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šių melų kovo 1 dieną SLA centre buvo paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 63-oji su
kaktis. Povilas P. Dargis, SLA prezidentas, kalba 

Vasario 16-osios proga susirinkusiems žmonėms.
(Charles Binkins nuotrauka)

SENATORIUS E. HOLLINGS ĮTIKINĖJA SENATĄ 
IMTI KARO TARNYBON SVEIKĄ JAUNIMĄ

ktu A." Stock mario pareiškimu, 
atsakė:. “AŠ manau, kad prezi
dentas sutinka”..

4 į 
M

kitą patarnavimą”., “Idėją,- kuri į 
buvo naudojama paskutinius .10 
metų, kad bet kuris asmud pa
reikalavęs kokiti nors firianasi-

valdžios, turi teisės jų gauti, yra 
klaidinga. -Tokiu teisiu nėra”.

Paklaustas Baltųjų į 
spaudos sekretorius S. Brady
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BYDGOŠCIO MUŠEIKŲ
DARBININKAI RUOŠIASI STREIKUI, JEIGU VALDŽIA 

NESURAS DARBININKUS SUŽALOJUSIŲ’ MUŠEIKŲ
VARŠUVA. — Visą Lenkija 

žino, kas smarkiai sumušė ir 
sužalojo septynis
unijos darbininkus, bet vyriau
sybė niekur negali ųų surasti. 
Vienam darbininkui buvo su
daužyta galva. Ji guli ligoninėje 
be sąmonės. Ligoninėse guli ir 
kiti keturi darbininkai.

Premjeras Jeruzelski prašė 
Valensą duoti jam laiko nusikal
tėliams išaiškinti. Valensa buvo, Q,., ., , .1 apie 3 milijonus moterų tarp 62sutikęs nestreikuoti, bet kiti j ?
Solidarumo unijos pareigūnai 
nenori reikalo atidėlioti. Jie 
tvirtina, kad valdžiai turi būti 
žino'mi policijos agentai, persi
rengę civiliniais drabužiais, ku
rie yra kalti už toki žiauru dar
bininkų užpuolimą.
J Unijos vadovybė, apsvasčiusi 
susidariusią būklę, skelbs strei-. 
ką, jeigu vyriausybė husikaltė-

- lių nesuims ir-nenubaus. Unija- 
nėhori toleruoti mušeikų. Jeigu 
vyriausybė nesiims greitų prie
monių .prieš mušeikas, "unijos 
vadovybė skelbs penktadienį 
dviejų valandų.; streiką, o antra
dienį bus paskelbiąs visuotinis 
streikas,; Darbiniiikąi nori, kad 
valdžia išaiškintų, ,kąs;saitvaliau- 
ja ir, muša darbininkus.

JERUZELSKIS SUSIRŪ
PINĘS MANEVRAIS U

Premejras ir krašto apsaugos 
ministeris yra labai susirūpinęs 
rhanevrais. Sovietų karo vadai 
prižadėjo į Lenkiją nesiveržti, 
bet nutarimas- skelbti streiką 
gali rusus išprovokuoti. Premje
ras žino', kad unijos vadovybė 
reikalaus bausti mušeikas. Pats 
premjeras buvo priešingas už- 
puolinjųi į_ant darbininkų, jis 
norėtų jbąusti .mušeikas, bet jis 
negali skelbti jų vardų, nes jie 
sauvaliavo pagal jiem duotą vy
riausybės sutikimą.

Jeigu darbininkai skelbs strei
ką, tai vyriausybė rengiasi skelb
ti karo stovį, kuris, visiems aiš
ku, bus nukreiptas prieš strei
kuoti pasiruošusius darbininkus. 
Niekam ne paslaptis, kad karo 
stovis sukels dar didesnę įtam
pą. Premjeras nenorėtų vartoti 
jėgos prieš darbininkus, bet jis 
aiškinasi, kad jam kitos išeities 
nebus, jeigu darbininkai negrįš 
į darbą, kol bus suimti ir nu
bausti mušeikos.

ATSTOVAI APKLAUSINĖJO 
CHICAGIECIUS

CHICAGO, Ill. — Seimo at
stovė Susan Catania (R., Chica-' 
go) sušaukė spaudos konferen
ciją sekmadienį, kovo 22 d., ir 
kritikavo prez. Reagano pasiū
lymus apkarpyti Social Securi
ty išmokėjimus, kurie, jos ma- 

Į nymu, palies visoje Amerikoje

RE AG ANAS SUTINKA, KAD 
VALDŽIA NEIPAREIGOTA 

APTARNAUTI PILIEČIU
WASHINGTON. , Baltieji 

Rūmai praneša, kad prez. Ura
ganas sutinka su biudžeto di- 
r. kloriaus pažiūra, kad, teisiniu 

* požiūriu, federalinė valdžia nėra 
. įpareigota aprūpinti amerikie- 
į čius. Biudžeto direktorius Stock- 
I man New York Times duotame 
I pareiškime nurodė, kad jis su
tinka, jog mažas aprūpinimas 
turęlų būti 

j kalingiems, 
Įdžia negali 
‘butais, medicinos ir kitokia pa-į

NĖRA KAM APTARNAUTI KARO 
AVIACIJOS, LAIVYNO

ir 65 metų amžiaus.
Šiaurės Illinois valstijoje bus 

paliesta apie 60,000 moterų, ku
rios dabar gauna po $122 į mė
nesį, kaip buvusios tarnaitės, 
pareiškė Catania. “Skamba iro
nija prez. Reagano pareiškimai 

j kamapnijos metu, kai jis kėlė į 
padanges tarnaičių profesiją,-, o 
dabar nukarpo numatytas iš
mokąs iš-S<^ia:ŲS.ecųrity^.: _

Pagal rep. H. Washington (l5., 
Chicago) pravestus apklausinė
jimus, Pirmame kongresiniame 
distrikte apkarpymai palies apie 
2,000 asmenų. Jie nustos darbo, 
apkarpius biudžetą. Taip pat nu
stos y8Sįros-sdarbų apiė- 1,000 
jaunuolių ari'ąjiią SO.OOO^sfitdeip- 
tų nebegaus priešpiečių, Tarnuos 
jie gaudavo veltui" ar mažai pri
mokėjus.

Bendrai Chicagoje negaus va
saros darbų apie 40,000 jauni
mo. Labai .^sumažinami fondai: 
bedarbių, "mokslo, sveikatos, 
maisto kortelių ir kitose srityse.

Apklausinėjamos grupės- pasi
sakė prieš šiuos apkarpymus.

KARO VADAI NENORI 
MOTERŲ

WASHINGTON,-D.C. — Se
natoriaus Hollings pasiūlymas 
Senatui pravesti jaunų vyrų mo
bilizaciją patinka Amerikos 
kariuomenės vadams. Dauguma 
kariškių yra įsitikinusi, kad ka
ro tarnybon reikia imti liktai 
vyrus. Kariuomenės vadai ne
nori, kad karo tarnybon dabar 
būtų imamos jaunos moterys. 
Jie yra įsitikinę, kad moterys 
jautresnės, karo veiksmams ne
betinka. Jų pagalba gali būti 
naudinga pagalbiniuose dali
niuose, bet ne kovos lauke.

ANGLIJOS KONTRŽVALGYBOS VIRŠI
NINKAS BUVO SOVIETU AGENTAS

BUS TYRINĖJAMA VISA BRITANIJOS 
KONTRŽVALGYBOS ORGANIZACIJA

— Varšuvos pakto valstybių 
karo manevrai eina Raitijos pa
kraščiuose ir Sovietų Sąjungos 
pasienyje. Vie trimis čekų ir rytų 
vokiečių armijos įžengė į Len
kijos teritoriją.

— “Pakilus dujų kainoms, 
apšildymui kas mėnesį reikia iš
leisti daugiau negu morgi- 
čiams”, pareiškė federalinis 
energijos atstovas Kurkovski 
sušauktoje konferencijoje Pal
mer House, New Yorke, šioji 
konferencija svarsto galimybes 
įvesti Saulės apšildymo’ sistemą 
komerciniam ir industriniam 
naudojimui.

KALENDORCLIS
Kovo 25: §v. Marijos apreiš

kimas, Alelė, Nerimantas.
Saulė teka 5:47, leidžiasi 6:08.
Oras giedras. * v ’ *

— Apkarpius Amtrak geležin
kelio linijos biudžetą, Chrcaga 
labai nukentėtų, turint galvoje 
ilgas disancijas. Dabar iš Chi
cagos traukiniai eina į Boston, 
New York, Washington,, . St. 
Louis, New Orleans, Los Alge
les, San Francisco, Seattle. Nu
matoma Šį susisiekimą trauki
niais visai suslibdyti. ” s ę

WASHINGTON, D.C. — South 
Carolines senatorius demokra
tas Ernest Hollings pasiūlė Se
natui tuojau pravesti įstatymą, 
įpareigojantį Amerikos jaunimą 
karo prievolei atlikti.

., . . . Senatui rašvtame rašte sen.suteikiamas io rei-;,, ... ,, - p , , Hollings aiškina, kad savano-
f!. Ųcra-^ va j riams stoti karo tarnybon įsta

biu v ti aprūpinimo j nag neatjIe^a savo užduoties.
I .; . ... . , .s ,, - sovietu Sąjungos vvnausybe• galba. Aš netikiu, kad butu . , 5, j . ' . , ’i , , . :. . . , . , *' visą laika, karo metu ir karui! kokia pagrindine teise, kuri le-1 ... " .... . o ..I .. . , , t . i pasibaigus, mobilizuoja Rusijosgahzuotu panašu ar bet kokli' . ,• 1 t 4 •_ trTusų pavergtų kraštų jauni
mą karo tarnybai, turi paruoš
tas ir apmokytas divizijas, ku
rias gali bet kada mesti kovoti 
tuo tarpu Amerikos karo jėgos niu patarnavimu is federahnes , . t .. „‘ ■ neturi reikalingų paruostų ka
rių. Senatorius Hollings noro

J do, kad Amerikos pėstininkams Romų Ji trūksta 17,000 vyrų, Amerikos 
aviacijai reikia 1,500 jaunų vy 

frit- o-JAV laivynui-reikia -4,50:' 
jaunų vyrO- Veikiantis įstaty 
mas leidžia JAV : karo jėgom: 
turėti žymiai didesnį karių skai 
čių, .bet neturi pakankamai sa 
vanoriu. -

Dabartines JAV karo’ jėga. 
•Išdaro savanoriai, bet jos jėgo 

proporcingos gy ven tojų 
Amerikoje juodaodžio 

gyventoje

TURĖS PARDUOTI 
SIDABRO ATSARGAS •

WASHINGTON (AP). — Fe- 
■ deralinio Rezervų banko pirmi
ninkas P. H. Volcker pareiškė 
dviem kongresmanams, kad 
broliai Hunt iš Texas nesuma

žino supirkinėto sidabro atsar
gų, nors jie turėjo tai padaryti 
pagal susitarimą su Federaliniu 
Reezrvų banku.

Broliai Hunt ir Nelson Bun
ker apie 50 milijonų uncijų si
dabro perkėlė iš Chicagos į De
laware. Šioji suma perkelta mo
kesčių išskaičiavimais. Jie atsi
sako pranešti, ką jie numato- 

: toliau daryti su turimomis si- 
’dabro atsargomis. Fed. Rezer- 
į vų banko pirmininkas A. Volc- 
Įker pareiškė, kad jis nesutiks 

-,usiturimo keisti ir broliai Hunt 
; uri parduoti turimas sidabro

PANEIGĖ GANDUS 
APIE PERŠOVIMĄ

WASHINGTON, D.C. — 
tinėje kursavo gandai, kati vh-įnėra- 
sario pabaigoję buvo revolverio !’skaičiui.; 
šūviu sužeistas; Aaceprėzidėntas Į sudaro apie 2I)‘ < 
George Biish. Kitlka pataikiusi|-bėl kariuomenės tarnyboje juo 
i kaktą ir Jengvbi sužeidusi. Įvy-j daodžįų' skaičius yra dviguba 
kis buvęs vakarb mėlti prie.-Capi-1 didesnis, negu baltaodžių.
lol Hill namo.^Įvykį- pranešė Į -vyrus stoti karo tarnybon, tad 
Washington PoąfįpfrmaTne pus-: ir karo jėgose atsiras tinkam 

Tapyje praeitą- Sekmadienį;-: lproporcija.
Spafido’s; sekretoriaus pavą- j Antras neproporcingas dah 

duotojas Larry: Speakers . žiųią 
pavadino gandu. Pats viceprezi-

VSL SUGAUTAS PABĖGĖS 
TRAUKINIO PLĖŠIKAS

BRIDGETOWN, Barbados. — 
: ?ries 17 metų Anglijoje įvyko 
: Didysis traukinio apiplėšimas, 
■ <urio metu buvo pavogta 7 mi
lijonai doleriu. Plėšimo suma- 
t lyto jas ir vadovas Donald Biggs 

)uvo nuteistas kalėti 30 męĮų, 
bet iš kalėjimo pabėgo į Bra
zilija.

Britų Saugumo tarnybos 
' įgentai sekmadieni jį pagrobė 

ūename bare ir patalpino- į 
achta ’vežti i Anglija. Tačiau 
Barbados pakrantėse sugedo 
achtos motoras ir visi atsidūrė 
Barbados pareigūnų žinion.

Abejojama, ar Barbados bei 
Brazilijos vyriausybė išduos 57 
ne tų Biggs, nes jis yra Brazi- 
ijoje gimusio kūdikio tėvas.

kas .yrą karo tarnyboje esanči 
meksikiečių’ kilmės- skaičius 
Meksikiečių kilmės amerikiečių 
stojusių karo tarnybon, yra ž\ 
mia> didesnis negu kitu etnini 

cialiai paneigti gandus, pasikal- grupių. Dabar karo tarnyboj d
džiausią dalį sudaro juodaodžiai 

------------ o antrą vietą užima meksikk 
- - JAV satelitas iškrido 36' čių kilmės jaunimas.

mylių aukšlumon ir seka kiek 
vieną karinį judesį visoje Rytų 
Europoje.

(lentas George Bush pareiškė, 
kad tai yra.kvailiausias dalykas, 
koki jis girdėjo. Jis žadėjo ofi-

LONDONAS. — Gerai infor- ką, jog ne tik neutralizuodavo "• 
muotas gynybos korespondentas pastangas, liet ir turėjo įtakos |^jjmegU pgi 
Chapman Pincher paskelbė Dai- į valdymą. |j
ly Mail dienraštyje, kad Brita- Prieš R. Ilollis buvo vedama 
nijos kontržvalgybos viršininkas I kvota 1970 metais, o 1974 me- 
Sir Roger Hollis dešimtį metų Į tais vėl atnaujinta, bet prie 

konkrečių veiksmų neprieita, 
paliekant visą reikalą įtarinėji
mo padėtyje.

Vienas žinių rinkimo specia-j 
listas pirmadienį pareiškė, kad 
jei Sir, Roger Hollis buvo rusų 
agentu, tai tas reiškia, kad So
vietų agentai buvo pačiame Bri
tų slaptos tarnybos centre. Rusai 
žinojo visas didesnes JAV ir Bri
tanijos paslaptis.

Hollid sūnus Adrian dėsto 
Keble kolegijoj, Oksforde. Jis 
pareiškė, kad jo tėvas mylėjo 
savd kraštą. Netikėtina, kad jis 
buvo dvigubu agentu.

"buvo Sovietų Sąjungos šnipu. 
Detalės apie šį dalyką bus iš
spausdintos Hollis knygoj Their 
Trade is Treachery. Knyga bus 
išleista šią savaitę.

Premjerė Margaret Thatcher 
įsakė pravesti pilną tyrinėjimą. 
Kai kurie parlamento nariai rei
kalauja ištirti visą Britų saugu
mo tarnybą —atsakingą krašto 
kontržvalgybą, žinomą M-15 
vardu. Premjerė Thatcher žada 
pranešti parlamentui ketvirta
dienį ir suteikti daugiau žinių.

Sir Robert Hollis, Anglikonų 
bažnyčios vyskupo sūnus, kontr
žvalgyboje pradėjo 
1939 mfelais ir greitai 
vietų skyriaus vedėju, 
tais jis buvo pakeltas 
tarnybc’s direktoriaus
o 1956 m. tapo generaliniu di
rektoriumi. Juo buvo iki išėji
mo pensijon metais. Roger Fidel Castro vyriausybė apmo- 
Hollis mirė 1973 melais.

Chapmafr ^Pincher tvirtina, 
kad Hollis-buvo pats pavojin- 
giausiaš štūpas visoje istorijoje. 
Kai kurie M-15 skyriaus tarnau
tojai yra įsitikinę, kad Sovietai 
tūYėfo įstaigoje tokią didelę įtą-

tarnauti 
lapo So- 
1953 me- 
Saugumo 
padėjėju.

— Meksikos prezidento .T. Lo
pez Portillo žmona lankysis Chi
cago je š.m. gegužės mėnesį.

— Kolumbija nutraukė diplo
matinius santykius su Kuba, nes

ko kairiuosius partizanus, kurie 
kelia neramumus Pietų Ameri
kos valstybėse. Prezidentas J.C. 
Turbay atšaukė savo ambasa
dorių. Taip pat turės pasitrauk
tiaštuoni Kabos, diplomatai, 
dabai- esantis ji Kolumbijoje. . .

*

Senatorius Pollings yra įsiti 
kines, kad tiktai mobilizacijų 
įstatymas privers visus jaunu 
vyrus karo tarnybon, tada i 
karo jėgose atsiras tinkama pre 
porcija.

Senatorius Hollings nėra tik 
apskai-j ras t ar jo paruoštas projekla 
dešimt ( taps įstatymu. Jis žino, kad tu 

Į tarpu pats prezidentas-šiuo rei 
’kalu aiškaus nusivalymo da> 

— Prezidentas Reaganas per ^aeuiri. Susirūpinęs krašto f. 
žiūri SALT II sutartį; rlansais,'prez. Reaganas nenore

— Antradienį aukso 
kainavo $532.

Solidarumo unija 
čiuoja, kad ji turi apie 
milijonų narių.

unciją

Ateinantį savaitgalį Chicagoje įvyks 24,000 šunų 
paroda. Nustebs ne tik žmonės, bet ir šunys, 
. iki šiol nematę tokios didelės šunų minioą.

u didinti karių, jūreivių ir la- 
;ūnų skaičiaus. Iki šio meto bu- 
o galima lūkuriuoti, b t dabar, 

;ai Sovietų agentai siunčia ap
mokytus kubiečius i Gvatemalos 
r Hondūro teritorijas, tai atėjo 
aikas ir JAV laivynui bei avia- 
iai snstiprinti.

Iki šio meto prezidentas Rea- 
,anas ir Valstybės sekretorius 
\. Haig labai glaudžiai bendra- 
larbiavo, bet dabar aiškėja, kad 
»us 
oną.

bendoma pakeisti griežtą 
kuris ne visuomet gali 
pageidaujamus rezulta- 

Atrodo, kad prezidentasU
■engiasi įtraukti viceprezidentą 
leorge Bash į užsienio reikalų 
larbą.
I.Lpos mėnesį viceprezidentas 

zyks į pasitarimus su atsakin
gais Kanados atstovais. Prezi- 
lentas neturėjo pakankamai 
laiko pasiruošti konferencijai, 
lis mato, kad liepos mėn. pasi
ruošimas nebus geresnis, todėl 
r patvarkė, kad viceprezidentas 
nastudijuotų klausimus ir galė- 
’ų vadovauti pasitarimams su 
Kanada. Rusijos klausimas lie
ka sekretoriaus Haig ir prszi- 
dento žinioje.



Magaryčios KAIP PRASIDEDA KARAI
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Tarybiniai vaizdeliai

<f

Vienas gimnazistas, grįžęs įš 
j mokyklos, paprašė savo tėvą pa- 
i dėti jam su rašto darbu. Mc- 
i kykloję jam duota tema para
dyti “Kaip prasideda karai?*’

'rėvas pradeda aiškinti: TJri 
k’iskim, mes susibarant su Ka
nada. .

‘Tai juokinga!1’ pertraukia 
molina. “Kam mums bartis su 
Kanada?. ..”

į ’Tai nesvarbu”, atsako tė
vas. “Aš tik norėjau duoti pa-

’ vyzdį..
! “Jei turėtum nors uncija 
♦ 4<uegenų, tokių kvailų pavyz
džių neduotum..

“Ką tu sau įsigalvoji!” kiek 
jakeltu tonu atsikerta tėvas. 
‘Aš galiu ar negaliu pamokyti 
tavo sūnus? ..

“Savo sūnų! 0 aš tai čia nie- 
co bendro neturiu prisidėjusi, 
zad jis yra šiame pasaulyje? Iš-

kaž-į eina, kad tu tik vienas jį
■kur radęs parsinešei!”

"Prašau nusiraminti”,
! traukė sūnus. "Dabar man
I aU, kaip karai prasideda...”

* -K * '

per-1 
aiš- j

KODĖL VELNIAS TEIS
ME LAIMI?

1

a Jūsų atmintis dar yra 
ra, jei atsimenate apie ką 
kur rūpinotės.

. i riantieji vartai. Išspręsti jų re-j kartą paskelbs
Norint visiŠKcH panaiKinti i virusiniu erinKnc <roi; v/*-

namuose virtuvės kvapą, reikia į 
nevirti.

— Blogai, Maiki.
— Kodėl blogai.
— Bus badas, neturėsime ko 

valgyti ir gerti. ..
— Kas tau sakė, tėve?
— Ar tu nematai, kai tele

vizijoje paskelbė, kad jeigu 
kavą gersime, tai vėžį gausi-

tys žmonės virė “munšainą“, 
slaptai, kitaip tariant, prie mc 
nulio šviesos. Caponė ir kiti 
gengsteriai milijonus darė iš 
to “munšaino“ ir daug žmo
nių į kapus nuvarė. Valdžia ne^ 
draudė pardavinėti įvairius 
įrengimus alkoholiui virti, bet ki, 
draudė pardavinėti. Atsimeni,! — Iki, tėve.

t

Sugedo dangų ir pragarą ski-jme. To dar betrūko! Gal kitą 
___ i. __ .1 - ’1 ___Lrils, kad ir nuo u______ r- ... į vr-______ » |

montč klausimą susitiko šventas į sriubos gali vėžį gauti. Jau se- 
Petras su Liucipieriuin.

— Vartus suremontuoti pri- šaukia plaučių vėžį, dar anks
niai gąsdina, kad rūkymas iš-

kad Bostone Savicką valdžios 
agentai pagavo “naunieiną’ 
pardavimui. Nežiūrint to.fcaip 
gudrus buvo tas Savickas, bet 
agentai surado. Atėjo ieškoti 
jo bravoro. Nuėję į rūsį, kur; 
buvo tamsu. /Vienas agentas 
pasuko gazo kranelį palubėje, 
norėdamas ugnį uždegti, o 
jam aut galvos ūžt šnapsas iš 

' to vauizdžio. Žmogelis turėjo 
bėdos, bet advokatas Bago- 
čius, išteisino, eisme jis pasa
kė, kad Savickas tik sau tą' 
munšainą” laikė, svečiams pa. 
vaišinti. Aš tau, Maiki, papa.^ 
šakosiu kitą incidentą. Jaki. 
mavičienė buvo užraugusi lat 

i viską “skabą putrą“, sriubai.
Kažkas paskundė,tai atėję val
džios agentai rado statinaitę 
*UjPU!farajonų ūkiuose. Analizės duo

menis svarstė vilniškės aukš
čiausiosios tarybos liaudies švie
timo, mokslo ir kultūros bei jau
nimo reikalų komisijos su vals
tybinio plano, darbo komiteto, 
žemės ūkio ministerijos bei ži
nybų vadovais. Pasitarime kons
tatuota: “Apie 40'/o žemės ūkio 
specialistų Biržų rajone ir apie 
60% Klaipėdos rajone išėjo 
dirbti į įvairias įmones, įstaigas 

kas vra j *r organizacijas dėl nepatenki- 
o kas pavojinga val-!namil darbo ir buities sąlygų 

| ūkiuose. Abiejuose rajonuose 
- - - - valdyk! daugiau kaip ketvirtadalis visų

lietuviškus valgius—būsi svei- žemės ūkio darbų dar atliekama 
kas.

— Tai iki pasimatvmo Mai-iūkio-technikos remonto dirbtu- “ ? J . , • , .1 — 1 • *11

Į Valstiečių Laikraštis sausio 
8 d. duoda tarybinio pareigūno 
parašytus šiuos tarybinius vaiz-
delius:

— Statistika rėdo, kad vidu
tinis žemdirbio amžius mūsų 
respublikoje jau priartėjo prie 
50 metų. Mat, daug kaimo jau
nimo pereina dirbti į kitas liau
dies ūkio šakas. Nors šis proce
sas iš esmės dėsningas, tačiau 
pernelyg sparti jaunimo migra
cija iš kaimo į miestą ■ verčia 
nerimauti. Ką daryti, kad kai
mas nestokotų įvairių profesijų 
specialistų ir kvalifikuotų jaunų 
darbininkų?

Šiuo reikalu buvo atlikta spe
ciali analizė Biržų ir- Klaipėdos

Biržų rajono, kas antras Klaipė
dos rajoną ūkis...

Daugiausia ūkiams trūksta 
traktorininkų, mašinistų, vai
ruotojų, elektrikų, šaltkalvių, 
suvirintojų? Mažai abiturientų 
Biržų ir Klaipėdos rajonuose 
stoja į žemės ūkio specialistus 
rengiančias mokyklas. Šiuose 
rajonuose taipgi nenori dirbti 
aukštos kvalifikacijos zootech
nikai, veterinarijos gydytojai, 
buhalteriai. Padarytoji išvada 
įpareigoja rajonų bei ūkių va
dovus gerinti darbo, gyvenimo 
ir mokymosi sąlygas, steigti 
profesines kaimo technikos mo
kyklas, įvesti daugiau mergi- 
nms tinkamų specialybių.

Adv. Bagočiui teko ginti Jaki-į 
tnavičienę, — įrodyti, kad net 
snapsą ji raugė, bet sriubą.Tei! 
sėjas ragavo h kiti ragavo, ne 

' galėdami nuspręsti, kas čia 
, per sriuba.

—Sunku pasakyti, teve, kai 
visokių teorijų atsiranda. Tik
tai daržovės ir vaisiai dar ne
buvo apkaltinti sveikatai pa
vojingais.

— Žinok, žmogau, 
sveika 
g>tL

— Nesirūpink, tėve,

LOS ANGELES KŪKALIAI

rankomis, apie trečdalį žemės

čia pas mus, prie okeano, 
Senam mieste Angelų, 
Visokių spalvų gyvena, 
Net gerokai raudonų.

Ir griovėjų, ir veikėjų 
Prigužėjo pamažu;
Ir visokių fariziejų
Su diplomais ir stažu.
Išmintis lietuvių sako:
—Kur šuo laka, ten ir loja. 
Tiktai, bičiuliams kacapų 
ši mintis neegzistuoja.
Kai Garbuskis čia “viešėjo”, 
Visą pusmetį maitino
Ir, žaliukų jam sudėję, y 
.Australijon išskraidino.
Informacijų Biurelis 
Pasiruošęs informuot, 
Kam parapijos kiemelis 
Atėjo' eilė iššluot.
Polit-studijų savaitę 
Ruošdavo čia frontavikai, 
Dabar sukas net sukaitę' 
Bendruomenės tiltininkai.
Nei su VLIK’u, nei su ALT’u 
Vienoj “tačkoj” nevažiuos.
—Turini, —sako,— mes eks- 
Visuose darbų baruos, [pertų
Polit-mokslu dr. P. A. Ešervs 4-

| vių neatitinka nūdienos reikala
vimų. Daugelyje gyvulininkys
tės fermų nėra pakaitinių dar
buotoj ų.

j Abiejuose rajonuose neatlikta 
! daug planuotų gerbūvio darbų, 

trūksta fermose gerai įrengtų 
poilsio kambarių, dušų, persi
rengimo patalpų. Daugelis Biržų 

i rajonų ūkių neturi visuomeni- 
j nių pirčių, valgyklų. Nepaten
kinamas žemdirbių kaimo am
bulatorijų, buities tarnybos, iki
mokyklinių vaikų įstaigų tink
las. Vaikų lopšelius - darželius ‘ 
šiuo metu turi tik kas trečias

Motorizuotame kolchoze lauko darbai atliekami 
mašinomis...

jali par- valai tamsta, — aiškino šven-|čiau skelbė 
j tas Petras.

— Net nesapnuoju. Jei nori,! 
emontuok tu pats, atsiliepė

! Liucipierius.
Tuo atveju turėsiu teisine 

iškelti tamstai bylą. pyktelė
jęs pagrasino šventas Petras.

— Kaip lik tamsia nori, bet 
aš noriu įspėti, kad visi advo
katai yra pas mane, 
g.ncas Liucipierius.

žmogus j 
Dabar gi jis j

g Geras pardavėjas 
duoti bušelį smėlio dykumoje.

Istorija sako .j 
mokosi iš klaidų,
gali jas daryli be priekaišto.

(Rudy Jbc Mano)
e Būti moterimi su })rcfcs: 

yra daug sunkiau mėgti vyr 
Jai reikia atrodyti kai]) dama, j 
veikti kaip vyrui ir dirbti kaip; 
šuniui.

užbaigė

* “Gyvenimas trumpas: rei
kia naudotis jo gėrybėmis'. — 
pasakė jauna plaštakė ir puolė 
į žvakės liepsną.

S AM A RITO N AS

kad nuo rūkytų 
j bekonų ir nuo alaus gali vėžį 
gauti. Aš, Maiki, pradedu abe
joti. ar iš tikrųjų taip yra,kaip 
žmones gąsdina.Aš geriu daug 
kavos,valgau bekonus su kiau 
šiniene beveik kasdieną, dar 
ir šnapsiuko išgeriu apetitui 
paegrintiį o, žiūrėk, sveikas, 
kaip ridikas.

Tu tėve, žmogaus svei- 
kata sprendi pagal savo stiprią 
sveikatą. Yra žmonių, kurie 
nėra at^paruąa. ligoms. Yra, 
tokių, kurie turi alergiją: ser_

yra avys.
§ Protu, kai]) ir inciKiže, 

sigirk ir nesiskųsk: turi ar 
turi tvlėk.

DAINELĖ APIE ŽILVITĮ
Nupjovė žilviti tėvelio sodelį,,
Suruošim apkomui dar vieną kart balių, 
Trenks partorgą, lyg perkūnas, 
Nosį šluostysis, komuna, 
Tu, žilviti, tūta, luta, 
Jeigu dar burliokas kruta, 
Duok per galvą, duok per šonus, 
Duok per skudurus raudonus, 
Kad apkomą velnias rautų, 
Draugas Stalinas pagautų, 
Ir į pragarą maršutą 
Išrašyk, žilviti, tūta, 
Žilvitėli, tūta, tūta.

Blogai užsibaigė
— Ar tamsta nusimanai kiek 

apie meilę?
— Mažai. Vienu tarpu tariaus 

! viek tiek nusimanąs, bet jau po 
I dviejų savaičių pažinties su mer
gina ją apsivedžiau.

— Greta, ar tu galėtum pa
tarti man, kaip geriausiai aš 
galėčiau nustebinti savo suža
dėtini ?

— Tai labai paprasta, 
parodyk jam savo gimimo 
rika!

Anglijoj, provincijos miestu-
k(.r garnizone majoras dėsto ser-i ga, kai dėvi tam tikros rūšies 

Hri žanrui, kur.s naktį buvo' patal
pintas daboklėn girtame stovyje.

— Gražius dalykus išdarinėji.
Grįžti iš miesto vidurnaktį, gir 
lutčlis, svirduliuoji uniformoje 
ir. negana to, vežimėlį velki su 

vie_ I savimi.
. i uz-

ne- j 
no I

drabužius arba valgo tokį val
gį, kurio organizmas neprii
ma, toks žmogus serga. Vieni 
negali valgyti šal čių, kiti rie-

Tik 
met-

< Per didelis kąsnis turi 
ną trūkumą juo gali
springti.

t Dovanos kaip pakulos:
laikinai užkamšo ineik's ir 
draugystės spragas.

e Žmogus visada atsilygina: 
jei he geru, lai blogu.

e Nusiminusi našle pastatė 
ant savo vyro kajno paminklą 
su tokiu užrašu: “Ilsėkis raniy 
J>ėje iki vėl susitiksim .

i

— Taip, pone majore.
Gausi tris paras arešto.
Klausau, bet ar galėčiau 

•amstai primina? kad lame ve- 
iinė.yje tamsta sėdėjai?

Gcvgrafijos mokslas
Ji: ‘’Anksčiau sakydavai, ka<. 

aš tau esu visas pasaulis...

>s
i i j os.

daugiau geogra-

Ožys ožį susitiko ant upelio liepto, 
Susidūrė jiedu ragais ten iš viso vieko. 
Taip lietuvių bendi’uomenės net dvi susikūrė. 
Jos tarp savęs kariaut visus subūrė.

Tie oželiai ant tiltelio nedavė kelio,
Viens kitam pirmam praeiti pro savąją salį 
Kol jie upėn nuo tiltelio abu ten sukrito, 
Ir j šalta vendenį nusinto ...

S. K Oželis

šutų ir 1.1.
— Bet nuo 

negauna?
tu<-

ne

daiktų vėžio

Aš_ tėve, ne-
negaliu tavo

Chemikai
daiktams

dak-— Gal būt 
su gydytojas 
barsimo asakvli. 
gamina valgomiem?
paskatinti kvepiančius cheirii- 
kalus, atseit, citrinos, apelsi
no, braškių, bananų, mėlynių 
uogų ir t. t. Lengvieji gėrimai 
vra tik paprastas vanduo, i 
kurį prideda sintetinio kvaps
nio.

— laigi. Maiki. kartą ma
čiau televizijoje r dv ir aiški
no kad be chemikallu gvveni-’ 
mas būtu neįmanomas. Pats C v
k< ]>davau karbonadą, mes sa
kome ‘porcepą ”, lai kad
trades slinktis raudoni dažai, 

tarytum kraujas, atsibosdavo 
šluostyti tą '‘kraują“. Taip da
ro. kad mėsa atrodvtu šviežia. 
Bet daktarai nieko nesako, ku 

sveikita.
atpratini i nuo 

ta-

į'ius rūpi žmonių
Bando žmones
"ūkymo, bet nedraudžia

Iš tabako vnhl/.'a gaunu 
milijonus dolrVių. tėve. lai ne 
patogu 
Tabako 
oždirta 
nis vra

uždrausti jį auginti, 
aujpfdoiai taip pat 

pinigų. Mulai, kad biz 
biznio

Maiki, man užvedei
“ant seilės”, buvusią prokrbi- 
ciją. Taip, čia tau pa-akysiu. 
Alkoholį draudė geri i, bet pa-

M

❖ * «

Pagaliau susikalbėjo
Išsigandęs vyras šaukia

;arą 3 valandą ryto:
— Susimildamas, atvažiuo

kite! Mano žmona susirgo 
apendicitu!

— Negalimas daiktas. Praei
tais metais aš išėmiau jūsų žmo
nai apendicitą.

— Bet aš jau turiu kitą žmo
ną, aiškinosi vyras.

Tarybiniai biurokratai
Maskvos buvo pasiųstas ko-Iš 

misa ras patikrinti batų dirbtuvę. 
Pirmiausia jis ulsuko pas tab;, 
ko direktorių ir paklausė:

- - Ar jus darbininkai dažnai 
mato ir pažįsta?

* — Kaip gi nepažins! Juk ma
no paveikslas lilpsta kiekviena
me čia leidžiamo laikraštuko 
numeryje, atsakė direktorius.

* £ < ♦

KAIĮDUKSTA

Mokytojas klausia mokinius: 
•— Koks yra skirtumas tarp 

induktyvės ir dvduktyvės lo-

GRAŽI KAPITALISTINĖ 
MIRTIS

Jaunas Sovietų sociologas val
džios išsiųstas Į užsienį kapita
lizmo studijudti.

Grįžus iš Vakarų atgal į So- 
vietiją, kaip dera, buvo apklau
sinėtas slaptosios policijos.

— Tai kur buvote? — klau
sia enkavedistas.

— Buvau Paryžiuje, Londo
ne, New 5 orke, Romoje...

‘ — Na, ir ką ten matėte ir 
veikėte?

— Savo akimis 
įsitikinau, kad 
miršta.

— Na, ir kokia
— Graži mirtis!

S. Aliunas...

pamačiau ir 
kapitalizmas

išvada ?

TILTAS SU GALU
F

Vienas prie jūros stovėda-i 
mas ir į jūrą žiūrėdamas sako: 
“Kad kas nuo čia pradėtų sta
tyti tiltą — tolyn, tolyn, tolyn. 
Įdomu, kur toks tiltas pasi
baigtų?” *

Antrasis: “Beprotnamyje”.

JEI PAŽVELGTUM

' * j 4 <■

Vienas motinys^tttsHiepe:
- kida žMogu# jdūksla. lai

taria jis turi logiką, (
o kai būna ramus, tai
efektyvią logiką.

Tada jau aišku

Bave kalbasi du vyrai:
Ar tamsta 

nuomonės apie 
klausia vienas.

- - Ar tamsta 
raujasi antrasis.

- -• Taip, vedęs.
-- Na,' tat žinau.

de-

žinai kokios 
vedybas? •r

vedęs?

as

tci-

O kaip būčiau aš laimingas, 
Jei pažvelgtam į mane! — 
Kiemas, namas, senos knygos 
Vėl pakviptų ramune...

Včl smagiai šlamėtų liepos 
Tuščio lauko vidury, 
Kai pajustų,, jog paslėpus 
Mano pasakas turi.

f .* • i j * ’Ak, žinati ten jos paliko,' 
Kur nesiabigia šalna, 
Kur tarp gedulo vainikų 
Gimsta skatismas ir daina!

I>e<wiardas Andriejus
nesday, Mareli 25, IlkKlio

Zuikučiai ruošiasi Velykų paradui



J. KAIRYS

Ruošėjai kelio komunistiniam sočia 
, : lizinui Vakaru Vokietijoje

I

Iš šios veiklos taikinių pir
miausia yra politinio, karinio 
ir ūkinio gyvenimo sritys. Po 
litiniai šis judėjimas daugiau
siai reiškiasi rinkimų metu į 
valstybės ir krašto parlamen
tus. Labai stipri akcija konj 
centruojama prieš krikščioni ii 
sąjungą ir joms, vadovaujan
čius asmenis. Buvo trukdomi 
jų susirinkimai, kalbėtojų kai 
bos, trukdyta klausytojams 
klausyti, visaip šmeižiami 
joms vadovaujantieji ir pan. Į

Gvvenimo reikaluose šis ju- 
dėjimas viešai rodosi truk
dant kariuomenės priesaikas,1
protestu ir demonstracijoms čia labai ir labai trūksta. To-i 
prieš apsiginklavimą, prieš dėl studenti ir kitas jaunimas.! 
NATO ir kt. j įsikrausto į juos ir geruoju ne

išeina. Tokiais atvejais pave
dama policijai iškraustyti. 
Įvyksta muštynių su policija, 
suėmimų, protesto demonstra
cijų prieš suėmimuą, politikų

• pan.

Po antro pasaulinio karo ši 
Vokietija pasidarė demokra
tine1 valstybe. Jos piliečiai turi 
pilnas viešas ir privačias tei
ses visose gyveninio srityse. 
Pastarųjų,- atrodo jiems dau
giau susidaro, nei pareigi] val
stybei. Socialiniame aprūpini
me čia ir išeiviai traktuojami 
lygiai su piliejiais. Tai. galima 
sakyti, dabartinės Europos tik 
ra Amerika.Betgi tikrąją Ame 
riką komunistai • laiko savo 
priešu .numeris pirmas. Ne ki
taip jiems yra ir vakarų Vo
kietija, Iki dabar ir ji buvo 
dar stipria užtvara prieš ko
munistinę ekspansiją, o ypač 
į likusią .Ęuropą. Todėl' jau 
nuo send komunizmas daro 
viską, kad vienaip ar kitaip su 
žlugdžius ją. Bet vis nesisekė, 
nes vyresnioji karta, pergyve
nusi rudąją diktatūrą ir dau
giau ar mažiau paragavusi rau 
donosios, nepasidavė jo ' ap
gaulėms. Kas kita su jaunimu. 
Pastarasis. augo bei užaugo lai 
svės: bei kitų dvasinių ir me
džiaginių gerovių pertekliuje. 
Nors komunizmas ir yra visiš
kai susibarikrutavęs viešame 
ir privačiame gyvenime, jis 
neima tai į galvą, bet aklai pa 
sitiki anojo melagingai pro

pagandai, peikiančiai gyveni
mą, kuriame jis gyvena, ir siū 
lančių marksistinį -lenininstinj 
socializmą. V 5jc *

Bene prieš keliolika metų 
rusėjai kelio komunistinei 
tvarkai vakarų Vokietijojoje mų atominių jėgainių statybų, 
pradėjo. taip= vadinamą nepar 
lamentarinę opoziciją. Bet iš
plėsti ją visame krašte kaž
kaip dar nepavyko. Dabarti
nio judėjimo veikėjai savo vo
ratinkliais yra jau taip apipy
nė visą kraštą, kad kiekvienu 
metu ir visur gali net masiniai 
veikti.

v

Laivai pajūryjeJonas Tričys

stovykloje “atšvenčįau” savo 
15-jį gimtadienį.

Ūkiniame gyvenime bene 
pirmauja kova prieš statymą 
atominių jėgainių, nors jos ir 
yra labai reikalingos. Pagal 
žinovus sunkėjant su nafta ir 
tebeturint pas save vien ak-, priešiški panciškimai ir 
mens anglį, be tokių jėgainių Kadangi tarp patalpų okupan- 

kraštas ne-( tų pasitaiko ir turinčių gyve- 
j nimui patalpas, tai kaikas nu_ 

Krašto ūkį žlugdo ir dirbau.' kalba, kas 'tai yr ir pretekstas 
čiųjų atlyginimai, kurie gero-; kumščio jėgai 
kai prašoksią gamybą. Bet jųl 
sąjungų vadovybė kasmet rei-j 
kalauja didinti. Gi darbda.i 
vianis atsisakant reikalavimus^ 
pilnai tenkinti, Įvyksta darbo’ 
nutraukimas, streikai, kuriais., .... . . .1pridaroma milijoninių nuosto-j 
lių ir pan.

Pasitaiko sudegimų sandė
lių su gėrybėmis, siekiančioms 
milijonus vertės^ padeginėji-

“Kario” jubiliejus, Vladas Balčas 
ir puolimai prieš VLIKą

KOSTAS R. JURGĖLA, adv., istor. daktaras
1. Kai 1919 m. gegužės pra- būriui vadovavo karin.

2. “Kario” š.m. 8 nr. įdėtas 
mano laiškas apie Vladą Balčą, 
nepilnai. Faktinai, rąginau per 

1 skaitytojus Bostono apylinkėse 
; j pilniau nustatyti raitų žvalgų 

j viršilos Balčo biografiją, ka 
; dangi, mano įsitikinimu, tai bu
vo pirmas, gal ir vienintelis, 
Amerikoje gimęs ir augęs lie-

Į tuvjs, Vyčio Kryžiaus su kardais 
karžygis. Berods, JAV karinės 
misijos (1919 m.) pulk. Green 
gavo tą ordiną. Galėjo būti ir 
daugiau apdovanotų amerikiečių 
(iš mandagumo, be kardų), bet 
Etalčas buvo fronto karžygis. t- « A r.»

3. Nemaloniai nustebino' tame 
pačiame 8 nr. tilpęs Jurgio Ge- 

—' diminėno prieš VLIKą nukreip- 
! tas rašinys, pagrįstas šališku 
baltimoriečio VLIKo Seimo ap
rašymu. Brolis Gediminėnas ne
žino, kad tasai “koresponden
tas” telefonu ragino baltimorie- 
čius nedalyvauti VLIKo paren
gime, o salės tvarkytojams grū-Janu

džioje pirmasis pėstininkų pul- šauskas ir II raitų žvalgų ko-1 niojo, o' vis tik baltimoriečiąi _ _ - . -YL- _ t 1 f • . 1 1- ' rfn, • 1 ni i zln 1■»»« r i • i v- (■frnryiol nOCl

aukštos pramonės 
galės išsiversti.

kas (Ladvygos) iš Varėnos iš
žygiavo į šiaurinį fro'ntą Pane
vėžio - Ukmergės ruože, _ buvau 
paliktas Varėnos geležinkelio 
stoties komendantūroje. Mūsų

tur išlaikyti, tai tos įstaigos ne- • 
bebūtų Lietuvos: jds būtų tvar- • 
komos JAV valdininkų. Gi sve- •; 
tinių diplomatinių ir konsul. 
pareigūnų priimtinumas JAV 
vyriausybei — nėra Kongreso 
(įstatymų leidyklos) reikalas. 
Valstybės departamentas taip 
ir pažymėjo Kongreso komisi
jai. Piniginis išlaikymas jau su
tvarkytas, nenaudojant JAV 
valdžios lėšų. Gi dėl Lietuvos 
diplomatinio atstovavimo tęsti
numo — jau keli metai Lietus 
vos Diplomatinė Tarnyba ir 
VLIKas tariasi su JAV vyriau* 
sybe ir jau arti išsprendimo. įž " 

*• Brolis Gediminėnas patikėjų ’ 
piktų gandų skleidėjams ir bė .j 
pagrindo priekaištauta ‘dabar
tinei VLIKo vadovybei” ir ypač 
dr. Kaziui Bobeliui, kuris stą? £ 
žavosi JAV karo laivyne prieš • 
eidamas į privačią gydytojų j4 
praktiką ir į politinę lietuvių 
veiklą. Jis sumaniai eilę metųt d 
vadovavo ALTai, ir gražiai pa- !■ 
sireiškė Belgrado konferencijoje * 
— vienintelis lietuvis, dalvvavęS • v " ’ k-uždaruose konferencijos pošėį - 
džiuose. ALTa įsikūrė 1940 m.; -J 
apjungus-ALRK Federaciją, so- i 
ciąldemokratus, sand ariečius 
{artimiausius valst. liaudinin
kams), ir abudu Susivienijimus, 
o po kelių metų ir tautininkus 
(mat, kitos srovės norėjo, kad 
tautininkai ■ ‘dalintųsi atstovais 
su sandariečįais., kuo mes* ne
galėjome sutikti; tačiau. Vasa
rio 16 aukas siųsdavom ALTai, 
ir tautininkų nedalyvavimas ne
kliudė ; mano paskyrimo LAIC 
direktorium). Visus sutelkti į . 
vieną nebuvo lengva (tačiau: nei 
vienai ■ sroyėi neprireikė panau
doti savo veto teisę).

(Bus daugiau)

maudos karininkas Grebliaus- J gausiai dalyvavo ir gražiai pasi-. 
kas, vilkėjęs Orenburgo kazokų ro<{ė liaudies šokių ansamblis, 
karininkų uniformą-su lietuvis- į Pirmą ,kar tą lietuvių tarpe de-: 
ka kepure ir žymenimis. Civili- j biutavęs kun. dr. šarauskas tik 
nė valdžia, buvo lietuvių, o sto- • tarp kitko sakė, kad Kongreso 
tyje šalia mūsų stovėjo’ lenkų! rezoliucijos ; nėra ^įstątymai ir 
ulonų 4-to pulko eskadronas j vyriausybės neįpareigoja, tačiau 
(grafo Sobanskio) ir du žanda-’J11^ tai nėra naujiena. -.Rezoliu- 
rai, kurių vienas paskiau tarna-jcij°s Yra svarbūs Kongreso nu7. 
v o vyr. Įeit. Lietuvos kariuome
nėje ir policijoje.-Paryžiuje nu- 
brėžus naują Fošo. liniją, birže-

išbandyti. 
*

Kiek teko stebėti demon.l- 
i rantus sudaro pirmoje cil -je 
' visokio amžiaus ir išsilavini- 
1 mo jaunimas. Pasitaiko net ne' 
pilnamečių. Bet kaikur įsivai- 

i šo ir parlamentarų.
Kaikuriais atvejais susirenka 

šimtai tūkstančių. Daugelis iš 
jų atvyksta apsiginklavę nuo 
galvos iki kojų, - nors, -pagal 
konstituciją, teleistinos tik tai
kingos'demonstracijos.

Vienai iš didžiausių demon, 
į stracijų vakarų Vokietijoje 

neapg}centus .priyačiu> ir ) prieš atominę jėgainę Brok- 
ų organizatoriai 

I buvo pasirengę tikram pilieti- 
' niam karui: buvo atgabenę 
| jaunimo būrius, gerai išmoky- 
Į tus, patyrusius ir pilnai apgink 
luotus tokiai kovai, žinoma, 
prieš policiją.

Iš ginklų čia pirmavo šal
tieji: laužtuvai plėšimui akme 
nų iš grindinio, įrankiai jėgai 
nės metalinių užtvarą pjovi
mui, kastuvai užkasimui grio
vių, trukdančių priėjimą prie 
jėgainės, rusuliniai guoliai ap~

viešų pastatų ir kt.
Pastruoju metu jfcivyravo 

mada sauvališkai užiminėti

Šus pastatus. Tokių dalykų jauj (lorfe> šiaur^e 
pasitaikė bene visuose dides-i 
niuose miestuose ir jie vis ple-j 
čiasi. Pasirodo, kaikuriuosej 
miestuose randasi šimtai neap! 
gyventų pastatų, nors patalpų!

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 

fe, CIAMOS 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

šaudymui, apsisaugojimui šal 
mai ir t.t.

Panašūs ginklai buvo nau- 
| dojami prieš policiją ir per ki

tas demonstracijas. Gi pasta
roji savo gynimui teturi teisę 
nešioti tik apsisaugojimui -šal
mus, skydus, .kuokus, naudoti 
vandens purkšles ir. ašarines 
dujas. Bet iki dabar dar nete
ko nugirsti, kad ir demonstran 
tai būtų panaudoję šiltus gin
klus 'viešai' prieš policiją, iš

skyrus taip vadinamus Molo
tovo kokteilius ir policijos api- 
pylimui bei padegimui- degan
čių skysčių. .

Policija dalyvauja prie lei
stų ir'uždraustų.'demonstraci
jų. Bet daugiausia turi sunku
mų prie uždraustųjų. Jų metu 
įvyksta tikras pilietinis karas, 
šimtai būna visokių sužaloji
mų ir jžinomą, daugiausia po
licijos pareigūnų. Vienoje de
monstracijoje sužalotų polici
jos paerigūnų buvo virš dvie
jų šimtų. ■ '

(Bus daugiau)

Į sistatymų pareiškimai vykdo
majai vyriausybei. •

Numojęs į svarbią Rez.; 200,
lio vidury lenkai suėmė civilius i Gediminėnas rašo tarsi ; “kitaip 
Lietuvos . pareigūnus, staigiai Į yra su rezoliucija H.R. 5407”, 
apnikę mus nuginklavo ir puolė kurįo's projektas negavo VLIKo 
Daugų link. (Grebliauskas jau 
buvo' iškeltas. į Merkinę ir ne
trukus ten žuvo.) 

■ “Sėdėdami” ] 
keliomis spygliuotų vielų tvoro- i biudžete (tvirtinamam

: vieto pastato Iriems metams) skirtų lėšas sve--. 
iš Kauno per Aly- timos valstybės ..diplomatinėms

rezoliucijų komisijos ir Seimo 
visumos pritarimo! Kodėl? To- 

• dėl, kad jei JAV ^Kongreso pq- 
lenkų nelaisvėje!kvarkiu JAV vyriausybė savo 

i viehė-
mis aptvertoje 
“stovykloje”,, i 
tų gavome paštą, jr kelis nume
rius naujo laikraščio — “Kariš
kių žodžio”.' Iš to laikraščio su- ’ 
žinojo'me, kad Paryžiuje pasi
rašyta taika. Po kelių dienų iši 
Kauno automobiliu atvyko pran-i 
čūzų ir lietuvių karininkai, ku
rie susisiekė su lenkų štabu Var
šuvoje, aplankė ir. apklausinėj o 
mus, karo belaisvius, ir sakė, 
kad rytdieną mus paleis su gink- j 
lais (bet ginklų nega'vome).

Tokiomis aplinkybėmis prieš 
61 metus susipažinau su “Ka
rio’-’ pranokėju -— ir belaisvių

ir konsularinėnis įstaigoms sve-

i

Egipto prezidento A. Sadat 
žnioha atsivežė į Chicagą savo . 
artistų'grupe, kuri pasirodė Jos 
pagerbimo ų vakarienėje Field 
muziejuj ė j Vs.

JAY DRUGS VAISTINĖ -
’• r i J X ’ ■' ;r ! ■

2759 W. 71st St., Chicago, HL
< STOTSTINGAi IŠPILDOMI RECEPTAI e TANNTE MAY SAL

DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno . ?

NAUJIENOS
1739 8. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą įkaitytųjų 
ytfkalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

įįjgR1^-*---

j

404 puslapių. Persiuntimas $1.Kaina ?

ęęė D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaiatiiiinkas =

| Tol. 476-2206 |

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati 
nimo vajaus talką!

• Ii anksto be raginimą pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikę ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas_____________________________________
Adresas _____________________ __ _____ ___ _____________

• Užsakau Naujiena* kaip dovaną savo____________ _ kurie
yra naujas akaitytojaa. Priede _____  doL
Pavardė ir vardas __________________________ ________
Adresas _________________________________________________  

Sponaoriaua pavardė, vardas Ir vietovė , ___________

• Patinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė ir vardas --------------------------------------------------------- .
Adresas ---------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas - .. .

. Adresas . ■ - -______—

LAURINAMOPr

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITEkATORA, lietuvių Irteratūtos, 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. šileik’io, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GI VeNIMAS, 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 knygi 
parduodama tik už 52.

'• 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 ?6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik |3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- 
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 teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pel. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygo* gaunamos Naujienose, 1739 So. HaJated St., Chicago, 
TT. 00608. Užsakant paštu, pridėti doterĮ perduutlmo tilaldoma,

S — NauJfcuoA, Chicagti, B, HL Wadnaaday, March 25, 1981
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Kažkur tarp Alsėdžių ir Chicagos, tarp nelemtos 
caro primestos administracijos pavergtai Lietuvai ir 
Amerikon patekusių lietuvių troškimo siekti tos di- 
džiuagsios laisvės mokytis ir siekti gerbūvio įdiegė 
pastoviai pasukti laisvės gairėmis nurodytu keliu.

Mokytojas Miscikas gali pats nenujausdamas, mo
kėjo įdiegti mokyklos nelankiusiam Alsėdžių jaunuo
liui suprasti laisvos spaudos svarbą, joje vedamus 
protingus ginčus, keliamus tikslus, faktus ir drąsą 
ginti laisvės kelią. Tas šviesos žiburėlis neleido jam 
nuklysti siaurais takeliais, bet visą laiką jis ėjo tik 
proto rodomu keliu.

Šmotelis, įsitraukęs į bendrą darbą su Laliu, išaiš
kino ir jo surasti kiekvienai minčiai galimai tikslesnį 
žodį. Kaip Lalis, ruošdamas žodynus, ilgiausiomis va
landomis, iešojo tikslaus lietuvško žodžio ir gyvo pa
vyzdžio žodžio prasmei suprasti, taip Šmotelis ieš
kojo tikslių ir aiškių žodžių būtiniausioms mintims dė
styti. Lalis, pastebėjęs sveiką šmotelio protą, ne vieną 
kartą jį kamantinėjo žodžių prasmei nušviesti. Lalis 
nesuprato, kad Šmotelis iš kalbininko kausimų taip pat 
mokėsi.

Kazys Grigas buvo antro kurso teisės mokių studen
tas, iš kurio šmotelis, neidamas į universitetą, mokėsi

ANTANAS PLEŠKYS

40 m. Lietuvos pavergimo šventės dalyviai

Šmotelis naudojo sveiką protą i

Šiandien laidojamas Juozas Šmotelis,Alsėdžiuose gi
męs žemaitis, nebuvo baigęs jokios aukštesnės mokyk
los, nelankė universiteto, o visuomeniniame Amerikos 
lietuvių gyvenime paliko gilesnius pėdsakus, negu aukš
tus mokslus baigę mūsų tautiečio i. Amerikon jis atva
žiavo lietuviškai nemokėdamas. Jis tekalbėjo žemaitiš 
kai, bet netrukus pramoko gražiai lietuviškai ne tik 
kalbėti, bet ir taisyklingai lietuviškai rašyti.

Jis pats, dirbdamas Naujienose ir turėdamas pro
gos pamatyti lietuviškų intelektualų, atsivežusių aukš-' 
tųiu mokslų' diplomus, bet nesugebančių apvaldyti lie-
tuvišką šakinį, neskirti veiksnį nuo tarinio ir ,taip sude-

» ■ k •' >4 -i > • • i • - -i W , i — i ■ ' i •

pagrindinių teisės sąvokų ir bandė jas pritaikyti prak
tiškame laikraščio leidime. Iš Grigo Šmotelis išmoko 
nemažiau, negu iš Lalio. Išmoko praktiškai pritaikyti 
teisininko žonias laikraščio augimo darbe. Lalis per 
dienas praleisdavo ilgiausias valandas Chicagos knyny- 
nuose ir žodynuose; Grigas bandė lietuviškai išversti 
teisinius terminus teismams, o šmotelis ilgas valan
das dirbdamas Roselando ir vėliau Pulmano geležinke
lių dirbtuvėse iš galvos neišleisdavo iš šių dviejų mo
kyklas baigusių vyrų Įgytas žinias ir patrtį.

Dešimtmetis Amerikoje jaunam Alsėdžių žemai
čiui davė drąsos. Jis turėjo drąsos džiaugtis šio krašto 
didele laisve, bet jis taip pat jam davė drąsos ginti ne 
tik savo teises. Jis privertė jauną vyrą neliesti to, kas

ririti’ šalutinius šaknius, kad sunku būdavo suprasti, į gali būti bloga, bet drąsiai ginti visa tai, kas buvo ne
ką tie daktarai’norėdavo pasakyti. Jis neturėdavo kan- į lengva, bet nešė vlti. Išėjus pirmiems Naujienų numę-
trybės taisyti suveltus sakinius, bet jis iš vieno žvilgsniams, šmotelis tapo aktyviausiu laikraščio platintoju, 
nio matydavo, kad žmogus buvo mokykloje, bet moky-lJis aplankė kiekvieną Roselando ir Pulmano lietuvi, sin
kioje dėstomomis mokslo žiniomis nepajėgė pasinau
doti. šmoteliui būdavo lengviau savo mintis išaiškinti 
žemaitiškai, bet jis galėjo labai lengvai rašyti lietuviš
kai. Neturėjo jis sunkumų kalbėti angliškai. Pas ji bu
vo didelis bagažas ir angliškų žodžių.

Naujienose dirbo didelis skaičius lietuvių inteli
gentų. Buvo žmonių, baigusių aukštuosius mokslus, ga
vusių savo srities daktarų laipsnius, tuo tarpu Juozas 
Šmotelis, atidžiai Bridgeporte išklausęs mokytojo Mi- 
šeikos pagrindinius lietuvių kalbos kursus ir negavęs 
jokio diplomo) pačiose Naujienose paliko žymiai giles
ni Įspaudą, negu diplomuotieji inteligentai. Jis nespren- 
dž tokių probelmų, kurių nesuprato ir kurioms nebuvo 
pasiruošęs, bet jis drąsiai sprendė tas, kurias suprato 
ir kurios jam buvo labai aiškios.

Mišeikos mokiniui Šmoteliui teko dirbti su teisės 
mokslus baigusiu Kaziu Grigu, kalbos specialistu An- 
tonu Laliu, mokytoju Kaziu Baronu, Pijum Grigaičiu, 
Kleopu Jurgelioniu ir visa eile vėliau Į Naujienas atė
jusi} gabių žmonių ir labai lengvai susiorientuojančių 
žmonių, šmoteFs visuomet būdavo Naujienų vadovy-

lydamas užsisakyti naujai pradėjusi eiti laituvišką laik- 
rati. Jis kantriai išklausydavo kiekvieno skaitytojo pa
reikštą nuomon ę apie laikrašyje keliamas min
tis. Vėliau, "atėjęs i posėdį, kur buvo sprendžiami laik
raščio kryptis ir likimas, Šmotelis drąsiai gynė, kas 
jam atrodė naudingiausia.

Šmotelis buvo idealistas. Jis turėjo kantrybės aukoti 
laiką, darbą ir pingus. Baigęs dienos darbą, jis vykda
vo Į Naujienas mašinų taisyti, kambarių pertvarkyti 
ir kitų būtiniausių darbų dirbti.

Sveikas protas, tikslus minčių formavimas, pasiry
žimas dirbti padarė Šmoteli praktišku kovotoju už lie
tuvišką spausdintą žodį. Pasiryžimas aukoti laiką ir 
darbą padarė jauną vyrą svarbiu kovotoju už Lietuvos 
laisvę ir lietuvių gerbūvi. Jis, supratęs spaudos galią, 
Įsitraukė Į Naujienų darbą ir tapo vienu svarbiausiu jų 
stulpu, kuriuo buvo iškelta Lietuvos laisvės ir lietuvių 
gerbūvio vėliava.

Protas yra didžiausias žmogaus turtas, šmotelis 
mokėjo didžiąją dovaną sveikai naudoti.

bėję, o kai reikėdavo spręsti svarbesnius dienraščio gy
venimo klausimus, taip Naujienos neapsieidavo be ak
tyvios Šmotelio intervencijos.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

Amerikos Balso (Voice of 
America) Washingtone tarnau
tojas VI. R. (Vladas Ramojus — 
Butėnas) “Drauge” 1981.3.9 d., 
straipsnyje Dviejuose Horizon
tuose rašo:

“Skaitau politikos ir kultūros 
žurnalo “Naujoji viltis” 1980 m. 
Nr. 13-tą. Jau vedamąjį skai
tant tenka npliūsti, nes jame 
užpuldinėjami pavieni asme
nys, pvz., Beudruomen įninku 
“įgaliotinio” Washingtone žmo
na, jog ji į Lietuva važiavusi 
“gal sovietų pinigais.:.”. Iš kur 
tokie nepamatuoti įtarinėjimai? 
Kodėl oficialaus PLB valdybos 
įgaliotinio Washingtone pareigos 
rašoma kabutėse ? Jei toks pyk
tis ir nesiskaitymas su faktais 
dega redaktoriaus širdyje, tai 
dar labiau įtikina, jog jo įtari
nėjimas apie “sovietų pinigus” 
esąs tik nenumaldomo keršto 
padarinys”.
. šitaip Amerikos Balso,tarnaus 
tojui. VL/’R, nepriderėjd rašyti, 
nes PLB įgaliotinio žmonos el
gesys — vykimas į pavergtą 
Lietuvą, “Tėviškės” draugijos 
kvietimu, švęsti kartu su oku
pantu 40 m. Lietuvos pavergi
mo jubiliejaus, nesiderina nei 
su Lietuvos laisvinimo kovų 
dvasia, nei su pasiryžimu tą ko
vą tęsti iki pergalės.

Prezidentas J. Carteris, ry
šium su Sovietų Sąjungos karo 
jėgų įsiveržimu Į Afganistaną, 
prašė 1980 metais susilaikyti 
nuo lankymosi Sovietų Sąjun
goje. Kadangi 1980 m. paverg
toje Lietuvoje buvo švenčiami 
jubiliejiniai metai paminėjimui 
40 metų nuo Lietuvos pavergi
mo ir įjungimo į Sovietų S-gą, 
tai VLIKas ir Lietuvos Diplo
matinė tarnyba taip pat prašė 
ir įspėjo visus išeivius lietuvius 
tais metais nesilankyti okup. 
Lietuvoje ir tuo nereikšti savo 
pritarimo Lietuvos pavergimui. 
Ar PLB įgaliotinio Washingtone 
žmona to įspėjimo ir prašymo’ 
paklausė? Visai ne. Ar PLB va
dovų dukros to įspėjimo ir pra
šymo paklausė? Irgi ne. Ar čika- 
.giškė šaulė to įspėjimo ir pra

šymo paklausė? Taip pat ne. 
Ne tik, kad nepaklausė, bet dar 
gi prisidėjo prie komunistinės 
organizacijos ekskursijos ir “Tė
viškės” draugijos kvietimu nu
vyko į okup. Lietuvą, Lietuvos 
nepriklausomybės laidotuvių ju
biliejinių metų atšvęsti. Tuo ji 
sulaužė Iškilmingą šaulės prie
saiką — nesusi dėti ir nebend
rauti su komunistais. Tokių bu
vo ir dar keli kiti, kurie savo 
apsilankymu okup. Lietuvoje 

I pareiškė pritarimą Lietuvos pa
vergimui — okupacijai ir jos 
įjungimui į Sovietų S-gą.

Ir kas svarbiausia, kad tie 
visi aukščiau paminėti ekskur- 

! santai tais jubiliejiniais metais 
pavergt. Lietuvoje lankėsi “Tė
viškės” draugijos kvietimu ir 
bent dalies, o gal ir visos kelio
nės išlaidų apmokėjimu. “Tė
viškės” draugijai vadovauja 
sovietinis atsargos generolas 
Pranas Petronis, kuris tas eks
kursijas organizavo ir iš val
džios iždo finansavo....

Žinoma, PLB Įgaliotinio žm<> 
na nėra pats įgaliotiųįs. Neteko 
girdėti, kad jie būtų išsiskyrę ar 
išsituokę (divorced). Reiškia, 
šeimoje viešpatauja darna ir su
tarimas. i '

Panašūs įvykiai — bendravi
mas su okupantu ir jo statyti
niais, bernais, ir buvo viena iš 
priežasčių, dėl ko' Lietuvių 
Bendruomenė suskilo. Vieni bu
vo už bendradarbiavimą, LB va
dovybė savo tylėjimu tam pri
tarė, o kiti buvo griežtai prieš 

. bet kokį bendradarbiavimą.
Okupanto leidžiamas “Gimta

sis Kraštas” 4980 m. birž. 19 d., 
pirmame pusi., apač. nuotrau
kos, kuri vaizduoja dalį ekskur
sijos dalyvių, rašo:

“Daug svečių iš Įvairių pasau
lio šalių aplankys Tarybų Lie
tuvą šiais jubiliejiniais me
tais. .. Praėjusį sekmadienį 
viešnagę Lietuvoje pradėjo 25 
inžinierių ir moksliniu darbuo
tojų iš Jungtinių Valstijų, atvy
kusių “Tėviškės” draugijos kvie
timu. Grupei vadovauja Dona
tas Šatas.”

Toje grupėje dalyvavo ir PLB 
įgaliotinio Washingtone žmona.

1980 m. liepos 3 d., “Gimtojo 
Krašto” straipsnyje “Plėsti ir 
gtlmti bendradarbiavimą su 
kraštu” korespondentas klausia:

“Kas Jus — šių kelionių ini
ciatorių ir organizatorių— ska
tina tai daryti, skirti tam nema
žai laiko ir energijos?”

Labai įdomus klausimas. 
Klausiama tik apie nemažai 
skirtą laiką ir išeikvotą energi
ją. Apie pinigus —- kelionės iš
laidas, nei žodelio. Išeina, kad 
kelionei pinigų išleisti nereikė
jo. Matyt, kelionės išlaidas ap
mokėjo “Tėviškės” draugija. 
Reikia nepamiršti, kad vykstant 
į okup. Lietuvą ne “Tėviškės” 
draugijos kvietimu, kelionė vie
nam asmeniui kainuoja apie 
2,000 dolerių.

Kodėl “Draugo" koresponden
tas VI. R. taip rūstauja ant 
“Naujosios vilties” redaktoriaus 
dėl “sovietų pinigų”? Jis (re
daktorius) yra visai teisus. Jei 
jau išėjai ginti PLB Įgaliotinio 
žmonos, tai pirma reikėjo visą 
šį nelemtą reikalą nuodugniai 
išsiaiškinti.

Tame pačiame “Gimtojo 
Krašto” numeryje yra įdėtos 
kelios nuotraukos, kurių trijose 
yra pavaizduota PLB Įgaliotinio 
žmona, besidžiaugianti 40 me
tų Lietuvos pavergimo minėji
mu — jubiliejumi.

Ten pat rašdma:
“Daugelis užsienio lietuvių, 

šiemet Įbauginti antitarybinės 
kampanijos, vykstančios JAV, 
atsisakė kelionės Į gimtąjį, 
kraštą”.

Bet PLB įgaliotinio žmona to 
“įbauginimo” nebojo ir nuvyko 
Į jfevėfgtą Lietuvą, kartu su 
okupantu nepriklausomom Lietu
vos laidotuvių sukafkies švęsti.

DAUGIAU SKANDALŲ 
WASHINGTONE

WASHINGTON. — Playboy 
žurnalo modelis ir registruota 
lobijistė Paula Parkinson nori 
parduoti istorijas apie savo nau
dojamus Įtikinėjimo' metodus. 
Kongreso sluoksniuose daug kal
bama apie įvairius skandalus ir 
Įtarinėjimus.

Divorsuota P. Parkinson sako
si turinti ir magnetines juoste
les, kuriose Įrašyti pasikalbėji
mai, inkriminuojantieji kelis 
Kongreso narius.

Kongresmanas Thomas Evans 
pareiškė, kad P. Parkinson sie
kia tuo' pasigarsinti ir reklamai 
savo naujai leidžiamos knygos.

— Jefferson viešbutis Wash
ingtone turi 100 kambarių. Kai
nos sekančios: $200 dienai su 
Vienu miegamuoju, ir $350 die
nai su 2 miegamaisiais.

RAŠO A. A.

ATRADO KĄ IR UŽ KĄ GERBTI
(Tęsinys)

Klysta S. J. teigdamas, esą, kariuomenėje ir 
visame krašte dėl to kilo didelis susirūpinimas 
padėties netikrumu ir nepasitenkinimas vyriau
sybe. Nepatenkintos vyriausybe buvo tik opo
zicinės partijos, nes jos buvo nušalintos iš val
džios. Jos rūpinosi kaip vėl paimti valdžią ir ver
bavo sau talkininkų kariuomenėje. O pagaliau, 
kokio krašto ir kokia valdžia visi piliečiai yra 
patenkinti?... Juk ir kr. dem. bloko valdžia pilie
čiai buvo nepatenkinti ir todėl ją pašalino, bet 
tik rinkimų k ei i u.

Ir toliau S. J. dėsto e*ą krašte chaosaui toliau 
siaučiant ir grasinant vastybinei nepriklausomy- 
mei, Lietuvos kariuomenė ir patriotinė lietuvių 
vsuomenė ryžosi gelbėti sunkiai iškovotą nepri
klausomybę

Visame krašte nebuvo nė netvarkos, nė bet- 
kokio chaoso. Chaosas siautė tik kaikurių opozi- 
jos veikėjų galvosenoje. Jie nustoję valdžios, 
nustojo ir politinės lygsvaros. Jie labiausiai pikt- 
: avdojo pilietines laisves. Keletas sąmokslinin
kų nėatstcvavo nė Lietuvos kariuomenės, nė pa- 
tiotinės visuomenes. Kariuom. štabo viršininku 
kaip t k buvo j ulk. K. Škirpa. Jis aktyviai daly
davo ’/•■’ u os nepriklausomybės karuose, orga

nizavo karines pajėgas Vilniui ginti ir abu su propagandą, pravedė kampaniją, bet ką jie pa- aš grįžau Lietuvon, baigęs karo mokslus užsie- 
kr. Gužu iškėlė Lietuvos vėliavą Gedimino kai- 'siekė kokie buvo jų laimėjmiai? Kaip tik jų niuose. Be galo nustebau ta nepaprasta permai
nė, užbėgdami lenkų legionieriams už akių, kas į veikla ir įtaka darbininkų judėjime greit ėmė 
turėjo didelės ypač psichologinės reikšmės, nes mažėti, o ne soc. demokratų, ir vėliau ji buvo vi- 
vėliavos iškėlimas reiškė, kad Vilnius yra Lietu- sai suvaldyta. Apie jų betkokią veiklą tarpe ka-
vos valdžioje. reivių netenka ir kalbėti, nes tokia veikla ka-

Patriotinė visuomenė perversmui nė prita- reivių nepasiekė ir nebuvo galėjusi turėti įta
rė, nė jame dalyvavo. Kelis sąmokslininkus lai- ikos. Kad tada būtų buvusi galima komunistinė 
kyti Lietuvos visuomene, kaip daro S. J., nėra .revoliucija, jie ir galvoti negalėjo. Bet kai jau 
išmintinga.

Savo dėstymui paremti S. J. pasikliauja ir <
1961 m. okup. Lietuvoje išleistos V. Kapsuko
“Buržuazinė Lietuva” citatomis. Čia S. J. antra-

{okupavo Lietuvą, tai gali fantazuoti ir mulkin- 
■ti, kad tada Lietuva buvusi arti revo

S, J. susižavėjęs komunistų skleidžiamais
do jam autoritetingą žinių šaltini. Ten sakoma: 
“Socialdemokratų įtaka darbininkų tarpe mažė
jo, komunistų įtaka pradėjo didėti dargi tarpe 
kareivių.” Toliau dar sakoma, kad komunstų ini
ciatyva buvusi pravesta didelė kampanija dėl 
delegacijos siuntimo į TSRS, kad buvo rengia
masi “šaukiamiems profsąjungų vienybės ir vi
sos Lietuvos bedarbių suvažiavimas” ir kad 
“Lietuva tuomet jau buvo visiškai arti prie re
voliucijos, ji greitai brendo Lietuvoje.”

Tai keli V. Kapsuko propagandiniai pasigy
rimai, kurie užbūrė S. J. ir jis naiviai jais pati
ki ir teigia, kad Lietuvos komunistų’ vadai at
vėrė kortas iš savo veiklos.

Tokia jau komunistų taktika — visuomet ir 
visur save laikyti ir skelbtis vieninteliais darbi
ninkų reikalų gynėjais. Jie agitavo, varė savo

propagandos melais tikisi jais paremti savo iš
vedžiojimus. Gal jie ir nesuvokia, kad tie melai 
siekia toliau, kad pagrįsti, kad 1918 m. “dides
nėje Lietuvos teritorijos dalyje darbo žmonės, 
įkvėpti Rusijos darbininkų klasės pergalės, įkū
rė tarybų valdžia” ir kad ir 1940 m. sukilusi Lie
tuvos liaudis, vadovaujama komunistų partijos, 
nuvertė fašistinę diktatūrą ir atsteigė tarybų 
valdžią ir kad Raudonoji armija įžengė į Lietu
vą sukilimą laimėjusios liaudies kviečiama ir t. 
t. ir tokių ir kitokių komunistų okupanto melų 
galo nėra. Gaila, bet S.J. mielai jais patiki ir ra- 
miasi.Tinka S.J.pasiremti ir Kapsuko knygoj duo
ta citata iš Skorupskio knygos. Mat,čia ir Kapsu
kas ir V. Skorupskis siekia to paties — suniekin
ti demokratinę M. Sleževičiaus vyriausybę. Prie 
jų dedasi ir S. J. Ten rašoma: “1926 m. vasarą

na, kuri įvyko per labai trumpą laiką. Mano se
nieji draugai visi vienbalsiai tvirtino,- kad mes 
dideliais žingsniais einame prie visiškos suiru
tės”. Ir toliau: “Pavojus buvo čia pat.... Socialis
tų vyriausybės pirmininkas buvo mažo mąsto 
Kerenskis, kuris gal būt visiškai sąmoningai 
rengė kelią revoliucijai... ”

Tik taip pajėgė susiorientuoti “sugrįžęs ka
ro mokslus baigęs” pulkininkas — mat taip vien
balsiai (atseit buvo susirinkimas) teigė jo senie
ji draugai. Ir matomai dar ir todėl noriai ir ak
tyviai įsijungė į sąmokslininkų eiles, prisidėjo 
prie perversmo planų paruošimo ir aktyviai da
lyvavo perversme. Taip jis panaudojo užisenyje 
baigtus karo mokslus ir tai greičiausia val
stybės lėšomis.

^Atrodo, kad V. Skorupskiui turėjo būti ge- 
rai žinoma M. Sleževičiaus veikla ir nuopelnai 
(atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, nes abudu 
apytikriai tuo pačiu laiku grįžo iš Rusijos į Vil- 

jnių. M. Sleževičius ėmėsi sudaryti vyriausybę ir 
jai vadovauti, o V. Skorupskis stojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę ir dalyvavo kovose su Lie
tuvos priešais!

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rddyklės, 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, 
Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGIS 
CYDYT0JA4 <K CHIRURGAS 

HttKiiWtr Community klinikas 
Medicina* direktorių*

19M S. Mankai* R<. Wa*tcfe**4er, Ii
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis «

T»L: 542-2727 arta 542-272*

DR. A. B. GLEVECKA> 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYB1 AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandai pagal •catarini^.

® ‘‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Teief. 778-5374

SUSIRINKIMU

/

mūsų Mirusieji

»X^<^XX>X>»X>>XX<X>>XX6XX6XX*XX*XX6XX«
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DR. FRANK FLECKS 
OPTOMCTRISTAk

KALBA LIETUVIŠKAI 
261i W. 71 St. Tai. 7J7-514i 

rikriu *tia. rauiio išimus u 
“contact leasea "

VaL agm jsaaryu oi

JONAS JASAITIS
Kovo 17 d. 11:20 vai. šv. Kry

žiaus ligoninėje mirė Jonas Ja
saitis, sulaukęs vos 54 metų am
žiaus. Gyveno Marquette Parke- 
Amerikoje išgyveno 31 metus.

Dideliame nuliūdime liko jo 
žmona Birutė (Užgirytė), dvi 
dukros, sūnus, sesuo Agnė Ki- 
žienė, teta Brigyta Natkevičie
nė, pusbrolis J. Vaičiūnas su 
žmona ir kiti giminės.

Priklausė Liet. Bendruomenei, 
.ALTuų šaulių Sąjungai, buvo 
Chicagos apsk. BALFo pirmi
ninkas.

Dr. IKONAS SEIBLT1S 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU  A 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad?!—4 popiet,

Šv. Pranciškaus Seserų rėmėjy 55 
metų jubiliejinis banketas Įvyks ko
vo d. 3:30 vai. popiet su programa 
Nekalto Prasidėjimo šv. Mei gėlės 
Marijos parapijos salėje, 44th ir r air
field. Visi kviečiami dalyvauti ir pa
remti seseles prancišKietes. Kviečia 
komisija ir valdyba.

Rožė Didžgalvis, rast-

Po Įvykusio akcidento išgulė-J;e\kia švenčių proga
jo penkias dienas Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Buvo pašarvotas D.
Petkaus koplyčioje. Kovo 20 d. I Plotines ir kultūrines organi- 
7 vai. vak. įvyko atsisveikinimas 1 zac’ias ir jose buvo aktyvus 
su viena iš žymesnių asmenybių { narys- 
mūsų lietuviškoje veikloje.

Atsisveikinimui vadovavo jo 
artimas kolega dr. L. Kriaučeliū
nas- Jis gražiu įvadiniu žodžiu 
pradėjo atsisveikinimą. Po to V. 
Kleiza atsisveikino Liet. B-nės

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos teleU: 448-5545 — Standard Oil iš Indianos 

bendrovės pirmininkas J. Swea
ringen 1980 metais gavo dau
giau kaip $710,000 metinio at
lyginimo, o prezidentas R. Mor
row — $471,000.
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DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir slapumo 

takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVK 

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

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245
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TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatvti

PERKRAUSTYMAI

riems tu pašventei savo gyve
nimą!

Smulkesnę gyvenimo apybrai
žą duos jo pusbrolis, talentingas 
rašytojas J .Vaičiūnas. K. P.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

X 
t t

JUOZAS ŠMOTELIS

Z

SOPHIE BARČUS

j

!

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

■ Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiŲ atstumų. • 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 3765996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kit A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Talei.: HEmlock 4-2413

Snug holds 
loose dentures- 
comfortably snug 
Ease sore gums from loose-fating 
dentures with soft easy-to-use 
Snug* Brand Denture Cushions 
Snug gives tempo- —>

see a dental. Now ■L'^- 
available m the 2 .
cushion or new j 7^ ■
4-cushion econ- į* |
omy package

Gyv. 7111 S. Campbell, Chicago, Ill.

Mirė 1931 m. kovo 21 d., 9 vai. vak., sulaukęs 95 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Žemaitijoj, Alsėdžiuose.

Amerikoje išgyveno 74 metus.

Paliko nuliūdę: dukra Lillian Burns, josios vyras John 
ir kecun jų vaixaiciai; sūnus Edvardas šmotelis, anūkė Vir
ginija ir proanūkai Ricky ir Debby; anūkė Barbara, josios 
vyras Lloyd ir proanūkai Joseph ir Benjamin; anūkas John 
ir anūkė Judy ir josios vyras Thomas, ir daugelis kitų gi- 
.minių, draugų ir pažįstamų.

V.etoj gėlių, šeima prašo skirti auką Naujienoms.I
\ Priklausė Naujienų Bendrovės vadovybei, buvo garbės 
direktorius; priklausė SLA kuopai, Chicagos Istorijos drau
gijai, ALi ui ir kitoms organizacijoms.

i Kūnas pašarvotas St. Lack-Lackaviėiatts ir sūnų šerme- 
ainėje, 2124 \V. 6Wtli St., Chicago, 111.

! Organizacijų atsisveikinimas įvyks antradienį, 7 vai. vak.

Trečiadienį, kovo 25 <1., 0 vai. ryto birs lydimas iš koply
čios į Lic.uv.ų Tautines kapines ir ten palaidotas.

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

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, anūkai ir proanūkai.

l.a;d iUv’ų d’rektorius Si. T.ack ir Sūnūs. Tol. 737-1213.

jono Donelaičio mok. vardu; 
taipgi vienas kalbėjo 7-tos klasės j 
auklėtinių vardu; VI. Išganaitis 
— vardu Šaulių S-gos, kurių val
dyboje buvo J. Jasaitis; A. Regis 

■' — pasauliečių Kapinių sąjungos 
vardu. Jis prisiminė J. Jasaičio 
žodžius vienoje kalboje: “Garbė 
Dievui, pagarba žmogui”; St- 
Barzdukas, LB garbės pirminin
kas, raštu pareiškė užuojautą; 
B. Vindašienė — Marquette Par
ko LB-nės vardu; pusbrolis J. 
Vaičiūnas giminių vardu labai 
gražia, persunkta poetinėmis 

j frazėmis kalba tarė visiems pa
dėką už pareikštą užuojautą; 
Chicagos ALTo tarybos vardu 
atsisveikino E. Mikužiūtė.

Iškilmėms vadovavęs dr. L. 
Kriaučeliūnas labai nuoširdžia ir 
prasminga kalba baigė atsisvei
kinimą su dideliu visuomenės 
veikėju ir patriotu J. Jasaičiu.

Po to buvo sugiedota Tautos 
himnas ir Marija, Marija.

j Kaip bekalbėtum, J. Jasaitis 
buvo didelė asmenybė. Jis net 
dvi kadencijas nuo 1960 m. iš
buvo LB pirmininku. Reikia 
mokytojo — eina mokytojauti;

kalbą — ją kaip niekas kitas pa
sakys J. Jasaitis. Jis rėmė mūsų

I Karstas papuoštas gėlėmis, 
valstybine ir tautine vėliavo
mis. Karstas padengtas tradici
ne Šaulių, tautine vėliava. Gėlių 
— pusė koplyčios. Nemaža ir 
aukų šv. Mišioms. Salė perpil
dyta.

Maldas laidotuvių išvakarėse, 
penktadienį, sukalbėjo kleb. A. 
Zakarauskas.

& £
Kovo 21 d. koplyčioje maldas 

sukalbėjo kleb. A. Zakarauskas. 
Palydėjome į Marquette Parko 
šv. M. Marijos Gimimo bažny
čią. šv. Mišias atnašavo pats 
kleb. A. Zakarauskas ir pasakė 
gražų pamokslą, šy. Mišiose da
lyvavo Jo' Eksc. vysk. V. Briz- 
gys. Klebonas, vyskupo ir visų 
kunigų vardu, liūdesio valando
je reiškė užuojautą.

Būdinga, kad labai daug ėjo 
prie šv. Komunijos. Vyskupas 
Brizgys talkininkavo klebonui 
dalino Komuniją.

Mišių auką nešė sesers Kižie- 
nės sūnus ir dukrelė. Mišių me
tu giedojo vilkaviškietė ponia 
Vilčinskaitė - Mastienė. Berods, 
p. Pakštas skambino kanklėmis.

Uniformuoti šauliai pakaito
mis nešė garbės sargybą. Buvo 
būrelis Kristijono Donelaičio 
mokyklos mokinių, pasipuošusių 
tautiniais rūbais. Jie buvo laido
tuvių išvakarėse koplyčioje ir 
laidotuvių dieną bažnyčioje. Be 

, to, buvo ir visa mokykla su savo'
jk ik nk 5 vadovybe. Visi ėjo prie šv. Ko-

rp .............................. rauni jos. Darė malonu įspūdį.Trumpi prisiminimai apie a.a. , , . , . .
Tnno TocoiG- koks Realus jaunimas toje mo-
joną jąsaių. kykloje, kurioje Jonas mokyto-

Vilkaviškyje tarnaudamas, pa- javo.
žinau jo tėveli. Jis Mažučiuose' 
turėjo didelį ūkį — Augustaičių

vardu; tarė žodį ir LB Tarybos tėviškę. Buvo apsk. viršininko 
vicepirm. M. Drunga; BALFo padėjėjas. Bendravo su koope- 
vardu — M. Rugienė, Centro ratyvo '“Žiedas” direktorium J. 
valdybos pirmininkė; p. Kutkus Lesevičium, mano dėduku J. 
iš Detroito — LB Krašto valdy- Barščiausku, J. Eidukevičium, 
vos vardu; inž. G. Lazauskas — v. žemaičiu, V. Mičiuliu, Gla- 
ALTo vardu; p. Širka — Kristi- j vecku, p. Šeškevičium ir kitais I 
-------------- 1 J J žymiausiais apylinkės ūkinin-,

kais. Buvo malonaus charakte- nės vadas VI, Išganaitis perda- 
rio, paslaugus. vė Jono žmonai Užgirytei, kaip

* ! Tėvynės meilės simbolį. Užbė-
Per eilę metų buvau anglų zo- • rėm gėlių ant karsto’ ir atsisvei- 

noje stovyklų komitete. Prie tinome su didele asmenybe, 
mūsų Jonas ir sesuo p. Kižienė ■ 
baigė gimnaziją- Priklausė orga
nizacijoms, šoko, dainavo. Gim
nazijos direktorium buvo J. Ve- 
degys, A. Samusis — inspek
toriumi.

Baigė Baltijos universitete 
teisės mokslus. Agr. J. Kriščiū
nas buvo Stadės stovyklos pir
mininkas. Jis su meile ir pagar
ba kalba apie J. Jasaitį, tuo me
tu teisių studentą, kuris priklau-. Įima šalelė! Tu ilgėjaisi Tėvy- 

. sė jo stovyklai. • nės ir visą išmintį ir jėgas pa-
j Ketvirtadienio vakare Šaulių šventei jai. Gerasis Dievulis te- 
' S-gos kapelionas kun. J. Borevi- laimina tave ir tavo siekius, ku- 
čiue sukalbėjo riialdas. Aplankė: 
kun. P. Garšva, kun. J. Vaišnys, 
kun. V. Bagdonavičius, kun. dr.

. Rimšelis, kun. Kezys ir kiti žj - 
mūs organizacijų veikėjai.

Po pamaldų vilkstinė mašinų 
(suskaičiau per 80) palydėjo į 
kapines. Bažnyčia buvo pilna j 
žmohių. j I

Į kapines palydėjo kleb.. A. 
Zakarauskas. Po maldų sugiedo
ta Tautos himnas ir “Marija, 
Marija”. Nuo karsto vėliavą 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti- *

Šeima pakvietė pietų.i Holy 
Coast restoraną ant 71-os gat
vės. Salė perpildyta. Manau, ga
lėjo būti per 200 asmenų. 1:30; 
vai., padėkoję, skirstėmės j na-; 

: mus. Uniformuotų šaulių buvo į 

apie 50 asmenų. Jų dalyvavi
mas suteikia iškilmingumą. (Jo
nas buvo šaulių Sąjungos val
dyboje.)

Jonai, tebūna tau lengva sve-

metų

ONA BALZERVTE
Gyveno Chicago, HU Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1981 m. kovo 23 d., 8 vai. rvto, sulaukusi <88 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr., Lygumų valsčiuje, 
Palygumio vienkiemyje.

Paliko nuliūdime: broliai Petras Balzaras, Leonas Bal
zaras su šeima, dukterėčios — Rima Armalienė ir Valerija 
.{undrotienė, sūnėnas Vytautas Balzaras su šeima, seserėnas 
Algis Balakauskas, jo tėvelis Antanas Barakauskas ir kiti 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašandtas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 
\V. 7st St., Chicago, Illinois.

laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 2»> d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta j šv. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po |>amaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero Lietuvių ka
pines. . .

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: '
broliai, dukterėčia, seserėnas ir sūnėnas.

laidotuvių direktorius A. Petkus. TeL 176-2315.

BEseSS: f
i

i
*

1 
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
iz

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344 |

f

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
įj Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

GENIAUSIA. CR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL S27-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-G440

MODERNLšKOS AlR-CONDlTIONED KOPLYČIOS

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

Teief. 476-2345

TURIMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
D ALTS E.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicacoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAMCA AVĖ. TeL: Y Arda 7-340J

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aven Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7Ti38 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubBc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, Ill. 974-4411

3354 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1811

HMh

f
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MŪSŲ SPAUDOJE
Naujas “Lietuvių Dienu” 

numeris
"L etuvių Dienų” vasario nu

meris yra skirtas dailininko Jur
gio Juodžio kūrybai ir asmeniui 
išryškinti. Viršelyje jo nuotrau
ka prie jo kūrinio. Tautinio me
no keliu ilgas jo kūrybos ir te
matikos straipsnis paruoštas Al
girdo Gustaičio, pailiustruotas 
Įvairių temų ir kompozicijų pa
veikslų nuotraukomis.

Vedamajame Simo Sužiedėlio 
straipsnis ’M autos Laisvė ir mo
ralė”. Pr. Visvydo humoreska 
“šaunioje rezidencijoje”. Dau
gybė nuotraukų iš VLIKo seime' 
Toronte. Knygų “Jūrų keliais”; 
“Spaudos baruose”, “širdis iš 
Granito” ir kt. recenzijos.

Anglų kalbos skyriuje — Ka-

riles Baltrušaitytės straipsnis 
apie Kristijono Donelaičio asme
nį ir ištraukos iš jo “Melų”. Ten 
pat randame dail. Viktoro Liau- 
kaus drožinių nuotraukas ir jo 
biografinius bruožus. Jonas Ski-' 
rius recenzuoja knygos “Lith- 
ur’iian Writers in the West” 
dalį, su A. Kairio, A. Rūtos ir 
J. Jankaus nuotraukomis ir jų 
kūrybos analize, šalia paminėtų , 
dar rašoma apie Terlecko, Sas-, 
nausko, Gajausko, Petkaus ir ki
tų disidentų kančios kelius.

“Lietuvių Dienas” leidžia An
tanas F. Skirius. Adresas: 4361 
Sunset Blvd., Los Angeles, CA 
90029. Prenumeratos kaina — 
$18, Kanadoje — $20.

K. Petrokaitis

X- 
L

Jį
J.l

dicinė šv. Jurgio iškyla į gamtą 
į įvyks gegužės 3 d. Stovyklavie- 

išlaikymui balius bus gogu- 
16 d. šv. Kazimiero parapi- 
salėje. Los Angeles skauti- 
slovykla įvyks rugpjūčio

tės 
žės

bei Klaipėdos krašto sukilimo 
dalyviai: J. Barniškis, V. Bar- 
tuška, A. Johnsonas, P. .Mašio
tas, S. Lozoraitis ir V. šenber- 
gas. Jau kelinti metai dėl ligos 
negali dalyvauti savanoris Ado 

efek- 
spau-

Z 1 mas Kabas - Kabašinskas, 
tingai parėmęs patriotinę 
d/

meno

- kovo 29 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet Vyčių salėje, 2455 West 
17-ta gatvė. Skyrių atstovai 
prašomi suvažiavime gausiai 
dalyvauti.

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

— Vytruto Didžiojo šauliu 
rinktinės Clųicagoje 
pelė kovo 23 d. 3 
savuose namuose 
veiksmų linksmą

Njmtl, Ž*m4 — Pardivlmel 
REAL ISTATI FOR SALI

t Mamai, Žemi — Ftrdavlmul
«AL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLNAM3 
Ji ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESLNIAIS ISSIMOKUIMAIS. 

x>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: '

MUTUAL EEDERAL SAVINGS
PETRAS K.1ZANAUSKAS, Prezidentai

22’2 W. Cennak Road Chicago, BL TeL Virgiui* 7*7745

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, su
kakčių ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
4.34-6155. :

— Vietoj gė-ių vainiko Aukš 
dos Atminties Juozui šmoteliui, 
‘inž. Edmundas ir Jūratė Jasiū- 
jiai aukojo Naujienoms $50.

— Lietuvių Paštininkų Sąjun
ga paskyrė Naujienų paramai 
$10 auką ir ja atsiuntė per iždi

ninką J. Pocių. Dėkui valdybai 
‘ir visiems sąjungos nariams.

— A. Mykolaitis, Seminole. 
Fla., gavęs kalendorių, specialiu 
laišku atsiuntė $10 auką. Dėkui 
už ją ir už gerus linkėjimus.

-— Dėkui Gus. Motiejaičiui iš 
Collinsville, Ill., už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą, gerus 
linkėjimus ir už $10 auką.

— Eugemjus Vilkas, Lietuvių 
Skautų Ramiojo Vandenyno ra
jono vadovas, pranešė, kad tra-

jos 
mėn. 1-16 dienomis.

— Les Angeles Jaunimo šven
tė šiais metais bus garsiame 
1 lolly woodo Palladiume birželio j 
7 d., sekmadienį, o jaunimo su
sipažinimo vakaras — šios šven
tės išvakarėse — birželio 6 d. 
Tautinių namų salėje. Šioje su
kaktuvinėje šventėje, be Los An
geles Spindulio, dalyvaus Den
verio ir San Francisco tautinių 
šokių grupės. j northsaidietė,

universiteto Chicago' Circlę: 
goninę akių operacijai.

— Irenos Mickūnienes 
darbų paroda bus balandžio' 25 
ir 26 dienomis Toronto Lietuvių 
.Namuose. Parodą globoja LN 
Moterų būrelis. r-

— Anapilio Moterų Būrelis 
ruošia dail. Anastazijos ir Auta-’ 
no Tamošaičių kūrybos parodą 
ir smuikininkės.Danutės Pome- 
rancaitės-Mazurkevičienės kon- 
certv balandžio 12 d. Anapilio 
salėje. Bus vakarienė’ su vynu.

i — Valerija Cherry-čepukaitė, 
{northsaidietė, išvyka į Illinois.

:— Vincas Dovydaitis išrink
tas Lake Worth Lietuvių klubo 
pirmininku, kun. Andrius Sen
kus — vicepirm., Liudmile Stul- : 
pin — sekr., Jonas Staras — iž-j 
dininku. Į.

meno kuo-: 
vai. popiet 
stato trijų 

komediją
“Jaunystės eleksyras”. Režisuos 
ja Juozas Petrauskas. Visi kvie
čiami atsilankyti. Į

— Prof. Temas Venclova Ghi- 
cagoje lankysis gegužės 29-31 
dienomis. Čia dalyvaus rengia-; 
mose poezijos dienose ir skai-i 
lys paskaitą. į

— Dr. Aušrelė Venclovaitė-1 
Guckel dirba Wisconsino uni-Į 
versitete, Madisone. Jos vyras.; 
daktaras, elektronikos profeso-: 
rius irgi dirba tame pat univer-Į 
sitete.

—BALFo Chicagos apskritie^ 
valdyba praneša, kad skyrių at-? 
stovų suvažiavimas įvyks tuo^ 
pačiu laiku 4r toje pat vietoje,.

j-įsiems pranešta pir-‘ 
Jono Jasaičio, t.yj

— Sekmadienį, kovo mėn.
29 d., 11 vai. 45 min., tuoj po 
pamaldų, parapijos salėje, 6820 
S. Washtenaw Ave., dr. J. Ado
mavičius'skaitys paskaitą svei
katos klausimais, paįvaįrinda-1 - 
mas skaidrėmis. Po paskaitos 
bus rodomas trumpas filmas 
apie komunistų veržimąsi i Pie
tų Ameriką. Kviečiame daly
vauti.

(R) LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba

PAVOJINGI CUKRAUS 
PAKAITALAI

I

BUTŲ NUOMAVIMAS
_• NAMŲ PIRKIMAS » PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA'

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE,

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

’-"W

4

1

• -j

"M

Vasario 16 minėjime Kle- 
vclande dalyvavo 6 savanoriai

Naujienų dienraščio steigėjui 
ir jojo garbės direktoriui

A.

JUOZUI ŠMOTELIUI
mirus,

nuoširdžią užuojauta jojo dukrai Lilijai Burns su šeima 
ir jo sūnui Edvardui šmoteliui reiškia ir kartu liūdi

EMILIJA MARKŪNIENĖ, sūnus

BAA MONDAS MARKŪNAS ir

EDMUNDAS ir JŪRATĖ JAŠIŪNAI Vietoj gėlių, aukojame Naujienoms $200.

lėliui nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 

SĄJUNGA

Naujienų steigėjui

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

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. 
$69,000. ‘

Z 
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

.... .. ■v

i
1 ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

Insurance, Income Tax
Daktarai sako', jog cukraus ‘ 

vartojimas žmonėms, turintiems* 
palinkimą prie cukraligės, yra: 
negalimas. Taigi ieškota būdų 
pagaminti cukraus pakaitalus,: 
kurie vartoti būtų nepavojingi. ‘

Studija Pittsburgh universite-- 
te parodė, kad dirbtini cukraus* 
pakaitalai Sorbitol ir Manitcl 
yra kenksmingi žmogaus . dan-! 
tims. Burnoje tie pakaitalai pa-’ 
virsta į “lactic, acid”, kuris yra 
tikras peilis dantims. •

Pastarieji cukraus pakaitalai 
plačiai naudojami nuo kosulio: 
preparate — “cough drops”, ‘ 
įvairiose konservuotose uc'gie-! 
nėse, kramtomoje gumoje ir 
dar kituose maisto gaminiuose. ‘

Kitas cukraus pakaitalas Hyli- 
tol studijoje nėra inkriminuotas 
ir, lur būt, jį vartojant, nėra padėti teisininko Prano ŠULO

> paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’"- 

■.išteista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna.
MfcnąvRA tik vr Į ma Naujienų administracijoje mėsos arą tik ne ,1739 Ha]sted St > Chica

5 ĮSIEMS ;• !g0( ILL. 60608. Kaina $3.00.

i i
. taip pavojingas dantims.

J. J-tisŽinios iš ok. Lietuvos

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

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

s m bari gaunanti

BUTO TVARKYTOJA,

švaros ir 3 bei 4 metų vaikų 
prižiūrėtoja. Telefonuokite 

ryte nuo 9 iki 12-tos 
471-9750

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug

Si

/aww,1.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

3

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING’S CONSTRUCTION 
7152 So. Ksdzie Avenu® 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE-. 
LIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybei
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tek Republic 7-1H1

6

uniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiHiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiimp.
aujienų steigėjui, administratoriui,

Naujienoms reikalingas spaustuvininkui ir direktoriui

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

JUOZUI ŠMOTELIUI(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 

IŠMOKYSIME.

Cosmca P
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

XS*1 W. 69tk St, Chicago, EL <0629.

nuoširdžią užuojautą reiškia dukrai Lilijai Bums su 

šeima, sūnui Edvardui šmoteliui, ir artimiesiems.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
kakua noreikikns

X5C3 W*»t SL, Chic?^, EL €6625 « TiL WA 5-3T33. 
Dičellr paistrinirmu gėrei rū£lex Įvairių prektg.

KAISTAS Iž ELROFŪS SAMUELIU

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100
NAUJIENŲ DIREKTORIAI, REDAKCIJA, 

ADMINISTRACIJA ir ŠTABAS
g

“Valstiečių laikraštyjef‘(198L 
I. 15) rašoma, kad nuo naujo
jo penkmečio pradžios iš Laz
dijų rajono K. Požėlos kolūkio 
i Alvtaus mėsos kombinata iš- 
vežta per 300 kiaulių ir 250 
galvijų.
Rašoma, kad per pirmąjį už

duoties ketvirtį bus pagamin
ta 250 tonų mėsos.

* £
55 METAI BALETUI

Atžymėti 55 m. Lituvos bale
to sukakčiai Vilniaus operos ir 
baleto teatre buvo pastatytas 
Leo Delibės “Kopelijos“ spek
taklis.

Baletu “Kopelija“ pries 55 
metus buvo pradėtas Kauno 
baleto teatras.

MEDŽIOJA EKSPORTUI

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer, Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

HOMEOWNERSPOllCY

Sale farnr-fwe and i CaspaWy '

Limit use of dlswesbcr 
to once a day. after tb» 
evening meal, and cut 
excessive use oi watar 
and electricity.

F. ZapcVi^ AgcH 
3208 i/i W. 9£th St. 
Ev#rg. Park, 111, 
40642, - 42*->6S4 \

1

U. i l M K U I

NetiTy Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745* 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pr»- 

Tymai ir kitokį blankai.

Medžioklės sezonas praside
da rudenį, o baigiasi sausio 
mėn.

Pagal "‘Valstiečių laikraštį“, 
šį sezoną Lietuvoje buvo su
planuota sumedžioti 2,000 brie
džių, 1,200 elnių, 3,500 stirnų. 
10,000 šernų. Dėl šlapio ir blo
go oro medžioklė susitrukdė, 
ir nepavyko sumedžioti td^io 
kiekio. Laikas medžioklės pra 
ilgintas.

Didžioji dalis žvėrienos eks
portuota.

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

SOVIETŲ IR LENKIJOS 
PAMINKLAS LIETUVOJE

kijo’s bend radarbiavimo pa
minklas — 7 obeliskas, skirtas 
vamzdžio atšakas pravedimui 
j Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonę.

j Tuos atšakos vamzdžius tie
sė Lenkijos statybininkai. Už
rašai paminkle rusiški lenkiš
ki ir lietuviški.Prie Joniškio — Žagarės ke- 

lio, ties Buivydžių kaimu, pa-
T

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą-
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vaL ryta 
Iki 6 vai. vak. SeJtadienj nuo 

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

Tet 776-5162 arba 776-5161
2649 West 6 3rd Street

Chicago, Ui. 60629

K. statytas Sov. Sąjungos ir Len- į _ Naujienos, Chicago, 8, HL ■ Wednesday, March 25, 1981




