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Naujienų steigėjas, dienraščio spausdintojas ir garbės 
direktorius, mirė kovo 21 d. naktį. Pašarvotas St. Lack 
ir sūnų šermeninėje, esančioje 2424 W. 69th St.

Atsisveikinimas įvyks antradienį, 7 vaL vak.
Į Lietuvių Tautines kapines bus-išlydėtas trečiadienį, 

kovo 25 d., 10 vai. ryto’.PREZ. R. REAGANO ADMINISTRACIJA ■: PILDO JO RINKIMU PAŽADUS
• -RUOŠIAMASI SUBALANSUOTI 1981 METŲ BIUDŽETĄ
J z • . . ,

• WASHINGTON^ P-C.— Sek
madienį .per; ABC. televiziją, 
“Klausimai ir atsakymai” pro
gramoje, buvo .klausinėjamas 
Biudžeto (lirektorius David A. 
Stockman. Atsakydamas į Mau
simus, jis pareiškė šiuos pa
grindinius dalykus:

- 1983 metų biudžetas bus 
sumažintas 65 bilijonais dole
rių. Tokia suma nereikalingų 
federalinių išlaidų jau surasta. 
Tačiau, norint laikytis preziden
to Beagano rinkiminės kampa
nijos pažado subalansuoti 1984 
metų biudžetą, reikia dar rasti 
$20 bilijonų. Stockmanas atsi
sakė jas detalizuoti, nes Jvon- 
gresas dabar svarsto 1982 metų 
biudžetą.

* Dabartinės ekonominės pro
gramos yra palankios dirban
tiems neturtingiesiems, kurių 
padėtis buvo blogiausia. Progra
mose numatoma sukurti naujų 
nuolatinių darbų, sumažinti 
nuošimčius už paskolas, ir ma
žiuli infliaciją.

— Kongrese susidarė demo
kratų vadovaujama opozicija, 
norinti pažeisti prez. Reagano 
ekonomines programas ir prieš 
biudžeto mažinimą. Kongreso 
atstovas Carl D. Perkihs, demo
kratas iš Kentucky, švietimo ir 
Darbo subkdmiteto pirmininkas, 
sekančia savaite šaukia viešus 
tyrinėjimus bei apklausinėji
mus, ypatingai dėl nuoskaudų
švietimo srityse. Stockmanas 
tvirtina, kad komitetas nenorės

Kovo 25: Gabrielius, Glodenė, 
Amė, Tolhardis.
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rasti tiekos, bet remsis iiŲanksįo 
kviestu- “ęk^ęęAu” parc^njajs.

- Administracijos ir Biii&L 

to direktoriaus pasiūlymai ne
gali būti atmesti rimtų prie
žasčių. Senato Biudžeto komite
tas priėmė biudžetą ir pasiūlė 
ji tvirtinti didžiausia balsų dau
guma.

~ Stockmanas pageidavo, kad 
būtų peržiūrėta mokesčių siste
ma, tačiau pareiškė, kad nega
lima balansuoti biudžeto keliant 
mokesčius.

BAIGĖSI ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS

. WASHINGTON, D.C. — Ang
liakasių unijos ir kasyklų atsto- 
sai pirmadienį pasirašė naują Remiantis Chicago Housing
darbo sutartį. Unijos preziden
tas Sam Church pareiškė, kad 
susitarimą turi patvirtinti unija 
ir visi unijos nariai.

Pagal seną tradiciją angliaka
siai be sutarties nedirba. I^abai 
trumpas streikas gali paliesti 
160,000 angliakasių. Dabar ne
legaliai streikuoja apie 12 tuksi, 
angliakasių septyniose valstijose.

— San Salvadora sekmadie
nį'’ pasiekė dar 12 JAV karinių 
patarėjų. Dabar Salvadore yra 
56 tokių JAV patarėjų.

— Praeitais metais JAV gy
ventojų skaičius padidėjo 1.6 
mihjoho.

— Buvęs JAV prez.. Gerald 
Fordas pirmadienį susiliko ir ta
rėsi su Kinijos vicepremjeru 
Tengu Hsiapingu, FdriĮas nuvy
ko į Kiniją 6 dienų vizitui. Jis 
ten nuvyko pagal prez. Reaga
no patarimą. Fordas norėjo įti
kinti Hsiaopingą, kad JAV, 
Reagano vadovaujamos, laiky 
sis tos pastos pozicijos Sovietų 
Sąjungos ^atžvilgiu, kokios lai-
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TURI IŠAIŠKINTI, KAS SUMUŠĖ BYDGOŠČIO DARBININKUS
GEN. JERUZELSKIS S (’SIR C PINĘS LENKIJOS 

PASIENYJE VYKSTANČIAIS MANEVRAIS

Pirmoji dal’.s Cabrini pastatų 
buvo pastatyta 1912 melais. < 
Rajonas buvo apgyventas netur- 

: tingųjų ir jame buvo nemažai ir 
kriminalinio elemento, už tai jis 
ir buvo pravardžiojamas “Ma
žoji Pekla’”.

Projektas buvo pavadintas 
Motinos Frances Čabrini vardu. 
Ji buvo italė vienuolė ir rūpinosi 
neturtingais italais, imigrantais, 
apsigyvenusiais šiame neramu- 

: mų pilname ' rajone. Motinos 
1 Gabriui namai buvo 2 aukštų r 
ir pastatyti apgyvendinimui 
586 šernui, dirbusių karo pra- 

| monėje. Antrajam Pasauliniam 
karui pasibaigus,. karo pramo
nės darbininkai su savo šeimo
mis paliko šiuos pastatus. Jų 

j vietoje- iš pietinių valstijų atvy
ko tūkstančiai juodųjų, ieškap- 
bių darbo Cliicagoje, ir apsigy
veno šiuose pastatuose.

1961" metais lame rajone pa-
statė taip vadinamus William 
Green Homes, ir prijungė prie 
Cabrini projekto. Dalis ^vyen- 
tpjų fš .Motinos" Cabrini natini 
persikėlė j naujuosius keliolikos 
aukštų William Green pastatus.
Apie 80$2 apgyvendintųjų buvo 
juodukai. JaumėjŲ karingi juo-- 
duk.aį?'is.udai‘ė stiprias gatvių 
taip va^naMas “genges”, kurios 
'terorizavo Cabrini namų gyven
tojus 1960-1970 m. 1970 melais 
buvo nušauti du policijos tar
nautojai, patruliuojantieji pa
status.

Tada policija ėmėsi žygių ap
valyti “genges” iš Cabrini pa
statų. Buvo sunaudota apie 10 
mil. doleriu vyriausybės fondu 
pertvarkant gyvenvietes, kad 
jos būtų saugesnės gyventi.

“Gengių” aktyvumas atgijo 
1980 metais. Eilė asmenų, kurie 
1970 metais buvo nuteisti, grįžo 
iš kalėjimų ir apsigyveno Cab
rini namuose. 1980 m. birželio 
mėn. vėl buvo nušautas policijos 
patrulis.

Authority žiniomis, Cabrini 
projektas turi 14,000 registruo
tų gyventojų ir maždaug apie 
6,000 neregistruotų.

šeši šimtai iš tų rezidentų yra 
aktyvūs “gengių” nariai ir apie 
2,000 — jų šimpa tiku.

PASITRAUKĖ BURMISTRĖS 
FINANSŲ PATARĖJAS

CHICAGO, III. — Edwin Yčo
UI, buvęs burmistrės J. Bvrne 
finansinis patarėjas, formaliai 
pasitraukia iš darbo nuo š. m. 
kovo 31 dienas. Kaip finansų 
patarėjas jis gaudavo $100,000 
atlyginimo į melus.

Burinislrė Byrne pareiškė, 
kad Yeo • padėjo sutvarkyti fi
nansus, kurie buvo chaose, ir 
stabilizavo finansine miesto 
padėtį.

— Sovietai išbandė naują erd
vių ginklą, taip vadinamą “Sa
telitų m<-džio(oją”. Pasiekęs tai
kinį, jis pats susprogsta, kartu 
padarydamas žalos paliestajam. 
Jis taikinio nesunaikina, bet pa
daru taikinį neveiksmingą. Ofi
cialūs Amerikos asmenys labai

Buvęs prez. Gerald Fordas išskrido į Pekiną išaiškinti 
prez. Reagano poziciją kas liečia Sovietų Sąjungos 

-< lejgrą visoms kannyninėms valstybėms. __SEKRETORIAUS A. HAIG LIUDUKASSUKĖLĖ BEREIKALINGUS KOMENTARUS
AI ANOM A, KAD SEKRETORIUS NETURĖJO LAIKO

' ATIDŽIAU PASTUDIJUOTI GAUTU ŽINIŲ ?C? -;

LAN SALVADOR, Salvadoras. 
—• Praeitą savaitę sekretoriaus 

|A. Ilaig padalyti pareiškimai 
apie reikalingą paramą Salva- 
dorui nebuvo atidžiau pastudi
juoti. Dabartiniu metu Salvado
ro vyriausybė veda tyrinėjimus 
apie nužudytas amerikietes. 
Neatsargus sekretoriaus Haig 
parfeiškimias praeitą trečiadieni 
palietė ne tik žuvusiųjų vienuo
lių gimines Amerikoje, bet ir ve
damą tardymą pačiame Salva
dore.

Kaip tos vienuolės buvo nu
žudytos, tuo tarpu dar nenusta
tyta, bet plačiai kalbama apie 
galimybę, kad jų mašiną galėjo 
kulkomis suvarstyti kelią sau 
gojusieji Salvador^ kariai. Ar 
taip buvo, ar ne, tuo tarpu dar 
nenustatyta, bet prileidžiama, 
kad tokia galimybė galėjo būti. 
KulkoYnis suvarstyta mašina 
rasta netoli kelio, vedančio iš 
sostinės į aerodromą. Netoli nuo 
rastos mašinos rasta duobė, ku
rioje buvo 4 amerikiečių mote
rų lavonai.

Būtų buvę geriau, kad sekre
torius Haig Senatcf užsienio ko
miteto posėdyje būtų visai- ne 
lietęs to klausimo.

Salvadoro kariai puola 
įsiveržėlius

Iš fronto ateinančios žinios 
rodo, kad Salvadoro kariai, ap
supę dar vieną įsibrovėlių cent
rą Hondūro pasienyje, vykusiai 
įsibrovėlius suvaldė. Operacijo
se dalyvauja apie tūkstantis Sal- 
vaddro karių. Jiems* padeda vie 
tos ūkininkai.

— Nuo š.m. kovo mėn. 22 d. 
vienos uncijos pirmos klasės 
laiškas kainuos 3 centais bran
giau, t y. .18 centų. Už atviruką

PATARIA NENAUDOTI KARI
NĖS JĖGOS PRIEŠ KUBĄ
WASHINGTON. — Senatorius 

Charles Percy pasikalbėjime su 
Cable News Network pareiškė, 
kad šiuo momentu JAV turėtų 
nenaudoti jėgos prieš Kubą, ku
ru aprūpina ginklais kairiuosius 
sukilėlius Salvadore ir kitur.

Sen. Percy pažymėjo, kad ad
ministracijos oficialūs asmenys 
kategc'riškai paneigė sklindan
čius gandus, kad JAV ruošiasi 
pa naudoti karišką jėgą prieš 
Kubą. “Aš priėjau išvados, kad 
dabartinės mūsų naudojamos 
ekonominės sankcijos prieš Ku
bą verčia ją ieškoti artimesnių 
santykių su JAV. Gaunama pa 
galba iš Sov. Sąjungos, apie $2-3 
mil. kasdien, yra nepakankama”.

Buvęs ambasadorius Kuboje 
įspėja JAV laikytis kietos poli
tinės linijos prieš Castro vyriau Į 
sybę. Earl T. Smith, buvęs am- j 
basadorius, kai krito Batistes! 
vyriausybė Kuboje, pareiškė, * 
kad kdmunistinė Kuba pasidarė 
stipriai ginkluotas tramplinas 
Sovietų ekspansijai į Vidurio 
Ameriką. “Negali būti nei ko
egzistencijos, nei detentės su ko
munistine Kuba. Rusija _jra pa
keliui j Centrinę Ameriką; Nika
ragva yra antroji Kuba. Mes tu
rime kur nors pastoti kelią šiai 
ekspansijai. Atrodo, kad prezi 
dentas Reaganas tą stabdomąjį 
punktą pasirinko Salvadore”, 

i baigė pasikalbėjimą buvęs am
basadorius E, T. Smith.

i — Jugoslavijoj, Moravijoje, 
I iškrito tiek daug lietaus, kad 
I sugadino daugelį kelių ir sulai

kė susisiekimą.

k — Pirmadienį aukso unc’’<»
’*ainavo $527.

VARŠUVA, Lenkija. — Lešek 
Valensa įsakė Varšuvos darbi 
ninkams nutraukti pirmadienį 
planuotą streiką. Valensa buvo 
sutaręs su premjeru Jeruzelskiu 
nutraukti streikus, kol bus bent 
dalimi atstatyta Lenkijos ūkio 
sistema. Nuolatiniai streikai 
ir ankstesnė netvarka tiek išar
dė Lenkijos ūkį, kad teko įvesti 
racionavimb korteles ne tik mė
sai, bet duonai ir kitiems mau
to produktams.

Premjero ir Solidarumo uni
jos pirmininko susitarimas ture 
jo baigti steikus, bet provoka
cinis užpuolimas darbininkų 
Bydgoščio mieste tą reikalą su
komplikavo. Ten labai žiauriai 
buvo sumušti Solidarumo unijos 
tfrganižatoriai./ Vienas tiek su
muštas, kad teko jį be sąmonės 
nugabenti į ligoninę.
^Valensa pareikalavo. išaiškint i 

užpuolikus. Jis nori, kad nus.r-
kalteliai butų .surasti ir nubaus 
ti. Premjeras leido S< lidarumo 
unijos organizatoriams kviesti 
Bydgoščio darbininkus stoti Va
lensos vądpvaujamon darbinin- 
kųunijonrį;

Pats - premjeras Jeruzelskis j 
nežinojo, kas galėjo Bydgoščio* 
mieste • atsitikti. Jam pavyko 
nustatyti, kad Bydgoščio polici
jos vadas buvo, uždraudęs pulti j 
Solidarumo unijos organizato 
rius. Jis įsitikino, kad nė vienas 
policininkas nepakėlė rankos 
prieš darbininkus. Taip pat nu 
statyta, * kad nė vienas karys 
organizatorių nepuolė ir nemu
šė. Darbininkų nepuolė ir karo 
policijos atstovai. Teko apklau
sinėti visas jėgas. Nustatyta 
kad nei premjeras, nei kiti pa 
reigūnai nedavė įsakymo pulti. 
Premjeras prašė duoti jam dau 
giau laiko, kad galėtų išaiškint: 
mušeikas ir nustatyti tikru? 
nusikaltėlius.

— Mes lauksime, kad mušei 
kos ne tik bus išaiškinti, bet su-

Sekr. A. Haig pareiškė, kad 
JAV patikrins Vidurio Ame
rikon ginklų siuntimą, bet 
ta operacija gali būti pra
vesta be įsiveržimo į

CABRINI GREEN PASTATAI 
DĖMESIO CENTRE

CHICAGO, Ill. — Miesto’ m?- 
rė Jane Byrne pareiškė, kad 
Gabrini-Green daugiabutis dan
goraižis bus išvalytas nuo kri
minalinio elemento. Jos vyras 
Jay McMullen pareiškė, kad jie 
išsinuomavo 2 miegamų butą 
16 tame dangoraižio aukšte ir 
ruošiasi ten gyventi. Gyventojai 
jam pareiškė, kad ten gyveni
mas yra panašus į pragarą že* 
mėje.

Chicagos valdiniu namų pir
mininkas Charles R. Swibel pa
reiškė, kad merės nuosprendis, 
nors tik simbolinis, padrąsino 
140,000 valdiškų namų gyvento- 
jų ir sustiprino jų moralę. Jis 
sako, kad Cabrini name 100 ar 
150 kriminalistų terorizudja ten 
gyvenančius 14,000 asmenų.

Policija ir specialūs agentai
ten dabar ieško ginklų. 1974 m. 
name apsigyveno dabartinis At
lantos meras Maynard Jackson, 
bet dėl kriminalo siautėjimo 
greitai išsikėlė. Jis giria pastan
gas prieš kriminalą.

KU KLUX KLANAS SKUN
DŽIA KOMUNISTUS

MERIDEN, Conn. — šešta
dienį čia turėjo viešą mitii.gą 
KKK organizacija. Tarptautinio 
komiteto’ prieš rasizmą nariai ir 
Komunistų darbininkų partija 
išprovokavo muštynes, kuriose 
buvo sužeista 25 asmenys. 'K> 
nūletas prieš rasizmą yra suda
rytas iš jaunų ir ispanų 
kilmės asmenų.

KKK vizardas Rdl Viikin~on 
pareiškė, kad paliestos jų civi
linės teisės ir prašo federalinę 
valdžią dalyką ištirti ir atiduoti 
teismui.

imti ir nuteisti, — pareiškė Va 
lensa. — Jeigu vyriausybė ne
pajėgs nusikaltėlių išaiškinti, tai 
tada organizuoti darbininkai pa
dės išaiškinti mušeikas.

Premjeras Jcruzelskis : ina ir 
krašto apsaugos ministerio pa
reigas.. Jis turėjo padėti i šalį 
Bydgoščio įvykių tyrinėjimą ir 
zykti j pasitarimą su Varšuvos 
pakto valstybių ministeriais ir 
karo vadais. Jis turėjo ji. ms 
aiškinti apie esančią įtampą pa
čioje Lenkijoje. Gen. Jeruzelskis 
Airės leisti kitu valstvluu karo 
jėgoms įžengti į 1 enkijos t< ri- 
tdriją.

Labai jautrus yra Varšuvčs 
pakto karo jėgų įžengimas į 
I.enkijos pakraštį. Gen. Jeru- 
z* Iškiš turėjo k isti čekų, rytų 
vokiečių ir rusų karo jėgoms 
įžengti į Lenkijos teritoriją, bet 
jis turėjo prasyti, kad kariai 
neprovokuotų vietos gyventojų 
ir nesukeltu nesusipratimų. Jis 
dėkojo Valensai už nutarimą ne
streikuoti nė dviejų valandų, 
kaip iš anksto darbininkai bu* 
vo nutarę. Jeruzelskis prižadu 
nįuięikis Haižkmti..



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
TONAS .ADOMAVIČIUS, M. D.

Pyktis, neramumas sukelia ligas.
(Paul E. Baer, Ph. D.)

Gyvenimas su tėvu, sergančiu j orėje. Sakysim, tas lietuviškas 
p įkeltu kraujospūdžiu, gali vien j nesutikimas su savu broliu yra 

daug žalos mums nešantis. Me>dėl to pakelti kraujospūdį ki
tiems šeimos nariams. Kai vie- , tol vienas su kitu dėl svarbos 
nas šeimos narys turi negerumų nid bei menkesnio dalyko nesu- 
dėl turimo pakelto kraujospū-: sitarsiine, kol mes savas asme- 
džio, jis sunkiai kontroliuoja Į nybes nesužmoginsime, šis ga 
savą pyktį ir nesėkmingai tvar-!vėnios laikas kaip tik ir tinka 
kosi su kitais gyvenimo sunku- i mums daugiau žmoniškesniais 
mais. Tokios to asmens sunkė- f tapti per savų jausmų sužmogi- 
nybės neigiamai įtakoja vaikus j miną, 
ir kitus šeimos narius. Tada ir 
kiliems šeimos nariams 
pakilti kraujospūdis.

Yra mediciniškų davinių, ku
rie nurodo, kad pykčio sulaiky
mas gali būti dar vienas veiks- 

paskatinantis

Tt&ė

Mil

BalandisM. Stankūnienė.i žmoniška asmenybė yra pati j 
: vertingiausioji žmogaus savybėj 
■ Be žmoniškos asmenybės nėra,! 
nebuvo ir negali būti taikingo j 
įsnicns. Visi tie mūsų tarpe nė- į 
žmoniški elgesiai yra simpto- 

nys, paskatinantis atsiradimą unas atsakingose pareigose atsi- 
pakelto kraujospūdžio. Kai tu- ■ radusių asmenų sumenkintomis 
ris pakeltą kraujospūdį tėvas be ‘asmenybėmis. Todėl liaukimės 
žodžio neigiamai- veikia žmoną dejavę, 
ir vaikus, šie, norėdami rainy ! kodėl mes tarpusavyje taip pe- 
bės, nesipriešina žodžiais tėvui j šamės. Dabar buc

‘ jie pyktį nuslepia savyje 
da tokiems šeimos nariams 
pakilti kraujospūdis. >i žino-j 
gus neišventiliuoja savo 
jis gali tapti nuolatiniai pakeitė 
kraujospūdžio savininku.

Atlikti bandvum su ktį žo 
džiais neišreiškiančiais asmeni
ni* s nurodo, kad tokiems padaž
nėja pulsas ir pakyla antras 
(diastoiinis) kraujospūdis.

Išvada: Reikia visiems rūpin
tis, kad mūsų tarpe vyrautų ra
mybė. šalinkime visas priežas
tis, kurios gali mūsų tarpe ne
ramumą sukelti. Pirmiausia- tu^ j» ‘ 
rime tvarkytis su savais nusitei
kimais. savais jausmais vie
nu žodžiu sakant, reikia mums 
kiekvienam šioje gavėnioje tvar 
kytis su nežmoniška asmenybe. 
Asmenybė yra sudėtingos sme
genų veikios pasireiškimas įš

vienas kitą klausinėję i

stalo — valstybinė ir tautinė 
vėliavos- Pakalbėjo ir kun. Sa
vukynas.

9 -vaL malda į Šv. Kazimierą 
susirinkimas baigtas. Pirminin
kas A. Zakarka kvietė vaišėms, 
šeimininkės padengė stalus ir 
juose buvo pridėta sumuštinių, 
įvairiausios rūšies pyragaičių, 
kurie viliojo dalyvių akis. Prie 
to dar buvo ir airiškos kavutės. 
Vaišinomės ir šnekučiavome apie 
gražią patriotinę ir kultūrinę 
Vyčių 68 m. veiklą.

Po to Rūta Dagienė skambino 
pianinu, o Irena Rakaitis ir Ale
xander Shulike traukė ameriko
niškas bei lietuviškas dainas. 
Įsijungė ir publika, ypač p. Ru
dokas savo stipriu balsu. Jis man 
priminė, kad gavėnia. Aš jam 
pažymėjau, kad kovo 13 dieną 
2 vai. popiet kan. V. Zakaraus
kas šv- Mišiose davė šliūbą jau
navedžiams E. Kirkus ir M. Ka- 
raliūnaitei. Jau iš vakaro per 
Kryžiaus kelių pamaldas repeti
cijoms rinkosi filmininkai, įvai
riais aparatais nešini. O per jung
tuvių Mišias filmavo apeigas ir 
gausiai susirinkusius dalyvius. 
Juokėmės — O laikai, o papro
čiai! Gavėnia!!!

Po U vaL vakaro skristėmės 
džiaugdamiesi gražiomis šventė
mis, iškilmėmis ir vaišėmis.

Pirm. A. Zakarka ir kun. Sa
vukynas btivo pasipuošę žalio
mis gėlėmis.

Padarytos pirmo ir antro 
laipsnio Vyčių nuotraukos ir pa
siųstos žurnalui “Vytis”. Nuo
traukas darė Mrs. Janula.

Iš viso dalyvavo apie 40 as
menų. K. Paulius

Kovo 18 i 8:15 vai. vak. 112 
kuopos pirmininkas A. Zakarka 
pradėjo susirinkimą ir visus pa
sveikino su Šv. Patriko švente 
Pakvietė dvasinį vadą kan. V. 
Zakarauską sukalbėti maldą. 
Prašė savo malda prisiminti a.a. 
Vyčių*veikėją Ed. Krivicką. Po
nia Z. Nemicki perskaitė proto
kolą. Jis buvo priimtas.

Pirm. A. Zakarka pakvietė 
vieną po kito valdybos narius 
oadaryti pranešimus. Po prane
šimų pirmininkas perskaitė gau
tus laiškus.

Reikia pripažinti, kad Vyčiai 
su savo vėliava organizuotai da- 

Į lyvavo Vasario 16 šventėje. Tai- 
Ipogi daug narių organizuotai 

dalyvavo šv. Kazimiero šventė
ja j e Ciceroje.

Kan. V. Zakarauskas daly
viams priminė apie šv. Patriko 
lirišių šventę ir apie jų gražias 
maldingumo tradicias.

Reikia susirūpinti mūsų reli
gine padėtimi ir jaunimo pasi
metimu. Pavyzdžiui, 9 metų ber
niukas apiplėšė banką; 13 metų 
berniukas užmušė dvi moteris 

| ir atėmė pinigus; 10 metų ber- 
1 niukas jau buvo 19 kartų suim-

reikia suspausti bintu (ace ban
dage) ar specialia kojine;
2) pavalgius reikia vartoti pc 
dvi tabletes aspirino per parą;
3) reikia vartoti vaistus, vadi- į.tas už įvairius nusikaltimus... 
namus DIPYRIDAMOLE, žino- į 1979 metais areštuota 12,900 jau- 
ina, reikia būti gydytojo žinioje, šuolių už kriminalinius nusikal

timus, o 1981 metais — net 18,000 
areštuota. Grąžinkime Dievą į

j gyvenimą, nes ateizmo dvasia 
pernelyg įsigalėjo mūsų jauno
joj kartoj.

K. P. priminė, kad Naujieno
se buvo aprašyta šv. Kazimiero 

? ir iškilmės Šv. Antano 
bažnyčioje. A. Gabalienė apie tą 
šventę reportažą pasiuntė į “Vy
ties” žurnalą.

Ponia A- Gabalienė priminė,

ne lėkimas infelo dalyko sukelia 
minėtas žaizdas ir kraujavimą.

Tokie asmenys turi visais at
žvilgiais tvarkytis. Silpnos pri
gimties nepataisysime^ todėl tai- 
sykimės tose srityse, kurios tai
symui yra prieinamos. Maitin- 
kimės normaliai: gerai sukram- 
tykime kiekvieną kąsnį, venki
me aštrumų,: nenaudokime ta
bako, svaigalų ir kavos, o taip 
pat ir tokios be kafeino. Mat, 
vilionės dabar mano, kad be ka-

■ eino kava yra sveika gerti. Taip 
| /isai nėra. Ir be kafeino kava 

didina skrandyje rūgštingumą. 
Mat, ne tik kaieinas, bet ir ki
tos kavoje esančios medžiagos 
(peptidai) suerziną skrandį ir 
sukelia rūgšties skrandyje pa
gausėjimą. O' pogausėjusi tokia 
rūgštis trukdo žaizdai gyti. Iš 
čia ir atsiranda reikalas vartoti 
rūgštis mažinančius vaistus. Da- 
oar yra naujas vaistas prieš mi- 

. - aėtas žaizdas^: TAGANET. Jo
vukeLa ne tik sklandyje, bet ii j Jng tabletės imamos pa- 
ivylikpirštėjc žarnoje žaizdas/} 
l'a.s atvejais gali ir vėmimas 
trauju būti, žinoma, tokiais at-, 
vėjais reikia susekti, kaip silp-i 
na prigimtis ir kaip nesveikas 
lokio žmogaus maistas yra, kad'

artina skrandyje žaizda
Klausimas: Mielas Daktare,

i paaiškinti prašau, kodėl su ma- j 
no broliu taip atsitiko: jis ne- 
eko savos sužadėtinės (ji žuvo 

auto nelaimėje) ir, buvęs visą 
sveikas, pradėjo vemti 

kraujais. Gydytojas nustatė, kad 
jis turi skrandyje žaizdą. Ačiū 
-r atsiprašau tamstą sutruk-i

4c * *

Vitamino E nauda
Dabar bus kiekvienam» 

laišku,' kad kol asmenybėmis ne-J 
Įdžiusi. 
B 

j Atsakymas: Jaunuoliams gali.
skrandyje žaizda atsirasti po to. j 

i jie netenka jiems brangaus r 
ly ko. Mediciniškais tyrimais i 
statyta, kad žmonėms nuo 7 

20 metų amžiaus, vidutiniai

ali Į sužmoliišk ėsi me, tol mūsų tarpt 
ienybės kaip savo ausų be veid 

pyktį, (rodžio nematysime. Kiekvienas 
šioje srityje turime darbo, todė 
visi imkimės už man ir tamsta 
svarbiausios veiklos: pradėkime į i 
žmoginti savus nusiteikimu.“ į į
per kitam gero troškimą ir ki-|;mant, penkiolikmečiams, atsi- 
tam gero padarymą. Dabar pra
dėkime skaičiuoti kasdieniniu?
artimui pasitarnavimus, pamils nukenčia, 
taut iki šiol skaitytas artime

į klaidas. Sėkmės visiems šioji 
I taip svarbioje darbuotėje.

Pasiskaityti; Internal Medi 
-cine and CardiologywNe\vs, Ve? 
l t. No. 5. Mareli 1J 19X1. 

* * *

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI.

•anda . skrandyje žaizdos, kai 
iems artimas asmuo kaip nors 

miršta, suserga, kai 
ėvai persiskirta, kai giminės to-. 
iau gyventi išsikelia bei kai bro- 
is išeina kariuomenėn.

Brangaus dalyko netekimas

i

Mielo dalyko netekimas

valgius — tris kartus per dieną 
ir einant gulti. Žinoma, gydy
mas turi būti pravestas sergan
čiajam besirandant gydytojo ži
nioje.

4

You can't afford to be wron<. 
Because if you’re in charge 
the family budget, you’re 
snaking decisions about the 
future, too.

And that's where U.S.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ing Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knowi 
a good bargain.

.Atnntv of j 4SX the !ir»Cyo*’,k-
. t • % JI__ a—-

>nd Mera! Lax May h*
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Kava su cigarete 
žudo žmogų

Klausimas: Kodėl tamsta, 
Daktare, nuolat rašai prieš rū- 

■ kymą ir kavos gėrimą. Mes mo
terys jau ir mirsime neapsieida- 
nios be kavutės ir cigaretės. To
dėl prašau mūsų nepiktinti to
kiais savo rašiniais. Būsiu dė
kinga, jei paklausysi mano pra
šymo. r

Atsakymas: Aiškiai mediciniš 
ka spauda pasisako prieš eiga 
relės ir kavos draugyste. Geriąs 
ir rūkąs žmogus didina riebalų 
kiekį kraujuje. O riebalai artina 
.sklerozę. O - sklerozė greitina 
širdies priepuolius. O priepuo
liai kas kelvirtą staiga numari
na. Be to, dabartinės žinios me
diciniškoje spaudoje tvirtina, 
kad'vien kavos gėrimas jaū- 

j noms moteriškėms kenkia: šir
dies atakai kelius liesina kavos 
vartojimas. Todėl šiame skyrių 
fe ir rašoma apie širdžiai pavo
jus per cigaretė* draugystę su 
kava. * "

Kaip išvengti tromboze

Klausimas: Labai norėčiau Į 
kiek plačiau žinoti apie vitami-‘ 
na E. Dabar aš jo kapsules var
toju kaip ir daugelis mano pa-j 
žįstamų. Tik nė vienas nežinome j 
tikrų mediciniškų žinių apie šį* 
vitaminą. Malonėkit, Gerbiamas 
Daktare, mums apie jį kiek dau
giau tikrų žinių suteikti. Ačiū, j

i
Atsakymas: Vitamino E che-1 kad susidarė sąjūdis, kuris kelia 

miškas vardas yra ALPHA-TO- Motinos švenčiausios pasirody- 
atvejais Fatimoje ir duotus pareiški

mus grįžti prie Dievo. Jau ga
minami filmai, kuriuos bus gali-

I1 ma įsigyti.
Viena iš pareigūnų priminė, 

| kad kovo 21 d. Vyčių salėje bus 
Į bazaras. Prašė fantų ir dalyvau- 
I ti. Pelnas skiriamas Vyčiu name 

užlaikymui.
Atėjus klebonui A. Zakaraus-

- kui, pirmininkas jį prašė tarti 
žodį. Klebonas sveikino Patri
kus, Juozus ir Kazimierus.

A. Gabalienė pranešė, kad se
njorai Vyčių namo fondan įne
šė $300.

Prie stalo sėdėjo kan. V*. Za
karauskas, A. Zakarka, Z. Ne 
mickis, kun. Savukynas. Abipus

COPHEROL. Retais 
žmogui jo pritrūksta. Bandy
mais su gyvuliais susekta, kad 
vitamino E trūkumas sukelia 
patinų kiaušeliuose veisimosi 
epitelio sunykimą — degenera
ciją. Tada patinai darosi nevai
singi. . Manoma, kad jo trūku
mas gali padaryti vyrą nevai
singu, o

Vitamino E trūkumas gali su
kelti motinos įsčiose esamo vai
siaus — kūdikio sunykimą. Aki
vaizdoje tokių faktų, vitami
nas E vadinamas prieš steriliš- 
kumą vitaminu.

Vitamino E trūkumas gyvu
liuose sukelia paralyžius ir rau
menų sunykimus. Pagaliau, kaip 
ir su visų kitų vitaminų trūku
mu, vitamino 'E trūkumas su
trukdo augimą ir sukelia inkstų 
celių sunykimą.

Vitaminas E laibiausiai vei
kia santykiaudamas su augali
niais riebalais. Jis apsaugo to 
kius aliejus nuo oksidacijos. Tas 
labai svarbu kovojant su skle
roze. žmogaus kūno celės< 
trūkstant vitamino E, ima ma
žėti augaliniai riebalai (nepri 
sotinti riebalai) celėse. Tada ce
lių sudėtis ir darbas nukenčia. 
Trūksta celės ir raumenys esti 
suvirškinami.

Yra mediciniškoje spaudoje 
pranešimų, kad dvi vitamino E 
kapsulės paroje (po 400IU kiek
vienoje) padeda apsisaugoti nuo 
širdies priepuolių. Kviečių dai
guose yra gausiai vitamino E. 
Todėl javainius iš daigytų kvie
čių yra sveika kiekvienam val
gyti. Bendrai, visiems reikia 
grįžti į normalią mityba: daug 
vaisių-daržovių naudojant, ru
piai maltų grudų duoną valgyti 
ir bulves be riebalų gausiai 
čiaumoti. Svoris nekils, jei bul
ves l>c riebalų valgysime.

šitaip maitindamiesi normuo
sime vidurius ir saugosimės nuo 

I vidurių vėžio bei storųjų žarnų 
(kišenėlių (diverticulų). Tik ne- 
pamirškįine, kad salotos ir dar
žovės bei vaisiai 
lenų. Jų reikia 
žarnose,, norint, 
gerai tuštintų si.
turi tik javai ir ankštiniai grū
dai bei bulvės, šitokių maisto 
gaminių nuo dabar kiekvienas

AI U S Ė

KM HEART

Pavasarį, vėjuotą dieną, gražiam sode, 
Ant plono stiebo musė lingo j o.
’Pamačius bite baltam žiede,
Ji savo mintis taip išklojo:
— “Ar tau dar nenusibodo
Lakiot apie visas gėles mūs sodo, 
Visa diena uoliai dirbti
Ir dėkingumo iš nieko nepatirti?
Tavo vietoj,- jei už tą nieko nejelnyčiau, 
Tai per parą visai sunykčiau.
Štai, pavyzdžiui, aš gyvenu, kaip koks karalius: 
Lakioju tik po svečius ir balius;
Didikų ir turtuolių visus namus pažįstu.
Kur tik varduvės ar vestuvės,
Tuoj aš tenai nuklystu
Ir valgau iš porcelano brangių indų, 
0 saldų vyną geriu iš kristalinių taurių. 
Skanius saldainius aš laižau, 
0 kai gražuolę pamatau, 
Tupiu ant jos skaistaus veidelio, 
Ar ant švelnaus kaklelio”.
Bitė atsakė:—“Visą tai aš žinau gerai, 
Bet sklinda plačia gandai, 
Kad žmonės, jūsų įkyrumo aukos, 
Pamatę muses pokyliuos, tik raukos, 
Ir dažnai, kai musės jų valgius apsėda, 
Išveja jas lauk sugeda”.
— “Didelis čia daiktas, kad išvaro!
Aš tuoj grįžtu, kai durys atsidaro”.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 psl., 
kaina $3,gaunama Naujienose. > )

Klausimas: Mielas Daktare, 
patarkit, kaip man tvarkytis, 
kad rečiau gaučiau kojoje trom
bozę. Mano venos kojoje išsiplė
tusios. Kai jose uždegimas pri
simeta, man prisieitia ilgai lo 

! voje gulėti. 1’ada gydytojas nu- 
. stato, kad aš gaunu giliųjų ve

nų trombozę. Kaip jos geriau- j 
šiai galėčiau išvengti. Ačiū iŠ 
inksto už tokię brangią man 
žinią. ‘

Atsakymas: Apsisaugojimas 
nuo trombozės yra geriausias 

; jtfs gydymas, ('geriausiai nuo tos 
negerovės apsisaugosi, kai tre 
jojiai elgsies (kaLprisieina būti- 

1) Blauzdą heluvis imkime gausiai vartoti 2 — Naujienos, Chicago, Ilk Tuesday, March 24. 1981

mažai turi sė-j 
gausiai turėti) 
kad viduriai’ 

Sėlenų gausini- savos sveikah»s pagerinimui, lybojt. . 
Sėkmės visiems šitokioje mi-

nai gulėti lovoje):



NEREIKĖJO MOKYTIS
supra-

Tipiškas Naujosios Zelandijos gamtos vaizdelis.

Rašo Vladas Rasčiauskas
tė. Jis tiek apie žodynus

Ciceros lituanistinių mokyklų tragedija

Vladas Rasclauskas

Man teko daug skraidyti ir 
važinėti. Beveik nėra tokio už
kampio, kurio nebūčiau aplan
kęs. Buvau Rytuose ir Vakaruo
se, buvau Šiaurėje ir Pietuose, 
bet visur turėjau bėdos dėl vie
tinės kalbos. Miestus, salas, kal
nus ir slėnius aplankau, matau 
kaip žmonės gyvena, bet kai rei
kia susikalbėti, tai nusileidžia to
kią uždanga, kad nieko nesu- 
pranti'ir nežinai. Reikia pramok
ti >žmonių kalbą, tai tada galėsi 
patirti, kaip žmonės gyvena ir 
kuo jie minta. Važinėti po pa
saulį lengviau, negu susikalbėti.

Dabar aš matau', kad senovėje 
lietuviams, buvo lengviau. Dabar 
lietuvis su latviu beveik negali 
susikalbėti. Reikia gerų žodynų, 
bet kartais ir jie nepadeda. Savo 
laiku ir mane buvo pagavęs no- 
•ras pirkti žodynus. Prisipirkau 
aš jų dešimtis. Aš maniau, kad 
su žodynu aš galėsiu susikalbėti. 
Bet greitai--įsitikinau, kad man 
žodynai nieko nepadeda. Tų žo
džių, kurių man labiausiai rei
kia,. tai nesurandu. Praleidau 
daug laiko su nupirktais žody
nais ir jokios naudos iš jų ne
turėjau,^ tai besikeldamas į kita 
butą iš S. Peoria, aš ir palikau 
visus. Naujas buto savininkas 
visus juos į šiukšlių dėžę išme-

• Kai grįžau iš kelionės į Kari
bų jūrą, tai radau vieną Mokslo 

■ ir gyvenimo numerį. Man jį at
siuntė iš Vilniaus. Net nežinau, 
kas man jį siuntė, nes ant siun
tinėlio jokio vardo nebuvo. Kai 
paverčiau, tai radau Elenos Slie
soriūnienės straipsnį ;apie lat
vius. Vilniuje ją buvau, man ro
dos, susitikęs. Ji mėgsta rašyti 
apie Lietuvos praeitį. Kiti man 
pripasakojo visokių dalykų. Jie 
įdomūs, bot jie ateina ir išeina. 
Vieną dieną užgirsti \neną daly
ką, kitą dieną — kitą, įdomu pa
klausyti. Man tvirtino, kad prieš 
800 metų latvių kalbos nebuvo. 
Buvo tiktai viena lietuvių kalba. 
Bet kai Rygą ir jos apylinkes 
užėmė vokiečiai ir atskyrė lietu
vius, tai vokiečių pusėje buvę 
lietuviai tapo latviais.

Sliesoriūnienė buvo nuvazia- J 
u

vusi į Rygą ir išklausė mokytes 
latvės Martcs Rudzytės paskai
tą. Ji visiems įrodė, kaip atski- ;
lo latvių kalba nuo lietuviškos, j fUV1ų daugelis klausėsi, o kiti Pasirodo, kad yra ir Ameri- 
kaip tuos pačius žodžius latviai] ja sveikino'. Pastebėjau, kad koje mokslininkų, kurie domisi 
kitaip ištaria. Ji įdėjef net Radzy-1 sveįkintojų tarpe buvo ir žino- lietuvių, kalba. Jie žino, kad ji 
lės fotografiją. Nieku ji neišsi-|mas kalbų žinovas V. Toporo- yra pati seniausioji gyva kalba, 
skiria nuo kitų moterų,, bet pas į vas_ Elena Sliesoriūnienė, i 
ją buvo pasiryžimas ištirti, kaip 1 atsimenu, i “ ...................
viena lietuvių kalba suskilo ir Toporovą, bet sake ir Vilniuje! labai sena kalbaviena lietuvių kalba susi 
pasidarė dvi skirtingos kalbos.
Jos tokios skirtingos, kad ir su 
žodynu negali susigaudyti.

Iš Sliesoriūnienės rašto ma
tyti, kad ne ji viena šitą kalbų i yra Lietuvos ir Rusijos istorijos

kytojos kartu su inspektore 
pasitraukė.

Tėvai, kurie buvo nepaten
kinti tokiu mokyklos patvarky- 
mu, atsiėmė savo vaikus ir ėmė 
vežioti į kitas lituanistines mo- ; 
kyklas. Tuo’ metu mokyklą lan- - 
kė 30 mokinių, o dabar tik pen
ki. Dabartinis direktorius di
džiuojasi, kad dar Cicejrojė mo
kykla veikia ir kasoje surinktų 
pinigų dar turįs. Ar ne gėda 
tų penkių mokinių tėvams leisti 
į tokią mokyklą savo vaikus, iš 
kurios buvo išstumtos patriotės 
mokytojos, palikusios mokyklos 
kasoje algeles? Mes, lietuviai, 
mylį savąją tėvynę, trokštame/ 
kad gerasis Dievulis joms atlys 
gintų. ę ?

Ciceros LB pirmininkas dabar 
susirūpino mokyklos išlaikymųį 
nes mokyklos tėvų komitetui . 
įteikė 200jdolerių. Kur jie buvo 
pirmiau, kada mokyklą lankė 
daug vaikų? Žinot ką, o dabaf 
tik penki!

Mieli broliai ir sesės lietuviai/ 
kas čia pasakyta — tikri faktai^ ” 
net būtų galima ir knygą para* 
syti, kas tada dėjosi Cicerojėj 
■nekalbant jau nė apie. Lietuvių 
Bendruomenę- . • Kovotojos

Kai pradedi vartyti dienraščio Pavyzdžiui, tautinių šokių mo- 
DfJUgo lapus, pasidaro labai 
liūdna. Pagalvok, žmogau, koks 
en pasigyrimas, kokie darbai 

atlikti nuo švietimo iki laisvini
mo pavergtos tėvynės. Ypatin
gai prieš Vasario 16-tą pasipila 
didžiausia propaganda: aukoki
te LB, tai vienintelė, kuri skel
biasi demokratiškiausia. Deja, ji 
yra front:nmkiska i, k.laboran-, 
tinė.

Kazys Laukaitis kelintu skel
bimu skelbia tą patį, kad tik 
siųskit aukas jiems, nes Mairo
nio mokykla atliks programą 
Vasario 16-tos proga LB glo
boje. Atrodo,, kad tą mokyklą 
.emia Lietuvių Eendrucmenė, 
nes ten vartojama, pagal švie
timo programą, vadovėlis “Tė
vų nameliai brangūs’’, LiUlevi
čiaus “Lietuvos istorija’’ ir kiti 
propagandiniai šlamštai. '

, Labai keistą, kad viena mo
kytoja, išsikėlusi iš Ciceros ir 
apsigyvenusi arti Lemonto, ten 
mokytojaują. Ji,. Ciceroje gy
vendama ir ten pat mokytojau
dama, per mokyklos posėdžius 
ne kartą sakė, kad tokion mo
kyklon, kur bus vartojami tie 
vadovėliai, niekados neis dirbti. 
Dabar ji tokioj mokykloj dirba, 
tur būt, frontovikai jai gerai at- 

- lygina, žinomą, dojerėlis visus 
vilioja, į kurį iškeičiama tauti
nė dvasia.

kytoja mokė visus aštuonis sky
rius, o algelę gavo tik už vieną 
pamoką ir tą pačią išleisdavo 
šokėjų pavaišinimui.

Kada tiltininkų ir jų pakali
kų vaikai baigė Ciceros litua
nistinę mokyklą, o liko tik varg
šų, kaip jie vadina, liaudies tė
vų vaikai, tada prasidėjo didelis 
spaudimas ~ mokyklos skaldy
mas. Prieš mokytoją, kurią di
rektorius buvo pasikvietęs mo
kytojauti, įvyko didelė agitacija 
ir. tėvų komiteto pagalba mėgin
tą’ją išstumti. Kuomet mokinių 
tėyai sužinojo, įteikė griežtą 
raštą direktoriui ir tėvų komi 
tetui, kad mokytoja yra gera 
ir turi būti grąžinta atgal. Ją 
gražino.

Mokyklai išlaikyti bųyo ieško
ma mecenatų, daugiausia pen
sininkų tarpe. Buvo rengiami 
vakarai, loterijos — knygučių 
būdu, ir paskutiniu laiku moky
tojų algelių neėmimas. O iš dak
tarų jau aukų negauta. Mokyk
los' direktorius ir inspektorė 
turėjo sunkumų, nes per Vasa
rio 16-tps minėjimą pro langą 
buvo įmesta ašarinė bomba.

Viename posėdyje buvo nu
tarta, tik pavasarį, mokslo me
lams pasibaigus, kartu su direk
toriumi pasitraukti, nes baisus 

. spaudimas, y suskaldymo tiks-; 
tams, žiauriai vykd

Deja, įvyksta staigi tragedija: 
tragiškai miršta mielas mokyk
los direktorius. Pagal mokyklos 
tvarką, direktoriaus pareigas 
turi perimti inspektorė, bet tas 
neįvyko: mokykla buvo užra
kinta ir direktoriumi pasiskelbė; 
svetimos kolonijos, mokyto j as iri 
dabartinė Lemonto mokytoja, 
paniekinusi savo koleges, palie
ka su nauju: į direktorium dirbti 
kartu. Tai matote, kaip ta mo
kytoja pasielgė. Tada dvi mo-

SCHMIDT TIKISI GLAUDŽIAI 
DIRBTI- SU REAGANU ?

BONA?'— Vokietijos kancle
ris Tlėlmut Schmidt praeitą - 
ketvirtadienį pareiškė, kad jis 
galės glaudžiai bendradarbiauti 
su prezidentu RoYiald Reaganu, 
nes abiejų valstybių šantykiai 
verčia jas kartu dirbti. .

šių metų: gegužės 20 d. ,kanc-' 
leris Schmidt yra pakviestas į 
Baltuosius Rūmus į išsikalbėti su 
prez. Reaganu įvairiais abi, 
valstybes liečiančiais klausi-* 

-mąis. Kancleris Schmidt žino,.- 
kad JAV Vokietijoje laiko 200 
tūkst. karių ir pačias moder
niausias kovos priemones. Be 
šios karo, galybės rusai būtų

i bandę užimti visą Vokietiją.

Man tvirtino, kad Nepalyje yra 
rašiny prisimena n”>ie • žmonių, kurie dar kalba viena 

i, o antroji se
niausioji kalba yra lietuvių. 
Sliesoriūnienė rašo, kad Madi- 
sono universitete yra pref. V. 
Zepas, kuris domisi mūsų kal
ba. Jis net lietuviškai pramokęs, 
o mes, lietuviai, lietuviškai gra
žiai ir taisyklingai nekalbame. 
Man gėda,, kad apie šį.profeso
rių sužinojau iš Sliesoriūnienės, 
o ne iš Madisone gyvenančių 
lietuvių.

Kai nuvažiuosiu į Maskvą ar 
Vilnių,' tai bandysiu nusipirkti 
prof. V. Toporovo knygą ir pasi
skaityti, ką jis rašo apie seno
vės lietuvių apgyventas vietas. 
Daug girdėjau viso'kių istorijų, 
bet nemaniau, kad lietuviai bu
vo apgyvenę Maskvos apylinkes 

"pirma, negu rusai. Kai tas vie
tas pamatysiu, tai parašysiu.-

sutikti lietuviai. Toporovas yra 
rusas, bet jis studentų labai mė
giamas, nes jis gerai dėsto ir 

į suprantamai -aiškina. Toporovas

klausimą tyrinėjo. Latvijoje bu
vo J. Endzelynas, j^tas latvis nę 
tik liudzylę abi kalbas išmekė, 
bet jis gražiai lietuviškai kalbė
jo ir žinojo, kaip lietuviai kal
bėjo, kai latvių kalbos dar ne
buvo. Jis yra latvių kalbos pro-pas buvo, rusai negali nustatyti,', 
fesorius Rygos universitete. Jis|ęęs nieko, užrašyto, nėra. Topo- 
visiėms latviams patarė moky-1 rovas tvirtina, kad taip buvo, 
tis lietuviškai, kad žinotų iš kur!nes jjs patikrino vietos ežerų, 
ir kaip latvių kalba atsirado. upių, laukų, parkų, kaimų, kal-

Martos Rudzytės (lietuviškai nų, miškų vardus. Toli už Mask- 
būtų Rudytės) paskaitos apie {y0Sj sako, dar ir dabar yra lie- 
latvių kalbos atskilimą nuo lie- Aviškų vardų. Toporovas yra

.......  —----- ūsas. Jis turi mokėti ir lietu.-! 
yiškai, jeigu jis sako, kad tie į 
vardai yra lietuviški. Man tai

specialistas. Jis tvirtina, kad sa
vo laiku lietuviai gvveno dide- 
liuose Rusijos plotuose. Lietu
viai gyveno ne tik Minsko, bet 
ir Vitebsko, Maskvos apylinkė
se, ir gerokai už Maskvds. Kada

latvių kalbos atskilimą nuo lie-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS <«« _
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

Į^i ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką I

- Jungtinės Tautos ' turi' už
registravusios- R),milijonų trem-jo vardą, paminėtą Sliesdriūnie-

nės aprašyme, tai aš nujaučiau, I tinių visame, pasaulyje. Pusė 
kad tai buvo jos darbas. tremtinių yra Afrikoje? .

Dabar ta mokytoja, pamiršu
si savo žodžius, jatuLemonte su 
Maironio mokyklos mokiniais 
atlieka programą Vasario 16-tcfe 
minėjimo proga ir padeda biti
ninkams rinkti pinigus į jų krep
šį. Argi ji nesupranta, kad ken
kia ALTui ir VLIKui, kurie tiek 
daug dirba pavergtos tėvynės 
laisvinimui. /■ -r

. Qiceros mokyklą per daugelį 
metų LB švietimo vadovybės 
buvo ignoruojama. Kartais LB 
apylinkės valdyba * vieną kitą 
grašį primesdavo. ‘ Ciceros kle
bonas leido ir leidžia veltui nau
dotis mokyklos patalpomis su 
visais patogumais.-

Idealistės mokytojos daugelį 
metų dirbo veltui. Kartais šven
čių proga Didieji jas prisimin
davo ir trupiniškomis dovano- 
ūnis apdovanodavo.

’ 'Kiek ten ' darbo įdėta, kiek 
jaunimui skiepyta tėvynės mei
lės —• to niekas nesupras, jeigu 
pats tame, darbe' nedalyvaus.

| JA Y DRUGS VAISTINĖ
U 2759 W. 71st SL, Chicago, UL
= N AtTESTTNCAT IŠPILDOMI RSCEPTAJ « FANNIE MAY 

. L. DŪMYNĄI « KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

SALr^

)

CHICAGO, IL 60608

Sponioriata pavardė, vardas Ir vietovė

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų ecaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____dol.
Pavardė ir vardas _______________________________________ _
Adresas_________________________________________________

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus - dol. 
Pavardė ir vardai--------- --------------------------------------------------- -

'Adresas -------------------------------- -----------------------------------------

e Užsakau Naujienas kaip dovanu savo - 
yra naujas skaitytojas. Priede ______ doL
Pavardė ir vardas ---------------------- :---------
Adresas ----------- -----------------------------------

» ■- — " ----------- - --------------- ■ ■ ...
• Platinimo vajaus proga, praian siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites suaipaiinimul nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas ...---------- — --------------- ------------- „
Adraaaa - ------------------------------------------------- ----------------- -----

404 puslapių. Kaina $8. Persiuntimas $1.

| TeL 476-2206 ' r: f

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir: mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco
[ Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. RūkŠtelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau-
i tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
1 šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-

, kuris

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducfmenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių. kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir-

j maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
j bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

i ___
• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičta 

vertimas. 200 pal. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina
Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 

(L 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo maldoms,

I — Naujienos Chicafo, B, D3L Tuaiday, Marah 34. 19S1 
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tarpe. Šmotelis pastebėjęs galima pavojų, pradėjo ginti 
įsteigtą lietuvių organizaciją nuo socializmui priešingų 
idėjų. Pamatęs, kad komunistai taikėsi ir prie Naujienų,* 
Šmotelis buvo pirmas Naujienų gynėjas nuo įsibrovėlių. 
Tai buvo ne toks lengvas darbas, bet Šmotelis, kartu su 
Aleksu Ambroze suorganizavo pakankamą Naujienų še- 
rininkų skačių ir apgynė dienraštį nuo keturių direkto
rių pavojaus. Vėliau buvo išmesti tie keturi direkto
riai, norėjusieji nustumti Naujienas nuo demokratinių 
pradų.

šmotelis buvo vedęs. Turėjo parūpinti duoną žmo-, 
nai ir dviem vaikams, turėjo rūpintis kitais giminaičiais, Į 
bet jis pajėgė sutelkti reikalingo kapitalo Šerams pirkti, 
ir reikalingai daugumai sudaryti, kad Kapsuko agentai 
neįkeltų kojų į Naujienas.

Šmotelis penerius metus vadovavo Naujienų ad- 
ministracjai. Sukti elementai buvo įsistiprinę spausdin- 
tojų unijoje. Unijos darbo taisyklės reikalavo, kad pri

Kitose JAV vietose:
metams  $40.00

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
ryio 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 v’iL

valo būti du žmonės laikraštį spausdinančiai mašinai ap
tarnauti. Be pagrindinio spausdintojo, unija primetė 
dar dieną darbininką, kuris padėtų dienraštį spausdinti. 
Visa tai buvo labai gerai, bet šmotelis tuojau nustatė, 
kad algos reikėjo mokėti dviem vyram, bet mašiną, kaip 
ir anksčiau, prižiūrėjo tiktai vienas spausdintojas. Tuo

PRITARĖ REIKALO NEIŠTYRĘS
BIRUTĖ KEME2AITĖ

Albertas Misiūnas “Naujieno
se” (1981 - III -17), “Laiškas

šyli Aukščiausiojo paramos Len
kijos gyventojams”. Ten pat pa

turėjo būti autoritetingiausias. 
Autoritetingiausias ta prasme, 
kad vilniečių tarpe dar yra ne
mažai tokių asmenų, kuriems 
teko gyventi lenkų okupuotoje 
Vilniaus krašto srityje ir nuo

Juozas Šmotelis — Naujienų steigėjas
Šių metų kovo 21 dienos vėlų vakarą, Chicagos ligo

ninėje mirė Naujienų steigėjas Juozas šmotelis. Sekma
dienio rytą visa Chicaga jau žinojo apie 96-tus metus 
einančio stipraus žemaičio mirti.

Juozas Šmotelis gimė 1885 metų spalio 6 dieną Alsė
džiuose, Žemaitijoje. Lietuvoje Šmoteliai vadinosi Šmo- 
tavičiais, o žemaičiai Šmotelius vadino Šmots. Ne vieną 
iš savo rašinėlių Naujienose pasirašydavo Šmots.

Amerikon šmotelis atvyko 1907 metais. Apsigyveno 
Chicagoje. Ten jau Įsitraukė Į tuometinį Chicagos lie
tuvių dirbamą švietimo darbą. Pirmiausia jam rūpėjo 
susirast; darbo, kad galėtų pragyventi, vėliau susipaži
nęs su moytojo Mišeįkos vedama mokykla, tapo nuolati
nis jos lankytojas:■' Susidomėjo socialistinėmis idėjomis 
dar savo pavergtoje Žemaitijoje, o kai mokykloje susi
pažino su lietuviais švietėjais, tai pradėjo ieškoti švieti
mo darbą dirbančių žmonių Chicagoje. šmoteliui 
patiko naujesnes mintis nešančios socialistinės ir demo
kratinės idėjos ir jis tapo Amerikos Lietuvių Socialis
tų organizacijos steigėjas.

Bet daugiausia Šmotelis prisidėjo prie Naujienų 
steigimo ir organizavimo darbo. Jis buvo įsitikinęs, kad 
gražiai parašytas, aiškus lietuviškas žodis padės lietu
viams padalyti pažangą laisvoje ir turtingoje Ameri
koje. Jis įdėjo visą savo energiją, darbą ir sautaupas ne 
tik Naujienoms įsteigti, bet ir ilgus metus prižiūrėjo, kad 
lietuviškas laikraštis augtų, bujotų ir stiprintų lietuvių 
tarpe pagrindines tolerancijos ir demokratines idėjas. 
Šmotelis važinėjo į Šiaurės Chicaga, kai jo pažįstami 
sukvietė pirmą pasitarimą lietuviškam laikraščiui steig
ti. Jis buvo išrinktas į steigėjų komitetą ir įsigijo pir
muosius bendrovei steigti šėrus. Jis kartu su studentu 
Kaziu Grigu ieškojo namo, pirko stalus ir laikraščiui 
spausdinti mašinas. Samdė žmones, taupė pinigus, rūpi
nosi garsinimais, redatoriais, dienraščio platinimu, ad
ministracija ir spausdinimu. *

Leninui sutrypus demokratinės santvarkos pradus 
Rusijoje, tuojau buvo pasiųstas Mickevičius Kapsukas į 
Ameriką komunistinių idėjų skelbti ir Amerkos lietuvių

tarpu antrasis, prisiplėšęs didžiausias krūvas popie
riaus nuo mašinos leidžiamo roliaus, tame popieriuje ra-1 tokį priekaištą, kad “Kemežaitė 

r per toli nuėjus su nepagrįstais 
kaltinimais man, kaip Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos centro 
valdybos pirmininkui, turiu pa
reikšti sekančiai: Bendruome
nės JAV Krašto Valdybos pir
mininkas, prieš skelbiant Mal
dos Dieną už Lenkiją, manęs 
atsiklausė ir aš maldos idėjai 
pritariau, tačiau apie Bendruo
menės Visuomeninių Reikalų

miai kriokdavo, kol pirmasis atliko' darbą.
Šmotelis, pastebėjęs, ,kad du spausdintojai prives 

Naujienas prie bankroto, pirmiausia patarė eiti namo 
miegoti. Jis negalėjęs mokėti už miegą darbo metu. Ėjo 
į unijos vadovybę, kai pokalbiai su primestu antru 
spausdintoju nieko nepadėjo, pavarė spausdintojus, pats 
paėmė spausdinti dienraštį ir visą 20 metų spausdino 
Naujienas. Jis išmoko gražiai, švariai spausdinti.

Nebuvo tokio darbo, kuriuo Šmotelis nebūtų turėjęs

Naujienų Redaktoriui”, padaro

rūpintis. Jis pažino kievieną bet kurios masinos sraig- j Tarybos pasitarimus su Ameri-
telį, žinojo kada jį reikia prisukti ir kada atleisti, kad kos Lenkų Kongreso atstovais;

99laikraštis laiku išeitų ir popierius nenutrūktų. Jis mo- nieko nežinojau
kėjo pataisyti išsidėvėjusias dalis. V. KutkųS; ne prieš skelbiant 

Naujienose nebuvo tokio darbo, kurio šmotelis ne-‘Maldos Dieną už Lenkiją, iš A. 
būtų atlikęs. Jis būdavo įpareigojamas taisyti namą, pri- j Misiūno išgavo melstis už len- 
žiūrėti stoga.pataisyti duris bei langus ir daboti,kad vis-|^us pritarimą, bet pries LB-nės 

- ’atstovų suėjimą su lenkais į pa
sitarimą, nes lietuviai nedrįso 
nekviesti eiti pas lenkus visiš
kai tuščiomis rankomis. Maldos 
Diena už Lenkiją buvo vieninte
lis pasiūlymas iš LB-nės pusės 
tame su lenkais pasitarime. Tai 
įrodo A. Gečys “Drauge” (1980- 
XII-24) savo informacijoje: “LB 
ir Amerikos lenkų atstovai ap
tarė Lenkijos įvykius”. Tenai,

same kame būtų švara ir šiluma.
Naujienoms nebuvo tokio rūpesčio, kuriuo šmotelis 

nebūtų turėjęs rūpintis. Jis privalėjo rūpintis redakto
rių rekalais. privalėjo prižiūrėti namą, ruošė piknikus, 
vakarus, organizavo chorus, šokių grupes, mokyklas, rū
pinosi teismais, mokesčiais ir kitokiais gyvo dienraščio 
reikalais.

Svarbiausia, kad laikraščiui reikalingus darbus at
likdavo tvarkingai ir pavyzdingai. Ne vieną jis pramokė 
spaudos darbo. Jis pramokė Rudinską spausdinti laik-. lenkui K. Lukomski’ui aiškinant 
rasti, kad būtų kas pavaduoja ligos ar kokios nelaimės lietuviams nurodymus, įterptas 
metu. Nustojo spausdinti dienrašti 19o9 metais, kai me- 
tų našta pradėjo spausti ir lairaščio formos tapo nepa
keliamos. Bet Naujienų jis neapleido ir pensijon išėjęs. 
Jis visą laiką buvo Naujienų direktoriumi.

Išėjęs pensijon, jis parašė “Atsiminimų skirsne
lius’,’ 256 psl. knygą, kuri bus reikalinga kiekvienam is-
torikui,- besidominčiam nustatyti mūsų gadynės politi-

toks sakinys: “LB atstovai pa
minėjo, kad JAV ir Kanados 
LB-nių kraštų valdybos aplink
raščiu yra paraginusios savo 
vienetus kreiptis į lietuviškų 
parapijų klebonus ir gruodžio 
21 d. tikinčiųjų maldoje papra-

duotas ir maldos tekstas. JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos susitikimas su Polish-Amer
ican Congress centro valdybos 
vicepirmininku Kazimierz Lu- 
komski įvyko 1980 m. gruodžio 
mėn. 13 d., o Maldos Diena už 
Lenkiją buvo paskelbta tų pa
čių metų gruodžio mėn. 21 d.

Jeigu A. Misiūnas to viso ne
žinojo, tai Kemežaitės kaltė? 
Jeigu jis nesugebėjo daeiti iki 
reikiamų žinių punkto, tai Ke
mežaitė “per toli nuėjus”? Algi
mantas Gečys-' “Dirvos” Nr. 6 
rašo', kad į Albertą Misiūną V. 
Kutkus kreipėsi kaip į Krašto 
valdybos narį. Cituoju: “Gavęs 
siūlymą, JAV LB Krašto valdy
bos pirm. V. Kutkus skubiai mi
nimu klausimu stengėsi patirti 
kai kurių lengviau pasiekiamų 
Krašto valdybos narių nuomo
nę. Vienu iš užklaustųjų buvo 
valdybos narys Albertas Misiū
nas, Vilniaus krašto lietuvių 
centro valdybos pirmininkas”.

Man nesuprantama, kodėl 
LB-nės Krašto valdybos pirmi
ninkas V. Kutkus turėjo nuo sa
vo' valdybos nario slėpti LB-nės 
atstovų su lenkais numatytą pa
sitarimą!? Ar tai ir p. Kutkus 
to. nežinojo? LB-nė, atrodo, ki
tur pritarimo neieškojo, nes A. 
Gečys jokių kitų organizacijų, 
ar pavardžių, išskyrus p. Misiū
no, nemini. Žinoma, kaip Vil
niaus krašto lietuvių centro val
dybos pirmininko, pritarimas

lenkų nemažai kentėti. Tokiu 
būdu ši Sąjunga, mano nuomo
ne, turėtų geriausiai pažinti len
kų užmačias, jų klastą, prieš jas 
kovoti ir ginti nuo jų savo gim
tinę bei tėvynę. Jeigu jau tokios 
Sąjungos centro valdybos pir
mininkas pritarė lenkus stiprin
ti lietuvių maldomis, tai, žino
ma, nebuvo reikalo kitų atsi
klausti.

Kodėl A. Misiūnas mano pa- 
' kartojimą A. Gečio žodžių, prie 
■ kurių net pats prisipažino, kad 
i į jį buvo kreipiamasi ir jis davė 
, pritarimą, apšaukia mano jo 
1 kaltinimu ir dar nepagrįstu;: 
! Kaip dar stipriau tuos pakarto
jimus aš galėjau pagrįsti nuro- 
tįydamaį kas visa tai parašė 
kur ir kada?

Jeigu A. Misiūnas šitame sa
vo man priekaište nebūtų pasi
sakęs, kad jis apart maldų už 
lenkus,-'daugiau nieko nežinojo, 
tai man nei Į galvą nebūtų at
ėjusi tokia mintis, kad VKL 
S-gos centro valdybos pirminin
kas būtų galėjęs taip aklai V 
Kutkui pritarti, pirmiau viso 
reikalo neištyręs, net nepasitei
ravęs, ar tomis maldomis bus 
apsiribota, ar LB-nė yra numa
čiusi ką daugiau?! \

Be to, atrodo, kad A. Misiūnas 
net su savo valdybos nariais ne
pasitarė, 'ar jų valdybos narių 
tarpe lenkų atžvilgiu nėra susi
klausymo. ..

Vilniaus Krašto Lietuvių Są 
jungos valdybos narys informa-
ei jai Stepas Varanka “Laisvo-

nes nuotaikas. ■ singų žinių tiekimas jį pastatė Naujienų vadovybėn; pa-
Juozas Šmotelis, nebaigęs aukštojo mokslo, paliko' siryžimas taupiai ir padoriai gyventi apsaugojo nuo 

gilesnę vagą Amerikos lietuvių visuomeniniame gyveni- šunkelių ir davė moralinės drąsos mokslus baigusiems, 
me, negu kaikurie aukštojo mokslo diplomus turėjusie- bet dvasinius principus praradusiems susivaldyti ir grįž- 
ji. Meilė Lietuvai jį nuvedė prie ALTo vesto darbo; tei- ti prie humaniškų metodų visuomeniniame darbe.

joje Lietuvoje” (1981-III-5) 
straipsnyje “Lietuviai meldžiasi 
— lenkai Vilniaus reikalauja”, 
nepri taria Maldos Dienai už Len
kiją, bet pritaria J. Tijūno. V.

(Nukelta į penstą puslapi;

RAŠO A. A.

ATRADO KĄ IR UŽ KĄ GERBTI
(Tęsinys)

Reikia pažymėti, kad jokioj srity mažumos 
neribotų teisų neturėjo ir valdžia negalėjo jų 
duoto,nes ir pati neribotų teisių neturėjo. Jei len
kams buvo leista steigti privačių mokyklų, tai 
vistiek tos mokyklos būtų turėjusios veikti val
džios priežiūroje. Ir kažin kiek tokių mokyklų 
būtų buvę įsteigta. Savo mokyklas turėjo ir ki
tos tautinės mažumos. Be to, ar buvo įstatymas, 
kuriuo pasirėmusi vyriausybė būtų galėjusi ne
leisti mokyklų steigti.

Sulenkinimo burbulą sąmoningai pūtė opo
zicija. Tuo- burbulu pasikliauja ir S. J. Jei tau
tos liaudis per šitmeČius išliko nesulenkinta ir 
nesurusinta, tai tuo labiau tada tokio pavojaus 
nebuvo.

S. J. dėsto: socialistinės demokratijas va
dovai nepajėgė palaikyti krašte tvarkos.”

Vyriausybe buvo sudaryta Steigiamojo Sei
mo priimto* konstitucijos tvarka ir buvo teisėta 
krašto vyriausybė. Demokratijos principai buvo 
nustatysi konstitucijoje. Ten nėra tokių sąvokų, 
kaip socialistinė demokratija”. Tokią demokra- 

ctifantazavo tik S.J. ir bando niekinti to me- 
■(> vyrii u-ybę. Ji© nepasako kaip jie supranta tą 
i • atrastą — ufaniazuotą socialistinę demokra
čių. Demokratija, matomai, ir dabar nėra jo su- 
• tuo labiau įsisavinta.

S. J. dėsto: “Paleisti iš kalėjimų komunstai 
brovėsi į darbininkų eiles, juos agitavo, kurstė, 
organizavo streikus ir gatvėse demonstravo su 
raudonomis vėliavomis ir plakatais su revoliuci
niais šūkiais.”

Tie paleistieji iš kalėjimų ai* darbo stovyklų ko 
munistai kaip tik ir buvo patekę kalėjiman ad
ministracijos ar teismo sprendimu už tokią pat 
veiklą, kaip S. J. mini. Reiškia, kad jau ir anks
čiau jie taip veikė ir tokia buvo jų vekla. Paruoš 
davo kiek spaudos, atsišaukimų, vienur kitur 
juos paskleidavo. Kartais kur iškabindavo rau
doną vėliavą ar plakatą su šūkiais.Retai atsitik
davo, kad išstodavo kelių asmenų demonstraci. 
ja. Taip būdavo jiems įsakyta. Na, ir po to. savo 
spaudoje pūsdavo didelės veiklos burbulą. Jo
kio pritarimo masėse jie neturėjo ir jų vadinama 

įveikia nesudarė jokio pavojaus nė valstybės sau
gumui, nė santvarkai, nei anksčiau, nė 1926 m. •

Natūralu, kad panaikinus karo stovį, dar
bininkai pradėjo aktyviau organizuotis, kurti 
unijas ir kovoti už savo būklės pagerinimą. Ko
munistų pastangos įsibrauti unijų vadovybėn 
ir skaldyti darbininkų judėjimą perdėtais reika
lavimais jiems sėkmės neatnešė. Unijoms vado
vavo soc. dem. nusistatymo ar jiems artimi žmo
nės. Buvo sukurtas neutralus prof, sąjungų val
domasis organas — Prof, sąjungų centro biuras. 
Komunistų įtaka ar griaunamas darbas buvo nu
galėtas ne administracinėmis bausmėmis, kalė
jimais ar darbo stovyklomis, bet žodžiu ir spau

da darbininkams išaiškinant, juos įtikinant ko
munistų veiklos žalingumu ir patiems darbinin
kams ir kraštui. Ir tą dieną teko atlikti ne “Tau
tos Valios” ir kitiems rėksnams demamogams, 
kuriems darbininkų reikalai iš viso nerūpėjo, bet 
soc. demokratams ir liberalams.

Kiekivenas žinome, matome, kad ir šiame de
mokratinių laisvių'krašte kasdieną vyksta vie
nokios ar kitokios demonstracijos — taikingos, 
triukšmingos ar net labai smurtingos. Policija 
apsaugoja demonstracijas ir sutvarko. Nusikal
tusius baudžia teismai. Taikingos demonstraci
jos yra gyventojų teisė. Sukeliami ir streikai ir 
jie vyksta. Jie būna ir labai nuostolingi ir visam 
kraštui ir sudaro vargo ir nepatogumų žmonėms. 
Bet niekas nekelia minties keisti demokratinę 
santvarką ar varžyti gyventojų teises.

Jau, rodos, turėjo pasimokyti ir suprasti de
mokratinių laisvių svarbą ir buvę demokratijos 
griovėjai Lietuvoje ir diktatūros gynėjai ar 
garbintojai.

S. J. pokiais faktais neparemia, nes jų ir ne
buvo, kad vyriausybė esįą netiktai nedraudė 
priešvalstybinę veiklą, bet dar ir pati pradėjo 
šalinti iš tarnybų lietuvius patriotus — apskri
čių viršininkus, policijos ir kariuomenės vadus.

Visai natūralu, kad apskričių viršininkai ar 
policijo vadai, kurie buvo aktyviai įsijungę į bu
vusios vyriausybės partinę totalistinę politiką ir 
prisidėjo prie piliečių laisvių varžymo ir saviva
liavo, kad jie buvo pakeisti. Bet tai dar nereiš

kia, kad naujai paskirtieji nebuvo patriotai ar 
netinkami jiems. pavestoms paerigoms atlikti. 
Jei ir kariuomenėje buvo padaryti kokie pakei
timai, tai tik kariuomenės stiprinimo kryptimi.-

Kad vyriausybė netoleravo visokių kursty
tojų ir tvarkos ardytojų rodo, kad ir min. pirm, 
atsakymai į interpeliacijas. Ten buvo pareikšta, 
kad vyriausybė betkuriems kurstytojams, nors 
jie būtų ir iš dešinės, taikys tą patį saiką, kaip 
triukšmadariams iš kairės jau yra pritaikiusi. 
Kad vyriausybė neleis jokių demonstracijų, ku
rios turės tikslo ardyti visuomenės tvarką ir 
rimtį. Be to, komunistų partija nebuvo legalizuo
ta ir komunistų priešvalstybinė veikla negalėjo 
būti ir nebuvo toleruojama.

Dešinieji būdami valdžioj darbininkų veiklą sa
vo būviui pagerinti, įskaitydavo ir streikus, laikė 
komunistų inspiruota, neretai suiminėjo jai va
dovaujančius asmenis ir komendantai, ne teis
mai, juos baudė. 1926 m. vyroausybė darbininkų 
teisėtos veiklos netrukdė.

S. J. kartoja ir opozicijos paleistą gandą, 
kad vyriausybė, S. J. žodžiais tariant, buvo pasi
nešusi net visu trečdaliu sumažinti Lietuvos ka
riuomenę. Tas gandas turėjo tikslo nustatyti ka
riuomenę prieš vyriausybę.

(Bus daugiau)

4 _ Naujienos. Ch'cago, III , luesday, Mareli 21, 1981



9

Mi
rfe.* v

t <

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

DU PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJA* ir chirurgas 

Community klinika 
Medicinos direktoriui

19M S. ManheLn R. ei., Waetcbwtwr, IL 
VALANDOS: 3—J darbo dienom tą

‘’Lietuvos Aidai’*
KAZĖ BRĄZDŽIONYTE 

Programos vedė i a

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios.rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

. ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 So. Mozart Avenue,

iš vilniečių Sujunda! nepriklau
sančių tarpo, negu iš pačių vii- vaikų klinikos profesorius J. 
nisčių...

Tiubingeno universiteto ■ i

pradėtos pastangos 
New Beginning or- 

sudarytą vasario 
prezidente? draugų

Prof. Biench aiškina, kad tai 
yra gero maisto pasėka.

9
laidotuvių direktorius

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Bierich tvirtina, kad dabartiniu 
I metu jaunos vdkietaiės visais 

BANDO PANAIKINTI PROP A- J metais anksčiau sumoteriškėja, 
GANDISTŲ ORGANIZACIJĄ Į negu kad būdavo iki šio meto.

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį 
panaikinti 
ganizaciją, 
pradžioje
tikslu propaguoti ekonominę 
programą. Baltuose Rūmuose 
gauta nusiskundimų, kad orga
nizacija naudojo neleistiną spau
dimą į korporacijų vadovybes, 
norėdama sukelti lėšų.

Organizacijos vykdomasis di
rektorius Herbert Stone pareiš
kė, kad cTganizacijoje gauta

nuošė. Tik Seinų lietuvių nepa- $800,000 pažadų ir tam nenau- 
prastas atsparumas neleidžia j dota nemoralūs metodai. Tai tik 
lenkų dvasiškijai jų visiškai nu- dalis pastangų, veikiančių, kad 
lautinti. Kodėl mes nesimeldžia- programos nebūtų priimtos ar

— Jau suėjo 8 metai, kai mi- Į 
rė Kazys Čepukas kovo 14 d. į 
Palaidotas šeimos lote Lietuvių | 
Tautinėse kapinėse. K. čepukas 

į buvo veiklus lietuvių organiza- j 
rijose. Buvo SLA 226 kuopos 11 
pirm’oinkas Humboldt Parko 
Liet. Piliečių klubo pirmininkas, l < 

‘Nau, ienoms dažnai rašinėdavo 
žinias.

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans

■

5
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SUSIRINKIMUir

Laidotuvių DirektoriaiTM.: 542-2727 «rU 542-272?

u

t ŠILEIKIS, O. P,

I? JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

$

sparam - Protmi. otų 
aoaju. fepecidui
An# Support ir L A

Šv. Pranciškaus Seserų rėmėjų 55 
metų jubiliejinis banketas įvyks ko
vo 29 d. 3:30 vah popiet su programa 
Nekalto Prasidėjimo šv. Mergelės 
Marijos parapijos salėje, 44th ir Fair- 
field. Visi kviečiami dalyvauti, ir pa
remti seseles pranciškietes. Kviečia 
komisija ir valdyba.

Rožė Didzgalvis, rast.

Leidimai — Pilna apdraudė 
'ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kit A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vat popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

West i&. &&&

TS1------Bi 3-5W

DR. A. B. GLEVECKAi- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

SPBCIALYBB AKIŲ LIGO* 
29C7 We<t !G3rd Strotf 

Valaodoa pasai

Dr. liĖONASSEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2SSO, 

Razidencijos falai.: 443-5545

lautinti. Kodėl mes nssimeldžia-
me už kenčiančius ir skriaudžia- nepasisektų, 
mus lietuvius?”

DR. FRANK PLECKA 
OPTGMETR1STAS 

KALBA UETUVISKAl 
241* W7 71 Si. T»L 7J7-5149 

rtkm* 1X13. iTiUUco ąriniua 
"coaiact leEiea"’ 

ViL racioną*. Jžoaryu

t

PERKRAUSTYMAI

i

i*
t

JUOZAS ŠMOTELIS

Tek: l’Ardi 7-3401

Tek: OLympic 2-1003

Tek: LAfayette 3-3572

■

I

*354 So. HALSTED STREET Tek YArtb 7-1111

Liūdintis vyras Mikas ir giminės
K

AMfiULANSO 
PATARNAVIMAS

f

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

CtiCAffOf

Lietuviu

Laidotuvių 

Direktorių 

Aaocuudjos

I 
t

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA CR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA A VE.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDJ1LNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7-lr38 - 1139

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ELL

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hilh, IR 974-4411

i ■ I 
i
i
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PRITARĖ, REIKALO 
NEIŠTYRĘS ,

Atkelta iš 4 psl.

Meškausko ir kitų panašiems 
samprotavimams. Jis net panau
doja J. Tijūno straipsnio min
tis: “Lietuvis malda, lenkas laz
da”. štai kelios S. Varankos 
straipsnio citatos: “Kai kas gal
voja, kad malda nieko bendro 
su politika neturi? Lenkai baž
nyčią ir dvasiškiją naudoja po
litiniams tikslams. Lietuva ir 
buvo' krikščionybės vardan su
lenkinta. (...) ... mes esame 
mūsų- veiksnių raginami melstis 
už Lenkiją, o lenkai meldžiasi 
už Vilniaus atgavimą. Susidaro 
įspūdis, kad lietuviška išeivija 
nori lenkams padėti su malda, 
o lenkai kaip visada mums su 
lazda. (...) šiandieną turime

■ geriausį ir aiškiausi pavyzdį Sei-

Vilniečių Sąjungoje yra ir | 
priešiškai pasisakančių narių. ‘ 
1981 m. sausio mėn. “Akiračiuo
se” vienas VKLS-gos narys savo 
rašinyje: “Atviras laiškas “Gim
tajam Kraštui”, net šitaip rašo: 
“Betgi aš niekada ir neslėpiau 
savo simpatijų Lenkijai bei len
kų tautai, neslėpiau to nei nuo 
lagerio draugų, nei nuo Tarybų 
valdžios, nei nuo lietuvių išeivi
jos (nors kai kam tas ir labai 
nepatinka). Lenkijos Liaudies 
Respublikoje aš radau sau na
mus ir Tėvynę po išvykimo iš 
TSRS: ten tebegyvena mano 
motina; kitų namų aš ir netu
riu. Dar ir dar kartą noriu pa
brėžti savo lojalumą tai šaliai”.

Atrodo, kad vilniečių Sąjunga 
yra tik įvairiai lenkų atžvilgiu 
galvojančių, Vilniaus krašte gy
venusių, susibūrusi grupė. Ste
pas Varanka, lyg nuo jos atski- ■ 
ięs rezistentas, ant savo nepa
vargstančių pečių tempia jos 
garbę.... Stebėtis reikia ir dėl to, 
kad vis daugiau atsiranda lie
tuvių, ginančių Seinų, Punsko, 
Vilniaus žemes nuo’’lenku kėslų,’

Prez. Reagano štabo viršinin- 
ir | kas James A. Baker III pareiš- 

1 kė, kad gauti tik mažų netiks
lumų skundai, tačiau newsday 
laikraščio pranešimu, yra su
stabdytas aukų rinkimas.

WALTER STASIULIS

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. ,
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir ilapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK 

St. Petersburg, Fla. 3371S 
TeL (813) 321-4200

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Snug holds 
loose dentures 
comfortably snug 
Ease sore gums from loose-fitting 
dentures with soft easy-to-use 
Snug' Brand Denture Cushions. 
Snug gives tempo- 
rary relief untH you oM’G 
see a dentist Now < 
available m the 2- 
cushion or new 
4-cushion econ- L 
orny package

$

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

ŠEŠERIĮJ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

PAULINA ŠILEIKIENĖ
JATULEVičIŪTĖ

Mirė 1975 metu kovo 22 dieną.
Palaidota Lietuviu Tautinėse kapinėse.

Tavo akys
ir mūsų kelionės horizontai
— mano liūdesio sparnai....

Mūsų ilgoj kelionėj* 
žiūrėjonu viens kitam į akis.

Tavo akyse mačiau dangaus mėlynę, 
mėlynesnę už lino žiedą...

Tb^ išskridai, kaip peteliškė, 
kaip sapnų miražas. . . 
dingo ir mūsų pėdos, 
baltajam smėly j mintos.

Saulė — mėlynas dangus 
ir Tu, 
buvai didžiai mylėta.

Gyv. Pensacola, Fla. Anksčiau gyvenęs 
Bridgeporto apylinkėje, Chicagoje.

Mirė 1981 m. kovo 21 d. 4:30 vai. popiet, sulaukęs,^se
natvės. Gimęs Lietuvoje, Telšių apsk.

Amerikoje išgyveno 75 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus John, marti Betty, ir marti Helen 

Stasiulis, 7 anūkai, 1 proanūkas bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antradienį 1 vai. popiet Jurgio 
F. Rudmino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Avė.

Trečiadienį, kovo 25 d., 9..valandą ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Walter Stasiulio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marčios, anūkai, proanūkas.

■ '' ... X.

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. 927-1138

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE ’
Tel. 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Gyv. 7114 S. Campbell, Chicago, III.

Mirė 19S1 m. kovo 21 <!., 9 vai. vak., sulaukęs 95 metų 
Amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Žemaitijoj, Alsėdžiuose.

Amerikoje išgyveno 71 metus.

Paliko nuliūdę: dukra Lillian Burns, josics vyras John 
ir keturi jų vaikaičiai; sūnus Fklvardas Šmotelis, anūkė Vir
ginija ir proanūkai Ricky ir Dcbby; anūkė Barbara, josios 
vyras IJoyd ir proanūkai Joseph ir Benjamin; anūkas John 
ir anūkė Judy ir josios vyras Thomas, ir daugelis kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Vietoj gėlių, šeima prašo skirti auką Naujienoms.

Priklausė Naujienų Bendrovės vadovybei, buvo garbės 
direktorius; priklausė SLA kuopai, Chicagos Istorijos drau
gijai, ALTui ir kitoms organizacijoms.

Kūnas pašarvotas Si. Lack-I^ackavičiaus ir sūnų šerme
ninėje, 2124 \V. 69th St., Chicago, I1L

Organizacijų atsisveikinimas įvyks antradienį, 7 vai. vak.

Trečiadienį, kovo 25 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines ir ten palaidotas.

Visi a.a. Juozo šmotelio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
]>asku(inį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
, Duktė, sūnus, anūkai ir proanūkai.

laidotuvių direktorius St. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

I a



Marquette Parko Lietuviu Namų Savi 
ninku Sąjungos susirinkimas

Kovo 20 d. Marquelle Parko 
parapijos salėje įvyko nariu su
sirinkimas.

8 vai. vakaro pirm. J. Bace
vičius pradėjo susirinkimą, pa 
sveikino narius ir patiekė dieno
tvarke.

Valdybos ir susirinkimo pvo 
tokolą perskaitė valdybos narys 
Er. Gelažius.

Išklausytas ir priimtas sausio 
20 d. susirinkimo protokolas, 
kurį paruošė Ąng. Katelienė.

Pirm. .J. Bacevičius dėkojo A. 
Patackui už jo rūpestingai atlie-’ 
kainas pareigas policijos distr’k- 
te. Patackas savo pranešime 
pažymėjo, kad mūsų kolonijoje 
truputį sumažėjo kriminalinių 
nusikaltimų skaičius. A. Patac
kas paminėjo, kad namu savi 
ninku vardu dalyvavo ir atsi
sveikino su įnirusiu nariu M. 
Struinskiu.

Be to, priminė, kad priven
kite vaikščioti gatvėse vėlumoj, 
kritišku momentu šaukite poli-

taiką. Ar ne tas pats ir Mar- ' 
quel te Park??

Be to. J. Bacevičius prašė pri- ■ 
sidėti prie Siliūno žudiko išaiš- ; 
kininn. Esą jau įnešta per 4,000 
doleriu.
spaudoje

Paskelbta amerikiečių 
ir net keliose orgar.i | 
Tuo mes parodysime, 
giname savo koloniją 1 

ii tus atgrasins juodžius’ 
veržimosi į mūsų rajoną.

kad mes 
ir ;
nuo
Pasidarykime populiaresni sa
vo kolonijos gynimu.

Po tų pašnekesių ir pasiūly
mų, pirm. J. Bacevičius daly
vius pakvietė vaišėms — p ie 
kavutės ir pyragėlių. Girkšno- 
dami kavą, šnekučiavomės ak
tualiais kolonijos reikalais.

Apie 1(1 vai. skirstėmės. Buvo 
per 190 narių. Galėjo būti dau
giau narių, bet dalis nuėjo į J.

pa-Jasaičio alsisveikiniina ir 
garbos atidavimą.

Pašnekesio metu buvo 
dėta nepasitenkinimo, kad
dyba VLIKui ir ALTui paskyrė 
aukų po $25. Esą, reikėjo skirti 
nuo $50 ligi $100.

K. Bankus

vai-

s.uo
proga 
Infor-

krau-

•Galima šaukti policiją ir 
numeriu: 741-8221. Yra 
pakalbėti ir per radiją, 
muokitės valdyboje.

Ona Ankienė patikrino
jo spaudimą ir lankė ligonius. 
Juokinga, viena prašė išvalyti 
karpetus ir gardynus.

Pakvietė kleb. A. Zakarauską 
tarti keletą žodžių. Įdomu, kad 
ir klebonas palaiko artimą kon
taktą su policija. Esą, jie —po
licija— turi žemėlapį, kuriame 
sužymėta užpuolimai. Ir policija 
pagal tą registraciją stiprina 
sargybas.

J. Bacevičius kalbėjo apie 
mokesčius (taksus), pensiniu 
kams lengvatas. Prasitarė ir St. 
Vanagynas.
Skeivys, Si. 
džius.

Pasirodo,
kirtimų, Gage Parko mokykloje 
buvo ramu. Dabar ir vėl nori at
kelti daugiau negrų, nors tame 
negrų rajo’ne yra tuščių mokyk
lų. Jų tikslas — sukelti nesan-

Be to, kalbėjo J
Patlaba, J. Bag-

po didesnių susi-

su 50-čiu žemėlapių. Kaina 815, 
persiuntimui pridėti 81c. Kreip
tis į knygų platintojus arba lei
dėją — Lithuanian Research 
Institute, Ine., 119-31 120th St., 
So. Ozone Park, NY 11420. (Pr.)

— Dengiame ir taisome visų 
i rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA, 434-9655

— VERTINGIAUSIA DOVA- ‘ 
NA — lietuvio dailininko meno 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings darbo valandomis 
254-4470, kitu laiku 434-6155.

AR GALI ŽMOGUS 
BŪTI GERU?

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
.E ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKINIMAIS t 

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.YZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7743

Namai, Žam4 — Pardavimui , Namai, Žami — Fardavlmad 
*2AL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATE FOR SALE

— Stasys Raštikis, Los Ange
les, Calif., Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas-savanoris, kariuomenės 
vadas ir generolas, atsiuntė $5 
auką už kalendorių. Dėkui.

— Albinas Markevičius ■ iš
rinktas Tautos Fondo Los Ange
les skyriaus pirmininku, dr. Bi
rutė Raulinaitienė — vicepirm., 
Antanas Skirius — sekr., Vla
das Pažiūra — iždininku.

— Kalifornijos Lietuvių Diena 
1 ir parapijos 40-ties metų minė- [ 
jimas bus birželio 22 dieną poj 
parapijos stogu ir Marshall High 
auditorijoje. Šventėje dalyvaus 
vysk. V. Brizgys. Meninėje da
lyje dalyvaus solistai Gina Čap-

— Dėkui Pijui Mičiuliui iš j 
Gulfport apylinkės, St Peters-! 
burg, Fla., už nuolatinę paramą. 
Dėkui už ankstyvą prenumera
tos pratęsimą ir už penkiasde
šimt (50) doleriu auką.

W 1 v w

— Lietuvos Vyčių Illinois-ln- Į kauskienė ir Arvydas Strimaitis, 
diana distriklos, dėkodamas už j abu iš Kanados.
veiklos propagavimą, paskyrė; 
Naujienų paramai $15 auką ir ją j . 
atsiuntė per sekretorę Ireną K. j 
Sankutę.- Dėkui valdybai ir vi
soms tą distriktą sudarančioms 
kuopoms.

_  Inž. Antanas Zumaras, Ci-

—Feliksas Masaitis, ALTo Los 
- : Angeles skyriaus pirmininkas, 
L. Į vasario 14 d. Sakų rezidencijoje 

buvo pagerbtas 65 m. sukakties 
proga. Puikiai paruoštose Rūtos 
Šakienės vaišėse dalyvavo sve
čias iš Klevelando Algirdas Ka- 

ero, III., prie prenumeratos pri- sulaitis ir visi ALTo valdybos.

— Rita Stukavė ir J. Sadaus
kaite iš Marijos aukšt. mokyklos 
laimėjo vokiečių kalbos kon
kursą ir mėnesį atostogų Vo
kietijoje. i

— Dail. Miko šileikio novelių 
knygą baigia spausdinti M. Mor
kūno spaustuvė. į v

— Geraldas Patejūnas ir Ste
pas Malinauskas yra tarp Bogan 
aukšt. mokyklos garbės mokinių 
su visais “A’’ pažymiais.

— Detroito Lietuvių Jaunimo 
_ choras naujų dainų ir giesmių 
repertuarą padėjo kovo 16 dieną 
Kultūros centro patalpose. Kvie
čiami nauji choristai — berniu
kai ir mergaitės. Repertuaras 
ruošiamas choro numatytiems 
uždaviniams atlikti.

— Viktoras Šimaitis pildo 
INCOME TAX Šimaitis Realty 
Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tęl.: 436-7878 arba 
763-0337. fM)

Ar gali žmogus savo gerumu; 
užsitarnauti dangų?

Pasiklausykite atsakymo šian- ■ 
dien 8:45 vai. vak. radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį 1:23 vai. popiet ■ 
per Sophie Barčus išgirsite 
“Pražuvęs per apsileidimą”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip atgimti 
naujo”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries,
P. O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60451

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

dėjo $10 auką. Dėkui už ją ir už 
bendradarbiavimą.

nariai su žmonomis.
— Vytenis Rasutis iš Mar

quette Parko baigė agrikultūrą 
i bakalauro laipsniu Illinois uni

versitete Urbanoje. -

— Pakilus susidomėjimuiĮMa-

a. a. JONUI JASAIČIUI mirus, 
«

giliame liūdesyje likusius: žmoną BIRUTĘ, dukteris 
JŪRATĘ BUDRIENĘ ir AUŠRĄ, sūnų ALGĮ, ir visus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

padės 6 plačios studijos prof. M. 
Brako paruoštoje 304 puslapių 
LITHUANIA MINOR kmgoje 
su 50-Čių žemėlapių. Kaina-$15,

(R) LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
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Naujienoms reikalingas

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR. INCOME

PaM ttd 
Ccmp<xs<i*d

SIUNTINI AI Į
Cosinoa Parcels Express Corp- 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
IMI W. SMk 8L, Oskago, Bl. <062?. — Tel. WA 1-2717

Y

oua SAV1NG3 z _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

JONUI JASAIČIUI 
tragiškai žuvus,

jo pusbrolį (R) LB Centro Valdybos narį, žurnalistą 
ir kultūrininką JONĄ VAIČIŪNĄ ir jo žmoną LAIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame.

BALF'o Direktoriui ir Chicagos Apskrities Pirmininkui

BALF’O CENTRO VALDYBA 
ir DIREKTORIAI

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
55AKUA NOREIKJKNYS

KOS W*>t f$t>. St, CMour*, EL @ TžL WA MTf? 
Didellr paairfnkimąj geroe rūšies Jv tiriu prekig.

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

SPAUSTUVĖS DARBININKAS(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

BUTU NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo- 
ninės ir universiteto. $130,000.

į MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo- 
* mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke, 

į $69,000. ‘

1
1 ŠIMAITIS REALTY

t

2

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tai man Avė. 
Tek 927-3559

Mes kalbame lietuviškai. No
rime pirkti lietuviškas knygas, 
parašytas apie Lietuvą. Nuo j 
pirmadienio iki šeštadienio, į 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak. j 
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

į Vakarus nuo California)

Notary Public
Insurance, Income T?jx

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai S120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

I

m bari gaunanti 4.
BUTO TVARKYTOJA,

Gerb. Naujienų Redakcija 
ir Administracija!
Esu labai suvėlavusi su 

laiško rašymu. Prašau man 
leisti. Bet tai pasidarė ne iš

S1O * 
at~ 

ap-
žąja Lietuva, jos pažinimui daug sileidimo. Mano sveikatos stovis 

j labai žemai nuėjo, be to, dar pri- 
* < iri Airi rfaiicr IritnVin nrnhlAmir

visuomenininkui, teisininkui

CENTRO VALDYBA

see us for 
financing

AT OUR LOW RATES

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to: ularty!

222 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS

Savings and loan

SSSBMR

rryj

SOūiiSi Xon.7ae.Frl.9-4 Thor.9-8 g«t. 9-1SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
J

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reiki*

švaros ir 3 bei 4 metų vaikų 
prižiūrėtoja. Telefonuokite 

ryte nuo 9 iki 12-tos 
471-9750

Kad knyga “Valstybininkas
: sidėjo daug kitokių problemų; ‘ politikos sūkuriuose galėjo bū-

Pernai, birželio 18 d.. Balti- priklauso tiems-,' kurie su- 
morėje mirė a.a. Rožė Pledienė, darė finansinį pagrindą be di- 
sulaukusi 85 metų amžiaus. Ji f dėlių prašymų, o įvertindami 

, buvo blogos sveikatos jau per] autoriaus darbą ir kun. Kril
l' daug metų. Ji ir aš buvom labai J pavičiaus pastangas tėvynės 
•artimos ir ištikimos viena kitai • gerovei, aukojo po 1,000 dot: 
j draugės jau nuo 1924 metų. La-. Magdalena šmulkštienė, adv. 
bai gaila ir skaudu netekus mie- dr. K. Šidlauskas iš Krupavi- 
los draugės. Ji ir jos velionis 
vyras buvo geri lietuviai, rėmė 

! lietuvių spaudą. Jai būnant ligo- 
į ninėje. ji prašė manęs, kad aš 
j išpildyčiau keletą jos norų, jei 
ji jau nepasveiktų.

Į Tarpe kitų prašymų, jį manęs
j prašė, kad. jeigu ji mirtų, aš pa-} menės supažindinime Jauni

mo centre kavinėje vakarie
nės prelegentams: Bernardui 
Žukauskui Vladui šoliūnui ir 
kun. Vytautui Bagdanavičiui, 
b) meninę dali attikusiems 
Balio Pakšto liaudies instru
mentų ansambliui, neėmusiam 
honoraro, gerbiant kun. Kru
pavičių, susidedančiam iš: Ba 
lio Pakšto, L. Bichnevičiaus, 
Leono Rimkaus, Vinco Vait
kevičiaus ir Emilijos Sakadol 
skienės; c) vaišias paruošu- 
šioms giedrininkėms: Alicijai 
Rūgytei Albinai Dumbrienei 
ir Emilijai Vilimaitei bei joms 
talkinusiam Jonui $akui, d) 
taip pat visiems vakaronės da
lyviams ir Jaunimo centro ka
vinės administracijai. Visiems 
ačiū.

. OlVAV-JkJ VAO-CAg u. A VJ UI^7111 LA, J  *

reikalas taip ir užsitęsė iki šiol. • ti išleista, tai didžiausia p_adė-

čiaus resursų, Vygantų ešima? 
Paliokų šeima ir P. Vaduvis; 
$300 Bernardas Žukauskas;’ po 
100 dol.: Jonas Sakas, St. Rau- 
ckinas ir K. Povilaitis.

Taip pat dėkojame: a) Vasa
rio 27 d. minėtos knygos visuo

t

f

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita. •

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenut 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMCDE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permaže. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas tr Taisymu 
2646 West 69th Street 
Tek REpublIc 7-1741

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenut, 

Chicago, Ilk 60632. Tel. YA 7*5980

siųsčiau Naujienoms $50 (pen
kiasdešimt dolerių). Prašė iš
reikšti jos nuoširdžiausius linkė
jimus Naujienoms, jų leidė
jams ir visiems darbininkams 
geros sėkmės ir tvirtybės toliau 

t tęsti tą naudingą darbą. Čia ir 
įdedu $50 vertės čekį. Kaip ma
tote, čekio data yra 1980 m. spa
lio 1 d. Aš banke patikrinau: če
kis galioja 6 mėnesius. Tai pra
šysiu, kai gausit tą čekį, tuojau 
iškeisti-

čekis liko nepasiųstas, nes bu- ‘ 
vau labai išvargusi ją prižiūrė
dama jos paskutinėje ligoje.1 
Netekus Ilgametės mylimos 
draugės, buvau labai pritrenkta. 
Šiek tiek pagerėjus, mėginau 
pradėti dalykus tvarkyti ir vėl 
sunegalavau. Blogai jaučiuosi, 
taip ilgai neišpildžiusi jos prašy
mo. Kitaip negalėjau.

Gavę šį laišką ir čekį, prašy-. 
siu prisiųsti man kvitelę. Noriu 
ir turiu turėti parodymą, kur ir ( 
kam ir kiek išmokėjau.

Nuo savęs linkiu Jums visiems 
geros sėkmės ir ištvermės dir
bant šį naudingą darbą. Prašau 
atleisti už tokį netvarkingą laiš
ką. Dėlei sukilusio artrito ranka 
rašyti beveik neįmanoma, maši
nėle neįpratusi.

Su pagarba, 
Emilija Railienė 
Baltimore, Md.
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Notary Fvblii
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7458 
Teip pit daromi vertimai, giminly 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolia, Ajent ~ 
3208'/, W. 93th St 
Everg. Ferk, III. 
4C642, - 424-1654 \

inn

. afrd Casualty Ccfrnpa<$

Ralys Paliokas, 
Vakaronės organizatorius 

ir vykdytojas

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

— Agutė Galinauskienč ir Ma
rytė NaujaHenė iš Marquette 
Parko išvyko j Miami Beach 
praleisti keletą savaičių saulėto
je Floridoje. P. Galinauskas

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vai ryta 
iki 6 vai vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d. 
Ir pagal susitarimĄ.

T<£ .776-5162 arba 776-5151
2649 West 63rd Street

Chicago, DI- 60629
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