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JAV SPUSTEI
KUDIRKOS PASIRODYMO PRANCŪZŲ 

TELEVIZIJOJE ATGARSIAI

tore Birutė Venskuvienė prane
ša, kad sausio 22 d. prancūzų 
televizijoje - rodytas amerikiečių 
filmas .apie Simą Kudirką, Per
bėgėlis, ir po jo įvykę debatai, 
pačiam Kudirkai dalyvaujant, 
paliko žiūrovams “labai stiprų 
įspūdį”. Buvp sujudinta ne vie
na sąžinė ir pasitarnauta oku
puotos Lietuvos problemoms, 
“ypač šiuo: metu, kai Sovietų 
Sąjungos militarinis agresyvu
mas kelia daug politinių klau
simų ir Vakarų Europoje”. Ku
dirkos pasirodymas debatuose 
buvo “įtikinantis, uždegantis, Su 
gerai ir išsamiai išdėstytais'ar
gumentais”.

Ruošiantis debatams populia- 
~ riojė Les Dossiers de l’Ecran 

programoje, B. Venskuvienė, 
prancūzų televizijos pakviesta, 
atliko visą, organizacinį darbą. 
Ji surinko lietuvišką, informaci
ją ir subūrė vertėjų ekipą, ku- 
ridn įėjo ^^B-.Ąlek^ndravi-

jis-nusprendė kreiptis į mus — 
ir tai buvo vienas labiausiai jau
dinančių atsišaukimų — savo 
gimtąja kalba: jis išreiškė savo 
neapykantą ‘Kremliaus gangste
riams’ ir meilę savo broliams, 
savo vargo bendrininkams. Stul
binantis įspūdis”.

i - -% ? -

Anot dienraščio France-Soir 
(23/1/1980) korespondento J. J. 
Jonas, Kudirkos pasakojimas 
buvo be abejonės pats drama
tiškiausias iš visų debato daly
vių: “Kai jį pradėjo šiek tiek 
brutaliai kamantinėti vienu 
kitu klausimu, su ašaromis aky
se jis aiškinosi, kad jis nepabė
go iš savo tėvynės; kad jis myli 
savo gimtąją Lietuvą, bet jam 
buvo neįmanoma atsispirti lais- 

(Elta)
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WASHINGTON, D.C.— Avia 

cijos sekretorius Hansį M. Mark 
pranešė, kati Boeing bendrovė

vertės bombonešių erdvėje lei
džiamus šovinius. Sekretorius 
tvirtina, kad ši nauja karo prie
monė galės sustaMyti priešo 
galingas bombas, nepasiekusias 
Amerikos ar kitų ginamų sričių.

Ta pati Boeing bendrovė pa
gamins 3,-100 taikinio ieškančių 
ir priešo pavojaus išvengiančių 
bombų. Iš viso Boeing bendrovė 
turės darbo 7 metams ir gaus 
keturis bilijonus dolerių.

Prezidentas Carteris norėjo 
siekti taikos pasaulyje. Jis ne- j 
norėjo pradėti naujų ginklų ga
mybos, bet Sovietų . karo, jėgų 
įsiveržimas Į Afganistaną pri
vertė prezidentą ruoštis karui. 
Rusai neturi teisės naikinti vi
sus savo kaimynus. Prez. Carfe- 
ris reikalavo atšaukti ^Sovietų 
karo jėgas iš Afganistano, bet 
rusai nejuda.

*

CARTERS REIKALAUJA GREIČIAU 
IŠLEISTI AMERIKOS DIPLOMATUS

rauskienė ir B. Venskuvienė. 
*4 . * * *

MIZARIENĖ PASAKOJA APIE 
-- “LAISVĖS” VARGUS

; Vilniškis:Komunistas (11/79) 
atspausdino pasikalbėjimą su 
“pažangia JAV lietuvių veikėja” 
Ievą Mizariėne, kuri pasakoja., 
kad “jėgų turime mažai, todėl 
sunkiai tenka dirbti. Redakto
rius A. Bimba garbingo am
žiaus, aš irgi nebe jaunuolė”. 
Mizarienė prisipažįsta, kad Lais
vę dabar užpildo Vilniaus pro
pagandinis aparatas: “Mums 
padeda Tarybų Lietuvos rašy
tojai ir žurnalistai”. Dėl perso
nalo trūkumo, ji pakaltina ir 
“pažangiuosius": “Po Antrojo 
pasaulinio karo iš.Lietuvos at
važiavo.. nemažai išsimokslinu
sių žmonių, bet mes nemokėjo
me prie jų prieiti. Juk ne kiek
vienas iš jų buvo žmogžudys, - 
kiti atvažiavo visai atsitiktinai. 
0 mes užsidarėme savo rate
lyje. Šitą klaidą dabar sunku 
beiš taisyti”.

* * * 
PARYŽIAUS SPAUDA 

APIE S. KUDIRKĄ. I . f
Sausio 22 d. Paryžiaus televi

zijoje. buvo rodomas CBS fil
mas apie Simą Kudirką, kuris 
taip pat dalyvavo televizniame 
debate alpie kelionės ir emigra- 
cijos laisvę.' šiuds įvykius išsa
miai aprašė Paryžiaus spauda.

“Jo, aišku, paklausė, ar viskas, 
kas čia bus pasakojama, teisy
bė", rašo dienraščio Le Monde 
(23/1/1980) korepondentas C. 
Šarrante. “Prieš atsakydamas,

BRITŲ SPORTININKAI DA
LYVAUS OLIMPIADOJE

LONDONAS^— Nežiūrint Bri
tanijos- ministerės pirmininkės 
Margaret Tratcher ir parlamen
to priešingo nusistatymo, Britų 
Olimpinis komitetas nutarė da
lyvauti olimpiados žaidimuose 
Maskvoje. Parlamentas pasisakė 
prieš dalyvavimą 315:147 balsų 
santykiu. Be abejo, valdžios jr 
parlamento priešingas nusista
tymas pakenks sportininkų fi
nansavimui. • • .

Daugunibs Europos valstybių 
olimpiniai komitetai pasisakė už 
dalyvavimą,' nors tų valstybių 
vyriausybės yra priešingo nusi
statymo. Tik Norvegijos. Olim
pinis kdmitetas sutiko su vy
riausybės nuomone ir prisidės 
prie boikoto.___  ... ___

nį Pietų Korčjps pakrančių ap
saugos laivas pastebėjo Šiaurės 
Korėjos - žvalgybos ginkluotą 
greitlaivį prie pietryčių pakran
tės ties Pohang uostamiesčiu. 
Į Pietų Korėjos laivo signalą 
greitlaivis atsiliepė šūviais ir 
skubiu pasitraukimu iš teritori
nių vandenų į ' atvirą jūrą. 
Plaukdamas apšaudė žvejybos 
laivą ir nušovė tris žvejus. Taip 
pat žuvo Pietų Korėjos laivyno 
jūreivis.

Į įvykio vietą atskubėjo Pie
tų Korėjos laivyno greitlaiviai 
ir aviacija, kuri nuskandino 
šiaurės Korėjos greitlaivį. Apie 
jo įgulą pranešime nieko nesa
koma.

SALVADORO SOSTINĖJE SIAUTĖJO 
REVOLIUCINĖS ARMIJOS TERORISTAI

Žvalgybos žiniomis, pirmą----------------- —
kartą Politbiure išryškėjo dvi, — Irano Islamo revoliucinė ta- 
grupės. Viena grupė kaltina ka- ryba nori patirti, kodėl mula 
riuomenės vadus, kad jie neap- Chomeini niekam nieko nesakė 
skaičiavo opozicinių jėgų Afga- apie nuo kiekvienos parduoda- 
nistane ir įtraukė į daug kainuo- mos naftos statinės $2 mokęsį, 
jantį karą, kurio buvo galima skirtą Arafato PLO organizaci- 
išvengti. jai remti.

SAN SALVADORO MIESTE KOMUNISTINIAI TERORISTAI 
IŠSPROGDINO VIRŠ 30 BOMBŲ

Antradienį, kai tūkstančiai ti- Pinigai ir pastangos eina per 
kinčiųjų stojo j eiles pagerbti 
šventvagiškai teroristų nužudy
tą arkTvyskuĮ7ą Qscar A. Rome
ro ir dalyvauti už jį laikomose 
pamaldose, teroristai, pasivadi
nę Liaudies Revoliucine armija, 
Salvadoro sostinėje išsprogdino 
nemažiau 30 bombų. Kaip buvo 
vakar pranešta, arkivyskupas 
Oscar A. Romero buvo nušautas 
4 teroristų, kai laikė mišias Die
viškos Apvaizdos ligoninės kop
lyčioje, kurioje tuo laiku buvo 
apie 150 asmenų.

GRĄŽINA KELEIVIAMS 
600,000 DOLERIŲ

WASHINGTON, D.C.—Trans
World Airlines bendrovė sutiko 
išmokėti keleiviams .$600,000 už 
permokėtas bendrovei sumas. 
Bendrovės vadovybė sutikusi su
mokėti keleiviams minėtą sumą 
susitarusi su kainas sekančia 
kainų tvarkymo įstaiga, bet 
TWA nepripažįsta, kad ji būtų 
nusikaltusi :r nusižengusi vei-

SOVIETŲ VALDŽIA SUTIKO TARTIS SU IRANO 
PAREIGŪNAIS AFGANISTANO REIKALAIS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, pastebėjęs, 
kad dabartinė Irano revoliucinė 
taryba nesprendžia Amerikos 
diplomatų išleidimo, bet juos 
tebelaiko Amerikos ambasadoje 
ir atidėlioja jų išleidimo dieną, 
dar kartą pareikalavo greičiau 
išleisti visus amerikiečius, be 
jokio pagrindo laikomus Aine- 
rikes ambasadoje Teherane.

Įvairūs Jungtinių Tautų mitą 
rimai, Hagoje veikiantis tarp
tautinis tribunolas ir laisvojo 
pasaulio reikalavimai nedaro jo
kios įtakos į dabartinę Irano 
vyriausybę. Atsakingi pareigū
nai kiekvieną kartą atidėlioja 
suimtųjų paleidimą ir kompli
kuoja reikalus. Prezidentas ry
žosi imtis naujų žingsnių. Jis 
planuoja padaryti ekonominį 
spaudimą, kad vyriausybė im
tųsi greitesnių žingsnių ir rei 
kalo taip ilgai nevilkintų. Vei 
kia tarptautinė- su tartis, pasira 
syta tarp Irano ir JAV, kuri lie
pia respektuoti diplomatus ir ki
tos valstybės piliečius. Amerikon 
vyriausybė dar ir šiandien res 
pektuoja Irano diplomatus ii 
piliečius, tuo tarpu grupė stu 
denių užėmė Amerikos ambasa 
dą Teherane ir suėmė visus am 
basadoje buvusius pareigūnių 
bei užėjusius JAV piliečius.

Iri'ezidentas Carteris, pasita 
ręs su atsakingais pareigūnais 
Įsakė imtis priemonių padaryt 
ekonominį spaudimą į dabartį 
nę Irano vyriausybę. Kokios toi 
priemonės bus, tuo laqni dai 
neaišku, bet manoma, kad pre
zidentas suvaržys maisto ir ki 
tos medžiagos siuntimą į Iraną 
Iranas jau kelinti metai perka 
Amerikoje ryžius, kviečius ii 
įvairias elektronines mašinas. 
Tūkstančiai Irano studentų stu
dijuoja Amerikos mokslo įstai 
gose. Vieniems buvo įsakyta 
grįžti į Iraną, o kitiems leist? 
pasilikti Amerikoje ir baigti; 
pradėtus kursus. Didokas skai
čius studentų atsisakė grįžti į 
Iraną, nes nepritaria dabartinės 
vyriausyliės politikai. Studentų 
dauguma yra linkusi prie demo
kratinės santvarkos. Jiems ne
priimtinas mažai mokytų mulų 
valdymo būdas.

Irano prezidentas Bani Sadr 
pažymėjo', kad Amerikos suiin- 

'llųju likimas nerišamas su Ira- * I no šacho likimu. Irano vyriau
sybė ir toliau reikalaus, kad ša
chas būtų grąžintas į Iraną, bet 
nekaltins Amerikos dėl šacho 
likimo ir neriš jo likimo su Te
herane laikomais JAV ambasa
dos pareigūnais ir Amerikos pi
liečiais.

TEHERANAS, Iranas. — So
vietų vyriausybė’ sutiko pradėti 
pasitarimus su Iranu ir kitomis 
musulmonų valstybėmis dėl Af
ganistano dabartinės padėties, 
vakar pranešė Irano užsienio 
reikalų ministeris Sadeg Gotb
zadė. Irano vyriausybė prieš dvi

SUSTABDĖ NAFTOS 
'VERSMĘ

MEXICO CITY. — 1979 metų 
birželio 3 d. prie Jakutan pusia
salio valdžios kontroliuojama 
Pemex bendrovė jūros dugne 
ieškojo nafots versmių. Rastos 
versmės nepajėgė sukontroliuoti 
iki šio sekmadienio. Apskaičiuo
jama, kad vandenį ir Meksikos 
Įlankos paplūdimius užteršė 3.1 
milijono naftos statinių.

Pirmajam versmės kamščiui 
buvo panaudota apie 200 maiše
lių cemento, kuris sukietėjo ė 
685 pėdų masę. Po to ant jo bu
vo užpilta 200 maišelių greitai 
kietėjaničo cemento, kuris su- 

“darė 550 pėdų kamštį. Trečia
jam kamščiui buvo panaudota 
500 maišelių cemento, kuris ga
lutinai uždarė naftos versme.

MAIŠTININKAI PADARĖ
- nuolaidą

BOGOTA, Kolumbija. — Ba
landžio 19-osios sąjūdžio maiš
tininkai, nepajėgę išsiderėti iš 
vyriausybės daugiau lengvatų, 

i pradėjo daryli nuolaidas. Praei
gą antradienį jie išleido tris Ko
lumbijos piliečius, kurie įsiver- 
timo metu buvo užklupti Domi
ninkonų Respublikos ambasado
je ir sulaikyti. -.

Kolumbijos vyriausybė išleis
tus Kolumbijos piliečius tuojau 
nugabeno Į karo ligoninę, kad 
gydytojai patikrintų išleistų tri
jų vyrų sveikatą, apklausinėtų 
apie gyvenimą karo jėgų apsup
toje ambasadoje.

Prieš tris savaites grobikai 
reikalavo išleisti 300 kalinių, 
Balandžio 19-osios sąjūdžio na
rių, bet dabar jie gerokai suma
žino reikalavimus. Dabar, kaip 
atrodo, jie sutiktų, kad būtų iš
leisti dar 28 politkaliniai. Jie pa
tys nori išvažiuoti.

tano ir Sovietų Sąjungos dabar
tine Afganistano padėtimi.

Irano vyriausybė dar buvo pa
siūliusi pasitariman pakviesti 
dabartinę Afganistano vyriausy
bę, Afganistano maištininkus ir 
Kinijos atstovus, šito pasitari
mo svarbiausias tikslas turėki 
būti dabartinių Afganistano ko
vų ba igirnas ir krašto nepriklau-

1

i
į

Į

— Čilės vyriausybė rengiasi 
nutraukti diplomatinius santy
kius su Filipinais.

j 
j

negu patvarkymai leido paimti. 
TAVA turės sumokėti ne tik 
600,000 įdolerių, bet dar pridės 
po

1 J
1

Keleiviai permokėjo TWA 
bendrovei nuo 1979 metu rug
sėjo 1 dienos. Ji brangesne ka:- 
na pervežė 33,840 keleivių, pa-

■
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— New Yorko ir Connecticut 
valstijose Demokratų pirminius' savaites pasiūlė Maskvai pradė- 
rinkimus laimėjo sen. Kennedy, j ti pasitarimus tarp Irano, Pakis-

KALENDORĖLIS

Kovo 27: Lidija, Rupertas, 
Rūta, Aušrelė, Jovaras, Vinotas. 
—Saulė teka 5:44». leidžiasi 6:09.

Oras debesuotas, vakar* lis.
—Simas Kudirka Prancūzijos lietuviams aiškino 

gyvenimą rusų pavergtoje Lietuvoje,

Arkivyskupas Romero gerai kiantiems įstatymams, 
pažino popiežių Joną Paulių II 
ir kovojo už jo idealus dėl socia
linio teisingumo ir prieš žmo
nių skurdą bei vargą. Popiežius 
Jonas Paulius R-terorislų ^veiks
mą pavadino sukrečiančiu ir 
šventvagišku aktu.

Mes dar kartą galime patvir
tinti, kad komunizmo veidas 
nėra ne kiek pagražėjęs: jis bu
vo ir liko susitepęs žmonių 
krauju. Taigi įvairaus tipo bend- 

i radarbiautojams, tiltininkams ir 
I visiems p s e u ddpolitikicriams 
galime drąsiai pasakyti, kad

I komunizmo statytojai ir jų 
j agentai jiems rodė ir teberodo 
apgaulingą šypseną.

Politiniuose sluoksniuose yra 
įsitikinta, kad Sovietų Sąjunga 
kasdien išleidžia milijonus do
lerių įvykiams Vidurio ir Pietų 
Amerikoje tikšlu nukreipti dė
mesį, nuo opozicinių, jėgų Afga
nistane žiaurios likvidacijefe.

Bendrovė pasižadėjo išmokėti 
visiems TAVA patarnavimais pa
sinaudojusiems keleiviams. Iš 
viso pasižadėjo išmokėti 629,000 
dolerių. Bendrovė pinigus grą
žins, bet jau privalėjo kainas 
vėl pakelti, nes viskas brangsta.

somybės išsaugojimas.
Minisleris Gotbzadė nežino, ar 

Sovietų valdžia priėmė visus Ira
no pasiūlymus ar tiktai kelis, 
bet jis džiaugiasi, kad Sovietų 
vyriausybė sutiko pradėti pasi
tarimus. Kremliaus vyriausybė 
neparašė jokio atsakymo Irano 
vyriausybei, bet Sovietų amba
sadorius Teherane pranešė, kad 
Irano valdžios pasiūlymą Mask
va priėmė, bet nepasakė, kada 
ir kur toks pasitarimas įvyks.

Ministeris Gotbzadė dar pri
dėjo, kad dabar rečiau girdimi 
kovotojų pranešimai apie susi
rėmimus su rusų karo jėgomis. 
Yra pagrindo manyti, kad rusų 
ir Kabulo valdžios pozicija su
stiprėjo. LhšaJj



PAŠTO ŽENKLU PARODA LITHPEX III *

šinet sueina 550 metij nuo 
Didžiojo' Lietuves Kunigaikščio 
Vytauto mrities. Tokia sukakt’s 
yra neelinė, todėl Toronto Lie-

metais ir sasidr
ženklų. Pirmiėji 9 pašto ženk

lai. vaizduoja Did. Liet. Kuni
gaikštį Vytautą su karališka ka
rūna ant gilvos ir šermuonėlio 
apsiaustu. Likusieji 5 pašto

la ii 11 pal- vokiečių ordiną. Vieno lito Ir dies pamatėme, kad Afganista- Užsakant paštu iš Toronto kreiptis Šiuo adresu: K. Kaulins-

ržpuJ.i ir nuniokojo 
t ir nudegino Kauno

ženklaj yra didesnio formato ir 
uose tnatome D.L.K. Vytautą 
mt žirgo iškėlusį kardą ir pri- 
re’dzntj keršių vokiečių ordi
nu, 
visą 
>ik

T is pils d*.i'ininkas — Ado
mas Varnas — ant oro pašte 
ženklų. Sueit kat ;lcgo Nr. 15-46 
vaizduoja Did. Lietuvos Kimi 
gaikštį Vytautą :r lėktuvą virš 
Kauno. Pašto ženklo kairėje yra 
Vytauto portretas, o dešinėje — 
prez. Antano Smetdnos.

švenčiant Lietuvos Nepriklau
somybės 15 metines 1932 m. bu
vo išleista te i ja pašto ženklų 
Scott Nr. 2‘;4-271. Dailininkas 
A. Varnas ant 5c ir lūc pašto

'k'em^ni ar raidę pasidaro 
“LfTHPEX III”.

O'icialus ptredos atidarymas 
'vyks šeštadienį, kovo 29 d., 

tuvių F£a‘elistų Draugija ruo-į 11 vai. ir bus atidaryta iki 8 vai.
šia ffiatėKjos parcMą. Paroda vakaro;'sekmadienį — nuo 10 
Įvyks kova mčn. 29-30 d. Lietu- Įv%L ryto iki 6 vai. vak. Toron- 
v'ų Nžrhų Mindaugo salėje, 1573* to Lietuviu Filatelistų Draugija ! ženklų vaizduoja Did. Kunig. 
Bloor St. W.

Pa/O'da yra pavadinta “LVITL 
PĘX III”. Kanadoje yra labai 
paplitęs paprotys trumpinti il- 

pavadinimus.

Didž. Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto .350 metų mirties sukak- 
Čla'j paminėti išleido suvenyrinį 
voką. Ant š:o voko vra vaizduo-

Vytautą. pabėgantį iš Krėvės 
pilies, kurioje jis buvo Jogailos 
kalkininos. Ant 15c ir 25c pašto 
ženklų daii'ninkaš parodo Vy-

geSnius pavadinimus. Parodos1 jąmaš Vytautas, paimtas iš p aš- j tau tą ir Jog?ilą apkrikštinanl 
pavadinimas yra tokių trumpi-' to ženklų, kurie, buvo sukurti j Lietuvą. Scott Nr. 268 ir 269 
nilhų pavyzdys: iš angliško pa- IriHnmko Adomo Varno 509 m. parodo Grūnvaldo' mūši, kur su- 
vądiniifio “LITHUAN AN PHI- Vytauto mirties paminėjimui, ši jungtos lietuvių ir lenkų jėgos,

• Pilininko Adomo Varno 509 m. parodo Grūnvaldo’mūši, kur su- 
LITHUAN AN PIJI- Vytauto mirties paminėjimui, ši. jungtos lietuvių ir lenkų jėgos, 

iJtTELlC EXHIBITION III” pa- tra/i* paštč ženklų serija buvo j vadovaujant Didž. Lietuvos Ku- 
ėmus Iš kiekvieno žodžio po* is1eista<i930 —Vytauto Didžio- nigaikščiui Vytautui, sumušė

trijų litų pašto ženkluose mato-, no padėtis yra labai panaši Į bu-» 
me Vytauto TŪdžiojo vainiką-1 vušią Lietuvos padėtį, kai rusai Į 
Vimą. i okupavo ■— Įvedė savo karhio-

Parodcfc metu šeštadienį ir mertę į Lietuvą. Jeigu nebūtų; 
sekmadienį suvenyriniai vokai L 
bus antspauduojami spečialiu 
Kanados antspaudu, kuris turės 
tokį užrašą:
Lrnn'ANiAN phh^tfjtc

EXHIBITION
EXPOSITION DE TIMBBES

LITHPEX III
MARCH 29-30 MAUS, 1989

buvę tokio spontaniško viso pa
saulio pasipriešinimo, tai Afga
nistanas po pusės metų būtų ta
pęs fiauja SoVie'tų respublika. 
Toronto IJtetuviy Filatelistų 
Draugija vasario mėn. 8 d. išlei- 
fld Maskvos žaidynių boikoto 
ženkliuką — lipinuką.

Tų boikoto ženkliukų vienas 
ūpas (9 ženkliukai atspausti 
viename lape ir atskirti perfora
cijomis) buvo nusiųstas į JAV 
konsulatą Toronte. Į mūsų laiš
ką teikėsi net pats JAV konsu
las atsakyti atskiru laišku. Ta- 

ime laiške dėkojama už atsiųstą 
boikoto ženkliukų pavyzdį. Pa
žymima, kad ant boikoto ženk- 

2^, -j liuko išreikštos mintys atitinka 
' JAV nusistatymui ir dar kartą 
• dėko'ja už m ūsų-’Toronto Lietu-

Suvenyrinių vokų Toronto 
pašte su šiuži' specialiu pašto 
■’.ntspaudu bus antspauduota 
Jaugiau, krd jų galėtų įsigyti 
ir tie, kurie negalės parodoje 
- LITirPEX III — dalyvauti, 
Vokai su pašto ženklu ir specia
liu Torc'nto pašto antspaudu — 
>0c, o vokai be p. ženklo — T”

Kad suvenyriniai parodos vo
kai dar ryškiau primintų, jog vių Filatelistų Draugijos paštan- 
jie yra suvenyras iš Toronto Lie- gas tą boikoto ženkliuką išlei- 
tuvių Filatelistų Parodos LITH- j džiant. Pasirašo ne sekretorius, 
PEX III, buvo pagamintas gu-ibėt pats generalinis konsulas: 
nihfs antspaudas, kuriuo bus.■ Frederick Smith..
antspauduojami vc'kai tų paro- į 
dos lankytojų, kurie to pagei
daus. -" ’ ’ r

Hoikoto ženkliukai yra su kli
jais ir jie yra lipinami ant voko 
kairėje jb pusėje. Jų galima įsi-

Lietuvių Filatelistų Draūgijds kas, 25 Norma Cres, Toronto, 
LITHPEX III suvenyrinius vo
kus ir Maskvos olimpinių žaidy
nių boikoto ženkliukus, prašome

Ont., Canada M6P 3G9,
i

TORONTO NAUJIENOS
Vlado Pūtvio šaulių kuopos mo pirmininkas S. Banelis pra- 

visuotinis narių susirinkimas, 
įvykęs š.m. kovo 2 d. Toronto, I šauliai draugiškai sugyvena.

nešė, kad skundų nėra ir visi

JAV prezidentui J. Carter pa- gyti (1 lapas — 9 ženklai — i
skelbus Maskvos ruošiamų 1980 
m. olimpinių žaidynių boikotų,

$1) Anapilio ir Prisikėlimo pa
rapijų knygynuose.

tn:

fF

PS-

30 month T-Rate 
Certificates... A 
Dollar and 
Cėntšable 
Investment.

StAhdard Federal how offers a new , 
thirty month “T-Rate” hfgh-yieHtng 
savings certificate. Now you can lock 
yoiit money into a safe, insured 
investment which Currently pays 
attractively high rates. What’s more, 
this Standard Certificate compounds 
interest daily to yield an even higher 
return. This rate is higher than any 
bank can payl While “T-Rates” are 
subject to change monthly, the rate 
at which you open your account is 
guaranteed for the full thirty month 
term. Why not lock in this high yield 
for a full thirty months how? 
Deposits up to $40,000 are insured by 
the Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation. Stop in of 
call one of our sayings counselors for 
the current “TRate”.

ASSETS OVER $512 MILLION 

_ Hickory Hilh; Lombard*
4i»2 Archer Avenue. Phone; 847-1140 9357 South Roberts Road, Thone; 598-5050 23 North Main Stftfct. f hone; 627-1 HO
D*rfitld ftidfe: Hickory Hilfo: Aurora:
1141 AnhctAsenue. Phone; 767-5200 —HiU Creek Shoppin- Center, Phone; 599-1977--------30l ^ OaleniRwI^arJ, Phone 89T-IW3
•|7(tl jpid Itockvrdt: Downer* Grovet Boulder FHH:
2555 Wsrf47th Street. Faene; 523-1083 5100 Forest Avenue, Phone: 963-1140 21 D<j<ikkrHiH Pas*, Phone; 897-1

Lietuvių Namuose ,buvo nuotai
kingas ir darbingas. Susirinki
mo pradžia buvo paskelbta 
2 vai. popiet, bet nariai rinkosi 
anksčiau ir ta pačia prdga apsi
mokėjo nario mokestį.

Nustatytą susirinkimo valan
dą susidarė narių kvorumas ir 
kuopos pirmininkas Stasys Jo
kūbaitis, atidaręs . susirinkimą^ 
paprašė įnešti šaulių kuopos 
vėliavą. Komanduojant šauliui 
P. Gulbiiiskui, uniformuoti šau
liai V. Pečilis ir V. Stočkus įn'e- 
šė vėliavą-. Kuopos pirmininkas 
paprašė visus atsistoti ir tylo’s 
minute pagerbti šaulių Sąjungos 
Įkūrėją Vlada Pūtvį, jo 51 metų 
mirties sukakties proga. Buvo 
kartu pagerbti ir mirusieji kuo
pos šauliai bei šaulės.

i Posėdžiui pirmininkauti buvo 
Į pakviestas šaulys Petrulis, o 
t sekretoriauti — R. Daugėlienė.

Į susirinkimą buvo atvykusi 
iš JAV VI. Pūtvio šaulių kuopos 
ste:gėja, garbės šaulė Eugenija

■ Klupšienė. Susirinkime jai šau- 
| lė M. Jokubaitienė prisegė gra- 
i žią gėlę.

Kuopos pirmininkas St. Jokū
baitis, prieš pradedant svarsty- 
Ii dienotvarkę, paprašė visus 
šaulius būti santūriems ir visus 

-diskutuojamus klausimus spręs
ti darnioje nuotaikoje, kaip pri 

.dera broliams ir. sesėms šam 
lianis. Ir tikrai į šusir^kBniaŠ: 
vyko gana sklandžiai, fir' pėr po
rą valandų išsprendė gana ilgą 
dienotvarkę. ____ _____

Į Kuopos pirm. St. Jokubaitif 
•padarė kuopos veiklos apžvalgą 
j nes 1979 m. rugsėjo mėn. 29 d 
j valdybai teko suruošti Vlade 
i Pūtvio šaulių kuopos įsteigim 
Į 55 metų veiklos sukaktį. Aišku, 
kad darbo buvo daug, bet pade
dant gausiam brolių ir sesių bu- 

! rali, šventė buvo iškilmingai at 
i švęsta. Kadangi Vlado Pūtvic
■ šaulių kuopa tremtyje buvo pir 
moji Įsteigta, tai kuopos valdy

. ba. šiai sukakčiai įspūdingiau i 
i reikšmingiau atžymėti, pasiryžo 
‘Lietuvos laisvės kovotojo', susi-
Mėginusio 1972 metais gegužės 

! 11 d. Kaune, viešoje vietoje pri* 
teatro, reikalaujant Lietuvos 
okupantą pasitraukti iš Lietu
vos ir grąžinti Lietuvai laisvė 
pagaminti bronzinį bareljefą sv 
pavadinimu Ronr£s Kalanta.

! St. Jokutraitis, baigdamas pita 
ncš’iną, išreiškė padėką visiem 
šventės ruošos talkininkams ir 
pabrėžė, kad šios šventės pasi
sekimas ir geri šventės dalyviu 
atsiliepimai priklauso' ne tik vai 
dybai, bet ir visai šaulių kuo 
pai. Pirmininkas, baigdamas sa 
vo pi’anešimą, pareiškė: Kai bu 
rėnkama kitai kadencijai nauji 
valdyba, tai į kuopos pirminin
ko postą nebe kandidatuos, nės 
išbuvęs pirmininku 16 metų i: 
eilės, jaučia, kad j?m atėjo la: 
kas pasitraukti ir duoti prog: 
naujems ir energingonis jėgom 
pasireikš i; jis pals esąs palcn 
kinius, l'ek ilgai padirbėjęs -šau
lių labui. Ta proga kvietė naU 
jus šaulius įeiti į valdybą, nės 
valdyboje būnant, šaulys įsisą 
monina didesnį pareigingumr 
savo užduotims atlikti.

i Be, to, kuopos pirmininką 
pristatė veikliuosius šaulius fc1 
šaules M. Jokui>aitie.nę, K. Nau 
džių ir P. Jurkšaitį apdovanot 
šaulių Žvaigždės .medaliai.

žynienius įteikė Vlado Pūlvir 
šaulių kuopos įsteigėja E. Klup- 
šienė, ‘ Vilniaus'’ moterų rinkti 
nės Kanadoje vadovė S. Petrai 
Kenė ir kuopos garbės trisTrtc 
P’itm'nir.kas š. Banelis.

Anie 
nešimą 
Worker 
s£niū.<f 
lie pataisų. Kuopt*

kncpds kanos stovį pra 
padarė iždininkas A 

as. Pranešimas buvo is- 
ir susirinkimo priimtas 

garbės b* is-

Be to, susirinkime buvo per
skaitytos Lietuvos šaulių Sąjun
gos Tremtyje garbės priminin- 
ko prof. dr. V. A. Mantauto raš
tas, liečiantis Vlado Pūtvio šau- 
lių kuopos suruoštą 25 metų 
veiklos šventę.

Prof. dr. V.A. Martautas rašo:
“Mielas Broli Stasy!
Neužilgo bus jau trys savaitės 

praėję nuo Tavo vadovaujamos 
Vlado Pūtvio kuopos 25-erių 
metų gyvenimo sukakties minė
jimo Toronte. Nors rugsėjo 30 d. ■ 
priėmime, po iškilmingų pamal
dų bažnyčioje, viešai padėkojau 
Tau, kuopos Valdybai ir visiems ~ 
Toronto šauliams ir šaulėms už ; 
gražų priėmimą ir nuoširdunią, 
bet šiame atvirame laiške dar 
papildomai noriu pasidalinti . 
šviesiais ir neužmirštamais įspū
džiais, kurie liko mano širdyje, 
lėktuvui pakilus iš Toronto aero
dromo.

Iš visų mano matytų minė
jimų Europoje, Kanadoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, Pūtvio kuopos minėjimą pri
siminsiu kaip vieną pačių įspū' 
dingiausių, rimčiausiai paruoštų 
ir gražiai pravestų.

Patiko man taip pat iškilmės 
bažnyčioje ir po to, šaulių tvar
ka ir rikiuotė, aktyvus dalyva
vimas pamaldose, griausmingas 

: Lięįuvos^ lųmnas, nuoširdžios, 
k u ItūriifgosT ’pUikiąi'organizūo- 
tc's atsisveikinimo vaišės ir Si
mo Kudirkos žodis ,kuris daly
vius paveikė ir sukrėtė.

Gal daugiausia man patiko- 
Vlado Pūtvio kuopos narįu. ir. 
kitų dalyvavusių. Kanados šau
lių ir vadovų Broliška ir šilta 
nuotaika, kuri viešpatavo ir pa
čių iškilmių ir įvairių pasitari
mų metu. Vladas Pūtvis visuo
met sakydavo: “Padėkime vieni 
kitiems palaikyti dvasią”. Iš. To
ronto išvažiavau, pakilusia nuo
taika, nes dvasia Jūsų tarpe 
buvo' tikrai lietuviška ir šau- 
liška.

- Pagaliau, noriu pasidžiaugti 
dar faktu, kad į Pūtvio kuopos 
iškilmes buvo pakviesti Latvi
jos ir Estijos Tėvynės gynėjų 
irganizacijų atstovai. Vladas 
Pūtvis visuomet palaikė tarfip- 
rius ryšius su panašiomis orga
nizacijomis ir tokį bėndrad'ąr- 
biavimą laikė būtinu dalyku. 
Baigdamas noriu visiems rengė-? 
ams ii rengėjoms stipriai pa

spausti dešinę. Dar karią dėko
tu už pakvietimą. Ir taip pat 
noriu pasakyti, jog a.a. Vladas 
Pūtvis tokiu minėjim’u būtų ir 
didžiavęsis, ir džiaugęsis.”

(Autoriaus laiškas čia telpa 
kiek sutrumpintas — J.š.) /

Be to, susirinkime buvo dis
kutuojama ir apie 1968 me
rais atspausdinto šaulių statuto 
•eikšmę. Susirinkime dalyvavę 
šauliai diskutuojant priėjo vie
ningos nuomonės, kard šis statu
las, kol nebus išleistas naujas, 
.Ta privalumas visiems š&u- 
iams. Samių daliniams ir šau- 
ių Centro valdybai, ir turi būti 
vykdomas.

šaulius, prasižehgušius statu
to potvarkiams, šauliu Sąjūn-

Garbės teismas privalė per
spėti ir net bausti. Visi ginčai 
ir nesusipratimai šaulių tafpe 
turi būti išsiaiškinami prisilai
kant statuto.

Vlado Pūtvio šaltis kuopos 
susirmkihre Š.m. kovo 2 d./iai 
ninčiai buvo pritarta ir susirin

kę šauliai įgaliojo sutrinkimo 
prcz:diumą apie š>b ūtintį pain- 
forinuoti šaulių Sąjungos, Cent
ro valdybą it šanrių Sąjungos 
Garljės teišnro pinitfntnkąr.

Be to, sliširifikime buyO pa
gerbta šaulė veikėja M. Jckubai- 
Tienė, jos gimiTilč dfėhbk pVcga.

(Nukelta į šeštą puslapį)

'i — Niiiykuc.; S, 111. Thursday, March 27, 1980
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

MICHELANGELO “PIETA” IR JULIUS II
F.
I.L j / . -’(Tęsinys)

Kai Michelangelas baigė 29- 
sius metus, popiežius Julius II, 
pasižymėjęs nenuolaidžiū žiau
rumu, Michelangelą paskelbė

■ MONA USA

piežiui: “Vienas dalykkas, tai 
statulą reikėtų pakeisti, (per- 
kompenuoti), p antra, popiežiui 
netinka turėti kardą.” Miche
langelas laimėjo ir statula buvo . 
užbaigta.

Toji popiežiaus statula buvo 
sunaikinta sukilime, keršijant 
Juliui II 15H metais. Po kiek I 
laiko Michelangelas vėl imasi 
dirbti popiežiaus Juliaus II-ojo 
sarkofagą. Kai dailininkas pa
darė nedidelį sarkofago piešinį, 
popiežius labai apsidžiaugė. Pie
šinys rodė 40 statulaičių. Pir
ma, negu darbas bus pradėtas

jh. Popiežius visokiais būdais 
bandė pririštį dailininką prie 
Romos ir jam diktuoti, ką . šis 
tuą 'daryti. Bet šis' pop. Juliaus 
II-jo žygis nepavyko, ir jis ne
sirengė vykti j Romą. Tačiau 
nuvyko?į Romą. Sužinojo, ko 

' popiežius nori. Sužinojo, kad po
piežius siūlą padirbti jam, sar
kofagą, taip, kaip jam bus liep
ta; Michelangelas1 pradėjo dar
bą, bet popiežius “daugiau žino- vykdytu popiežius pasikvietė ki 
jo”, ;negu-pats dailininkas. -

|4ųodu susiginčijo ir susipy
ko. .Michelangelas metė pradė
tąjį-projektą ir išvyko į Koiis- 
tatinopolį. Michelangelo buvo 
temperamentingas ir nepaken
tė suvaržymų. Popiežius pąsiun 
tė jam laišką, prašydamas grįž- 
tį} į-' Romą ibajgti pradėtąjį dar
bą.' : Jis popiežiui atsakė:; “Jeigu 
tamsta nori mane matyti, — ga
li rasti visur,. Man bus geriau 
tarnauti Turkijai, negu popie
žiui”. t- . I

. Pagaliau popiežius jį perpra
šė įr; Michelangelo sugrįžo į 
Romą. Tada popiežius Julius II 
užsakė padarytį -jo statulą, ku
ri būsianti -pastatyta j Vatikano 
aikštėje. . Dailininkas sutiko ir 
sukūrė, monumentalią statulą, 
kaip buvo sutarta. Betekai sta
tula buvo, baigiama, popiežius

reikia pildyti popiežiaus valią.
Darbas buvo pradėtas. Popie- * 

žius su dailininku kasdien tarė
si, kaip su savo broliu. Pagaliau 
popiežius sugalvojo padalyti til 
tą per koridorių, kad jis galėtų 
privačiai pasimatyti su Michel- 
angelu. Projektas buvo vykdo
mas sparčiai, kalamos marmure 
didingos figūros, didesnės už 
paprastą žmogų. Pusė figūrų 

. buvo gerokai apdirbta, o kitos
. Mozės statula' ir

tus gerus skulptorius, kurie ap
žiūrėję piešinį, pripažino geru. 
Popiežius priėmė Michelangelo 
projektą ir pasiuntė jį į Cararos 
kalnus kirsti marmurą sarko
fagui. Michelangelo marmuro buvo baigtos, 
laužykloje dirbo su dviem pa- įe|į vergai buvo visiškai užbaig 
gelbininkais ir sū arkliais išti-, y. qį( »ės originalas dabar yra 
sus 8 mėnesius, tai buvo 1505 m. ^v. Petro bažnyčioje Romoje, 
balandžio mėnesį.. Cararos kai-1 Vįena vergo statula yra Louvro 
nuošė yra geriausias visoje Ita-! muziejuje Paryžiuje.) 
lijoje marmuras. j Michelangelas popiežiaus sar- ]

Michelangelas marmurą kirto’: kofaS° yis dėlto nebaigė kurti, 
už mažą atlyginimą, nes me-!^us’dar® aplinkybės nelabai ma- 
džiagą pristatyti jis* buvo patsjlonios k popinus pakeitė savo 
sutikęs ir paruošti tiek, kiek bus ipisnus. Popiežius 1 nutarė pa— 
reikalinga. Kai popiežius pama- fkeish P^us ir nutarė perstaty
tė marmuro' luitus Romoje, la- šv. Petro baziliką, kad įsigyti 
bai apsidžiaugė. Marmuras bu- didesnės garbės- Visas rei- 
vo sukrautas prie šv. Katerinos į ka^as pasikeitė; kai įsimašė bū- 
bažnyčios ir tarp šv. Petro ba- įvusieji Michelangelo draugai: 
zilikds. Michelangelo sutiko pri- \ Rafaeiis ir architektas Braman- ; 
imti popiežiaus pasiūlytą 1,000 i Rafaeiis buvo Michelangelo

- - - -- ■- !—1-‘---- ;} o paskui norėjo už-

reikalinga- Kai popiežius pama

1

Detroito naujienos [skaitytojų Balsai
IENO PARODA CENTRINIU E nėmis a neitomis Woodmere' ka- "■MENO PARODA CENTRINĖJE 
DETROITO BIBLIOTEKOJE

Meno paroda įvyko kovo mėn. 
12 dieną. Parodą atidarė-ir kas
piną perkirpo Bibliotekos direk
torius Arthur Curley; kaspiną 
palaikė Dana ir, Tauras, Ba
rauskai. .

Programai pravesti bų,v& par 
kyiestas dr. Algis) Barauskai, rf-

Centro pirmininkas. Parodoje 
daly vavo, gražus amerikiečių ir 
lietuvių būrys. Joje buvo išsta
tyta daug lietuviu meno kūrinių-

Po parodos apžiūrėjimo vyko 
vaišės. , . Į „■

Pasivaišinus, r įvyko .meninė 
dalis, kurią atliko Detroito tau
tinių šokių' gtūpė “Audinys” 
(vadovė Rusnė B4|’rųš4idftė) • 
Buvo pašokta kėtūri šokiai: Suk, 
suk ratelį, Čigonėlis, Zenkelis, ir 
Suktinis,1. - Publika"., šokėjams 
gausiai paplojo!-. -L

Paroda gerai pavyko. Rengė
jai — Detroito Centrinės biblio
tekos vadovybė, talkinant St. 
Kaunelienei, A. Vaitiekaičiui, V. 
Tamošiūnui, K. Sragauskui ir 
kitiems.

“Kuomet popiežius, mano 
’ priešų įkalbėtas, pakeitė savo, 
žodi, kai atplaukė daugiau lai
vų iš Cararos, -tai aš turėjau su 
mokėti už transportą”,

Jis net negalėjo užsiihokėti 
už butą, kurį aukščiau popie
žius jam paskyrė prie šv. Katfer 
rinos bažnyčios. Jis grįžo į Flo
renciją ir nutarė nieko bendra 
neturėti su popiežium if šu ’Ro-* 
ma. ’ - ■ -. ■••• ■

Kas liečia popiežiaus Juliau:^': 
II sarkofagą, yra ilga istdriįa, 
vadinama ‘‘karsto tragedija”. .

Nors Michelangelas slėpė sa
vo tėvo kai kūnuos nepasiseki- 

jmus, bet jis mylėjo savo.-tėvą- 
ir parašė jam'"laišką, prašyda-^ 
mas nenusiminti, nes jis turįs’iri 
be to daug dĄrbų, už kųrhįds- 
jam i siūlė didelius ; piniguš. Bet 
tėvas vis nesiliovė’ prašęs Sū
naus, kad tasai mestų ‘nęgarbinL 
gą užsiėmiiųą^ ir įaptų pirkliu, jpaugjjaj, Bronius buvo geros 
ar kuo kitu.:Jeigu ne Lorenzo 
Mediči, tai Michelangelo gal ir 
nebūtų tapęs dailininku. Medi

sugalvojo'Idkyti rankoje kąr- dukatų/Nors ir labai maža su-1 m°kinys, o paskui norėjo už-. 
^. Tarp jų. vėl kilo ginčas. Mi- ma 1,000 dukatų už taip didelį ' bėSti jam už aki’L Bramantė. 
chel.ahgelas pastatė pastabą po-I ir sunkų darba," bet ką darysi, I huvo labai artimas popiežiui Ju 
ffiį* b į . —i— .______ _____________ _______ _ liui II asmuo. Jis ėmė. ir prikal-

bėjo popiežių, kad nesą reikalo 
rūpintis sarkofago statymu, kol 
popiežius dar gyvas. Popiežius

I pasiūlė' Bramantei perstatyti šv. -
■ ■■■ i Petro baziliką ir paruošti plana.JUZ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- !

ę ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
s L Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas faeiisV_____
^Vd . a^iįieniską dėmesį, gerai su jomis susipa- | je sienines, freskas.
žinti ir jas užsisakyti. ’
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
A . ‘ •• - i i ■ ' ■ ■ ■

j Michelangelo visas darbas buvo ■ 
atsakytas, o 1506 metais Bra- 
mantė ėmėsi naujo darbo. Ra- 

iešė šv/ Petro bažnyčio-

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UZ10 DOLERIŲ. ;
f Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati’ 
nimo vajaus talką!

; j Prenumeratoj pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
eikalah prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas
Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas_____________________
Adresas --------------------------------------------------

Sponsoriau* pavardė, vardas ir vietovū

nėmis apeigomis Woodmere-ka-
pinėse. Y r

Nuliūdę liko: dvi seserys —
Pranė-ir Genė Lietuvoje, Mont- sustabdymą dŽL infliacijos ir fi- 
realyje — dėdė Mykęlas Tapa-| nansinių sunkumų, siunčiu savo 
raųskas su šeima, daug artimų pensininko kuklią auką Naujie-
draugu Detroite. ' ;

Broniau, ilsėkis ramybėje' 
Ant. Sukauskas

Praktiškai, patyręs- Naujienų

3? *
MIRĖ B. TAPARAUSKAS

Bronius Taparauskas gimė 
1924 m. sausio mėn. 3 d. Levin
ių km., Rumšiškių valse., Kauno 
apskr. Mokėsi' Levintų pradinė-? 
je mokykloje. Mirė Detroite 
1980 m- kovo mėn. 11 dieną savo; 
bute. Buvo pašarvotas Baužos 
laidojimo koplyčioje. Laidotu
vėmis rūpinosi Yolanda. Zapa- 

Yickienė. Atsisveikinimas įvyko 
į kovo 14 dieną.

■ Velionis priklausė Dariaus ir 
' Girėno klubui ir Lietuvių Namų

Suvalkiečių draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

draugijos metinis susirnkimas 
Įvyko vasario pabaigoje Vyčių 
salėje. Vadovavo pirm. Lechas 
Vasiliavas; pasveikino visus, 
gausiai susirinkusius Vasario 16 
proga. Salėje buvo Lietuvos, ir 
Amerikos vėliavos.. • i . r -

Žuvusieji už tėvynę pagerbti 
atsistojimu ir minutės susikau
pimu. Jų šeimoms'čia ir Lietu
voje pareikšta gili užuojauta ir 
priminta, kad jų auka atitinka
mu laiku atneš mūsų visų lau
kiamą laisvės, vaisių.

Nutarimų raštininkė Ė. Strun- 
gys-perskaitė nutarimų proto
kolą, kuris buvei pilnai priimtas.

Buvo pranešta, kad ’ orkestro 
vedėjas Adolfas Banionis dar 
esąs ligoninėje. Jam buvo palin
kėta greit pasveikti.

Draugijon įstojo Juozas ir 
Marta Jurksaičiai.

Revizijos komisijos protokolą 
perskaitė M. Radžiukinas. Kny
gos vedamos tvarkoje. Valdyba 
savo; pareigas atlieka rūpestin-

noms paremti. Esu tikras, kad 
visi geros valios tautiečiai gerai 
supranta, jog be Naujienų lie
tuvių visuomenės neteks demo
kratijos. .. Pasimetėliai, bolše
vizmo simpatikai, kolaborantai 
bei Lietuvos okupacijos toleruo
tai nevaržomai savava'iaus prieš 
teisingai galvojančius, skleis me
lą, vykdys terorą. Nesant Nau
jienų, neturėsime jokio moi-ali- ■ 
nio' bei teisinio ar tieses gyni
mo ginklo.

Manau, kad visi Naujienų 
Jakaity tojai ir kiti geros valios; 
tautiečiai puikiai supranta ir 
tuojau materialiai ir moraliai 
parems Naujienas.

-Be to, siunčiu 10 nuotraukų 
savo medžio’ drožinių, kurias 
prašau, esant reikalui, panau
doti iliustracijoms. , i

Linkiu Naujienoms atsistoti 
ant tvirtų kojų. Mes esame su 
Jumis.

P. Salinis
Chicago, Illinois

•širdies, draugiškas. Jį draugai 
mylėjo. Palaidotas su bažnyti-

AUGUSTO JAKUČIO 
MIRTIES METINĖS

\ A. Jakutis gyveno 69-oje gat
vėje, Marquette Parke. Jo kai
mynystėje aš gyvenau 16 metų. 
Be to, kurį laiką dirbome Wab
ash geležinkelio bendrovėje. Bu- 
vo malonus, paslaugus -žmogus^- 
šelpė giminaičius okupuotoje 
Lietuvoje.

Jcf žmona, jo mirties metinių 
proga, net trejas Šv. Mišias už- 

,prąšš šv. Mergelės Marijos baž- 
■ nyčįpje. Kovo 23 d. 7 vai. šv. Mi
šias atnašavo kan. V. Zaka
rauskas.

žmona po šv. Mišių kaimynus 
pakvietė j Ramunės restoraną 
pusryčių. Susirinko per dvide-

Po to vyko gražios vaišės ir 
draugiški - malonūs pasikalbėji
mai. Ponia Alena Laukžemis 
vaišėms padovanojo tortą. Už 
tai visi jai paplojo.

Kitas draugijos susirinkimas 
įvyks balandžio 25 dieną, taip 
pat Vyčių šulėje^ 2155 \V. 47th ; 
St. ir Campbell Avė. Pradžia 
7 vai. vak. į Visi nariai prašomi 
dalyvauti, neš visuomet yra kas 
svarbesnio svarstymui ir yra pa
geidaujama j sužinoti narių nuo
monę prieš darant nuosprendį, šimt asmenų.

Po posėdžio bus ir vaišės.

či, matydamas vaikino nenugali
mą palinkimą menui*, it jo gabu 
mus, .prašė tėvąjleisti jį į mo
kyklą, kas ir- padarė' Michelan
gelo jo kūryboje nemirtingu.

Kunigaikštį. Medičį. jis buvo 
jau palikęs, kuris jam daug pa
dėjo, jį mylėjo ir buvo apgy
vendinęs savo dvare,-kai; jis bu
vo dar tik 15 metų amžiaūs. Kar 
tą Medičių rūmuose., vienas dai
lininkas paskolino-MiChelange- 
liii. vieną piešinį. Šis sugrąžino 
tiktai piešinio kopiją, originalo 
savininkui. Jeigu : Midielange- 
ląs nebūtų paklausę^,'-kuris yrą 
originalas, o kuris*— kopija, tai 
niekas nebūtų žinojęs, skirtumo. 
Visi dailininkai žiūręjo su dide
lių, pastabumu, bet negalėjo.ras 
ti skirtumo tarp .originalo ir ko
pijos, kol pats ' Michelangelo 
jiems neparodė. Panašių išdai
gų jis daug padarydavo.

Vėliau Michelangelas vėl.dir
bo Lorenzos Medičio sarkofagą.

:vb pastatytas Medičio dvare. 
■Viršuje karsto sėdi budrus sar
gas. Viename grabo gale sėdin- 

' čįos figūros reiškia dieną ir nak- 
- tį, o antrame—Tytą ir vakarą.

V Michelangelas sukūrė kitą 
sarkofagą Lorenzos sūnui Giu
liano Mediči, kuris vėliau buvo 
popiežium, šis grabas yra Me
čečių bažnyčioje.

““ Vi į X. Šileikis
(Bus- daugiau) ; Įchui

Bo posėdžitf bus ir vaišės. j Pasimeldėm, pasivaišinom ir 
Ona švirmickas [ dėkodami išsiskirstėm. K. P.

' ■

~ JAV dabar neturi jokių! — Planuojama kalti plieninį 
įsipareigojimų buv..- Irano ša- > centą. Varinio kalimas labai 
——į* — pareiškė Brzezinskis. . brangus, neapsimoka.

daug skulptūrų. Paminklas bu-

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL t

* RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYB

Atdara šiokiadieniais nuo----

17W B®. 8ALSTYD ST, CHICAGO, ILL W«1

NaujiftDoo, Chicane, 4t Rl, JWMay, Marek >7, 1M|

1
i

54 
ra

O. KUHLMAN. B.S., Regtetruotv

TeL 476-2206

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
HAUJ!XHOS« OALfKA GAUTI NIFAHU5TAI pOMHJĮ •YDTTO- 

JO, VIJUOMfNtl VIIKAJO It tAiYTOJO ATSIMHWMUI
Dr. A. J. — MINTY* lt DARBAI, 2S» p«L iMhn&M

metu trytluA Jablontlc lx Totoraičio fannaa dbnae fr 
rtptalaM. ----------------- —-----------------------------------------

Or. A. J. — DANTY*. Ji prMHfira. rrrdtata Ir 0«Ab
Dctala rlrtoUalA, vtotej« *4M dabar tH —-  
KlnlitC# T^rMUali -------——— - •

Pr. A. J. ©vm*" — AUKJTA CUCTOIA — ILAUtO* tMOMtt.
KnUoDJ* ■ terwpa lapMfijd. Dabar ūk -----------------

Bramante ir Rafaeiis pavydė
jo Michelangelui, kad popiežius 
paskelbė jį geriausiu dailininku 
visoje Italijoje, labai džiaugėsi, 
kad jiems pavyko supykinti po
piežių su Michelangelu. Tačiau 
sarkofagas buvo užmirštas ir 
marmuro, kuris stovėjo prie šv. 
Kateriuos bažnyčios, medžiagą 
pradėjo vogti. Michelangelas 
turėjo skaudžiai nukentėti. Jis 
pats sako:

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

, kuris

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
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 —- ---------------------------------------------------------------------------

1. Kun. AL Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ 
z .: i Minkšti viršeliai, 410 psl.____ 110.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir H dalis.

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai .

110.00

, f 15.00

1 J. Laukio ORAKULAS. 414 psL
Minkyti vlrfelM

Oekj reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St

Pridėti doleri mT'1 klaidom*.

. 110.00
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Pasiskubino džiaugtis

tei-

bet

Praeitą savaitę pikti žmonės norėjo Naujienas už
daryti, bet jiems nepasisekė. Savo pusėje jie turėjo Įs
tatymus, anstolius, skundikus, bet jie nežinojo, kad 
sybė yra galingesnė negu fariziejai, blogos valios su
tvėrimai ir teisingo ir nuoširdaus žodžio priešai. Jie 
žinojo, kad anstoliai išvažiavo Naujienų uždaryti,
jie nežinojo, kad Naujienų durų neuždarė. Jie turėjo 
žinoti apie pasiruošimą vieninteli laisvą lietuvišką dien 
raštį uždaryti, bet nežinojo, ar buvo retežiai užka
binti Kas tvirtino, kad Naujienų durys užrakytos, tas 
norėjo, kad taip ,būtųK . .
< Gandas- apie" Naujienų uždarymą skrido žaibo grei

tumu? Lietuviai .turi pačias moderniausias žinioms 
skleisti priemones^ tai radijo valandėles, senus linoti- 
pus; modernias elektronikos spaudos mašinas, Lietū- 
voje mokytus rinkėjus ir Amerikos žurnalistikos kur
sus, bet nebuvo panaudota moderni priemonė Naujienų 
padėčiai nušviesti. Čikagoje gyvena ir dirba seniausius 
žurnalisto liudijimus turintieji žurnalistai,- bet nei vie
nas .nepasiteiravo, kodėl šių metų kovo 18 ir 19 dieomis 

- Naujienos neišėjo. Jie net nenorėjo patirti, kodėl Nau- 
” jienos, pats seniausias lietuviškas dienraštis, nepasi

rodė. Jiems žinia atrodė banališkasis menkavertis da
lykas, bet dienraščio nepasirodymas jiems nebuvo ži
nia. Nė vienas žurnalistas nepanaro savo skaitytojų 
tinksliai informuoti, tik telefonu savo - draugams pra 
nešinėti, kad “Naujienos uždarytos”. Vienas darbštus 
plunksnagraužis kiekvienam į redakciją Įžengusiam 

inteligentui pasakojo a.pip-Naiijip.nų sustojimą, bet gailė- 
damas popieriaus neįdėjo mažiausios žinutės apie sun
kią ekonominę vienintelio laisvo lietuviško _ dienraščio 
padėtį.

Nė vienas spados lapas neįdėjo apipešiotos žinutės, 
nė viena radijo valandėlė nesukombinavo pusiau ang- 
liško ar lietuviško sakinio, o tik telefonais ir žodžiais plė
tė “linksmą žinią”, kad Naujienų jau nebėra ir jų ne
bus. Vienas žinią tiek nudailino, kad jie iš džiaugsmo 
gatvėje šokti pradėjo.

Daugiausia buvo naudojomas telefonas ir laiškai. 
Telefonais buvo pasiektos pačios tolimiausios Ameri
kos lietuvių kolonijos ir jiems pranešta, kad Naujienos
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buvo sutikta su dideliu džiaugsmu. Apsidžiaugė ir vie
nintelio laikraštėlio redaktorius, nes daugiau nebus 
kam bereikalingai nervų tampyti. Vienintelis New 

Yorko savaitraštis, gyvenantis paskutines dienas ra
šančio senio, įdėjo “džiaugsmo žinią”, kad jau nustojo 
ėjęs paskutinis laisvų lietuvių dienraštis, bet patyręs 
darbininkas, laužydamas paskutinįus puslapius, taip 
viską sutvarkė, kad “ilgesnė žinutė” į šį savaitinuką 
netilpo, “bus įdėta” kitame.

Jų džiaugsmas buvo ankstyvas. Neišėjo keturi 
Naujienų numeriai. Bet Naujienos ir vėl pradėjo eiti. 
Pirmas numeris pasirodė kovo 25 dieną. Vakar išėjo 
antras. Kitas jau yra trečias numeris. Tikimės, kad jos 
ir toliau eis. Žinome, kad anstolis dar nepasitraukė, bet 
šis seniausias dienraštis yra pasiryžęs ir toliau eiti, 
skelbdamas tiesą savo skaitytojų tarpe.

Ekonominiais Naujienų sunkumais džiaugėsi tiktai 
keli. Didelė lietuvių dauguma apgailestavo, kad infliaci
ja taip smarkiai suspaudė laikraštį. Ji spaudė ne vienas 
Naujienas, bet visą Amerikos gyvenimą'. Esame tikri, 
kad ne tik Amerika, bet ir Naujienos pajėgs įveikti eko
nominius sunkumus. Naujienas skaitė dauguma lietu
vių. Jiems reikalingas tiesus,* aiškus ir teisingas 
žodis.

Naujienų nelaime džiaugėsi tiktai maža lietuvių) 
Daugiau lietuvių domėjosi dienraščio likimu 

linkėjo galimai greičiau įveikti sunkumus.
Džiaugėsi tiktai politiniai dienraščio priešai. Bet 

džiaugsmas buvo trumpas. Jie pradėjo kadrilių šok- 
labai anksti. Naujienos tikisi atsigauti. Pirmieji

grupelė, 
ir

ti 
žingsniai jau padaryti. Tie patys pareigūnai, kurie už
dėjo retežius Naujienų linotipams ir kitoms mašinoms, 
buvo priversti tuos retežius nuimti.

Ateityje turime reikalus taip susitvarkyti, kad tie 
retežiai niekad .nebūtų uždedami ant laisvos .lietuviš
kos spaudos., ■ ? <

Vienas Čikagos lietuvis, tris dienas negavęs Nau
jienų, užėjo į raštinę pasiteirauti, kodėl jis negaunąs 
Naujienų. Papasakojom jam nepasirodymo priežastį. Jis 
padėjo ant didžiojo stalo šimtinę ir sako:

— Be Naujienų man neramu. Tiesos žodis man 
brangesnis, negu viskas. Tiesa, kaip Dievas, vaikščioja 
lietuvių tarpe. Jų nenuslopins skundikų. retežiai, nesu
tryps per anksti besidžiaugiančių kadriliai 
siems lietuviams naudingą- darbą.... 4

Nedera džaugtis iš laisvos lietuvių ‘-spaudos sunku
mų. Ji neša šviesą, ji stiprina mūsų jėgas; ji siekia gin
ti pačius brangiausius mūsų idealus.

Tęskite vi-

JONAS VAIČIŪNAS

BENDRUOMENĖS IŠPRIEVARTAVIMAS
MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE

('Tpcinvc'i tos posėdyje liepos 12 dieną.
v ’ y ’ LB Marquette Parko apylin.-

Nesusitarus su komisijos pir-1 kės Valdybos posėdis vienbal- 
mininku Džiugu, teko ieškoti' šiai įgaliojo Joną Vaičiūną, Au- 
kitų teisėtų kelių. Aplinkės Vai gustiną ir Kostą Janušką atstd- 
dyba atsiklausė LB Garbės Teis vauti Garbės Teisme bylą šiuo 
mo. Ištrauka: “Deja,, į Marquet- reikalu”. Pasirašo . Jonas Vai-
Te Parko Apylinkės Valdybos“ 
raštą (St, Džiugui. J. V.) buvo 
gautas atsakymas, iš kurio vi
sai negalima spręsti, kad mini
ma medžiaga bus perduota. Pil
nas demagogijos atsakymas, vi
sai nesirišąs su apylinkės val
dybos teisėtu prašymu, labai ne

jau užsidarė. Kai žinia pasiekė Klevelandą, tai tą žinia palankiai nuskambėjo valdy-

ciunas.
.Garbės Teismo sprendimas bu 

vo — tą bylą sutvarkyti admi
nistraciniu būdu, ąukštesnio or? 
gano parėdymu.

Juozas Gaila, krašto valdy
bes pirmininkas rašo Apyg. vald. 
pirmininkui R.-Kronui, pridė
damas nuorašus Vaičiūnui ir

Džiugui: .Todėl prašau apy
gardos valdybos perimti iš p. 

I' S. Džiugo visą rinkiminę me
džiagą, nuodugniai patikrinti ją 
p. J. Vaičiūno akivaizdoje, taip, 
kad p. J. Vaičiūnui nebūtų pa
grindo abejoti rinkiminėms iš
laidoms”.

Aišku, toks tikras patikrini
mas buvo naudingas “aniems”.

kimų klausimas būtų užbaigtas.
Šis posėdis yra uždaras spau

dos atstovams”.
Daugiau kaip aišku.

VADOVĖLIAI

Vaičiūnienė visiškai įrodė va
dovėlio ne tik netinkamumą, 
bet ir žalą jaunimui Abu virši-

seit, pasidavė, bet iš jų vienas

Nežiūrint įvairių trukdymų iš 
aukštesniųjų LB įstaigų pusės, 
Marquette Parko Apylinkės Vai

bet ne Marquette. Parko Apy-| d?ba kruopščiai dirbo savo dar- 
, bą. Valdybai jau anksčiau bu

vo atsiųstas vadovėlis < “Tėvų 
sibntroS’wlra iJ jų nameliai brangūs”; Buvo prą|y- 
šatų;/tąipAipat ir , balsavimo.- 
lapų.?'

Dabar paaiškėjo, kad ta me
džiaga niekad nebus Apylinkės 
Valdybai perduota, ir veltui bus 
ieškoma būdų galutinai sutik
rinti rinkimų balsavimo duome 
nis. __

1974 — 1 — 27 dienos Apylin
kės Valdybos pirmininkui Vai
niūnui—rašo Romualdas Kremas, 
Vidurio Vakarų Apygardos Val
dybos pirmininkas. Rašto teks
tą duodu ištisai, nes toks raštas 
kartu iššaukia ir ašarą ir šyp
seną — jis parodo, ko buvo sie
kiama, ir, žinoma, pasiekta. 
Marquette Parkas pralaimėjo 
prieš netiesą, bet ne Valdyba. 
Valdyba tik atstovavo Marquet 
te Parko lietuviams.

“Gerb. p. J. Vaičiūnai,
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Valdybos pirmininkui p- 
J. Gailai prašant patikrinau LB 
Marquette Parko Rinkiminės 
komisijos dokumentus, kuriuos '

linkės Valdybai, nes tokiame ti
krinime nebūtų buvę galima

žiūrėtų ir pasakytų savo nuo
monę.

Susipažinus su vadovėliu, 
Valdyba nusprendė, kad tas va
dovėlis negali būti vartojamas 
lietuviškose mokyklose, nes jis, 

_ypač nuotraukos,_ persunktos
okupantine propaganda: Nepri' 
klausomos Lietuvos laikotarpis 
visai "!sumenkintas, ir iš tb GaK 
kotarpio dėtos nuotraukos net 
nepanašios į įvykius nepriklau
somoje Lietuvoje. Tos nuotrau
kos galėjo tikti tik ’ caristiniam 
laikotarpiui, kada Lietuva nešė 
sunkų vergijos-jungą. Tuo tar
pu tarybinės okupacijos vaiz
das duotas visai kitas: net patys 
raudonarmiečiai parodyti gra
žūs, linksmi, be šalmų, vien
plaukiai beginkliai sau važinė
ja. Tikros vaizdas būtų: žiau
rūs, žudo ir kankina žmones.

vadovėlis bus pakeistas, gali nu 
kentėti kai kurie asmenys Lietu 
voje. Iš šio pareiškimo aiškėja 
vadovėlio paruošimo šaltinis.
į ^ęptyrudlikai susirinkusiųjų 
užėmė ; kvapą. Posėdis baigėsi, 
klausimo neišsprendus.

Tur būt, mes buvome “apskųs 
ti” pačiom viršūnėm, nes J. Gai
la savo 1973 — 11 — 13 dienos 
raštu pareiškė štai ką:-

“Teko patirti, kad esate nepa
tenkinti vienu lituanistiniu va
dovėliu ir reikalaujate, kad jis 
nebūtų naudojamas. Malonu, 
kad domitės Įituahistinėms mo 
kyklOrns... Tačiau/ noriu Jums 
priminti, kad lituanistinės mo
kyklos vadovaujasi tik LB kraš 
to valdybos, specifiniai švietime 
Tarybos^nuostatais. Jei lituanis- 
tina mokykla vykdo -švietimo 
Tc'rybos nustatytą ^programą, 
naudoja jos išleistus, ir patvir
tintus. vadovėlius tai nei apy
linkės valdyba, nei paskiri as
menys neturi teisės daryti pa
keitimų ir trukdyti darbo”->.

Šis užtariantis J. Gailos saki
nys dar karta parodo “didžių-

spaudoje, Apylinkės Valdyba 
sušaukė šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje svar
besnių apylinkės žmonių pasi
tarimą, pasikviesdami i jį ir abu 
didžiausius LB švietimo vado-

tadienį vasario 1 diena 7:30 vai. 
vak. pas p. Džiugą 7240 So. Mo
zart Ave.

Prašyčiau pasikviesti vieną 
asmenį, kuris būtų liudininkas 
šio posėdžio, šis,, parinktasis 
liudininkas, turi būti Marquette 
Parko Apylinkės narys, bet ne
gali būti nei valdybos nei kont

rolės komisijos narys. Liudinin- na Zakarauską. Vadovėlis buvo 
ko pageidauju aš asmeniškai, 
kad" būtų išvengta nesusiprati
mų ir praeitas LB Tarybos rin- Marija Pėteraitienė ir Juoze

Posėdi pradėjo Marquette 
Parko Apylinkės Valdybos pir
mininkas J. Vaičiūnas, pakvies
damas vadovauti kleboną Anta-

peržiūrėtas, pasitarimas truko 
ilgai, ir abu seni pedagogai —

tytą kelią, priešingą nepriklau
somai Lietuvai, palankų, ben
dradarbiavimo prasme, okupan
tui. Jeigu Gaila ir būtų Tiesu- 
pratęs vadovėlio pradžioje, tai 
po visų įrodymų privalėjo jį iš
imti iš mokyklų^------------- - -----

Apie to vadovėlio neigiamy
bes rašė ir Kanados spauda. Bu 
vo siūloma išplėšti puslapius, 
bet jų atsirado per daug... Tik
tai, leidžiant antrą laidą, -vis dėl 
to. iš vadovėlio buvo išimta so
vietinio kolchozo nuotrauka.

(Bus daugiau)

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

k (Tęsinys)

Kada patenkate Į banką, jus apsupa savotiš
kas oras. Neišvėdintas ir neramus oras! Jūs ma
tote daugelį žmonių prie stalo palinkusių. Ir kiek
vienas jų kažką daro. Ne labai daug judesių, bet 
daug susirūpinimo ir apgalvotai paruošto rimtu
mo veiduose. Jeigu jūs pats būtumėt tik pašalie
tis čia ir nežinotumėt, kur jūs atsidūrėte, ir jeigu 
jūs pripratę dirbančiojo rankose matyti jo gami
namus daiktus, jūs kaliais galit pamanyti, kad 
jie taip susėdę tik žaidžia... Ir dėl jų veidų ap
galvotai sudaryto rimtumo, jums, gal būt, net juo
kinga pasidalytų. O pažvelgę į tuos žmones, kurie 
nuolatos veiduose laiko tas pačias išraiškas, kaip 
artistai scenoje vaizduojantieji tarnus prie ponų, 
gal būt, jūs sumanytumėt pasijuokti? Bet ne! 
Banke niekas nesijuokia. Čia visi susirūpinę ir 
risi truputį nejaukiai jaučiasi. Tokia čia įstaiga 
— bankas!

Didžiulė salė. Jūs einate tarp rašomųjų stalų 
siauru takeliu Einate tarp tų gražiai sušukuotų, 
rūpestingai nuskustų veidų. Skyrimai per patį 
viršugalvį, skyrimai iš kairės, skyrimai net vin

giuoti, tai tų, kurie jau pradėjo plikti ir nuošir
daus pasigailėjimo vertai iš paskutiniųjų sten
giasi tą savo negerovę nuo viso balto pasaulio 
kaip nors dar nuslėpti.

Jūs sutiksite čia merginą, pagailėsit jos, nes 
jos akys apkvaišusios ir negyvos. Ir braido toji 
mergina tarp stalų ir spintų, pati nesusivokdama, 
kam ji pasaulyje reikalinga. Kūdikio vietoje štai 
nešasi ji prie džiūstančios krūtinės prisispaudus 
didžiulę kietai Įrištą knygą, prirašytą jai svetimų, 
bet savotiškos reikšmės turinčių ir nepataisomų 
skaičių ir sąvokų.

__ Stalai su daugeliu stalčių. Stalas prie -steloy- 
kaip didelio dvaro tvarte loviai. Ant stalų popie
riai ir popieriukai. Jiems — žmonėms prie stalų 
norisi plačiai žingsniuoti, daryti smarkius jude
sius sveikomis raumeningomis rankomis, už lango 
sukrykščia — juos pašaukia šarka, bet jie vis 
mygasi prie stalų, akis beda vis į tuos pačius kas
dien, tik numeriais įvairius, popieriukus.
_ Ir didžiulės sunkios knygos, skaičiavimo gud
rios mašinėlės, pieštukai, trintukai ir kitokie šio 
savotiško darbo įrankiai. Bankas turtingas. 0 štai 
jeigu jau jūs perėjot visą salę ir atsidūrėte pačia
me kampe, matote Simą Kurkulgį, kuris kaip tik 
dabar laiko rankose aptriušusią, apdaužytą li
niuotę. Simo Kurkulio, lygiai kaip ir visų kitų, 
veidas rūpestingas. Jis štai galvoja, vieną minutę

nudelsia, paskui padeda liniuotę ant knygos. Jis 
žino kiekvieną tos liniuotės sužalojimą, jis žino, 
kad ji vietomis kreivoka. Simas Kurkulgis rūpes
tingai derinas, kaip čia pravesti šaunią tiesią li
niją: su tokia liniuote! Ir jis žino tos liniuotės 
dar vieną mažiausiai sužalotą gabalą. Padeda li
niuotę, kietai prispaudžia ją dviem pirštais ir, 
patį savo pilko liežuvio galą negailestingai pri
kandęs, pabraukia plunksna. Atima liniuotę ir tuo 
pat metu kilsteri galvą. O kai jis kilsteri taip 
staigiai galvą, jo pakaušyje suvirpa tokia kuokšte 
stačių plaukų, kaip šepetėlis, kokius pasiturintieji 
ir savo stiliumi susirūpinę vokiečiai mėgsta prie 
savos skrybėlės prisisegti.

Dėl tos mažos priežasties Simas Kurkulgis 
kai kam galėjo ir juokingai atrodyti: tarytum nu* 
sakyto vokiško stiliaus skrybėlę jis nusiėmė, o 
tas stačias, pasišaušusių plaukų šepetėlis lyg pa
juokai pasiliko.

Jeigu kam kiltų įtarimas, kad jis banko valdi
ninkas, būtent, Simas Kurkulgis, jau turi mažes
nę vertę už kitus, tai būtų padarytas labai pavir
šutinis sprendimas. Tai kas, kad visi kiti gražiai 
sušukuoti, o Kurkulgio pakaušyje nuo pat gimi
mo dienos buvo toks atkaklus ir nepaklusnus ver
petas. šukuok nešukuok, o tas verpetas, kaip už
keiktas šepetėlis, pasistiepęs ir tiek! Nors verk!

Simas Kurkulgis gyveno Žaliajam Kalne, ar

Aguonų, ar Lelijų gatvėje. Ten kažkur tarp kitų 
įspūdingų namų, kurių savininkai rūpinosi, be ki
ta ko, ir tuo, kad jų namais stebėtųsi praeiviai, 
yra mažiukas Kurkulgio namelis. Du kambarėliai, 
virtuvė ir kaimiškai didelis prieškambaris. Ir kai
mišku papratimu Simas Kurkulgis tame prieš
kambaryje laikydavo kibirus, dėžes ir laibų vy
telių pintinę, kokias senais laikais smulkūs mies
telėnai vartodavo lagamino vietoje.

Simo Kurkulgio žingsneliai buvo smulkūs. Jis 
eidavo kukliai, šaligatvio pakraštėliu. O kai par- 
eidayo namo, jis atsargiai atsidarydavosavo 
prieškambario, su klemka, duris, stengdamasis, 
kad jos čia perdaug nebrazdėtų ir nekeltų velniai 
žino kokio triukšmo, — netinkančio ir šiems na
meliams ir pačiam šeimininkui triukšmo! Jis vi
sados uoliai nušluosto'į ragažę batus. Jis nepa 
kabins kepurės taip sau. Ne. Jis nupurtina ją, 
nušluosto, o tik tada pakabina. Jei ore neaiškų, 
jei sninga, tai Kurkulgis einalėtai namo.

Kurkulgis mėgo minkštą, švelnų sniegą, ypač 
pavakai iais. Bet Kurkulgis greit nusivildavo.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS''

4 — Naujienos, Chicago, IV. Thurscby, M;irch 27. 1930



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKiMn-.a
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“/žrttrėki-me į tą, kuris iškentėjo tokį prieŠturavirną 
pri^ save nuo nusidėjėlių, kad nepaūstumėte susitpnė

ję savo sieloje.” — Ebr. 12:3.
Aprašymas apie mūsų Atpirkėjo kentėjimus už mus, yra 

labai graudingas, suminkštinąs skaitytojų širdis. Jis kantriai 
kentėjo apjuoką ir gėdą, ne dėl savo nusikaltimų, nes jis jokių 
nusikaltimų neturėjo. Jis kentėjo dėl mūsų. Kristus buvo netei
singai apkaltintas ir mūsų nusikaltimai buvo sumesti ant jo. 
Sekdami jo pėdomis ir besipriešindami nuodėmei, mes dar visai 
nedaug kentėjom- Todėl nępailskime geruose darouose, bet da
rykime gera visiems, kai turime progos, o ypatingai tikintie
siems Dievo žmonėms.

8V. RASTO TYRINĖTOJA*
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N.Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS
akUURUA ir motirų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

H49 $•. PuUiki Rd. (Crawforo 
wMical Building) TeL LU 54441 
Priima ligonius pagal susitarimu.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAI IK CHIRURGAS 

WecMiester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1931 S. Manheim RdL Westcheeter, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dierinmią 

kas antra šeštadienį 8—3 vaL 
Tol.: 542-2727 arba 552-2728

ir

TEI-------M 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strutt 
Valandos pagal suatarim*.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST  AS 

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

Tikrina akū. Pritaiką akiniu 
“contact lensea” -

Vai wu cafitariiniL Uždaryta, tn*

b

DR.IJEONAS SEIBUTb 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
. 2656 WEST «3rd STREET

VaL aątrad. 1—4 Ropiet 
ketvirti 5—7 vai rak 

\ Ofiso toloti 776- '883 
Rezid«nc!|o« totef.r M8-554*

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Marquette Parko 112 kuopos 

susirinkimas įvyko kovo 18 d. 
8 vai. vak. parapijos salėje. Su
sirinkimą pradėjo' pirm. A. Za- 
karka. Kleb. kun. A. Zakaraus
kas sukalbėjo maldą. Valdybos 
nariai išdavė raportus. Klebo
nas, aktyvus iškilmių dalyvis, 
nupasakojo apie iškilmes 69-oje 
gatvėje, ją pavadinus “Lithua
nian Plaza Court”. Dalyvavę 
miesto merė J. Byrne, senato
rius Fr. Savickas, aldermanas 
Fr. Brady ir kiti svečiai. Vyčiai 
aktyviai įsijungė Į iškilmes su 
vėliava.

Viena narė klausė-, kas išrū 
pino pakeitimą. Aš vietoj atsa 
kiau,ikad Ivlarquette Parko Na
mų Savininkų draugija. Po pe
ticija taipogi pasirašė: Lietuvių 
Prekybos Rūmų pirm. p. Kuzis 
Pensininkų draugijos pirm. St 
Vanagūnas ir Suvalkiečių drau 
gijos pirm. Vasiliavas.

Vis dėlto' gaiėjo”ndaugr’U'Trv” 
ventojų dalyvauti £ose iškilmė
se. Svečiai kavutei rinkosi j Mid 
land Savings and Loan Associa 
tion patalpas.

Seniai kalbėjom ir norėjo:” 
.didesnio ręspekto. vienai iš di< 
džiausiu lietuvių kolonijų. Paga 
liau gavome. Dėkingi.

Po vyčių susirinkimo buvo k” 
vutė ir loterija. K. Pau’ius

vi. GELŽIN IS

LIETUVIU L1TERARINĖ DRAU-

(Testovs)
Versalio sutartis, pasirašyta 

1919 m. birželio 28 d., atskyrė 
Klaipėdos kraštą nuo Rytprūsių, 
o kuomet ji įsigalėjo 1920 m. 
sausio 10 d., Tilžė tapo pasienio 
miestu. Tokie nauji pasikeitimai 
labai sujaudino tų kraštų gy
ventojus.

Po Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Lietuvos (1923 m. sau
sio 15 d.), Rytprūsių ir Vakarų 
Prūsijos mokslininkų atstovai 
1Š23 m. kovo 23 d. skubiai rin
kosi Marienburge pasitarimui, o

talikų ordinus, prieš kalavijuo
čius ir pries kryžiuočius. Vil
niaus lėnkų vyskupas Protase- 
vičius 1569 m. atsikvietė į Vil
nių trečiąjį katalikų ordiną —

> jėzuitus. Šitas ordinas buvo įs
teigtas pirmoje eilėje tik vie
nam tikslui — kovai su protes
tantizmu. Kuomet pirmieji du 
katalikų ordinai puolė Lietuvą 

. kardu, jėzuitai pakeitė taktiką 
j ir, naudodami plunksną, vėržė- 
j si į lietuvių tautą per mokyklas
ir spausdintu žodžiu. Tam tiks
lui 1579 m. Vilniuje buvo įsteig
tą jėzuitų Akademija. Daugu- ' 
mas jėzuitų vienuolių buvo len 
kai ir todėl kartu su katalikybe 
platino Lietuvoje lenkiškumą. :

Praeitais 1979 metais suėjo 
400 mėtų nuo anos Akademijos 
įsteigimo. Kad Varšuvos ir iš
eivijos lenkai džiūgaudami jį 
minėjo, yra visai suprantama.! 
Mažiau tegalima suprasti, dėl ko 
ir išeivijos lietuvių dalis rėngė 
ano Vilniaus Universiteto džiau > 
gsmingus jubiliejus.

1 ?Kuomet- spaudoje, > galėjome

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

DR. VYT. TAURAS 
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
'•ondr. praktika, spoc. MOTERŲ !!• 

Ofiata 2652 WWT"SWo VrlOr 
Tol. PR 8-1223

OFISO VAL.: pina.. mtracL. trečia 
Ir penkt. 2-4 ir M vaL vak. ifeMad* 
aiaij 2-4 vaL popiet ir kih- '• 

pagal auaiUrl’M

R. REAGAN PIRMAUJA

ORTHOPED AJS-PBOTE2ESTA 
Aparaui—Rriitew. Medbf- 
ležaL Special! pafaTOa tola* 
i.rcb Sunwwt») !t t t.

U&G W»«t Ord St., !U
TeW.j PRc*P*cf t-5Ct4

DR. C. K. BOBELIS , 
Prostatos, inkstų ir šlabum< 

takų chirurgiją.
5025 CENTRAL AVĖ.

Št. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna epdrevd* 
TEMA KAINA

Td. WA 5-800

Apdrtvftfs p^rkravttymo 
11 fvilriv atftvmv. 

AMTANAS VILIMAS 
T»1. 374-1881 art* 37M996

r'Alo bKAlTiPL 1K DAK KI 

Tus PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

New Yorko valstijoje respub 
(ikonų tikėlė laimėjo buvęs Ka 
jifornijns gnhematcrus Ronald 
Seagan, gi Connecticut valsti
joj — savo gimtinėj — laimėj 
George Bush.

Nacionaliniam suvažiavim ’.i 
R. Reagan turi 293 delegatu«. 
G. Bush — 68. kcng. John E 
Anderson —._J5, o kiti—p-> 
mažiau. Nominacijai rėikalnigi 
398 balsai. Iš viso Resnu' likom 
partijos suvažiavime d l 
(99-Į; turį teisę balsuoti 
gatai. O

va- 
del

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 /

; MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1879 - 1925
buvo jsteigtas istorinio abiejose 
provincijose tyrinėjimo centras}
- Rytų ir Vakarų Prūsijos j pasiskaityti apįe Vilniaus' uni- i 
kraštų tyrimo komisija.) ] versiteto “didelę reikšmę” mū-: 

Kitas, tos komisijos steigėjas, j su tautai, maniau, kad kas riors 
iš mūsų literatūros .istorikų ar- i 
ba kuris nohs njūsų premijuotų 
heo L- maironių prisimins, kad.4 
1979 m. praėjoų šimtmetis nuo 
Lietuvių Literarinės Draugijos 
Tilžėje įsteigimą Bet .to >nebu- 
vb. Todėl noriu lietuviškai ^vi
suomenei primigti, kad Lietu
vių: Literąrihės draugijos reikš 
mę lietuviuy kalbai -neturėtume 
pamiršti. * L - y. •

i \ ; 7- (Pabaiga) '

prof. dr. Keyser, rašė apie nau
josios institucijos tikslus:

“Es galt,: das’ seit Jahrhunder- 
ten im Preussenland verwur- 
želte Dcutschfųin seiner B’evoėl- 
kerung gegėn Verleūmdung und 
UnterdrūcŽiing zu šchūtzen; es 
galt, das Ąnfėčrt dės deutschen 
Vblkeš aul den Besitz dėr Land- 
schaften an Weichsel, Pregel 
and Memet žtr begfunden.” 
<-.(Rėikėjd apsaugoti jau šimU 
mečius Prūsuose įsišaknijusį vo- 
kiškumą hub šmeižto ir paver-

Rytų ir Vakarų Prūsijos kraš- gimo; reikėjo motyvuoti vok’ie-j _ - .- . r
hi tyrimo komi^ja). Apie jos at-, čių tautos teises į Vydos, Prreg-j tūkstanČiuSjUŽrašųj-pastabą, , me- 
-r adimo priežestmgumą Dr. kaus ir Nemuno kraštų nuosa-

čiuje įsteigė “Die Historische 
Kommissi'vi fūr ost — und west- 
preussische L a n desforschung” 

r? : • Leonardo da Vinči paliko

’o-streu^eris rasė:
“Die Bedrohung der Provinz 

—lurch die polnische und teils 
?uch litauišche Propaganda 
nach c’em ūnglūcklichen Aus- 
Tang des 1. Weltkrieges hat die 
''escb.iehtliche Forschung in Ost- 
preussen. .’. Belebt. Im Jahre 
'2''3 entstand. in enger persoen- 
'icher Verbindung mit dem Sta- , 
atsarchiv, die Historische Kom- 
mission fur ost — und west- 
meusrische Landesforschung als 
Mittelpunkt fur die geschicht- 
liche Forschung in beiden Pro- 
nnzen..

(Po r.e'a'mingcs Pirmo pa-
saulinio karo pabaigos, lenkiš
kos, o iš dalies ir lietuviškos 
propagandos grasinimai provin- 
ūjai pagyvino istorinį tyrinėji
mą Rytprūsiuose... Palaikyda
mi1 artimą ssmenišką kontaktą 
su Valstybės archyvu, 1923 m.

:rrn ų rinkimų Taimėtėju tapo 
vnatorius Ed\var<i Kennedy. I>a- 
□ar Demokratu partijos prezi
dentiniu rinkinių lentelė tmpuxj 
pasikeitė. P ezidėntas Čarteris

. TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street------

J M-X Ave., Cicero
• Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

no ir mokslo braižinių, šimtus 
rankraščių įvairiomis temomis. 
Vienoj vietoj . jis taip rašo: 

>“1517 metai, birželio 16 d. Gy- 
i venimas gerai praleistas, šis pa
saulis tobulai sukurtas”. Tais 
pat metais jo dešinioji ranka 
buvo suparalyžuota (tada jis 
buvo 65 metų amžiaus) . Toliau 
rašė: “Miręs kūnas supus, ir iš
nyks”. Jo gyvenimo draugės, 
pinigų vagišius, menkas daili
ninkas Francesco Melži sako: 
“Ne, maestro'! Žiūrėk, kokius 

. ‘ milžiniškus darbus atlikai rr pa-
Kur dingo jos protokolų kny-|nksi gyviesiems!” ‘^Beverčiai tie 

.  ...... ~’ i mano darbai
tegalima spėti. Manoma, kad jo <fa Vitrci. .
didele dalis teko Prussia muzie- 151 g metais. Da Vinči priklauso 
jut Karaliaučiuj^. ^Naciai per-: 15-ajam šimtmečiui, o Mičhel- 
knkštijc Lietuvių .namus Joki!-Į angelo — 16-ajam šimtmečiai, 
binėje į “Heimathauschen” ir jUCKiu niekad nesutiko.
išleido apie juos atskirą brošiū-j ______•' •
rą, kūrios du egzemploriai bu-' 
vo į Ameriką atvežti. Vieną tu- ■ 
rėjo A. Puskepalaitis, o antrą 
turi Dr. Gimbutas, Jei kas nors
iš mūsų patektų’ į Vokietiją ir ėftą savaitę d&taYo Hėrtnan 
turėtą progos pasidairyti Goet- TarhWer žudikė, jaunų moterū 
tihgeno “StaatsaYchyve”, gali- 
kartais užeiti kokių nors Lietu
vių Literarinės Draugijos pėd-

vybę.) y.

Komisija Apjungė vijrs isto-. 
rines,- literarihes ir archeolo'gi-j 
nes Rytprūsių draugijas, apjun
gė visus tyrinėtojus, paskirstė 
jiems darbus ir ėmė leisti jų pa
rašytus veikalus^

Į tokią Komisijos apimtį Til
žės -Lietuvių Li'terarinė Draugi
ja neįtilpo; jai’ nebuvo skirta 
jokių darbų, jai .įr nebuvo skir
tos jokios pašalpos. Dėl to ji 
1925 m. turėjo užgesti.

gos, biblioteka it kitas turtas

NETIKĖTI NEW YORK! 
IR CONNECTICUT RIN 

KIMŲ REZULTATAI

295

'N furi 751, 0 sen. Kennedy turi sakų. _
J— 395 balsus Nacionalinėje demo- 

kra'ų kcnvpncijoje.
Ncm-’naciiai laimėti reikia

19. Pabaigos žodis

Nuo 1230 iki 1525 m., t
New Verk? ir Ccnreclicut 1.366 balsų. Konvencijoje daly- 

zalstijdse demokratų tiksle pi”- vaus 3,331 demokratas.

y.
metus, lietuvių tauta atsi

laikė prrėš dviejnš vokiečių ka-

!T3S A4mj4Z.6IMGr

I On bSUSSEX.ENQANO, OAlfcA

THERE B X) Ov/----- A doco
Hnx PRooucER—Tvrr smokes a Pį^T 
JREGLRARU/—

THE DUKE OF euQGuNOy į LOST HIS HAIR ROOM ZX SEVERE X ILLNESS IM IASI. MOQE THAN 
500 MD8LES SACRIFICED ThEiR 

50 the Duke might 
£3^ /X77" feel conspicuous’

i”, Atsakė ma'estro 
Jis nifrž Paryžiuje

Chicago®
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AMSULANSC 

PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

MEAT MOOTS* 
6se OP DRIED SKIM-MILK PHD 

f SurūERMIUC IN MAKING 
CERTAIN TYPES OF \ ’

LIQUID 
MERCURV 

CAN 8E FoeCEO 
through 3 
mewes OF 
soL/o srm /

•tHERe ARE

SfbTS IN TH5
UNt 

ItfltKSECTiOHS

figE SU8-H0gMfiLl

PATRAUKS TEISMAN 
GYDYTOJO ŽUDIKĘ

WHITE PLAINS, N.Y.-^- Pra-

mokyklos vedėja 36’ metą avi
žiaus Jean Harris buvo paleista 
iki teismo. Ji prisipažino; kad 
ji paleidusi kulką į “Scarsdale 
Metikai Diet’’ knygos autdrii). 
Ji aiškino, kad ji nenorėjusi jo 
nužudyti, kad (ai buvęs nelai
mingas atsilikimas. Ret dabar, 
kai reikalas ger’au ištirtas, bus 
siekiama .Tcafic Harris apkaltin
ti žniogžudyslė.

Auk«o uncija trečiadienf
kainavo *5’16

know Your heart

t5eJ| >‘TT-

» i ■

>£ARUUND

-heastO

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3807 Šo. LlTUANICA AVE. TeL: I Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
. • 1446 Šb. SOth Avfe, Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 S*. LiTUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1x38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
J: 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

P.J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

9ADIJO iKIMOS VALANDOf 
Vhe* U WOPA

Lktuvty kalba: kasdien nuo pir- 
tnadienie iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL' yak.~ šeHadieftiatg ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vt4i|» A Matu DSukirt
TtUS HBwAeck M413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 40629

TeL YArds 7-1911

Stop itching fast of external 
vaginal, rectah add other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCdZENE* Use Onfy as 
directed The medically proven 
creme for Į" ' “"■* “ * ...*
itching. c ■ ___BHOZE.V

Naujicuosr Chicago, 8,111. Thursday. Mniih 27. I'.iso
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We’ll help you make the right move.

PATIKSLINIMAS

GOOD PAY

346-8880

Advokatas

Naudingi patarimo

Infliacija daugiausia palĮe-

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 

- 2646 West 6<Hh Strwf 
Ttl. REpublic 7-1941 :

ELEKTROS IR VANDEN 
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

l 434-6828 •

FOOD SERVERS 
WANTED

GOOD PAY
346-8880

— Dirvos koncertas Įvyks Die 
vo Motinos parap. salėje balan 
džio 12 d. Programoj dalyvaus 
sol. Birutė Dabšienė iš Los An
geles. Jai -akompanuos kompoz. 
Jonas švedas.”?

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878: 
839-1784 arba 839-5568.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti* ar apdrausti savo nuo
savybę Chlcagoje -ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 

užeiti į mūšy Įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namu pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and operated

tik 94 dolerius.

— New Yorkę greičiausiai au? 
ga Staten Island skyrius. •

age children. Live in, -p salary. 
Necessary to work Wedn. thru 
Sunday, inc. Call before 4 p-m.

388-2116

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P.'NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, JĮĮ. 60632. Tel. YA 7-5980

F. Zapolis, Agent 
3208 lį W. 95th Si 
Evarg. Park, ni. 
60642, - 424-1454

C A S H I E R

Hours: 5 A.M. to 2 P.M. 
Profit Sharing, Other Benefits.

“Sb. W1W Market Area.
Call CRAIG
819-7700

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS ■
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJOS PUMPUTIS

4514 S. Tahnan Avė. 
Tai. 927-3559

HOUSEKEEPER
Live in. Near North. 2 children. 
Off Sat noon, Sunday Evening. 

All household duties.
Own room, bath & TV.

Weekdays call 236-4500, 
Night* & Weekends: 943-7565

Namai, Žemi — Pardavlmei 
REAL ESTATE FOR SALS

M. i I M KUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
/ . iymai ir kitokį blankai.

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 

iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 
9 vaL ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
TcL 776-5162 arba 776-5163 

2649 West 63rd Street 
Chicago, UI. 60629

14k Gold Charms - 30% off

HOUSEKEEPER 
for lit* housekeeping, no cook

D t M E S! O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis: ;•

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVB.

523-8775 į '

— MontrealioĮlituanistinė mo
kyklą^ ruošia vakarą-balių ba
landžio 26 d. 7 vai. vak. Aušros 
Vartų parap. salėje ir kviečia 
atsilankymu paremti. Mokyklos 
yedėja yra Monika Jonynienė,. 
Tėvų komiteto pirm-. Romas 
Verbyla.

Toronto Lietuvių Namų' 
Moterų Būrelis ruošia Velykų;

BY OWNER, MARQUETTE 
PARK, 4 BDRM. BRICK. 

Call 476-3389

archyvo vedėju, Mj 
informacijai, 

įvairiems rei-į

REIKALINGA PATIKIMA MO 
TERIS, rinkoje pageidaujamų ii 
greitai išperkamų dešrų garny 
bdje. Patyrimo nereikia, bet rei 
kia susikalbėti angliškai.

Kreiptis iki 1 vai. popiet.
Tel 243-8826HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Derblnlnkp Ir Derbininkly

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

HELP WANTED — FEMALE
Darblnlnky Reikta

— Onos Razutienės vadovau
jamas Los Angeles lietuvių tau
tinis ansamblis “Spindulys” iš
leido lietuviškų dainų plokštelę 
Ansamblio metinė Jaunimo 
šventė įvyks birželio 8 dieną 
■Veteranų salėje.

' — Los Angeles lietuvių radijo 
valandos balius įvyks balandžio 
12 d. šv. Kazimiero parapijo’s 
salėje. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Balandžio 19 d. ten bus šaulių 
metinė vakarienė ir šokiai. Pia
nisto Antano Smetonos koncer- j 
tas įvyks balandžio 27 dieną, j 
Ruošia Lietuviu Bendruomenė, i

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. St, Chicago, BL 60629. — Tet WA *-2717 

V. VALANTINAS

Namel, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL*

stalą balandžio 13 d 1 vai. popiet 
Karaliaus Mindaugo menėje.

‘ Jos taip pat globoja dail. Jurgio 
Juodžio kūrybos parodą, kuri' 
įvyks balandžio 12 ir 13 d.

1 ' i
į — Aldona Veselkienė išrinkta* 
' Lietuvių Tautodailės Institute; 
naujai įsisteigusio Čikagos sky-Š 
riaus pirmininke, J. Paštukas 
— vicepirm., L. Aleksienė-sekr.,: 
J. Smilgienė — ižd., C. V. Bal-j 
trainaitis
Krauchunienė 
P.. Vaitaitienė 
kalams. Revizijos komisijon iš-į 
rinktos: Sės. M. Mercedes, A., 
Eivienė ir B. Bulotaitė. Balan; 
džio 18 d. 7:30 v. v. Jaunimo 
centro kavinėje skyrius ruošia 
leidinio “Lithuanian National 
Costume” supažindinimą su vi
suomene. Dalyvaus knygos au
toriai ir LTI steigėjai dail. Anas 
tazija ir Antanas Tamošaičiai. .•

— Mokyt A. Užgirienė ir L 
Tijūnėlienė pakviestos paruošti 
vaikų darželio ir pirmųjų sky
rių mokiniams skaitinių knyge
les. Jas išleis LB švietimo ta-

— Antanas Bendoraitis iš Mar 
quette Parko, pratęsdamas pre
numeratą, įteikė $5 auką. Dėkui.

— S. Šakienė išrinkta Lietu
vos Dukterų Draugijos Los An
geles Skyriaus pirmininke, A. 
Vaicekauskienė — ižd., I. Luther 
— sekr., E. Sirmantienė ir Mas
keliūnienė — socialiniams rei
kalams.

14k Gold Earings — 30% off

14k & 18k Religious Medals - 30% off

Everyone has chain fever and we’ve 
got the selection and prices to prove it 

All styles... all widths and 
lengths... an great value and all 

in 14k gold komJia^ 
40% off

— K. Donelaičio lituanistinė 
mokykla Washingtone ruošia 
koncertą Latvių namuose ge
gužės 3 d. Programoj dalyvaus 
sol. Aldona Švedienė ir kompoz. 
Jonas švedas. -- >

e Seniau ir dabar kai kurios 
moterys mėgsta dėvėti skrybė- j 
laites su tamsiu vualiu, den-} 
giančiu pusę veido. Tačiau to-J 
kies skybėlaitės, suteikiančios 
moterims elegancijos, netinka 
dėvėti jaunoms mergaitėms. Jos 
jas dėvi, kol sųzand paslaptį, ku
rią visoms išduosiu: pirminis 
vualio tikslas ^yra sjėptį^ veido 
raukšles, taip pat išreikšti ge-į 
duląi iirktiei

>š m. kovo mėn. 8-10 d. Naiį-i 
jienų Nr, 48, trečiame puslapyj 
buvo patalpinta Kanados lieti-j 
vių ir kitų Sovietų Sąjungos psfc 
vergtų tautų piliečių demonstra-į 
cijų Toronte nuotrauka, po kti-į 
ria buvo atspausdintas vienap 
toks pasakymas: “Jie praėjo pr|. 
Sovietų konsulatą”. Straipsniu; 
autorius to sakinio neparaąęš. j.

Toks po nuotrauka Naujieno
se atspausdintas sakinys tilpo 
dėl neapdairumo. Demonstraet- 
jų aprašymų -autorių p. J. Šar 
rapnicką atsiprašoma. N. R. ■

i ir jflom.us dalyjęaj
LlJll, <'';**»• it .
©Federalinė^ valdžios, agen

tūros įparejgojo maistp” gamin
tojus dėti ant kanuakįlbėi stikli
nių indelių naujas etiketes. Jo
se bus nurodyta kjękis cukraus, 
potato ir sodiurfioųtaip pat’ rie
balų .kilmė, jei jų . yra 10%; ar 
daugiau. Bus pašalinta iš etike
čių garsiną išsireiškimai, kaip 
žemo cholesterolingumo ir pana
šūs. Dauguma taupių šeiminin
kių perka produktus- be garsi
nančių bei puošnių etikečių, o 
tik su produkto pavadinimu. Ge 
nerik produktai gaunami kai ku 
riose didesnėse krautuvėse.

jdydžio sakalų kailio paltas kai
navo $25,01 -0. Dabar toks paltas 
kainuoja $75,000. 14 uncijų skar
dinėlė kaviaro tada kainavo $15, 
gi dabar $300. Bonka ^konjako 
1940 m. kainavo $4, o dabar $13.

© Ekonomistai apskaičiavo, 
kad 3.9 dalykų maisto paketas 
:čikrigoje kainuoja '$163, o už 
jį čikagiečiuį reikią.įdirbti .15 
valandas. Tokio mieste toks pa
ketas kainuoja $292 ir už jį^ja- 
ponai turi dirbti '136 valandas. 
Mažiausiaimoka . Mexico City 
gyventojai
bet už juos turi dirbti 189 va
landas. Pagal valandinį ’ątl jgj- 
nimą Amerikoje pragyvenimo 
lygis yra aukščiausias.
i ’ . • f r i <1
į © Population Reference biu
ras’’praneša, kad per metus pa
saulyje priauga 74 milijonai 
žmonių, arba per dieną 200,000. 
Nurašius ^mirimus,, kiekvienais^ 
petąjęįpašaųlyją špadaųgėja vieš, 
nastjhilijonas žinonfų^ftieš 
in. pasaulyje -buvo 2 ’bilijonai, 
jdabąr yra 4 bilijonai, o-šio šimt 
inečio1 pabaigoje numatoma bus 
6 bfHjbnai žmonių.*

Į 9 Pirmą kartą stennografija 
panaudota Graikijoje, vadina
mojoje Aleksandrijos mokykloje 
Bet labiausiai ji paplito 100 m. 
prieš mūsų erą Romoje,'garsaus 
Romos oratoriaus Cicerono epo- 
čhoje. Ciceronas norėjo, kad jo 
gausios kalbos būtų atkuriamos 
pilnutinai bei tiksliai ir saugo
mos ateities kartoms. Jis laikė 
huolatini stenograiistą Teroną, 
ęe kurio nesakydavo jokios kal
bos. Netgi su draugais Ciceronas 
susirašinėjo stenografijos būdu.
Į © Prieš penketą metų buvo 
galima telefonu užsakyti ir pa
siųsti gėlių buketą ar dėžę sai- 
dairjių į bet kurią vietą. New 
Yorkp mieste įsisteikė Tele-wi- 
įe, Iirc/kuri priima telefonu už 
sakymus ir pristato į bet kurią 
j'ietą Amerikoje per 48 valandas, 
Keikia turėti Visa arba Master 
Charge kortelę. Mažiausia užsa- ’ 
kymo suma yra 30 dolerių, ku
rių 20 yra geros rūšies vyną, o lO 
už pristatymą ir įvairius mokes
čius. . :

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKAUMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

Naujienų rėmėjas iš Mar- 
į.I quette Parko atvyko į Naujie- 
• nas šiomis negando dienomis su 
i padrąsinimo ir paguodos pareis 

kimais, taip pat su pradėta or
ganizuoti parama. Jis įteikė sa
vo $20 auką, taip- pat žinomo 
gydytojo $30 ir vieno kunigo 
$10 auką. Dėkui už pareiški- 

I mus ir už aukas.
i ,
1 — Edvardas Papendik iš Mar 
i quette Parko, nežiūrėdamas su- 
i sidariusios blogos padėties ir 

skleidžiamų gandų apie Naujie
nų uždarymą, pratęsė viene- 

I tiems metams prenumeratą ir 
j įteikė penkinę už. kalendorių. 
Dėkui lūžy vizitą, • naudingus . ir 

i įdrąsinančius pareišikirnus, ir 
i až auką. ! *; s : i -
! i’ — Amerikos Lietuvių Tarybos 
, Cicero skyrius, padėkos -ženk- 
^n už informaciją, paskyrė Nau 
jenoms $15 auką ir ją atsiuntė 
įr spaudos bendradarbį S. Pąu 
Suską. Dėkui valdybai ir vi- 
^>ms sudarančioms šį jungįnį 
įganizacijoms bėi jų nariams.

— Antradienį buvo prisaik
dintas naujas Canterbury vys
kupas. Jis. vadovaus, Anglijos 
bažnyčiai, kuri visame pasaulyje 
turi apie 70 milijonų pasekėjų.

TORONTO NA&JIFNOS į
(AtkellaMSZįįlJjj. ji

Susirinkimas praėjo labai dai{ 
nioje’ nuotaikoje ir buvo-baigta s! 
sugiedant Tautos himną;/ i 

----------------- J. šaraphickas į

F'ETRAS KAZANAUSKASj Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL Virginia 7-7747

Hinsdale — Quality Home
7 Room Brick Bilevel. 3 Bedrooms, 
1% Baths, Lge. Kit. w/eating area, 
Florida Rm., Family Rm., Laundry 
Rm., 11 Closets. 2-Car Att. Garage 
w/elec. eye. 4 Blks. to R.R./express. 
20 min. to Chgo. No need for 2nd car.

Owner retiring. Way below 
market value! .$124,900.

Call 325-4994

’ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar- 

, ganizacija, lietuviams ižtiklraai tarnaujanti jau per 92 metus. į
SA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 4 

darbus dirba. / E . . / ę
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Į SLA — įmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu R

apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. 9LA neieSko pelno, 
narna patarnauja tik aavikalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gali
I Susivienijime apsidrausti iki 810,000.
| ' ■' •
| SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, deklanfiain 
aukštojo mokslo ir ju gyveninio pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
|l,000 apdraudė suma temoka tik S3.00 metami. -

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės
I į savo apylinkės SLA k
į mielai pagelbės 1 SLA

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centra: *

, LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 100CH / 5

Į . >07 W. 3Ot* S», \ t
J* \ ' TaL 012) Sa-2211 V
J <V. V . ,5

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system s own natural 
rhythm. Gently, comfortably, over
night In the morning, you Ye right 
back on schedule Smoothly, com
fortably, every time. That’s why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder. That’s right £x-Lax piJTsr 
For occasional use
Take as directed. EX-LAX

•4 BUTŲ mūrinis Lemonte.

• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone. j

» RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Young Americans for Free
dom, studentų, jaunimo ir jų rė-

I mėjų prieškomunistinė^organi- 
! zacija, ruošia Vidurvakario da
linių konferenciją balandžio 12 
ir.13 d. Madison Inn viešbutyje,! 
601 Langdon. St., Madison, WisJ 
YAF organizacijos darbuose da-| 
lyvauja keliolika lietuvių, ir jie,ar 
yra organizacijos vadovybei ge 
rai žinomi ir gerai vertinami. 
Informacijas teikia. YAF cent
ras, Route 1, Box 1002, Wood
land Rd., Sterling, VA 22170.

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA, 434-9655
• . . - (Pr-)

• SPECIALI 20% NUOLAI 
DA PRISTAČIUS ŠI SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teždiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir . kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bed pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento • prie Archer.

TeL 247-5081 (Pr.)
— Horoscopes or Astrologica 

Tarot Card Readings. Saturday
II to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro- 
'tfgers. (Pr.)

HOMEOWNERS POLICY

Overnight Wonder. 
Pill for Constipation
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