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AREŠTUOTAS VYKSTANTIS NUŽUDYTI i
PREZIDENTĄ RONALD REAGANA

“"’taip PAT JIS PLANAVO NUŽUDYTI VALSTYBĖS
SEKRETORIŲ IR VIENĄ SENATORIŲ

WASHINGTON, D.C. — Ant
radienį New A'orke areštuotas 
22 metų vyras- Jis turėjo pilną 
šovinių 32 kalibro revolverį ir 
klausinėjamas pareiškė, kad bu
vo pakeliui į sostinę nužudyti 
prezidentą Reaganą. Sekantis jo 
taikinys būtų Valstybės sekre
torius Aleksandras M. Haig Jr. 
ir senatorius Jesse Helms, res
publikonas iš šiauės Karolinos 
Būsimasis pašikėsintojas ar žu
dikas yra Edward M. Richard
son -iš Drexel Hill, Pa. Arešta
vimo aplinkybės turi netiesiogi
nius ryšius su buvusiu atentatu.

Richardsonas parašė. laišką 
aktorei Jodie Foster, Yale .uni
versiteto studentei, kad jis 
vyksta į Washingtona nužudyti 
prez. Reaganą. Aktorė Foster 
tą laišką perdavė JAV pareigū- 

-fianrs. Nežinoifras^ astirniT'-jai te
lefonu .’grasino išsprogdinimu. 
Policija ir slaptoji tarnyba nu-, 
statė, ka-d buvo' telefonuola iš 
608 kambario Park Plaza vieš
butyje, New Haven, Conn. Kam
baryje rasti t£ys 32 kalibro šo
viniai, prez. Beagaiio paveikslas 
su -ženklu’ ir užęašįj “Pa
smerktas mirčiaiT..Tert pąj ras
tas laiškas, adręsuotas.^fe^stų 
Jėgoms”. Jame :|fąd
prež. Reaganas 'tii^^mirtij o 
Amerika--, turi -Ėtukreipta 
kairėn. Jei nep.^#ktų nužudyti 
prez.ident0,4teti- -būtų -žudomės 
liet kuris žinomas dešinio spar-___
no politikas. Laišką pasirašė , stebėjo,

PENSIJOS AMŽIUS 
NUO 68 METŲ

WASHINGTON. — Kongreso 
pakomitetis, svarstydamsa so
cialinio aprūpinimo klausimą, 
nutarė pensijos amžių pakelti 
iki 68 mėtų. Anksčiau buvo 65 
metai ir.tas įstatymas buvo pri
imtas prieš 45 metus.

Anksčiau buvo galima, sulau 
kęs 62 metų, išeiti į pensiją. 
Pakeitus įstatymą, metai palik
ti tie patys, bet iš pensijos at- 
skaitys 36%, o anksčiau atskai
tė tik 20%>. šis Įstatymas, jeigu 
jis bus priimtas Senato ir Atsto
vų Rūmu; pradės veikti tik po 
10 metu. . r

Vienas naujausių erdvėlaivių nešamas j Floridos pakilimo laukas. • ;

RYTOJ, PENKTADIENI, PAKILS 
ERDVĖLAIVIS “COLUMBIA”

“Liaudies teismo” įgaliotas Ed
ward Richardson. Teismas jam 
uždėjo pusės milijo'no dolerių 
užstatą. - 4^

TRichardsonas areštuotas New 
Yorke, Manhattan Port autobu
sų stotyje. Jis važiavo iš New 
Haven į Filadelfiją. Pas jį ras
tas 32 kalibro revolveris. Pasta
ruoju-melu jis gyveno su tėvais, 
o kiek anksčiau Floridoje. Nuo 
praeitų metų gruodžio iki š. m. 
kovų mėn. 6 d. jis gyveno pas 
seseris Janet ir Betty, Lake
wood, Colorado. Už keleto my
lių, Evergreen, Colo., gyveno 
John W.’ Hinckley, Jr., kurio jis 
niekuomet nepažino ir jokiij rei
kalų su juo neturėjo. Tačiau 
laiške aktorei Jodie Foster: jis 
rašė, kad užbaigs tą, ką Jotai W. 
Hinckley Jr. pradėjo.,

Seserų pareiškimais, Edward 
M. Richardson buvo normalus 
jaunuolis, nieko nepasižymėjęs 
studentas bei sportininkas. Pas
taruoju metu jis nedirbo.

MOKYKLŲ APRŪPINIMUI 
NEK0LS MOKESČIŲ j

Chicagos mokyklų apTūpirii- 
mui-nėra reikalo mokesčių kel
ti, pareiškė burmistre J. Byrne. 
Jeigu ir būtų šis klausimas. ke
liamas asamblėjoje,

• remsiu.
Burfnįsfiėj taip pat panešė, 

. kad jf '-buš-^i^iųga naĘųja^-dįų- 
matyfarii žmblę^įų. pe^^ėfSr- 
autobusais, sprentKįgnt integra- 
cijoSį įtręįlemą, kurį- yra su
rišta' su^iįioTceščių' ' nekilnoja
mam turtui pakėlimu.; .

. Naujoji jiokyldųksųperintėn-, ___ ...
dentė į šias burmisfrės pasta- erdvėje ir yra Įsitikinę, kad jie-»ųeje(as 
bas tiesiogiai neatsakė; tik pa-

- k'ajį jeigu nenorima 
mo'kyklų uždaryti, reikia suras
ti prfemoniu jas laikyti atdaras. į

VARTOS NAUJAS PRIEMONES PAKILIMUI,
5 --itFrOKIAJS B U DA IS KĖIS KIHm ' ' -

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Rytoj, balandžio 10 d. rytą nau
jas erdvėlaivis’“Columbia” pa-

LIBANE PLEČIASI 
KARO VEIKSMAI

BEIRUTAS (AP). — Nežiū
rint pakartotino kreipimosi nų-

aš jo ne-Skils Į erdvę, jį valdys du astro- 
nautąį£;ą<2*Q metų lakūnas John

metų Robert e I traukti' kautynes, antradienį su- 
^fppen'; Pilnasis bus erdvėląi- j ^t^ėjo kautvnės tarp Sirijos 
•vio kapitonas, o antras bus JO j kariuomenės taika 'saugojančių' 
padėjėjas. Abu buvo patyrę ir j fa. kriįš(-.ionia ; milie i jos
gat^-lakūnai, abu labai gerai 1 sostin-je- ir "rytų Libane. ’ 
sų^pažinę su erdvės skriejimo? - “
dėsniais, abu labai gerai pazis- mjnosvaidžius. 
- z z 1 t • * T • • 1 _ tf • _

— -.Buvęs kandidatas j Baltuo
sius Rūmus John Anderson pla
nuoja steigti trečią partiją. Jo 
pareiškimu, respublikonai bėgte 
bėgaij dešinę, demokratai suka 
ratu.- Žmonėms reikia naujos 
politinės krypties.

— Statistikos biuro žiniomis, 
net 57% mokinių gauna mokyk
lose priešpiečius, bet yra aukš
čiau nustatyto neturtingumo ly
gio. Apa§l0% gaunančių maisto 
kdrteles nėra neturtingi.

KALENDORĖLIS

Balandžio 9: Kleopas, Rasa, 
Linksminę, Garnis, Džiugas.

- Saule teka 5:21, leidžiasi 6:24.
Oras’ debesuotas, ta.' A

Jordano karalius pažymėjo, 
kad žydai atėmė Jeruzalę,' 
tddėl jis ir skaito Izraelį di
džiausiu arabų priešu. Da
bar Žydai Steigia savo kok>- 

teritorijoje.

pusės panaudojo artileriją ir 
. Nukentėjo Bei

ruto karo ligoninė. Į ją pataikė 
; artilerijos sviedinių.

Krikščion i ų dom 1 n u o j a m ame 
Zahle mieste sirijiečiai sugriovė 
Libano- Raudonojo-. -Kryžiaus 

Erdvėmis skrieti mokėsi ne medicinos centrą. Palikta be 
tiktai šie du lakūnai. Buvo pa- priežiūros 50 sunkiai sergančių 
ruošta visa gabių lakūnų grupe, į ligonių. Milicija praneša apie 
kad į erdvėlaivį galėtų sėsti kiti, Į sėkmingą užpuolimą Chaura si- 
jeigu kuris iš pirmųjų būtų ne- rijiečių bazės.
galėjęs kilti į padengės dėl ligos 
ar kitos priežasties. Jeigu kas 
atsitikiu pirmiems, pavaduoto- ril,s yą'K‘“•“Ų’*T' 

,nkūnai John j basadoriais Barate .r 1
Richard Tru-lJis P”“ ''■"T” v,s ’ . į

■ {spręsti problemas, laikos po- 
Į kalbioms susirinko Libano pre- 
; zidentas Elias Sarkis, Sirijos už- 
I sienio reikalų ministeris Abdul 
j Halim Chaddam ir .rnusūlmėftių 
vadas Shafik Vazzan.

ta “Columbia”, gali orientuotis

du sėkmingai pakils j erdvę, at
liks jiems skirtus uždavinius ir 
laimingai nusileis.O

Tuo tarpu Valstybės sekreto
rius A. Haig matėsi su JAV am-

SEKR. HAIG NEĮTIKINO 
SAUDI ARABIJOS

RIJADAS, Saudi Arabija. — 
Sekretorius A. Haig bandė Įti
kinti Saudi : Arabijos valdovus 
af>įe grešitttti'Soviėtų W jėgų 
Įsiveržimą Į Artimuosius Rytus, 
bet jam nepavyko Saudi Ara
bijos vadovybės įtikinti. Jis nu
rodė, ką rusai yra padarę Afga
nistanui. bet Sąudi Arabijos ir 
susitikime taip‘ pat dalyvavę. 
Jordano pareigūnai .yra įsirikiU 
nę, kad arabams .didžiausiąją":. 
Nojų sutlaro Izrąėįis ir joTeks.- 
pansibnistinė.politika. ~

Abi j Sekretorius J IJig. labai apgai
lestavo;' kad jam nepavyko Įti
kinti šių dviejų valstybių valdo
vų. Iš Rijado sekretorius skris 
tiesiai į Romą pasitarti su ..Ita
lijos premjeru ir-užsienio reika
lu, miništeriu. j

LYGIOS Jį:£SĖS<ĄIOTE- 
R1MS EKONOMINIAME

APRŪPINIME t

W A SI IINGTON.— N epą rt irūs 
kongresinis komitetas" partrcŠ^ 
Įstatymo' projektą, sulyginantį 
moterų aprūpinimą e------------

. LENKIJA SUPA 170,000 GERAI 
PARUOŠTU SOVIETŲ KARIŲ

WEINBERGER REIKALAUJA ŠIAURĖS ATLANTO TAUTAS 
SUSTIPRINTI APSAUGĄ

BONA, V. Vokietija. — Pra
goję Leonidas Brežnevas pa
reiškė, kad Lenkijoje Varšuvos' 
pakto valstybių manevrai pasi 
baigė ir Sovietų karo jėgos nesi
verš Į Lenkiją, nes lenkų vyriau
sybė pati pajėgsianti sutvarkyti- 
savo vidaus reikalus.

1

| Europoje pajustas atslūgimas,, 
nes Brežnevas, leidęs čekoslo- i 
vakijes komunistų partijos va
dui Husakui iškoneveikti savo 
kaimynus ir daugumą čekų 
partijos narių, kadaise siekusių 
tų pačių tikslų, parodė visam 
pasauliui, kad jis- su parsidavė- 

. liais nesiskaito ir į juos nekrei
pia jokio dėmesio.

Brežnevas .susirinkusiems pa
sakė, kad rusai savo karių į Len
kiją nesiūs, bet tikrovė yra vi
sai kitokia. Brežnevas visuomet’ 
-vienaip. pasakoja,4>et kitaip dar 
To. Praeito antradienio popietę 
JAV kraštd apsaugos sekreto
rius Caspar AVeinberger Vokie

i joj susirinkusiems šiaurės At
lanto valstybių karo vadams i;

. politikams parodė, kiek Sovieto

IR PASIRUOŠTI KOVAI

—Izraelyje nuomonių apklau
sinėjimo grupė duoda Darbo par
tijai 64% balsų, o Begino par
tijai tik 24%. Rinkimai į parla
mentą vyks birželio 30 d.

i !

— Italu spauda labai plačiai 
aprašo žudiko Mario Moretti su
ėmimą. Sako, kad jo areštas bus 
labai skaudus smūgis Raudona
jai brigadai ir komunistams.

—■ Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $507.

mentu gali paleisti Į Lenkiją 
600 galingų atomo bombų ir iš
naikinti visus susisiekimo bei 
pramonės svarbesnius centrus.

Sekretorius Weinberger pata
rė nekreipti tiek dėmęsidį Brež
nevo pareiškimus, kiek 4 susi- 
dariusią padėtį. Jis patarė ati
džiai išanalizuoti ką tos fotogra
fijos rodo ir apsisaugoti nuo ga
linio pavojaus visai Vakarų 
Europai.

Pirmas atsiliepė Vokietijcs
^ąriuonieriės' vadovybė 'yra su- kancleris Helmut Schmidt.-Jis

jais numatyti lakūnai John! 
Eagle, 48 metų, ir L--------  _
ly, 43 metų.

“COLUMBIA” DIDESNĖ 
IR SUNKESNĖ

Naujai pastatytas erdvėlaivis 
yra daug didesnis ir platesnis- 
už tuos erdvėlaivius, kurie kilo! 
j erdvę prieš dešimtmetį. Senais* 
laikais erdvėlaivį jškeldavcir vie- Į

NUTEISTAS BUVĘS .
HIPIŲ VADAS

nas galinga^. motoras,- o^ŲCo- J NEW Y-ORKAS, N.-Y.— Buvęs 
lumbią” iškŽs ir nlar dų> pridė-i Hipių vadas Abbie Hoffman na
tiniai motorai, kurie'galės leng-| teisias tris metus kalėti už nar
siau iškelti pageidaujamon jkotikų pardavinėjimą. 1973 me- 
apkštumon erdvėlaivį. . r.,

Seniau nusileidimas būdavo
labai pavojingas, tuo tarpu da
bar “Columbia” 1
rinkti nusileidimo vistą ir gra
žiai nutūpti.

Paruošto projekto rėmėjai 
praneša, kad numatomas įstaty
mas neturės nieko bendro su 
dabar norimu pravesti taip va
dinamu “Lygių 

-rims” įstatymu, kurio įsigalio
jimui trūksta trijų valstijų pri
ėmimo.

Šis numatytas įstatymas lie
čia įvairias sritis ir turės daug 
palengvinimų ir pagerinimų tiek 
mokesčių, tiek' ir kitose srityje.

Prez. Rcaganas kiekvieną 
dieną stiprėja. Manoma, kad ne 
trukus jis galės vykti į Baltuo
sius Rūmus

— Nutraukimas pieno pro
duktam* —federalinės - paramos 
sataupys 105 milijonus doleriu,

— San Salvadore.nužudyti 23 
žmn'HėSį^ariami iarfcfeji. t

tais pardavė tris svarus kokai
no ir pasislėpė nuo teismo, pa
likdamas 10,000 dolerių užsta- 

turėlų pasi- tą. Po beveik 7 metų slapsty
mosi, jis pasidavė praeitų metų 
rugsėjo mėnesį. Jis prašė vals
tijos aukščiausią teismą skirti 
jam sąlyginę bausmę, bet tei
sėja Brenda Soldff pareiškė, 
kad tokie nusikaltimai reikalau- 

I ja kalėjimo bausmės. Teismo 
• salėje buvo Jerry Rubin, akto

rius John Voight, buvęs gen. 
'prokuroras Ramsey Clark ir dr. 
Benjamin Spock, visi aktyvūs 
1960 metų “revoliuciniame"' jau- 
ntmo judėjime. -----

t T MltThetų jau. žilstantį Abbie

padėkojo.JAV krašto apsaugos 
sekretoriui Weinberger už nau
jausias fotografijas, ir jis pil
niausiai sutinka su sekretoriaus 
nuomone apie susidariusį .pa
vojų visai Vakarų Europai. 
Amerika yra pasiruošusi padėti, 
bet Vakarų Europa turi savo gy
nyba rimtai susirūpinti.

Arokictijos kancleris pirmas 
oareiškė savo nuomonę apie šio
mis dienomis satelito' trauktas 

kusios 20 didelių Sovietų karino- I fotografijas. Jos parodo ne tik 
vietas, kur šiandien yra Sovietų 

.karo jėgos, bet jos parodo ir So
vietų karo jėgų judėjimą į pa
sienį ir į joms skirtas vietas. 
Fotografijos taip pat rodo ir ru- 
>ų atgabentas ginklų rūšis. Ru
sai turi 200 atomo raketų, turi 
laug artilerijos, kulkosvaidžių 
ir šarvuočių. »-

Fotografijos aiškiai rodo, kad 
rusai buvo' ir yra pasiruošę įsi- 
/er/.ti į Lenkiją. Lenkai gali pa
sipriešinti Sovietų karo jėgoms, 
>et rusai turi sutraukę tiek sto
ninių ir kitokių ginklų, kad pa
ys l.-nkai nepajėgtų pastoti 
iems kelio. Lenkijoje rusai su
neštų dideles skerdynes, nes jie 
.ra įsitikinę, Kad be skerdynių 
'■ovietų karo vadovybė I enkijos 
levaldytų. Praeityje buvo išti
ni tautų išžudymų, tie išžudy- 
nai vyksta ir šiandien pietų ir 
ėiaurės Afrikoje.

iki šio meto Sovietų Sąjunga 
.tepajėgė sukontroliuoti lenkų. 
Lenkija priklauso Varšuvos 
pakto valstyliėms, lenkų karo 
ėgoms vadovauja Sovietų karo 

mokyklą baigęs gen. Jaruzels
kis, bet jis komunistų partijos 
gen. sekretoriui pasakė, kad len
kų kariuomenė nešaudys j strei
kuojančius darbininkus. Dalis 
lenkų komunistų įstojo į Solida
rumo uniją ir reikalauja, kad 
unijose būtų demokratinė san
tvarka.; Nlaskva nepasitiki Len
kijos komunistais.

traukjįsf-karo jėgų Į Lenkijos 
pa.<jiėųg-.y’ ; ■ •

SėkĄetbrius Weinberger, paro 
•lė susirinkusiems fotografijas 
traiškius 36 mylių aukštumo! 
‘škeftįp.'saftįlito, kurios r.'do, ka 
da ir kur sutrauktos Sovicti 
divizijos; Fotografijos rodo, kad 
Smičių' kariuomenės vadovybė 
pačioje 'Sovietu Sąjungoje, če 
koslovakijo'je ir Rytų Vokietijų 
je aplink'Lenkiją yra suirau-

rnepė^ divizijų. Tos divizijom 
pradėtos formuoti praeitais me- 

-taįS'Tr kai kurios jų dar tur 
15% savo pajėgumo, bet kito 

ekonominė- Jau turi savo sąstato. Da 
bar Sovietų karinė vadovybė 
Lenkiją apsupo 170,000 Soviet!, 
karių, galinčių vartoti pačiu- 
moderniškiausios ginklus. Len 
kiją.supa ir 200 atominių Sovie

Teisiu Mote- ‘V raketų, kurių kiekvienoj.

-- Teroristai nužudė Italijos 
kalėjimo sargą už Raudonosios 
brigados nario Mario Moretti 
sulaikymą.

— ABC-TV tyrinėjimo duo
menimis, 73 procentai visuome
nės palaiko prez. Reaganą, 16% 
nepalaiko, o 11% nepareiškė 
nuomonės.

— Taupymo bendrovės sun
kiai verčiasi, nes dėl aukštų nuo
šimčių niekas nenori imti pa
skolų namams statyti.

yra trys galingos atomo bombos 
Reiškia, rusai b t kuriuo mo

Hfrffmaną teisman atlydėjo Jo
hanna I^werson, įsu kuria jis 
slapstėsi New. York u apylinkėse, 
o dabar kartu gyvena. s J

Helmut Schmidt

Kai 9A’:r. Weinberger paro
dė fotografijas, atvaizduo
jančias Sovietų karo jėgas 
aplink Lenkiją, kancleris H. 
Schmidt įsitikino, kad ame
rikiečiai turi tikslia^ infor
macijas apie Sovietų pavojų



-fiT. JOKŪBAITIS

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
galvotai panaudoti mūsų

Lietuviškasis jaunimas,Atminkime, kad j busimieji (arba jau esan 40 melų, kai mūsų kraštas savanoriai Lietuvos laisvei nelaisvėje ir prie gauti. Jie laisvai naudodami šioj 
krašto kalbą, gali labai daug 
pasitarnauti ir atsiekti savai į 
tautai per suvažiavimus, konfe-; 
rencijas, spaudą, radiją, televi-' 
ziją. Dar daugiau, tai per šio 
krašto valstybininkus, moksli
ninkus, senatorius, parlamenta- 

kultūrininkus, visuomeni-

(Tęsinys)
Dabar noriu prisiminti mūsų 

esamą ad>a būsimą jaunąjį Lie- Kiams įgyvendinti.
_ lavos savanori čia išeivijoje, tai 
.mūjaunimą
jau
Lietuva yra

^spaudoje, atskirtas geležine už
danga. Mūsų tautos patriotinės 
jėgos kasdien retėja rusifikaci
jos įtakoje paveregtame krašte. 
Lietuvis, už laisvę kovojęs, ir 
šiandien tebekovoja su šimte- 
iiupai gausesniu jo krašto pa-;

"Vcrgėju-okupantu. Mes čia išei- jrus, 
' vijoje (laisvajame pasaulyje) ninkus, akademikus, 
•"esame ta pati neatskiriama lie

tuvių tautos dalis, todėl nesame 
'atpalaiduoti nuo Lietuvos lais
vės kovos.

Laisvės kovai laimėli, mes vi 
*Lsi. o ypač patriolinių-kultūrinių 

organizacijų vadovai, turime iš
saugoti ir išlaikyti kiekvieną 
lietuvį tautiniai susipratusiu, o, 
svarbiausia, tai savo jaunąją 
kartą. Lietuviškasis jaunimas: 
savo įsigytą šiame krašte moks- į 
lą, savo energiją ir kūrybą, tu
rėtų skirti lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje ir Lietuvos nepriklau- 
somvbės atgavimui. Atsimlnki- 
me, kad mes, kaip lietuviai, visi ( 
esame atsakingi už savo tautos ! 
ąteltj. IMas dabar kuriame savo atei-1 
ties istoriją, kurią skaitys mūsų į 
ateinančios kartos. Skaitys apie 1 
ką? Kad sėdėjome rankas su
dėję ir, g 
neveikėme savo 
tos ir priaugančios kartos labui. 
Be išimties, mūsų visų šventa 
pareiga yra: leisti savo jauni
mą į lituanistines mokyklas, 
jaunimo organizacijas, stovyk
las, raginti juos skaityti lietu
viškas knygas, laikraščius, o 
ypač siekti aukštojo mokslo. 
J'ik lietuviškai subrendęs, kūrv- 

.^Jjingas jaunimas bus lietuvybės

s^-dfoašitj

riki

M. ŠILEIKIS -

r sau geresnę šeimininkę, 
girsiai suriko Motiejus.. . '

— Jeigu tu varai Joną išeiti, 
tai ir aš išeinu. Tu ieškai prie
kabių prie manęs!

Alena, pasakiusi tugs žodžius, 
krito į lovą ir pradėjo verkti, 

nos kalbą. — Ar Motiejus išėjo Jonas dabar suprato', kad jis čia 
nereikalingas ir nutarė buto' ieš-

gojau.
Jonas, apsirengęs eidamas į 

virtuvę, pasakė:
— Gerą rytą!
— Ar tu žinai, Jonai, kad...
— š-š-š... — pertraukė Ale-

■
I

Lietuvos laisvės bylai ginti, Į 
šiandien mums labai yra reika- i 
linga kitų tautų, o ypač gyvena
mojo krašto, parama, jų politi
kai ir valstybininkai. Tik kažin 
ir kodėl mūsų jaunimas mažai 
domisi politiniu šio — Kanados 
— krašto gyvenimu ir permažai jų yra labai nedaug, 
jame dalyvauja. Gal dėl to esą 
me kalti ir mes patys — 
ir suaugusieji?

Prisiminkime, kad 
dar spaudos draudimo laikais, 
lietuvė

loma ti jos, bendruomenės bei 
paskirų organizacijų tarpe, bet

šiuo laiku mes turime at- 
tėvai i kreipti ypatingą dėmesį į mūsų 

! ateitį jaunimą. Ne kas kitas, 
seniau, į tik m?s patys turime ugdyti ir 

skiepyti savo jaunimui patrio-
motina paslapčiomis, tizmą, meilę Lietuvai, meilę irt ledų varvekliai byrėjo ant že- 

prie ratelio, mokino savo vaikus į pasididžiavimą sava kalba irLtoės į sniegą. Mažytė žibalinė 
kaityti lietuviškai. I gdė vaikų ir gražiais mūsų tautos papro-j lemputė, pastatyta ant staliuko 

širdyse tą didžią patriotizmo ir člais. Juk ir 1918 metų Lietu- !Jono 
pagarbos dvasią savo tautai, 
mokė gerbti ir mylėti visus lie
tuvių tautos didvyrius ir laisvės i Lietuvos jaunimas, 
kovotojus. O kaip dabar? Mes Į 

kad dabar jau yra mi 
ne- 

gerbūviu pertekę, nieko j ragina ir neleidžia savo vaikų 
pavergtos tau- i i lietuviškas - lituanistines mo

kyklas išmokti tos gražois lietu
viškos kalbos, tuo padarydami 
savo priaugančiai kartai didelę laisvės kovą, apsišarvavę moks- kas Pošius pąrėjo namo. Jonas

i darbą?
— Taip, išėjo, — atsakė ji. — 1 koti. Dar ilgai stovėjo žiūrėda- 

Jis man vakar sakė, kad matęs • mas Į Motiejų, kuris buvo už- 
mudu ilgai besikalbančius prie- stojęs jam duris, bet Motiejus 
angyje. Atsimeni, kad jis vieną pasitraukė į šalį, praleisdamas 
vakarą leido mudu eiti į kon- Joną. Piktai pažvelgė į praeinan- 
certą, pats pasilikdamas namie tį jaunuolį ir suriko:
prie vaikų? į — Kad aš tavęs čia daugiau

— Argi jis mato ką nors blo- nematyčiau...
go ? — atsiliepė Jonas.

j — Taip. Jis mudu saugojo, 
apsimesdamas miegančiu, 1 
mes parėjome namo’.

— Bet tame nieko blogo ne- dar nepramintą po nakties aud- 
buvo! — Jonas pasakė.

I — Jis man nuolat prikaišioja j
j jus, būk aš daugiau dėmesio J taip nusiminęs?
‘j kreipianti į jus, negu į šeimą. Jis 

man keršydamas girtuokliauja
! ir pinigų neduoda. Pats matai, 
i neturiu jau nė naujų batukų, 
t nė žieminio palto. Bet žinau,

♦ ♦ ♦

, Jonas Tur eikis ėjo gatve, gal- 
kai va nulenkęs, pats nežinodamas, 

kur eiti. Kojomis vilko sniegą,

Žiemos speigas staugė, kaipbėsi sniego juostelė, is grindų » . o . • •• • • „ . - ., . , K H , i ~ ir Jls pnugu neturi ne cen-šmėkla pralėkdamas pro langus dvelkė salto oro srovelė, saloj
nedidelio miestelio nedidelio 
.medinio namelio. Vėjo nupūsti

2

visi žinome 
nemažai lokių tėvų, kurie

Tureikio kambarėlyje, 
vos laisvės kovų pirmieji kariai • trukčiodama baigė išlegti. Jonas 

savanoriai buvo patriotiškas; pašoko iš miego nuo kėdės, ta- 
> rytum iš baisaus sapno’ pabudęs. 
Knyga nukrito ant žemės. 
Graibstėsi apie baigiančią užgęs
ti lemputę. Jam prisiminė gir
dėti balsai, kuriuos girdėjo 
snausdamas. :

— Tu ir vėl. atėjai girtas? 
Jonas žinojo, kad šeiminin-

šią prasmingą šventę švęsda- 
.visi šventai tikėkime į Lie

tuvos laisvės ateitį, lik tėvų pat
riotiškai išugdyti, naujieji šių 
laikų savanoriai, tai mūsų lietu
viškas jaunimas, džiaugsis ir 
gerbs savo tėvus ir tęs Lietuvos!

daug kartų girdėjo Alenos bal-
’ ira sakoma: Senais laikais 

geležiniai vyrai su medinėmis 
žagrėmis žemę arė, o dabar me
diniai vyrai su geležinėmis žag- 
jėni.s ją aria. Kas tie geležiniai 
vyrai? Tai didieji mūsų tautos 
/adai, aušrininkai, prezidentai, 
savanoriai, 
dabartinės 
rezistentai:

kariai partizanai, 
pavergtos Lietuvos
Šakalys, Kudirka, 

Petkus ir daugelis
^laisvini m u ir
Tetinkamu paruošimu tai laisvės

lu ir patriotizmu.
Galbūt ir neužilgo mūsų jau- są, antroje pusėje sienos. Daug 

noji karta galės laisvai nuvykti 
aplankyti tą jiems nematytą ir 
nuostabiai gražų kraštą — savo 
tėv ų gimtinę, laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą. Tikėkime, kad 
Lietuvos jaunimas už laisvę ko
vos ir jie su meile apglėbs tė
vynę, nebijos pareigos, nes jūs, 
tėvai, davėt jėgos, savo' meile 
Lietuvą, gynę.

šiandien, lenkdami galvas ir

kartų jis pašokdavo iš, miego, 
kai šeimininkai bardavosi. Pa
ėmė nuo žemės nukritusia kny
gą, kurią skaitydamas buvo už
migęs. Sugrubusiomis rauko- O K. O
mis atskleidė, bet lemputė jau 
visai užgeso.

Kambaryje per plyšius skver-
Mes gyvename demoktatinia- 

X3ne krašte, kuino vyriausybė — 
^3*aldžia nedraudžia mums rūpin- 

pavergtos mūsų tėvynės iš- Sadūnaitė, 
mūsų jaunimo kitų. Čia išeivijoje irgi turime

geležinių vyrų, kurie suprato ir pagerbdami žuvusius už Lietu- 
^kovai. Mes visi privalome tas) supranta lietuvybės išlaikymo vos laisvę, o ypač tam pilkajam 
’turimas sąlygas tinkamai ir ap- Į reikšmę ir dėl jos dirba dip- — nežinomam Lietuvos kariui.

sakome:
Tu šventą pareigą atlikai, tad 

nemirtingu likai, Savanori, kary, 
patriote. Visai lietuvių tautai esi 
lyg aušrinė šviesi, lyg pašvaistė 
gimtos žemės plote!

(Pabaiga)

ros, svyruodamas.
— Na gi tu, Jonai, kur eini 

’ — paklausė 
kaimynas. — Net neatpažinau, 
kad tu. Maniau, kad j darbą emi.

— Ir taip, ir ne.
Nesijaudink dėl darbo. 

Šiandien mūsų dirbtuvėje visi 
darbininkai streikuoja, tai ir aš 
grįžtu namo. Bet tu gi ne į tą 
pusę eini!

— ..Matai...
— Ką matau? — paklausė 

j kaimynas. ; • ■«
(Bus daugiau)

T7- V 1to. visus prageria, o mažai už
dirba. .. Tu, Jonai, turi mane 
gelbėti iš tokios padėties.

— Gelbėti? — nustebęs pa
klausė Jonas. — O vaikai?... f

Alena sumišusi pradėjo verk-] 
ti ir, susigėdinusi, atsirėmė šie-j 
no’s paslėpdama savo veidą. Jo- { 
nas nebežinojo nė ką sakyti, tik j 
priėjęs arčiau, ramino ją.

Brrr — subraškėjo durys. Mo- administracija pranešė, kadjpa- 
tiejus Pošius, nė skambučio ne- lengvins automobilių gamybą, 
paskambinęs, įbėgo j gryčią, j panaikinant 34 taisykles, kurių 
Pamatęs Joną su Alena besikal- “ - j-
bančius, stovėjo kaip stulpas,

Į baisias akis išplėtęs, žiūrėdamas
5 i Joną ir žmoną. Alena stovėjo 
Į akis nuleidusi ir bandė paslėpti 
j ašaras. Jonas stovėjo išsigandęs, 
j laukdamas netikėtumo...

D -rvM «-> i t

kojos. .Naktis buvo šalta ir siau-j 
tė speigas visą naktį. Jonui Tu- 

. reikiui atrodė, kad anksčiau ne
būdavo tokių šaltų žiemų, kaip 
ši, ir kambariukas nebuvo toks 
šaltas. Jo šeimininkai buvo ki
tokie, negu dabar. Dabar viskas

> kitaip. Tačiau Jo’nas šį kartą] 
jautėsi laimingesnis. Jis manė, 
kad šaltas kambarys jį apsau- { 
gojo nuo Alenos, kai kiekvieną 
vakarą ji ateidavo jo aplankyti 
ir kartais net visą vakarą pra
leisdavo su juo. Ji buvo linksma 
ir drąsi. Mokėjo juokauti, kar
tais pasiguosdavo apie savo gy
venimą su vyru girtuokliu, kad I * 
namo pareinąs labai vėlai, kar
tais apie vidurnaktį. Parėjęs na
mo kelia triukšmą, barasi...

Ši vakarą ji neatėjo pas Joną. 
Gal ji ką nors žinojo. Neklausė: 
“Ar jums nešalta? Gal norite 
kaldrą atnešti?”

Jonas atsakydavo, kad nešal
ta. Jis žinojo, kad ir jiems nėra, 
šilta, kai neturi pakankamai 
kuo apsikloti.

Pošius pastebėjo Alenos 
žvilgsnius, Įtardamas, kad ji 
kažką slepia nuo jo, o į Joną 
žiūri atviromis akimis ir nusi
šypso. Vyrui prikaišioja, kad ge
riąs ir mažai uždirbąs. 

❖ * %

Išaušo diena. Pro langus skver
bėsi šviesūs spinduliai.,Per nak
tį siautusi audra sustojo’, pali
kusi aukštas sniego pusnis. Me
džiai atrodė sidabriniai, net mie
guistos akys mirguliavo nuo 
baltumo. Jonas buvo atsikėlęs, 
žiūrėjo pro langą į naktinės 
sniego audros žavingą vaizdą.

— Jonai, kelkis. Kelkis, jau 
po septynių!

Jonas, išgirdęs Alenos balsą, 
žvilgterėjo į laikrodį ir nustebo 
kad Alena pavėluotai jį paža
dinu.

Greičiau renkis, jau ir taip 
ocr vėlu. Vyras vakar vėlai na
mo parėjęs, sutrukdė ir man

SUMAŽINO TAISYKLES

WASHINGTON. — Reagano

nebereikės ^laikytis gaminant 
automobilius.

Tai daugiausia palies užterši
mui ortf standartu^ ^tsaugumb 
reikalavimus (kąįp 7 automati
niai diržai ir o^o pripūsti balio- 

į nai). šie visi įrengimai buvo nu-
— Pamiršau savo pypkę pasi- i matyti 19824 metų laikotarpiui, 

’mti, — tarė Pcfšius. — O ir tu, 
Jonai, dar namie ? Gal neisi šian
dien į darbą? — paklausė Mo
tiejus.

— Pramiegojau šį rylą, 
rai, kad šeimininkė mane 
žadino.

— Ar ji tave čia miegantį 
sitiko? - 
Motiejus.

Jonas sumišęs tylėjo.
— Tu geriau pasiieškok buto

Panaikinus tas taisykles, maši
nos 
rių

turėtų atpigti apie 150 dole- 
vienetui.

pa-

pa- 
ironiškai paklausė

Broliškumo jausmai
— Kai aš matau mušantį asi

lą ir pastebiu jam, kad to ne
darytų, kokiais jausmais aš va
dovaujuosi?

— Broliškumo jausmais, pone 
profesoriau.

i
MEET THE CHALLENGE! ■
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FRANK ZOGAS — Prezidentas
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linki savo klientams, draugams ir 
pažįstamiems

visiems kostiimeriams ir prieteliams linki

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

M LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
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& LOAN ASSOCIATION

9 S Harlem Aye . Bridgeview, Illinois 60455 • Phone 596-9400 
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Chicago, III. 60629 
ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

VANCE FUNERAL HOME
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JEAN VANCE
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SŪNAUS SVEIKATA

Tolumoje matyti Vytauto bažnyčios bokštas, Kaune

2547 Lithuanian Plaza Ct

404 pusią ersiuntimas $1

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

avenlng meai, and cut • 
excessive use « rsie?

siectricfty. ' •
Soti be a Sos Um<

minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. *

• 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 teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valsrfčle 
vertimai. 200 p*l. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago^ 
IL 00608. Užsakant paštu, pridėt! dolerį persiuntimo maldoma.

ir ISO
ivo du dak- Į 

filosofijos) Į 
studijavęs 
mūsų, lie-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų klientams, draugams 

ir pažįstamiems

tai sutikti. Dabar jie ruošiasi 
paminėti savo veiklos penkerių 
metų sukaktį.

Balandžio 25 d. Vytauto Di
džiojo rinktinė savuose namuose 
ruošia pavasarinį parengimą. 
Bus meninė programa, šokiai iri 
vaišės. Pradžia 7 vai. Kviečiami 
visi. P. Venclova**

2608 West 69th SU, Chicago, UI. 60629 ♦ TeL 925-278 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

a X0F2STINGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE IAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS Į

Atdara Šiokiadieniais nuo:;.. -n .. /

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIJA NOREIKTENĖ

Pas gydytoją psichiatrą įeini; 
moteris. , ri

Susirūpinau savo sūnaus 
sveikata, — sako ji — Jis per 
dienas sėdi ant .smėlio ir kepa 
bandeles. .-g

— Be reikalo jūs jaudinatėsį. 
Jūsų sūnus visai normalus.

— Ir aš taip manau, bet jo 
žmona man sako, kad ji neiš* 
tvers ir skirsis...

maras 1709-1711 m. Trečdalis’ 
Lietuvos tapo palaidotas, o' že
maičių — apie pusė, nes. žemai-

: SIUNTINIAI I LIETUVA {
' Cosmos Parcels Express Corp. į
> MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE jj

2501 W. 69th SL, Chicago, DI. 60629 ♦ TeL 925-27371 !I V. VALANTINAS I

Tai ten gimė Kristijonas Do- 
lai ten —: Lazdynėlių* 

ėl Dievo valia tokia 
mūsų 
šeima 

su septyniais vaikais. Tas Kris- 
tijonukas išliko, kad parašytų 
“Metus” ir kad mūsų tautos var- 

Jis tinka 
po ta epitafija (dabar sugriauta) 
Karaliaučiaus katedroje, šalia 
kunigaikščio - valdovo Albrech
to: “Diis manibus sacrum” — 
“Šventiesiems dieviškiems šešė
liams” atminti. .

(Iš “Svečio”)

Prieš 200 metų, tris mėnesius 
ir vieną savaitę Mažojoj Lietu
voj, Tolminkiemy, Kristijono 
Donelaičio geras draugas ir pa
galbininkas Karolis Sdhulzas 
šaltą pūgų dieną, vasario 18-tą, 
į parapijos gimimų ir mirimų 
knygą įrašė velionio nuopelnus, 
darbus ir užbaigė “Dieve, 13i- 
minkie jo’ dulkes ir leiskie man 
prie Tavo sosto vėl su juo su
sitikti”.

• Kokius darbus, kokią veiklą 
užrašė* Aišku, pastoriavimo 
darbus. Kad sakė gražius, gerus 
pamokslus vokiečių ir lietuvių 
kalba. Kad 1756 metais atstatė 
bažnyčią, kurią 1752 m. sugrio
vė perkūnija. Kad perstatė kle
boniją, pastatė našlaityną, pats 
pagamino tris fortepijonus. Kad 
vaikų neturėjo. Kad vienišas 
senatvėje sėdėdamas giedodavo 
giesmes (turėjo nuostabiai gra
žu baisa ir skambino’ savo su
kurtas kantatas bei oratorijas. 
(Buvo labai muzikalus, mokyda
masis Karaliaučiuj dalyvavo ka
tedros chore, kur ne kiekvienas 
galėjo pakliūti!). Nieko nepara
šė apie “Metus” ir nieko- apie 
kitus jo kūrinius.

Donelaičio žmona (našlė da
bar antrąkart) Ona-Regina, ku
rią jis vedė prieš 36 metus, at
sikėlęs Į Tolminkiemį, buvo 65 
metų (jis mirė 66-rių), pasime- į p 
tusi ir nežinojo, ką daryti su jo 
muzikos kūriniais,-Laiškais ir vi
sokiais popieriais. Ji persikėlė į 
vyro pastatytą našlaityną mels-, 
tis ir laukti mirties. Penkiolika 
metų gyveno tame našlaityne, 
sulaukė 80 metų ir mirė 1795 m.

Donelaičio laiškus ir raštus 
pasiėmė Valterkiemio pastorius 
Jordanas, jo Karaliaučiaus die
nų draugo sūnus. Donelaitis 
pernai (reiškia 1779 metais) 
Jordano įkurtuvių Valtėrkiemy- 
je proga sakė pamokslą lietuviš
kai. Tas jaunas pastorius paėmė 
popierius pas save. Jo draugas, 
Išdagių pastorius, nusirašė “Me
tus” per kelis mėnesius. Jorda
nas įdėjo “Metų” rankraštį į sa
vo stalčių, ir gulėjo jis čia ra
miai 20 metų.
£- Atkreipiu- dėmesį ant kokio 
jSatifco;vos- ant plaukelio, kabo 
didžiuliai likimai ir didžiulės 
vertybės! Jeigu būtų įvykęs 
gaisras —o tais laikais degė ir 
degė kaimai ir namai,— būtų 
sudegę “Metai”, ir niekas šian
dien nieko nežinotų apie Kristi
joną Donelaitį, nei jo “Metus”. 
Nebūtų -išversti ‘.‘Metai” į 15 
kalbų. Nebūtų jis klasikas. Ne-

Kadangi A*yko karas, o Rėza 
)uvo kariuomenės kapelionu, 
pagal karalįaus Friedricho Vil
helmo I įpareigojimą turėjo da- 
yvauti Napoleono žygyje į Ru
siją. Tada jis ir Lietuvoj buvo’. 
(Jis puikiai mokėjo lietuviškai 
ir latviškai.) 1813 m. dalyvavo 
kare su Prancūzija, ir tik vėliau 
jis jau ėmėsi “Metų”. Jis juos 
išvertė į vokiečių kalbą: “Das 
Jalir in vier Gesaengen” ir pa
rašė platų įvadą. 1818 m., taigi 
praslinkus net 38 metams nuo 
poeto mirties, “Metus” išleido 
lietuvių ir vokiečių kalba. Ka
dangi tai darė toks įžymus pro
fesorius, labai garbingas Rėza 
(paskui jis buvo konsistorijoj 
garbės nariu ir vienas iš įžyme- 
nybių), tai jo įvadas, šitas apta
rimas bei iškėlimas iš karto ati
darė Dc'nelaičio “Metams” var
tus į Europą. Pradėjo ir kiti 
versti (rusai)*? Dabar jau į 15 
kalbų išverstas.

Rėza tęsė savo darbus, buvo 
nepaprasto darbštumo žmogus. 
Po šešerių metų (1824) jis išlei
do knygą “Aisopas”, kurioj, ša
lia Aisopo kūrinėlių, Įdėjo 6 pa
sakėčias, parašytas Donelaičio. 
Tai tokiu būdu ir yra ligi šiol 
išlikę “Metai” ir 6 pasakėčios.

Kaip labai nuo atsitiktinumo 
priklauso dideli dalykai! Jeigu 
tas berniukas nebūtų toks gabus 
buvęs arba visai nebūtų buvę

Aptarta ir Joninių tradicinis 
paminėjimas. Birželio 28 d., Jo
ninių proga, rinktinės šauliai 
vyks į Rockfordą.

Kovo 29 diena rinktinės me
no kuopelė savuose namuose 
su pasisekimu suvaidino Kielos 
linksmą trijų veiksmų komediją 
‘■Jaunystės eleksyras”. Režisavo 
Juozas Petrauskas. Publikos bu
vo apypilnė salė.

Tautinių šokių grupė “Vytis” 
Rėzos; jeigu būtų kilęs gaisras jau fcel>s metus pasirodė chiea- 
Jordano klebonijoj; jeigu, jeigu, 
jeigu!.. Ir kiek tokių “jeigu” 
išnyko be jokio pėdsako!

Lietuva ne vieną šitokiu būdu 
yra praradus per. Didįjį Šiaurės ‘ tijoje vyko pačios argjausios ko- 
karą 1700-1721 m. Tuo metujvos. Daugiau kaip pusė išmirė 
buvo baisus badas: vežė ir kaip * jr Mažojoj Lietuvoj apie Gum- 
malkas laidojo žmones po kelio-į 
lika ar net keliasdešimt į duobę 
Mūsų protėvius — mūsų tautą! - nelaiti 
Tas karas buvo toks, kad viena kaime! Ir 
kariuomenės tūkstantinė pra-' buv0 ar likimo lemta, kad 
eina, o tą nuveja kita. Sandėlių J tautai išIiko Donelaičid 
neturėjo, tiekimo nebuvo; ka 
riuomenės pragyveno iš plėši
mų. Jos plėšė, gyventojus, atimi 
nėjo maistą, sėklas^ drabužius ^rjdą skelbtų Europoj 
gyvulėlius. Ir liko nesėti laukai, 
sudeginti kaimai...

Vysk. Valančius savo “Žemai-? 
čių Vyskupystėje”, .Vilniaus ka
pitulos aktai, Zaluškio laiškai, 
Zavišos atsiminimai ir kiti užra
šai liudija kas per siaubas buvo’ 
Ladas 10 šitas badaš buvo karo j 
iššauktas: rusai ėjo — švedai 
ėjo, vieni išlaisvina — kiti iš- 
laisvininkai, vieni sąjungininkai * 
grobė — kiti sąjungininkai gro-į 
bė. Be to, mūsų didikai buvo 
pasidalinę: žemaičių seniūnas! 
Grigas Oginskis pjovėsi su Sa-{ 
piegomis, kurie buvo švedų pu-T 
sėj. Vieni antriems keršijo: de
gino, gyvulius atėmė, valstiečius 
žudė... žudė valstiečius, nes tai 
“turtas priešų”, kaip ir gyvuliai.

Po šito bado atėjo Didysis

Rašytojo Jono KraJikausko žodis Donelaičio minėjime 
Toronte, kuriame išryškėjo “Melų” kelias j pasaulį

s-stebėtų eilė tautų ir Besidi
džiuotume, nesidžiaugtume mes. 
Kaip tik vakar ir šiandien Droš- 
dene, Saksonijoje; Rytų Vokie
tijoje, vyksta muzikos festival’s. 
Tenai buvo’ atlikta Rainer Ku- 
nad kantata, parašyta pagal Do
nelaičio “Metus” ir pavadinta 
programoj lietuviškai “Metai”, 
o ne “Das Jahr”. Būtų galėjęs 
be pėdsakų išnykti genialus kū
rinys ir jo autorius.^

Kai Donelaitis mirė, Kuršių 
Užmary, Karvaičių bažnytkai
myje gyveno žvejys Rėza. Jis 
turėjo sūnų vardu Liudvikas- 
Gediminas. Donelaičio mirtils 
metais tas berniukais buvo jau 
našlaitis: prieš metus buvo mi
rusi jo motina, o dar po metų 
numirė ir tėvas. LiudvikasGe- 
diminas-Martynas Rėza, visikas 
našlaitis, buvo gerų žmonių pa
imtas į Naglių kaimų ir ten glo
bojamas, paskui leidžiamas į 
Rasytės mokyklą. Rasytės mo
kytojas pastebėjo nuostabius 
gabumus ir atidavė Kaukėnų 
pastoriui. Tas mokė lotynų kai-j 
bos ir paruošė Karaliaučiaus vi- j 
dūrinei mokyklai. Paskui Liud-į 
vikas-Gediminas-Marlynas įtėza i 
baigė universitetą ir-1807 rne-{ 
tais Karaliaučiuj 
taro (teologijos 
laipsnius. Jis buvo’ 
•as Emanueiį Kantą 

tuvių, Karaliaučiuje!
Tai senovės prūsų 

Ja užėmė vokiečiai 
Karaliaučium, šitam

Tvanksla.
pavadino j 
Karaliau- j 

čiuj mokėsi Mažvydas, šilam j 
Karaliaučiuj dėstė genialus Ab- { 
raoraas Kulvietis ir Stanislovas 
(Rapolionis (Stanislaus Litua- 
nus). Jie drauge su kunigaikš
čiu Albrechtu čia buvo maždaug. 
200 metų prieš Rėzos atvykimą j 
mokytis. Aišku, Rėza ne kartą | 
bus žiūrėjęs katedroj įmūrytas Į 
dvi lentas tiems kūrėjams, ge-į 
nialiems profesoriams lietu- į 
viams. Jie įkūrė universitetą i 
anksčiau kaip Vilniaus — 1511: 
metais! Ir tas Stanislovas Rapo
lionis, plikbajorio sūnelis, iškilo 
į Europos viršūnes! Daktaratą 
jis gavo iš Martyno Liuterio 
rankų! Jo profesorius buvo tų j 
laikų garsenybė Pilypas Mc- Į 
lanchtonas.

Kai Stanislovas Rapolionis 
dėstė Karaliaučiaus universite
te, ateidavo pats kunigaikštis 
Albrechtas su savo palydovais 
klausyt paskaitų. Ir kai jis stai
ga mirė, tai pritrenktas Alb
rechtas pats dalyvavo laidotu
vėse ir Karaliauičaus katedroje,

Kovo 28 <L savuose namuose, giečiams ir išvykose į kitas lie 
įvyko Vytauto Didžiojo šaulių 1 tuvių kolonijas. Visur buvo šil 
rinktinės vaklybos posėdis, ku
riame aptarta einamieji veiklos 
reikalai. Priimti 8 nauji nariai. 
Vietoj mirusio kultūrinių reika
lų vadovo Jono Jasaičio, toms 
pareigoms pakviestas Juozas 
Petrauskas.

Kaip kasmet, taip ir šiais me
tais Kapų puošimo dieną šauliai 
lankys mirusiųjų kapus ir daly
vaus bendrose iškilmėse.

{šalia vii.tos, kur buvo numatęs paprašė saugot 
būti pats palaidotas, palaidojo 
Stanislovą Rapolionį. Ir įsakė 
Albrechtas paruošti epitafiją 
kuo gražiausią, baroko stilium, 
su irašu: “čia guli didis vvr~s, 
profesorius daktaras Stanislaus 
Rapagelanus lūtuanus, lietuvių 
tautos garbė”.

Aišku, kad ir Donelaitis stu
dijuodamas, ir dabar Liudvikas- 
Gediminas - Martynas Rėza, re 
kartą bus čia stovėję ir pagalvo
ję-, kad mokslas šilucs vargšas 
lietuvius svetimam kr 
lė į šitokią augštybę! Tais lai
kais būdavo virš epitafijų Įrašo
ma: “Diis manibus sacrum” — 
“šventiems dieviškiems šešė
liams”.

Ir štai, garsusis Liudvikas- 
Gediminas-Martynas Rėza pra
dėjo' rinkti tautosaką. Jis pats 
buvo poetas, ne lik profesorius 
bei katedros vedėjas. Tais lai
kais Europoje buvo susidomėji
mas tautosaka. Ją augštai kėlė 
Lessingas, Herderis, Goethe. 
Tad Rėza rinko tautosaką. Už
klydo vieną dieną į. Valterkiemį 
ir išsikalbėjo su pastorium Jor
danu. Sužinojo, kad čia yra kaž
kas lietuviškai apie būrus, apie 
valstiečius. Pastorius Jo’rdanas 
ištraukė iš stalčiaus šitą dau
giau kaip 20 *metų gulėjusį, 
rankraštį. Aišku, Rėza paskaitęs 
tuojau suprato, kas čia yra. Jis 
labai susidomėjo, susirūpino ir

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
9 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinie 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankus, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir y« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis jir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A Rūkštelės ir A. Varlio 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3. ;

• DAINŲ ŠVENTĖS 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. I

• 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 ^2.

9 LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Jr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.
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teko mokėti iki $1,100.00. Vien tiktai geso kaina pakilo 
$800.00. Pabrango ir elektra, bet ne tokia proporcija, 
kaip pakilo gesas.

Nepaprastai pabrango ir popierius. Praeitais ma
tais spaustuvei reikalingi popieriaus ritiniai j mėnesį 
kainavo iki $1,200.00, o šiais metais kainavo $3,200.00.
Buvo mėnesių, kad popieriaus buvo beveik neįmanoma

Ai of January L 1^50 
Subscription

Chicago $45.00 per year. $24-00 per 
ux mouths, $12 00 per 3 months. Id 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

pusei metų ___ __________  $22 po
trims menesiams ________ $15.00
/iena m mėnesiui - $ 4.00

Kanadoje:
metams  $45.00
pusei merų __ ___________  $24.00
vienam mėnesiui  $ 5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienoj 
Dienraščio kainos:

Užsieniuose:
metams $48.00
pusei metų - $28.00

aiuttgujt u priemiesčiuose 
metams ....____ ..
pusei mėty ........
trims mcūcsiam*
/ienan menesiu

Kitose ;A\ l* a J-
metam? . . _______

Naujienos eina Kasdien, jMdriani 
$45.00 <e£madienius. laidžią Naujienų Ben- 
$24.00 drove, 173S So. Halsted St. Chicago, 
$12.00 £L 60606 Telef- 421-6100.
$5.00

Pinigui reikia dųiti palto Money
$40.00 Orderiu kartu aa dbakyam.

V. L /r ’ raštinė atdara kasdien, isakyrua aekmadieniua, 
'ne £ vai ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vtL

gauti. Buvusios popieriaus bendrovės bankrutavo arba 
visai negalėdavo veikti. Kitos susijungė, bet vistiek 
reikalngų atsargų neturėjo. Buvo imėnuo praetais me
tais, kad už mėnesiui reikalingą kiekį turėjome mokėti 
iki $4,000.00. ‘ -L

Praetais metais pakėlėme laikraščio prenumeratą 
iki $45.00 metams. Jeigu infliacija nebūtų mus paspau
dusi, tai gal būtume galėję ir išsiversti, bet kiekvieną 
mėnesį turėdavome pridėti po $2,000 už>-popierių ir po 
$700 už gesą, tai ši $2,700 suma nunešdavo visą pelną, 
kokį atnešdavo prenumeratos padidinimas.

Bet didžiausią nelaimę mums atnešdavo pašto iš
laidos. Nežinome, kaip kitur veikė pašto įstaigos, bet 
Chicagos paštas buvo pati didžiausioji mūsų nelaimė. 
Pašto patarnavimai pasakiškai pakilo, o pašto pa
tarnavimai labai pablogėjo.

Pašto vadovybė yra nustačiusi laiką, kada priva-

Kauno miestas, fiūrint auo Aleksoto fcafno. Apaciofe Kemunar

ANTANAS PLEŠKYS

uoriu pabbrėžii, kad YUKas. 
tai nėra, sakyčiau, koks nors 
abstraktus daiktas, kaip kas 
nori jį pristatyti, bet jis yra 
labai gyvenimiškas.VLIKo vai 

i dyba daro savo veiklą, VLIKo 
, taryba, kuri susideda iš 15-os 
grupių, išklauso tos veiklos 
pranešimus ir daro rekomen
dacijas ateičiai ,o VLIKo sei
mas, kuris renkasi kas metai,
daro vėl savo sprendimus, bū
tent: išklauso visos veiklos ap
valių metų pranešimus ir duo
da gaires ateičiai. Kitaip pa
sakius, VLIKas yra lyg tai tri- 

[ juose asmenyse ir būtent: 1:
VLIKo valdyba, 2. VLIKo 
ryba ir 3. VLIKo seimas.

ta-

Turime rūpintis savais reikalais
Atėjo pavasaris, oras atšilo, Velykos čia pat, bet 

visai netoli balandžio 15-ji. Visi žinome, kad tą dieną 
turėsime suvesti sąskatas su Valstybės mokesčių rin
kėjais. Praeitais metais turėjome didelės bėdos. Mo
kesčių rinkėjai norėjo Naujienas visai uždaryti dėl ke
lių tūkstančių dolerių, šiais metais esame truputi ge
resnėje būklėje, bet iš bėdų dar neišsivadavome Naujas 
prezidentas ir daugelis jo patarėjų žadėjo mokesčius 
sumažinti, bet iki šio meto praktiškų žingsnių jie dar 
nepajėgė imtis. Dar teks ilgai laukti, kol valstybės mo
kesčiai, bus, sumažinti. . ' ' '

-■ įMūms malonu pasakyti, kad šiais metais padėtis 
yra šiek tiek lengvesnė. bet rūpesčių dar ir šiais metais

lome nuvežti į nurodytą vietą atspausdintą laikraštį. 
Laikraštis privalo būti adresuotas, suvyniotas, sudė
tas į grupes ir sukrautas į maišus. Maišai turi turėtu 
gerai užlipytą adresą ir nurodymus, kur tas laikraštis 
eina. Pačioje Chicagoje laikraštis privalo būti išnešio
tas, kaip laiškai, pirmos rūšies pašto siuntinys. Mes 
privalome mokėti už kiekvieną siunčiamą laikraščio 
egzemplorių, kaip už laišką. Pašto įstaiga pasižada Į 
centrą nuvetus laikraščius išnešioti kitos dienos rytą, 
kaip jie išnešioja laiškus. . ' 5 . : .. c’-

Užmiestin siunčiamas laikraštis eina kaip antros 
rūšies pašto siuntinys. Laikraščiai privalo būti galimai 
greičiau pristatyti adresatui. Bet su laikraščių siunti
nėjimas Į tolimesnes vietas, gaudavosi tikras chaosas. 
Vietinis laikraštis pasiekdavo adresatą Į antrą dieną,

VLIKo pirm. dr. K. Bobelio pranešimas
Kaip spaudoje buvo paskelb- tadienio vakaras, labai dėko

ta, 1981 m. kovo 28 d., Lietu- jame, kad jūs pašventėte savo 
vių Tautiniuose Namuose, Chi kelias valandas laisvalaikio 
cagoje pasibaigus VLIKo taJ ateiti ir susipažinti ir išklau- 
rybos posėdžiui, 6:30 vai. vak I syti minčių apie VLIko veiklų, 
įvyko dr. K. Bobelio praneši- šiandien VLIKo taryba turėjo 
mas — spaudos konferencija Į savo posėdį. Be svarbiųjų kitų 
;supadidinimui lietuvių visuo-| reikalu buvo sąmatos priėmi-I menę su VLIKo veikla ir jo; mas, lietuviško, sakyčiau, tik- 
atliktais darbais.

Konfeernciją atidarė. VLIKo 
tarybos narvą dr . buvęss; jos 
.pirni. Jonas Jurkūnas ię gau
siai ’ susirinkusiems pristatė 
veiklųjį, energingąjį, sumanų
jį ir gerą kalbėtoją VLIKo pir
mininką dr. Kazį Bobelį.

J. Jurkūno įvadinis žodis:
— Labą vakarą, nors ir šeš-

slesnio žemėlapio svarstymas 
ir visi* kiti einamieji reika
lai. *

VLIKo pirm. dr. Bobelis ta
me posėdyje padarė asvo pra
nešimą,supažindindamas VLI- 
Ko tarfbos narius su visa VLI- 
Ko tarybos narius su visa VLI- 
dviejų mėn. laikotarpyje. Kad 
jums visiems būtų aišku, aš

Dabartiniu metu VLIKo ta- 
statą sudaro 15 grupių: Prieš 
pereidamas jums pristatyti 

mūsų pirmininką, aš noriu 
pristatyti dar vienų asmenį, 
kurį aš asmeniškai pažįstu, jei 
neklystu,nuo 19ą4 ar 1945 m., 
tai būtent,— kanauninkų Vacį 
Zakarauskų (gausus plojimas). 
Kiek aš žinau, šiemet jis šven
čia 50 metų savo kunigystės 
jubiliejų. Tai labai reikšmin
ga sukaktis jam asmeniškai ir, 
sakyčiau, reikšminga sukak
tis ir mums visiems, kurie lie
tuvišku gyvenimu domisi ir, 
kurie lietuviškam gyvenimui 
ar vienų, kitų skatikų, ar vie
nų kitą veiksmų duodame.Tai 
gi, sėkmės kanauninkui Zaka- 
-įjanskiii ^jo^., apaštalavimo 50 
metų proga (gausus ploji
mas).

turime. Praeitais metais atėjo į pagalbą visa eilė gerų‘bet labai dažnai jis pasiekdavo paskyrimo vietą tiktai į 
keturių, kurie padėjo Naujienoms sustiprėti, valdžios j trečią arba ketvirtą dieną.. Pasitaikydavo, kad visai 
skolą sumažinti, Chicagoje buvo sudarytas komitetas, j laikraščio negaudavo. Kiti gaudavo kelis numerius, su- 
kuris Naujienoms daug padėjo. Daug padėjo Antanina rištus Į vieną ryšulį. Gaudavo po 3 ar net 5 laikraščio

anksto; o sąskaitą pristato tiktai mėnesio pabaigoj. Va-"1 
sario mėnesį sąskaita buvo $1,200 su keliais doleriais, q 
kovo mėnesį ji pakilo iki $1,600. Nieko iš anksto nepra-

Q dabai* man iš dešinės sėdi 
VLIKo pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, o man iš kairės -sėdi 
Tarybos dabartinis pirminin
kas Juozas Skorubskas. Aš 

i tuo pirnųninUiĮ buvau tik prieš 
valandą.' Jis mane “nukonku
ravo“.

Repšienė, visą laiką raginusi kitus atsakingus žmones 
priremti savo petį ir padėti seniausiam lietuvių dien
raščiui aptarnauti savo ekonominius reikalus. Pačioje

numerius iš karto.Rašydavome pašto viršininkui skun
dus, prašydavome, kad ištirtų, kur laikarščio numeriai 
dingdavo. Pačioje Chicagoje netvarkingas pristatymas

sunkiausioje valandoje Komitetas Naujienoms Remti 
pajėgė sukelti kelis tūkstančius dolerių, o tai padėjo 
persiristi per pati sunkiausią laikotarpį. Daug Naujie
noms padėjo skaitytojai, kuriems rūpėjo nepriklauso
mo lietuviško dienraščio likimas.

pasiskundus po kelis kartus, pasitaisydavo, bet toli
mesnėse vietose skundai mažai tepagelbėdavo. Laik
raščio siuntinėjimas į Kanadą dar labiau pasunkėjo. 
Kanados paštas laikraščio taip pat nepristatydavo lai
ku. Dar sunkiau yra su paštu, siunčiant laikrašti Į Pie-

Praeitų ir šių metų ekonominiai sunkumai kyla dėl į 
nepaprastai didelės JAV infliacijos. Dolerio vertė ma-| 
žėja, o prekės ir patarnavimas brangsta. Visi pajuto
me prekių ir patarnavimų pabrangimą, kai prez. Re- 
ganas panaikino gazolino ir aliejaus kainų kontrolę. 
Nemanėme, kad kainos taip greit pakils, bet visi žino
me, kad ne tik gazolinas ir alejus pabrango, bet labai 
pabrango, visi patarnavimai ir gaminiai, priklausan
tieji nuo gazolino ir aliejaus. Taip pat šiandien pabran-' 
go ir šildymas. Spaustuvė turėdavo mokėti 
daugiau už švino šildymą ir linotipuose ir
mašinose. Tai buvo, rodos, laba didelė suma, 
žiemą šildymui ir mašinoms vartojamas’ gesas 
iki $1,000 i mėnesį. Buvo pora mėnesių, kad

tų Ameriką. Jeigu laikraštis būdavo siunčiamas lai
vais, tai užtukdavo visą mėnesį, o kartais ir ilgiau. Žy
miai suvėluodavo laikraščio pristatymas ir į Vokietiją, 
Artimuosius Rytus arba į Pietų Afriką...

Lietuviai dabartiniu metu yra išsiblaškę po visą 
pasaulį. Kai prasigyvena, tai nori užsisakyti dienraš
tį, kad gautų žinių, bet pašto pristatymas kartais tiek

nešė ir nepaaiškino, kodėl į vieną mėnesį patarnavimas 
pakilo $400. Joks pareigūnas nepaaiškino, kodėl pa
tarnavimas pakilo $400. Iš antaeilių tarnautojų patyrė
me, kad paštas pabrango, todėl ir pridėjo tokią stam
bią sumą. Dabar turėsime mokėti tokią sumą kiekvie
na mėnesi, fe.

Kyla mintis, kad dabartinė pašto vadovybė mažai 
tekreipia dėmesio į etninius laikraščius. Lietuviškai 
jie nesupranta, lietuvių problemų nežino, todėl ir ne
kreipia į įvairiakalbių laikraščių roikalingo dėmesio. 
Mums atrodo, kad mums privalo būti taikomas toks 
pat patarnauvimas, kaip ir angliškiems laikraščiams. 
Tuo reikalu skųsimės. • - • .

Šio vakaro tema ir yra VLI- 
Ko pirm. dr. Bobelio \ praneši
mas. visuomenei apie VLIKo 
darbus (gausus plojimas). Aš 
manau, kad neapsiriksiu, jū
sų vardu ir tarybos vardu, aš 
jau jam padėkojau, kad jis 
nesigaili laiko, nesigaili mate
rialinių išteklių ir atvažiuoja 
į visas koolriijas ,kur tiktai 
yra proga supažindinti su mū
sų laisvinimo uždaviniais. Tai 
gi, kviečiu VLIKo pirmininkų 
dr. Bobelį, prašau (entuzias
tingas plojimas).

suvėluoja, kad žinios visai pasensta. 0 jei kartais pa
kelyje visai dingsta, tai neapsimoka jo užsisakyti. Mes 

S300.00 ir (netekome daug skaitytojų dėl nevykusio pašto patar- 
liejamose' navimo. Kiekvieną mėnesį paštui užmokėdavome po 

Praeitą I $1,500. Paštui turime už mėnesį mokėti sumokėti iš 
pakilo brango iki $1,200 į mėnesį, o dabar jis jau pakilo iki 

už gesą 51,510. Paštui turime už menesį mokestį sumokėti iš

Bet norime pasakyti, kad Naujienoms Dūrinai rei
kalinga ekonominė pagalba. Infliacija mus verčia 
kreiptis į skaitytojus ir prašyti. pagalbos. Reikėtų kiek
vienoje lietuviškoje kolonijoje suorganizuoti komitetą, 
kuris turėtų padėti įveikti susidariusias ekonomines 
sunkenybes. Esame įsitikinę, kad Naujinos atliko di
delį ir naudingą darbą. Reikia būtinai taip tvarkytis, 
kad tas darbas būtų tęsiamas-. Reikia pridėti petį prie 
Naujienų.

Dr. K. Bobelio pranešimas

— Ačiū ponui Jurkūnui už 
tokią malonią įžangų ir gražų 
pristatymų ir VLIKo valdybos 
Vardu, aš norėčiau viešai pa
reikšti padėkų, kad tikrai yra 
labai malonu dirbti ir bendra
darbiauti su VLIKo taryba, 
ypatingai kuomet jauti, kad 

(Nukelta į šeštą puslapį)

JUOZAS KARIBUTAS

sali; labirinte
(Ac T ALMA IR JOS LIETUVIAI)

(Tęsinys)

Nešvara bais, tiek gatvėse, tiek baruoses, tiek 
valgyklose ir visose krautuvėse. Brangu, nes mū
sų doleris nuvertintas

Visur reikia derėtis. Prašomos kainos siūly
ti tik dalį — trečdaliu pigiau.- Laimėsi, jei pasi
derėsi. Ta'p turistai šneka, kurių nėra daug. 
Manoma, kad pirkėjus brangumas atbaido. O 
jie. kultūroje ii* civilizacijoje atsilikę žmonės, 
bet kaina- tai žino. Viešbutis nuo 60 iki 160 do
lerių, bet nėra amerikietiško liuksusu.

KORALAI IR ŽUVYS — NUOSTABAUS 
GROŽIO

Glass bottom boat tour iš Beachcomber vieš
bučio,kurį tvarko iš kažkur atsibastęs vokietis,iš
plaukia kas trys valandos. Jau iš Los Angeles 
vienas lietuvis, kuriam teko tas “turas” turėti, 
primygtinai kalbėjo, kad būtinai važiuočiau.Tai- 
gi, dabar ir to nuostabaus koralų grožio pama
tyti. siuviu uoste tarpe keleto turistų.

Laivas mažas. Gal apie 30 asmenų talpinąs.
- ’A.-). .J_> plaukia specialiomis vietomis, 

aut ccAtg’auc ’ gražiausių koralų. Angliškai kal
antis MAC.-n ’ralų kilmę ir spalvingumą Sta-

>i. w-t' ga r ia tikėti kokių spalvingų ir gra

žių koralų jūra išauginusi. Apie juos sukasi tūk- 
įstančiai dar spalvingesnių žuvų ir lyg dideliame 
akvariume, žuvyčių šimtai. Ką šimtai, tūkstan
čiai. Jos turi ir vardus. Štai viena, gal pati spal
vingiausią, vadinas “Klaunas”. Kitos geltonos, 
su mėlynais prie kaklo žvynais ir sdabro žiedu 
ant uodegos. Melsvų, su visokiais neaprašomais 
spalvingais žvynais, sukasi apie dar spalvinges- 
nj koralą. Stačiai, negalima apsakyti tų žuvų ir 
koralų spalvingumo. Ypatingai man patiko žu
vytės su mėlynomis nugarėlėmis ir gelsvais rau- 

-donais pagražintais šonais.
Nuo laivo nusileido naras ir kapstosi tarpe 

žuvų būrio. Jis sugauna, ir stikliniame inde iš
kelia mums iš arčiau pasižiūrėti. Pereina per vi
sų rankas ir vėl meta į jūrą, kur jai likimas sky
rė gyventi. Jų niekas negaudo, nes jos per ma
žos. Nebent tik gyvieji koralai, kurie, mums dug
ną stebint, paglemžia savuoju žiedu ir suryja. 
Tokių koralų niekados neteko matyli. Iš pavir- 
žiaus atrodo puikiausos gėlės žiedas. Juda, ma
nytum, kad nuo vandens® srovės, bet kai tas ap
gaulingas žiedas prasiveria ir žuvytė įkrenta, 
tada toji luzija dingsta. Ir kokių spalvų jų Čia 
nėra: melsvi, žalsvi, fioletiniai su visokiais lyg 
menininko maišytų dažų koloritu išgražinti taip, 
kad imtumei į rankas kaip vieną iš gražiausių 
gėlių, kurių dar niekados savo rankose net 
nebuvai turėjęs. Tie, kurie gyvi, atrodo bus iš 
šliužų giminės ir jie neperstoja judėję. Šioje vie
toje yra tk 95 pėdos gilumo ir laivai toje seklu

moje plaukioti negali, tai ir sugalvojo turistams 
atrakciją, už kurią po 10 dol. poros valandų pa
sivažinėjimui gudrus vokietis paima. Iš tikrųjų, 
tai unikumas ir, čia būnant, būtinai reikia pa
matyti.

Čia yra įvairiausių “turų”, vežančių aplink 
salą. Veža kur pats aukščiausias kalnas, turįs 
7,334 pėdas, vardu Mt. Orohena ir kiti že
mesni.

Gražūs ir spalvingi jų tautiniai šokiai, nors 
primena laukinius. Drabužiai, ypatingai žavūs: 
karūnos, tiek moterų, tiek ir vyrų pusmetrio 
aukščio, raudonos spalvos su baltais papuoša
lais. Banbukų džiovintų drožlių sijonai, iš vir
šaus aksominiai raudoni kiklikai su geltonais 
pagražinimais. Panašūs ir vyrų. Nors jie visi 
tamsiaodžiai, bet yra labai gražių žmonių. Mer
gaites grakščios, lieknos. Jie darbo tempo ne
turi. Net ir banke, keičiant pinigus, tenka prfc- 
valandį išlaukti, pakol sąrašinės, peržiūrės vi
sokius popiergalius. Be šios pagrindinės salos, 
yra čia dar keliolika mažesnių, kurių vardai: 
Moorea, Tahitian Tamaara, Raiatea, Huahine, 
Maupiti, Rangiroa, Manihi, Takapoto, Tetiaroa, 
Tabuai, Rurutu ir t.t Į visas galima vykti su 
dtūru”’ ir pagal jų reklamas, yra daugel įdo- 
mvbiu. . • ’ >• •

Salose yra iš banbukų statytų viešbučių ir 
su palmių šakomis dengtų stogų. Tokios būdelės 

Į ant jūros kranto, arba dar ir miškelyje prie ko
kios nors didelės įlankos žavėtinai atrodo. 

Ypatingai Manihi salelėje, vardu — Kaina vil
lage. Lietuviškas vardas — Kaina, čia ir dau
giau lietuviškų užrašų teko matyti. Gal tik atsi
tiktinumas?

Švelnus ir geras klimatas. Ypatingai tiems, 
kurie iš rytų nuo šalčių pabėga. Tad, nemažai 
yra iš Kanados ir net Europos turistų, kuriems 
čia tikras rojus, kur centrinė gatvė pavadinta 
Rue de General de Gaulle, čia, iš viso, tik pora 
centrinių gatvių ir yra, kur antros vardas — 
Boulevard Pomare. Pagal marias pakraščiu ji 
ir eina. Gal dėl to ir vardą tokį gavusi.

TAHITI PALIEKU
1980 m. gruodžio 20 d. Norėdamas suskubti 

į Australijos rengiamas lietuvių dienas, išvykstu 
iš Tahiti į Sydnėjų. Rytas gražus. Keleivių ne
daug. Aerouostas mažas. Lėktuvas vėdinasi po
rą valandų. Taiso bėgius. Kai pranešė skridimą, 
buvau labai patenkintas.

Lėktuvas be pranešimo sustojo mažoje sa
loje, kur grupė turistų išlipo vasarojimui. Maža 
sala Oho, su mažyčiu aerodromu, bet viliojan
ti . Karštis ir drėgmė, bet palmių šakų pastogė
je galima kentėti. Valandėlę palaukus, keičiasi 
nauji keleiviai ir mes einame vėl į tą patį lėktu
vą. • _

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

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

TEL. 233-5893

T

SUSLR1N KIM L
DR PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS <R CHIRURGAS 
Westchester Community klinika 

Medicinos direktorių^ 
193* S. Manbeim Rd„ WwtdwHr, IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienamu h

in-*--1 ■ ■-a.’."- ■

Senasis Karo muziejus

— Praeituose rinkimuose J 
Senatą ir Atstovų Fūmus res
publikonai iš privačių asmenų 
gavo $12.1 milijono, o demokra
tai — $7.1 mil. Bet organizuoti 
darbininkai per savo unijas de
mokratams davė $13.7 milijono, 
o respublikonams iš unijų teko 
tik $903,372.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 15 d., 1 vai. popiet Aneles 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rašt.

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos eilinis narių susirinkimas Įvyks 
šeštadieni, balandžio 11 d., 1 vai. po
piet, 3808 So. Union Avė. Narės pra
šomos dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

liko ties Vidaus reikalų ministe
rijos durimis.

Patys teroristai tarp savęs 
kalbėjo, kaip Moretti nužudė 
bu v. premjerą Moro, kai nepa
jėgė jo įtikinti vėl imtis inicia
tyvos kabinetui sudaryti.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71^t St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”. /

Lietuviu Našliy, Našliukiu ir Pa- 
, vieniu klubo narių susirinkimas įvyks 
\ penkiadieni, balandžio 10 d., 6 vai. 

vak. Vyčiif salėje, 47 ih ir Campbell. 
Po susirinkimo bus vaišes.

E. McNamee, nut. rašt.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGE A 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos teleL: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200

SUČIUPO ALDO MORO 
ŽUDIKĄ

ROMA, Italija. — Italų polici
jai visai netikėtai pavyko su
čiupti žudiką Mario Moretti. Ita- 

' lų policija jau seniai žinojo’, kad 
į Moretti suorganizavo Aldo Moro 
suėmimą, o vėliau jis pats as
meniškai nužudė buvusį krikš- 

; čionių demokratų premjerą.
į Aldo Moro turėjo palinkimą 
susitarti su Italijos komunistais, 
bet krikščionių demokratų cent
ro komitetas nepritarė tokiai 
politikai. Jiems atrodė, kad ko
munistų įsileidimas į kabinetą 
atneštų didelės žalos.

• Italų policija stipriai saugojo 
■ Aldo Moro. Jį lydėdavo keli po
licininkai. Moretti suorganizavo 
užpuolimą, nužudė tris polici
ninkus ir pagrobė patį Aldo 
Mo'ro. Moretti pats saugojo Mo-

F. CASTRO SUSIRŪPINĘS 
KUĮBOS ATEITIMI

MLAMI, Florida. — Iš Kubos 
ateinančios žinios sako, jog dik-1 
tatorius Fidel Castro labai susi
rūpinęs ne tik Kubos, bet ir sa
vo' ateitimi. Iki šio meto Castro 
darydavo visus sprendimus svar
besniais valstybės klausimais, o 
praeitą savaitę komunistai jau 
išrinko kita atstovą svarbiems 
klausimams spręsti.

Castro išsiuntė daug jaunų 
vyrų į Angolą ir Etiopiją, bet 
grąžina tiktai sužeistuosius. 
Kuboje yra geresnės ligoninės, 
negu Angoloje, bet Castro ne
nori leisti sužeistiesiems grįžti, 
uos jie šneka apie Angolos ne
laimes, žmonių nepasitenkinimą 
b’ pasipi tkinimą - Kubos kariais, 
dirbančiais rusų naudai.

mašnioje ir motoras neveiks, 
pasukus raktą motoras neužsi- 
ves, reikės suspausti tuos ke
turis skaičius. Skalė panaši į 
telefono lentelę.

General Motors korporacija 
jau 4 metai dirba ant panašios 
sistemos, bet ji daugiausia tai
koma girtiems piliečiams, kad 
negalėtų užvesti automobilio, ir 
yra labai kombinuota

Fordo sistema yra nekombi
nuota, taip, kad ir įsigėręs pi
lietis galės automobilį užvesti ir 
važiuoti. Tik nežinia kiek toli.

— Karolina Kennedy, 23 me
tų, pasisamdė butą su 3 miega
maisiais Manhattan rajone, pra
neša Metropolitan Home žurna
las. Buto nuoma mėnesiui arti 
$2,000. Kaip pajėgs mirusio pre
zidento duktė sumokėti tokią 
aukštą nuomą? Jai pagelbės jos 
du buvę mokslo draugai, kurie, 
išsinuomavo po kambarį jos 
apartamente.

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAiNA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

ro ir bandė jj įtikinti, kad vėl 
taptų premjeru ir Įtrauktų ko- 

> munistus Į vyriausybę, bet Mo- 
■ ro nesutiko paklausyti Mcretli.
Tada Moretti asmeniškai nušo
vė Moro, atvežė į Romą ir pa-

SUNKIAU BUS PAVOGTI 
AUTOMOBILIUS

Fordo automobilių kompani
ja “sukompiuterino” automobi- 
l.o užvedimą. Užvedant automo
bilį reikės paspausti keturis 
skaičius, kurie bus žinomi tik 
automo'oiiio savininkui ir bus 
lentelėje prie vairo. Tada, pasu
kus raktą, motoras užsives.

Jeigu raktas bus užmirštas

— Gould kompanija išrado 
naują automobilių bateriją. Ji 
bus daug lengvesnė, mažesnė ir 
daug pigesnė. Pilna produkcija 
prasidės 1982 metų, pradžioje.

S
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- GORDON FUNERAL HOME -

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA laidotuvių KOPLYČIA

EUROPOS, JAPONIJOS IR 
KITŲ KRAŠTŲ PREKYBOS 

PERSPEKTYVOS

Europos vyriausybės stengiasi 
apkarpyti importą iš Japonijos. 
Iš kitos pusės bijoma, kad ap
ribojant eksportą, artėjama prie 
prekybos karo, kas labai neigia
mai paveiktų visos Euopos eko
nomiją.

Japonijos prekybos balansas 
su Europa ir Bendrosios Rinkos 
valstybėmis davė $10 bilijonų 
perviršio. Japonijds prekybos 
sluoksniąi tiki, kad šiais metais 
prekių pasikeitimas su Europa 
nepadidės.

Japonija pakėlė savo prekių 
kainas Vakarų Vokietijai: 8 pro- , 
centus ant Honda automobilių, 
nuo 12 iki 15 nuoš. ant Sony ra
dijo aparatų.

Europos Bendroji Rinka ne
nori rizikuoti, mažina ir varžo' 
importą iš Japonijos. Prancūzi
ja pranešė Japonijai, kad tik 3% 
automobilių importuos iš Japo
nuos. Ęelgija įšaldė pirkimą 
automobilių 1980 m. kontin
gente. Austrija pirks Japonijoje 
prekių tik 1/3 kontingento 
1980 metų.

Naujoji Zelandija tikisi iš
bristi iš ekonominių sunkumų 
pagyvinta pramonine statyba. 
Numatoma pastatyti įtąonę, ga
minančią gazoliną iš methanol j 
ir pradėti naudoti natūralias; 
dujas, rastas Mani laukuose. Ja-J 
ponijos aprūpinimui, benzinu 

t stato atskirą įmonę. Tikisi pa
didinti prekybą su JAV. Pagrin- ;, 
dįnis eksportas: vilna, sūris, <Į 
jautiena, aviena ir pieno, mil
teliai.

Karas tarp Irano ir Irako pa
kėlė avienos pardavimą 25%.

Afrikoje darbininkų neramu- ■ 
mai trukdo JAV apsirūpinimą 
strateginiais metalais ir minera
lais. Neramumai yra palietę Ke
niją, Pietų Afriką, Nigeriją, 
Zambiją ir Zimbabvę.

Analistai pranašauja, kad pa- ' 
dėtis vargu ar pagerės 1981 me- I 
tais. Aprūpinimas, algos ir kiti. 
darbininkus liečia faktoriai su- ( 
silpnėjo, žinoma, čia dideli 
vaidmenį reikia priskirti politi
kai, kurstymams ir infliacijai.

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA

1605-07

1330-34

IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 —1742

SO. CALIFORNIA V ENUt
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— New Yorko ekonomistas 
Werner CiirltCn nurodo, kad 
1979 metais specialistas darbi
ninkas Į valandą uždirbo: 
JAV-se $10.16, Vakarų Vokie
tijoje $11.56, Belgijoje $12.39 ir 
Švedijoje $13.12. O tuo tarpu, 
Hong Konge $1.25^ Brazilijoje 
$1.80 ir Taivane $1.01. šiose ša
lyse. taip pat nurodytas darbi
ninko specialisto valandinis at
lyginimas.

T£VAS IR SŪNUS 
vtARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345
J 
V

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

i

SOPHIE BARČUS
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ *354 bo. HAJLSTED STREET

i

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

*159 So. MAPLEWOOD AVE. - 
CHICAGO, IL 60629

Lietuvių 

uaidotavię 

Direktorių

DOVYDAS P. GAIDAS
“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZD2IONYTĖ 

Programos vedėja GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tel.; YArds 7-H38 -1131

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 IciL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

J

SKAITYK IR DAR K) 
PARAGINK SKAITYTI

PATS
TUS
MĖNRAŠTĮ “NAUJIENOS’

£ ft 
i

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

ir
GERALDAS F. DABIU)
EUDEIKIO KOPLYČIOS 

4605-07 So. Hermitage Avenue 
Tel.: YArds 7-1741-1742

4330-34 So. California Avenue
Telefonas: LAfayelte 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONiHTTON’ED KOPLYČIOS
I

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIME

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS

Mr. ir Mrs. Anthony B. Petkus
Mr. ir Mrs. Donald A. Petkus

IR ŠEIMA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

leL XArdi 7-1911

BUTKUS - VASAIŪŠ

ų

TeL: OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS -
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. HID*, HL 974-441<

PHILLIPS - LABANAUSKAS
<307 Sa. LITUANTCA A VE. TeL: YArdt 7-3401
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— Dail. Aljorzo Dargia kury- i 
bos parodą ruošia Bostono vyr. į 
skaučių židinys balandžio 25 ir v v
26 dienomis Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje.

— K. Cerkeliūnas ir P. Mic
kevičius pakviesti Išeivijos Lie
tuvių Sporto Istorijos redakto
riais.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejaus Moterų skyriaus me
tiniai Stipendijų Įteikimo prieš
piečiai Įvyks gegužės 2 d. 12 vai. 
Hadison viešbutyje. Kokteiliai 
prasidės 11 vai. Programoj daly
vaus Jaunutis Puodžiūnas ir jo 
baleto studija. Vietas rezervuo
ja ponios E. Katauskas ir M. 
Krauchūnas.

— Metinis Tėviškės žiburių 
Spaudos balius Įvyks balandžio 
25 d- Anapilio salėje. Programo
je dalyvaus Toronto LN Vyrų 
choras. Aras. Pradžia 7 vai. vak.

— Gintaro ansamblio vakaras 
įvyks balandžio 25 d. Montreal io 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Gegužės 2 d. ten bus Nepriklau
somos Lietuvos Spaudos balius.

— Dail. Antanas Petrikonis, 
Juno Beach. Fla., turės savo dar
bų parodą birželio 22 d. Los An
geles Lietuvių Dienos ir para
pijos 49 metų jubiliejaus proga. 
Vietiniai dailininkai, norintieji 
taip pat tą dieną turėti parodas, 
prašomi registruotis pas Alfon-

ba

Pažiiuienę. Jos telefonas: 
4) 533 4284. Prašoma tai pa- 
vti nieko nelaukiant.

— Kazimieras Rakūnas, Šau
tu Monica, CaL, yra dailidė-me- 
nininkas. Jis prieš kelis metus 
padarė Los Angeles Šv. Kazimie
ro bažnyčios didžiojo altoriaus 
lietuvišką kryžių bei kitus alto- 
liaus papuošalus, dabar jis dir- 

piesbiterijai lietuviškas kė- 
, pagal architekto L. Arbo

brėžinius.

— Dr. Petras Pamataitis, San
ta Monica, Cal., turėjo sunkoką 
operaciją Santa Monikos ligoni
nėje. Operacija gerai pavyko ir 
ligonis baigia sveikti.

cįjos nieko ypatingo neįvyko^ 
VLJKas šiuo metu yra rengi-* 
mosi stadijoje, atitinkamai re( 
aguoti eventualių Lenkijos 
įvykių akyvaizdoje. Kaip ži
note, tarptautnė padėtis ypa
tingai tempiasi. Daug kas sa-j 
ko, kad padėtis šiuo momentu 
yra labai įtempta. Kaip girdė
jome vakar, mūsų Valstybės’ 
sekretorius Haig pasakė, kad 
šios savaitės bėgyje gali paaiš-l 
kėli labai svarbūs tarptauti-! 
niai išsivystymai Europoje ir,? 
kad sis savaitgalis gali būti 
kritiškas
tarp Rytų ir Vakarų 
bių, šiuo metu 
toliau. VLIKo 
džio metu tuos 
tiek svarstėme
dybai buvo pavesta pasiruošti 
ir padaryti tam tikrus ėjimus, 
tam tikrus sprendimus even
tualių įvykių atveju, kiek tai 
liestų Lietuvos reikalus. Savai 
rne aišku, jei įvyktų koks nors 
tarptautinis konfliktas, kad 
tie paliestų mūsų Lietuvos rei
kalus ir taip pat Lietuvos lais-

ateities k santykiams 
vaisty

ta krizė vystosi 
tarybos posė- 
klausimus šiek 
ir VLIKo vah

Atkelta iš 4 psl.

VLIKo taryba labai pozityviai 
' prisideda prie VLIKo valdy

siu

i metų sukakties proga, įvyks ge- | 
gūžės 2 d. 6:30 vai. vak. Lietu
vių Tauriniuose’ namuose.

Juozo Kapačinsko atsimi- bos veiklos. Mums duoda 
nlmai Spaudos Baruose, Chica-J gesti jų, mums duoda idėjų ir
gos Lietuvių Literatūros Drau- ■ paremia mūsų darbą, Pozity- 
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai, vi,naudinga kritika mums yra 
iliustruotas nuotraukomis, 216 labai priimtina ir mes tuo 

da u g pasinaudojame. Y p a t i il
gai buvęs šios sesijos pirm. p.

Jurkūnas, kuris labai puikiai 
pravedė mūsų sesiją, daug po 
zityvių nutarimą buvo pada
ryta, kuriuos dabar VLIKo vai 
dyba turės praktiškai įvyk
dyti.

Ž»m4 — Fardovlmul
REAL. ESTATE FOR SALI

, - Nimal, 2wni — P»rd«vlm^ 
I REAL ESTAT! FOR SAL!

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicago, Ill. Tel. 847-77472212 W. Cermak Road

psl., kaina $.7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

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

MARQUETTE PARKO NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas. įvyks šių metų 
balandžio 10 dieną, 7 vai. vak., 
parapijos salėje, o ne kaip anks-

čiau buvo paskelbta. Valdyba 
prašo visus narius šiame susi
rinkime dalyvauti.

Valdybos vardu kviečia
J. Skeivys (Pr.)

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, balandžio 11 d., 12 vai. Chi
cago Savings bendrovės patal
pose, 6200 Sį Western Ave. Na
rės malonėkite dalyvauti. Po su
sirinkimo bus kavutė. Valdyba.

A

New or Used or j asus;
'' Old Broken Jewelry j
Watches, Bracelets, |

Pins, Rings;
Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn Įtinto CASH!
Dig Out Your Old Treasures —

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

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

HAIL BeautySupply, Ine.
30 tv ». Mm * Thar*. ta 

to 7 OO F*
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^,145CT
Neckchains 

and Bracelets
^Earrings, Charms, 

’’ / Religious Medals

INSTANT 
CASH 
'"■SOLD

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANčIl’S, BET DIRBTI NORINČIUS, 

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

Paieškojimai
i

METROPOLITAN BANKAS
paieško sekančius banko akcijų jūsų
savininkus arba jų įpėdinius:

Stanislawa Brazauskas iš Cicero, 
Wladas Kiela iš Chicagos, 
Josie Kiela iš Chicagos,

Dominick Shemaitis iš Chicagos, 
Pranciška Šimkus.

Akcijos buvo jiems parduotos 
1920 metais. Dabartiniai jų ad
resai nežinomi. Jei jie ar jų įpė
diniai neatsilieps, jų akcijos bus 
perduotos valstybei.

Taip pat n< rėčiau prisidėti 
prie p. Jurkūno sveikinimo ka 
nauninkui Zakarauskui, ir 
man ypatingai malonu, kad 
aš čia esu vienas iš tų, kuris 
kan, Zakarauską seniai pažįs
tu. Aš jį pažįstu nuo 1934 me- 

’ tų, kada aš pradėjau eiti į 
Aušros gimnaziją. Aušros gim 
nadijoje jis ’buvo mūsų kape_ 

> lionu. Tada man teko keletą 
metų su kanauninku labai ar
timai, kaip gimnazistui, ben
dradarbiauti. Jis mums duo
davo gana daug “pipirų“, ka
dangi mes ne visada jo klau
sydavome. Po to, gyvenimas 
mus suvedė Chicagoje ir tik
rai aš esu labai laimingas pri
sidėti prie p. Jurkūno sveiki
nimų ir linkėjimų 
jubiliejaus proga, 

rašiniais, 
jūsų darbu, jūsų 
ir man kaip VLIKo pirminin
kui labai malonu jus pasvei
kinti jūsų artėjančios šventės 
proga ir yra didelė garbė da
lyvauti jūsų garbės komitete. 
Tuo džiaugiuosi, didžiuojuosi 
ir man labai malonu (gausūs x o 
plojimas).

Dabar trumpai pakalbėsiu 
apie VLIKo veiklą. Kiek jūs 
žinote, nuo Madrido konferen-

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS* • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NCTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

I

4
i

EVANSTONE — 3 butų mūrinis,!
vinimo bvlą, kuri labai atsis-|20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo- 

■nines ir universiteto. $130,000.
MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo

mi vienetai. Didelis garažas. Mar-

pindėtų mūsų visų veikloje. 
Tam mes turime būti pasiruo
šę. Tuo mes esame jau pada- ąuette Parko centre. $75,000. 
rę preliminarines interverci- 
jas ir šiuo metu, kaip tik yra 
pabaigoje mūsų platesnio ma
sto memorandumas JAV-ių ir 
kitų Europos valstybių vyr^D 
sybėms, kuriame mes bando
me išdėstyti Lietuvos 
jas eventualaus konflikto 
veju, i 
tai yra 
manau, kad šiandien nėra nei 

, vienam 
vra tik

poziči- 
at-j 

o kad konfliktas įvyks,} 
i tik laiko klausimas Aš

jokios abejonės, kad 
laiko klausimas, kol

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— J

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

kams. Kreiptis:
A- LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

jums, jūsų 
Džiaugiuo- 
džiaugiuosi 
patriotizmu

turime didžiuotis sa-{ 
kad Lenkijoj tų įvy_ 
vidiniu sugyvenimu, 
aš manau — jūs visi 
kad Lenkijoje tė įvy

GREAT STARTER HOME
Calumet City 
309 Stony Island 

$54,900
You are invited by appointment 
to inspect this newly built 3 bed
room — 1% bath Brick Ranch 
with side drive and fully land
scaped front. Special financing 
available. 11.9% for 29 years. 
Also can arrange low down pay

ment of 5% to 10%.
Call (312) 747-1120

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenus 

Tel. 776-8505

šių stogus. Ūž darbą" garafl" 
tuo jame ir esaniė. aptiraustįV

ARVYDAS KIELA j
6557 S. Talman Avenue •

« Chiaig^^W29' ,į

ta Valensą ir 
likyiduoti-Bet 
vyriausybėje,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ____ ___

Minkštais viršeliais, tik______ _______

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

173? So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

$8.00

$3.00

EVANSTON — HOUSE FOR SALE 
1736 Keeney St.. 7 room brick ranch, 
3 large bedrooms, 2Vz baths, living
dining room. 2 woodburning fire
places. Family room. Oak floors.

Sovietų S-ga subyrės. Yra pri-j 
ėjusi prie bedugnės krašto.I 
ant kurio dar laikosi. Bet ta j 
padėtis kiekvieną dieną blo.j 
gėja, padėtis tempiasi ir tik-! 
rai mes 
sutiksite, 
ir lenku 
Ir tikrai 
sutiksite,
kių nebūtų, jeigu Lenkijos vai 

. džioje nebūtų žmonių, nors ir 
komunistų, kurie nepritartų 
lenkų unijų tam solidariteto 
veiklos vystymui, nes tikrai gaį 
Įėjo tą uniją ir 
kitus jau senai

M kadangi lenkų
lenku komunistų partijoje yra .SaetTėti
tam tikru lenku patriotu, ku- basement & rec. room. S98.500. 

c ■ /“-ii_________ 79Q AC7C
rie gal būt ne oficialiai tą ju
dėjimą palaiko, todėl šiandien v- 
tas judėjimas išsivystė iki to. f 
kio laipsnio, kad jau jį beveik, 
nebeįmanoma sustabdyti. Ir. 
tiktai stiprus militarinis kon-Į 
fliktas 
judėjimą. Bet jeigu tas įvyktu, 
tada visas pasaulis labai sti
priai reaguotų.Savaime aišku, 
kad Sovieų S-ga būtų galuti
nis viso to konflikto pralaimė
tojas. Kuomet mes pažiūrėsi
me į visą tarptautinę padėtį, 
galime aiškiai matyti, kad So
vietų S-ga šiuo metu beveik 
visur pamažu pradeda pralai
mėti.

(Bus daugiau)

Call agent — 323-0535

Laikrodžiai Ir brangsnybės 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West Stre«l 
Ttl. REpublle 7-1941

sunaikinti tą

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra jeuiausih, didžiausia ir turtinglausTa lietuviu trateraallnė or- 

Cantacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūriniua darbui, gelbrtf tr kitiems, kurie tuna 
darbus dirba.

SLA —iimokėle d augi ar kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerlt 
apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 4

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, liekiančiaut 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžikL

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3 00 metama.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums

RLA — vaflnut
>1,000

SLA — kuopt?
J «vo _
mielai pagelbės i SLA jsiraAytL

Galite kreipė* tr tfwrii! 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

W V(. >4.
TeL (lit) M3-ttlt

— JAV Valstybės sekretorius 
A. Haig -nori tartis su Jordani 
jos karaliumi dėl taikos su Iz
raeliu.

TES1AMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELI>S peržiūrėta, “Sūduvos’1 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

M. i I W K U 1

Motsry Fubllc
INCOME TAX 5ERVIC1

4259 S. Msplerroed. Ttl. 254-7451 
Taip pat daromi vertimai, gimlniv 
IskviaHmal, piJdomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blanket

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f

ENERGY 
WISE

Organize car pools to 
tave gasoline.
Don’t be a Bom Losarf

POPIERIUS IŠ AKMENS

Londone leidžiamasis “Soviet 
Weekly” (N.13) rašė, kad sovie
tinis išradėjas Lev Venčūnas su
rado būdą, kaip iš akmens paga
minti popierių.

Sako, toks popierius esąs stip
resnis už dabar laikraščiams 
spausdinti naudojamąjį, todėl 
spausdinimo mašinos galėsian
čios būti greičiau leidžiamos — 
tas popierius netrūks, be to, ja
me iliustracijos geriau išeisian
čios.

Paauglis tėvui: “Einu į va- 
karušką”.

Tėvas: “Turėk gerą laiką44.
Paauglis: “žiūrėk, papa, be 

patarimų

5 — Nanjienoa, Chicago, 8, HL

40642, - 424-1654 <

t <aan> FotefwėW Casualty

advokatų draugija 
V. BYLA1TIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-“» 

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai 
GINTARAS P. CEPtNAS Į 

Darbo valandoa: nuo 9
Ud 6 vai. vak- šcZtadienj nuo

9 vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir pakai susitarimą.

Tai 776-5162 arba 776-5161 
2645 West 63rd Street

Chieafo, m. 60629
V

Thursday, April 9, 1981




