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TUOJANČIŲ KRAŠTU NUTARIMUS
SUMAŽINO $4 KAINĄ UŽ NAFTOS STATINAITĘ 

. NEW YORKAS (AP).— Prieš
porą savaičių’ Vakarų Berlyne 
įvykusiame degalų forume Sau
di Ąrabijos naftos ministeris 
šeichas Žaki Yamani pareiškė, 
kad už savaitės įvykstančioje 
OPEC konferencijoje bus sten
giamasi suvienodinti kainą už 
eksportuojamą naftą.. Tikrai, 
toks nutarimas buvo padarytas 
ir jau pradėtas vykdyti.

Treičadienį Meksika telegra
ma naftas impdrteriaįns prane
šė, kad nuo liepos 1 d. sumažina 
kainą keturiais doleriais už 42 
galonų naftos statinaitę, OPEC 
gradacijoje Meksika laikomą vie
na iš didesnių naftos ekšporte- 
rių. Dabar ji eksportuos, imda
ma $34.50 už .naftos statinaitę;

Meksikos pavyzdžiu jau pase
kė kai kurie OPEC kraštai ir 
Amerikos naftos gamintojai. Ja
ponijos; importo pareigūnas pra
nešė, kad Irakas neims 57 cen
tų mdkesčįo už_ eksportuojamos;

Co, iš Orio valstijos, didžiausias 
naftos gamintojas Aliaskoje, nu
mušė $2 kainą už vamzdžiais 
pristatomos naftoj statinaitę.'' 

Tačiau .kainų';kritimas rvyksta 
dėl' pareikalavimo sumažėjimo.

MATSQUI, Britų Kolumbija 
(UPI). — Trečiadienį buvo nu- 
mališnti Matsqui kalėjimo kali
niai, maištavę visą naktį. Maiš 
tas kilo dėl darbo ir atlyginimo 
kalėjimo virtuvėje bei valgyk
loje. Apie 300 maištaujančių už
ėmė "pusę kalėjimo patalpų ir 
sukėlė gaisrus.

Į kalėjimą malšinti maištau
tojus ir atstatyti tvarką buvo pa
siųsta kariuomenės daliniai, rai
toji policija ir kalėjimo sargy
biniai, visi, aprūpinti atitinka
momis priemonėmis. Pusė maiš
tininkų tuojau pasidavė, bet kiti 
padeginėjo : patalpas . ir trukdė 
įeiti. Du maištininkai sužeisti 
paukščiams šaudyti kulipkomis. 
Nuostolių padaryta ir sugadin
ta turto už keletą milijonų 
doleriu. ■'
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BALFo pirmininkę Mariją Rudienę šį pavasarį Rotary International organizacija atžy
mėjo už karitatyvinę veiklą. Nuotraukoje (iš kairės į deš.): inž. Antanas Rudis, ponia 
Klarich, Rolf Klarich, Rotary International organizacijos pirmininkas, atvykęs iš Suo
mijos įteikti atžymėjimą M. Rudienei, ir Art Hutton, Rotary One Club of Chicago’ 
pirmininkas. Inž. Antanas ir Marija 'Rudžiai šią savaitę išvyko į Pietų Amerika daly
vauti Rotary International organizacijos suvažiavime, kuris įvyks Sao Paulo, Brazilijoj. 
Tuo laiku jie susitiks ir su vietiniais lietuvių veikėjais. (Rotary Intl. nuotrauka)

POZNANĖJE NUSIŠOVĖ SOVIETU 
S-GOŠ GENERALINIS- KONSULAS
JAV PADĖSIANČIOS TOMS AFRIKOS VALSTYBĖMS, 

.?^>K|TUOS GINSIS NUO LIBIJOS INTERVENCIJOS
.Lenkija. — Tre< T ~

“TASS” LABAI NEPATENKINTAS SEKRETORIAUS 
PAREIŠKIMAIS APIE SOVIETU TANKUS

WASHINGTON, D.C. - Sek- , 
: retorius Aleksandras Haig' kal- 
Į bedamas suvažiavusiems laik- 
! raščių redaktoriams, paminėjo, . 
kad naujausieji Sovietų pabūklai • . 
velkami į Nikaragvą. ( 7

Dabartiniu metu Nikaragvos' 
j vyriausybė turi 20,000 karių. Ji: 
Į ruošiasi padidinti savo karių 
skaičių iki 50,000; Turint galvo
je dabartinę padėtį Vidurio 
Amerikoje, nėra jokios jėgos, 
kuri sudarytų pavojų Nikarag
vai ir dėl kurios būtų reikalin
ga to’kia didelė apsauga, redak
toriams pareiškė sekretorius.

i Sekretorius paminėjo, kad So- 
i vietų ginklai plaukia ne tik į Ni
karagvą, bet taip pat į Gvate
malą, Kolumbiją ir kitas Vidu
rio bei Pietų Amerikos valsty
bes.

FBI PRAŠO PAGALBOS

CHICAGO, Ill. — Penktadienį 
Glenview priemiestyje už prasi
žengimą judėjimo taisyklėms 

j buvo sulaikytas Oscar Lopez Ri
vera. Yra pagrindo manyti, kad 
jis yra FALN teroristų organi
zacijos vadovaujantis narys. Jo 
bute rasta 10 svarų sprogsta
mos medžiagos. Manoma, kad 
Lopez Rivera yra išnuomavęs 
keletą butų, kuriuose paslėpė 
daugiau sprogstamo's medžiagos. 
Gyventojai prašomi kooperuoti.

—Keldamas patriotizmą, pre
zidentas Reaganas paskelbė Vė
liavos diena birželio 14-ąją, o 
tuojau po jos bus Vėliavds sa
vaitė.

džiausią taupumą. dėsMi™ ų pri
vatiems asmenims -pykdant ’ ša- 
vanorišką savitvardai Yąsarbs 
metu benzino šUyaętbjimŽs žy
miai ^padidėdavo,- tik net šįmek 
važiuodami'.atostogų „ai* kitūfc, 
daugelis naudojasi viešomis su
sisiekimo priemonėmis'; „Atvangą 
benzino kainose vartdtojai’pąjus 
tikr vasarai įpusėjus. ’

Amerika dabar importuoja 
apie ;37 nuošimčius sąnaudoj a- 
mos naftos. Nuo praeitų metų 
balandžio mėn. Amerikos naftos 
bendrovės investavo daug kapi
talo: ir darė daug pastangų nau
jų naftos laukų suradimui. Iki 
dabai' išgręžta virš 6,000 šalti
nių, ne visur randant naftos. 
Sintetinio benzino ir gazoholio 
gamyba yra grėsminga vietinei 
ir importuojamai naftai.

WISCONSIN STEEL BANDYS
ATIDARYTI LIEJYKLĄ

CHICAGO, Illinois.— Wiscon
sin Steel, turinti dabar uždarytą 
plieno^jŪęįy'ldą-.ęhĮcago^Lietuo- 
se, dąfco<pasfąįįąs ją ~ ' TDIIMD AI IČ VIC1IO
prddųkeijaiž'j^^eigi^aiį^^ 1̂^1611! Sovietų generalinis kon- IKUfYirAl !□ VIJUK 
kėši AVagbįaStariė^^derglinėje sulas Poznanėje nusišovė. Pra- ’
Ecoųonj^y^^Įopta^it atimi- dži^^uvo manyta, jog kažkas- ★
nistracifi^ė<d^ įvairiu įčąlvgū ir . konsulą Rudolfą Skyosčovąnistracijėfje/dei įvairių ;s^įlygU 
dėl garantijų fh£^šavim£. j:

Numatonąą, kad'bendrovę.' fi
nansuos Citibank, esąšį^ev.: jor- 
ke. Sudaromos sutartys, dėl už- 
sakymų..:MariQma, kad liejyklai 
atidalyti ir piįhįęti produkcijai 
reikią apie $200 iriilijonų. .Užda
rytai liejyklai admifrištruoti rei
kia apie $60,000 per savaitę. 
Tuo tarpu viskas klostosi pa
lankiai.

INFLIACIJA EUROPOJE

JAPONAI LEIS ATOMO
- laivams-Važiuoti

— Valstybės departamento' 
atstovas Afrikos reikalams C. 
Crocker pareiškė, kad JAV, vy
riausybė rems tas Afrikos šalis, 
kurioms kils grėsmė iš Libijos. 
Šitokią padėtį sukėlė Libijos 
ginkluotų pajėgų įsibrovimas į 
kaimyninį Čadą.

BRIUSELIS (AP). — Euro- 
ropos Bendrosios Rinkes statis
tikos biuras paskelbė, kad de
šimtyje tai bendruomenei pri
klausančių valstybių vartoto
jams parduodamų prekių kai
nos balandžio mėnesį pakilo 1.6 
nuošimčio. Per metus prekių 
kainos kyla 12 nuošimčių. La
biausiai kainos pakyla Graikijo
je. Belgija kainas įšaldė.

— Lecn Walęsa pareiškė Švei
carijos korespondentams, kad 
jis norėtų pasitraukti iš Solida
rumo unijos vadovo pareigų ir 
kad dėl to unija nenukentės.

— Irakan buvo suvažiavę 38 
Islamo valstybių užsienio reika
lų ministerial. Pasmerkta Izrae
lio agresyvi politika. — Libijoje treniruojami tero

ristai iš įvairių pasaulio kraštų. 
Panašius teroristų kursus veda 
Kuba, Pietų Jemenas ir šiaurės 
Korėja.

KALENDORĖLIS

Birželio 5: Bonifacas, Meletė, 
Nemiga, Vieštautas, Goktvilis.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:22.

Oras Šiltas, debesuotas, gali

— Santa Fe geležinkelio bend
rovė išbandė naujus anglių va
gonus, pagamintus iš alumini- 
jaus. Jie sutaupo 10 nuošimčių 
degalų.

— Įstatymų leidėjai planuoja 
panaujinti Federalinę Rinkimų 
komitiftp ”>-* N ?’•• >

bj£s nušovęs, bet tolimesnis ty
rinėjimas parodė, kad. konsulas 
pats r.^sišojy savo namuose.

Skvosčovas labai gražiai su
gyveno su dabartiniu Lenkijos 
komunistų partijos sekretoriumi 
Kania. Konsulas pritarė lerikų 
komunistų planams pagerinti 
darbininkų būklę, duoti jiems 
daugiau maisto ir leisti suorga
nizuoti laisvas ir nepriklauso 
rnas unijas. Jam atrodė, kad.ir 
pačioje Rusijoje komunistų par
tija turės pasukti šia kryptimi.

Kiti spėlioja, kad gen. konsu
las galėjo gauti įsakymą grįžti 
į Sovietų Sąjungą, bet nenorėjo 
ten važiuoti, todėl ir nusišovęs. 
Tvirtinama, kad jis gavo įsaky
mą kritikuoti Lenkijos komu
nistų norą sudemokratinti ko
munistų partiją, o jis tokiai po
zicijai nepritarė, todėl ir nu
sprendė nusišauti.

TEKS PARAMĄ LIBIJOS 
PRIEŠAMS

WASHINGTON, D.'C. — JAV , 
rengiasi padėti visoms toms Af- i 
rikos tautoms, kurios yra pasi- 
ryžusios kovoti prieš kitų valsty
bių bandymus primesti karišką 
diktatūrą, — suvažiavusiems 
dienraščių redaktoriams pareiš
kė Chester Crocker, Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Afri
kos reikalams.

Jis paaiškino, kaip Libijos dik
tatorius Chadafi įsibrovė į Čadą, 
sunaikino ten buvusią administ 
nacinę tvarką ir privertė silp
nesnį kraštą įsijungti į Libiją.

Amerikos vyriausybė tuo yra 
susirūpinusi ir ateityje padės 
Libijos kaimynams pasipriešinti.

— Atsakingi pareigūnai pasi
genda prezidento Reagano jach
tas. Bijoma, kad ji nebūtų kieno 
nuvilkta. Nemanoma, kad kas 
drįstų ją pavogti.

— Lenkų policija- nustatė, 
kad Sovietų gen. konsulas R. 
Skorcov pats nusišovė, nenorė
damas grįžti į Maskvą.

—Prez. Reaganas sutinka pri
imti demokratų pasiūlymą su
mažinti valstybės mokesčius 
2 metų terminui. Jis norėjo pra
vesti 3 metų planą.

— Nei Springfielde, nei Chi- 
cagoje valstijos pareigūnai dar 
nesusitarė dėl keleivių transpor
to mokesčių -

— Beginąs prižadėjo leisti Iz
raelio lakūnams padėti ginti Li
bano krikšičonis nuo Sirijos ka
rinių pajėgų puolimų.

— Popiežius Jonas Paulius II 
jau išėjo iš ligoninės. Džiaugs
mingai jis išvyko namo.

— Trečiadienį- kardinolas J. 
Cody aplankė popiežių dar ligo 
ninėje, o vėliau popiežius 
namo.

— Jackie Presser gali 
naujas vežikų (Teamsters) 
jos sekretorius.

— Belgijoje nežindmi asme
nys nušovė Palestino Išlaisvini 
mo Organizacijos atstovą.

— Trys Afganistano laisvės 
kovotojų grupės susitarė bend
rai kovoti su Sovietų Sąjunga, 
tam tikslui įsteigdamos koalici
nę organizaci ją.

išėjo

būti 
uni-

- Naujas Prancūzijoi preži-

(tentas F. Mitterrand įsakė vi 
siems-: valstybės tarnautojams 
pakelti algai 10%. L

>

Sekretorius paminėjo, kad Ku
bos valdovams yra žinomas 
JAV nusistatymas dėl 'Kubos/'ginklų į Nikaragvą nesiunČianti 

j ir nesirengia siųsti. “Tass” pri- 
i'dėjb, kad tokių-'-tankų, kurie 
. būtų siunčiami į Nikaragvą, vi
sai nėra.

Amerikiečiai taip pat žįno, kad 
sekretorius Haig nėra žmogus, 
kuris skelbtų .melus, kaip sovie
tinė agentūra tvirtina. Laisvasis 
pasaulis žinojo, kad sovietinės 
valdžios atominė raketa buvo 
pervežta Dardanelų sąsia-uriu ir 
kada ta pati raketa Sovietų lai
vu praplaukė Gibraltaro’ ^ande- 
nim ir buvo vežama Kubos kryp
timi, prezidentas Kennedy pra
nešė Chruščiovui, kad Sovietų 
laivas, vežąs atomines raketas į 
Kubą, privalo sustoti, vežamas 
raketas grąžinti, nes JAV neleis 
niekam įvežti atominių raketų 
į Kubą. Sovietų karo laivas atsi
suko ir grįžo į Gibraltarą Bei 
Juodąją jūrą.

Yra pagrindo manyti, kad 
amerikiečiai žino, kada Sovietų 
tankai išplaukė iš Juodosios Jū
ros, Etiopijos, Angolos ar pieti- 

i pirkti į nės Kubos uosto. Jie taip pat gali 
žinoti, kada Sovietų tankai at- 

“Tass“, komentuodama sekre- plaukia į Nikaragvą. Reikalai 
i tariaus Haig antradienį padary- pasikeis, kada tie patys tankai 
. tą pareiškimą, tvirtina, kad jis pradės šliaužti į Salvadorą.'

tarpininkavimo. Sekretoriųs,m a 
3 no, -kad:Castro- būtų turėjęs af- 

TOKIJO, Japonija. 7— Kraštą: kreiPti dėmesį į JAV pageida- 
valdančioji liberalų partija Epęi-Į-V^^-djet jis taip nedaro 
peši į vyriausybę, prašydamąjį" Amerikos spauda pakartojo 
leisti ■ Amerikos laivams/ Fidel Castro pada
miemš atomo energija, jpteįktįj•ry^ą<J^t^tiprius pareiškimus, 
j Japonijos uostūs. ' 'Į. "■T kmriiįsėbųvo bandyta sudaryti 

Japonijoje Ve5kia; įsiaįmA Castro valdoma Kn
draudžiantfe bet kokiai laivrnU“Ki-"' 
tnrineiam atomo ginkiu'at varo-1 nes,te>ws. kok.as hm ,r JAV >r 

* v v-A- > i kad^Was negali Kubcfš niam, atomo energija, įplaukti r _ ■ A \
e, v J <lyh'nei‘Vidurio, nei Pietų Ame Japonijos, uostus, karč metu.- ..... Tr • ‘j • x ' -v <nkoie. Sekretorius Haig, ture- buvo numestos: dvi atomo bom-' 

bos, pnvertusįos japonus karius 
mesti ginklus ir pasiduot; be są-; 
lygų, žuvo . daug tūkstančiųij 
žmonių. Pasipiktinimas atomo i 
bombe'mis buvo toks didelis,’ 
kad japonai įstatymą noriai 
vykdo. - Į

damas.galvoje paskutinių dienų 
• įvykius, pareiškė, kad JAV svars 
tys šią naujai užimtą Castro po 
zibiją.

i- Tuo tarpu - Sovietų agentūra 
“Tass” reagavo i sekretoriaus 

. Haig antradienio vakarą padary- 
I tą pareiškimą. Įsimaišė ir Pary 

Bet dabar nuotaikos keičiasi, žiuje biznio reikalais važinėjęs 
Japonijai reikalinga JAV karo. Nikaragvos užsienio reikalų nn 
galia ginti Japoniją nuo rusų.' nisteris Miguel d’Exolo Brock

man. Jis pareiškė, kad Nikariag 
va yra laisva ir nepriklausoma 
valstybė ir kad ji galinti 
ginklus, kur tiktai nori.

Japonai žino, kad Amerika yra 
ne pavergėjas, bet Japonijos gy
nėjas. Be Amerikos japonai bū
tų netekę didelių plotų.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $462.

iš piršto išlaužtas ir visas pra
manytas. Sovietų Sąjunga jokių
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STEPONAS KAIRYS

ATSIMINIMŲ PLUOŠTAS

>ė skaičių ne- 
m. antrojoje 
ūkių skaičius 

vieton sudėtų atski- 
skaičių. ir jis

(Tęsinys)

Kol A. Rimka sudarė tas len- j 
teles, turėjo daug vargo. Rusų 
valdžios statistika ir ypač Kau 
nu Vilniaus gub.. buvo ne- 

buvo renkamos be Į 
suvienodinto plano ir neaiški
no klausimų, kurie mums šian
dien ypač rūpėtų. Nėra tobulos 
ir prof. A. Rimkos sudarytosios 
lenMės — jo^c c 
suderinta. Sakys 
lentelėje bendras 
neatitinka
rų ūkių grupių 
yra visu 9840 mažesnis. Netiks
lus yra valstiečių šeimų skaičius. 
Trečiojoje lentelė1 e Kauno gub. 
jų duodama 137-897 ir visų vals
tiečių 1.267.666 taigi šeimos vi
durkis būtų 9 asmenys, o tokio
mis gausingomis šeimomis Die- 
vulis augštaičių neapdovanoda
vo. Šeimų buvo daug daugiau. 
Pats prof. A. Rimka sako, kad 
patiekiamas mažažemiu skai
čius per visas gubernijas taip 
pat netikslus — jų buvę dvigu-' 

" bai daugiau. Mažiau parodyta 
ir bežemių.

Kad statistika ir turi paklai
dų. betgi ji apytikriai atkuria tei 
singai Lietuvos kaimo vaizdą, 
jau pakitusį nuo baudžiavos 
laikų ir pilną aštrių socialinių 
kontrastų.

Statistikos duomenimis Kau
no gub. 116.033 valstiečiu šei-1 o *• 1

deš.
gub.

d vari -

kinių bei trecdalinių ūkių skai
čius vis didėjo.

Kitaip buvo Suvalkijoje Įsta-. 
tymas, virtęs papročiu, draudė! 
skaldyti ūkius. Juos paveldėda
vo šeimų vyresnieji, išmokėda
mi broliam^ ir seserims jų da
lis. Ūkiai čia, apskritai imant, 
nesmulkėjo, užtat ūkininko prie| 
augi s anksčiau, kaip likusioj 
Lietuvoj, pradėjo jieškoti duo
nos kitur ir, apleisdamas tėvy
nę, kūrė mūsų emigraciją iš 
karto D. Britanijoje, vėliau Ame 
rikoje. Nebėgo, kas turėjo bent 
kiek žemės. Suvalkijos skurdūs 
šešmargiai, užsidirbdami kiek 
pinigo sezoniniuose darbuose 
Prūsuose, prisipirkdavo žemės iš 
dvarų ar ir iš pradėjusių smukti 
ūkininkų ir la.kėsi jos įsikibę.

Sunkiausi būklė buvo beže
mių. ;

Treciojoje lentelėje duodamasi 
bežemių skaičius yra netikras, i 
Jų buvo žymiai daugiau, ir tai 
sako pats A. Rimka; buvo ne
mažiau pusės miliono, kai visų 
gyventojų kalbamam plote prof. 
A. Rimka 1914 metais priskai
to 4.011.000. Atgavę asmens lais
vę, bežemiai pasiliko vargin
giausi Lietuvos kaimo žmonės, 
parijai savo visuomenėje. Jei 
ūkininkų sūnūs, bėgdami nuo 
caro kariuomenės ar iš ūkio iš-j 
vietinti suvalkiečiai, gaudami sa-I 
vos tėvų palikimo dalies bent} 
tiek pinigų, kad už juos galėda-I 
vo nusipirkti ‘šipkortę’ Ameri
kon, tai bežemiai ir to neturėjo nauninkui Vaclovui Zakarauskui pa- 
Dv.ru kumetynai „eugde juose,

KANAUNINKO V. ZAKARAUSKO 
TARTAS ŽODIS

Kan. Vaclovas Zakarauskas

viai plakdavo, ar kerštingi ra- 
Sėjai su purvais sumaišydavo 
žmogų, net tdkį kuris visa siela 
ir širdimi sielojosi skaudžiu mū
sų tautos likimu. Niekad nepri
tariau tiems, kurie niekino ir 
griovė mūsų politinius veiksnius, 
žemino jų vadovus. Juos gyniau 
žodžiu ir raštu. Žinojau, kad jie 
yra pavergtosios Tautos šauk
liai laisvame pasaulyje.

Šiandien džiaugsmo širdimi 
galiu pareikšti, kad ALTas,

* VLIKas ir BALFas, ačiū Die
vui, yra tvirtose rankose ir, kad 
jiems didelė dalis mūsų išei-

Į vijos pritaria ir juos remia. Gi- 
j lia pagarba prisimenu jų vado- 
j vus ir pasišventimą. Mūsų pa
vergtosios Tautos laisvinimo 
veiksnių griovėjams nepagailė
davau kietesnio žodžio. Už tat 
teko patirti piktų priekaištų, 
pravardžiavimų, net šantažo. 
Bet gi, jų pikti puolimai ir nu
kreipti mano adresu purvini ano
nimiški laiškai nepalaužė mano sinių kultūros ir tautinės kultū

kę melui, neteisybei ir klastai.

kraujo ir kiek skaudžių raudų 
tada, kai netiesa ima vaidinti 
gyvenimo scenoje klastingos 
tikrovės dramą. Tiesa gyvenimo 
jūroje tampa uola, kurią audrų 
bangos daužo. Ji kantri. Kartais 
ji pasineria putojančiose bango
se. •. Bet neilgam. Audrai nu
rimus, ji stovi tvirtai.

Šia proga noriu priminti, kad 
tikrai lietuvių išeiviją jau slegia 
kunigų stokos problema. Mūsų 
senesnės kartos lietuvių emi
grantų sunkiai, kruvinu prakai
tu uždirbtu pinigu, pastatytos 
šventovės. Jų vadovais jau tam
pa svetimtaučiai. Mūsų parapi
jos nyksta. Mūsų naujoji lietu
viškoji ateivija neįvertino tų 
dvasinės ir tautinės kultūros 
centrų. Kažin kas mūsų jauni
mą atjungė nuo lietuviškų dva-

Marquette Parko lietuviu organi- našaus vyksta ir mano širdyje, 
zacijų buvo sudarytas Komitetas ka-’ 

gerbti, minint jo kunigystės 50 metų
Prieš mano akis toks gausus

kai nebuvo lygūs. Kauno guber 
nija turėjo devynis magnatus, 
valdžiusius daugiau kaip po 10.- 
000 deš- Biržų Tiškevičius turė
jo apie 35.000 deš. žemės, Nariš- 
kinas Gruzdžiuose ir Žagarėje 
apie 30.000 dės., po tiek pat tū
rėjo Bohdanas Oginskis Rieta
ve ir Mykolas Oginskis Plungė 
je. Be to, Plungės Oginskis tu
rėjo apie 40.000 servitutinės že-

I mes. Baisogalos ir Gelgaudiškio 
Komarai valdė po 15.000 deš., 
Vasilėikams atitekę majoratai 
Tauragėje ir Jurbarke buvo po 
10.000 deš. ir apie tiek pat tu
rėjo grafas šuazel. Gausi Tiš
kevičių šeima Lietuvoje ir Gu 
duose valdė apie 150.000 
Tokių magnatų Vilniaus 
turėjo šešis.

Kauno gubernijos 245
ninkai ir Vilniaus gub. penkio
se apskrityse 154 dvarininkai 
valdė dvarus tarp 1.000 ir 10.000 
dešimtinių- Kauno gub. valstie- 
čia\ sudarydami visų ūkių ne
mažiau 98 L, valdė visos žemės 
60(L o jos 40'/ buvo bajorų nuo 
savybė.

Ilgainiui nelygumas didėjo ii 
valstiečių tarpe. Ūkininkijos 
branduolys, Kauno ir Vilniaus 
gubernijose gavęs valakinius 
ūkius tirpo. Iš jo skyrėsi negau
si stambesniųjų ūkininkų gru
pė, prisipirkdama žemės iš dva
rų ir supirkdama dvarininkų po

mos valdė tik nedaug daugiau kaimus ir vienkiemius turėtus 
žemės, kaip 5.224 bajorų šeimos 
kartu su valdžia. Vidutiniškas 
ūkininko ūkio dydis buvo 15,5 
deš.. — ištiktųjų daug mažesnis, 
— ir vidutiniškas bajoro ūkis 
buvo 280 deš. Ūkininkų ūkio vi
durkis dėl to buvo daug mažes
nis, kad vyko nesulaikomas ūkių 
skaldymas, juos pasidalijant, o 
rusų statistika tai nežymėjo. Iš 
kitos pusės j bajorų tarpą bu
vo įskaityta šlėkta, dažnai val
džiusi ne didesnius ūkius kaip 
eilinis valstietis. Patys dvarinin

mažesniu^ ūkius, ‘pustynes’. Tas 
pats vyko ir Suvalkijoj, kur’ že
mės pirkimas buvo mažiau var
žomas ir kur ūkininkai pirkosi 
ir iš ūkininkų. Iš kitos pusės va- 
lakiniai ūkiai Kaunijoj ir Vil
niaus krašte skaldėsi. Jau augo 
tree i cr i, baudži a vos 
karta. Į žemę įaugęs
neskubėjo nuo žemės bėgti, juo
ba, kad ir nebuvo kur. Dar ne
išpirktos skirtosios’ žemės nebu
vo galima parduoti, sūnūs dali
josi tėvų palikimą, ir pusvala-

nemačiusi 
valstietis

drąsos ryžtis j ieškoti kitur so- 
tesnės duonos, ir daugumas jų, 
kumenytuose gimdami, juose 
baigdavo savo dienas. Negeriau 
sekdavosi ir tiems, kurie berną-» 
vo ar mergavo pas ūkininkus. J 
Metinės algos 20-25 rublių ber
nui ir 15-20 rublių mergai teuž- 
tekdavo apsiginti nuo būtiniau
sių reikalų. Kiek geriau sekėsi; 
gyvenusiems Prūsų ar Kuršo] 
pasieniuose — algos buvo kiek 
didesnės.

Kai dabar sau atkuriu anų lai
kų Augštaitijos vaizdą, anuomet

prietelių skaičius. Nestebėtina. 
kad ir mano širdyje verda vul
kanai jausmų, kurie ne tik. mane Į 
griaudina, bet ir džiugina, nes j 

Minėjimo pabaigoje susirinkusiems jaučiu Jūsų pagrindinę šių gau- 
siu sveikinimų,bei ovacijų giles
nę mintį. Jūs taip gausiai susi
rinkote ne mano asmenį pagerb
ti, bet Kristaus įsteigtą Kunigys
tę, kurion buvau pašauktas prieš 

’ 1 50 metų.

no, priminė jo kunigavimo ir visuo
meninio darbo ryškesnius bruožus, 
dar didesnis žmonių skaičius dėl lai
ko stokos negalėjo nieko pasakyti, j- ... ...
kan. Zakarauskas tarė šiuos žodžius:

I

dvasios. Priešingai, ją grūdino 
ir teikė vilties bei ryžto toliau 
tiesti tiltus tarp vakar dienos ir 
rytojaus, tarp šio pasaulio ir 
amžinybės.

Žinojau, kad kunigas neturi 
bijoti dvasinio skausmo- Jis tu
ri būt pasirengęs, kad minia- 
žmogiai jam atsiteis greičiau 
piktu, negu meilės žodžiu. To
dėl niekad nelaikiau staigmena, 
jei kartais mano tautietis svies
davo man kaip žėruojančia žari- 
’ i — užgaulų žodį. Jam mano 
širdyje meilė, kaip žmogui, ir 

; tada nepavirsdavo užgesusia ža- 
Į rija...
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Kviečiame visus ir iš visur dalyvauti spektakliuose

Neretas gyvenime toks įvy
kis, kai gausus būrys vienmin- j 
čių apsupa vieną iš savo draugų, I 
jį sveikina liedami liaupsinimus į 
lyg iš gausybės rago. .. O šis lyg 1 
ir apsvaigęs, netekęs žado, ne-{ 
randa tokiu žodžiu, kuriais ga-{ 
lėtu išsakyti tas jausmu sroves. | d,n0 mano’ niekad neišdyl-j 
kurios patvindė jo širdį... šiaj dom^ prisiminimų, kaip ši iškil-j 
iškilmingą valandą kažkas pa | min§a valanda: Laisva>

: lausoma Tėvynė — Lietuva. 
Gimtinės parapijos senutė baž
nyčia, mano brangūs tėveliai, 
broliai ir sesutės- Jų akyse 
džiaugsmo ašaros. .. Ir tas sau-, 
lėtas birželio sekmadienis, kai 
pirmą kartą žengiau laiptais prie 
Viešpaties Altoriaus, lydimas 
žilagalvio senelio klebono. Vė-l 
liau Kauno senutė jau šeštą

man taip įprastą ir patrauklų, 
arčiau į jį įsižiūrėjus, akį veria 
retai kur aptinkamas socialinių 
kontrastų ryškumas. Tarp Augš 
taitiją palšais kupstais nutūpu
sių kaimų buvo plačiai ir der
lingiausiuose laukuose įsirėmę 
dvarai, dažnai su puošniais' rū-

ros židinių. Tie, kurie tai ryžo
si padaryti,, padarė fatališką 
klaidą, kuri sparčiais žingsniais 
stumia mūsų didelę dalį jauno
sios kartos į nugrimzdimą sve
timtaučių jūron. Turime jau iš
tisą eilę mažų kolonijėlių. Jų 
kultūrinė veikla tokia maža, 
menka.

Tiesa, kad šiandien skaudūs 
' lietuvių tautos laikai. Kad mū
sų Lietuva yra paglemžta oku
panto. Ten pašaukimų kunigys
tėn daug, tik, deja, jis savo ge-; 
ležine letena yra užtrenkęs jau
nuoliams seminarijon (juriš^.Ir 
keista, kad tuose kxa§t&oše, -kur 
tiek daug laisvės; kur seminari-į 
jų durys plačiai pravertos, te^ 
.tiek mažai pašaukimų. ^Afrodbį 
kad gerovės buitis sų^^iho-jau
nose širdyse idealižmą'bei ryžtę 
aukotis aukštesniems idealams.

(Bus daugiau)

Tokiais atvejais guodžiaus!, 
žinodamas, kad Dievas nesutei
kė tokios. privilegijos gyventi ir 
veikti ideališkame pasaulyje. 
Priešingai, bet žmonių minioje, 
kurioje tiek daug silpnų' čharak-

! terių, tiek tamsių melo, klastos 
šešėlių, ir tiek daug neapykan
tos. Dievas įgaliojo įnešti ten 

x . bent mažyti gėrio spindulėliGi, niekas taip gyvai nepaza- J ; /x , j -j -i 1 Tiesa, kad tam reikalinga kant-
rybė, nes ji pati reikalingiausia. 
Ypač, ji būtina, kai sunki liki
mo našta slegia pečius; ji teikia 
jėgų pasitikėti ne vien savim, 
bet Tuo, kuris įgaliojo berti sėk
lą, net ir į tą dirvą. l>uri atrody
tų lyg jau būtų virtusi kietu ak
meniu. .. Jis liepė skleisti tą 
maloningą Evangelijos Žodį, 
net ir tada, kai sektų kalėjimo 
grėsmė ar reiktų mokėti gyvy
bės kaina. Juk ir Kristus ją yra 
suvilgęs savo krauju ir už ją 
užmoKėj-ro savo gyvybe.

II

mais ir parkais. Net mažesnieji | šimtmetį budinti prie Nęmuno 
Augštaitijos dvareliai buvo švie- kranto Bazilika.
sios dėmės lietuviškojo kaimo 
fone.

Pats lietuviškas kaimas su visi 
glaudėjusiomis' sodybomis rodė, | kriokdami ir springdami sunk- 
kad tarp ūkininkų nebėra lygy
bės. Vieno kito ūkininko sody
bą puošė gyvenamojo namo nu
dažytos langinės, išpuoštas kry
žius. rūpestingai prižiūrėtas rū
tų darželis ir tvarkingi ūkio tro
besiai. Bet jaif gretimas kaimy- galiau, JAV 
nas dar nebuvo spėjęs prakirsti 
troboj didesnio lango, 
kamino, ir visa sodyba atrodė 
nebetekusi jėgų ir noro gintis 
nuo kamavus į vargo. Ir jau re
to kaimo gale; nestūksojo viena 
ar kelios lūšnos, po vienu sto
gu glaudusios ir gyvenamąją 
pirkią, ir tvartelį kiaulei bei 
vištoms, retai kada karvei.

Reikėjo baudžiavos š'mtmečiu. 
kad ir išlaisvintas lietuviškas 
kaimas apsiprastų su tais prie
šingumais ir juos laikytų savai
me suprantamus. Padėjo ir baž
nyčia. Praeity su bajorų luomu 
arti sutapusi kunigija, kartu su 
juo valdžiusi Lietuvą, kol dar 
buvo nepr klausoma, tebendra- 
vo su dvaru, nors jau ir kilusi 
iš valstiečio pastogės; ji vis ir 
vis primindavo klusniai avidei, 
kad nebūtų godi žemės turtų.

Mūsų kaimo bendruomenė bu
vo aiškiai susiskirsčiusi į tri> 
socialinius dougsnius. Visos trys 
socialinės grupės buvo suaugu- 
sio> su Lieiuvxxs žemės ūkių: 
jos turėjo paklusti ir naujom^, 
ūkininkavimo sąlygoms. Kaip, 
įsijungė į tą naują gyvenimą 
dvarininkai, ūkininkai ir beže- 
miai-darbimnkai ir koks buvo] 
jų vaidmuo tolimesniuose mūsų 
krašto įvykiuose?

(Bus daugiau)

Atplūdęs iš Rytų “raudonasis 
tvanas’’. Ta baisioji birželio nak-j 
tis, kai riedėjo Kauno gatvėmis

vežimiai ir vežė Sibiran mūsų 
brolius bei seses. Jų garsūs dū
savimai, raudos ir mažų vaikų 
klyksmai skausmu draskė šir
dį. .. Austrija, Bavarija - Augs
burgas, tremtinių stovykla, pa- 

- Chicaga.
Tai mano gyvenimo prisimi- 

išvesti į nimo židiniai ir kunigiškos veik-
•os filmo dalys. Be to. šalia to 
atsiveria liūdesio prisiminimai, 
kurie dvasiniu skausmu slegia 
črrdi. Svetima padangė, nors čia 
liek daug laisvės... Jau seniai 
nebėra gyvųjų mano tėvelių, jų 
kapus skiria nuo manęs, ne tik 
platus ir gilus okeanas, bet ir ge
ležinė siena. Nebėra jau dviejų 
trečdalių mano bendramokslių 
kunigų draugų. Nematau šį va
karą mano artimiausių prietelių 
dr. Vinco Katelės, nei dr. Zeno
no Danilevičiaus. Jie iškeliavo 
i amžinąją šalį.

III

Didžiausia mano veiklos da
lis buvo skirta jaunimui mokyti. 
Tj mokiau Laisvoje Lietuvoje, 
mokiau tremtyje ir net čia, 
Marquette Parke, bene 15 metų 
mokiau lituanistikos. Pastoraci- 
lėt* parapijos veiklos. Laisvoje 
Lietuvoje neteko dirbti, jos dau
giausia esu atlikęs Amerikoje 
— Chicago^.

Savo veikios pats įvertint] nie
kad nedrįsčiau, tiktu ją įvertins 
Aukščiausias, Visada savo šir
dyje nešiojau žmogui, nepaisant 
kokių jis buvo įsitikinimų, pa
garbą. Man būdavo liūdna ir 
skaudu širdyje, kai pikti liežu-

Tiesa yra visada laimėtoja, 
nors dėl jos pasaulyje verda ko
va. Verda, nes ji nuplėšia kau-

Organlze car pools tę 
save gasoline.
Doni be a Bom Leserf

Kaino bazilika
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Lietuvių kalba - pagrindinis raktas 
indoeuropiečių kalbų pažinimui

į “Metais”. Jis rašė: “Kaip gaila,' 
kad žūsta tokia kalba, kuri for ' 
mos tobulumu ^Jėtų lenk t y- J 
niauti su graikų, romėnų, indų 
kūriniais”. Pramokęs lietuvių 
kalbos, surinkęs pasakų, mįslių,; 
dainų, grižo tęsti darbą unlvcr-! 
sitete.

185G m. A. Šleicheris išleido. 
‘Lietuvių kalbos gramatiką”. 
Jo gramatika susidomėjo kalbi- • 
ninkai —lietuvių kalba pasidarė . 
dar svarbesnė kalbotyros moks- j 
!e. ši gramatika turėjo didelės 
reikšmės iildoauropiečių kalbų' 
tyrinėto jams, o taip pat ir lietu
viams. Šleicherio gramatika pa- j 
rašyta 
tarme.

Šleicherio
įnė, tai buvo tuomet pati ge
riausioji lietuvių kalbos grama
tika. Jeigu Bopas atrado lygina
mąjį — istorinį metodą kalbo-1 ^os kursą. 1879 ir 1880 m. Le^- 
tyroj, tai A. Šleicheris šį meto- ’ k>'nas.lankėsi“ SniP° 
dą ištobulino ir jo reikšmę pa- b*uan*stikcs žinias, ; .rinko liau- 
grindo konkrečiais tyrinėjimais.;dainas ir, jas paskelbė 

šleicreris buvo gamtos mėgę-1 
jas — jis buvo įsitikinęs, kad ir' 
kalbos gyvenimas nieko nesiski- 1 
ria nuo augalų gyvenimo. Jam} 
kalba, kaip ir augmenija, gims
ta, auga, pasensta ir miršta. Pa
gal šią pažiūrą jis sukūrė gar- į 
siąją savo “Baumteorie” -— 
“kilmės medžio teoriją”, t. y. 
kaip medis dalijasi į šakas, o 
šios į smulkesnes, taip ir kal
bos, kilusios iš vieno’s prokalbės, 
dauginasi - 
kalbų.

Augusto Šleicherio mokinys j O ? A * Z
Johanas Šmitas sukūrė “bangų 
teoriją

(Tęsinys)

Rasmus Kristianas Raskas

— 1832) R. Raskas maždaug 
tuo pačiu metu ir tuo pačiu 
metodu kaip ir Bopas, parašė 
veikalą: “Tyrinėjimas apie se
novės skandinavų arba islan
dų kalbos kilmę.” Šiame vei
kale jis moksliškai išdėstė ly. 
ginamojo — istorinio met. do 
esmę. Rakas laikėsi dėsnio, kad 
nustatant kalbų giminingumą, 
negalima vadovautis vien žodžių 
panašumu, bet labai svarbu 
kreipti dėmesį. į žodžių galu 
nes, nes žodžiai gali būti pa
skolinti iš kitų kalbų, o žo
džių galūnės yra neskolinamos. 
R. Raskas daug rašė apie lie- ■ 
tuvių kalbą. Jis iškėlė lietuvių 
kalbos savitumą, kad ji yra 
skirtinga nuo slavų, go.tų, finų 
kalbu

Fr. Bopas ir R. Raskas yra 
pirmieji lyginamojo — istorinio 
kalbotyros metodo- atradėjai.

; Kad kalbotyros mokslas galė
tų tinkamai vystytis, reikėjo su
rasti tam tikrus dėsnius, kuriais 
galima, pažinti kitą kalbą. Pra
ėjo daug laiko, kol buvo atkreip 
tas dėmesys į kalbų giminingu
mą ir kol išmoko tas giminingas 
kalbas išskirti nuo skirtingų 

,.r U .. "
į-Jeigu kalbos yra panašios — 
giminingos, tai jos turėjo.kilti iš 
yienos bendros kalbos, bet į tai 
atkreipė dėmesį gana vėlai — 
XIX amžiaus pradžioj. Kalba, 
gimininga kitai kalbai, padeda 
išspręsti' daug klausimų — vie
nos kalbos reiškinius galima pa
aiškinti kitos kalbos pagalba. 
Mokslininkai pastebėjo, kad lie
tuvių kalba yra pagrindinis rak- 
tas. indoeuropiečių kalbų paži: 
nimui. •
i Ilgą! laiką lietuvių kalba ne-

v o tyrinėta — neturėj ome 
šiai sričiai išmokslintų žmonių, 
į kol svetimieji atkreipė dėmesį 
ž- pramoko lietuvių kalbos, pra
ėjo daug laiko, bet vis dėlto sve
timieji kalbininkai įvedė lietu
vių, kalbą į tarptautinį kalboty
ros mokslą ir mes jiems už tai 
esame dėkingi.

VOKIEČIAI LIETUVIŲ 
KALBOS TYRINĖTOJAI

Augustas Šleicheris (1821 - 
1868) — Pracho's universiteto 
profesorius, vyko į Rytprūsius 
mokytis lietuvių kalbos — mo
kėsi jos iš lietuvių kaimiečių. Jis 
cla matė, kokią priespaudą lie- 
tUvai turėjo kentėti. A. Šleiche
ris čia susižavėjo Donelaičio

aukštaičiu vakariečiu*■ *

gramatikas reiks- j

■«...

šeimai pareikšta

MIKAS ŠILEIKIS Rugupiute

ST. PETERSBURG, FLORIDA
ČIURLIONIO (1911-1981)

MINĖJIMAS

damas tik 7 mętų, gana sklan- ąš atvažiavau tave nuversti”, 
džiai skambino iš gaidų Torte-. Bet kada susirinkime vėl buvo 
pijonu. Dr. Markevičius, kuris išrinktas Juškevičius, tai Gaila 
buvo baigęs Maskvos konservą-. užprotestavo prieš jo išrinkimą, 
turiją, matydamas jauno ber-Į Tuomet didžiuma, kartu su Juš- 
niuko nepaprastus muzikos ga
bumus ir daromą didelę pažan- įsteigė (R) Lietuvių Bendruo- 
gą, rekomendavo jį kunigaikš- minę.
čiui Oginskiui paimti į muzikos 
mokyklą Plungėje. Čia jaunas' 
Mikalojus per keletą metų išmo-; 
ko groti keletu instrumentų, j 
Pirmųjų Čiurlionio kompozici- į 
nių kūrinių bandymų buvo dar i 
čia pagrota. i 1 ■ j

j Čiurlionio didelis talentas mu- ' 
zikai atkreipė kunig. Oginskio * 

j dėmesį ir jam buvo paskirta sti-1 
pendija tolimesnėms studijoms.!

į 1893 m. jis išvyko j Varšuvos i Antanas Stankus. Visų
i i__ 1______ » i------------------------------------ • __

kevičium, išėjo į kitą salę ir

L. Naikus

dainas 
spaudoj.

j Iš jo veikalų svarbesnis yrą apie 
t baltų, slavų ir germanų kaibų 
1 linksniavimo sistema. Jis šiame 
j veikale sprendė minėtų kalbiu 
' giminingumą ir mėgino sud^rin- 
j Ii “medžio” ir “bangų” tcoJjts, 

__ I kad jos viena kitai nėpricž’a- 
rauja, o tik viena kitą, papildo.

Dar tenka iš jo svarbesnių 
darbų paminėti: “Lietuvių kal
bos balsių kaita ir Lietuvių kąf-

suskyla i daugybę bos vardažodžių daryba”. Tai' 
buvo svarbūs veikalai tolimjes-

— - ’ • ’ - jniam lietuvių kalbos tyrinėji-
jmui. Leskynas, tyrinėdaiii.as‘-|ie- 

p7gZširt7oriją~nauji|tuviy kalbžh surado dėsnį: lietu- 
kalbos reiškiniai plečiasi kaip 1 vill kalbcfs žodžlll SalW ^um-- 

ui su- ‘Pėjimo ryšys, su šių...galūnių- 
suk°l-1 priegaide. Dar tenka paminėti 

Leskyno “Lietuvių kalbos vado
vėlį”. To vadovėlio'.reikšmė^— 
juo naudojosi veik visi europie
čiai, nes jie suprato vokiečių 
kalbą. (Išleistas vokiečių kalba;).- 

Leskynas už nuopelnus Lietu
vai — lituanistikos, srityje, 1907 
metais buvo* Vilniaus Lietuvių 
mokslo draugijos iš'rinktąs gar
bės nariu. <- .. . j.

Francas špęchtas

(1889-1949) ..J

Fr. špęchtas — Leskyno mo
kinys. Jo svarbiausias darbas —

akmens, įmesto į vandenį 
keltos bangos. Be abejo, 
tos vandens bangos vienos ki
tas, paliečia ir turi vienos kitoms 
įtakos. A. Šmitas buvo gerai su
sipažinęs su lietuvių kalba ir i 
savo studijose naudojo lietuvių 
kalbos reiškinius, bet atskirų ty
rinėjimų lietuvių kalbai nepa
liko.

Šmitas yra indoeuropiečių dia
lektologijos pradininkas.

Augustas Leskynas

(1840-1916)

A. Leskynas yra Šleicherio 
mokinys —- jo lituanistikos vei
kalai lietuvių kalbos tyrinėjimo 
istorijoje yra svarbūs. 1870 m. 
Leskynas Leipcigo profesorius j 
ir jo dėka Leipcigas tampa svar
biausiu pasaulio lituanistikos ir 
slavistikos centru.“ Beveik per 
penkiasdešimt metų Leskynas 
universitete skaitė lietuvių kal-

Floridos Amerikos Lietuvių 
klubo salėje š.m. gegužės 27 d. 
buvo minima žymaus dailininko 
Jr muziko Mikalojaus Čiurlionio 
70. metų .mirties sukaktis. Minė
jimą suruošė (R.) Liet.- Bend
ruomenės St. Petersburgo sky- 
riųšįv J minėjimą atsilankė 45 
žmonės.

-Apie didįjį lietuvį,' kaip tapy
toją, informavo dail. Vaitekū
nas, patiekdamas apie jį daug 
įdomių^ charakteringų,- gražių 
informacijų,,kuo ir norėčiau su 
skaitytojais 'bent dalinai pasi- 
dalintiį ,f ' .
-5 Čiurlionis paveikslus tapyda
vo' tik; aliejiniais dažais. Piešė 
daugiareikšmius kūrinius, o jo 
piyęįį|slais po 70 metų gėrisi vi
sas pasaulis/ “Savo parapijoje 
pranašu neb.ūsi”, teisingai sako
ma. Čiurlionio ėmė vietiniai ne-

du tomai “A> Baranausko su
rinktas lietuvių kalbos tarmės”. 
Pirmame tome duoti tekstai, o 
vėliau išleistame tome (I tomas 
išleistas 1920 metais, antras — 
1922 m.) aptariamos tekstų gra
matinės ir leksinės ypatybės. 
Už šį-'darbą jam suteikė dakta
ro laipsnį.

(Bus daugiau)

ChicagOs Lietuvių Suvalkiečių 
draugijos narių susirinkimas 
įvyko balandžio mėn. pabaigoj 
Vyčių salėje. Vadovavo pirmi
ninkas L, Vasiliavas. Sveikino 
gausiai susirinkusius narius ir 
pranešė, kad mirė a. a. narys

J susirin- 
! konservatoriją. Baigus kohser-’ kusių atsistojimu ir minutės 

va tori ją, Čiurlioniui buvo piisi ū- susikaupimu velionis buvo pa- 
. lyta direktoriaus vieta muzikos gerbtas. ‘Jo 

mokykloje .-Liubline, bet jjs tb gili užuojauta, 
pasiūlymų- nepriėmė, o pasiliko 
Varšuvoje, kur,vertėsi muzikos 
painokomis, o laisvą laiką skyrė 
kūrybai. ' ?

1900 metais Čiurlionis išgyve
no įdomiausią savo gyvenimo

1 laikotarpį, nes tais metąis buvo 
gerbti, užtat jis 1909 m. persike- .paskelbtas mecenato Zamojskio 
lė į Petrapilį. Petrapilyje gyven
damas tik du metus, nedaug jis 
sukūrė paveikslų, o 1911 metais 
Petrapilyje mirė, būdamas tik 
35 metų amžiaus. Čiurlionio pa
laikai buvo parvežti į Vilnių ir 
palaidoti katedroje/

Čiurlionis savo testamente pa
rašė, kad visus.-jo paveikslus po 
jo mirties siųstų į Lietuvą. Čiur
lionio didingų kūrinių buvo ro
domas filmas, kurių čia keletą 
paminėsiu: Pasaulio sukūrimas, 
Saulės sonata, Žiema, Pavasaris j 
ir Vasara. Čiurlionis nutapė 300 
paveikslų, kurie yra laikomi 
Čiurlionio galerijoje. Čiurlionis' 
buvo didelių gabumų asmuo. Ja1 
kūriniai domina. pasaulio moks- ’ 
lininkus ir jie* mano, kad jis 
per anksti pasirodė, kad jo laiko 
žmonės galėtų jį tinkamai su-j 
prasti. ■ Čiurlionio paslaptingi 
raštai (rankraščiai) dar yra ne
išleisti ir laikomi Čiurlionio ga
lerijoje okup. Lietuvoje.

Muz. Armonas darė praneši- į 
mus apie Mikalojų Čiurlionį, į 
kaip muziką. Prelegentas savo I 
įžanginėje kalboj ė tarp kitko sa- Į 
kė: “šiame minėjime man skir-1 
ta trumpai nušviesti Čiurlionio 
kelią-ir vietą muzikos garsų pa
saulyje”. Mikalojus Čiurlionis 
apie 1882 metus, gyvendamas 
Druskininkuose pas tėvus ir bū-

vardo konkursas simfo’niniam 
veikalui .parašyti.- Čiurlionis tuo
met laimėjo pirmąjąjio konkur
so premiją ir išvažiavo į Leip
cigą pagilinti kompozicijos tech
niką. Sėkmingai baigęs studijas 

. Laipicige ir gavęs antrą kompo?
zicijos diplomą, Čiurlionis grįžo 
Varšuvon. Jau ir taip Čiurlionis 
toli prašokdavo tuolaikinių'' kbm-' 
pozitorių kūrinius savą, lygiu ir; 

'savitumu, bet po. studijų Lęip-. 
'cige jis dar peraugo. .

Čiurlionis, versdamasis priva
čiomis pamokomis, būdamas 
jautrus menininkas, buvo slap
tai įsimylėjęs į vieną savo jau- 

jną mokinę. Jai jis: dedikavo for- 
f tepi jonui preliudijas ir pradėtą 
į rašyti naują simfoninę poemą 
“Pasaulio sutvėrimas”, kuri yra 
žuvusi gaisre.

Čiurlionis sukūrė daug liau
dies dainų, čia bent keletas jų: 
Bėkit bėreliai, Beauštant aušrelė, 
Oi giria giria, Anoj pusėj Ne
muno.

Nutarimų raštininkė Eugeni
ja Strungys perskaitė praeito 
susirinkimo nutarimus, kurie 
buvo priimtu Buvo pasveikintos 
visos mamytės .ir močiutės,- ar
tėjant Motinos dienai. Joms pa
linkėta geros ir stiprios sveika
tos. Paskirta ir auka Amerikos 
Lietuviu TarvbaL c **
;: Artėjant; Draugijos pijkriikui, 
buvo paskirtos šeimininkės .ii- jų 
pagelbininkai, kurie patarnaus 
svečiams kur tik reikė?. Pirmiau 
numatytas piknikas . įuvo. at
šauktas, bet dabar jis bus ren
giamas birželio 28 dieną. Pikni
kas įvyks Vyčių salėje, .2455. W. 
47th St. Pradžia 12 vai. dienos. 
Visi lietuviai su savo šeimomis 
ir kaimynais kviečiami dalyvau- 

l ti ir gražiai laikąs praleisti, pa
remiant draugijos darbus.

: Piknike turėsime gardžių val
gių ir gėrimų. Vyks ir visokių 
dovanų paskirstymas, kurias 
suaukojo nariai. Gros orkestras.

Sekantis draugijos . susirinki
mas bus, pusmetinis, prieš pik
niką, birželio 26 dieną, toj pa
čioj .salėj, 6 vai. vak. Po to vyks 
draugijos vasaros atostogos. Lie
ka palinkėti visiems nariams 
linksmų ir, sveikų atostogų, cf 
joms užsibaigus — grįžti prie 
savo pareigų draugijoje.

Ona švirmickas, koresp.

i 
į
1* * *

Viena iš daugelio priežasčių, 
kodėl Amerikoje atsirado
(R) Liet. Bendruomenė

Prieš apie šešerius metus tuo
metinis Liet. Bendruomenės pir
mininkas Juozas Gaila, atvažia
vęs į Cicero apylinkės LB susi
rinkimą, A. Juškevičiui išdidžiai 
pareiškė: “Tu čia perilgai būni,

— Premjeras Beginąs gali lai
mėti rinkimus, nes izraelitai ne
nori trauktis iŠ užimtų Jordano 
žemių.- . 1

ii 
i 

i j
i 
I 
i
I

i i

— Prezidentas Reaganas įsa
kė gerinti santykius su Pietų 
Afrika.

404 puslapių. Persiuntimas $1.
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2608 West 69th St., Chicago, I1L 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
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Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
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D. ĘUHLMAN, B5., Regl*truota> vaistininko

TeL 476-2206
1739 S. Halsted St, Chicago,
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LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir

[ M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 53.

ę 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 pusk, kainuoja 22.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• LIET UVTšK ASIS PAMARYS, Henriko Tom o-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

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

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pd. knygoje yri 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago,

i

>
jį

i
•1Į.

1

1



THI LITHUANIA* DAILY HfWS

Published Dany Except Sunday by The Lithuanian Newi Pub. Co., Tn^ 
173$ So. Halsted Street, Chicago, Lt *0*04. T»leghorn 421-41 Qi

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of January 1, l$80 
Subscription Ratac

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
dx months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
S22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

pusei metų . ________ $22 00
trims menesiams ________ $15.00
vienam mėnesiui$ 4.00

Kanadoje:
metams —_ - ... __________ $45.00
pusei metų  $24.00 
vienam mėnesiui  < 5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dieno* 
Dienraščio kaino®:

Užsieniuose:
metams  $48.00
pusei metų  $28.00

-hicagoje ir priemiesčiuose:
metams$45.00
pusei metų$24.00 
trims mėnesiams  $12.00 
rienam mėnesiui------------- $5.00

Kitose JAV vietose: 
metams _____ ;____ _____ $40.00

Naujienos eina kasdien, įžaki riant 
seKmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigui reikia dusti pakte Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
ryto 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vkL

Naujos galios, naujos sąvokos
Pirmom dviem šio mėnesio dienom Washingtone, 

Valstybės departamente, vyko Amerikos laikraščių re
daktorių konferencija, kuri skyrėsi nuo anksčiau buvu
sių panašių konferencijų. Buvo paskaitos, skaitomi re
feratai, aiškinamos pačios pagrindinės Amerikos užsie
nio politikos gairės, bet niekad nebuvo toks didelis dė
mesys kreipiamas Į Sovietų Sąjungą, koks kreipiamas 
dabar.

Jūsų redaktoriui per dvi dienas teko klausytis ge
rai paruoštų pranešimų apie dabar esančius ir iki šio 
meco buvusius tarptautinius santykius, bet niekad jie- 
Lavo kreipiamas toks dėmesys Į vykstančias pakaitas. 
Paskaitų tonas Buvo kitoks. Paskaitoms parinkti kitos 
rūšies specialistai. Buvo kreipiamas dėmesys Į pagrin
dines žmogaus teisesni tautų laisvę, Į laisvą prekybą, bet 
nebuvo užmirštos ir šių dienų pramonei būtinos žaliavos.

Naudingiausias žinias redaktoriams suteikė buvęs 
JAV ambasadorius Maskvoje Walter Stoessel ir ambasa
doriaus pareigas Afrikoje ėjęs Anthony C. Quainton. Šie 
du vyrai redaktoriams suteikė informacijų apie besikei
čiančias pažiūras i pačius pagrindinius pasaulio Įvykius 
ii- tų Įvykių vertinimus. Afrikoje Quaintonas padėjęs 
visai eilei pareigūnų išmokti pačio pagrindinio dalyko, 
būtent, kad patys gyventojai išmoktų pasinaudoti būti
niausiais šaltiniais, o pastaruoju laiku ištisus trejus me
tus, Valstybės departamento tarnyboje būdamas, rinko 
dokumentaciją apie metodus, naudojamus kitoms tau
toms pavergti ir kraštų turtams išnaudoti.

Kad gyvenimas nestovi vietoje, tai kiekvienas paste
bi iš politinėje vadovybėje Įvykusių didelių pakaitų. Am
basadorius Stoessel, visą gyvenimą buvęs demokratas,© 
dabar paskirtas respublikonų Valstybės departamento 
priešakiu, yra sekretoriaus Haig dešinioji ranka, nusta
tanti departamento politines gaires. W. Stoessel rusus 
labai gerai pažįsta. Jis laisvai skaito rusiškus laikraš
čius ir labai gerai pažįsta leninistini ir stalinistini mark
sizmą. Respublikonas Haig pasirinko demokratą Stoessel 
nustatyti departamento politines gaires ir Haig džiau
giasi, kad jis toki žmogų galėjo sutikti.

Bet taškus ant naujų politinių gairių nustatė pats

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

VI. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
Įspūdingas Alenos Devenienės pagerbimas

Lietuvos Atstovas Washingtone,

LIETUVOS RYTŲ IR PIETŲ 
SIENOS

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA

(Tęsinys)

Tuo būdu, formuodamasis Vilniaus užnugaris 
nusitęsia beveik iki pat Minsko ir iki Pinsko pel
kių, kiek šių plotų nepartraukia Varšuva ir Kije
vas. Kadangi visa Gudija taip pat gravituoja Į 
mūsų pajūrį, tai jos ūkiniai centrai : Minskas, Gu
dijos sostinė, norom nenorom turi atsidurti Lie
tuvos pasienyje. Jeigu tik todėl, kad Minskui, 
kaip sostinei, suteikti daugiau erdvės vakaruose, 
siūloma mūsų rytų sieną atitraukti arčiau Vil
niaus, tai elgiamasi prieš ūkinius Lietuvos dės
nius ir interesus. Valstybės ir jos piliečių gyveni
mas bus tada geresnis ir natūralesnis, kai bus bo- 
jama pagrindinių krašto ūkio reikalavimų.

Žinoma, tiek Vilnius, tiek pati Lietuva gali 
egzistuoti ir su mažesniu rytų ir pietų užnuga
riu, tačiau dėl tokios padėties susidariusius nuo
stolius turėtų pakelti krašto gyventojai. Lenkų 
valdomam Vilniui išmaitinti dalis maisto produk
tų buvo atgabenama iš gretimų vaivadijų (Nau
garduko ir Balstogės). Buvo atgabenama ne tik 
jav: ’. bet ir pieno bei mėsos produktai. Taigi, Vil

iaus vaivadija, kurios plotas rytuose tiekė toliau 
ž L92C i v L: tuvo-x sieną, nesudarė Vilniui pa

kankamo užnugo io, ir jam į pagalbą turėjo atei
ti Lžnemunė^ >r tys, veikdamos pries natūralius

sekretorius Haig. Jis ne tik sutinka su pagrindinėmis 
Stoesselio mintimis, bet jis ir pataria savo partijos parei
gūnams gerai susipažinti su vykstančiomis pakaitomis 
pasaulyje ir pasitarti apie galimybę tas pakaitas pritai
kyti praktiškame gyvenime.

Sekretoriaus Haig paskaita buvo pati svarbiausioji. 
Jis ne tik nustato užsienio politikos gaires, bet jis ir gai
rių nustatinėtojus parenka. Paskaitų salėn sekretorius 
Haig atėjo ne vienas. Ji atlydėjo keli jauni bendradar
biai. Paskaitą jis pradėjo keliais juoką sukeliančiais sa
kiniais. Jam lengviausia prisiminti pokštus iš karo tar
nybos. Bet netrukus priėjo prie pačių pagrindinių min
čių, kuriomis jis norėjo, kad susidomėtų kiekvienas klau
sytojas. Jis, be visos eilės kitų dalykų, šitaip dėstė savo 
mintis:

— Gyvenimas nestovi vietoje. Jis niekad nestovėjo.. . 
Jis keitėsi senais laikais. Jis keičiasi ir dabar. Mes pri
valome tas pakaitas suprasti, jomis vadovautis. Mums Į 
galvą įkalta daug Įvairių dalykų, bet tuojau po Antrojo 
Pasaulinio karo pasaulyje liko dvi galingos valstybės. 
Tos dvi valstybės sprendžia. Turime visokių Įsipareigo
jimų, pasižadėjimų savo kaimynams ir tolimesniems gy
ventojams. Bet mes dabar privalome persiorientuoti, 
Turime suprasti didelę Amerikos atsakomybę, kada ji 
liko viena iš tų galingų dviejų valstybių.. . Tiktai Vals
tybės departamentan atėjęs, aš supratau šias dideles pa
kaitas. Prie jų turiu prisitaikyti ir būti naudingas 
kraštui.

Beklausant tokio sekretoriaus pranešimo, šiurpas 
nukrėtė. Kad jis persiorientavo, tai labai gerai, bet ar 
mes, sauja lietuvių, norinčių padėti pavergtai Lietuvai, 
suprasime šių sekretoriaus žodžių reikšmę, ar pajėgsime 
persiorientuoti kartu su gyvenimu, ir ar mokėsime nešti 
pavergtos lietuvių tautos laisvės vėliavą, tai jau kitas 
klausimas.

Mūsų laimė, kad amerikiečiai yra labai geri žmonės. 
Jie buvo geri iki šio meto. Jie ir toliau liks tokio paties 
gerumo. Jie nemėgsta melo ir melagių. Teisingiems žmo

.Lenkijos prekių judėjimo dėsnius. Jeigu tad Vil
niaus neaprūpino visa jo vaivadija, tai kaip gale- 
į tų jį aprūpinti tik tos buvusios vaivadijos dalis? 
(Vilniaus vaivadija neįstengė aprūpinti Vilniaus 
Įsu 200.000 gyventojų, tai kaipgi, dar žymiai šu- 
I mažinta, ateityje galės aprūpinti Vilnių su 300- 
'400.000 ar net 500.000 gyventojų? Tiesa, pažiūrė
jus į žemėlapį, matyt, kad 1920 m., siena sudaro 
Vilniaus miestui gana nemažą užnugarį, tačiau 

'dėl didelių to užnugario plotų nederlingumo jo 
ūkinis pajėgumas yra menkas. Nemaža plotų to
se srityse ateityje teks apželdinti mišku, nes jie 
neišmaitina juos dirbančių šeimų. Derlingesnioji

(Tęsinys;

Nežinau ar toje Sinkių rezi
dencijoje kada nors gyveno 
koks nors vyriausybės ar vals
tybės galva, bet ž’nau, kad prieš 
tris metus E. ir J. Sinkiai (“dy- 
pukai") tą rezidenciją nupirko 
(už viris milrono dolerių) nuo 
Amerikos karinio herojaus avia- 
cijos Fene^olo James Harold 
DOOLITTLE, kuris jau 1932 m. 
pasiekė aviacijos greičio rekor
dą, 1942 m. pirmasis karo isto
rijoje bombardavo Japoniją (To
kio). Nuo jo Sinkiai pirko tą 12- 
kos kambariu vilą Pacifiko kran 
te, Santa Monikoje, kuri savo 
geležinius vartus atvėrė lietu
viams — mūsų įvairių organiza
cijų piknikams — gegužinėms 
arba ir privatiems renginiams, 
kaip štai dabar — Alenos Deve- 
nienės pagerbimui. Žinoma, kam 
barių skaičius — 12 — nieko 
daug nepasako, bet — kamba
rys nėra lygus kambariui... 
Prisimena man, šia proga, vie
nas anekd^as iš Texas.. -

Būtent, vienas Texas biznie
rius, atvažiavęs į Kaliforniją, pa 
sakoja savo draugui kaip laiko
si jo šeima ir. ypačiai dar maža
mečiai vaikai. Texas biznierius:

. Geo (Jurgiui) praeitą sa
vaitgalį, jo gimtadienio proga, 
nupirkau naują Cadillac’ą”- Biz
nieriaus draugas kalifornietis:

... betgi prieteliau, Geo dar 
tebėra vos 10-ties metų, kaip jis 
gali važinėti su Cakdillac’u’?— 
nustebęs/ paklausė kalifomie- 
tis.. . “Matai” — atsakė Texas 
biznierius:“... kol kas Geo 
(10-ties metų amžiaus) su nau
juoju Cadillacu leidžiame važi
nėti tik “Living-room’e” (salic
ile)”. Taigi — salionas nelygus 
salionui, kaip ir Sinkių reziden- 
ijos 12 kambarių nelygu bet ko
kiem kitiems 12-kai kambarių, 
kurių Sinkiams galėtų pavydė
ti daugelis Hollywoodo žvaigž
džių. . . nes ir Sinkių living ’ro- 
ome lengvai galėtumei apsisukti 
su mažesnio modelio Volkswa
gen^. .. Tiek dėl 12-kos kam
barių, jei kam būtų mažoka...

Dar kartą prašau atleidimo 
netik iš ponų Sinkių, kurių re- 
zideniją (dabar jau vertinamą 
virš apie du milijonu dolerių) 
kad ir dabai bendrais ir trum

pokais bruožais norėjau pavaiz
duoti nerik tiem kurie joje yra 
Tankęsi daugelį kartų lietuviš
kų renginių metu, bet ir tiem 
— kurie niekada čia nesilankys 
(iš tolesnių Amerikos provini- 
’ų), bet žinos kad yra lietuvių 
mibjonierių, kurių rezidenijos 
durys atviros visiem lietuviam, 
patriotin'u nuotaikų renginių 
organizatoriams- Visi ten mie
lai laukiami ir priimami, nekal
bant jau apie A. Devenienės pa
gerbimo renginį.

Taigi, šioje labai puošnioje ir, 
sakyčiau — didingoje, lietuvių 
rezidencijoje, gegužės 24 d. su
sirinko gerokai virš 200 lietuvių 
(kartoju žodžiu — virš dviejų 
šinrų), k v estų ir nekviestų, atė- 
ius’ų pagerbti Aleną DEVENIE- 
_..ę, i Amerikos lietuvių veiklos 
istoriją savo veikla įrašiusią la
bai gražų skirsnį.

Apybraižas čia darau tik apie 
oatį pagerbimą, neliečiant A. 
Devenienės biografinių ir veik
ios bruožu, nes tai jau yra pa
daryta “Naujienose” J. Kutros 
ir J. Klauseikio, gi daugiau, be 
abejo bus paskelbta vėliau iš 
kalbų pasakytų tame pobūvyje.

Pagerbimą pradėjo progra
mos vedėjas VI. Šimoliūnas, ku
ris trumpu žodžiu pastebėjęs šio 
renginio prasmę — pirmuoju, 
kalbėtoju pristatė patį šeiminin
ką E. Sinkį, kuris kalbėjo rengi
mo komiteto vardu, gana vaiz
džiai apžvelgdamas A. Devenie
nės nuopelnus mūsų politiniame, 
kultūriniame bei šalpos gyveni
me. (Komiteto sudėtis, kad ir 
nepilna, turbūt tokia: E. Sinkys,' 
J. Sinkienė, J. Kutra, A. Marke
vičius, D. Bobelienė, A. Lukšie
nė ir kt). Ilgą kalbą, labai pla
čiai nusakiusią A. Devenienės 
gyvenimą ir veiklą, paskaitė Alė 
— Rūta Arbienė. Trumpą svei
kinimo žodį pasakė generalinis 
garbės konsulas Vyt. Čekanaus
kas. Paskui savo apytrumpėje 
kalboje A. Devenienės kai ku
riuos gyvenimo ir būdo bruožus 
nupasakojo jos brolis dr. Petras 
Vileišis iš Waterburio, Conn. To
liau — buvo paskaityta kai ku
rie sveikinimai telegramomis ar 
raštu, bet daugumoje (taupant 
laiką) buvo pasakyta tik svei
kintojų pavardės. Šių sveikinto
jų (telegr. ir raštu) tarpe buvo:

D. C. — dr. S. Bačkis, Lietuvos 
generalinė konsule Čikagoje — 
J. Daužvardienė, Lietuvos ge
neralinis konsulas New Yorke 
— A. Simutis, ALTos centras 
Čikagoje, SLA prezidentas P. 
Dargis, buvęs ALTos gen. sek
retorius kun. A. Stasys, ValsL 
Liaudininku šulas 'Jonas Glem- 
ža ;š Vokietijos, Studijų Kamisi- 
jos Čikagoje vardu — A. Regis, 
Lietuvių Evangelikų parapijos 
Čikagoje vardu — V. Karosas 
(žymus žurnalistas-publicistas, 
kurio labai puikiai paruoštus 
straipsnius — neretai vedamuo
sius — skaitome “Nau:ienose”), 
prof. Sruogienė, Bronys Raila, 
SLA 75-ta kuopa Los Angeles, 
Zofija Jasaitienė, I. Šalnienė, 
Žilinskienė, Antanas ir Liuci
ja Mažeikai iš Los Angeles, (tuo 
laiku buvę Detroite — Tautinės 
S-gos seime, nes A. Mažeika ten 
dalyvavo kaip Tautinės Sąjun
gos pirm-kas, tas pareigas ėjęs 
dvi kadencijas — 4 metus,), Sau 
lių Juozo Daumanto kuopos pir
mininkas J. Ruokis — Los An
geles, Marija Žymantienė, Jad
vyga Tūbelienė (buv. Lietuvos 
Ministerio Pirmininko Juozo Tū 
belio našlė, dabar, rodos, Flori
doje), kun. Gerules, Mitkūnai, 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, Vai 
vadai (vilniečiai :— A. Devenie- 
nė yra vilnietė), prof. Mečys ir 
Faustina Mackevičiai iš. Čika- 

'gos; buvo daugiau raštiškų svei 
kinimų — neskaitytų (turbūt 
laiko taūpymo sumetimais), ku
rių tarpe liko neperskaityti vie
tinės Protestantų Draugijos var
du Jono Kutros sveikinimas, 
taip pat Rūtos ir Petro Sakų ir 
dar daugelio kitų sveikinimai.

(Bus daugiau)

— Energy Cooperative Inc., 
turinti naftos rafmerijas Čika
gos apylinkėse, paskelbė bank
rotą. Ji turi 400 milijonų dole
riu skolos, v

— Britų premjerė Margaret 
Thatcher pareiškė, kad sekan
čiais metais ekonomija Britani
joje ir pasaulyje žymiai pagerės.

— Springfielde, Illinois sosti
nėje, vyksta pasitarimai, kaip ir 
iš kur gauti pinigų mokėti au
tobusų ir traukinėlių (CTA ir 
RTA) šoferiams.

— Su Meksika metinė .JAV 
prekyba siekia 27 bilijonus do

nėms jie padėjo ir padės, tiktai reikia mokėti jiems tiks
liai išpasakoti savo rūpesčius.

Nežinome, ar pajėgiame šios konferencijos pagrin
dines mintis tiksliai perduoti. Tiek težinome, kad prie jų 
dar teks ne vieną kartą grįžti. Jos svarbios kiekvienam 
lietuviui.

lintas. Dėl didelės pokario statybos Lietuva pa
reikalaus labai daug miško medžiagos. Didesnie
ji miškai kaip tik yra pietų Lietuvoje: Nemuno 
aukštupyje, apie Augustavą, prie Bistryčios ir 
kitur. 1920 metų siena atskiria nuo Lietuvos tiek 
Nemuno aukštupio miškų masyvus, tiek Baltvy- 
džių girias, tiek ir kitus miškingus plotus Sloni
mo ir Volkovisko srityse.

Į pietus nuo Nemuno (Volkovisko apskrityje) 
yra gausūs ištekliai tinkamų cementui gaminti 
žaliavų, kurių kitose Lietuvos dalyse labai trūks
ta. Lietuva, turėdama prieš akis krašto sumūri- 
nimą, turi neatidėliodama suorganizuoti savo ce-

; žemė yra kaip tiktai toliau į pietus ir į rytus. Pa- mento gamybą. Cemento- nepagaminsi be reikia- 
gal lenkų statistiką, Naugarduko ir Balstogės mos žaliavos. Tuo būdu Užnemunės cemento ža- 

į vaivadijose yra didesnis dirbomos žemės procen- piavų klodai sudarytų labai reikalingą Lietuvos 
tas,didesni javų ir šakniavaisių derliai, daugiau ūkinį papildymą. Tik reikia juos gauti.
gyvulių ir kt., negu Vilniaus vaivadijoje. Atsky- | 1920 metų siena pietuose eina Nemunu. Ne-
ius nuo Lietuvos tuos tų vaivadijos plotus, kurie 
priklauso Vilniaus užnugariui ir dar apkarpius 
pačią Vilniaus vaivadiją, kaip ją perdalina 1920 
m. siena, Vilnius taptų nemaža našta Lietuvos 
ūkiui.

Lietuva iki šiol sėjo nemaža linų. Linų ūkis 
labai plačiai išsiplėtęs Naugarduko vaivadijoje. 
Jeigu Lietuva gautų tuos Naugarduko vaivadijos 
linais sėjamus žemės plotus, tai ji taptų didžiau
siu Europoje linų eksportininku. Žinoma, tada 
būtų galima ir geresnes kainas už mūsų linus gau
ti. O tai labai teigiamai paveiktų Lietuvos ūkį.

Šiandien Lietuvos miškų ūkis yra labai nua-

munu ji eina nuo Beržūnos įtako beveik iki pat 
Gardino. Siena einanti upe iš vienos pusės yra 
Valstybei patogi, kitu atžvilgiu labai nepatogi. 
Tokia siena dažnai trugdo krašto nusausinimo 
darbus, pačios upės reguliavimą ir laivininkystę, 
o svarbiausia — krašto elektrifikavimą. Nemu
nas už Gardino turi gana aukštus krantus ir yra 
patogus užtvankoms statyti. Tačiau kaip statysi 
užtvankas, jei tik iki vidurio vagos jis mums te
priklauso. O darant užtvankas nereikia pamiršti, 
kad vanduo upėje pakeliamas ne tik prie užtvan
kos, bet ir už jos keliasdešimt kilometrų ilgyje. 
Be to, pakeliant vandenį, dažnai užtvindomi pla

lerių. Su Brazilija ji siekia tik
tai $7 bilijonus.

— Izraelio karo laivai ir avia
cija labai, smarkiai apšaudė 
šiaurės Libane esančias palesti
niečių kareivines.

tūs upės pakraščiai. Specialistų apskaičiavimais, 
visi didesnieji Lietuvos tekantys vandenys, tin
kamai pajungti energijai gaminti, vis dėlto galė
tų duoti tik apie 25-30% to jėgos, šviesos ir šilu
minės energijos kiekio, kuris yra reikalingas Lie
tuvos ūkiui. Vadinasi, mes turime vertinti kiek
vieną tam reikalui tinkamą vandens versmę ir 
nuo jų lengvai neatsisakyti.

SIEKTINOS LIETUVOS RYTŲ 
IR PIETŲ SIENOS

Turėdami visa tai galvoje, mes manome, kad 
nustatant Lietuvos rytų ir pietų sienas, pagrindu 
tektų paimti ne 1920 m. sieną, bet buvusių Vii 
niaus ir Gardino gubernijų ribas. Buvusios Vil
niaus gubernijos rytinės ribos beveik sutampa su 
ilietuviškų vietovardžių riba, nedaug peržengia 
religijų ribą, apima didžiąją dalį rytinių istori
nės Lietuvos centro žemių, apima visus plotus, 
kurių gyventojai ūkiniu bei kultūriniu požiūriu, 
gravituoja į Vilnių, apima plotus, kuriuos patys 
rusai per visą jų šimtmetinės okupacijos laiką 
mums pripažino, apima plotus, kurių gyventojų 

j dauguma yra lietuvių kilmės ir iki šiol nėra apsi
sprendusi už jokią kitą tautą, ir sudaro Vilniui 
pakankamą ūkinį užnugarį.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
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OI’VAU PASINĖRUSI ALKOHOLYJE

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS !B CHIRURGAS 

Wef*ęhwter C«*Mnvnity klinikes 
Medicinos direktorius

ifS* S. MtnWlm R< Westcfewter, it
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis i* 

kai antra ieitadieni 8—3 vkL 
Tai.: 562-2727 562-271*

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) ‘‘Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartina”, 353 
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 60032

SUSIRINKIMO

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Rezidencijos tslsf.: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

-

SOPHIE BARČUS

Bridgeport© Lietuviu Namų Savi
ninkę draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, birželio 6 d., 1 vai. popiet, 
3308 S. Union Avė. Nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti, ir reikės užsimokėti nario 
duokles, kad neliktumėt suspenduoti, i 
Po susirinkimo — vaišės. Valdyba J

a Religiniame mene- pirmoj 
vietoj yra reikšmė ir tikslas. 
Radikaliame mene pirmoj vie
toj veiksmas, kuris kelia jaus
mus. Todėl ambicingi žmonės 
veržiasi moderniojo meno sri- 
tin arba vadovauja kitiems, 

: piršdami savo įsitikinimus.

< Garsusis dailininkas Cezan- 
’ ne nebuvo priimtas nariu j dai-

KODĖL ATĖJAU Į NEŽINOMĄ ALKOHOLIKŲ 
SĄJŪDĮ IR JAME PASILIKAU?

(Tęsinys)

V eną tekį sekmadienio rytą 
liejo sūnus į miegamąjį ir klau
sė fes yra. Aš aiškinau jam, 
kad labai sergu ir reikia mane. 
gydyti. Jis, nuleidęs galvą ir nu
siminęs, išėjo, nes jis tai daug 
kartų matė. Tuo- mementu aš 
nebeišlaikiau savo širdgėlos ir 
šaukiausi Dievo pagalbos, 
šiau atpalaiduoti mane nuo 
baisios dilemos.

oujau tikėti, kad po metų blaivys- , 
tės mano kūnas yra narkoma- 
n’škai linkęs į alkoholizmą. Ta
da aš supratau fizinę alkoholiz
mo dalį ir žinojau, kad aš per- 

! žengiau tą nematomą liniją, ku- 
I ri skilia normalų alkoholio var- 
Į lojimą nuo nenormalaus alko
holizmo. Tada as supratau pil
ną šios ligos reikšmę. Nustojau 
save apgaudinėti ir nutariau 
atidžiau klausyti kas man buvo 
patariama “AA”. Pradėjau są
žiningiau ir rimčiau lankyti su
sirinkimus, padėti kitam alko
holikui- Pradėjau save daugiau 
suprasti ir bandyti pakeisti ne
teisingą savo galvojimą.

Alkohonzmo liga yra neišgy
doma. Nesvarbu kiek metu bū
riu blaivi — jeigu pradėjau ger
ti, mano kūno ir dvasios būklė 
bus apsprendžiama to momen
to, kuriuo užbaigiau, o ne to, 
kuriuo pradėjau. Alkoholizmas 
yra progresuojanti liga. Jeigu 
ture au <:blacklouts:’, tai galiu 
garantuoti, kitą kartą atsidursiu 
ligoninėje. Tai yra faktai, kai 
kurie kartojasi kas dieną, ypač 

eilėse, iš kuriu žmonės 
vis grįžta neįtikinti.

uAlcoholics Anonymous” są
jūdis kilo iš daugelio pergyve
nimų. Bendrosios medicinos ir 
psichiatrijos daktarai daug pri
sidėjo prie šios organizacijos 
įsteigimo. Taipgi kunigai ir ki-. 
ti dvasiškiai prisidėjo prie šios ' 

• programos dvasinės dalies.

šiandien aš esu blaivi ir lai
minga, kad galiu gyventi be al
koholio. Atgavau šeimos meilę, 
kurią buvau praradusi, atgavau 
ir vaikų pagarbą. Esu vėl atsa
kinga ir pareiginga visuomenės 
narė-

Jeigu tu, skaitytojau, manai, 
kad turi negailestingą alkoholio, 
ligą, ateik į aAA”. Čia rasi žmo-

i
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika & Evans

i
I

i

Laidotuvių Direktoriai

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

ti, bet netikėjau, kad “AA” gali 
man padėti. Dėlto gėriau, nors 
ir lankiau susirinkimus. Susi
rinkimuose buvo gėda prisipa
žinti, kad gėriau, nes UAA” ra
gina pilną blaivystę. Tačiau jie } “AA: 
manęs neatstūmė ir ragino grįž
ti, sakydami, kad rytoj bus ge
riau. Nors ir nenorėdama, grį
žau, nes kitos išeities nebeturė
jau. Pamažu išlaikiau 3 mėne
sius negėrusi alkoholio ir pa
stebėjau koks pasidarė skirtu
mas mano gyvenime. Man UAA” 
atidarė akis ir su Dievo pagalba 
išlaikiau bla^vystę ištisus me
tus. Po metų blaivystės “AA” 
įteikia nariui mažą medalį, kaip 
ženklą, kad yra įmanoma gy
venti be alkoholio ir kad atsidė
kojant už šią Dievo malonę rei
kia padėti kitiems. Gavau ir aš 
tokį medalį. Norėtųsi pasakyti, 
kad viskas gražiai ir laimingai 
pasibaigė, deja, negaliu, nes taip 
neįvyko.

Už dviejų savaičių pasigėriau I nes, kurie tave supranta ir nori 
iki „sąmonės netekimo. Gerai, tau padėti.
kad buvau viena, tai šeima ne_

Aš tikrai norėjau nustoti ger- [matė ir'tik vėliau pastebėjo, kad 
aš nesijaučiu gerai. Aš negalė-

pra
šios

TaiVėl skambinau 
buvo trečias kartas per trejus 

lės akademiją, nes jo piešiniai į metus iš eilės. Šį kartą žinojau, 
buvo įvertinti kaip nepaprastai kad k tos progos gal nebeturė- 
silpni. ■ siu. Drebėdama, pilna baimės

---------- j nuė’au į susirinkimą. Jie mane 
$ Pučiasi kaip penkių pilių;—

; valdovas, 
i__

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

a

į

KNOW YOUR HEART

1

i

priėmė ir džiaugėsi, kad grįžau. 
Mačiau daug linksmų 
r galvojau sau: kur tie 

likai? Jie man patarė 
tik šiandien, nes pirmas 
kas nuves mane į pasigėrimą. 
Jie man patarė, jeigu užeis man 
noras gerti, skambinti telefonu 
kok am nors nariui ir apie tai 
kalbėti.

žmonių 
alkoho- 
negerti 
stiklių-

i arba išmokti “normaliai” ger-

■KĄ KITI RAŠO

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

(Tęsinys)

Kaltinimai stiprūs, lyg kokie 
basliai, kokiais pBLS centro 
valdyba įgal:ojo pirm. Z. Jurą 
ne tik savo, i septynių rinktų
jų, bet ir vis. D. Britanijos Lie
tuvių Sąjunr 7S narių vardu ap

done Vidurinės Europos Fede
racijos komitetas kviečia ir lie
tuvius stoti į jo organizuojamas 
profesines sąjungas, ir dar pri
dėjo: “Kiek girdėjau, šiame są
jūdyje’ visur vadovauja lenkai. 
Mūsų lietuviai, matomai Pasiun-

Pranui Atkočaičiui

TeL 827*1741 —1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS(Pabaiga) 
“Tėviškės Žiburiai”.

t

/<St>4 bo. liAJublEl? STREET lėk lAraa 7-1311

AMS U LA NSC 
patarnavimas

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI -

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALASE.

Ciicafoi
Lietuvių 

^idotuvių 

Direktorių 

Asociacijoj

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

vanoti mane taip, kaip kad kai 
kur. vakaruškose padarydavo' 
bernai: duoti taip, kad jau nebe- 
pasikeltų! Duoti man už ką? Už. tinybės perspėti, yra labai at- 
prolenkiškus federalistus, ku
riuose be nariu žinios ir sutiki
mo atstovaujama DBLS. Deja, 
t;e pirm. Z. Juro kaltininmai 
niekuo nepagrįsti. Jis nepasako, 
nei kaip apšmeižiau DBLS, kaip 
vienybę suardžiau nei kokias 
naskalas skleidžiau, ir labai atsi
prašau, jei man net gana juokin 
gas atrodo jo kaltinimas, kad 
nadedu Sov, Sąjungai pratęsti 
Lietuvos ir kirų tautų nelaisvė. Į 
Tikrai nerijančiu toks galingas, • 
kokiu pirm. Z. Juras su valdyba 
norėtu laikvti mane.

O dėl tu Londono federaPstų 
idealu anuomet paariau, ką už-j 
^’kąu ’u idcclocpjniar'.e žurnale. | 
Tiesą net re visai viską j
na rašiau dar medžiagos ir pla-l 
čia n paka lbėti
neiškrairrau ir išvadą pasidariau,' 
^ad DBL^ vadovams nederėtų į 
^alyvauri sąjūdvje, ypač 
dar ir ne~4 klausus narių.

Man rebė a ko čia kartoti, ką 
^ruome4 esu pakasęs. Tačiau le s 
kite k-r’i/ s i archyvus" ir išsi- 
trauk'i po*a jau 30 metų senu
ko dokumentu. 1950 m. ausikei-į 
^ė la’škais du politikai 
Vilčinskas iš Londono 
Vok eriioje gyvennusiam prof.

I inž. Steponui Kairiui,* kad Lon-

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

Telef. 476-2345

sargūs šioje Federacijoje. Daž
niausiai vengia pasirodyti akty
viais ir būna daugiau negu pa- 
syvūs’’.

Prof. S. Kairio, to didžio pat
rioto, Nepriklausomybės Akto 
signataro, socialdemokratų lyde
rio. VLIKo buvusio pirminin
ko, pcl'tiko visą gyvenimą nuo 
oat jaunystės dienų, atsakymas 
buvo šitoks: “Europos Centro 
federalism klubas ir pas mus 
<njD~?n+arnas ka:po lenkų “ben- 
ka-tas”. Reikia jiems pripažin
ai. kad moka be mn^o ilisti, kur 
f’k randa koki plyšeli, ir savo 
da^o..

Ar prof. S. Ka;rv'< buvo pa- 
iWu į tuos 

fede**ahstns? Dievaži.;š jo laiš- 
liko. bet faktų1 ko jokiu būdu re^alima pasida- 

•^j i^va^os. Ir tą laišką
dar ne- 
žumale 
Inž. J. 

jog jau

mirus, 
ir esam dideliuose širdies skausmuose jo žmonelei 
Petronėlei, dukteriai, žentui, anūkams ir kit:ems gi
minėms, reiškiame užuojautą'ir kartu liūdime.

A

G. ir Pr. MOZCRAIČIAI

‘‘Lietuvos Aidai”

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

niekad nei 
spaudo'e. nei suvažiavimuose 

(Nukelta j šeštą puslapi

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tądien i o 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

rršė kai fede^lis^ai 
hrvn “European Press” 

s:ek'mu. 
V;lr:^sko laiškas Hucra,

b"vo ^erai žinoma, kad tai 
v*-a lenkų vadovau:ama organi
zacija ir kad Pasiuntinybė yra 

lietuv:vs, bet vistiek
. Inž. J 1 dės mtmečiais buvo tylom, ats- 

parašė tovauiama DBLS,

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORIM

Passbook Savings. Aikštės automobiliams pastatyti
į

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
HUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

•* livings
IMxhWKHD

Ceruficau

i\ Z* <)

1914 metu
vlidland Savings rOiar- 

nauja taupymo ..amu 
pasko'u reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta
pa>*likėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ate tvie.

SaskaiLy* apdrau^to^ 
3d $40,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicago. IL 6062 

T-i 925-7400
8929 SO. HARLEM Ave.

Bridgtvipw, IL
Tel. 598-9400

MIDLAND

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50th Ave^ Cicero, UL Tek: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-3572

S

S i

SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION 
4C4Q ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: Y Arda 7-1138 -1133

STEPONAS C. LACK ER SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7’1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hilk, Hl >74-4411

ts
Į

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7’3401

•W
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kultūrinė stovykla
Stovyklavimas tęsis s in. 

želiu mėn. 2<>, 27 ir 28 dienoj 
Vilniaus šauliu rinktinė K: 
duje pirmą kartą reng s t 
dienų kultūrinę stovyklą gra 
je Tėvų Pranciškonų stovy 
vktėje, New Wasaga, Lnta 
prie George Bay ežero.

Stovykla prasidės penktadi 
birželio 2G d„ ir baigsis suk: 
d enį. Stovyklą globoja ir visus 
paruošiamuosius dirbus atli< ka 
Vlado Pūtvio šaulių kuopa To
ronte.

Stovyklaviete apima 25 aki ų 
plotą, apaugusį medžiais, prime 
na jaukų lietuviškos aplinkos 
vaizdą. Yra salė, e:lė poilsio pa
statu, sporto aikštės, kuriose 
gali - stovyklauti 150 asmenų. 
Pati vietovė randasi tik 5 minu
tės kelio nuo garsaus (ioorge 
Bay ežero paplūdimio, kuris 
primena lietuviškąją Palangą.

Į šią stovyklą yra maloniai 
kviečiami visi šauliai-ės *š Ka 
nados ir JAV; kartu kviečiama 
ir šaulių bičiuliai, svečių, ypač 
jaunimas. Atvykę rasite graž'ą 
jaukią aplinką ir šaulišką glogą. 
lietuviška maišia ir turininga 
meninę programą.

Stovyklos registracija prasi
dės penktadienį 12 vai. dienos. 
Vakare 'laužas, šeštadienį 9 vai. 
30 'min. — oficialus stovyklos 
atidarymas. 10 vai. LšST G ai
bės pirmininko prof. Vaidevučio 
Man tauto paskaita. Vakare — 
Joninių pobūvis, su menine pro
grama, šokiais, bufetu, loterija.

Sekmadienį — Sibiro trėmi
mų ir Lietuvių Tautos 1911 me
tų sukilimo paminėjimas. Pa
skaitą skaitys KLB krašto vai 
dybos vicepirmininkas inž. J. 
Danys. Pamaldas laikys Tėvai 
Pranciškonai.

Primename, kad Sauliai atsi
vežtų dalinių vėliavas ir unifc’r 
maš, miegojimui maišus ir kt.

Mokestis už stovyklą vienam 
asmeniui (įskaitant ' maistą, 
nakvynę, registraciją) — 33 dol. 
Vienai dienai — 19 dol.

..Norintieji šioje stovykloje da
lyvauti, prašoma nedelsiant re
gistruotis, nevėliau kaip iki bir-

ii .

o 15 d. pas stovyklos vadovą 
JcAuba.tj, 23 Alhambra Ave., 
•onto, Ont., Canada MOR 234. 
. 1 I If.-537 2X69.

(Vilniau- šaulių Rinktinės 
Informacija)

ietuviai internacio

r tų lietuvių nėra? Kajp 
iš lizdo išskrenda 

iarni kur tinkamai nusi-1 
ir gyvenimą sukurti kito- 

* žemes klimate, taip išsi-' 
ė ir lietuviai, ne tik did-! 
iuo :e Amerikoje, bet ir 
uiių miestelių vietovėse.

no

I muose, Chięagoje. Pradžia 5 vai. 
popiet. Pagrindinę kalbą pasa
kys visuomenės veikėjas Pranas 
Povilaitis. Meninėje dalyje dai- j 
nuos Aldona Pankienė, akompa-. 
nuos p. Variakojienė. Programą < 
praves studentė Ramunė.Triėy- * 

j tė ir paskaitys knygos ištraukas. I
f Po oficialios daliis bus kavutė. 
Prašoma visus dalyvauti.

Knygai Leisti Komitetas

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, C.hiea- 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl.: kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

I Chicagos Liet. Tary 
šių m = tų birželio 13 ir j 

i žinomas'

mazes
Štai

• 1 d'enonus mažai _______
miestukas — Bettemlorf, Iowa, j 
rengu ^International FesĮjVaF’, j Chicagcs Lietuvių tarybos 
kur'ame atstovaujama daug-tau- baisiųjų birželio trėmimų minė- 
ų, apylinkėj gyvenančių. . Tie.j^mas įvyks šia tvarka: 

žmonės savo tautą gerbia, su-Į 
veždami ir parodydami daug‘10 vai. ryto vėliavų pakėlimas 
tautiškų išdirbinių, tautiškų * Marquette Parko parapijos aikš- 
drabužių, tautinių šokių, dainų tėję, 
ir valgiu.

Lietuvių šeimos, kurioms at- 
stovaus šiame suvažiavime A. 
Kapačinskai iš Kewanee, Illi
nois, demonstruos kaip dažyti ir 
piešti velykinius kiaušinius; col. 
J. Krcnkičių (U.S. tarnyboj) 
šeima gyvena Rock Island Arse- 

Illinois; dr. A. Pareigio šei- 
pirniiau iš Cicero ir Chica- 
dabar gyvena Coal Valley, 
Mykolo šlakio šeima, anks- 
iš Cicero ir Chicagos, da

bar gyvena Davenport, Iowa, ir 
motina, Mariutė Tarulienė. >

<

Mes visi kviečiame iš apylin
kių ir tolimesnių vietovių lietu
vius lankytis ir susipažinti, kad 
ateityje neužmirštumėm mūsų Pedagoginio Instituto studentės 
tėvų žemės — Lietuvos.

Lengvai pasiekti iš Chicagcs 
važiuojant į vakarus Int. ’#80! nizacijos kviečiamos gausiai da- 
iki #71, pasukti Spruce Hills į lyvauti. Organizacijos pamaldo- 
Drive, Bettendorf, Iowa, iki ’ se dalyvauja su savo vėlia-

1 vomis. 
r

Chicagos Lietuvių Taryba

bes pranešimas

Sekmadienį, birželio 14 d.,

vai. pamaldos Šv. M. 
Gimimo’ parapijos baž- 
šv. Mišias atnašauja ir

21 d.

nal, 
ma, 
gos, 
III.;

iki ^71, ] 
Drive, Bettendorf, 
Middle Road School.

Iki pasimatymo!
Leokadija (Tarulytė) Slakisl

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to saveregulart/I 
CF oz

tai 
Coapcunded 

Quarterly
OUR SAVING3
CERTIFICATES

EARN U? TO ’8%

NamAl, t»m4 — F«rdivlmul , Namai, lami — Pardavlmad 
RIAL ESTATE FOR SAL B | HEAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

10:30 
Marijos 
nyčioje. 
pamokslą sako klebonas Anta
nas Zakarauskas. Gieda parapi
jos choras, Antano Lino diriguo
jamas. Vargonai groja Kazimie
ras Skaisgirys.

10 vai. pamaldos Liet. Ev. 
Liut. Tėviškės parapijos bažny
čioje.
Ansas Trakis.

Tuojau po' pamaldų šv. Mari- • 
jos parapijos salėje bus akade
mija. Kalbėtojai: gen. <konsule 
Juzė Daužvardienė ir žurn. Vy
tautas Kasniūnas.

Pamaldas laiko kunigas

Meninę dalį išpildo Lietuvių

Indra ir Gailė Antanaitytės.
Lietuvių visuomenės ir orga-

e Duchamp kolažas patsifc* 
radlkališkiausias. Jo kombina- I 
ei jos pilnos ironijos ir vulga- 
rizmo.

— Los Angeles Dramos Sam
būrio aktoriai vaidins trijų 
veiksmų legendą ‘‘Živilė’’ birže
lio 28 d. 1:30 vai. p.p. Thomas 
King Jun’or High School salėje, 
4321 Fountain Ave., pora blokų 
į rytus nuo Sunset Blvd. Šis pa
statymas yrą skiriamas mūsų 
tautos tragiškųjų birželio dienų 
paminėjimui. Visi kviečiami šia-j 
me vaidinime gausiai dalyvauti j 
ir prisiminti mūsų tautos skau
džiausias dienas. Po vaidinimo 
parapijos viršutinėje salėje ruo
šiamas trumpas Los Angeles j 
Dramos Sambūrio vadovės Da
lios Mackiabenės, laimėjusios 
teatro premiją, pagerbimas. Sve- j susitarti 
čiai bus vaišinami šampanu ir j 
užkandėliais. Tą dieną, tuoj po i 
pamaldų, apatinėje parapijos sa
lėje Lietuvos Dukros duos gar
džius lietuviškus pietus, ir visi i 
pasisotinę galės vykti į vaidi-į 
n imą.

— Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų klubas skelbia antrąjį li-f 
teratūros konkursą parašyti kū-į 
rinėlį iš lietuvių pensininkų'gy-J 
venimo. Kūrinėlis turi būti ori-] 
ginalus ir prisiųstas iki šių metų 
rugsėjo 15 dienos. Jis gali būti 
novelė, apysakaitė, pasakoji
mas, feljetonas ‘ir panašiai. Ge-į 
riausiems trims kūrinėliams bus | 
skiriamos trys premijos — po] 
$100 kiekviena., Įvertinimo ko-1 
misija bus sudaryta vėliau. Ad
resas: HL Pensininkų Klubas, 
P- O. Box 1046, Hamilton, Ont. 
Canady 7.8N 3R4.'

Paieškomas giminaitis išo
Lietuvos, sveikatos sumetimais. 

’ Jo pavardė yra Szeputis. Žinan
čius jį ar turinčius šią pavardę 
prašau pranešti Gretai

1741 Timothy Place, 
Vista, CA 92083

Arba prašau skambinti tel.
(714) 489-1276 mano sąskaiton.

ASTKOLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

see us for

AT OUR LOW RATS
VyfTHREPAVlVlEMT  ̂

YOUR INCOME .

g^OHlNSURLD

Mutual federal 
Savings and Loan

SZ2 WEST CERMAK ROW

Fitu Kazaxavsxai, fyetCoefti

Hl/ūkSt Mon»Tu®.Frl.9—4

SERVING CHICAGO £ND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 6023

Phcuei Ylrflata 7*7747

Thur.9-8 Sat. $-1

— Genovaitė Korsakienė pa- 
. kviesta Clevelando ramovėnų 

choro vadove. Iki šiol šiam cho
rui vadovavo Julius Kazėnas. 
G. Korsakienė muzikos studijas 
pradėjo Kaune ir jas tęsė už
sienyje.

— Angela D. Sinickaitė, bai
gusi žurnalistikos kursą Illinois 
universitete Urbanoje, dirba 
Chicago Tribune dienraštyje. 
Ji yra tarnautojų santykių ir 
darbo koordinatorė, už gerai at
liekamą darbą gavusi tarptauti
nį pripažinimą.

— Rimas Polikaitis, baigęs po
litinius mokslus Pietinės Kali
fornijos universitete, pasakys 
pagrindinę kalbą parapijos 40 
metų jubiliejaus proga, Marshall 
mokyklos salėje. Jo tema: “40 
metų ir kas toliau”. Jubiliejus ir 
Lietuvių Djena įvyks ibirželio

BUTŲ NUOMAVIMAS
£ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS « VALDYMA3 

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

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

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2.

$69,000. ‘ • ”*
Norėdami susitikti.su manimi, j 50 pėdų sklypas. Brighton Parke, 

turite telefonuoti 523-3685 ir

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

Į Vakarus nuo California)

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

KALTINIMUS ATMETU

(Atkelta iš 5-to psl.) 

neišaiškinant, kokių idealų ten 
siekiama.

Tai ko jūs, vyručiai, šokinėja

t

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

Pirkite senoviškai
te? šokinėkite, jei norite, dėl j 2 butų mūrinis namas, naujas 
ko nors kita, bet tik ne dėl fe- Į SĮOgas įr porčiai. Modernūs ra- 
deralistų. Jeigu Barėnas jurnsj c]įatOriai, gazo šildymas. Mar- 
nepatmka kaip E. Lietuvio re-i Parke. Sena kaina $52,000 
daktorius, Nidos Knygų Klubo! 

z-J 1 rrii t ’’ Cm Hnh fl Ij vedėjas, 
ir tų jau trečias dešimtmetis 
leidžiamų sieninių kalendorių su 
pasiskaitymais ruošėjas, tai atei
kite be baslių ir sakykite.'Ati
duodu visa tai geruoju, tik sa- 
kykite, katras iš jūsų norite pe- jIarquette Parke.

Pradalgių almanacho * 4 butų mūrinis, apie §9,000

rimti. Dabar jau ir nesakomas 
atiduodu. Tiesą sakant, nebe ma 
no amžius įtemptą darbą dirbt: j 
“Europos Lietuvyje” ir dar dai
rytis, kuriame laikraštyje tie 
mieli ir brangūs DBLS viršinin
kai išdirbs mane taip, kad. nė su-1 
va nebeėstu — nusuktu nosį 
šalin. Taigi, kai paskaičiau tą- 

— J. Kreivėno naujos knygos j garsųjį DBLS centro valdybos
i

— VFW — Amerikos Karo j 
Veteranų 9115 posto gegužinė ■ 
įvyks birželio 7 d. nuo 12 vaL 
National Woods Grove 3 nr. — 
26 į pietus, tarp DesPlaines Avė. 
ir 1st Avė. į vakarus, N. River- 
sidėje.

supažindinimas įvyks šeštadieni.• 
birželio 6* d., 5 vai. popiet Lietu
vių Tautinių Namų salėje. Be 
trumpos meninės programos, d r. 
J. Briedis iš Lemonto padainuos 
kelis savo kūrinius.

— Spaudos klubo susirinki
mas įvyks birželio mėn. 12 d. 
7 vai. vak. Lietuvio sodyboje, 
6515 S. California Ave. Nariai 
prašome gausiai dalyvauti. V-ba

— Sibiro kalinio Jono Kreivė
no knygos “Mirties Lageriuose 
ir Tremtyje” pristatymas visuo
menei įvyks birželid 6 d., šešta
dienį, Lietuvių Tautiniuose Na-

nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

g Statybai gražus sklypas

VALDIS REALTY
2644 W. 69th SI.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Tatman Avė, 
Tel. 927-3559

»------------------- --------- -

DĖMESIO
62-80 METŲ AMz. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE.
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7132 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

Dengiameir 
šiy stogas. Už darbą gar<įn-r 
tuo jame irešame apdrauštiK' ? _ ■ j *■’ : ’* ?S'

■ ARVYDASKIELA 
6557 S. Tdlman Avenue i

/ ' Chicago, IL 6062V* į';'-

Laikrodžiai Ir brangenybėj 
Pardavimas Ir Taisymu 
2646 Wwt 69th StrMŽ 
Tai. REpubllc 7-1941

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 ir 
susirūpinimą______ :

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais________________

Minkštais viršeliais, tik--------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKOTA 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.

?8.00

$4.00
$3.00

$2.00

173S So. HALSTED ST., CHICAGO, n. 60608

SUSTVIENUDIaS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra ®emausix, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemaltnė ar- 

^xniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tun* 
darbus dirba.

SLA —išmokėle daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerfi 
spdraudu savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvi? ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

<\LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 tpdraudos sumą temoka tik $3.00 metama

ŠIA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i ixavo apylinkės SLA kuopu ▼eikėjui Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis Ir tiesiai I SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N^r York, N. Y. 10001

M7 W. JOtk
Tai. (Ill) Himi

S------------------------------------------------------------------- ------ ------ --------- ----  J

pareiškimą, porą kartų pirm. Z. 
Jurui priminiau, kad skubiai su
siieškotų, kas iš manęs perima 
pareigas, o sausio 31 d. pasakiau, 
kad “E.-Lietuvio” Nr. 9 bus pas
kutinis mano redaguotas.

Pirm. Z. Juro kaltinimus griež 
tai atmetu. Tačiau tiek būtų per 
maža. Štaai girdžiu, kad vienas 
lietuviškų federalism vadų raši
nėja laiškus, kuriuose, sako, taip 
sumaišo su purvais mane, kad 
netskaityti esą šlykštu. O dabar 
vėl tasai DBLS valdybos įgalio
to pirm. Z. Juro viešas išpuolis’ 
Kai su laikraščiais ir laikrašti- 
ninkyste esu turėjęs reikalų jau; 
nemaža dešimtmečių ir niekas] 
ligi šiol nėra kaltinęs mane 
šmeižtais, tai šįkart, išvadintas 
tokiu, kokiu nebuvau, nesu ir 
nežadu būti, skelbiu iššūkį. Tas 
mano iššūkis būtų: tegu DBLS 
centro valdyba pati ar jos įga
liotas pirm. Z. Juras pagrįstai, 
nė kokiais nors tuščiais keiks
mažodžiais ir ne kur nors Ame
rikos ar kito žemyno lietuviu 
spaudoje, bet čia pat, mūsų lai 
kraštyje, įrodo, kad esu kaltas 
tuo, kuo kaltinamas. Jeigu nebi 
tų įrodyta, tada būtų aišku, kas 
yra šmeižikai, vienybės ardyto
jai ir kenkėjai ir sąmoningi a: 
nesąmoningi Sov. Sąjungos tai 
kininkai, tai yra tokie, kokiu 
pirm. Z. Juras apskelbė mane. 
Arba čia ir “Akiračiuose” pra 
šom atšaukti nepagrįstus kai 
tinimus.

Atsisveikindamas su padėka 
lenkiu galvą prieš tuos, kurie 
tiek daug metų man talkino, kol 
dirbau laikraštyje, ar parodė at 
virą bičiulystę.

PARDUODU Už $80,000 
STATYBAI KOMERCINĮ-

KAMPINĮ SKLYPĄ 
132'—9 V8” prie 6900 W. 87th St. | 
ir 80’—0’’ prie S. New England

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

6900 W. 87th St., Burbank, Ill.
598-8445

6700 W. — 2500 No.
Brk. Ranch. 2 Bdrm. Fin. Bsmt. 
Cen Air. 21,4 C. Brk. Gar. Ce
ramic Tile Kitch. & Bath. Walk 
to Brickyard & Trains. In $70*s.

By Owner — 889-4614

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalyk*!

T A F SEWERAGE & PLUMR 
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves. 
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

• Melas turi trumpas kojas, 
bet labai greitai bėga.

Be kito ko, mano adresas nuo 
šiol bus tik šitoks: 31 Drayton 
Rd., London W13 OLD.

K. Barėnas 
“Europos Lietuvis”, 1981 m. 

kovo 2 d., Nr. 9 (1548)

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenuv, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. i 1 M X U S | 
Notary Public 

INCOME FAX SERVICa 
4159 S. Mspl^wood. Tel. 254-743^1 

I Flip pet daromi vertime!, giminiu j 
iškvietimui, pildomi pilietybėj pre- | 

iymai ir kiloki Išlenkei.

OPEN HOUSE — Sekmadienį, birže
lio 7 d., nuo 1 iki 5 vai. pop:et, Mar
quette Parke, 7251 S. Francisco. Ga
lima tuojau užimti. Ideali uošviams. 
4 miegamieji, 3 pilnos vonios. Radi- 
juojanti šiluma. Nedideli mokesčiai. 
Galima gauti morgičių.

f---------------------------------------------
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th St

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

—■—r- iimi .

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. Seštadienj nuo 

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

Tol 776-5162 arba 775-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, June 5, 1981

susitikti.su



