaus amžiaus žmones 
kamuojanti nemiga. Apklausa

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • BIPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515
V.WAW.WAWAVAW.'.V;

ii Naujai pasirodžiusi
Į DR. ANTANO RUKŠOS

ii 619 puslapių, kietų viršeliu knyga
įį . ^3

I KOVOS DĖL LIETUVOS
i NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (PersiuntimuFpridėti $1) 
Siųsti čekį:

L Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, TL 60608

nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
i langai, švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto lotftas.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžimngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

INSURANCE _ INCOME TAX 

2951 W. 63rd St. 
“ Tel: 436-7878

D t M E S I O 
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pančiu 1^- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAI TIE 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
i Reikia Darbininku Ir Darbininkių

HELP WANTED

I SISO.’OO WEEKLY PAYCHECKS 
1

t TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dau^. 

oadėti teisininko Prano ŠUL(. 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis-.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų a riminiswaeijo^

(fully guaranteed) 

working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your ■ name and ad- • 
dress to: American -Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77, 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

Dengiąpie ir taisome visų rū- 
šią stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue

• Chicago, Il 60629

►.•t

BUSS.-OPP. — 
Biznio Proga

IN TOWN
- Mieste

Laikrodžia! tr brangenyNa 
Pardavimas ir Taisymas 
2644 W««t Hth Streat 
T»L REpuNlc 7-1B41 • \

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CRICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, yisuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimu*.

Dr. A. Gum — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
n1 etų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą■ ______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais 

_ Minkštais viršeliais, tik

Dr. A- J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

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

dedant 51 perriunthno Išlaidoms,

>8.00

84.00
83.00

82.06

BARBER SHOP FOR -SALE 
MARQUETTE PARK AREA 

Must sell — retiring 
735-7793 or 476-1256

PARDUODU BATAMS TAI
SYTI VISAS REIKALINGAS 
MAŠINAS IR ĮRENGIMUS.

4010 S. MAPLEWOOD 
Telelonuoti 

376-3691

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60631 Tel, YA 7-5980

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

JL ŠIMKUS '
Notsry Public 5 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, girmniij 
iškvietimaL pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4101 S. Archer Ave.

Tel. 523-3685 (Pr.)

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

60642, . 4244654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iii 6 vaL vakaro, 

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedik Ava. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ '‘NAUJIENOS* .

fi Naujenos, Chicago, DL — Saturday-Monday, F«b. 5-7, IMS


