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Prez. Sadatas Sinajaus kalnuose praleido dvi dienas su Izraelio prem
jeru. Sadataį~patarė Beginūi laikytis Washingtbno nutarimų ir

. . ' galimai greičiau siekti taikos. "- • y ' :

Jerusaie

javusios. savo jėgas, tiesa, mūsų 
politinės partijos tremtyje iš
laikė VLIKą ir ALTą nuo pasa
lūniškos frontininkų tendenci
jos, šias. Institucijas sunaikinti,' 
bet kaip ilgai, jeigu politinių 
partijų, tęstinumas yrą klausi
mo ženkle? Jauno kraujo trans 
fūzijos yra..būtinos mūsų poli
tinėms partijoms, kad išlaikyti

Nežiūrint skambių ir limona
dinių aprašymų. 17-tojo Ameri
kos Lietuvių Tautinės. Sąjungos 
seimo . .Detroite, nežiūrint tuš
čiai garsių “politinės linijos, vi
durio” užimtu tremtyje pozici
jų, nežiūrint prašmatnaus vieš
bučio vietovės, sunku, kaip tau
tininkui‘prisipažinti, bet. yra la
bai liūdna. .. Neminėsiu seimo 
darbotvarkės. Korespondentai 
tai jau atliko. Darbotvarkė minę- 
ta ir “išminėta”, mūsų periodi
nėje spaudoje. Tik noriu pasi
dalinti. su. Jumis, mieli skaityto

jai, keliomis mintįmis, . kurios 
“kaip mėlynė trendo .akis”, pa
gal musų dainių Maironį... Ii 
pats nuvažiavau* į “limonadinį" 
stilių.... Grįžkime prie seimo!

Iš 70.suvažiavusių Ą. T. S 
atstovų, amžiaus vidurkis yra 
65 metai! Net ir naujasis A, L. 
T. Sąjungos pirmininkas jau 64 

_r. metų! Jo pasirinktoji “svita”
Centro Vald-ybos .nariąi dar , sę-- 

-,:nėsni Į
■" taufiffinkų generacija ? Kur 

., tię “NęorLithųąnijos” sęnjorai, 
; gayę ,korporaęijos spalvas,, din-j 

.go. amęrikonĮ.škp^fe jūroje?
Kieno, gi, pagaliau, kaltę, kad 

A. L, .T.;.S<ųxig^imi’.įegene- 
ruotis iri prėrandą-. tūrii^jauni- 
rną? . Ats§5cymąs.,cia pątj-^- . Jis 
ląbąi t ai.šlęus:;-mūsų. į-
ninkų . indiferęntipig^^istcrt^- 
mas. jaunimo ’ątžyfl^^r P^vyz-- 
džiui,. dąžnąi,...kąd-; iri Čikagoje 
girdimoj'. iržžėą; 7Ą-Po £' mūsų 
kšti ir tvąnas!’’,<ąrbą “Mųmsiūž- 
teks!” Į Jaunimo prie mųsų 
netrailkią ir- netrauks J - bendrą 
partinį politinį darbą! Alkoho
lis, 'kortos ir politinės ‘ihtrygos 
jaunimo nevilioja. Konservaty
viai užsidarę savo. kiautuose ne
norime suprasti, kad turime pri
sitaikyti prie jaunimo, nebėgti 
nuo jo ir nelaukti, kad jaunimas 

-pats pas mus ateitų! Dabartinė 
mūsų politinė tremties struktū
ra reikalauja Ą. L- A. Sąjungos 
tęstinumo! Politinė tremties są
ranga yra aliarmuojanti' Atsi
vežti mūsų Nepriklausomos Lie 
tuvos politinių partijų likučiai 
nyksta, o saujelė diktatūrininkų 
(turiu omenyje vadi namus 

“Fronto Bičiulius"!) ir jų užgož 
ta Lietuvių Bendruomenė -jau 
garsiai gieda “Requiem" mūsų 
politinėms partijoms! Net nenu
mirusius bando laidoti. O parti
niai “fūzai” sako kalbas ir skęs 
ta < hedonizme!; šiaip taip sukli-

demokratiją, ir. federalinįus prin
cipus mūsų darbo padalos veiks j 
niuosė! 17-tojo seimo paskaiti-1 
ninkas, kanadietis tautininkas 
Kuolas. pažadėjo atkurti Lietu-i 
vių Tautininkų Sąjungą Kana-1 
doję, bet prie to pažado ponas j 
Ktfolaš pasakė labai svarbius I 
žodžius: “Mes perdavėme savoj 
veiklą į jaunimo rankas!”; “

; (Nukelta į 3 psl.j.

ligc's negydo.
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Prez. Reaganas
i

MILIJONAS DOLERIU PER
: MINUTĘ GINKLAMS

STOCKHOLMAŠ (UPL). — 
Švedijos Tarptautinės taikos ty- j 

rriai^H]a^zktstituhaši<praBėšė, kad j 
praeitais metais pasaulis išleido' 
apsiginklavimui vieną milijoną 
dolerių kiekvieną minutę. Nuo
stabu, kad Trečio'jo pasaulio, w n* . v' • i 1

UN Forces '

Israeli 
Occupied-

t

KALENDORĖLIS

Birželio 6: Norbertas, Mėta, 
Alvytė, Tauras.

* Birželio 7: Sekminės, Rober
tas, Milda, Žiedūna, Darbutas, 
Midas.

Birželio 8: Medardas, Gina, 
Meninas.

Saulė teka 5:16. leidžiasi 8:22.

Oras šiltai, debesuotas, lynos.
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JAPONIJOJ ĮVYKO DEMONSTRACIJOS
PRIEŠ AMERIKOS LĖKTUVNEŠI '

____  • - 4-

DIDŽIAUSIA DEMONSTRANTŲ DALIS '
BUVO Iš DARBO UNIJŲ ' ' i ' \

YOKOSUKA, Japonija.—Penk

Trę&of^’Jp^sąiilioj^alst^iės 
prae^-ąis'ftnfe.t^inrkib už t 
80 bilijonų šęlol^itt^gi Vi^irinrą 
Rytų ^valstybės tąflĮį^fkšlui išlei
do tik $3S.4-biI, Aton^ųtūs- gink
lus turi' ne-tik JAV ir ’*Sov? Są
junga bei Kinija, bet ir Izraelis,
Brazilijai,' PietųVAfrika, Prancū- tadienį į Yokosuka, upslą ątplaur 
zija ir'-Indiją.- kė 51,000 tonų JAV lėktuvnešis

: Midway, padaręs didelę kelionę
— Nustatyta, kad Michigan© iš Amerikos pro laivyno bazę

ežere pagautos žuvys-yra užsi- Filipinuose. Dar lėktuvnešiui 
krėtusios PCB chemikalu, kuris esant Filipinuose, Japonijos 
sukelia vėžį. ' ' kompartija kreipėsi į parlamen-

---------------- 1 tą, prašydama' uždrausti įvažiuo-
— Lenkijos valdžia neleido ti į uostą. Kairiosios grupės tuo 

Solidarumo unijos darbininkų reikalu kreipėsi į Yokosuka

mašinomis užtvėrė pagrindinius 
vartus ir kitigs įėjimūš. Prie var
tų. stovėjo trys eilės policininkų.

Demonstracijos buvo gana 
tvarkingos. Demonstrantai uni
sonu šaukė prieš Amerikos ir 
Japonijos gynybos sutartį, taip 
pat prieš atominius ginklus ir 
prieš lėktuvnešio įsileidimą.

Aktyviausi p r i ešamerikinių 
nuotaikų skleidime buvo Tokijo

delegacijai vykti j JAV, bet leido miesto merą. Jie įtarė, kad lėk- studentai. Didesnė demonstran- 
vykti į Japoniją. j tuvnešyje yra atominių ginklų. pusė* buvo geležinkeliečiai

į Japonijoje yra įstatymais už- tačiau judėjimas nebuvo sustab-
— Naujais bandymais nusta- drausta gaminti, turėti ar Tik dirbantieji solidari-

tyta, kad Laetrile vaistas vėžio kyli atominius ginklus visoje te
ritorijoje. Į tą sąvoką įeina ir 
Japo'nijds teritoriniai vandenys. 
Tačiau kai kurių pareigūnų pa
reiškimais, Amerikos karo lai- 

i vyno laivai atvežė atominius 
I ginklus į Japonijos uostus ir 
juos laiko prie uostų esančiose 

. bazėse. Amsrikos • pareigūnai 
Į tvirtina, kad tai būdavo praeity
je, bet ne dabar.

Ketvirtadienį 'šiame 430,000 
gyventojų turinčiame uosta
miestyje prasidėjo masinės de
monstracijos. Pagrindą sudarė 
500 studentų iš Tokijo. Visi kiti

1 derrrons‘rantai buvo iš Sohyo 
' darbo unijos federacijos. Polici- 
1 jos apskaičiavimu, demonstravo 

7,200 asmenų. Studentai ir jau
nimas dėvėjo baltus šalmus su 
atitinkamais įrašais, ir veido 
kaukes. Pradžioje buvot kalbos 

j ir demonstracijos mieste, pas
kiau demonstrantai pajudėjo 
2^ valandų-ketionei į Amerikos 
laivyno’ ‘ kurioje yrt šęp>: 

•tinto laivyno ' štabaš.Polįcija
i >

zhvo demonstrantams, sulėtin 
darni darbą t>ei traukinius. Penk
tadienio rytą apie 120,000 asme
nų, į darbą atvykstančių trauki
niais, pavėlavo.

KALĖJIME BUVO SUBADY
TAS JAMES EARL RAY

PETROS, Tenn. — Federali- 
niame kalėjime ketvirtadienį 
buvo smarkiai sumuštas ir su
badytas Martin Luther Kingą 
nušovęs kalinys James Earl 
Ray. Sumuštasis tuojau buvo nu- 
gaebntas į ligoninę, kur gydyto
jai nustatė 22 kietu daiktu pa
darytas žaizdas.

Earl Ray buvo užpultas kalė
jimo knygyne, kuriajrie jis daž
nai lankosi. Jis užpuolikus atpa
žino. Jį puolė trys juodžiai ir 
vienas baltaodis. Jie visi suimti 
ir tardomi. Kaip įtartini šiame 
nusikaltime skelbiami tik trys 
juodžiai: John Partee, Jerome 
Ransom ir. Doc Walker, priklau
santieji kokiai neramiai kalinių 
grupei; baltaodžio užpuoliko pa
vardė dar nebuvo paskelbta, nes 
norima ištirti tikroji užpuolimo 

~ •priežastis ir-jtodėT^ts įsivėlė,.-.

Eari Ray, kaip žinome, prisi 
pažino ir vėliau užsigynė dužu 
džius' Martin Luther Kingą J r. 
Prie suimtojo ir nuteistojo juo- 

^^feiai neprieidavo, bet šį kartą 
įjiėAįs pavyko' nuteistąjį pulti. 

. Jis buvo ..smarkiai sutrenktas 
į galva, b vėliau aštria geležte 

• kruvinai subadytas.
. Stipriai saugomam Earl Ray 
suteikė pirmąją pagalbą kalėji
mu, © po to nugabeno 'į Oak 
Ridge ligoninę. Dr. Ernest L. 
Hendrix pareiškė, kad reikėje 
susiūti 77 siūles, kad galėtų už 
siūti.prapiautas žaizdas.

Baigęs operacijas, dr. Hendrix 
pareiškė, kad pačios pavojin 
giausios žaizdos kaliniui pada 
rytos\-kairioje rankoje. Matyt, 
kad aštri geležtė labai giliai 
įėjo, palietė nervus, o gal ir per
pjovė kelias gysleles. Daktaras 
pareiškė Įsitikinimą, kad pavyks 
išgelbėti sužeistojo gyvybę; rei 
kla turėti vilties, kad jis atsi
gaus

Sužeistojo 53 metų Earl Ray 
žmona Anna Sandhu Ray pažy
mėjo, kad josios vyras pilnas 
žaizdų. Atrodo, kad jis būtų 
rungęsis su m.ška ir pralaimė 
jęs, sakė ji. žmona ligonį aplan-

- IRANUI REIKIA ATI
DUOTI PINIGUS

WASHINGTON;'D.C. — Pre
zidentas Carteris prižadėjo ati
duoti. Irano valdžiai $2.08 bil., 
priklausančių Įranui, .o Irano 
valdžią prižadėjo’ išleisti 52 pa
grobtus Įkaitus, diplomatus ir 
JAV piliečius.

Dalį pinigų JAV jau atidavė, 
bet dabar atėjo laikas atiduoti 
ir likučius. Prez. Carteris nega
lėjo atiduoti pinigų, kurie nepri
klausė Irano valdžiai, bet priva
tiems Irano piliečiams. Didoka 
suma pinigų buvo perkelta į 
Amerikos bankus prekėms pirk
ti, kitos sumos buvo perkeltos 
uždarbiui. Kam priklauso ira
niečių sumc’s, privalėjo spręsti 
JAV teismas. Didoka bylų dalį 
teismai jau išsprendė.

Bet dar yra didoka dalis neiš
aiškintų sumų. Vyriausybė įsa
kė tas sumas pervesti Aukščiau
siajam JAV teismui. Teismas jkė ir stengiami jam padėti, 
turės padaryti greitą sprendimą i 
ir perduoti įranui priklausančias 
sumas.

JAV bankai privalo pervesti 
Aukščiausiajam teismui ne , tik 
laikytus pinigus, bet ir užaugu
sius nuošimčius.

patarė Iz
raeliui nepradėti karo veiks
mų, kol ambasadorius llabi- 
bas neatvyks su nauju tai
ko/ paklfilymu. Premjeras

1

NAUJI TOLIMO SKRIDIMO 
SVIEDINIAI LAIVYNUI

WASHINGTONAS (AP). — 
Pentagonas ketvirtadienį patvir 
tino žinią, kad prez. Reagano 
administracija davė leidiriią lai
vynui gaminti ilgų distancijų 
sviedinius, galinčius pasiekti to
limas Sovietų Sąjungos terito
rijas. Senato nepatvirtinta su
tartis tarp JAV ir SSSR tokius 
sviedinius riboja 372 mylių nuo
toliu. Jų projektą buvo' sulaikęs 
prez. Carteris, tikkdamas, kad 
tk 1979 m. sutartį Senatas pa
tvirtins. ,

Tomis tolimo skridimo rakė 
tomis laivynas bus apginkluotas 
tik.1985 metais, tačiau kai ku
ri® povandeniniai latrai jas gaus 
sAfinčTį mėtą viduryje. . .

— Senatorius Charles Percy 
nebalsuos už Ernest W. Lefever 
Žmdgaus teisių komisijos dar
bams vadovauti. Jis tai pranešė 
prezidentui.

— Popiežius, išeidamas iš li
goninės, aplankė amerikietę 
Anna Ordre, kartu su juo su
žeistą, ir pasakė, kad jis gailisi, 
kad ji dėl jo nukentėjo.

7 " Penktadienį aukso uncija 
kainavo- $460.

PO 17 MĖNESIŲ PERTRAUKOS 1 
SADATAS IŠRĖŽĖ PAMOKSLĄ

PATARĖ IZRAELIUI NESIKARŠČIUOTI IR BE REI
KALO NEPULTI SIRIJOS LAKŪNŲ *

OFIRA, Egiptas. — Preziden
tas Sadatas buvo tiek nepaten
kintas Izraelio premjero užimta 
pazicija, kad su juo per pasta
ruosius 17 mėnesių nesikalbėjo 
kiek draugiškiau. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį Sadatas iškvietė 
Beginą į Ofiros oazę Sinajaus 
kalnuose ir dvi dienas aptarė 
įtemptą Vidurio Rytų padėtį. 
Beginąs keliais atvejais buvo 
pasigyręs, kad jis visiškai išnai
kins Sirijos priešlėktuvines ra
ketas Libane, bet Beginąs to da
ryti neskubėjo. Sadatas pirma 
išklausė visas Begino bėdas, o 

/vėliau jam pasakė labai griežtą 
pamokslą.

Sadatas pirmiausia priminė 
Wasringtone padarytus susitari
mus ir patarė jų laikytis. Begi
nąs jų nesilaikė ir niekur ne
nuėjo. Dar nebaigė paruošti 
taikos sutarties su Jordanu, o 
dabat-j-au kalba apie reikalą pra
dėti irarą su Sirija..Sadatas aiš- 
kial pašak^/'Tfad jis-pfieT Siriją 
karan nestos, bet jis laikysis 
Washingtone padarytų susitari
mų, Izraelio nepuls ir jam pa
dės įgyvendinti taikos sąlygas. 
Egiptas su arabais nesusidės ko
voti prieš Izraelį, bet Egiptas 
nori, kad Artimuose Rytuose bū
tų pastovi taika ir niekas ne
keltų, karingų balsų.

— Wisconsin© Baraboo zoo 
logijoš sode išsirito Sibiro ger
vė. Tai labai retas paukštis. 
Mokslininkai tvirtina, kad visa 
me pasaulyje yra tiktai 150 Si
biro gervių.

— Monterey aukščiausias teis
mas nutarė leisti teismui iš 
naujo peržiūrėti buvusio’ Sym- 
bionese Armijos “kario" bylą už 
mokyklų inspektoriaus nušo
vimą. Teisėjams buvo duotos 
netikslios instrukcijos.

f — Elina gandai, rašo Sun- 
Times, tad Goldblat bendrove 
turi,eĮęonominių sunkumų. Va
dovybė; tariasi su vieną Ohio 
valstijos bendrove, kad ’padėtų 
iš bėdos jiiiversti.

-r- Meksikos prezidentas Por
tillo birželio mėnesį lankysis 
JAV-se. :

— Gegužės mėnesį Fordo ir 
Chrysler bendrovės pakėlė auto
mobilių kainas virš 2 nuoš.

— Prcz. Reagano administra
cija numato sumažinti JAV mo
kėjimus Jungtinėms Tautoms.

— Solidarumo unijos centras 
buvo nutaręs vasaros metu ne- 
strcikuoti, bet Bydgoščio darbi
ninkai nutarė dvi valandas pa- 
streikuoti. Jie streikuos už dvie
jų savaičių.

— Kan. V. Zakarauskas iš
skrido į Romą ketvirtadienį. 
Gris Chicagon už savaitės.

is

Egipto prezidentas Sadatas 
patarė Izraeliui neįsivelti į 
karą su Sirija, o galimai 
greičiau siekti taikos ir pa
dėti arabams sutvarkyti pra

manę ir prekybą.



STEPONAS KAIRYS

ATSIMINIMŲ PLUOŠTAS
(Tęsinys) Eilinio bajoro energija, dažnai

’ audringa, reikšdavosi įvairiomis 
kryptimis, labiau į išorę, ir ma
žiausiai būdavo panaudojama 
savo ūkiui tvarkyti. Rūpestin
gesni turėjo būti mažesnieji dva 
rininkai. Kas darėsi dvarui gre
timame, baudžiaviniame kaime, 
rūpėjo jam tik vienu atveju — 
kad baudžiauninkas stropiai at-1 
liktų dvaro jam skiriamas parei- * 
gas. Nedaug teturėjome bajorų 
tarpę, žmonių, kuriems rūpėjo 
mokslas, menas, savojo krašto 

.praeitis, kuo gyveno jiems dir- j 
busi liaudis. Dažnam ir bajorui’ 
jo kasdienio gyvenimo horizon-į 
tai baigdavosi lygiai su jo dvaro i 
ribomis. Į

Naujas laikotarpis, baudžiavą!
panaikinus, ir majorui-dvarinin- ’ 
kui pradėjo duoti naujų reikalą- j 
varnų. Reikėjo vis daugiau pini-! 
gų. Reikėjo mokėti algos darbi
ninkams bent iš dalies pinigais, 
mokėti mokesčiai valdžiai, mo
kyti vaikai. Daugėjo pagundų. 
Vakarų kultūrinės vertybės ne
sulaikomai veržėsi ir Lietuvon, 
ir reikėjo bent kaikas jų pasisa-; 
vinti. Bajoro sieloj neišdilo iš 
tėvų paveldėti palinkimai bent* 
kartais duoti valios plačiai pajo-] 
ro dūšiai. Tam tesėti reikėjo ge-i 
rinti ūkis, geriau ir daugiau ga- j 
minti, kad išlaikytum varžybas 
pasaulinėje rinkoje. Ramusis gy
venimas
ūkiškai orientuotis, 
ciatyvos ir ryžto, 
prie vis spartėjusio

BAJORAI

Lietuvos bajoras-dvarininkas, 
jau priartėjęs pre baudžiavos 
panaikinimo, dar tebegyveno, 
kaip .r Lietuvos kaimas, natū
ralaus ūkio ^ąiygose. Pinigas 
buvo ir tuomet reikalingas, 
ypač kas lankydavo Vakarus, 
mokė vaikus, puošnumu nesida-1 
ve kitų pralenkiamas. Bet ne-1 
mėgusiam per dažnai paūžti už
tekdavo jų. gaunamų už par
duotus javus, mišku prisidu- 
riant. Kapitalistinis ūkis tik 
dar maža buvo Lietuvoje jaučia
mas.

Jei bajoras nebuvo peštukas/ 
galėjo ranrai sau gyventi, savo 
laika dalydamas taip šeimos, 
bažnyčios ir santykių palaikymo 
su luomo bendrais. Kai 1795 me
tais įvyko paskutinis Lietuvos- 
Lenkijos padalijimas, bajorui at
krito jo valstybinės pareigos ir 
tepasiliko prarastų ‘aukso lais
vių’ liūdnas atsiminimas. 1831 ir 
1863 metų sukilimai, pažadinę 
mūsų bajoruose viltį grąžinti 
prarastas privilegijas, tebuvo 
trumpi epizodai, skaudžiai palie
tę rinktinius žmones, rinktinį 
jaunimą ir jų šeimas. Eilinis 
bajoras buvo pakankamai apdai
rus ir iš įvykių išėjo gana sau
sas, negu tik labiau pajuto cari
nės Rusijos leteną ir buvo pri
verstas dažniau lankstytis prieš 
caro satrapus Lietuvoje.

Retam bajorų vargino galvą 
ūkio reikalai. Didžiūnų turtus 
tvarkė samdomi pareigūnai; vi
dutinio turto bajoras mėgo ūkio 
kasdienius rūpesčius perleisti 
prievaizdui, galų gale žmonai.

dingo: reikėjo galvoti, 
rodyti ini-Į 

prisitaikant j 
gyvenimo

tempo. Lietuviškojo bajoro pra
eitis tokiam gyvenimui jo nepa
ruošė.

Nors dvarininkams ir atiteko 
geriausios žemės ir beveik visi 
miškai, išskyrus caro valdžios 
valdytus, prisitaikymas nau-

i

MM
Tolumoje matyti Vytauto bažnyčios bokštas, Kaune

Buvo pažanga, jei didieji dvarai 
kūlė javus arkline kuliamąja. 
Pienininkyste dvarui buvo aiiL! 
raeilis dalykas, ir busimojo 
‘Pienocentro’ darbą dvaruose 
vykdė žydas-pachtininkas, pri
mityviai perdirbinėjęs pieno pro 
duktus savai, vidinei rinkai. .Ir

Glass Block Panels
CALL FOR FREE ESTIMATE 

779-6600
711 W. 103rd Street

K. DONELAIČIC1 MOlŪSL 
MOKINIŲ IŠLEISTUVĖS

Š.m. gegužės 30 dieną vyko K. j
Donelaičio Pradinės ir Aukštes- Į tuanistikos nio.>yz..ą 
niosios Lituanistinės mokyklos mokiniai:
1&80-1981 mokslo metų užbai- Buinevičius Gintas, Bcr 
gimo šventė. Scenoje didelė vy
tis, Amerikos, Lietuvos ir mo
kyklos vėliavos.

šventę atidarė mokytoja Da
nutė Bindokienė ir toliau labai 
gražiai visą šventę pravedė. 
Maršui grojant, į salę įžygiavo 
baigę pradinės ir aukštesniosios 
mokyklų 15 laidą mokiniai. Visi 
mokiniai sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Mokytoja Bin
dokienė dėkojo į išleistuves at
silankiusiems — vyskupui V. 
Blizgiui, Tėviškės parapijos kle
bonui A. Trakiui, spaudos at
stovams ir mecenatams p.p. Mic
kevičiams, Užupiams, B. Vinda- 
šienei ir Šaulių rinktinės vadui 

l V. Išganaieiui.
; Klasių mokytojos įteikė savo 
klasių moikniams pagyrimų la
pus ir baigusiems pradinę mo- 

' kyklą mokiniams pažymėjimus.
Pradinę mokyklą baigė šie 

mokiniai: Ancevičiūtė Lyana, 
Bindokas Paulius, Brazaitytė. 
Vida, Bilutė Lidija, Buntinas 
Rimas, Kirklys Andrius, Kulys 

I Robertas, Kriščiutė Vilija, Lu- 
: košiūnas Rimas, Neu Viktoras, 
Paškūtė Daina, Paulikaitė Rima, 
Penčylaitė Danutė, Polikaitytė 
Rima, Rudaitytė Talyda, Rūbas»išmoko mokykloje; jaustis ir 
Paulius, Stoškus Petras, šlap- 
kauskas Gintas, Variakojis Jo
nas ir Žukauskaitė Vita. Dvi mo
kini ūkės dėkojo mokytojams už 

Ąžuolynės" taip suteiktą joms mokslą ir prisegė 
rašo: “Grįžusi iš miestelio nu- P° Sulytę.
jsiverkusi Petrutė pasakoja —! Konsulo Petro Daužvardžio 
į “O Viešpatie kas darosi! Visą Fondo vardu sveikino Antanas

iai^. metais Aukštesniąją Li-

Ancevi.-ui
Da

rius, Didžbalytė Lina, Dir.-cyė 
Dana, Jankauskaitė Rūta, K; b*- 
lius Tomas, Lenkauskai e Eglė,

SIAUBO DIENAS PRISIMENANT
tančių mūs tautiečių, nepaisant 
lyties, amžiaus ir sveikatos. Ve
žė visus be jokios kaltės rędy- 
jmų. Tą baisų nusikaltimą vyk- ’ 
įdė armija enkavedistų, su jų vy
riausiu vadovu Suslovu-

Tai buvo pirmosios rusų oku
pacijos metu. Bet tų pačių kri- 

miežiš te-J no ir jo valdžios kriminaliniai įfhinalistų dar baisesni nusikal- 
_ I • -- v -* 9* 1 • * 'x* * 1 1 _7 1 _ , •

Nelaimė tai tautai ar valsty
bei, kur valdžią paima krimi
nalistai iš prigimties. Taip atsi
tiko Rusijoje. Ypatingai, valstybi 
niu mastu ten kriminalizmą iš
vystė Džiugašvilis-Stalinas- Mi- 

gyvulininkystė mažai ką dvari-1 lijonai žmonių* žuvo jo kalėji- 
ninkui duodavo- Kaip ir praeity t muose ir Sibiro vergijoje. Stali- 
rugys, kvietys, aviža, 
bebuvo dvarui pagrindinis eks-j nusikaltimai skaudžiai palietė ir timai buvo vykdomi jau karui 
porto objektas. Bulvė, dažname1, mūs tauto. i—+.0
bravore perdirbama į degtinę;

ipasibaigus. Bene didžiausias trė
Išgyvenę pirmąją rusu oku- ‘.mimas buvo 1948 m. gegužės 22

papildė dvarininko pajamas. Ir paciją ir po karo atsidūrę lais- ;dieną. Buvusi Sibiro tremtinė 
kai to visko pradėjo nebeužtek- vajame pasaulyje, dar gerai at-1 Elena Juciūtė savo tikrovinia-
ti, prasidėjo sustiprintas dvaro] simename čekos siautėjimą mū- *me romane 
miškų kirtimas; dar vėliau — su tėvynėje. Daug mūs giminių, 
įsiskolinimas bankams ir ‘žyde- draugų ir pažįstamų iš po nak- 
Ihii’.

Matonis Darius, Pabudinsią:’e 
Marija, Paskųs Linas, Pūčius 
Tomas, Putriūtė Laura, Rėklai
ty tė Elytė, Rimavičius Aras, 
Stankutė Lionė, Sasnauskaitė 
Judita, Stepanavičiūtė Ramona, 
švabas Andrius, Stroputė Rūta, 
Variakojytė Renata ir Vasiliaus
kaitė Lora.

Ramona Stepanavičiūtė pasa
kė jautrų su mokykla ir moky
tojais. atsisveikinimo žodį. Be 
to, mokiniukės įteikė direkto
riui dovaną, o mokytojoms pri
segė po gėlę.

Sveikino vysk. V. Brizgys, lin
kėdamas baigus mokyklą būti 
gerais lietuviais ir gerais žmo
nėmis. Kun. A. Trakis linkėjo 
nepamiršti pavergtos Lietuvos ir 
įsijungti į kovotojų už Lietuvos 
laisvę eiles. Dar sveikino V. Iš
ganantis, Tėvų komiteto pirmi
ninkė Alė Steponavičienė, ku
rios dukteriai baigus mokyklą, 
reikės naują Tėvų komiteto pir
mininką susirasti. Jos pasitrau
kimą apgailestavo direktorius.

J. širka linkėjo nepamiršti ką

būti visur lietuviais. Be to, pra
nešė, kad baigę aukštesniąją 
mokyklą rytdieną vyktų į tradi
cines aštuntoku išleistuves, ku
rios įvyks p.p. Z. ir A. Pocių 
namųdse, 6921 Wilmette Ave., 
Dariėn, Illinois. ,

Meninė'daiis •

Meninė dalis prasidėjo tauti
niu šokiu čigonėlis, kurį šoko 
VI skyriaus mokiniai, šokio pa
ruošė j a — mokytoja Rūta Kon
čienė. Tautinį šokį Juodasis Jon
kelis šo’ko VIII sk. mokiniai; šo
kio paruošė j a — mokytoja Da
lia Bilaisytė. Mokyklos ; dainą 
“Su mokslu į rytojų” (muzika 
Jono Zdaniaus) dainavo visi; 
vadovas — mokytojas Vytautas 
Gutauskas. Akordeonistai — Ina 
Končių tė ir Arūnas Po'likaitis. 
Tautiniai šokiai buvo atlikti pa
sigėrėtinai.

Teko sužinoti, kad šiais me
tais mokyklą lankė 230 mokinių. 
Bendrai, mokinių skaičius kiek
vienais metais mažėja. Be to, 
reikia pastebėti, kad be metraš
čio “Ateities tiltas”, gražiai iš
leistas ir žurnalėlis “Pirmieji 
žingsniai”.

Sėkmės šiai Lituanistikos mo
kyklai ir jos direktoriui su visais 
mokytojais ir mokytojomis.

Stasys Juškėnas

ties digdavo iš namų, gatvėse ar
išvedami iš įstaigų, įmonių. Vi-|?keii^ verkiau... Daugybę maši- Juodvalkis ir pasižymėjusiems 
są to laikotarpio okupantu kri-|nj sutikau, pilnos z^nių. Ver-‘ 
minalinį siautėjimą ir terorą jie * 
apvainikavo 1941 m. 14-15 die-j sele. nepamiršk mūs!” Visko 
nomis. Tada vyrai, moterys, vai- ‘ prisiklausiau... Kiti prašo pa
kai, seneliai ir net ligoniai bu-1 simelsti, kiti nieko nesako, tik 
vo išplėšti iš savo namų, sugrūs j rankom mosuoja ir ašaras brau
ti į gyvuliams ^skirtus vagonus j K^a. Kareiviai rėkia ant jų, kaip 
ir išvežti lėtai ’mirčiai. Jau vien tik pradeda šaukti...” __ 
Sibiro vardas lietuviuose kelia 
pasibaisėjimą. į ten ir carų lai
kais buvo tremiami lietuviai, 
bet tai buvo daug švelnesni ir 
tik pavieniai atsitikimai. O so
vietiniai kriminalistai vienu už
simojimu ištrėmė arti 40 tūks^

Dvaias, kaip ir lietuviškas kai- 
į mas, beveik išimtinai gamino 

joms ūkininkavimo sąlygoms j žaliavas. ‘Žydas’, pašlijusio dva- 
vyko tik palengva. Dvarai dar ro* ištikimiausias draugas, pirko 

iš jo pieną, javus, galvijus ir 
. arė jaučiais ir medinei mišką <ant \elmo.\Pirklys pats 
šieną pjovė dalgiu, ja- į mįšką kirto, jį dorojo ir plukdė 

į Prūsus, rečiau į Vilniaus ar 
Kauno lentpjūves; pats skyni
mus tvarkė. Tik labai retas dva
rininkas ryžosi bandyti laimės 
pramonėje, — statyti garo ma
lūnus. alaus bravorus, popie
riaus fabriką ar kuria kita įmo- 
ne. Ir kai dvarininkams buvo 
kaskart sunk;au verstis, sun
kiausią naštą jie krovė sadomam 
dvaro darbininkui. Daibo jėgos 
perteklius bežemiuose ir maža
žemiuose leido skirti jiems to
kias sąlygas, kurios ‘laisvąjį’ 
kumeti darė vergu, galėjusiu tik 
skurdž ai pramaitinti savo šei
mą ir vieną kumetyną pakeisti 
kitu, negeresnių. Kaimo prole
taro būklė pasidarė visiškai pri
klausoma nuo jo darbdavio: ne
daug jam padėjo kiek vėliau pa
aiškėjusi galimybė emigruoti į 
kitus kraštus, — tam reikėjo pi
nigo ir drąsos; kurios kartų kar
tomis guitam darbininkui daž
nai stigdavo.

Dvare dirbančiųjų ž auri eks- 
pluataci a negelbėjo bajoro ir 
neatstojo jam. ko jis pats netu
rėjo: ūkiško sumanumo ir noro 
pačiam dirbti. Kiekvienas jo iš
važiavimas i Parvziu. mažesnių- 
ju — i Varšuvą ar i Vilnių ne-, 
ūžta somai kiure’i^o bajo' o-dva- 
rininko kišenę, i~ po to ėjo dva
rų žemės išpardavinėjime s Su
valkijos šSmarg’ams ar ir vise 
dvaro rusui. CaVin’nkus sekdam' 
bė To užsienin Lietuvos mišką 
ir didėio įsiskol nimai barkams. 
Jau 1913 metais iš 10 473 Lietu 
vos didžiųjų ir mažu ų dvarų 
buvo užstatyta babkarris — dau
giausia Viln'aus žemės Bankui 
— 8 404 dvarai, visų dvarų 60^. 
Iš 2 473.SOO dešimtiniu žemėfc, tų 
dvaru valdytos, gaunamos pas 
kolos patikrinimui bankams bu 
vo užstatyta du milijonai dešim
tinių. arba 80'r visos dvarų žė 
mės. I skolas p r m eji brido starn 
bieji dvarininkai Bankai d įloda
vo paskolos pusę dvaro įkamO 
tos vertės ir dvaru įsiskolinimas 
jau tuomet s:ekė oO rnil. aukst 
rubliu. Pro! Albinas Rfmka ma
no. kad p:rmojo pasaulinio katė 
p^adz ai Lietuvos dvadininkų 
įsiskolinimas bankams artėjo 
prie 100 mil. rublių, neskaitant

daug metų dirbo žemę trimis 
laukais, 
žagre; :
\ms mažesnieji net pjautuvu.'

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugeli metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS. SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamu katalogu prašykite musu 
vyriausioje įstaigoje ir visuose musu skyriuose.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52
FLOOR 21 st.

NEW YORK, N. Y. 10322.
Tel: (212) 758-115071

SKYRIAI:

Ap0le-Valley. Minn. $5124 
So. Boston, Mass 02127 
Bridgeport. Conn. 06610 
Chieeoo. 111. 60629 
Cleveland Ohio 44’34 
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I 7626 W. 150 St.
393 West Bra»dw»y 

1880 
2501 
6089 
1W17 
*14-38 BrWfle St. N. W 
112 M*in S>.
1032 Springfield Av*.
518 Park St
741 Fourth St re A
560 S. Atlantic Blvd. 

Boulevard
*9# Senford Ave.
45 Sectad Aye.
135 West 14 St 
1*14 N. 5th Street

Old Yurtt Rd.
jMT E. CwMfl hve<H 
555 Copic-$h>et 
IM Military Sfr**t 
309 W. Federal Street

$««view 
Went 69 Street 
State Road

61t.aT2.7np3 
617-268-8764 
703-367-2863 

WA 5 2737 
884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
246 9473 

FO 3-7469 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783
AL 4-5454 
CH 3 2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
H4I 1 2?50 

756 i<68 
SW 1-2861 

Rl 3-0443

■ savo rašiniais įteikė po knygą 
kia žmonės, šaukia:” Sudiev, se-‘ “žurnalistika”, šią knygą gavo 

šie: Lina Didzbalytė, Darius Ma
tonis, Linas Paskųs, Romana 
Stepanavičiūtė, Rūta Stroputė ir 
Renata Variakojytė.

Gražiai išleistas 1980-1981. 
metams mokyklos metraštis 
“Ateities tiltas”, kurio išleidimo 
išlaidas padengė p.p. Mickevi
čiai. Mokytoja Kučėnienė papa
sakojo kaip išdygo šis metraštis 
ir jo' reikšmę. Keli mokiniai pa
skaitė šiame metraštyje tilpu
sius savo kūrinėlius.

Į sceną iškviečiami Aukštes- 
nios mokyklos mokytojai su di
rektoriumi J. širka. Po vieną į 
sceną iššaukiami baigę aukštes-

” Tai bu
vo dar nepaskutinis trėmimas.

Ir šiuos nusikaltimus vykdė 
Suslovas, o Stalino dešinioji ran
ka tada buvo Kruščiovas. Po 
Stalino mirties Kruščiovas besi
verždamas į kriminalisto sostą, 
Stalino mumiją iš mouzoliejaus 
išmetė į Kremliaus patvorį, kur 
carai laidodavo savo šunis. Pa
gal Kruščiovo įsakymą žmonės 
su entuziazmu griovė Stalino 
balvonus — paminklus pasta- niąją mokyklą mokiniai — ab

solventai. Jiems įteikiami mo
kyklos baigimo pažymėjimai, 
kai kuriems ir pagyrimo lapai. 
Kiekvienas gauna po dvi knygas 
— “Amerikos lietuvių istorija” 
ir “Pavasarių audroje” ir šaulių 
rinktinės padovanotą tautinę vė- 
liavėlę. Knygas paaukojo J. Ka
počius. Kiekvienas, gavęs pažy
mėjimą, atsisveikina su direkto
riumi ir mokytojais.

tytus žmogžudžiui-

Po Stalino mirties žmonės lyg

privačių skolų pas ‘žydelį’. Mū
sų bajorus ‘iš vargo’ gelbėjo trys 
didieji Lietuvoje veikę bankai: 
Vilniaus Žemės Bankas (priva
tus) , Peterburgo-Tulos Žemės
Bankas ir Bajorų Žemės Ban-1 
kas (valdiškas) — visi Vilnių- lengviau atsikvėpė, bet padary
me. Tie bankai savo sąskaitomis 
rašė mūsų dvarininkams kalti
namąjį už jų ūkiškus sugebėji
mus. Juos teisė jau nepriklauso
mosios Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, nutardamas žemės re
formos įstatymą. Reformą įvyk
džius. Lietuvą šimtmečiais vai 
dęs luomas per trumpą laiką iš
nyko iš jos gyvenimo beveik be’ 
pėdsakų.

‘Varpas’, kadi ir Negreitas kiš
tis į ūkiškus mūsų ’ dvarininkų 
reikalus, savo 1889 metų 1-ame 
ir 10-ame numeriuose taif> Ver
ina žemės ūkid ir pramonės pa
rodą Vilniuje, kurioje ekspona
tais buvo beveik vieni Kauno 
Vilniaus ir Gardino gubernijų 
dvarininkai:

“Eidamas ant parodos. — ra
šo ‘Varpas’ lotame numery.— 
tiki pamatyti viską, kas pakelk 
ūką, relkalirtgtausius prie jc 
teiktus... O ką galėjai pamatyt 
3nt parodos Vilniuje? Viską, kn: 
naikina ūki:, ažrubežiniūs ark 
’ius, tinkančius tik dėl pasigiri 
no. o nė prte ūkės; užrubežiner 
karves ir kita? gyvulius, iš ku 
rilį viena tik nauda — medali 
Int parodos. Matei puikius išda 
Sius, dėl kubų rėikia turėti pui 
ku dvarą, nori! it praskolintą 
rJž tai gi nematei arklio-darbS 
biriko-.. žadėtas ant štomeiįnė 
oarodos pagerinimas natri iftSl 
pYrimonystės tapo pamirštas... 
Garsių ifetuvifkų kumpių 
sviestu, kuotrii paroda galėjo 
įgirti, buvo parodyta lyg 
JUOKO."

(Bus daugiau)

an

tos kruvino diktatoriaus žmo
nėms skriaudos, taip ir pasili
ko neatitaisytos. Per visą oku
panto kruviną siautėjimą buvo 
sunaikinta apie pusė milijono 
Lietuvos žmonių. Mūsų mažai 
tautai, tai yra millžiniškas nuos
tolis. Iš dar likusių gyvųjų trem 
tinių, vienam kitam buvo leista 
grįžti į pavergtą tėvynę, bet už 
patirtas skriaudas ne tik nega
vo jokios kompensacijos, bet lai 
komi antros eilės piliečiais ir vi
saip skriaudžiami. Net gauti pa
prasčiausią darbą ir priregistra- 
vimą jiems daromos kliūtys. Vai 
^itiėse įstaigose jiems atsakoma: 
‘Važiuok iš kur atvažiavai”. j

Po karo taip pat kriminalis- 
lai-vokiški naciai gavo pelnytą 
atlyginimą. Jų draugai komunis 
tai, su kuriais susitarę ir karą 
pradėjo, dar ir dabr tęsia savo 
nusikaltimus. Pavergtieji tiki, 
kad ateis diena, kada ir komu- 
histiniai nusikaltėliai susilauks 
naciu Hkimo...

Pas mus jau atsiranda žmo-j 
niiį, kurie kalba, kad tos visos 
baisybės jau praeitis, jau isto-, 
rija. Taip, tai baisi istorija, bet

gyva <lar ir dabar. Juk ares-1 
’ai, kalinimai, vergų stovyklos,’ 
□srchiaftrinės ligoninės dar pui/ 
kiai ktesti ir dabar. Sibiro ver
gijoje dar teikiančiai kenčia ir 
febar Yaš bai^hs istorijos ląiko-j 
•arpis Ąir ne praeity. Kad is čia t 
kai kurte i pavergtą tėvynę nu-J 
važiavę išdavikų petroniųrir pa-< 
globojami, tai dar nereiškia, kad 
pavergtųjų kančios jau baigėsi.
Jos baigsis, kada komunistiniai — Naujienos, Chicago, I1L, Saturday-Monday, June f>8, 11)81

kriminalistai ir jiems parsidavę 
savos tautos žudikai iš mūsų že- v
mės išsinešdins.

P. Venclova

■

PERVĖLAI
Judėjimą tvarkąs policinio 

kas sustabdo automobili ir jį 
vairuojančią moterį paprašo 
parodyti leidimą. Moteris mei
liai nusišypso ir sako:

— Pavėlavote, brangusis. 
Leidimą jau vakar paėmė jū
sų kolega.

LAfTVtM 1.MO KMOOM 
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KANAUNINKO V. ZAKARAUSKO 
TARTAS ŽODIS

gumas gaubtu. Kristaus įsaky- j 
mas neįivųji-u. mis: “Tegu jūsų 
Švksa švieč a.”

J®

Kan. Vaclovas Zakarauskas

(Tęsinys)

Kunigu stokos problema atsi- 
sphidi. ir šių dienų literatūroje, 
nes joje' jau ’ neretai minimas, 
kunigas. Tai būdinga mūsų lai
dams- Juk literatūroje atsispin
di laiko dvasia. Kultūrinis rene
sansas, gilių minčių proveržis, 
architektūroje didingos gotikos 
katedros, poezija, teatro sceno
je atsiranda dramos veikalai, 
garsiųjų muzikų sukurtos sim
fonijos. Literatūroje atskleidžia
mas ir laiko nudvasėjimas. Juk 
ir šiandien, atskleisk romaną, 
kad- ir premija atžymėtą^ sekso 
liaupsinimas, blevyzgos, suterš
ti ir. švenčiausi -dalykai. Kažin 

tokie romanai praturtins ide
alizmu, pasiaukojimu jaunuo
lio dvasią?

Mūsų laikų literatūroje rašy
tojas savo plunksna atskleidžia 
dvasinį sumenkėjimą. Tai mū
sų laikų žmogaus dvasios diag
nozė: nusivylimas, žmogaus nu
žmoginimas, terorizmas. Bet 
kiek mažai šiandien iškelta jau
nimo heroizmo. Jo idealistinio 
pasiaukojimo-kilniai idėjai. Gal 
dėl to, šiandien literatūroje vis 
dažniau paminėtas kunigo as
muo. Tai būdinga. Tai yra lai
ko šauksmas kunigų... Visada 
daugiau kalbama apie tai, ko 
trūksta ir ko labiausiai reikia.

Šiandien kunigystei yra nu
plėštas jos žavesys ir garbė. Ji

Tiesa, ateitis paslėpta nuo mū- 
u akių. Kada ką atneš jos tikro-

— nežinome. Tat, tar me 
Igli i praeiti, kad pasisemti 

jos š’Jceos. Praeities patirtis 
kia švie. os ateičiai. Patirt s 

turi savo speeifinį vardą: “IS
TORIJA''. Dėt kaip gamtos pa
slapčių be Dievo negalima pil-' 
nai suprasti, tuo labiau iston os 
slukUes. Atjungus Šiuos moks
lus nuo Dievo, liks tik griaučai, 
bus nukritę gėlių žiedų lapai, • 
be gyvybės ir t.krovės. Atjun- [ 
gus žmogaus gyvenimą, jo idea
lizmą, -pasiaukojimą artimui, 
savo kraštui ir savo tautai nuo 
Apveizdos, tai bus tik bepras
mingos klajonės. ..

Iš didelio rašto 
išėjo iš krašto 

į Jau ne pirmas karias tenka 
; skaityti Draugo įvadiniuose jo 
i naujųjų redaktorių gražbylybes.. 
i Vienas jų taip toli nuklydo, kad 
nei nužygiavo i dainos meno sri
tį ir iškoneveikė mūsų žinomus | 
dainininkus, kam jie dainuo
dami ėmė ryti dainuojamus žo
džius. štai, tau, kad nori!

Antrasis, pasidaręs save kibai; 
iškiliu žurnalistu, griebėsi barti 
prityrusius vyresnio amžiaus po
litikus, kodėl jie neleidžia lo 
darbo dirbti jaunuomenei, kuri 
“susispietus” į Liet. B-nę. Tik; 
pamanykite!

Trečiadienio Draugo įvadima-

Dr. Vytautas P. Dargis pataria tautininkams dirbti su 
neclituanais ir bendromis jėgomis siekti Lietuvos 

nepriklausomybės, . .

ANUPRAS TAMULYNAS ^'ifl

Lietuvių kalba — pagrindinis raktas 
indoeuropiečių kalbų pažinimui

tQ tarmių, baltų kalbų santykių 
su slavų, tocharų, iraniečių ir 
kitų kalbų tyrinėjimai.

E. Frankelis artimai drauga
vo su lietuviais, ypač su mūsų 
kalbininku prof. dr. P. Joniku. I nėjiinui. Iš jo darbų mums yra 

svarbūs: “Lietuvių kalbos isto
rijos apybraiža” ir “16 ir 17 am- 

j ziaus lietuvių ir latvių spaudi- 
Tai vienas iš žymiausių lenkų niai”.

A. Becenbergeris parašė 23 
knygas ir keletą šimtų straips
nių — didžiausią dalį savo kū
rybos skyrė lietuvių, latvių, prū
sų kalbų ir tautų istorijos tyri-

Aleksandras Briukneris 
(1856-1939)

ne • tokia, kokia ji buvo mūsų 
senuoliu bei mūsų tėvu akvse. j 
Tai suprantama kodėl. Priešas 
stengiasi suniekinti, diskrimi
nuoti kovos vadovus. Jų vietoj 
pastatyti tuos kurie jiems bū
tų, bent savo dvasia, naotspa- 
rūs. Mes Įtarime šiandien pa-1 
vyzdžių, kai okupantas net i ku-; Jau Pąs’^°dė uet krokodilo 
nigų seminarijas bando Įbrukti j a^aros- Gūdi, tas ašaras lieja 
sau palankius kandidatus. Į tik persenę politikai, kurie iš šįs.

į vo vietų nenori trauktis (išim-’ 
Tų gi kunigų, kurie nenu-Į tis-jei numiršta) . Na, žinoma, 

silenkia netiesai, spauda, radi-ijr pačiame įvadiniame išskai- 
jas ir televizija nuplėšia garbę, j čiuoja draugybę “persenusių” 

veikėjų, kuriems (tenka su
prasti) tas “pernokęs” jaunuo< 
lis siūląs pailsėti, o ne sėdėti va-' 
dorybėse net ligi mirties. Mano 
jaunystės laikais dirbantį seni
mą mes gerbėme, o šiais laikais 
jam siūloma greičiau mirti.

Nemanau, kad tokie “Į viršų 
šoktelėjimai” tiktų žurnalisti-

Juozas žemaitis

Arbą net smurto veiksmais juos 
nužudo ar žiauriai sužaloja... 
Bet išaukština didvyriais tuos, 
kurie sulaužo pasižadėjimą tar
nauti Kristui ir savo tautai.

Mane visada stiprindavo vil
tis. Tie,* kurie vilties neturi, yra 
baimingi ir neveiklūs. Tik vil
tis teikia energijos ir drąsos. 
Viltį man primena pašventintos ; j^oj 
žvakės šviesa žvakidėje, kurios Į 
liepsnelė ramiai plevena... Ji 
neliepsnoja, kaip revoliucinis 
fakelas, kuris uždega gaisrus ir 
sunaikina miestus. Žvakės švie
sa prie altoriaus rami. Ji švies
dama ir pati sunyksta..* Bet 
kam Kristaus Naujienos šviesa 
šviečia, tas supranta pareigą 
aukotis, šviesti, telkti, ieškoti, 
gydyti, veikti, skleisti gėrį, ne
paisant savo asmens buities ge
rovės. Tas supranta tarnybą ir 
atsakomybę. Juk žibintas neden-

-•Fr. 
lietuvių kalbos istorijos tyrinė
jimų. Savo' tyrinėjimus jis skel
bė ir lietuvių filologinėj spaudoj. 
Dar tenka paminėti Špėchto 
syar-bų darbą, - padarytą lietu
viams — tai"Konstantino ši’rvy- 
do paLmokslų — “Punktų saky
mų” išleidimas. Be to, dar pa
rašė šiam leidiniui Sirvydo kal
bos studiją. Daug jis yra prisi
dėjęs prie lietuviu kalbos 
nėjim'o. -<-*

Ernestas Frenkelis 
, '(1881-1957)

Ernestas Frenkelis žydų
mės, o jo žmo'na Rumunijos vo
kietė. Gimė ir studijavo Berly
ne, Bonoje ir Leipcige. Univer
sitete j gavo tviitus pagrindus 
baltistikos ir slavistikos. Dakta
ro laipsnį gavo ir graikų kalbos 
istorijos. Kylio universitete bu
vo profesorius, bet Vokietijoj 
įsigalėjus fašizmui, pašalintas iš 
universiteto, jo moksliniai dar
bai buvo uždrausti spausdinti 
Vokietijoje. Nors ir

Špeehtas yra daug alikęs
jis

filologų Berlyno universiteto 
prcTesorius. Baigęs Lvovo uni
versitetą, Vienos universitete ap
gynė disertaciją ir tik būdamas 
dvidešimt metų. Jis pasižymėjo 
dideliais gabumais — parašė 
daug knygų, bet jų čia neminė
siu, o tik tai, kas liečia lietuvių 
kalbą. Jo svarbiausias lituanis
tikos darbas, tai jo disertacija 
‘‘Slavų kalbų skoliniai lietuvių 
kalboje”? Tai pirmas platesnės i 
apim ties lingvistinėj literatūroj 
veikalas. Jis parašė daug straips
nių lituanistikos ’ ir baltistikos 
klausimais, bet dalis tų darbų 
nėra tikslūs, pvz., kur rašė apie 
slavų kalbų įtaką lietuvių kal
bai — priskyrė daug lietuviškų 
žodžių slavizmam?.

’ Apskritai Briukneris nebuvo 
draugiškas lietuviams. Jis dides
nę, savo gyvenimo dalį praleido 
Vokietijoj — tūrėjo daug ‘nesu
sipratimų ir su lenkais, mat, bu
vo atitrūkęs nuo savo gimtojo 
krašto. Vis dėlto reikia pripažin
ti, kad jis buvo žymiausias len
kų filologas ir,žymus slavislas 
ir daug nuveikęs lituanistikos 
mokslo srityje.

Adalbertas Becenbergefis 
j (1851-1922)

(Bus daugiau)

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SĄJUNGA 

KRYŽKELĖJE

(Atkelta iš pirmo puslapio)

Nors partinė struktūra šlu
buoja, bet užtikrintas tęstinu
mas Lietuvos Laisvės kovojel 
Todėl ir mes, A. L. T. Sąjunga, 
irgi turime atsijauninti! Eikime 
Į Jaunimą, ieškokime jo, neleis
kime jam paskęsti svetimybių 
jūroje! Turėtų būti tampresnis 
ryšys tarp A. L. T. Sąjungos ir 
Korp! Neo-Lithuanijos: Net ben 
dri susirinkimai patarnautų Są
jungos tikslui.. Neužmirškime, 
kad asmeninis kontaktas yra ge
riausias!

tyri-

kil-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENfi

Q 2608 West 69th St., Chicago, RL 60629 ♦ Tel. 925-2787 E2 F
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

į MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
3

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2737

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

4 rCmSTINGAI KPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 tbL tat
D. JttJHLMAN. Regtitmobw vtiztiūink**

TeL 476-2206

— Ką tavo viršininkas paša. 
?, kai paprašei pakelti algą?
— Baaa!

Tarp kitko prisimintinas 17- 
tojo seimo kųrjozas —.tai Vadi
namo “Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininko” Vytauto 
Kamanto sveikinimas, kur svei
kintojas ’ užtikrina, kad jis'ne
dalyvausiąs Sąjungos : suvažia
vime! O- ponas Kutkus : atsisto
jęs; skeryčiodamas (lyg kalbė
tų “Ex Cathedra!”) patošiškai 
sušunka: “Mieli .Tautininkai! 
Bendruomenė Jūsų!”! Koks fa
riziejiškumas! Visų bendruome- 

A. Hecenbergeris (Bezzeriber- Alininkų^ priklausančių Cormec- 
ger) — žymus lietuvių kalbos' tieutt e 
tyrinėtojas. Lietuvių tauta pa
vergta merdėjo — mažai rodė 
gyvybės ženklų. Jis rūpinosi, 
kad nežūtų brangus turtas kal
botyros mokslui, 1879 m. su ki- 

. tais mokslininkais paruošė atši- 
šaukima — kvietė įvairiu kraš
tų mokslininkus tyrinėti lietuvių 
kalbą. Jis • i_  __________
“Lietuvių kalba, kuri yra viena 
svarbiausių kalbotyrai, greit 
nyksta”. “Drauge su kalba žūsta 
ir savitumas tautos, kuri kadai
se viešpatavo Šiaurės Europoje, 
drauge žūsta ir papročiai, sak-

mas, išliko gyvas. • Po karo 
buvo paskirtas Hamburgo uni
versiteto lyginamosios kalboty
ros sęminaro'direktorium. Be to, 
dirbo Pinneberge Babaltijos uni
versitete.

Jis gerai pažino senuosius lie- ' 
tuvių kalbos kūrinius ir mokėjo 
lietuvių kalbą. 1926 m. Kauno 
universitete skaitė paskaitas iš 
lietuvių ir indoeuropiečių kalbų. 
Skaitė paskaitą Vilniuje “Apie 
Vilniaus kr aš t d lietuviškų tar
mių, ypatybes^. Jis buvo Lietu
vių mokslo draugijos narys, 

svarbiausias darbas — 
“Lietuvių kalbos A etimologinis 
žodynas”. Tai didžiulis darbas 
ir reikalaujantis;’gero pasiruo
šimo: reikia aiškinti žodžių kil
mę, jų reikšmę, istoriją, pažinti 
giminingas kalbas’.ir kt. Tokių 
žodynų paruošimas trunka de
šimtimis metų. E. Frenkelis pa- mės, mitai, žūsta ir liaudies poe- 
rašė žodyną iki R raidės, o jam zįja> kuri patraukė Herderio dė 
mirus, jo paties parinkti žmo
nės šį didžiulį darbą užbaigė, j (Prancūzu kilmės vokiečių pde- 

Yra labai svarbūs tyrinėjimai * įas> eilėraščius lietuvių liau- 
istorinės lietuvių kalbos sintak- ęĮaįnų įtakoj. Herderis, vo- • • v c TT’l     Y ’ _

: registruotos J. A. V. 
Įjfdndruomenės DALIAI, aukš
čiausias tikslas — sunaikinti.-, mū 
sų politines partijas ir kitus vei
ksnius, kad pasiglemžtų trem
ties egzekutyvinę politinę veik
los galią . į savo-; rankas! Kaip 

' minėjau, savo sveikinime 17- 
: tam,Seimui — “į veidą žiūrė-

rašė atsišaukime: dffmi šypsosi, o laiko peilį 'užnu-

mesį ir kurią imitavo šamįso”

gary,!”. Tad ir A. L. T. Sąjunga 
turėtų pamatyti ir išgirsti, kad 
“Hannibal ante Portos!” ir pa
daryti tvirtas išvadas — atsijau
ninti ir nekartoti praeities klai
dų — taip, kaip lietuviška pa
tarlė sako: “Neik su velniu rie
šutauti’”. $

Kaip .jjaius ir.konstruktyviai 
kritikuojantis A. LŽ T. Sąjun
gos narys, linkiu naujajai A. L. 
T. Sąjungos Centro valdybai ir 

ir na-persekioja- sės, senųjų raštu, Vilniaus kr aš-, jų rašytojas, pirmas iškėlė Į jos pirmininkui sėkmės ir

30*

Kaina $8.404 puslapių. Persiuntimas 81.

1739 S. Halsted St, Chicago, TT, 60608

lietuvių liaudies dainų grožį.). ’ šaus darbo!

• s LITERATŪRA, lietuvių- literatūros,' meno i ir -mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V, Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir

j M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
Į kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tiniu šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei ją istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapią knyga 
parduodama tik už 82.

• LIET u VISK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys .iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžią pavadinimai ir ją vertiniai Į vokiečių kalba.. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprusią žemėlapis. Kaina 16.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapią, kainuoja 86.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p«L knygoje yra ’40 sąmojingą novelių. Kaina 82.

Knygo* gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted StM Chicago,
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Įspūdingas Alenos Devenienės pagerbimas
(Tęsinys; — bet tai, savaime aišku,

tik smuJkiSiena, kurią ir penia j 
dr. P^aulinaitienė ir A. Dičius 
pas žadėto Tuoj pat ištaisyti ten, 
kur ta. šiaip jau skoningai paga- 
r-’n'a. “Jcnta” buvo padaryta. 
N ekuor^et nepavargstanti jau- 
n’mo sambūrio “Spindulys-’ va 
devė O. Razutienė sveikino sam 
Kūrio ir Lietuvių Bendruome
nės Los Angeles apylinkės var
du.

Lietuva Skautu Brolijos vy- 
skautininkas inž. Vytau 

Vidugiris A Devrnienę svei- 
kn^amas 'atidengė*5 ir naują 

kad ji yra buvusi vie- 
orimųjų skaučių — ne g: dar

Grįžus prie žodinių sveikini
mų — kad ir trumpais, bet labai 
prasmingais žodžiais A. Deve- 
nienės adresu ir j gausią publi
ką dar prabilo (jau maždaug po 
trijų valandų laiko besiklausant 
vietinių kolbų ir tolimų sveiki
nimų) ALTos Los Angeles sky
riaus pirmininkas (tarpe kitko: 
nesenai perrinktas tree ai kaden 
cijai toms pareigoms) Feliksas
Masaitis, Vietinio Santa Mani-j : 
kos Lietuvių Klubo pirmin rkė a 
dr. Raulinait;enė sveikindama 
A. Devenienę klubo vardu ;ai [ 
įteikė žymenį (bronzinę lentą) ’
su šiltais žodžiais vertinant jos j Viliuje... 
(Devenienės) ve klą. kurie, deja, j “Pen^s Baltas” — Vladas Pa- 
bronzoje buvo iškalti su stam- žiūra (taip jis čia jau daug me- 
bokomis korektūros klaidomis tų vadinamas), mat net 27_ti me

atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
Šeštadieniais — iki 12 viL

yra

Kauno pilis

Konferencija redaktoriams
Praeitą pirmadienį ir antradieni, birželio 1 ir 2 die

nomis, Washingtone buvo sušaukta Amerikos dienraščių 
redaktorių konferencija. Konferenciją šaukė Valstybės 
sekretorius Aleksandras Haig.

Pirmadienio vidurdieni Valstybės departamento di
džioji salė jau buvo apypilnė. Suvažiavo virš 200 Ameri
kos dienraščių redaktorių. Daugumą sudarė amerikiečiai. 
Buvo visų pačių didžiausių dienraščių redaktoriai. Ten 
buvo iš New Yorko, Washington©, Los Angeles, Chicagos, 
Atlantos, Detroito, Bostono ir kitų miestų. Be vyriausių 
1 riaktorių, dalyvavo ir užsienio reikalus komentuojan
tieji redaktoriai. Buvo vokiečių, lenkų, žydų, ispanų, ara
bų ir kitataučių laikraščių redaktoriai. ’■

Konferencijos metu atsakingų'pareigūnų pasakytos 
kolbos ir suteiktos informacijos skambėjo ištisą savaitę, 
ypačiai paties sekretoriaus antradienio vakare., padaryti 
trumpi pareiškimai. Trečiadieni, ketvirtadieni skambėjo 
Walter Stoesselio, Chester Crockerio ir Anthony Quain- 
tono pareiškimai, o paties sekretoriaus Haig pareiškimai 
buvo komentuojami kiekvieną dieną. Vieną dieną jie buvo 
platesni už buvusius, kasdien paremti vis naujesniais 
faktais. Dažniausiai ‘‘Tass” žinias pats gamina, tuo tarpu 
Ši kartą Sovietų žinių agentūra vadovavosi Amerikoje 
gamintomis žiniomis. Labiausiai “Tassui” nepatiko ži
nios apie Sovietų karo medžiagos gabenimą Į Nikaragvą 
ir Gvatemalą, artimiausius Salvadoro kaimynus. Visi ap
skaičiavimai rodė, kad Salvadoras jau turėjo būti komu
nistų arba jų kontroliuojamų komitetų žinioje, bet nieko 
iš to neišėjo. Salvadoro kariai atlaikė puolimus ne tik 
pasienyje, bet ir pačioje sostinėje.

Skelbti pranašavimai buvo tušti. Salvadoro kariai, 
gavę didesni ginklų kieki, ne tik sulaikė, bet ir išnaikino 
visą eilę Įsibrovėlių puolimų. Labiausiai nukentėjo Sal
vadoro ūkininkai, nepajėgę maitinti pasienio kalnuose 
atsiradusių kubiečių ir kitų kraštų apmokytų maištinin
kų. Į Gvatemalą bėgo ne tik pasienio ūkininkai, bet jie 
varėsi per sieną ir savo galvijus, nes kitaip uolose Įsitaisę 
Įsibrovėliai būtų juos iš ūkininkų atėmę.

Tikslesnių žinių suteikė Valstybės departamento po
litinių užsienio reikalų tvarkytojas, Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Walter Stoessel, buvęs JAV ambasa

dorius Maskvoje. Jam nereikėjo pakaušio krapštyti 
faktams ištraukti. Apie santykius su Sovietų Sąjunga jis 
labai gerai yra informuotas, pažįsta leninistinį mark
sizmą, žino sovietines operacijas ir pačių rusų ir jų kai
mynų vardu daromus pareiškimus. Sekretoriaus pava
duotojas Stoessel ne tiktai skaito rusiškai, bet gali su 
komunistais ir susikalbėti jų vartojama frazeologija.

Greta Stoesselio buvo pats Valstybės sekretorius 
Haig. Jis žino, kas darosi tarptautinėje politikoje. Jis 
žino, kas teikė ginklus Angoloje ir kas vairavo atsivež
tus sovietinius tankus. Jam taip pat žinomos mažos ka
rių grupės operacijos Etiopijoje, kai buvo išnaikinta libe
rališkai nusiteikusių buvusio karaliaus karių grupė. Sek
retorius turi tikslių žinių ir apie Šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybių pasiryžimą ginti Vakarų Europą nuo So
vietų invazijos. Jis buvo vyriausias Šiaurės Atlanto S-gos 
karo vadas, pažįsta ne tik britų, bet ir vokiečių, belgų, 
italų bei kitų kraštų karo vadus, atsakingus politikus. 
Jis taip pat moka atskirti tikrus faktus nuo prasimanytų. 
Be to, jam labai lengva nustatyti tikrovę.

Antradienio vakare sekretoriaus Haig suteiktos ži
nios visuose Amerikos dienraščiuose mirgėte mirgėjo. Jis 
lietė ne tik Šiaurės Atlanto Sąjungą, bet ir Vidurio Ame
riką. Maskvą smarkiai įgėlė žinia apie vežamus tankus 
į Vidurio Ameriką, bet taip pat jai rūpėjo ir žinios šal
tiniai. “Tass” vadovavosi iš Washington© atėjusiomis ži
niomis, kad nereikėtų tos pačios žinios kartoti sovieti
nėje spaudoje. Iš užsienio buvo gauta žinia, Į užsieni 
“Tass” ją išsiuntė.

Sekretoriaus Haig pranešimas buvo trumpas, žy
miai ilgesni buvo jo atsakymai Į klausimus. Sekretorius 
yra informuotas apie pagrindinius užsienio politikos 
reikalus. Jis yra drąsus, ryžtingas, savo nuomonę gali 
pamatuotai išdėstyti.

Gaila, kad tokioje svarbioje konferencijoje iš lietu
vių buvo tik Naujienų redaktorius. Jis pasiteiravo pas 
konferencijos organizatorius, ar 200 suvirš redaktorių 
minioje buvo daugiau lietuvių. Buvo kviestas ir kito lie
tuviško dienraščio redaktorius, bet jis neatvyko. Iš lietu
vių buvo tik vienintelis Naujienų redaktorius, turėjęs 
progos patirti dabartinę tarptautinę padėtį ir atsakingų 
pareigūnų užsimojimus.

eiga ir nuopelnai. j dr. Kęstutis Efevenis iš Connec-
A. Devenienė savo trumpame J tieut (jis taip pat sveikino savo 

padėkos žodyje, labai nuošir- * mamą, gana įdomiai papasako- 
džiai padėkojo ir pagerbimo ren- ( damas kaip Devenių vaikai bu- 
gė:ams ir svečiams. Svečiai la-' yo auklėjami, net ir tai, kad jam 
bai skardžiai sudainavo A. De- tekę klūpoti ant žirnių kai pa- 
venienei ilgiausių metų, ir valio, darydavo didesnį prasilenkimą 
valio!

tai iš eilės išrenkamas BALFo 
i skyriaus pirmininku, sveikino
netik skyriaus, bet ir BTLFo 
centro ir BALFo direktorių ta
rybos (kurios yra pirmininku). 
Marija ir inž. A. Rudžiai sveiki
no telegrama — savo asmeniniu 
vardu.

Dar labai neseniai savo Tauti
nės S-gos pirm-ko pareigas per
davęs naujai išrinktai pirminin
kei Rūtai Šakienei — Tautinių 
Namų pirmininkas Jonas Petro
nis sveikino Tautinių Namų lo
ves vardu. Pulk. J. Andrašūnas 
sveikino kaip šeimos draugas.

Pulk. Juozas Andrius sveikin
damas A.: Dęvęnienę šia proga, 
priminė, kad visose kalbose ir 
sveikinimuose praleistas vienas 
labai reikšmingas faktas, tai; kad 
Deveniai rinko ir globojo senus 
istorinius žemėlapius ir kad De
venių fondas išleido jo sudarytą 
Lietuvos žemėlapį, net su Mažo
sios Lietuvos senaisiais lietuviš
kais vietovardžiais, kam jis labai 
daug pasinaudojo Devenių turi
mais žemėlapiais.

Po trumpą sveikinimo žodį 
tarė kaiminka ir šeimos draugė 
A. Lukšienė iš Santa Monikos 
ir Jonuškaitė Zaunienė iš Santa 
Barbara, iš kur buvo atvykę ir 
daugiau svečiu.

Devenių dukra Dalia (Bobe- 
l’enė) sveikindama mamą padarė 
siurpryzą — įteikė didelį dr. 
Mykolo Devenio portretą — ta
pybos darbą. Dr. M. Devenis mi
rė prieš tris metus, gegužės 28 
d. kaip tik suėjo trys metai nuo 
jo mirties.

Santamonikietis šeimos drau
gas dr. Gudauskas pabaigoje 
skaitė ilgą kalbą, kurioje galima 
sakyti smulkmeniškai buvo ap
žvelgta Alenos Devenienės gy
venimo ir visuomeninio darbo das Devenis iš Long Beach, ir | mintų apie pažadų vykdymą.

Baigdamas, turiu grįžti dar į. 
pačią šio šaunaus renginio pra-B 
džią. Svečiai pačioje pradžioje 
buvo pakviesti užkąsti, nes buvo 
paruoštas labai skoningas ir 
turtingas bufetas, taip pat ir ge
ra gėrimų baras kuriame pa
klausa buvo didelė ir dėlto san- 
tamonikiečiai Devenių kaimynai 
Simas Kvečas ir Vytautas Pin
kas turėjo gerokai pasidarbuoti 
kad visus laiku aptarnautų. La
bai gerai buvo ■ padaryta, kad ir 
bufetas ir baras buvo uždaryti 
visą kalbų ir sveikinimų (gana 
ilg^) Liką. Po to — virš porai 
šimtų svečių ir vėl atsidarė gau 
sybės ragas ir bufete ir bare vis
kas be jokio užmokesčio. Tikros, 
vaišės.

j/ilmininkas Paulius Jasiuko- 
nis labai apdairiai po visą sody
bą ilgai filmavo šį

su šeimos drausme. (Kažkas pa-
1 tylomis šnabštelėjo “unconsti

tutional...).
Nearsiprašinėju čia iš anksta 

už pasitaikiusius netikslumus 
ar praleidimus, rašant apie šį įs
pūdingą A. Devenienės pager
bimo renginį. Jei tokių klaidų 
mano rašinyje būtų — niekada / 
nebus vėlu jas pataisyti ir trū
kumus papildyti. ...

MITTERRAND KELIA DAR- , 
BININKAMS ALGAS

PARYŽIUS. — Naujas Pran
cūzijos prezidentas, aptaręs rei
kalą su visais protingesniais 
ekonomistais, trečiadienį- įsakė 
įkelti 10 nuoš. mokamą Pran
cūzų oje mažiausią atlyginimą. 

~Tuo pačiu metu jis pranešė vi
siems turtuoliams, kad siu metu 
mokesčiai bus didesnis, kad 

vengti streikų, nes streikas yra 
kovo’ priemonė* kuri brangiai 
kraštui kainuoja. Valdžia pakels 
žemesnes algas ir įsakys turtin
goms bendrovėms mokėti val
džiai didesnius mokesčius, kad 
būtu iš ko mokėti. Rimtai dir- L

I

pagerbimo, valstybė galėtų apmokėti visas 
renginį, o taip pat fotografas j savo sąskaitas.
Leonas Kantas padarė labai daug ! Mitterrand rinkiminės kam- 
nuotraukų — ką, manau, kada panijos metu aiškino darbinin- 
nors kur nors vėliau pamatysi- kams ir visiems valstybės tar
me — ir filmą ir nuotraukas. Ma nautojams, kad siekiant stipres- 
č7’au buvo daroma ir šeimos nuo nės krašto ekonomijos, reikia iš
trauka. nes šia proga buvo su
važiavusi jei ir nevisai visa, tai 
didžioji ir artimoji- Devenių šei
mos dalis: A. Devenienės bro
liai — dr- Petras Vileišis iš Ha- 
terburio, Conn., inž. Kazys Vi
leišis iš Ore gono, Rita Bagdo
nienė iš Flori. A. Devenių vaikai bant, pagerės visų prancūzų pa- 
Dalia Bobelienė (su puikia anū- dėtis bendrai.
ke Rūta) iš Floridos, dr. Algir- Mitterrand nori, kad visi atsi-

LIETUVOS RYTŲ IR PIETŲ 
SIENOS

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA
(Tęsinys)

Buvusios Gardino gubernijos lytinės ribos, 
tiesa, nevisai sutampa su tų plotų ribomis, Į ku
riuos mes turime teisės pretenduoti. Pav., Gar
dino gubernijai nepriklausė nei Naugardukas, 
nei Baranovičiai, nei Nesvyžius, kurių apylinkėse 
pilna lietuviškų praeities paminklų, ir kurių že
mės plotai priklausė Vilniaus užnugariui. Tačiau 
vedant sienas tų gubernijų ribomis, negalima iš
vengti tam tikrų pataisų.

Vedant Lietuvos rytų sieną buvusios Vilniaus 
gubernijos rytinėmis ribomis, mes siūlome ją vie
tomis atitraukti arčiau ir apytikriai sutapatinti 
su religijų riba. Tuo būdu religiniu atžvilgiu mes 
gautume vienalytiškesnę gyventojų masę ir ga
lėtume savo sienas pagrįsti, be kitų motyvų, dar 
ir religiniu motyvu, kuris mums buvo pačių ame
rikiečių pasiūlytas po Pirmojo pasaulinio karo.

Lietuvos rytinė siena, mūsų manymu, turėtų 
eiti šiomis vietomis: pradėjus nuo Dauguvos. 
. Dysnos žiočių, dešiniuoju Dysnos kran- 
lu iki Lužkų miestelio, nuo ten pro Plisą ir Kru- 
Dvččiznos gelez nkel’o stotį eiti prie Neries aukšt
umo. tos vietos, k ir jis kirto buvusią SSSR-Len- 
l.ijos sieną: nuo ten kairiuoju Neries krantu že-

‘myn iki Viazyno, toliau pasisukdama Į pietus 
•pro Grodeką Vomos miestelio kryptimi, palikda
ma Vileiką ir Maladečiną Lietuvos pusėje, nuo 
Volmos buvusia SSSR-Lenkijos siena iki Rubeže- 
vičių miestelio, nuo kur turėtų prasidėti Lietuvos 
pietryčių bei pietų siena.

Ši Lietuvos siena nekirstų tų sričių geležin
kelių. Mes gautume pilnai surištą Maladečinos— 
Krulevščiznos—Pabradės ir Voropajevo—Drujos

dama potį geležinkelį anapus sienos. Ji apytikriai tų Lietuvos miškingumą ir praplėstų Gardino už- 
paliestų Jerevičius, HorodišČę, Polionką, Rožanus aiugarĮ. Gardinas, priklausydamas Lietuvai, no- f 
ir Pružanus. Nuo Pružanų ji eitų pietinėmis Biel- rėdamas natūraliai augti bei klestėti, turi turėti 
sko apskrities ribomis iki Curzono linijos, nuo užnugarį, kurio pietinė riba pagal aukščiau išdės- 
ten pasukdama šiaurėn Curzono linija iki 1920 m. tytus motyvus turėtų būti nukreipta į pietus ir į ' 
sienos, o nuo ten 1920 m. siena iki Rytprūsių, ši 
siena neapimtų taip pat Baranovičių ir Nesvy
žiaus, tačiau apimtų du trečdalius buvusios Nau
garduko vaivadijos, tuo sudarant Vilniui paken-

geležinkelių tinklą. Siena eitų aukštumomis, o že- ’čiamą užnugarį. Nuo Bielsko, Balstogės ir Sokol- 
mumų pelkės pasiliktų abipus sienos, įgalindamos |kcs tektų atsisakyti todėl, kad pastaruoju laiku 
abi valstybes nekliudomai jas sausinti. Beveik vi- Lenkijos rytų sienai numatyta Curzono linija 
sas Neries baseinas tektų Lietuvai. '

Ši Lietuvos rytų siena papildomai pridėtų 
mums apie 9.000 kv. km prie to, kas gauta pagal 
1920 m. sutartį. Tame papildinyje, skaičiuojant 
pagal 1942 m. gyventojų surašymo duomenis, yra 
apie 350.000 gyventojų. Lenkuojančio elemento 
jų tarpe labai maža.

Ši Lietuvos rytų siena turėtų būti mūsų rei
kalavimų minimumas. Ji siektina ir gintina vi
sais atvejais, nežiūrint, ar anapus jos būtų rusų 
ar gudų valstybė. Ji būtų ir mūsų tautinio sava
rankiškumo siena jungtinėje valstybėje.

Lietuvos pietų, pietvakarių ir pietryčių siena 
turi apimti Naugarduką su atitinkamu plotu ir 
aplenkti Kobrynę, Lietuvos Brastą, Bielską, Bal
stogę ir Sokolką. Ji eitų: nuo Rubeževičių mies
telio Į pietvakarius maždaug lygiagrečiai su gele
žinkeliu Baranovičiai — Lietuvos Brastą, palik-

(koks čia teisinis įsipareigojimas lietuviams? — 
Red.), kuri šiuos tris miestus įjungia į Lenkiją. 

[Nuo Baranovičių ir Nesvyžiaus tektų atsisakyti 
tik todėl, kad Baranovičiuose gudai jau suorga- 

’nizavo šiokį tokį savo tautinį sąjūdį ir pritraukė 
dalį vietos gyventojų.

Ši Lietuvos pietų siena papildomai priskirtų 
1920 m. Lietuvai dar apie 18.000 kv. km teritorijos 
su apie 700.000 gyventojų. Ši siena būtų tik kom- 

'promisinė, nes ji palieka anapus nemaža lietuviš
kų žemių ir turi ūkinių trūkumų. Pirma, susida- | 
ro smailas pietinės Lietuvos galas. Antra, atker- i 
ta nuo Lietuvos pagrindinius geležinkelių maz- Į 
gus — Baranovičius ir Balstogę. Padėties pageri
nimui turėtume stengtis gauti Lietuvai tuodu abu 
geležinkelio mazgus arba bent vieną, net neatsi
sakyti nuo Lietuvos pietinio smaigalio, kuris įga
lintų mus susisiekti su Ukraina, žymiai padidin- i

pietų rytus, nes plotai Į šiaurę ir vakarus nuo 
Gardino gravituoja į kitus centrus.

Mums atrodo, kad atsisakyti nuo pietinio 
smaigalio mus privestų tik tuo atveju, jei Lenki
ja vėl užvaldytų Valuinę (sritį su Kovelio, Slucko 
ir Rovno miestais) ir gautų laisvas rankas rytuo
se. Tiib atveju mes turėtume gaut bent minimali- 
nę pietų sieną, kuri turėtų mums garantuoti abu 
Nemuno aukštupio krantus su Naugarduku, kaip . 
natūraliai priklausančius Vilniaus užnugariui. 
Šitokia minimalinė Lietuvos pietų siena eitų nuo 
Rubeževičių pro Jerevičių, Molčadę ir Rosę iki 

' Svisločiaus upės tos vietos, kur į ją atsiremia 1920 
! m. siena, ir toliau 1920 m. siena, ši siena prie 1920 
I m. Lietuvos priskirtų maždaug 8-9 kv. km su apie 
350.000 gyventojų. . z I

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK- 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJA 
5421 So. Mozart Avenue.
Chicago, IL GW >32

Mikas Šileikis

antra teitadieni 8—3 v^i 
TW| 542-2727 *rh* 5*2-272*

-n'Tr,;, ,v

“Vienuolis”

Bridgeport© Lietuviu L’amu iav 
nlnky draugijos susi- .įklm^s įvyki 
šeštadienį bi želio 6 d., i vai. p p et, 
3oūo S. Union Avė. Na* .ai hv*ec ann 
atsilankya, nes jxa svarbių reikalų 
aptarti, ir re kės užs mokėti nar.o 
duokles, kad neliktumėi su-psncLoti. 
Po susirinkimo — vaišės. Valdyba

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 338 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas .porės dart 
Šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

- — Libijos valdžia nutarė 5 do-  
leriais sumažinti naftos stati
naitės kainą.

4 1

Birželio 4 d. po 9 vai. atvykd 
1 kleb. A. Zakarauskas ir sukal

bėjo maldas. Palydėjome velio
nį į šv. Mergelės Marijos para
pijos bažnyčią Marquette Porke.

Gedulingas §v. Mišias atnaša
vo kkb. A. Zakarauskas ir pa
sakė gražų pamokslą. Garbės 
sargybą prie karsto nešė šauliai. 
3uvo valstybinė ir šaulių vė
liavos.

V t
LAlIXmJVIV DIREKTORIŲ

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

I

i n I I

MŪSŲ MIRUSIEJI
OPTOMETRISTAS

KALBA -LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

—- Trečiadienį Zahlės apylin
kėje ėjo kruvina artilerijos ko
va tarp Sirijos karių ir Libano 
krikščionių.

Į šv. Kariinuru Fetuvių kapi
nes palydėjo giminės, šauliai, 
draugai, iš viso 30 mašinų.

Kapinėse pamaldas sukalbėjo 
xun. J. Juczevičius. Po pamaldų 
agiedojome '‘Marija, Marija’’ ir 

Tautus himną.

V soms iškilmėms vadovavęs 
Zytauto Didžiojo rinktinės va
das vi. Išganai ds gražiai prisi
minė velionį ir užpylė ant kars
to _š Lietuvos žemės ir gintaro. 
^Paminklas pastatytas Išganai- 
. lems ir a ikočaičiams.)

Velionio šeima, palaikydama 
tradicijas, pakvietė pietų | Gold 

; Coast restoraną, kur dalyvavo 
apie 60 asmenų. 1 vaL, padė- 

j koję velionio šeiniai, skirstėmės 
į namus.

Pranai, tebūna tau lengva ši 
svetinga žemelė!

K. Paulius

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika &• Evans

vaisė.

Dr. LEONAS SEIBUTIS

PERKRAUSTYMA1

Mar
mėtu

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

1 \

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

SOPHIE BARČUS

KAZĮ S JASIULEVICIUS

&

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SEK. EN1NĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktorku:

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A.M.

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

Vedėja — Aldona Daukes 
Telef.: HEmlock 4-2413

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

R»zidenciio« telcL: 443-5545

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

takų chirurgija. 
5025’ CENTRAL AVĖ. 

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

z

Birželio 1 d. mirė Pranas At- 
kočaitis, sulaukęs 77 metų am
žiaus. Amerikoje išgyveni 31 m. 
Gimė Valių kaime, šakių 
ir apskrityje.

Ilgesnį laiką gyveno 
quette Parke, pastaruoju 
gyveno prie Lemonto.

Liko giliame liūdesyje žmona 
Petronėlė su šeima.

Priklausė šv. Vardo draugijai, 
šaulių Sąjungai ir Liet. Bend
ruomenei.

Kūnas buvo pašarvotas D. 
į Petkaus koplyčioje. Birželio 3 d.

Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nės šauliai nešė prie karsto gar- 

1 bės sargybą. Apie karstą prista- 
; cė gyvų gėlių. Taip pat šauliai 
j nešė karstą.

“Per dažnai pradėjo lankyti 
mūsų rinktinę negailestingoji 
mirtis. Šiandiena mums tenka i t 
atsisveikinti su iškeliavusiu am
žinybėn mūsų rinktinės nariu,’’ 
amžino atmininio Pranu Atko- 
čaįčiu. Jo atsiskyrimas su šiuo 
pasauliu prislėgė ' liūdesiu ne 
tik jo šeimą, bet ir visą mūsų 
rinktinę, nes velionis dar Nepri
klausomoje Lietuvoje uoliai da-. 
lyvavo šaulių sąjungoje ir buvo 
pareigingas jos narys. 1

Su gailesčiu apieidęs sąvo gim-, kad vitaminas C yra preventy- 
^ji kraštą — šakių apylinkę, vinis vaistas nuo šalčio”, pa

reiškė jis. Imant po du gramus 
per dieną, tas vitaminas galįs 
apsaugoti nuo šalčio 80 nuo
šimčių žmonių.

VITAMINAS C NUO SLOGŲ

Dublino universiteto, Airi
joje, profesorius Cedric Wilson 
daręs tyrimus per 8 metus pa- į 
skelbė savo tyrimų rezultatus, ■ 
būtent, kad imant padidintais 
kiekiais vitaminą C galima esą 
užtikrintai apsisaugoti nuo šaL 

1 čio (slogų). “Aš neabejoju,

' 9
I» ■
I

j® “Lietuvos Aidai”
* KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nue pirmadienio iki penk 
tedienro 8:30 vai. vakaro 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAP KI- 
TVS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

/ :o0 vai. vak. kan. V. Zaka- 
rausKas sukalbėjo maldas ir su

kiojome “Marija, Marija”.
barnių rinktinės vicepirminin- 
is ir sekretorius pravedė alsi- j 

veikmiiną ir pasakė šią gražią | 
<aiba:

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

Aikštės automobiliams pastatyti

velionis ir čia, Amerikoje, vėl 
tuojau įsijungė į šaulių eiles, 
kad savo darbu ir pasiryžimu 
priartinus laisvę savo pavergtai 
Tėvynei. Juk velionis, kaipo dir-j 
bęs Nepriklausomos Lietuvos] 
miškų urėdijoje, niekaip nega-1 
įėjo pamiršti tėviškės laukuose' 
girdėtus vieverselių čiurlenimus, 

; lakštingalų ~ suokimus, genių 
•stuksenimus ir gamtos grožio' 
j idilijos, šioje šalyje to pakaita- 
• lo jis neatrado. Todėl a.a. Pra-J
nas su skausmu širdyje prisimi-J 

(Į nė pavergtą savo Tėvynę, dejoj b- 
$ ; visas pastangas, kad ją išlaisvi- 
^Įnus, nes tikėjosi vėl grįžti į ją.

į laisvą ir ten pabaigti šios žemės i 
kelione. Tačiau Aukščiausiasis!

Į į jo troškimo ir ilgesio neišpildė. į — Teismas patarė Milwaukee 
Todėl Vytauto Didžiojo šaulių geležinkelio linijos administra

si rinktinės vardu reiškiu gilią cijai dar vieną savaitę vežioti 
užuojautą velionies žomnai Pet-; keleivius. RTA ir CTA autobusų 

x • ronėlei, dukrai Janinai ir žen- ‘ problema dar neišspręsta.
"Ttui Kajetonui su šeima. Lietu-j --------------------

voje likusiems, sūnui Algiui su! — Wendy International bend- 
šeima, 2 broliams ir 3 seserims, rovė nutarė atpirkti Interpoint 
čia, Amerikoje, 2 pusseserėms korporaciją, kuri turi 53 Wendy 
ir kitiems giminėms bei arti- resic'ranus Cliicagoje.
miesiems. Į -------- -------- -—

O tau, mielas Pranai, amžino-į — Sekretorius Haig pareiškė, 
jo poilsio šioje svetingoje že-’ kad prezidentas Reaganas balsų 
mėje.

Velionis, be šaulių sąjungos, 
? j priklausė Lietuvių Ber.druome- 
g | nei ir šyento Vardo draugijai.” 
£>į šv. Vardo Draugijos ir Lietu- 

i viu Bendruomenės atstovu ne- i 
j buvo.

GERAS PAPROTYS

Kai kuriose Afrikos kiltyse 
yra paprotys, priimtas kalbė
tojų ir klausytojų. Ten sulig 
senu papročiu veikia taisyklė 
kad kalbėtojas, pradėdamas 
prakalbų, turi atsistoti ir sto.

i vėti tik ant vienos kojos. Pa_ 
y ■ lietus žemę ar grindis kita ko- 

r ja, jis privalo baigti prakalbą 
yra jėga nutildomas...

dauguma Įniro išrinktas prezi
dento pareigoms, todėl prezi
dentas turi teisę pasirinkti Er
nest W. Lefever Žmogsus teisiu 
komisijai vadovauti. Senatorius 
Percy sutinka, kad prezidentas 
turi tokią teisę, bet nesutinka

Sugiedojom “Marija, Marija”, su jo pasirinkimu.

Laidotuvių Direktoriai

2533 W. 71st Street

Teief. 476-2345

t

t
C

3854 So. HALSTED STREET' TeL i Artu 7-1511

AM8ULANSO
PATARNAVIMAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKšTfiS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago?

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-3600-01
9837 SOUTH KED2IE AVE.
Tel. 422-2000

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA ir didžiausia laidojimo įstaiga

460-5-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Teh 827-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TURiMB 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

<42 :4>
15Gyveno 1920 So. 50 h CL, Cicero, III.

Po sunkaus galvos sužeidimo mirė Oak I*ark ligoninėje 
a 1981 m. birželio men. I d., 1:20 vai. popiet, sulaukęs 70 
S metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Lauckaimio km., Kybartų 
®vals., Vilkaviškio aps. Iš Anglijos emigravo Kanadon, o iš 
B ten — Amerikon 1958 metais.

Pasiliko giliai nuliūdę: žmona Marija, jos brolis Juozas
Iena Rudzinskai su jų vaikais ir vaikaičiais; jo pusse- 

in*seres — Ona Davilčier.ė, Teresė Radvilienė ir pusbrolis Vy- 
S tautas ir Aldona Taurai su šeimomis. Liehlvojo liko broliai 
Hi Petras. Jurgis ir Konstantinas, o Australijoj—brolis Justinas.

Buvo Lietuvių Fondo narys, BALFo ir Vasario 16 gim- 
Knazijos rėmėjas.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 6:30 vai. popiet Pct- 
Hkaus koplyčioje, 1410 S. 50th Avė., Cicero, lel. 01.2-1003. 
m Laidotuvės birželio mėn. 8 dieną. 10 vai. velionis bus 
m atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje bus atna- 
H šautos pamaldos už jo šičia.

Po pamaldų bus nulydėtas į §v. Kazimiero Liet, kapines.
Nuoširdžiai kviečiami giminės, draugai ir pažįstami daly

ti vauti laicctuvčse ir pasimelsti už a.a. Kazio sielą.

H Liūd'nti žmona ir giminėm

• j

H
$

S

BUTKUS - VASAITIS 5 
; 1446 bo. 50th Ave, Cicero, HL

y>; «• •» <♦>. <♦> <♦>
METŲ MIRTIES SUKAKTIS

JONAS DARAŠKA
IJjpveftO 710— VVashleuaw Ave., Ckicago, III.

Milė r.nifi m. birželio 8 drena. Palaidotas Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.

Paliko nuliūdime: žmoha Martha (gimusi Bulvytė), 
sūnus Jr., marti Jcssfe, anūkai Julie ir Richard bei 
kiti gjninės, dratigai ir pažĮstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Brangu^ Vyre fr Tėveli, Ilsėkis ramiai poilsio kape. Nors 
skirtis mums buvo labai skaudu, bet laikas skubiai prabėgs, 
ir mes būsime kartu vėl...

Nuliūdę liekame:

Žmona MARTHA, sūnus, marti ir anūkai

I

TeL: OLympic 2-1003
I
I

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArdj 7-1133 - 1U»

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, HL 974-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
M07 Sos LITUANICA AVĖ. TeL: YArd> 7-3401

v
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BALFO DIDŽIOSIOS GEGUŽINĖS 
PIRMASIS KVIESLYS

Vargas šakoju, vargas lapoja, 
bet dosnios rankos šakotam var 
gin ragus kapoja. Tas dos
nias rankas ir jautrias širdi< 
draugėn telkia, budria žvilgsniu 
vargo proveržius seka ir j pa
galbos vieta skuba n ekad nepa- 
vargstąs vargan pate kušlųjų lie 
tuvių rūpintojas BALFas.

Kad būtų pajėgus visada ii 
visur atsiliepti laiku į pagalbos 
šauksmą, BALFas visomis gali
momis progomis ir būdais su 
nuoširdžiųjų lietuvių laika sten
giasi savo beišsenkančius ištek 
liūs papildyti.

Tokiam išteklių papildymą 
reikalui č i k a g o s Apygardos 
BALFo Valdyba su visų jos ap 
imtyje esančių apylinkių nuo
širdžia talka liepos 26 d., sekma
dienį, Jaunimo Centre, 5620 So. 
Claremont Ave., ruošia plačios 
apimties GELEŽINĘ. Tam rei
kalui yra išnuomotos visos J.(i. 
vidaus patalpos ir išorė, kad ge 
gūžinės dalyviams būtų užtekti
nai vietos pasivaišinti keliose i 
įrengtose valgyklose, atsigaivin-

— Dr. V. Dubinskas iš Bever- 
Ty apylinkės prie ankstybai pra- 
. tęstos prenumeratos pridėjo $25 
auką. Dėkui.

' .— Dėkui Jonui Jokuboniui 
iš Marquette Parko už nuolati 
ne paramą. Dėkui už $30 auką, 

‘'atsiųstą apmokant sąskatą.
— A. Vitkauskas, Lockport. 

*111., iš anksto pratęsė prenume
ratą, o savo gerus linkėjimus-at
lydėjo 5 dolerių auka. Dėkui.

— Ponia Albina Štrausas iš 
Marquette Parko po ilgesnės 
pertraukos vėl tapo Naujienų* 
skaitytoja, užsisakydama jas vie 
neriems metams.

- — Sandaros piknikas bus šį 
.sekmadienį, birželio 7 d. 12 vai. 
Vyčių salėje ir sodelyje.

— Septyni abiturientai baigė 
Žiburio lituanistine mokykla 
•Detroite: Vijoleta Doveinytė, 
'Marytė Erlingytė, Rima Janku
tė, Linas Giivydis. Paulius Jur
gutis, Antanas Kizlauskas ir Ai
das Kriaučiūnas. Jų auklėtoja 
buvo mokyt. M. Jankauskienė.

AUTO REPAIR
Mašinų remontai

IDEAL' AUTO PARTS
AUTO ELECTRICAL 

SERVICE
STARTERS & ALTERNATORS

4639 S. California 523-521

TOP DOLLAR PAID
FOR JUNK CARS

BILL’S TOWING SERVICE
389-9446

V -^JLIUU _L IL, _ -|,___________ _  _

RESTAURANTS & TAKE-OUT 
Valgyklos ir išsinešimai

AUTHENTIC MANDARIN 
& SZECHWAN CUISINE 

Hours (Closed Monday): 
Tues., Wed., Thursday 

11:30 to 10 p.m.;
Fri. & Sat. 11:30 to 11 pin.; 

Sun. 11:30 to 10 p.m.
Bank Americard 

Master Charge Accepted
Tel. 929-3969 
3805 N. Clark — ---------- -------- - ------------ --- ------------

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu įstaigą:

American Trave! Service Bureau 
V727 S. Western Ave^ Chicago, III. 60643 

Telef. 312 238-1787
• NemotaJBMJ p<t>rmvlrDM uLrxknnt lėktuvu traukiniu. Ixli-q kelkx 

nlq (crulsei), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervacHas; Parduoda 
Bie kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kinStu*. 
Sudarome Iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame Infor 
macijafc visata kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik etria rrrervuou vietai 
■ anksto — prie! 45-60 dieno.

ti nuo vasaros kųfrščio prie įvai- 
•iu gėrimų šaltinių, po sočių ir 
ganlžių lietuviškų pietų atsi
kvėpti patogioje kavinėje. Alsi- 
ksėpits bus progos išbandyti lai
me vertingų daiktų loterijoje

krei-

Kad tas baimės šulinys” būtų 
galimai turtingesnis, visa gegu
žinės vadovybė maloniai 
jiasi į vihus geraširdžius lietu- \ 
vius — BALFo bičiulius, — p*’a-J 
šydarna tuojau, nė dienos nedel- j 
sianl, aukoti įvairius daiktus 
am “laimės šuliniui”. /Apylin

kės šį visą turtą telkia savo val
dybų būstinėse, o niarketparkie- 
ciai gali atnešti ir į BALFo Cent
ro įstaigą — p. J. Mackevičiaus, 
žinion. Prieš gegužinę Valdybos 
aplinkrašty nurodyton vieton vi
sų apylinkių valdybų sutelkti! 
daiktai turės būti sugabenami 
reikiamam paruošimui.

Visi savo visokeriopa auka ir 
talka prisidėsite prie gegužinės 
pasisekimo, o kartu ir savo se
sių ir broliu pagalbos.

Ignas Serapinas

— Sol. Vita Talandienė atsto
vavo lietuvius tarptautiniame 
muzikos ir dainos festivalyje, 
Ithaca, N. .

— Kun. Antanas Grigaitis, 
Amsterdamo šv. Kazimiero pa
rapijos vikaras, birželio 14 d. 
švenčia kunigystės 50 m. ir 80 
metų amžiaus sukaktis. 4 vai. 
popiet bus pamaldos, o po jų 
akadiemiia.

— Jūratė Tautvilaite dainuos
Ciceroje šv. Antano parapijos 
salėje birželio 11 d. 12 vai. mi
nint Lietuvos tragediją.

— DAINA RESTORANAS tu
rės “GRAND OPENING*’ (iškil-j cijos priėmimo 32 sukaktį. Priė- 
mingą atidarymą) šį šeštadienį mimas buvo suruoštas įspūdin- 
ir sekmadienį, birželio 6 ir 7 d., goję University Club of Chica- 
2656 W. 71st St, tel. 434-9666. j go salėje primenančioje senovės 
Visi kviečiami dalyvauti. (Pr.) Europos architektūrą.

Paieškojimai
— J. Kreivėno naujos knygos 

supažindinimas įvyks šeštadienį, 
birželio 6 d., 5 vai. popiet Lietu
vių Tautinių Namų salėje. Be 
trumpos meninės programos, dr. 
J. Briedis iš Lemento padainuos 
kelis savo kūrinius.

— Sibiro kalinio Jono Kreivė- 
no knygos “Mirties Lageriuose p 
ir Tremtyje’’ pristatymas visuo
menei įvyks birželio' 6 d., šešta
dienį, Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje. Pradžia 5 vai. 
popiet. Pagrindine kalbą pasa
kys visuomenės veikėjas Pranas 
Povilaitis. Meninėje dalyje dai
nuos Aldona Pankienė, akompa
nuos p. Variakojienė. Programą

RENTING IN GENERAL
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 5 kambarių butas.

Skambinti 471-9366

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas kambarys ar butas su 
visais patogumais. Galima nau
dotis virtuve ir kambariais. Su
augusiems vyrams. Jaunuoliai 
nepageidaujami.

Telefonuoti 776-0812

MISCELLANEOUS 
įvairu* Dalykai

T A F SEWERAGE & PLUMB
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

Briedžių būrelis Nidoje.

praves studentė Ramunė Tričy- VENCKUS Petras, Kazimiero 
tė ir paskaitys knygos ištraukas, j sūnus iš Stakmenų kaimo, Tryš-

: Po oficialios dalies bus kavutė. 
Prašoma visus dalyvauti.

Knygai Leisti Komitetas

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica- 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 21G 
psl.; kaina $7, gaunamas Nau-1 
j ienose. (Pr.)

ILLINOIS GUBERNATORIUS 
JAMES R. THOMPSON ir Po- 
Įnia 'suruošė 
Konsularinio 
Ritz-Carlton 
j e. Lietuvos 
šulė Juzė Daužvardienė 
vavo priėmime.

priėmimą Čikagos
Korpuso garbei, 

viešbutyje, Čikago- 
Generalinė Kon- 

daly-

------------ - ' * vai bėgamiems reikalams 
LIETUVOS GEN. KONSULE tarti.

JUZĖ DAUŽVARDIENĖ Daly
vavo VFR Vokietijos Generali
nio Konsulo Dr. Oskar von Sieg 
fried priėmime suruoštame pami 
nėti VFR Vokietijos Konstitu-

3 Paieškomas giminaitis 
Lietuvos, sveikatos sumetimais. 
Jo pavardė yra Szeputis. Žinan
čius jį. ar turinčius šią pavardę 
brašau pranešti Gretai

1741 Timothy Place, 
Vista, CA 92083

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

IS

BERŽINSKIS Jurgis, ar jo 
vaikai. Brolis Jonas gyvena Ra
seiniuose.

BOGDAN JASUDAITĖ Eini-J r / +. m... . c ZN T "u • Negaliu skųstis. Gerai. Tu-lija, gjwenusi 6740 So. Oglesby, ‘ 
Čikagoje.

JURJONAS Antanas iš Už- 
dvario kaimo, jo žmona Julija 
RUPŠYTĖ iš Užvenų kaimo, ir' 
jų vaikai Antanas, Bronė ir Zo
sė.

PESCHEK LEVINAITĖ Anas 
tazija, gyvenusi 5754 So. Win
chester St. Čikagoje.

PETRAUSKAS Stasys, Ju
liaus sūnus, gimęs Telšiuose, 
1950 atvykęs į Detroitą.

VALANČIUS Juozas, Jono 
sūnus, gyvenęs Sudbury, Kana
doje.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ

Dažo namus iš lauko 
. ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4G12 S. Paulina St
(Town of Liko)

Skambinti YA 7-9107

4 kių valsčiaus, anksčiau gyvenęs 
Ludington, Mich.

I
Ieškomieji, arba apie juos ži

nių turintieji, maloniai prašomi 
atsiliepti.

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS (CONSULATE ( 
GENERAL OF LITHUANIA)

6147 So. Artesian Av. Chicago, 
Ill. 60629 Tele. (212) 737 8334.

—- Aukščiausias Illinois vals
tijos teismas nusprendė, kad. 
Bell bendrovė turės grąžinti te-! 
lefonų vartotojams permokėtas! 
sumas. t 

— Washingtone renkasi res- j 
publikonų etninių grupių atsto-

ap-J
-st, ’

BALTASIS ERELIS

Varšuvos karinamoje sėdi prie* 
baro girtuoklis ir melancholiškai ’ 
žiūri į sieną, kurioje pakabin
tas Baltasis Erelis, lenkų valsty
bės herbas. Ištuštinęs dar vie- 

i na ir dar vieną girtuoklis pra
dėjo vergti ir į erelį šiais žo-. 
džiais kalbėti: -

Och, och, mano vargšas ere-J 
Ii... viską -jie iš tavęs atėmė... 
karūną, galybės, lazdą ir kara
liškąjį oboulį...

Erelis tai girdėdamas atgijo 
ir su simpatija atsisukęs į gir
tuoklį jį suramino:

“Ne viską, ne viską... Jei dar 
gali'matyti, tai pažiūrėk — jie 
mano galvos nesugebėjo iš deši
nės nusukti į kairę!

PSICHIATRŲ TARPE

Susitinka du iškilūs ameri
kiečiai psichiatrai/.

Na, kaip tau. sekasi? — tei- 
‘ raujasi vienas.

riu vieną labai įdomų pacijentą ’ 
sudvigubintą asmenybę. I

— Tai nieko naujo. Dabar tai 
dažnas atsitikimas.

— Taip, aš tai žinau, bet nuo
stabiausia, kad aš iš kiekvienos 
asmenybės gaunu.atskirą hono
rarą. -

BAUDŲ NAUDA
— Penas policininke, tu man 

rašai jau ketvirtą pabaudą.
— Nenumesk lapelių o kuo

met gausi penktą, galėsi savo 
automobilį iškeisti į dviratį.

i 
Helps Shrink 
Swelling Of a 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

BARGENAS
2 butai po 5 kambarius, gerai prižiū
rimas namas (pamatai mūriniai) ir 
garažas, 56-tos ir Campbell gatvių 
apylinkėje. Kaina šiandien $35,000.

įgaliotinio Hl. 776-3140

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

EMERALD CEMENT
STEPS • FOUNDATION 
DRIVES • BASEMENT 
AND GARAGI FLOORS 

BRICKWORKS
FREE ESTIMATES 

636-0894

LAWN MOWERS 
REPAIRED

Reas. Rates. Sen. Citz. Disc.
631-0785 5015 N. Natoma

ASK FOR RICK

i_ar~ -w>n »■ ■ 1 rr nwaw>— ■ y—hCTJ—m «r t 

MINI-BLINDS and
WINDOWS CLEANED

1 DAY SERVICE ON BLINDS. 
PICK-UP — DELIVERY

REAS. RATES. FREE EST.
885-0604 Evenings

CHICAGO CUSTOM ALUMINUM 
No Job Too Small 

SEAMLESS ALUMINUM GUTTERS 
SOFEIT, FASCLA, SIDING 

Gutters Cleaned 
With This Ad $21.95 

CALL 286 0412

CARPET 
FURNITURE CLEANING 

AT ITS BEST 
PHIL AND PETE'S 

RUG CLEANING SERVICE 
348-3770

A&M FLEA MARKET!
INDOOR/OUTDOOR FLEA 

MARKET EVERY SATURDAY 
AND SUNDAY — 8-4 

900 W. IRVING PARK
ITASCA

885-9094 or 773-0277
FREE OUTDOOR SPACE FOR 

Ist-TIME SELLERS W/TH1S AD

!T H t I I !. -J -JĮ'-Į'. ~-

SUNDANCE LINOLEUM
NO WAX — NO BURN 
$6.48 Yd. Not Installed

$9.98 Yd. Installed

Call HE 4-3200
AND JOE BRABEC WILL CALL

ON YQU WITH SAMPLES

Free! Free! Free!
WE CLEAN OUT 

ATTICS, APARTMENTS, 
HOUSES.

SAME DAY SERVICE
WE SPECIALIZE IN EVICTIONS ?

262-7676

• CONSTRUCTION & REMODELING 
J Statyba ir remontai

• PAINTING
• WALLPAPERING
• ANTIQUING

WOODWORK & FURNITURE
Call Don 274-4784

įį>įįį^w.iii_-bib-w^-1 j.rv Mjarrir /jez^x
UNIVERSAL CONSTRUC- 5

TION COMPANY
ALUMINUM SIDING

SOFFIT, FASCIA, GUTTERS,
ROOFING, CONCRETE WORK t

COMPLETE REMODELING
Bathrooms, Kitchens, Basements j

Low Prices Free Estimates
CALL PAUL

745-8733 — 237-6348 j

PAINTING
INTERIOR — EXTERIOR 

QUALITY WORK AND PAINT 
PATCH PLASTERING

SMALL PORCH REPAIRS 
Excel. References. Free Estimates. 

235-2338

REX’S MECHANICAL
CONTRACTORS

SALES-SERVICE-IN SULA TION 
HEATING & COOLING

599-8477
8640 S. Roberts Rd., Justice, III.

IILS. WALLWASHING
IMPROVED MACHINE CLEAN- |

ING. 1 DAY SERVICE. I
FREE ESTIMATES

CALL 
841-4692 or 868-2566

Illi III 11 1 —’ .......... .....

QUALITY PAINTING
Reasonable 

Free Estimates 
Call: RICK — 969-3755 

TIM — 759-1355
» .1 .. - ... ................. -♦

Hunai, Ž»-n4— Namai. Žami — P»rd«vltr*4
REAL* ESTATE FOR SALI { REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MSNESLNTAIS IŠS1MOKĖJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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. Afar- 
ąuette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
i 50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 

$69,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

Pirkite senoviškai
g 2 butų mūrinis namas,maujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra- 

| diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
j ~uette Parke. Sena kaina $52,000

g 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2614 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arb: 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

We’ll help you moke the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, -prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

PARDUODU UŽ $80,000 
STATYBAI KOMERCINĮ-

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

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

6900 W. 87th SU Burbank, Ill.
598^445

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. Radį- 
juojanti šiluma. Nedideli mokesčiai. 
Galima gauti ųmrgičių*

----------  -.u*---------- 2J----------  
pirkite jav taupymo bonus
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ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AV£.

Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGiS CONSTRUCTiOH 
7152 So. Kadzie Avenua 

Tel. 776-8505

Laikrodžiai Ir brangenybes
Pardavimas ir Talsymxe 
2546 West 59fh Strte* 
Tel. REpvblIc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus , ;

P. NEDAS, 4059 Archer Avanu«,

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

M. i I M X U S
Pvbllc

INCOME FAX SERVICE 
4259 S. A*jpI<Mfoad. Tel. 254-745$ 
Taip pat deremi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pri- J 

iymai ir k'tokl blankai.

; HOMEOWNERS POLICY.
F. Zzpoiii, A gen 7 

W. 95th St 
Evarg. Park, 111. 
40642, - 424 *654

mm

I STMe {arm Fw Cawairf Cehnpany

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P, ČEPtNAS

Darbo valandoa: nuo 9 vaL ryto 
Ud 6 vaL vak. SeStadienJ nuo 

9 v<L ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimu.

Tel 776-5162 arba 776-5161
2649 We»t 63rd Street

Chicago, m. 60629




