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Juozas šmotelis

CHICAGO, Ill. -A. Trečiadienį, 
kovo 26 d., Juozą šmotelį, Nau
jienų garbės direktorių ir stei
gėją, palaidojo Lietuvių Tauti- 

i nėse kapinėse, šmotelių-^klype,

TREČIADIENIO RYTĄ
ATSISVEIKINIMO ŽODĮ TARĖ DR. VYTAUTAS DARCIS, I 

MIKUŽllTĖ, ŠILEIKIS, JASIŪNAS, BRUNO KLEMKA

l tuvių Socialistų Demokratų Są- j 
! jungos pirmininkas. (Visa jo j 
I kalba bus spausdinama dien- į 
• raštyje.)

Daug informacinės medžiagos 
apie J. šmotelį galima rasti Lie
tuvių Enciklopedijoje, Mūsų 

i Lietuva, ir Chicagos Lietuvių 
istorijoje. Visur yra plačiai pa
minėtas šmotelio darbas Lietu
voje ir Amerikoje. Savo pasta
bas apie šmotelį inž. Jasiūnas 
paruoš spaudai.

Labai gražiai atsisveikino' dr. 
Vytautas Dargis, Reorganizuo
tos Amerikos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas. Jis džiaugė
si, kad šmotelis priklausė tie
sos ir visų bendro darbo ieškan
čiai Bendruomenei. Dr. Dargis 
įžiūrėjo šmotelio asmenyje gerą 
ir nuoširdų patriotą, dirbusį Lie
tuvos laisvei ir nepriklausomy
bei. šmotelis buvo vienas tų vy-

Ja

šių metų kovo' 1 d. SLA centre, New Yorke, fyyko Lietuvos nepriklausomybės minėji
mas. Nuotraukoje matome gen. konsulą A. Simutį. SLA sėk r. A. Meiiiūnienę, SLA ižd. 
E. Mikuziūtę, B. Spudienę ir kt. -- ; (Charles Binkįns nuotrauka)DIDĖJA SOVIETU SĄJUNGOS ORGA SEKR. HAIG GRASINA 

ATSISTATYDINTI

; VARŠUVA, Lenkija. — Lešek 
: Valensa dar karta tarėsi su 
vicepremjeru Mečislovu Rakow- 
skiu ir jam pranešė, .kad vidaus 
reikalų ministeris privalo būti 
patrauktas teisman, jeigu lenkų 
vyriausybė nenori streiko.

Lenkijos darbininkai streikuos 
> pentkadienĮ dvi valandas. Jie 
• reikalauja, dar darbininkų mu- 
! Šimai ir užpuldinėjimai būtų 
i baigti. Lenkų valdžia iki šio me- 
j to neišaiškino, kas užpuolė ir 
sumušė Bydgoščio darbininkus. 
Tą sunkią problemą padėjo iš 
spręsti pats Valensa. Pokalbio 

Į metu jis papasakoja visą “pa
slaptį”, kodėl gen. Jeruzelskio 
vyriausybė negali tai išaiškinti.

Jis pareiškė, kad Bygoščio 
darbininkus sumušė slapti vi 
daus reikalų ministerijos agen
tai. Jie-visi buvo aprėdyti ei ri
tiniais darbužiais, ginkluotiėplie-

Antradienio vakarą visa eilė 
Chicagos veikėjų atvyko Į Ste
pono Lack ir sūnų šermeninę ( 
atsisveikinti su • velioniu. Atsi- 
sveikinimą, pKiyędęĄM. Gudelis, 
Naujienų redaktorius, ilgametis 
Šmotelio bendradarbis. Gudelis 
trumpai priminė-kelis ■ fotelio 
gyvenimo bruožus, ?^are kelis 
sakinius angliškai apie velidiiio 
charakterį ir jd veiklą. Po to 
paprašė Miką šileikį tarti žodį. 
Mikas Šileikis, prieš 60 fhetų "at
vykęs į- Naujienas, jau rado 
Naujienų vadovybėje dirbantį 
Šmotelį. Jis buvo Naujienų or
ganizatorius, dirbo Roselando 
vagonų dirbtuvėse, o vakarais 
iš Roselando važiuodavo į Nau
jienas ir padėdavo tvarkyti 
spaustuvę, namus. (Šiomis die
nomis šileikio kalba bils at
spausdinta Naujienose.) - ’

Antra kalbėtoja buvo Euphro- 
sine Mikužiūtė, su savo seserimi 
Jakiene atvykusi į atsisveikini
mą. Mikužiūtė atėjo nulenkti 
galvą ir atsisveikinti su velioniu 
Chicagos ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu. Paaiškėjo, kad 
Mikužiūtė pažino šmotelį, kai 
jis buvo SLA narys, veikė Chi
cagos Lietuvių Tarybos organi
zavime, paruošiant liudijimus 
tremtiniams atgabenti, besirūpi
nant jų apgyvendinimu, darbo 
ir butų suradimu. Jis negalėjo 
suprasti, kodėl atvykusieji pra
dėjo tarpusavio kovas, kada 
Lietuva dar yra Sovietų ka- 
riuc'menės ir saugumo policijos 
pavergta. (E. Mikužiūtės kalbą 
spausdinsime ištisai.)

Turiningą kalbą pasakė Myko
las Pranevičius, Amerikos Lie-

pritarė ’ Reorganizuotos B-nės 
vedamam darbui, reikalingam 
krašto laisvinimui. ..

Bruno Klemka buvo Įsitikinęs, 
kad Juozas Šmotelis buj^geras 
lietuvis, patriotas, rūpiiioši.Įje-' 
tuvos laisvės ;=rėfkalais irvisu 
lietuvių ' gerbūviu 'į Amerikoje. 
Padėdamas organizuoti Naujie
nas, jis daug prisidėjo prie lie
tuvių gerbūvio ir bendro darbo 
Amerikoje.;

SIŪLO $500 MILIJONŲ 
PARAMĄ PAKISTANUI

WASHINGTON, D.C. — JAV 
vyriausybė, ruošdama naują 
biudžetą, pasiūlė dabartinei Pa
kistano vyriausybei £500 mili
jonų ekonominės paramos.

Kai prezidentas Carteris pa
siūlė Pakistano prezidentui gen. 
Zia ul-Haq $200 milijonų para
mą, tai jis atsakė, jog tai yra 
permažai — tik “peanuts”. Buvo 
nuvažiavęs Valstybės departa
mento atstovas pasitarti, bet 
nieko iš to pasitarimo neišėjo. 
Matyt, kad Pakistano ditkato- 
rius bijojo užrūstinti Sovietų 
valdžią, kurios karo jėgos Įsiver
žė Į Afganistaną. Dalaar genera 
las Zia, labai galimas daiktas, 
noriai priims JAV pasiūlytą pa-, 
ramų ir prašo Pakistanu! įvairių 
ginklų už $100 milijonų.

Tuo pačiu metu JAV Valsty
bės departamentas nutarė duoti 
Nikaragvai įvairios paramc's ūž 
$35 milijonus. Nikaragvos Vy
riausybė prižadėjo neteikti jo
kios paramos Salvadoro maišti
ninkams. ’

kus paskelbė vidaus reikalų mi- 
nisteris. Valensa reikalauja vi-4 
daus niinisterj atiduoti teisman 
įr paskelbti visus užpuolikus. 
Jeigu valdžia to nepadarys, tai 
bus. toks streikas, kokio Lenki

joje dar nebuvo. Jis tvirtina, 
kad jau praėjo tie laikai, kai ga
lima buvd be pagrindo mušti 
darbininkus Lenkijoje ar kurio
je kitoje valstybėje.

. Lenkų premjeras Jeruzelskis 
yra Lenkijos pafrontėje, kur 
eina manevrai. Rytų Vokietijos 
ir Čekoslovakijos kariai manev-y 
ruoja Lenkijos teritorijoje, bet 
Valensa nebijo Sovietų inter
vencijos Lenkijoje. Jis esąs tik
ras, kad rusų karo jėgos nesi
verš į Lenkijos gilumą. Patys 
rusai to nenorį.

Iš Rylų Vokietijos ateinan
čios žinios sako, jog vokiečiai 

.reikalauja atšaukti savo karius 
iš lenkų teritorijos.

REIKŠMINGI PAREIŠKIMAI KARDINOLO MINDS- 
ZENTY FONDO KONFERENCIJOJE

KALENDORĖLIS

Kovo 26: Teklė, Gėlė, Do- 
rulis.
\ Saulė teka 5:46, leidžiasi 6:09.

Oras giedras, šiltinu*.

— Konfiskavimas ginklų, ras
tų Cabrini-Green pastatuose, 
padės išspręsti gengių karų; pa
reiškė Rep. Jesse White (Dem. 
iš Chicagos). Įvairiuos^ baituo
se konfiskuota apie 2,000 gink
lų. Pastatų gyventojai žinojo 
kur yra ginklai, bet, bijodami 
keršto iš gengių pusėsrf lytėjo.

CĮĮįgĄŲO, Illinois. — Kardi- 
jMinds^ėnty Fondo- ivyku- 

išfoje' konferencijoje dalyvavo 
apie 400 asmenų: Pagrindiniais 
kalbėtojais buvo W. Mark Felt, 
buvęs FBI direktoriaus pava
duotojas, generolas Įeit. Daniel 
O. Graham, Phyllis Schlafley 
ir kiti.

Direktoriaus pavaduotojas W. ( 
Mark Felt pareiškė, kad komu
nizmas, siekdamas dominavimo 
visame pasaulyje, visur išvystė 
terorą. Sovietų Sąjungoje veikia 
septynios terorizmo mokyklos, 
į kurias angažiuojami teroristai 
iš viso pasaulio tautų. Terbro iš
vargintose tautose lengviau ( 
įvykdyti revoliuciją arba užimti 
ginklu.

Teroro yra paliesta ir Ameri
ka. 1972-73 m. laikotarpyje bu
vo virš 40,000 sprogdinimų bei korporacija savo metiniame ra- 
grasinimų sprogdinti. Sprogi
mų melu žuvo 23 asmenys, daug 
buvo sužeistų ir už milijonus do
lerių padaryta medžiaginių 
nuostolių. Puertorikiečių tero
ristų FALN organizacijos narių 
veikla įeina į bendrą komuniz
mo teroro planą.

Teroristų bylos teismuose 
kainuoja mokesčių mokėtojams 
$30 milijonų. Prieš jį per 31 me
lu tarnybos laika buvo iškeltos 
teismuose bylos, reikalaujant 
sumokėti $140 milijonų, daž- 
nausiai motyvuojant civilinių 
teisių peržengimu. Ryškiausias 
pavyzdys kaip komunistai iš
naudoja valdžios institucijas, 
yra tuometinio senatoriaus F. 
Church apklausinėjimas ČIA. 
Dėl to apklausinėjimo ČIA bu
vo beveik sunaikinta. Vienas 
KGB agentas pareiškė, kad “jūs 
daugiau padarėte sunaikinti 
savo žinių rinkimo įstaigų pa-

alsakingi Baltųjų Rūmų parei- 
[ gūnai pareiškė, kad Valstybės 
! sekretorius Aleksandras Haig 

ham pranešimas lietė Amerikos į pašino bent du kartu atsista- 
gynyba nuo atominiu atakų. Jisi‘-^’n^ kompetencijos-užslė
pei kė AIX projektą, nes jis ne-!nio reikaluose bei dėl Įtakos 
efektinags ir daug'kainuoja. j prezidentūroje. Ypač jamgitepa- 

Phyllis Schlafly atkreipė dė- _

i

. ERDVĖLAIVIS PAKIRS 
BALANDŽIO 7 DIENĄ

čamperiais”, turivažiuoja
saugotis apsistoti miškuo'se,-nes 
žolė yra labai sausa ir neatsar
giai elgiantis su ugnimi, gali
mas gaisras.

Mississippi upėje vanduo yra 
labai žemas. Wolf upėj vandens

Gtičiaįiąi; paskelbta, kad JAV 
i rv 'i-'7r>r na u j aš. erdvėlaivis pakils balan-įtiko, kad prez. Keaganas paskv- , . ,r ,* , , .. , -j , A . r. A dzro /-deina. Manvta, kad jis lu 

rnesį, kad kdmunistai turi įta- ‘ e viceprezidentą George Bush- pora sayaiėių vėliau
kos į tikybines organizacijas. .Ji'Vacovaui rizes pašau\je ’O nelaimės, kurios Į lygis krinta kiekvieną dieną po

. pasireiškė nei Amerikos yysku-. pnklausantiam Saugu- vienas ,larl>in„,kas žu_ ■ ’ _ •; .........  , ; .
pų konferencijoje. Kažkokiu bū- 1110 tal"?bai. ■ ■ .........
du konferencijos kalbėtoju lapo 1 
kun. Bryan Hehir su komunisti-! 
nėmis tendencijomis. 11 vysku-!
pų nepritaria jo pareiškimams. J jani nepatinka ,nes jis save lai-

Nexeltui prieš 15 metų komu- i .pagrindiniu vadovu Amefi- 
nistai priėjo išvados, kad “mes, kos užsienio politikos, 
galime paimti Pietų Ameriką  

1 tik išnaudodami kunigus, 
vienų ūkininkai teklauso”.

x iena coli. Walleye gaudymas

•/

Jų

rpv/bet dabar aiškėja, kad erd- sumažėjo, vietomis visai sustąjo.
Antradienį sekretorius- Haig vėlai vis tai dienai bus galutinai 

pareiškė, kad apie paskyrimą paruoštos pakilimui.
jnebuvo su juo pasitarta ir tai ( • yiš vien lieka galimybė, kąd 

tektų atidėti pakilimą, j. igu ty 
rinėjimas įvykusius nelaimės 
parodytų, kad reikia Įvesti dar 
kelias naujoves.

Žuvavimas Fox upėje, prie Eu
reka, Wilmont Dam, Wisconsin 
upėje — labai silpnas. Chain 
O’Lakes vanduo yra tiek žemas, 
kad karpių judėjimo kanaluose 
visai nėra, praneša sporto ap
žvalgininkas. O

PATVIRTINTA KARINĖ 
PAGALBA SALVADORUI

WASHINGTON, D.C. - Kon- 
greso subkomitetas, tvirtinąs 
paramą užsienio valstybėms, 

18:7 balsų dauguma paskyrė 
i penkių milijonų dolerių papil- 

porte praneša, kad 1980 metais; 4(>ma suma Salvadoro karinei _ 1 * 1 £ • _   < 151.-5   • *■ *
! pagalbai. Minima suma skiria- 
j ma Amerikos karinių patarėjų

• išlaikymui. Propa- 
! gandą prieš paskyrimą vedė ko-

PRANEŠĖ APIE NAUJŲ 
ŠALTINIŲ ATRADIMĄ

NEW YORK (UPI).— Exxon

PER SAUSAS PAVASARIS 
ŽUVAUTOJAMS

sugebėjome per 20 metų”. Ame
rikoje yra daugybė Sovietų Sų- 

dukcija nukrito 15% vasario I jungos pareigūnų. Apie 40%/jų 
mėn., lyginant su praeity metų I yra KGB agentai.
prod ūkei j du * ’• ''' "~z Gtnėrolo -Mi Daniėl O. Grfe

— Japonų automobilių pro
dukcija nukrito 15%

padidėjo natūralių dujų rezer-j 
vai, atradus naujus šaltinius, 
kurie siekia apie 2.38 trilijono Į Salvadore 
kubinių pėdų.

Taip pat pranešama, kad 1980 Į mitelo pirmininkas Clarence I). 
metais buvo rasta naujų naftos, Long, demokratas iš Maryland 
šaltinių — apie 25-1 mil. statinių, [valstijos.
Minimi šaltiniai buvo atrasti Į Salvadoras šįin. t gaus iš JAV 
Australijoje, Tol. Rytuose ir F.u- j $126,5 mil. karinės ir ekonc'mi- 
ropoje. <nės paramos.

— Senatorius Charles Percy 
važiuoja j darbą gazoholiu va
roma Brazilijos gamybos maši- 

Jo vadovaujamas Senato

— Lenkijos kompartijos sek
retorius Stanislaw Kania pareiš 
kė, kad Solidarumo unijos ruo
šiamas streikas veda ją prie su- • na. 
sinaikinimd. Jis padėlį laiko la- j veldžios operacijų pakomitetis 
bai rimta, kokia buvo rugpjūčio pradėjo tyrinėti gazoholio var- 
krizės metu. O vicepremjeras! tojimų. Kaip žinoma, prez. Rea- 
unijų reikalams Mieczyslaw . ganas nutraukė gazoholiui tyri- 
Rakowski pareiškė, kad unija! nėli ir gaminti federalinę pa
sakėlė situaciją, iš kurios bus ! rainą.
sunku išeiti.

— General Motors korporaci-
jėgumą per du metus, negu mes Į ja prane&a, kad per kovo mėn

11-20 dienomis .vykusių auto
mobilių parodų pardavė 322,793 
vienetus ir pardavimas pakilo 
28,5% t lyginant su praeitų metų 
tuo pačiu liĄcrtšrpiu.

— Sicilijoje ugnikalnio įtaka 
yra žymi 12,000 akru plote, ku
riame nukentėjo vynuogynai ir 
namai. Ugnikalni SEtna jau 
nustojo veikti.

— Kuveito Naftos ministeru 
ragino JAV jpirkti mažiau kuro.

Įspėjama, kad sausas pavasa
ris pakenks visiems sjx)rto me 
gėjams, nes visos upės yra laba 
nusekusios ir žuvų judėjime 
yra mažas. Ba to, visi tie, kurie

AMOCO PRIEŠINASI 
MOKESČIŲ PAKĖLIMUI

Amoco Oil kompanija labai 
aštriai kritikavo gubernatoriaus 
.1. Thompsono planą, kuriuo jis 
numato uždėti 5% mokesčių 
naftos kompanijoms.

Amoco nurodo, kad numato
mas pakėlimas pakels ir inflia
cija visoje Illinois valstijoje. 
ŠĮ mokesčių pakėlimą, savaime 
aišku, kompanijos perkels ant 
vartotojų, šis mokesčių pakėli
mas prisidės, kad gazolino galo- 
lo kaina pakiltų 3 centais. Be 
o mokesčio jau buvo numato- 
na, kad netolimoje at ityje 
(azolinu galono kaina turėjo 
pabrangti 5 centais.

-- Infliacija pakilo iki 12 1 % 
vasario mėn., pram ša Darbo de
partamentas Washingtone, šį 
pakilimų iššaukė gazolino ir 
kūrenamo aliejaus pakilusios

roke.

am-
Ma-

sulaukės W metu 
savo rezidencijoje

nleck. Antrojo Pasaulinio karo 
š. Afrikos fronto vadas, laimė* 
tojus pirmo mūšio EI Alermne, 
mirė

Į Senatorius Charles IL Percy, 
Amerikos Balso paminėjimo 

garbės pirimninkaš
— Trečiadienį aukso uncija 

ka^nivo $533.



KĄ KITI |lASO

Svarstant kun. J. šarausko paskaitą, skaitytą Toronte 
siu metų Vasario 16-bias minėjime

A. RINKCNAS

i'; ir g lipi patriotinių ' 
'cr.ic-v.sc su tokia pat, 

.metai!.a susirinkom? į ( 
iškili'.'nąą Vasa’ o šršiolikto-i 
stos minėjimą, kuris šiemet 
įvyko ddiiojo’j? universiteto; 
aaditcrij ;je. ĮėJ-’-S salėje nesi-j 
iiiclė t;:::Lilės vėliavi s, o Vyčiu , 
papuošta kalbėtojo pakyla. Ne
įprasta t ii buvo, bet pagalvojo
me. kad gal jau tokia yra ne
savos salės tvarka. Neįprastas 
buvo ir estų spalvomis spaus- 
d ntas programos viršelis (už 
tai vėliau Estijos konsulas lietu
viams padėkoje1).

Gražiai minėjimą pradėjome.' 
Gražiai su daugeliu titulų buvo 
pristatytas pagrindinis kalbėto
jas kun. dr. J. šarauskas. Gerai 
j:s savo kalbą ir pradėjo, iškel-, 
damas mintį, kad mes permažai J 
dalyvaujame gyvenamojo kraš-į 
to politiniame gyveniine, ypač 
jo politinėse partijose. Įsijungei 
į jas. galėtume sa\o reikalui pa-1 
daryti daug daugiau, negu veik- Į 
darni iš šalies. Deja, tai buvo 
maždaug ir viskas, ką pozity
vaus jis savo ilgoje kalboje, pa
sakė, nes po to įsileido’ į nepa
vykusi Jeorizavimą apie tai. kas 
vra tikrasis paliiptizmas.

Norėdamas duoti savo paskai
tai akademinį toną, paskaitinin
kas pradėjo tos sąvokos apibū-1 
dinimu iš Websterio žodyno: Į 
patriotizmas yra meilė, lojalu- 
tnas ar uoli parama savam kraš
tui. Deja, tolimesniuose jo išve
džiojimuose iš tos sąvokos ma 
žąi kas liko, visai suniekinant iš
eivijos patriotizmą. Išėjo, kad 
nei išeivijos švietėjai nėra pat
riotai. nei kultūrininkai — tai 
esanti tik savanaudiška veikla. 
Jokiam patriotiniam tikslui ne
tarnauja nei mūsų fondai, išsky
rus tik du: BALFą ir Religinę

Skaitome: “Nusivy- 
išgirdau, kad grupė 
iš Lietuvos nebuvo 
jaunimo kongresą”.

ra^is patriotizmas? Jo atsaky
mas: “Esminis dalykas yra kon
taktas su Lietuva*’. Kontaktas 
41 su kuo, jeigu ne su giminė* i 
mis? Tikrieji pogrindžio patrio- Į 
lai mums nėra žinomi, o jeigu • 
vienas kitas išeivis juos ir žino, ’ 
'.ai tiesioginis sąlytis su jais, nu
vykus į Lietuvą, būtų ne kas 
kita, kaij) lik jų išdavimas. Ai
ri tokį patriotizmą mums siūlo 
Vasario 16-sids kalbėtojas?

l|et eikime dar toliai. Kalbė
tojas siūlė nuoširdžiai ir be at
rankos priiminėti visus^ iš Lie
tuvos atvažiuojančius pas mus 
paviešėti, 
iau, kai 
jaunuolių 
oriimta Į
\r gi kalbėtojas nežino, kad toji 
4rupė buvo niekas kitas, kaip 
rik Lietuvos komjaunimo dele
gacija, nusistačiusi ne tik mūsų 
jaunimo kongrese dalyvauti, bet 
»r kongreso delegaciją oficialiai 
i Lietuvą pakviesti? Didelė pa
garba priklauso ano meto Lietu- 
/ių Jaunimo Sąjungos vadovy
bei, tokių agentų į kongresą ne
pilt idusiai. Atsilygindamas už 
ai okupantas neįsileido kongre- 
o narių, visdėlto norėjusių į 
Jetuvą važiuoti. Dėkui Dievui, 
<ad taip išėjo ir kad gudriai 
)kupanto rankai nepavyko mū- 
'ų jaunimo suskaldyti. Dėl ko 
gi čia kalbėtojas nuliūdo?

Ir taip iš visos patriotizmo 
analizės gerais patriotais liko 
tik tie, kurie važinėja į Lietuvą 
nežinia su kuo susitikti. Gir
dint tokias mintis, “verkė iš 
skausmo širdis’’, kaip Maironis 
sakė. Tiesiai norėjosi atsikelti 
ir išeiti. Vis jieškome kaltinin- I 
kų, kurie Bendruomene skaldo. Į 

) kas gi skaldo kitas, jeigu ne; 
okie paskaitininkai?

Lieka pamdka ateičiai. Vasa- 
Lietuviu Katalikų šaipą. O »i)ie|.<tio-:šešiolikloj.i turi muš ne akafe 
visuomenės veikėjus kalbėjo: ;iyh, o jungti, todėl konlrover?

iwawifeAA- • 
r* "W^r''-X;-

"GAMTOVAIZDIS" (Tapyba)adomas GALDIKAS

89/ Stulginskis ĄJ?)ugudras, 
35, agronomas;

STEIGIAMOJO SEIMO MINĖJIMAS
akademi- 
fedęracir 
sąjungos 
istorijos 

Jaunimo

visuomenės veikėjus 
geriausia būtu visus, dvidtšsm- 
ties metų laikotarpyje dirbu
sius. išvaikyti, jų vietoje pasta
tant naujus.
~ Pagaliau
tu. “Tiesa.
,V_ daugumas
hingai rūpiname
Lietuvoje
■jeans’ ir gal net juos aplanko
me su glėbiais dovanų. Bet net 

■•įr tokia veikla yra savęs ir 
vųjų prižiūrėjimas. Tai 
patriotizmas..
gus tc’kių minčių ir galvoji: kas 
gi yrą, kalbėtojo nuomone, tik-

santykiai su kraš- 
sakė kalbėtojas. j 

musų labai sąži- j 
giminėmis ; O

siunčiame jiems

ša- 
nėra

1981 ni. koyo 22 d. buvo Lie
tuvių katalikų niCKslo 
os. Lietuvių Moterų 

jos, Lietuvos šaulių 
tremtyje ir Lietuvių 
draugijos suruoštas
Centre, Chicago  j e, Smeigiamoji 
seimo minėjimas.

2 vai. popiet buvo atnašautos 
šv. Mišios už mirusius ir gyvus 
Steigiamojo seimo narius. Po 
pamaldų šauliai padėjo vainiką 
prie paminklo įnirusiems kovo-

Į tojams už Lietuvos nepriklau- • 
: somybę. Į
I 3 v.-L popiet prąsidėjo’ iškil

minga akademija didžiojoje sa
lėje. Susirinkimą atidarė . kun. 
Vytautas Bagdanavičius, LKMA 
Čikagos Židinio pirmininkas, 
pakviesdamas jam vadovauti 
Matildą Marcinkienę, Lietuvių 

j Moterų Federacijos Cbicagos 
surasti tinkamo pa- klubo pirmininkę. Dr. Marija 

skaitininko, geriau tą laiką skir-i Stankuvienė - Saulaitytė kalbėjo 
ti patriotinės literatūros skaity 
niui arba Lietuvos pogrindžio į jame seime. VyDu’as Vaitiekū

nas skaitė paskaitą "Steigiamo-

sinėms paskaitoms, kurių čia 
pat negalima diskutuoti, neturi 
būti vielos iškilminguose tos su
kakties minėjimuose. Jeigu ne
begalima

Steigiama*

spaudos nagrinėjimui. Ne vietą ;
skleisti ir mintis, skaldančias , i’o seimo tautinė, tarptautinė ir 
išeivija amžiaus grupėmis. Tik 
visi kariu dirbdami tegalime iš- i 
laikyti

valstybinė reikšmė*’. Prof. Me
čys Mackevičius kalbėjo apie 

yti Kanados Lietuvių Bend-j Steigiamojo seimo stenogramų
’ Klausaisi žmo-■ ruomenę nesuskilusią, t.y. lokių.'!,ūk ę. P J to minėjimo dalyviai 

kokia ji yra iki šiol. buvo pakviesti pabendrauti Jau-
(Iš T. žiburių. 1981-3-19 d.) nimo Centro kavinėj:.

— where you 
“ci ass-rating” 
influence the 
pay on your

Why Auto Insurance Prices Vary
Two factors 

live and your 
— significantly 
premiums you 
auto insurance.

For insurance purposes, 
most states are divided into 
territories. Each territory has 
its own rating based on its 
loss-experience record.

Also, drivers are “class
rated” according to statistical 
guidelines with other policy- 
holders who share similar 
characteristics. These guide
lines recognize that not every 
driver or every car is aw equal 
risk. They group cars and 
drivers subject to similar 
hazards.

Before it can establish 
rates, an insurer projects the 
total income it will need 
from premiums to cover 
claims and other costs in 
that state during the period 
the rates will be effective. 
An average rate is then de
termined 
coverage. This 
turn, is adjusted 
or the basis 
risks for each 
tory and classification of car 
and driver.

“Insurance companies clas
sify drivers bj age, sex, 
marital status, mileage driven, 
use of car, and accident and 
violation hatOiy.” says an 
Allstate Company
spokesperson.

for a particular 
average, in 
up or down 
of relative 

rating terri-

“This classification plan 
aids both insurance companies 
and policyholders,” says the 
spokesperson. “For example, 
policyholders with good driv
ing records pay fewer prem ium 
dollars under this classification 
system than they would if 
there was no reflection of 
accident and violation history 
in the rate structure. Insurance 
companies are able to more 
equitably distribute the cost 
of insurance among their 
policyholders under a classifi
cation system.”

The use of factors in the 
rating system that are beyond 
a person’s control (such as 
age, gender,and marital status) 
has been questioned by some. 
Bui statistical evidence has 
shown that these classifica
tions do predict, to a reliable 
degree, the future accident 
risk of drivers.

A more efficient method 
to classify drivers has not 
been developed. Also, polls 
indicate that people feel it 
would be unfair for every
one to pay the same price 
for auto insurance.

Using the "territorial
rating” method, a car is rated 
or classified according to the 
location in which it is 
normally jaraged or parked 
overnight.

Location is a good predic- 
!oe .of potential insurance 
losses because * carr from a

specific territory are Jikel> 
to share exposure to similar 

done 
car’s 
site.

(

risks. Most driving is i 
relatively close to a 
garage or parking 
In fact, more than 
of all auto trips are 
distances of less than 
miles and more than 
percent for less than 
miles.

As i group, urban drivers 
generally pay more for equiva
lent insurance coverage than 
do drivers in small towns 
or rural areas. More property- 
damage accidents, injuries 
and fatalities occur per mile 
of urban roads than per mile 
of rural roads.

Moreover, repair costs, 
wages, hospital and medical 
expenses, and jury awards 
tend to be higher in 
metropolitan areas. So acci
dents involving urban 
dwellers not only happen 
more frequently but aLo 
tend to Im* more costly per 
accident.

Thefts and vandalism tend 
also to be concentrated in the 
areas of highest population 
density.

When a car is involved in a 
mishap, regardless of where 
the incident occurs, any in
surance loss is “charged back” 
to the car's home territory. 
For example, if a subur
banite drives into the central 
city area and causes an 
accident with another sub
urbanite from a different 
rating territory, the accident 
is charged against the two 
suburban areas, not against 
the city, for rating purposes. 
This helps keep the loss cx- 
jSeriences of “outside” drivers 
from unfairly forcing up rates 
in territories other than their 
own.

for 
fiv$ 
87
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STEIG. SEIMO NARIAI 
(kalba netaisoma)

X) Akmenskis Juozas, 36 me
lu amžiąus, kooperatininkas;

2) Ambrazaitis Kazys, 27, 
ūkininkas;

3) Andriulis Jonas, 53, ūki
ninkas;

4) Balčas Stasys, 34, karei-;
vis- — ūkininkas; i

5) Balčytis Stasys, 34, kąreb 1 
vis — ūkininkas;

6) Banionis Andrius, 33, var-;
gonininkas;,

7) Beržiąskis Viktoras, 46
darbininka^^ 4 ,

8) Bičiūnas 'Vytautas, 27. ra- į
šy tojus; _ 1

9) Bielinis Kipras, 36, bugąl- l 
toris;

10) Bildušas Jonas 
ninkas;

11) Bikauskąs Kazys, 27, vi
suomenės darb.; r

12) Bražėnas Konstantas, 26, 
studentas - medikas;

13) Bylionis Antanas, 39, dar
bininkas;

14) Buzelis Juozas, 31, dak
taras;

15) Girtautas Bronius, 39, tai
koj teisėjas;

16) Čepinskis Vincas, 49, 
Aukšt. Ęursu leki.;

17) Čarneckis Voldeniąras,
28, Susisiekimo Mjmst.;

18) Daygšys Jurgsi, 42, dar
bininkas; < -

19) Degsnys Jurgis, 18, dar
bininkas; _

20) Digrys Stasys, 32, ya'dl- 
hinkas; •

21) Dogelis Paulius. 12, ku
nigas;

22) Draugelis Elizoj us, 32, 
Vid. Reik, min-riš;

23) Finkelštcmas Ozeras, 56, 
prisiek, advokatas!

i 21) Fridmanas Naftalis, 56, 
prisiek, advokatą?;

25) Galdikienė ^lagdtslęna, 28. 
gimnazijos mokv>;

' 26) Galvydis lĖIc usscjs Jo...
19. generolas;

27) Gence\ičiųs Kazys, 32,
ąmatininkas; .*

28) Giniunas Jpnąs, 3!} darbi
ninkas;

i 29) (irająuskaš Adolfas. 13.
prisiek, advokatai;

.30)
tietis;

37) Katilius Vincas, 51, ūki
ninkas;

38) Kaupas Jurgis, 30, socio
logas;

39) Kinderią Rudolfas, 38, 
valdininkas;

40) Kriščiūnas Pijus, 39, ūki
ninkas;

41) Kriščiūnas Jdnas, 32, ag
ronomas;

42) . Krupavičius Mykolas, 36, 
kunigas;

43) Kujxiiunas, K., 30, moky
tojas;

44) Kuzminskas Povilas, 26, • 
ūkininkas;

45) Laus Bronislavas, 48, 
kun. prof-J

46) Lašas Vladąs, 28, dak-
j taras; 
k
j 47) Lekeckas Kazys, 43, val- 
i dininkas;

18) Lukaševičius Juozas, 28, 
96 vai(|i. j valsčiaus viršaitis;

| 49) Makauskas, Jonas, 34, 
vaistininkas;

50) Masiulis Jonas, 40, agro
nomas;

51) Matulaitis Antanas, 24, 
i karininkas;

52) Matulevičius Jonas, 45, 
ūkininkas;

53) Meilus Vincas, 33, Aps. 
vald. narys;

54) Miksas Feliksas, veteri- 
norius;

55) Milaška Vincas, 27, ku-
Į pigas;

56) Milčius Antanas, 28, ju
ristas;

57) Muraškaitė O^a, 21, gim 
nazijos mokyt;

58) Natkevičius Vladas, 27, 
karininkas;

59) Pakalka Jonas, 28, valdi-

J

luras;

Grigiškis Antanas, vąlą-

(irimus Kazvjs 53, tlak-

Gruodis Stasys, ūkinin
kas;

33) Jočys Petrus. 25% aps. 
virš, padėjėjas;

31) Jokantas Kazys, gydy-
t Ojas;

35) 
nigąs;

3T)
žinieriuš;

Jurgutis Vladas, 34, ku

Kairys Steponas. 10. in

77) Simanauskas Antanas, 
33, ordinarininkas;

78) Sirutavičius Vladas, 42, 
inžineris;

79) Sleževičius Mykolas, 43, 
prisiek, advokatas;

80) Snelevskis Antanas, 34, 
šaltkalvis;

81) Soloveičikas Maksas, 36, 
daktaras;

82) Spudas Povilas, 24, mo
kytojas;

83) Spudaitė-Gvildienė Emit, 
32, mokytoja;

84) Stakauskaitė Solomeja, 
28, mokytoja;

85) Staugaitis Antanas, 44, 
valdininkas;

86) Staugaitis Jonas, 51, gy
dytojas; .. .■

87) Staugaitis Justinas, 53, 
kunigas;

88) Starkus Zigmas, 27, 
visuom. darbuot.;

bininkas; -
91) šaulys Kazys, 48, kuni

gas kan.;
t>2) šaulys Pranas, 32, ūki

ninkas;
93) šemiolas Pranas, 26, 

kalvis;
94) šilgalis Antanas, 34, 

ūkininkas;
95) šmulkštis Antanas, 34, 

kunigas;
96) šmulkštis Vincas, 27, 

kariškis;
97) Tamošaitis Antanas, 27, 

mokytojas;
98) lijūnaitis Stasys, 31, 

mokytojas;
99) lumėnas Antanas, 40, 

teisininkas;
100) Untulis Matas, 30, ju

ristas; ,
101) Valaitis, Jenas, 27, 

Kooperatininkas;
102) Valickis Jonas, 28, 

mokytojas;
103) Vailokaitis, Jonas, 34, 

bankininkas;
104) Vailokaitis Juozas, 41, 

Kunigas;
10u) Vaitekūnas Klemensas, 

31, gydytojas;
lub) Varnas Juozas, 51, 

ūkininkas;
107) Venslauskis Kazys, 39, 

prisiek, advokatas;
108) Volotkevięius Juozas, 

50, ūkininkas;
109) Žebrauskas Juozas, 32, 

siuvėjas;
' 110) Žitinevičįus Jurgis, 49, 
ūkininkas;,

111) Žoromskis Antanas, 28, 
vaistininkas;

112) Žukas Konstantinas,

1920 ni. balandžio 14, 15 ir 16 
dienomis.

Steigiamasis Seimas buvo iš
kilmingai atidarytas gegužės 
15 d. 6 vai. 5 nlin. vakarę. Val
džios ložėje sėdėjo: minis teris 
pirmininkas ir kiti ministerial; 
d i p 1 omalų ložėje: Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Latvi
jos ir Estijos atstovai.

(Nukelta į 5 psl.)

nėraManding, talentai tie 
Kurie niekam nenaudingi, 
Nors jie ir būtų stebuklingi.

vertingi.

I
| ninkas;

60) Petkevičaitė Gabrielė, 59. 
rašytoja;

61) Petrauskas Motiejus, 30. 
apskr. vald. narys;

62) Plečkaitis Jeronimas, 32, 
i mokytojas;

63) Popcl Abram, 50, rabinas;
64) Požėla Vladas, 39, ju-

j ristas;
j 65) Purenąs Antanas, 37.
’ mokytojas;

66) Purickis Juozas, kunigas;
P7) Rachmilevičius Nachm, 

A daktaras;
68) Račkauskas Vytautas,

39, inžinieris - matininkas;
69) Radzevičius Petras, 26, 

visuom. darbuot.;
70) Ralys Kazys, 3|, valdi 

ninkas;
71) Riauks Sikstus, 33, ko

operatininkas:
7*2) Rimka Albinas, 31, re

daktorius;
73) Rczcnbaum Simonas, 61, 

prisiek, advokatas;
74) Ruseckas Petras, 36, 

rininkas;
75) Ružanskis Mykolas, 

mažaženi. ūkininkas;
76) Sidabras Kazys, ūkinin

kas; -

ką
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Pirklys prekyvietėje audiniais prekiavo. 
Kurių pirkėjai pageidavo.
Tam pirkliui laime pasiskųsti netenka: 
Jis turi iš to darbo uždarbį nemenką. 
Pirkliui pelno voras pavydėjo 
Ir jisai pamėgdžiot jį norėjo, 
Nutaręs prekyvietę lange įsteigti, 
kuri galėtų sėkmingai veikti 
Ir pirkėjus pirklio pavilioti.
Visą naktį voras audė, nutaręs nemiegoti. 
Švintant jis savo audinius lange išstatė, 
Kad praeiviai, juos pamatę, 
Į jo krautuvę skubėtų
Ir gražius pinigus jam sumokėtų.
Voras apie sėkmę savo audinių svajojo 
Ir kabodamas lange galvojo, 
Kad kai tik saulutė užtekės, 
Visi pirkėjai pas jį skubės, 
Ir pirklys neteks klientų, 
0 jis atsikratys konkurento, 
Iš džiaugsmo trindamas rankas.
Štai ir diena išaušo. Na, ir kas?
Vorą su audiniais kažkas nubrauki su šluota 
Ir jam nei išsišiot nebuvo duota.
Voras siunta iš piktumo
Ir skundžias dėl žmonių aklumo,
Kurie nemato kurio medžiagos geresnės, ' 
Nes jo yra už pirklio daug plonesnės.
—“Tas tiesa”, pasakė bitė, pralėkdama pro šalį ;
“Nuo senų laikų visi taip manė, 
Tačiau jos nešildo ir visai nelaiko. 
Todėl nerasi niekur tokio paiko, 
Kuris jas nešiotų,
Ar kitam kam panaudotų”.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, ?17 psl., 
kaina $3, gaunama Naujienose.

2 — Naujienos, Chicago, W, Thursday, March 26, 1081
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J. KAIRYS

MIKAS ŠILEIKIS

J. Kairys

aišku, kuo čia viskas kve-

JAY DRUGS VAISTINE

TGERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
na-

1739 S. HALSTED ST 
CHICAGO, IL 90608

ir griauna lautc's atstovą VLIKą 
tas pasitarnauja KGB kės-

• Ii anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dot
Pavardė ir vardas ______________________________________ _
Adresai ___________ ______________________________________

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų. bei galimu iKaltytojų 
yeikilafa prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

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

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

* % *

be demonstracijų pridaro- 
daug noustolių naikinimu 
žalojimu viešo ir priva- 

turto, apiplėšinėjimais

apdairūs politikai, 
tautą į keliasdešim 
besiriejusių partijų 
jėlių ir parengusių
caonalsocialistų par įjos dik.

Į mento (Reichstago) rūmai 
Berlyne. Jų padegimas veima. 
rinės Vokietijos metu padėjo 
naciams įvest savo diktatū
rą.

11i lams.
(Rašyta sugrįžus iš Madrido konfer.)

Žinios iš ok. Lietuvos

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytoja*. Priede 
Pavardė ir vardai __________
Adresai ___________________

gresa, UNRRA, Pentagons ir O L. ' 7 <7 C.

f Balt. Rūmuose. Kiek vėliau (nuo 
1950 m.) į bendrą darbą įsijun-j 
gė atvykę iš Vokietijos, turėję! ji diktatūra bus jau 

palaimintoji ir apims abi da
bartines Vokietijai, o ne vienj 
rytinę. • ■; !ąjn

(Pabaiga) j s

Spomoriau* pavardė, vardai ir vietovė

Persiuntimas 8LKaina 88.404 puslap

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
8 — Nmjfenoa, CMctgo, B, HL Thursday, March 28, 1981
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Ruošėjai kelio komunistiniam socia
lizmui Vakarų Vokietijoje

(ii spaudoje po to skaitėme, kad 
VLIKas turėtų atsiprašyti sve
čio, kuris VLIKo pastogėje der
gė šeimininkus... Manding, at
siprašyti turėtų toksai svečias, 
kuris nedavė pranešimo apie jį 
įgalioj usių planus suderiu tai 
veiklai.

(Tęsinys)
BALFas buvo tų apjungtų cent
rų talkos kūdikis — ir, bent 
man, neskoningai atrodo teigi
nys apie BALFo “skudurėlių da
linimą Vokietijoje”. Tai visuo
menės, daugiausia lietuvių dar
bininkų, labdaringumo pašiepi
mas.

Tarp, kitko, tautininkams dar 
nedalyvaujant ALToje,. rėmėme 
vieni kitų darbus ir Vašingtone, 
ir San Francisco konferencijoje 
1945 m.

Gyvenant “Kanados užkam
pyj?”, lengva patikėti gandams, 
pav., apie “PLB ryšininko iš
metimą”. VLIKd Valdyba posė
džiavusi Virdžinijoje aptarė po
litinės veiklos planus. Ten daly
vavęs PLB ryšininkas pažadėjo 
kitame posėdyje pranešti apie 
Bendruomenės politinės veiklos 
planus. Naujas posėdis įvyko 
VLIKo būstinėje, ir aš sėdėjau 
šalia ryšininko, kurio veiklu
mas atitaisant nuklydimus ame
rikiečių leidiniuose man patiko.

Tačiau nei iš šio, nei iš to, ta
sai ryšininkas prašneko ne apie 
LB planus politinei veiklai, bet. 
paskaitė filadelfietės vcikėjo's 
užgaulų laišką LIKo pirminin
kui ir pats drėbė be saiko. Kai 
pirmininkas bandė ryšininką 
grąžinti prie tvarkos,; tas dar 
užgauliau šnekėjo, ir galop pir
mininkas iškvietė jį lauk. Pir
mininkui kalbant, šalia manęs 
sėdėjęs ryšininkas surašė kelio
lika eilučių savo pastabų. Sek- delegacijų į Valst. Dep.-tą, Kon-

Brolis Gediminėnas turėtų ži 
noli, kad ne pUkar.o ateiviai 
pradėjo “nekvLsti varstyti du
ris” Balt. Rūmuose, Kongrese ir 
JAV valdžios įstaigose. Anaip
tol, lietuvių darbininkų masių 
a'stovai lankėsi pas prezidentų 
Taftą (kad lietuvių tautybė bū
tų žymima imigracijos ir gyven
tojų surašymo įstaigose), Wilso-

PASTORACIJOS VEIKLA 
LIETUVOJ^

-SJ»T

^£S
Kauno kunigų esminarijoje.

Stockhohno laikraštininkas,da
bar mokosi 82 klierikai.

LEIS LENINO RASTI S

ną (dėl rinkliavos Licluvai ir 
1918 m. dėl nepriklausomybės 
Lietuvai), Hardingą (reikalauti 
Lietuvai pripazininm). Prezi
dento Hooverid sekretorius bu
vo Marytės Kižytės brolis, c 
RooseveMo kabinete viceminis- 
teriu buvo Viktoras Solis. 
ALTos delegacijos buvo priim-

Rugiapjūte

retoriaus dr. Jono Stiklioriaus 
paprašytas palikti savo prane
šimą protokolui, ryšininkas sa
kėsi užbaigsiąs rašyti ir atsiu
siąs. Spaudoje paskelbtas ilgas 
jo traktatas neturi nieko1 bend
ra su tikrove, su fatkinais jo 
pasisakymais.

Mes, kiti posėdžio dalyviai, 
didžiai apgailestavome tokį po
sūkį. Tačiau visi sutarėme, kad 
pirmininkas pasielgė pagrįstai.

Gediminėno ‘‘Skirtingos Nuomonės” 
a. A u . i. Į yra skirtingos nuomonės. Jos Delstos Roosevelto, paskiau I nima-1 reiškia Redakcijos nuomonės. A^.o- 
no* (DP įsileidimo įstatymui pa- i ri.us supažindino $u Kanados užkam- 
remti ir gauti Amerikos Baiso į spaudos pasiap-uose tebevy^taačią 
laidas į Lietuva), Eisenhomerioi dėl vienybės”. Red.
(po to buvo sudalyta Kersleno 1 (^abai°a)
komisija, kuriai buvau vyriau-Į 
sybės paskolintas “of Counsel”,!
t.y. j uriskonsultu), Kennedzio, 
Johnsonb, Nixono ir Fordo. (Tik 
Carteris niekad nepriėmė atski
ros lietuvių delegacijos.) ‘ Man 
pačiam teko karo metais ir po- Į 
karyje rašyti memorandumus ir 
veikalus, dalyvauti daugelyje

RUOŠĖJAI KELIO KOMU
NISTINIAM SOCIALIZ
MUI V. VOKIETIJOJE

(Tęsinys)
Demonstracijų metu demon 

strantai išdaužinėja virinas 
bei langus didžiųjų parduotu
vių ir pavienių prekybininkų, 
bankų, plėšia prekes, -padegi- 

ar įgiję JAV pilietybę — ypač į nėja bei kitaip .gadina polici- 
minėtini Eug. Bartkus, Valdas] jos ir privačių ant gatvių par- 
Adanikus ir kt. Ir neužmiršk!-1 kuojamus automobilius ir kt. 
me, kad JAV pareigūnai ir kitų 1 Bet pasitaiko padeginėjimų ir 
tautų veikėjai žavėjosi lietuvių ] gyvenamųjų namų.’ Neseniai 
vieningumu ir bendradarbiavi- j buvo padegti net buvę parla- 
mu.

Kas dabar ardo mūsų vienybę

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
bČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
' Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati' 
nimo vajaus talką!

turis

Vokietiją. Užkirtimui tokiai 
evoliucijai yra siūloma susiau 
rinti demonstracijų  ̂teisę ir pa 
didinti nusikaltuisems baus
mes. Bet daug kas prieštarau
ja tokims pasiūlymams. Ypač 
atrodo, kairesnieji bei kairieji 
yra už palikimą dabartinės 
esančios teisinės padėties,nors 
venoje protesto demonstraci
joj irfouyo jau šaukia už.demo 
kratiją ir. pireš policinį val
stybę, Pažįstantiemss komuniz 
mo ekspansijos ■ būdus ir ke
lius, arodo, ir be komentarų 
yra 
pia.

Lietuvoje^ ir vėl leidžiami 
Lenino rinktinių raštų trys to
mai Jie ypač pasitarnausią 
aukštųjų mokyklų studentams, 
kaip rašoma “Tiesoje“.

60 KARTŲ “TRAVIATA“
J 920 m. gruodžio 31 d. Kau

ne valstybinis operos teatras1 
pastatė Dž. Verdžio operą 
“Traviatą“. ...

Tas pastatymas virto tradi
cija, ta opera buvo statoma tą 
dieną per 60 metų.

Pirmajame pastatyme pa
grindinius vaidmenis dainavo 
K. Petrausas ir A. Galaunienė, 
spetaklį statė K. Glinskis, diri
gavo J. Tallat-Kelpša.

VILNIAUS GYVENTOJAI
Nors Vilniuje kasmet pądąu-

Daugiausia vilųieelų (106,- 
CKM)) dirba pramonės įmonėse.

NYKSTA KIŠKIAI
Lietuvoj, kaip rašoma al- 

stiečių laikraštyje“ pagal kiš
kių apskaitą 1971 m. jų būta 
220,(X»O> o 1978 m. — 12,000, 
Kas čia atsitiko?

m a 
bei 
taus
bankų bei kitų piniginių insti
tucijų ir pan. Bendrai, vis dau 
giąu ir plačiau įsigali fizinės 
jėgos mada, nukreipta sunai- 
.kinimūi viso tor kas iki jų su
kurta.

* * *
Tokį siautėjimą daug kas 

laiko jau terorizmu, sukančiu 
sugriauti demokratinę vakarų tatūrai.

* * *
Po' pirmojo pasaulinio karo 

demokratija Vokietijoje tesi
laikė tik keliolika metų. Ja su
žlugdė pirmiausia ano meto ne 

suskaldę 
tarp savęs 
bei parti- 
dirvą

Po antrohjo karo sukurta 
bei atkurta demokrtija tik bu
vusios'- Vokietijos ’ vienoje da-Į 
Ivje, vadinamoje, vakarų Vo-' gėja 11,5 tūkstančių. gySyento- 
kietijoje, -ir vaakrų Berlyne, j U, kaip kad rašoma ‘^'vytu. 
Ji išsilaikė jau virš trisdešimt, D'je“, bet natūralus gyventojų 
metu. Tai atsitiko gal ir todėl, j Prieauglis sparčiai mažėja, 
kad politiniai tauta nėra taip19™ ni. 1,000 Vilniaus gyven- 
sūsiskaldžiusi, laip veimari.; tojų teko 17 gimimų o .1979 
nes Arokiėtijos nietu buvo, ir( In- 14,3.
nuo pat pradžios’ valstybę, vai-} Gyventojų Vilniuje daugėja 
ruoja trvs didžiausios parti-• dirbtiniu budii: žmonės'kelia- 
jos bei jų junginiai — dvi krik} si is provincijų į Vilnių, nes 
ščionių sąjungos, socialdemo-Į ten galima lengviau gauti 
kratai ir liberalai Nors per^ darbo.
rinkinius pastaroji ir tesuren-j Kaip jau buvo'rašyta- su Ar
ka tik apie dešimt procentų; lauskų naujagimiu Gediminu 
balsų, bet didžiosios be jos ne-! Vilnius tapo 500,000 gyvento- 
apsieina, nes vienos dažniau- jų miestu. . Ui ■; į 
šiai nesudaro absoliučios dSu-į Vilniuje lietuvių dabar esa- 
guinO. Gi likusios visai nepra-j nra 47,3 procentai, rusų — 22,2 
eina į paralemntūs. Bet jei ir} įn-oc,, -lenkų — 18 proc.,' balta- 
šitieji sušĮubuoš; tai sekančio-} rusių — 6,4 proc., ukrainiečių.

Maskvos | ir žydų — 2,3 proc. Kitos 70 
tautybės sudaro 4į3 procentų.

Medžiotojai turi teisę šaur 
(lyti juos tik dvi dienas. Toks 
pats kiškių išretėjimas mato? 
Inas Lenkijoj, Čekoslovakijoj 
je, Vengrijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose.

Lenkijos medžioklės ūkid; 
tyrimai parodė, kad viena kir 
škė atsivedanti 8 kiškiukus; 
Nustatyta, kad 4 jų žūsta že
mės ūkio darbu metu, 1 neiš-; 
laiko šaltos žiemos, 1 nušaują' 
medžiotojai, o du like tęsia saJ 
vo giminę. Bet, sako, tuos liį* 
kusius gaudo įvairūs plėš-į- 
runai žudo klimatinės sąlv^ 
gos ir cheminiai preparatai. 
Dabar jau ima atsiliepti kiši 
kių organizme ir nuodingų D- 
DT miltelių vartojimai žemės 
ūkyje. v

Prašoma gyventojų žiemą, 
atsiminti alkanus kiškius ir 
pasirūpinti jais. ' -

Logika

Pašto tarnautojas aiškina vie
nai merginai, kad laiškas esąs 
persunkus ir ji turi užklijuofi 
dar vieną pašto ženkliuką.

— Gerai, — sutinka ji, — bėl 
aš nemanau, kad užklijavus ąfci- 
ra ženkliuką laiškas palengvės’

Praktikos pagalba '
— Jūsų kosėjimas daug leng

vesnis šį rytmetį, —■ sako gy
dytojas.

— Turėtu būti, nes praktika- p;. .♦
vau visą naktį,—^pritaria ligonis.

FILMO JUOSTA APIE 
z K. BŪGĄ

Lietuvoje susukta dokumen
tinė 20 minučių filmo juosta 
apie ka'&įpįnką Kazimierą 
Būgą ir lietuvių kalbą.

I = 7
Į š m 3C?SSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • JANNIE MAY SAL. 

DUMYNAI » KOSMETIKOS HTĮTKVENYS .

Atdara šiokiadieniais nuo ■

f D. KUHLMAN, B.S., Registruotai

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, 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 83.

•. 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 GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaŠausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• 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 83.

• 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 86.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio
vertimas. 200 p*l. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo tUaldoms.
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Pirmuoju sekretoriumi “išrinktas” 
Petras Griškevičius .

Kad Amerikos lietuviai žinotų kas rusų pavergtoje 
Lietuvoje darosi, turime duoti šiek tiek žinių apie šiais 
metais padarytas pakaitas. Esminių pakaitų nėra. Kraš
tą kaip valdė iki šio meto rusai, taip ir toliau tebevaldo. 
Pasikeitė tiktai keli kraštą valdantieji asmenys. Kraštą 
valdo Maskvos paskirti rusai, bet oficialiai skelbiama, 
kad ji valdo lietuviai komunistai.

Jau buvome, paskelbę, kad iki šio meto oficialiu ru
sų pavergtais Lietuvos premjęru bus Gudijoje gimęs ra
sų korpĮjnistų partijos narys O.sipas Maniuško. Jis jau 
paleistas atsargom Jo, vietoje krašto premjeru paimtas 
Ringaudas Songaila. ■ Oficialiame pranešime jo gimimo 
vieta nebuvo nurodyta, bet dabar aiškėja, kad jis karo 
metu buvo gimęs Klaipėdos srityje.

Partijos atstovų metinis suvažiavimas įvyko šių 
metų sausio 29 ir 30 dienomis Vilniuje, Operos teatro 
rūmuose.

Reikia turėti galvoje, kad ne tik šiais, bet ir visas 
bet koks politinis darbas uždraustas. Lietuvoje nėra jo
kios politinės partijos išskyrus komunistinę. Lietuvoje 
uždrausta veikti socialistams, demokratams, krikščio
nims demokatams, valstiečiams liaudininkams, tautinin
kams, arba kitoms politinėms partijoms bei grupėms. 
Visi buvę politinių partijų veikėjai surinkti ir išvežti 
į Rusijos centrus ir ten likviduoti. Iš Rusijos Į Lietuvą 
jie nebegrįžo.

Vietoje buvusių politinių partijų, dabar veikia tik
tai viena komunistų partija.

Kad tie komunistai neišeitų iš vėžių, tai rasai kar
tais stipriai tuos komunistus kontroliuoja. Kad kiekvinas 
komunistų partijos narys “nesukvailiotų” ir nepradėtų 
reikalauti platesnių teisių, tai rusai antruoju partijos 
sekretorium paskiria rusą komunistą. Jo svarbiausioji 
pareiga daboti pirmąjį partijos sekretorių. Jis turi teisę 
ne tiktai įsakinėti pirmajam partijos sekretoriui, ką jis 
turi daryti ir ko nedaryti, bet kiekvieną kartą jis privalo 
jo padėjėjui rusui pasakyti, kaip jis vykdo pas

Kalantos auka
(P. Laurinavičiaus drožinys)

kutinius jam duotus nurodymus. Jis privalo noriai vyk
dyti partijos nurodymus.

■_ Į Operos rūmus Vilniun suvažiavo visi pasižymėję 
Lietuvos komunistų atstovai. Iš viso jų buvo 933, 'Į Vil
niaus Operos ramus važiavo tiktai tie komunistai, kurie 
gavo partijos pirmojo sekertoriaus pakvietimus.

Nepriklausomos Lietuvos laikais komunistų Lietu
voje veik nebuvo. Visame krašte jų skaičius seikė 50. Į 
šį skaičių įeidavo komunistai lietuviai ir nelietuviai. 
Lietuvos policija pažinojo kiekvieną Lietuvos komunis
tą lietuvį ir nelietuvį. Jeigu policija būtų norėjusi, tai ji 

bet kuriuo momentu visus tuos komunistus suėmus. Ji 
pažino ir tuos komunistus, kurie nebuvo suimti,bet kurie 
slaptai gyveno. Policija juos sekė, kad bet kuriuo mo
mentu galėtų juos sulaikyti, suimti. Dažnai policijai ne
apsimokėjo suimti visų komunistų. Prie komunistų pa
statydavo savo agentus, kurie labai greitai nustatydavo, 
su kuo tie komunistai bendradarbiavo ir palaikydavo 
ryšius.

Vilniun suvažiavę Lietuvos komunistų partijos na
riai pradžioje išklausė kelis. pranešimus, o’ vėliau “išsi
rinko” partijos centro komitetą.V.Petkevičienė,ištikimai 
Maskvai tarnaujanti, parašė ir išsiuntinėjo tokį prane
šimą Maskvai tarnaujančiai komunistinei spaudai:

“Įvyko Lietuvos komunistų partijos centro ko
miteto plenumas. Jis apsvarstė organizacinius klau
simus. Lietuvos komunistų partijos centro komite
to pirmuoju sekretorium išrinktas Petras Griškevi
čius, Lietuvos komunistų partijos antruoju sekreto
riumi išrinktas Nikalojus Dybenka, Lietuvos KP

STEPAS VARANKA

SPEAK-UP — lietuvio angliškai leidžia
mas laikraštis ir jo misija

Paįfal laikraščio Speak Up lei
dėjo Giliaro Urbono mėnraš, 
tis atsirado kaip vienintelis 
(laisvajame pasaulyje galin
gas ginklas kovai prieš mūsų 
ir kitų tautų bendrų rusiškų 
imperialistinį pavergėją. Yra 

sakoma ,kad laisvo pasaulio 
spauda yra prieinama visiems, 
Iš tikrųjų taip nėra.

Didžioji spauda, televizija 
ir radijos yra bemaž naujųjų, 
pažangiųjų rankose. Paverg
tiesiems tie “dirvonai“ yra la
bai sunkiai prieinami. Jų lais
vės troškimas ir jos siekimas, 
ir kovos dėl jos, lieka dažniau
siai etninėje spaudoje, kuri 
anglo-sąksams yra ne.kanda- 
ma ir tuo pačiu mažai težino
ma.

Kartais kviečiami j mūsų 
tautinius minėjimus atsilanko 
ir žymesni valdžios pareigū
nai bei mokslininkai. Kartais 
apie tai pamini vietinė spau
da ir televizija. Tai yra ma
žyčiai mūsų kovos už laisvę 
laimėjimai, kuriais mes džiau 
giamės.

Tie vienkartiniai, atsitiktini 
laisvės troškimo prasiverži
mai nepatenkina reikalingos 
nuolatinės ir kasdieninės ko
vos poreikių dėl laisvės ir ne
priklausomybės. Tam tikslui 
yra reikalinga kiek galima pla 
tesnė dirva ir kiekvienas, šal
tinis, iš kurio nuolatos sklistų

į pasaulio sąžinę pavergtoms 
tautoms padaryta baisi skriaii 
da. Jeigu mes patys to nesuge
bėsime padaryti, ta* n esi tikė
kime, kad kiti už mus tai da
rys. Visos mūsų priemonės ir 
jėgos turi būti skirtos, kad pa
rodytų pasauliui ko siekia ko
munistinė sistema. Toje žiau
rioje sistemoje žmogus yra tik 
valdžios įrankis, neturintis 
balso. Sistema, kuri vaiką,mo
terį ir vyrą nužmogina. Siste
ma, kurioje viešpatauja nuo
latinė baimė.

Pavergtiesiems prieinamas 
“ginklas“

Lietuvio Giliaro eiidžiamas 
SPEAK UP laiškraštėlis ir 
yra tas mums prieinamas “mik" 
roofna“ iš kurio galime lais
vai išreikšti savo skriaudas ir 
belstis į laisvojo pasaulio po
litikų širdis. Svarbiausia, kad 
Speak Up laikraštyje be cen
zūros pavergtų tautų politikai 
gali faktais išdėstyti apgau
lingos komunistinės sistemos 
melagingą politiką, kuria jie 
stengiasi!»naskuoti savo klastų.

Laisvojo pasaulio spauda ir 
ir televizija nevisada teisingai 
ir objektyviai pristato rusiško
jo komunizmo suktą politikų.. 
Jiems komunizmas daugumoj 
yra žinomas tik iš Markso, Le
nino ir kitų rąstų. Laisvas pa_ 

saulis nepergyveno komunis

centro komiteto sekretoriais — Vytautas Astraus
kas, Algirdas Brazauskas, Lionginas Šepetys.” t .=.?

(Vilnis, 1981 m. vaši 19 d.).
Oficialus pranešimas sako, kad pirmuoju komunis

tų partjos sekertoirum išrinktas Petras Griškevičius, 
bet nepasakyta, kiek balsų jis gavo. Kada Griškevičių 
pirmą kartą rinko pirmojo sekretoriaus pareigoms, tai 
tada jis Lietuvos komunistams buvo visai nežinomas. 
Jis buvo paskirtas po Antano Sniečkaus mirties. Kaiku- 
riais atvejais Sniečkus jau buvo netekęs pasitikėjimo, 
nes jis užrašinėjo ką rusai išsiveždavo iš Lietuvos.

Paskaitęs Sniečkus Vilniuj leidžiamame rusiškame 
laikrašty kritikuojantį straipsnį, gavo širdies priepuo
lį, buvo išvežtas į Druskininkus ir mirė. Tada lietuviai 
komunistai norėjo partijos sekertorium išrinkti parti
jos narį Lionginą šepetį, bet Maskva pasirinko Petrą 
Griškevičių. Maskva pasirinko Rokiškyje gyvenusį Tie
sos Rokiškio korespondentą Griškevičių. Nuo to laiko 
visuomet būdavo išrenkamas Griškevičius. Kad jis ne
nukryptų nuo partinės linijos, jo agentu sargu parink
tas Nikolajus' Dybenka. Griškevičius turi Dybenkos 
klausyti.

Oficialiu Lietuvos komunistų partijos pirmuoju sek
retorium yra Griškevičius, bet tikruoju valdovu yra 
Dybenka. Vargas būtų Griškevičiui, jeigu jis drįstų ne
paklusti Dybenkos.

tinio teroro ir jo pasekmių. Ko 
numutų pristatomas “rojus“, 
jiems yra rojus be kabučių. 
Atsirado net dvasiškių ir įvai
rių “,mokslininkų“, kurie ta
po sužavėti Stalino ir Berijos 
valdymo sistema. Nenuostabu, 
kad atsirado ir dvasiškių, ku
rie ir homoseksualus pateisi
na ir kovoja dėl jų teisių.

Matant tas visas ne tik poli
tines, bet ir moralines negero
ves, Urbonui ir keliems jo 
draugams ir kilo mintis apie 
leidimų anglų kalba neprik
lausomo nuo niekieno laik
raščio, ar bent mėnraščio ku- 
riame būtų vedama per spau
dą kova toms negerovėms prie 
Sintis. Laikraščio Speak Up, 
moto yra, “The penalty good 
men pay for indiffedence to 
public affairs is to be lulled 
by evil men“—Plato. Šis mo
to yra pilnai tinkantis šių die
nų realybei.

Sumanymas tapo realybe

Iš tos mažos grupelės apie 
laikraščio leidybą nusimanė 
daugiau tik vienas ukrainie
tis. Sumanymas teorijoje gra
žus ir kilnus. Praktikoje pil
nas kliūčių ir sunkumų. Maž
daug prieš 6 metus tas ukrai
nietis, kuris nusimanė apie 
spaudos darbų, suredagavo ir 
išleido pirmą “Speak Up“ nu
merį, pažymėdamas leidėju 
Giliarį Urboną, o pats dėl li
gos pasitraukė. Taip netikėtai 
Urbonui teko leidėjo “garbė“ 
Šio mėnraščio gimimas ne tik, 
kad buvo sunkus, bet ir nepa
prastai įdomus Redaktorius .iš 
leidęs pirmą laikraščio nume
rį, atsistatydino. Taip Gilianti 
atiteko ne1 tik leidėjo pareigos, 
bet ir visos kitos kliūtys, susi
jusios su laikraščio leidimu ir 
jo platinimu. Kaip matome 
šiandien lietuvio sumanymas 
tapo tikrove. Gimįs nepaprąs. 
iose sąlygose “kūdikis“ "auga 
ir stiprėja, yra dar jaunas, ta
čiau jau turįs savotiškos įta
kos į angliškai skaitančią vi
suomenę plačiame pasaulyje. 
Speak Up laikraštyje rašo-ži
nomi Kanadoje, JAV ir kitur 
žurnalistai: Peter Worthing
ton, Garry Henderson, . Doug
las Greenwood, Patricia 
Waldman, Kenneth McDonald 
Young, A.E. Hancock, dr, Eric 
ir daugelis kitų, kurių pažiū
ros ir gyvenimo filosofija ata- 
tinka mūsų siekimams.

(Bus daugiau)

— Irano šacho sūnus Ikza 
Pahlevi Egipte pasakė kalbą, 
kviesdamas visus iraniečius Ko
voti prieš mulos Chomeini re
žimą.

RAŠO A. A.

IR UŽ KA GERBTI
(r

Tęsinys)

Ir ’ ' : S jrupskis sau leidžia teigti, kad 
min. M. Sleževičius gal sąmoningai rengė kelią 
revoliucijai. Atseit, jo manymu, tas valstybės 
kūrėjas, tada paašukęs savanorius ginti tėvynę, 

2 dabar jau tampa išdaviku. Min. pirmininko dar- 
: bai tokiam apkaltinimui nedavė pagrindo. Tik 
I nepajėgęs suprasti ir įsisavinti demokratinės 
1 valstybės santvarkos ir vedamas ideologinio ir 
” partinio fanatizmo V. Skorupskis galėjo mesti 
; tokį kaltinimą min. pirmininkui.

S. J. paskutinis nurodytas, matomai jam ir- 
: gi labai patikimas, šaltinis perversmo sąmoksli- 
'■ ninku pateisinimui, tai laikraštis “Tautos Va

lia”. 1926 m. XI. esą rašė: “Kad jos žiniomis iš 
Tarybų Sąjungos jau atvykę Lietuvon su prilip
dytomis barzdomis komunistų vadai Angarietis 
ir Kapsukas, kad jie rengia sukilimą, kurio tiks
las esąs įvesti Lietuvoje Tarybų valdžią ir ją pri
jungti prie Tarybų Sąjungos”.

Tokį melą kūrė ir skleidė viena sąmokslinin
kų grupe ir kėlė nerimą, nes jau artėjo sąmoks- 
‘’ninku sutartas laikas perevrsmui jvydyti. Po 
pej vc i's ><; 'aldžks organai nesuėmė nė Anga- 

■ riečiu nė Kap. iko (nes jų ir nebuvo) ir nerado 
r>ė pai c* į >nral p anų, nė sąrašų, nei ginklų, jo- 
k’i.; įt , 1? f!-.;. perversmas būtų buvęs ruošia

mas. Kelių komunistų sušaudymas be normalaus 
teismo sprendimo yra joks įrodymas. Sušaudė, 
kad reikėjo ką nors sušaudyti, ar gal priešastis 
glūdi tamsiame užkulisyje. Taip aiškėjo sąmoks
lininkų melas, nors kareiviai buvo išvesti skel
biant, kad esą vyksta komunistinis sukilimas.

čia dera prisiminti, kaip prof. Voldemaras 
vertino M. Sleževičiaus vyriausybę. Jau esu minė
jęs, kad opozicija stengėsi trukdyti vyriausybės 
normalią veiklą, nepagrįstomis interpeliacijomis. 
Tokia interpeliacija buvo įteikta ir dėl vyriau
sybės 1926. IX. 28. pasirašytos su Sovietų Są
junga nepuolimo sutarties. Tai buvo labai svar
bi ir Lietuvai naudinga sutartis. Ji buvo palan
kiai komentuojama ir V. Europos valstybių. 
Pasirašius tą sutartį sustiprėjo Lietuvos podė- 

|tis prieš lenkų užmašius ir tapo saugesnė. Ta 
sutartimi remiamasi ir dabar mūsų kovoje prieš 
Sovietų Sąjungos okupaciją dėl Lietuvos suvere
numo atstatymo, nes Sovietų Sąjunga tą sutar
tį sulaužė, Lietuvą okupavo.

Vienok kr. dem. bloko opozicija seime pasi
sakė prieš sutarties patvirtinimą ir kaltino vy
riausybę bolševizmu. Prof. Voldemaras pasisa
kė prieš opozicijos puolimus, pažymėjo, kad de
rybas dėl tokios sutarties pradėjo krik. dem. 
min. Reinys, kad kitame krašte min. pirm, bū
tų sutitkas su ovacijomis už tai, kad baigė svar
bų kraštui darbą, o mūsų sutiktas su interpe
liacijomis. Prof. Voldemaras baigė: “Mūsų kai
rėje sėdi žmones, kuriems dažnai primetama, 

kad jie internacionalai, kad jiems nerūpi savo 
valstybės ar savo tautos reikalai. Bet jie rado 
daugiau susirūpinimo tautos reikalais, nei tie, 
kurie dedasi jų gynėjais. Kodėl nepasekti jų 
gerų pavyzdžių?“

Prof. Voldemaras, kalbėdamas dėl lenkiš
kų mokyklų, pasisakė nesąs lenkiškų mokyklų 
priešininkas. Vienok jis reikalavo vyriausybę 
nuversti ir baigė pažymėdamas, kad jis nesąs 
konkurentas ponui Sleževičiui. Esą, M. Sleževi
čius gali sudaryti antrą kabinetą, jis prieš M. 
Sleževičiaus asmenį nieko neturįs. Taip kalbėjo 
XII. 3. seime, kai min, pirm, atsakė Į opozicijos 
interpeliaciją. Gi po XII.17 jau sutinka būti per
versmininkų skiriamas min. pirmininku.

Perversmo priežastys glūdėjo opozicijos 
politinėje ideologijoje. Jau pats kairiųjų vyriau
sybės sudarymo faktas jiems buvo nepakenčia
mas. Tuo labiau, kad vyriausybės grupės kėlė 
reikalą įvairių reformų, kaip civil, metrikacijos 
įvedimo, bažnyčios nuo valstybės atskyrimo ir 
daug kitų. Dar priede iškeltos ir iškeliamos by
los buv. valdžios pareigūnams. Rinkimų keliu ne
tekę valdžios neturėjo vilčių rinkimų keliu ją at
gauti. Tad ryžosi sąmokslo ir smurto keliu, gal 
ir tikėdamiesi tą smurtą seime vėliau le
galizuoti.

Taip perversmo keliu A. Smetona tampa 
prezidentu ir prof. Voldemaras min. pirmininku. 
To jie senai ilgėjosi ir siekė, gi demokratinę san
tvarką ne tik kritikavo, bet ir niekino. Jk nepa

sitikėjo tauta ir tauta nepasitikėjo jais.
Polonizacijos ir komunistinio perversmo pa- 

pavojus buvo tik opozicijos pučiamas burbulas 
perversmui pateisinti. Nelegalios demonstrati- 
jos buvo opozicijos grupių specialiai ruošiamos, 
kad sukeltų triukšmą, susidūrimą su policija, 
įkaitintų nuotaikas prieš vyriausybę. Seimo po
sėdžiuose taip buvo ir pasakyta, įrodyta.

Gi pats perversmas sudarė didelį pavojų val
stybei. Min. pirm, buvo įspėtas, kad ruošiamas 
perversmas, bet tuo netikėjo — “kas galėtų būti 
toks tėvynės priešas, kuris rizikuotų tėvynei pa
vojingu metu, kada santykiai su Lenkija buvo 
įtempti, žaisti valstybės likimu.”

Tokį pavojų valstybei, matomai, pripažino 
ir prof. Voldemaras ir 1926. XII. 17. savo raštu 
respublikos prezidentui dr. K. Griniui pareiškė: 
“Aukštai gerbiamas pone Respublikos preziden
te ! Paklaustas Tamstos, ar galima įvesti į kons
titucinę tvarką susidariusią padėtį, iš kurias išė
jo mano kabinetas, aš turiu garbę užtikrinti, kad 
visos bus padėtos pastangos tiek mano, tiek viso 

I kabineto, kad tai įvyktų kuo greičiausiai. Pama
tinis mano uždavinys, besiimant sudaryti kabi
netą susidėjusioms sąlygomis, buvo įvesti Lietu
voje teisėtą konstitucinę tvarką. Giliausiu mano 
įsitikinimu.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos, Qncago, 111., Thursday, March 26, 1981
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‘•Lietuvos Aidai
KAZĖ BR4ZDŽI0NYTĖ

Programos vedėta

GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 
Co<*umunlry klinika 

Medeinos direktorius 
19W S. MenbeUn R< Ik
/ALANDUS: 3—B darbo dienoniu

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, 
Chicago, IL 60632

TU.; 542-2727 arba 542-272Č

TU___ BB l-Mn

DR. A« B. G1JEVECKA* 
GTTUJAS IR CHIRURGAI 

«P£ClALYBft AKIŲ LIGvT
3907

Valandos jūsiutul*.

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., iz;30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Teief. 778-5374

Daugelis mūsų slebimės, ko
dėl cukraus kainos pastaruoju 
laiku taip iškilusios. U.S. Sugar 
korporacija sako, kad daugybė 
cukrinių nendrių Floridoje su
nyko, neturint pakankamai dar
bo jėgos ’cms nukirsti. Buvo 
kreiptasi > kubiečius atbėgėlius, 
kurių virš 1.209 gyvena palapi
nėse Dade ir 
tvse.

Brc'ward apskri

DK FRANK PLECKA-> 
OPTOMRTRlSlAi 

KAUBA M££UVlžKAi 
26X3 W. 71 T*L 737-514Š 

IitaLa &Xxa. muuKo bUxuoc 
"couuci

VaL lužiunma. Jšcuryu

ti

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURG'.JA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos tslsi.: 448-5545

korporacijos at- 
Lee nusiskundė, 

kreipimasis į kubiečius

volio rezidencijoje, net nepaMe- | 
bedami, kad buvo žiema, majai 
sniego, ežeras nebuvo užšalęs, 
tai nė žuvauti ant ledo nebuvę | 
kaip.

— Gjrdi, — sakd Mačėnas, — 
nė tapyti beveik nebuvę ko. Rai
nai taip pat buvę p)įki, taį nė 
pačiužinėti nebuvę galima.,,

Daktarai, kurie čia turi savo 
rezidencijas įsitaisę pagal vasar
namių stilių, dažnai atvažiuoja 
pas isėti ir gryniausių pni pa- 
.vėpuoli, išsivėdinti medicinos 
iręmatą.

Atrodo, kad ir mano bičiulis 
inž. D. Adomaitis kijnpja spar
nus, rengdamasig sjerįsti j savo 
vasarnamį įšlįęhjanpję, pažiū
rėti, ką dųro jo mylimieji meš
kėnai, kurie vasaros metų į vir
tuvę ateidavo.

Dail. Ed. Walaitis žiemavoti 
buvo išvykęs j Key West, Fla. 
Dabar pranešė, kad grįžta pri
sikrovęs Mercedes Benz maši
ną naujų akvarelių, Walaitis 
gyvena New Buffalo, Mich,, ša
lia §t. Baliuko dvaro.

Net ir mari užėjo noras bėgti 
iš smirdančios Chicagos į miš
kus, kur dabar žilvitėliai leidžia 
“kačiukus” Verbų sekmadie
niui. Skunkės kopūstai jau len
da iš durpyno, purienos krauna 
žiedelius, šunmedis mezga kry
žiukus ir t.t.

Bet luktelėkime, gali būti ir 
sniego. Tik po Velykų skrisime 
kur kas sau, i gamtą.

Reporteris

UAlDOn^H DIRFKTORli

CHARD STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

s
i

t fe
i
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negu darbas
Veltui nuveža įr parveža iš dar
bovietės. Tačiau tuo nesidomi. 
Palapinėse gyventi gera, kai dar 
prie šalpos čekių prisiduriamą 
pajamom iš narkotikų ar kitokio 
nelegalaus biznio.

Amerikoje priskąitoma daug 
bedarbių ir T kartu daug kur 
trūksta darbininkų. Chicagoje 
ir apylinkėse esanti įrankių ir 
kitų precizinių gaminių pramo- i 
nė gali duoti darbą net 10,000 
darbininkų, tik, žinoma, galin
tiems dirbti sudėtingomis ir la
bai tiksliomis hiašino’mis, kurių 
dabar nemažai stovi neveiklios, 
nes trūksta tikslių ir gabių dar
bo rankų joms operuoti.

J. J-tis

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

stovas Robert 
kad 
nendrių kirsti, juose nerado jo- 

St ISl RI \ rt 5 Vi i i dėmesio. Jiems esą geriau
ir pelningiau palapinėse gyventi 

RANES i M A1 1 gaunant Didžiojo Brolio kom- 
. ~~ . piuteriais paruoštus pašalpų če-

- kius, negu imtis kokį darbą 
dirbti.

Paprastai cukraus industrija 
nendrėms kirsti imdavo maž
daug 8,500 darbininkų iš vaka
rinės Indijos, kuriems duodavo 

1 veltui transpcrrtaciją, gyvenimui 
* patalpas, maistą ir atlyginimą, 
i Cukrinių nendrių kirtimas yra 
i sunkus darbas, bet bendrovė 
duoda apmokamas 8 dienas tik 
paruošiant darbui darbininką.

$v. Pranciškaus Seserų rėmė j ų 55 
metų jubiliejinis banketas Įvyks ko
vo 29 d. 3:30 vai. popiet su programa 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Mergeles 
Marijos parapijos salėje, 44th ir Pair
field. Visi kviečiami dalyvauti ir pa- 

■ remti seseles pranciskietes. Kviečia 
j komisija ir valdyba.

Rožė Didžgalvis, rast.

Svečiai iš Michianos EUDEIKIS
STEIGIAMOJO SEIMO

MINĖJIMAS

aLu&iKhS, O.

apeiti žoiemc

O4Fd iii.

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

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

(Atkelta iš antro puslapio)
Salėje dalyvavo Jo Eks. vys-’ 

vupas V. Brizgys, gen. konsule. 
J. Daužvardienė, nemažas skai
čius mūsų inteligentų. '•

Paskaitos gerai parengtos.
Publika galėjo būti sužavėta 

t j tokiomis - išsamiomis paskaito^ 
l mis. Gausiai plojome.

Programai pasibaigus, rinko-
: mės į kavinę. Komisija vaišino 

kavute, pyragėlius ir kitais ska
nėsiais. i

Steponas Karvelis ir Juozas 
Mačėnas buvo atvykę iš Michia
nos, Mieli., aplankyti savo drau
gų bei pažįstamų. Ta proga ap
lankė dail. Miką šileikj su “zui
kio pyragu”. “Kaip gi neaplan
kyti savo profesoriaus?” sako 
dail. J. Mačėnas.

žiemą juodu praleido p. Kar-

— B. Goldblatas praneša, kad 
uždaro 18 krautuvių. Veikiau-; 
čių liks 17 krautuvių Chicagoje 
ir 6 priemiesčiuose.

PATS SKAITYK IR DAR Ki- 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS'

PERKRAUSTYMAl

Sveikintinas jungtinis korm- 
i tetas už mūsų aukščiausios vals- 
I tybinės institucijos — Steigia
mojo Seimo 60 metų jubilie
jaus minėjimą.

Beje, iš 112 atstovų, dar ke- 
* turi gyvi. E __

« £ «
Prelegentas V. Vaitiekūnas 

. (J. Katilius) iš profesijos advo
katas. Dirbo draugę su ądv. 
prof. A. Tumėnu. Tarnavo Stei
giamojo seimo kanceliarijoje, 
sukūre šeimą. Prez. A, Smeto
nos valdymo metu buvo ištrem
tas į Vilkaviškį. Vokiečių valdy- 
r"j metu sėdėjo kacete Vokie- 

; UjCje. Jo jaunesnis brolis, kuris 
‘ su manim tarnavo Vilkaviškio 
kooperatyve “žiedas”, karo me
tu važiavo lankyti savo vyresnio 
brolio. Bombardavimo metu žu
vo. Žmona su šeima buvo iš
tremta i Sibirą. Po 10 metų grį
žo. Gyvena Vilniuje. Baisi šei

mos tragedija. K. P.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 327-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

t

'i

1

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

<

t

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

i

S i

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A.M.

Lietuvip kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:004:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Teief.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHięAOO, IL 60629

Snug holds 
loose dentures- 
comfortably snug 
Ease sore gums from bose-htting 
dentures with soft easy-to-use 
Snug* Brand Denture Cushions 
Snug gives tempo- 
rary relief untit you oN|JG 
see a dentist Now 
available m the 2- 
cushion or new ( 7^
4-cushion econ- 
omy package

3 
i

Aikštės automobiliams pastatyti i

JUOZUI ŠMOTELIUI
mirus,

dukrai Lillian Burns ir jos šeimai, sūnui Edvardui šmo
teliui bei artimiesiems reiškia gilią užuojautą ir kartu 
liūdi

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

BARBARA SMOLELIS

Musu mielam ilgamečiu! nariui

VIKTORUI LIPINIUI
mirus,

velionio žmonai Onai, sūnui Viktorui su žmona, dukrai 
Gražinai bei artimiesiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

MARQUETTE PARKO LIETUVIU 
NAMŲ SAVININKU ORGANIZACIJOS

VALDYBA IR NARIAI
METINĖ MIRTIES SUKAKTIS

JADVYKA PUKENIS-PURKENS

ELIZABETH ALELIŪNIENEI

mirus
velionės vyrui Juozapui ir artimiesiems giminėms reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Gyvenusi Chicagoje, Marquette Parke
Mirė 1980 metų kovo mėn. 2T> sųląųkųsi 92 metų 

amžiaus, (iimė Lietuvoje, Žemaitijoje,
Palaidota IJetuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko ųuliūdę: duktė Julia Verega, anūkas Jam's® Ve- 

rega, jo žmona Peggy, keturi proanūkai — Christine, Jean, 
Dawn ir John Verega, dvi dukterėčios — Nellie Fųka ir 
Helen McEIiigotte, sūnėnas Al Strola l*ei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Velionė buvo’ našlė a.a. Justino Į.etųick.s 
ir John Puksnio, sesuo mirusių a.a. Julia Strola, Mary Stoi
kas ir John Miškinio bei uošvienė a,a. John Verega.

Mes Tavęs, mūsų Brangioji, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkas, proanūkai ir kili giminės.

MARQGETTE PARKO LI ET V VI ę 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACIJOS 

valdyba ir nariai

B

l

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Teief. 476-2345

Lietuvių

Laidotu vių
Direktorių
Asociacijos

AM8ULANSQ 
PATARNAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE-

i
*

f
1

A

i■

PHILLIPS - LABANAUSKAS
33Q7 So, L1TUAN1CA AYE. TeL: YArd* 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
1446 feo. 5Utii Aven Cicero, HL TeL; OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 go. UTUANICA AVĖ. Tel-: YArda 7-li38 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS '
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hills, DL J74-4411

*354 So. HALSTED STREET

I

i 1 
i 
i 
į

Į

TeL T Aidi 7-191) Į
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Lietuvių Tautinių namų narių susirinkimas
Š. m. kovo 21 d. nuosavuose, turima ir 

namuose. 6422 So. Kedzie Ave., I 
įvyko 11-asis visuotinis Tauti
nių namų narių susirinkimas. Jį 
atidarė ir pravedė valdybos pir ’ 
mininkas Jonas Jurkūnas Sek- t 
retoriavo Juozas Žemaitis. Labai i 
tiksliai praeito susirinkimo pro- j 
tekolą perskaitė J. Vedegys. Jo 
pranešimas priimtas. Pirm. Jo
nas Jurkūnas, pasveikinęs susi- : 
rinkusius, pranešė, kad jau 10'/ 
narių iškeliavo amžinybėn. Pa
prašė mirusius pagerbti minu
tės atsistojimu.

Toliau savo kalboje pranšė, 
kad dalies mirusiųjų narių žmo
nos ar giminės turėtus serus 
grąžino Tautiniams namams: 
Biežienė, Naujokas, Karpis ir j 
kiti. Grąžinus’ems serus dėkojo 
ir tuo pačiu pastebėjo, kad tu
rimus Šerus galima perleisti vai
kams, anūkams ar kitiems as
menims. Tautiniai namai yra 
visų nariu, turinčiu serus, turtas.

Dar pastebėjo, kad visur žiū
rima ir norima įsigyti didesnius

skolų: dar nepilnai 
grąžinta paskola ir šerininkams 
’kola sudaro $84,500.

Tarybos pirmininkas Algis 
Visockis pranešė, kad praeitais 
metas valdyba puikiai dirbo. 
Ypač širdingai dėkojo namų pri
žiūrėtojui Broniui Kasakaičiui, 
Juozui Andrašiūnui ir Mečiui 
Valiukėnui, kurie Tautiniams 

j namams dirba be jokio užmo-

Namų administratorius Br. 
Kasakaitis pranešė, kad Tauti
niai namai labai daug patamau- 
;a lietuviškoms labdaros ir švie
timo organizacijoms. Iš šių or.1 
^anizacijų paprastai paimamas 
rik už salės išvalymo mokestis.' 
Nelietuviams salė neišnuomoja-' 
ma. Buvo mėginta išnuomoti 
meksikiečiams, bet jie tiek ne
malonumų pridarė, kad atsisa-. 
kyta daugiau išnuomoti ne tik 
meksikiečiams, bet ir kitiems

I nelietuviams, šiaip lietuviškų or- 
I ganizacijų parengimai mažėja 

ir tenka sunkiai verstis. Namai

«*w»

.W;'

rios iniciatyva ir pastangomis 
buvo gautas lietuviškas skyrius. 
Minėjimu rūpinasi ALTos vice- 
pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Rengimo reikalai aptarti su Lie
tuvos atstovu Washingtone dr. 
S. Baėkiu ir Amerikos Balso 
lietuvių skyriaus vedėju Alfon
su Petručiu.

— Viktoras J. Ruckis baigė 
chemijos inžinerijos studijas 
Kalifornijos universitete, Los 
AngeJcs. šių metų pradžioje pa
kviestas dirbti naftos bendro
vėje.

namus, su didesne sale. Būtų ge- davė pelno tik dėl to, kad namųl^o Bostone. Rucš’a LKF Bos-
rai. kad galima būtų pirkti su ! 
sale, kurioje jaunimas galėtų 
sportuoti. Infliacija pakėlė tokių 
pastatų kainas, kad be pusės mi
lijono dolerių negalima nei gal- j 
voti. Bet vistiek ir toliau bus 
ieškoma tokį pastatą įsigyti.

Pernai turėjome 13 tūkstančių 
dolerių gryno pelno. Ankstes
niais metais skirdavome konsu
lams ir kitiems premijas-aukas. 
šįmet jokių premijų ar aukų nie
kam neskirsime. Esam numatę 
padaryti didesnį namų remontą- 
Reikia naujos užuolaidos pirkti. 
Taip pat reikia taisyti namo sto
gą ir kitokius namo pagražini 
mo darbus atlikti. Tai vargiai 
užteks praeitų metų gauto pelno.

Juozas Andrašiūnas pranešė 
apie kasos stovį. Suminėjęs Tau* 
tinių namų pajamas ir išlaidas, 
pastebėjo, kad banke jau gry
nais turima $75,014.91. Už šiuos 
pinigus gaunamos didesnės pa
jamos — nuošimčiai, dėl to per
nai ir buvo gautas didesnis pel
nas — $13,028.43.

Bendrai, su turimais banke pi
nigais. namas su visokiais įren
gimais ir Lemonte turimas že
mės sklypas —provizoriniai skai
tant— būtų verti $300,000. Bet

administracija nereikalauja jo- ^ono klubas, 
kio atlyginimo.

Pasibaigus kadencijai, darink-
ti 6 direktoriai: Vytautas Dar- lietuvių parapijos choro koncer- 
gis. Hilda Kuzienė, Bronius Ka- tas įvyks gegužės 10 d. 3 vai. 

Modestavi- popiet North Junior High School 
t auditorijoje, 108 Oak St., Brock- 
ton, Mass.

Brccktono šv. Kazimiero

— P*rd*vimu| Namai, — Pardavime?
jtfiAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATS FOR SALB

sakaitis, Cezarius
čius, Mečys Valiukėnas ir Algis 
Visockis. Įdomesnių diskusijų 
nebuvo.

Valdybos pirmininkas Jonas 
Jurkūnas, padėkojęs atsilankiu
siems, ]
Kiekvienas sumokėjęs 6 dol. ga
vo skaniai pagamintus lietuviš
kus patiekalus.

Sėkmės Lietuvių Tautiniams 
namams! Stasys Juškėnas

— Stepono ir Valentinos Min- 
kų radijo programa švenčia 47 
metų sukaktį. Ta proga ruošia-paprašė prie vakarienės. | mas A Kajrio 3 vejksm vaįdi
nimas Ku-kū kovo 29 dieną 
3:30 vai. popiet So. Bostono Pi
liečių draugijos salėje. Vaidina 
Hartfordo dramos ratelis, reži- 

i suoja Vytautas Zdanys. Po vai- 
Jdinimo bus banketas.

| —“Lietuvos Aidų” radijo pro- 
gramos penkerių metų sukaktu-

— Laisvės Varpo radijo pro
gramos koncertas įvyks balan
džio 26 d., per Atvelykį, So. 
Bostone Lietuvių Piliečių D-jos 
salėje. Programos vedėjas yra 
Petras Viščinis.

įvyks gegužes 3 dieną Tautinės] 
S-gos namuose, 481 E. 4th St.,

MiX ’n MATCH 
14KT ©OLD 

Pteckchains 
and Bracelets

INSTANT 
«A5H

•'['sG©LD
Z Npw or Used or j

Old Broken Jewelry j

/ Watches, Bracelets,
' Z Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn It *nto CASH!
Dig Out Your Old Treasures —

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

40%l

vės bus 1981 m. gegužės 2 d., 
šeštadienį, 6:30 vai. vak. Lietu
viu Tautiniuose namuose, 6122 
So. Kedzie Avė. Programoje — 
Talentų pasirodymas, karšta va
karienė, orkestras, dovanų pa
skirstymas. Auka $12.50 asme
niui. Pakvietimai gaunami “Lie-' 
tuvos Aidų” radijo programos 
būstinėje, 2646 W. 71 st Street, 
Chicago, Ill. 6062!), tel. 778-5374 
ir “Marginiuose”. 2511 Lithua
nian Plaza Court (W. 69th St.).

— Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus 30 metų veiklos sukak
tis bus paminėta gegužės 14 d. 
12:30 vai. Kongreso rūmuose. 
Minėjimo garbės pirmininkas 
yra senatorius Charles H. Per
cy. Minėjimo rengimu rūpinasi
Amerikos Lietuvių Taryba, ku-.12544470, kitu laiku 434-6155.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEKMLNAKS
<R ŽEM-LIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAI3.

<j£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

— Toronto Lietuviu Namuose
ruošiamas Velykų stalas balan- 22 2 W‘ C<rm&k Road Chicago, HL Tet Virginia 7-774$ 
džio 26 d., Atvelykio sekma
dienį.

—BALFo Chicagos apskrities 
valdyba praneša, kad skyrių at
stovų suvažiavimas įvyks tuo 
pačiu laiku ir toje pat vietoje, 
kaip buvo visiems pramšta pir
mininko a.a. Jono Jasaičio, t.y. 
kovo 29 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet Vyčių salėje, 2455 West 
47-ta gatvė. Skyrių atstovai 
prašomi suvažiavime gausiai 
dalyvauti.

— 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, paįvairinda
mas skaidrėmis. Po paskaitos 
bus rodomas trumpas filmas 
apie komunistų veržimąsi į Pie-: 
tų Ameriką. Kviečiame daly-: 
vauti. !

(R) LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba ■

— VERTINGIAUSIA DO VA-! 
NA — lietuvio dailininko meno x rs.A± iL< r" m.oi v i-» x ivxzi. lietui mu- 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE- dėmiam 3 miegamųjų Ranch stiliaus 
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 

L7V1VJU UiaOAklU dili VVO

Chicago, Ill. Telefonas — Mid- Homan Ave. Tik virš 60 tūkstančiu, 
land Savings darbo valandomis =

BUTŲ NUOMAVIMAS
• namų Pirkimas • pardavimas • valdymai 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ 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.

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. '

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

PADARYKITE PASIŪLYMĄ šiam mo-

mūriniui su beismatu ir 1% vonios. 
Dviejų mašinų garažas, arti 85-tos ir

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
MARIJA NORElKENž

< ŽSOS Wast Oth St, UL 50821 • TfL WA

f
4 MAISTAS Ii EUROPOS SAND2L1TJ

Cosmos Parcels Express Corp,
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

J531 W. ftth St, Chicago, HL 65623. — Tet WA I-27J7

Į

— Pakilus susidomėjimui-Ma- 
: žaja Lietuva, jos pažinimui daug 

padės 6 plačios studijos prof. M. * 
Brako paruoštoje 304 puslapių 
LITHUANIA MINOR knygoje 

j su 50-čių žemėlapių. Kaina $15, 
su 50-čiu žemėlapių. Kaina $15, 
persiuntimui pridėti Sic. Kreip
tis į knygų platintojus arba lei
dėją — Lithuanian Research 
Institute, Ine., 149-31 120th St., 
So. Ozone Park, NY 11420. (Pr.)

sienos iki sienos kilimai, užuolaidos, 
indų plovimo ir džiovinimo įrengi
mai, įmontuotos virimo ir kepimo 
krostnys. Teirautis angliškai.

Tel. 776-8837

JOHN GIBAITIS
Advokatų ištaiga 

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

uiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiinn!.

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

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

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100 I •

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ii rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pd., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii 

susirūpinimą------- --- ---------------------- 1_____ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais .  $4.00

Minkštais viršeliais, tik_______ L____ $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik$2.00

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS, I
173J So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

KRĖVĖS “ŠARŪNAS” 
KAUNE

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug

Iš ok. Lietuvos pranešama, padėti teisininko Prano ŠULO 
kad Kauno dramos teatras sau
sio mėn. pastatė Vinco Krėvės 
dramą “Šarūnas’’.

Pirmą kartą Kaune “Šarū
nas” buvo pastatytas 1929 m. 
Anuomet deko'racijas buvo su
kūręs A. Galdikas, kuris Pary
žiaus bienalyje gavo aukso 
prizą.

Vincas Krėvė — Mickevičius, 
išvažiavęs iš Lietuvos, iš savo 
tėvynės, palaužta širdimi, mirė 
1954 m. liepos 7 dieną Marple 
Township, netoli Filadelfijos, J 
Amerikoje. E. L.

© Netiesa, kad nieko nėra 
negalima; pirmiausia daugelis 
pačių žmonių yra negalimi.

9 Kiekvienas žmogus su tin-' 
ka savo laimę, tik nedaug kas 
ją pažįsta.

e Kas mažą keptuvę teturi, 
neturėtų didelę žuvį gaudyti.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 z

DĖMESIO
52-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai SI20 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGJS CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenu« 

Tek 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
E" lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Pardavimas ir Taisymas
2546 West Street 
Te!. RSpubHc 7-1941

paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’1 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu«, 

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

DENTURE WEARERS'
A major 

advancement (R 
CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

ENERGY 
WISE w

s MEET THE CHALLENGE!

Change the oil and 
ft Iters evary 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

b

SERVE WITH PRIDE IN! 
THE NATIONAL GUARD

M. i I M K U 1

Motery Fvblic
INCOME TAX SERVICE

4159 S. Afaplewood. Ttk 2^4-745^ 1
Taip pat daromi vertimai, glminly 1 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- j 

iyniai ir kitokį blankai.
j i...... m—11,1^

WMEOWNERSPOUCY
F. Zepeiic, Acent 
12CS'/, W. 95 fh St 
Ev«ro. Perk, 111. 
40642, - 424-1654

- — - ■-.* ■ ■ ■

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLATTIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandom: nuo 0 vaL ryta 
Iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

8 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

T<£ 776-5162 arba 776-5161
2649 We*t 63rd Street

Chicago, m. 60621 '

Naujienos, Chicago, 8, BL Thursday, March 26, 1981




