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SOVIETAI GRĄSINA LENKAMS: LENKI
JOS NEPRIKLAUSOMYBĖ PAVOJUJE

KOMPARTIJOS SEKRETORIUS ATVIRAI SAKO, 
KAD SOVIETŲ KRITIKA YRA TEISINGA

VARŠUVA. — Nors Sovietų 
raštas Lenkijos komunistų par
tijai nėra paskelbtas,' tačiau jo 
ttfrinys pradeda vis daugiau aiš- 

' keti.' Jis yra parašytas Sovietų 
Sžjūngos kompartijos centrinio 
komiteto vardu ir pasirašytas 
prezidento Leonido I. Brežnevo.

Lenkijos komunistų partijos 
sekretorius Stanislaw Kania 
antradienį partijos centriniam 
komitetui pasakė kalbą. Ji yra 
laikoma atsakymu į Sovietų 
raštą. Jis pareiškė, kad rašte pa
reikšta’ kritika yra’pilnai palėi- 

•sinama ir teisinga.’ Lenkijos he- 
p riklausomybei ~gresia pavoj us. 
Tai yra vienas is dramatiškiau
sių/laikotarpių 1,000 mehj jos 
istorijoje. Kania pažadėjo su
stabdyti Solidarumo nnijoš 
kontrarevoliucine veikla. Kom
partija leis tik tas reformas bei 
programas, kurios neperžengia 
pblitbiuro -nustatytų .dėsniu.: Vi- 

tijos suvažiavimo liepos mėne
sio viduryje. Tačiau jis buvo1 
bptimfetas ir -pareiškė- viltį, kad 
ir ši krizė bus išvengta.

Sekretoriūs^Kamą- |įa!ba. iš
šaukė .Ąebatus,' kuriuose^- atsi
spindėjo nuomonės "ąpią reikia
mas lįfo'fmaš ir 'detho^ra^jųpą, 
kurie, tikrumoje, neąikstabdomi 
ir yra grėsmė "visai. KomunĮs^i- 
n:i šistėmhi.’ ", į f'į

.Nuo. .perėmimo .kompartijos 
vadovybės . iš ..Edward Giereko 
praeitų metų rugsėjo mėnesj< 
Kania stengėsi eiti vidurio keliu 
ir laimėjo- vyriausybės bei dar
bininkų bent daliną' pasitikėji
mą. Dabar jis pasuko Maskvos 
rodomu keliu. Jis pelkėj prieš- 
sovietihes nuolaikas, ir j’b sklei- 
dimą’. Sovietų rašto kopijos bu
vo išdalintos kompartijos - cent
rinio komiteto nariams ir vado
vaujantiems valdžios pareigū
nams.

Tuo tarpu Solidarumo unijos 
centro pareigūnai ir vyriausybės 
atstovai po pasitarimų kreipėsi 
į Bydgoščio vietinį skyrių, pra
šydami atšaukti dviejų valandų 
įspėjamą streiką, kuris turėjo 
įvykti šiandien. Numatomas 
streikas buvo nukreiptas prieš 
vyriausybę, atsisakiusią identifi
kuoti bei nubausti poįrcijor tar
nautojus, sumušusius darbinin
kų aktyvistus kovo 19 dieną. 
Lenkijds katalikų Bažnyčios hie
rarchija pasisakė už šio streiko 
atšaukimą ir tai pranešė Solida
rumo vadams prieš pasitarimus 
su vyriausybe bei prieš kompar- 
tijoą posėdžius.

KEISTA STUDIJA
HOUSTON, Texas (UPI). — j 

Houston universiteto profesorė ■ 
dr. Zena Blau tyrinėjo 523 bal
tuosius ir 549 negrus, penkto ir 
šešto.skyrių mokinius. Taip pat 
tyrinėjo jų motinų socialinio ir 
religinio gyvenimo pagrindus. 
Tuo reikalu savo išleistoje kny-! 
goję ji tvirtina, kad katalikių ir Į 
baptisčių vaikai turi žemesnį i 
bendrą išsilavinimą, žinomą IQ i 
vardu. .

1
Knyga' stengiasi paneigti Kali- į 

fornios universiteto sociologo: 
dr. Arthur R. Jansen 1960 me
tų studiją,' kad negriukai yra 
žemesnio išsilavinimo už baltų
jų vaikus dėl aplinkos ir pavel
dėjimo. Jų IQ yra 15 punktų že
mesnis. '•

PATVIRTINO CHESTER!

WAŠHINGTON, D.C. — Sena-, 
tas 84 balsais prieš 7. antradienį 
patvirtino Chester A. Crockerį 
Valstybės- sekretoriaus pavaduo
toju r^g^ūs'įeikalams. .

Cro'ękerbirvtr^'įĮipIoniaririėje - 
tarnyboje .yy-turejo-^ogos ąusi- 
pažinti?sh-Ąvairiais Afrikos vals
tybių reri^aišJ-Jis :labav'ąktyv<ai 
dalyvavo * ]^ežWėnJo ' Rdagafio 
rinkiminėje :kampŽ£pĮ-jbjei Ėroc- 
keris yra geras kalbėtojas, moka 
išaiškinti padėtį, kai yrą gerai 
informuotas:

IRAN

f KASHMIR

NEPAL

Karachi

Calcutta •■

AFGHANISTAN

WEST PAKISTAN

He* Mhi

1AST
r PAKISTAN

INDIA

Rinkiminės kampanijos pažadai kenkia 
dviejų valstybių santykiams

PASKUBOMIS PASIŲSTA Į SENATĄ PREZIDENTO 
CARTERIO PASIRAŠYTA SUTARTIS

■ t

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Alexander M. Haig tu
rėjo išskristi anksčiau į Kiniją, 
bet paaiškėjo, kad prieš kelionę 
dar teko išaiškinti kelis svar
bius, abi valstybes liečiančius 
reikalus.

Visi žinome, kad prez. Reaga
nas, kandidatuodamas prezidtn- 
to pareigoms, kritikavo buvusią 
administraciją dėl Taivano. Ki
ni jon nuskridęs George Bush 
turėjo nemalonių mo’mentų, kai 
vicepremjeras Tengas Hsiaopin- 
gas paklausdavo atskridusį vice
prezidentą dėl neaiškios politi
kos Taivano atžvilgiu. Prezi
dentas Carteris pripažino, kad 
Pekino vyriausybė yra vienin
telė Kinijos vyriausybė, ir tuo
metiniai Kinijos valdovai paža 
dėjo nevartoti jėgos Taivanui 
pavergti. Kinijos vyriausybė lei
do Washingtonui palaikyti, san-

ŽENEVOJE ARMĖNAS 
NUŠOVĖ TURKĄ

ŽENEVA, Šveicarija. — Pra
eitą antradienį Ženevoje 23 me
tų jaunas armėrias nušovė gat
vėje ėjusį 39 m. a. turkų diplo
matą.Nepraėjo nei 10 minučių, 
kai Ženevos policija jau buvo 
sulaikiusi jokių dokumentų ne
turėjusį armėną M. Jergoz. Su-, 
imtasis prisipažino, kad jis nu
šovęs turkų diplomatą, nes prieš 
50 metų turkai išžudė labai 
daug armėnų. Turkų kariai žu
dė ištisus armėnų kaimus, -vy
rus, moteris ir vaikus. Armėnai 
nuo to laiko’ pasižadėjo keršyti 
turkam5 -

Ženėvos policija, išaiškinusi, 
kad armėnas nušovė turką, tuo
jau į protokolą įrašė, kad poli
tinė žmogžudystė.

tykta?,3u T,iwxf(Formpzos)U . jįBmKAI REjIIA LTGIAS

Praeitą šeštadienį siauras traukinėlis nukrito nuo bėgių ir įkrito į Bagmatr 
upės vandenis. Manoma, kad žuvo visi 3,000 keleivių. 268 lavonus pavyko 

ištraukti. Nelaimė įvyko 650 mylių į pietus nud sostinės.

^REAGANAS IR PORTILLO SUDARĖ
KOMISIJAS KLAUSIMAMS AIŠKINTI

. PREZIDENTAS SUTIKO SPALIO MĖNESĮ VYKTI
Į MEKSIKĄ 22 ATSTOVŲ KONFF.RENCIJON

WASHINGTON, D.C. — Pre-pusrutulio (Meksika, JAV ir Ka- 
zidentas Ronald Reagan per dvi 
dienas aptarė visą eilę svarbių 
klausimų su atvykusiu Meksikos— Chicago Plšekybos taryba.

antradienį: •pranešė/-k,ad': atšau- ’ prezidentu Jose Lopez Portillo, 
kus grūdų embargo į Sovietų) Abu prezidentai negalėjo ant 
Sąjungą, kviečių kainos pakilo 
iki 5 centų už bušelį, kukurū
zams iki 3.5 cento ir sojos pu
pelėms kainos pakilo net 15 c.

— Girard bankas Filadelfijo
je sumažino paskoloms nuošim-! spręsti
ems iš 21 iki 20; New Yorko ban-1 
kai daugumoje reikalauja 19i5< 
nuošimčio.

greitųjų išspręsti kilusių klausi
mų, bet jie sudarė abiejų vals
tybių kc'misijas faktams surink
ti, veikiantiems nutarimams pa
tikrinti ir padaryti pasiūlymus 
tiems klausimams geriau iš-

KALENDORĖLIS
Birželio 11: Barnabas, Vaiva, 

Dainis, Gaudvainis.

Saulė teką 5:14, leidžiasi 8:26.
Oras debesuotas, gali lyti.

Prezidentas Reaganas iš at
sargaus “priešo” Lopez Por
tillo per dvi dienas padarė 
gerą savo draugą. Niekad 
Meksikos prezidentas taip 
laisvai nesijautė su ameri
kiečiais, kaip svečiuose pas 

pref; Reaganą.

i Sudaryta komisija nelegaliai 
atvykusiems ir JAV dirbantiems 
meksikiečiams sutvarkyti teisi
nius reikalus ir imtis priemonių 
klausimui išspręsti. Yra sudary
tos dar dvi komisijos atskiriems 
abiejų valstybių klausimams 
spręsti.

Pasitarimai buvo draugingi

— Pasitarimai buvo draugin
gi ir abiem valstybėms naudin-. 
gi, — pareiškė prezidentas R. I 
Reaganas.

—Esu labai patenkintas Wash
ingtone vykusiais pasikalbėji- j 
inais, — spaudos atstovams pa
reiškė Meksikos prezidentas 
Portillo. — Iki šio meto voku
sieji pasitarimai būdavo vargi 
nantieji, įtempti, teko sekti kiek
vieną žodį, bet šį kartą galėji
me tartis be įtampos.

Sudarytos Valstybės sekreto
riaus ir Meksikos užsienio reika 
lų ministerio komisijos, kurios 
prižiūrės vedamą darbą santy
kiams gerinti ir rekomentduos 
nutarimus. Prezidentas aplarė 
reikalą sukviesti trijų valstybių 
pasitarimą bendriems iišurts 

1 .

nada) reikalams.
Turės būti aptarti ir išspręsti 

žvejojimo reikalai. Teks aptarti 
veikiančius įstatymus, galiojan
čias taisykles ir galimybes pa
lengvinti žvejotojams ir juros 
dugne rėpliojančių gyvių gau
dymui.

Komisijos posėdžiuose pareis 
kimus padarė William French 
Smith, kuris tvarko visus į JAV 
įvažiavusių meksikiečių reikalus. 
Kalbėjo ir Aurelia Fernanderz, 
kuri labiausiai rūpinasi meksi
kiečių teisiniais reikalais.

Meksikos prezidentas džiau
giasi, kad jis turėjo progos ar
čiau pažinti prez. Reaganą. Jis 
laukia prezidento Meksikoj spa
lio 22 ir 23 dienomis, kai Can
can miestan suvažiuos 22 Ame
rikos valstybių atstovai. Prezi
dentas Reaganas, sutiko važiuo
ti, jei diktatoriaus Fidel Castro 
ten nebus.

— Irako prezidentas Sadam 
Hussein pareiškė, kad dirbtuvė 
buvo pastatyta taikds tikslams, 
jis nesirengė atomo energijos 
naudoti karo tikslams.

— Valstybės departamentas 
pasmerkė Beginą už Irako ato
mo dirbtuvių išgriovimą. To
kiems užsimojimams jis neturė
jęs pagrindo.

— Izraelid lakūnai tris mėne
sius ruošėsi Osariko dirbtuvėms 
išgriauti. Visi lakūnai turėjo la
bai gerai pažinti .Bagdado prie- 
mirščrui. Viši lėktuvai ėėkmin-

NUKRITO MOKSLINIS : ‘ -) 
INDIJOS SATELITAS-' ....

NEW DELHI.- — Indijoje yra 
gerų astronomų, matematikų ir 
astrofizikų, kurie pakėlė į orbitą 
satelitą Rokini. Į satelitą moks
lininkai buvo sudėję daug įvai
rių foto aparatų erdvės ir dan
gaus kūnams fotografuoti.- •'

•Rokini turėjo išbūti erdvėje 
300 dienų. Per tą laiką jis turėjo 
padaryti įvairių nuotraukų, ku
rios būtų padėjusias mokslinin
kams geriau pažinti erdvę. Bet 
satelitas Rokini pasisukinėjo 
erdvėje tiktai 9 dienas. Jis pra
dėjo smukti žemyn, palietė že 
mės atmosferą ir sudegė.

Indijos mokslininkai buvo su
dėję geriausius erdvei fotogra 
fuoti aparatus, bet viskas sude
gė. Dabar jie bandys išspręsti, I 
kodėl Rokini sudegė.

-^rišusyh®- -
Dabar paaiškėjo, kad Wash 

ingtonas kiekviėsais metais par 
duoda Taivano vyriausybei įvai
rių ginklų 700 ar net 800 mili
jonų rolęrių sumai. JAV priža- 
dėjo,<pai;duĄti gynybai rėikalin-1 ros reikaluose, tačiau pasisakė 
gus ginklus ir kiekvienais me-1 prieš Moterų Lygių Teisių orga- 
', ■ . ’ ‘ * - » T - • 1 j v / TV A\ _ • • • t. •

~' TEISES, BET Nfi EU.A.7

CHICAGO, Ill. — Amerikos 
Medikų Draugija savo konferen
cijoje priėmė nutarimą remti 
lygias teises medicinos priežiū-

tais juos pardavinėjo, bet šįkart 
ėjo kalbos, kad planuojama-par
duoti ir puolamieji lėktuvai.

Antčądiehį Kinijos užsienio 
reikėjų ministerija prižadėjo' im 
tis griežtų priemonių prieš*gink
lų pardavimą Taivanui, jeigu 
nebus kreipiamas dėmesys j pa 
kartotiną .Pekino reikalavimą 
puolamų ginklų pardavimą su 
stabdyti.

Paskelbus pranešimą, kad 
JAV sutinka parduoti Pekine 
vyriausybei reikalingų elektro
ninių priemonių, ta pati užsie
nio reikalų ministerija pareiškė, 
jo’g “Kinija geriau nepirktų jo 
kių ginklų iš Amerikos, jeigu j: 
ir toliau kišis į Kinijos vidaus 
reikalus ir pardavinės ginklus 
Taivanui”.

nizaciją (ERA), nes ji įsteigta 
politiniais sumetimais.

— Illinois firma pardavė Ispa
nijos cemento gamyklai 125,000 
tonu anglių.

DISPUTAI DĖL MEIGS 
IR MIDWAY AERODROMŲ

CHICAGO, Ill. — Generalinė 
Sąskaitybos komisija pritarė 
miesto burmistrės nuospren- i 
džiui, kad Meigs aerodromas 
prie Michigan ežero turi būti už
darytas ir paverstas parku. Ko
misija rekomenduoja uždaryti 
ne tik Meigs, bet dar 85 JAV 
aerodromus.

Federalinė Aviacijoms agentūra 
pritaria Meigs aerodromo užda
rymui, tačiau miesto Aviacijos 
komisionierius Thomas Kapsalis 
pareiškė, kad visų pirmiausiai 
turi būti pagerintas Midway 
aerodromas.

— Pakistane baigiama statyti 
atomo dirbtuvė bombofms ga
minti.

gal sugrįžo į Izraelį.

Sekretorius Haig sekmadie
nį išskrenda į Kiniją aptarti 

visą eilę .abi avlstybes 
liečiančią reikalų.

Šitas Kinijos pareiškimas rei
kalavo tolimesnių paaiškinimų. 
Teko' aiškinti ne tik besivystan
čią naują tarptautinę padėtį, bet 
ir JAV užsimojimus Kinijos ir 
kitų Tolimųjų Rytų valstybių 
santykių atžvilgiu.

Be lo, paaiškėjo, kad Valsty
bėj departamente tebegulėjo dar 
prez. Carterio pasirašytas susi
tarimas su Pekino vyriausybe 
naujiems konsulatams atidaryti. 
Tas susitarimas neturės galios, 
jei Senatas jo nepatvirtins. Su
sitarimas pasiųstas į Senatą 
mtradienį. Dabartiniu metu Ki
nijoje veikia JAV konsulatai 
Šanchajuje ir Kantone. Susitari
mas leidžia JAV7 vyriausybei ati
daryti konsulatus trijuose kituo
se Kinijo’s miestuose, būtent —■ 
Šenjande, Vuhane ir Ėengdu.

Be to, Pekine buvo paskelbta, 
kad dabar padėtis pasikeitė. Kai 
JAV sutiko palengvintomis sąly
gomis parduoti Kinijai būtinai 
reikalingas elektronines priemo
nes, tai ginklų pardavimas Tai
vaniu gali nebūti dviejų valsty
bių kliūtimi. JAV per 30 metų 

. pordavinėjo ginklus Taivanui, 
bet jos dabar pripažįsta vieną 
Kinijos vyriausybę.
' Valstybės sekretorius A. Haig 

į Pekiną išskris sekmadienį. Ten 
bandys aptarti visą eilę naujų 
tarptautinių reikalų ir susitars 
dėl Kinijai reikalingos elektro
nikos. Sekretorius trečiadienį iš
skris į Hong Kongą, o iš ten 
skris į Manilą, Filipinuose, kur 
pasimatys su nauju Japonijos 
užsienio reikalų ministeriu.



SĄJUNGOS PIRMININKAS 
‘ IR FEDERALISTAI

Metinis suvažiavimas artėja. 
Skyrių atstovai rinksis išklau
syti Valdybos pranešimų, disku
tuoti finansinių, politinių kiau
linių ir nustatyti veiklos gairių

1980 m. pasirodė eilė straips
nių ap e Vidurio Europos tede
ra listus. Vykstantiems į suva
žiavimų atstovams patartina su 
tais su:.'penais atidžiau susipa
žinti, nc.v tai gali būu paminėta * 
per politinį pianešimą.

K. Balėnas “Europos Lietu
vio” 1980 m. bal. 14 d. Nr. 15 pa
rašė ilgesnį straipsnį, paaiškin
damas į Mančesterio lietuvio 
h;šką. prašantį informacijų apie 
tarptautines organizacijas, ku
ris buvo atspausdintas 1979.9.25 
Nr. 37. Barėno straipsniu įdo
mus, gilių minčių, paremtas is
torinėmis datomis ir vertas dė
mesio. Tikiu, kad tas Mančeste
rio lietuvis buvo tikrai paten
kintas tuo paaiškinimu. Kadan
gi ten buvo pasakyta tiesa, tai 
nepatiko Sąjungos Valdybai ir 
kai kuriems veikėjams.

Tamošiūnas rašė “Europos 
Liet.” Nr. 17 (1980.IV.23) “Ko 
siekia Europos Federalists!?” 
Savo straipsnyje kėlė VEF Ko-,

reikia per-
lieėianėius

aiškinti dėl

vęs užsimojęs sukurti Lenkijos 
- čekoslavakijos konfederaciją, 
tai pagal- tą idėją ir federalist*! 
organizavęs!. Juos veikęs ir isto
rinis pavyzdys — 1569 m. Len
kijos - Lietuvos Liublino unija. 
K. Barėna^ klausė: “Tai kuo 
dabar tikėti, ar ‘European Press’ 
ideologais ir propagandininkais, 
ar lietuvių atstovu tame sąjū
dyje?’’ Norint smulkiau prisi
minti tą polemiką, 
skaityti tą reikalą 
straipsnius ištisai.

Mano tikslas ne
federal.stų kilmės, bet paklaus
ti Sąjungos pirmininką, ką jis 
pasakys suvažiavimui dėl DBLS 
Valdybos narių dalyvavimo šio
je organizacijoje?

“Akiračiai” 1980 m. gegužės 
Nr. 5 atspausdino ištraukas iš 
K. Barėno straipsnio, pasiro
džiusio “Europos Lietuvio'” Nr. 
15 (1980. IV. 14) apie Vidurio 
Europos federalistus.

Buvo labai įdomu skaityti vi
sus tuo reikalu straipsnius, iki 
Sąjungos pirmimkas Z. Juras 
parašė labai blogo skonio pareiš
kimą “Paskalos ardo vienybę” 
(žiūrėk “Akiračiai”, 1980 metų 

________________________ lapkritis, Nr. 10). Jis ten, be 
miteto atsiradimą pokario me-! kita ko. rašo: “DBLS Valdybos 
tais, kai tuo tarpu J. Vilčinskas esu įgaliotas pranešti, kad minė- 
u Europos Lietuvio” Nr. .23) 
(1980. VI. 9) federalistų kilmę; 
analizuaja prieškariniais laikais, 
siekdamas net devynioliktojo 
šimtmečio pabaigą. K. Tamošiū
nas šiek tiek su sarkazmu aiš
kino Barėnui ir priveda prie “Fi
ladelfijos deklaracijos” paskel
bimo 1951 m. vasario 11 d. .ir 
Vidurio Europos federalistų Ko
miteto atsiradimo.

K. Barėnas “Europos Lietu
vio” Nr. 20 (1980.V. 19), straips
nyje “Dar truputis dėl federa
listų”. pasinaudodamas '‘Euro 
pean Press”, nurodo, jog ten la
bai aiškiai buvę pasakyta, kad 
jie pradžią gavę 1948 m. Lenkų 
generolas Sikorskio 1940 m. bų-

toji informacija buvo ištisai 
klaidinga, prasimanyta. DBLS 
Valdybos nariai nedalyvauja ir 
nedalyvavo jokiose nei pro-len- 
kiškose, nei pro-vokiškose, nei 
pro-sovietiškose organizacijose.

Dabar pasijutau suklaidintas 
ir labai abejingas jo orumu, 
štai paimkite "‘European Press’’ 
1980 m. žiemos numerį, tą fede
ralist ideologinį šaltinį. Jo vir
šelyje rasite nupieštą neaiškią 
karūną, o po ja trikampėje for
macijoje Lenkijos, Lietuvos ir 
Ukrainos valstybiniai herbai, ku
rių kairėje pusėje u. ■’asai: 
‘RZECZPOSPOLITA, FEDERA 
TION OF POLAND - LITHUA
NIA AND UKRAINE”, o pusią-

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjįmo

BIRUTĖ PCKELEVIčICTė

PASKUTINIS BIRŽELIS
(Eilėraštis, skirtas raudonojo teroro į Sibirą 

trėmimo aukoms pagerbti)

pyje 30 išspausdintas sąrašas 
garbės prezidentų, prezidentų, Į 
viceprezidentų ir narių, kurių I 
tarpe yra Z. Juro ir K. Tarno-į 
šiūno pavardės. Tai kuo dabar; 
tikėti? Jeigu Sąjungos atstovai 
ten nedalyvauja, tai,- mano ma
nymu, turėjo būti pasakyta “Eu-; 
ropean Press” redakcijai, kad *. 
nereklamuotų tc'xios federacijos ■ 
ir neskelbtų pavardžių, nes tai i 
čia yra tas klaidinimas, o ne K. 
Barėno straiusmuose. K. Tarno-- 
šiunas savo straipsnyje minį,- 
kad Filadelfijos deklaracijos pa-^ 
skelbime dalyvavo dešimt Euro-- 
pos valstybių. Tai kodėl to “Eu
ropean Press” viršelyje nesu
formavo dešimt valstybinių her
bų? Atrodė, kad lenkų emigran
tai apsisprendė paimti tik Lie
tuvą ir Ukrainą po savo lenkiš
ku sparnu. Neturėkite iliuzijų! 
Nesudarykite pagrindo galvoji
mu*. kad Z. Brzezinskio pasaky
mas “Lietuvių galvos kietos, bet 
jos yra tuščios”, — yra teisin
gas ’

PRANAS POVILAITIS SUTINKA .
- NAUJA KNYG4

Autorius čia netiesiogiai kalba, 
ir už tuos, kurie kalbėti negali, 
nors jų nusikaltimas yra savoj 
tėvynės meilė ir noras gyventi į 
savo namuose, savo sukurtoj 
valstybėj ir tvarkyti savo gyve
nimą pagal savo sąžinę ir pagal 
savo tautos interesus.

Knyga yra parašyta sklan-

Sudiev, paskutinis tėvynės birželi, — 
Buvai tu, kaip niekad — auksinis ir žalias. 
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko’ 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sutbevu, suuievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Sukilėlio Kelią ir knygnešio dalią
4 ik tai išrinktieji pakelti tegali — 
L z raidę ir zouj, už maldą ir raštą 
PalieKam skausme savo gimtąjį kraštą.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu. 

Kur ašara Krenta, ten paukštė pragysta, 
O Kraujo lašai, kaip bijūnai, pražysta. 
Mus grūdino tvraziuos, Giedraičiuos, Pilėnuos, 
Kad DUtų lietuvis, kaip plienas, kaip plienas.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — suuievu, sudievu.

Padvelk mums, birželi, bent vėju tėvynės; • 
Buvai mums, birželi, deja,'paskutinis...
Žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko, 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Pranas Povilaitis, veiklus 
krikščionių demokratų veikėjas, 
birželio 6 d. pavakare Lietuvių 

.‘Tautiniuose Namudse susirinku
siems knygų mėgėjams tarė 
šiuos žodžius:

Susirinkom šią gražią popietę 
pasitikti naują lietuvišką kny
gą, pavadintą “Mirties Lageriuo-
se ir Tremtyje”. Knyga rašyta j džiai ir išleista patraukliai, leng- 
prakaitu ir krauju, išmarginta vai skaitoma, nors liečia ir labaii------------- --------—j-, ---------a------- ------------------- -- ----------
vieno lietuvio kančiomis ir jo’sunkius žmogaus išgyvenimus] 
odisėja po svetimus ir nemielus 
kraštus. Ją laikau liudininku ir 
paminklu tiems tūkstančiams 
lietuvių, kurių gyvenimo kelio
nė užsibaigė knygos autoriaus 
Jono Kreivėne? taip detališkai ir

»
pas šeimą, areštuojamas ir įka
linamas Vilkaviškio, o po poros 
dienų — Marijampolės kalėj i-

finuose. Nuo čia ir prasideda au- 
i toriaus kryžiaus keliai. Sovietų 
politrukai rado, kad Lietuvos 
Kalėjimai buvo per geri: išmeta 

■Į lovas, užkala langus, pašalina 
vandens kranus, o vietoj išviečių, 
padeda bačkas. Pradeda ilgas, 
nuolatines interogacijas, norė
dami išgauti išgalvotus prisipa
žinimus. Kankinamas ir grasina
mas laisvos tautos sūnus nenu
sileidžia.

Apkaltintas kontrarevoliucija, 
drąsiai atšauna: “Būdamas Lie-
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ją gyvenvietę — koncentracijos 
lagerį. Stipresnieji buvo paskirti 
pne geležinkelio statybos. Į šią 
grupę pateko ir Jonas Kreivė
nas. Kriminaliniai kaliniai turėjo 
daug privilegijų ir nuo jų daž
nai nukentėdavo politiniai kali
niai. ;

Nežmoniški šalčiai, ligos, ba
das smarkiai naikino kalinių 
eiles. 1943 m. autorius susirgo 
vandens liga ir tik stipraus or
ganizmo ir lietuvio daktaro' Sta
sio' Garelio dėka išliko gyvas. 
Dr. Garelis, gelbėdamas savo 
brolį be tuvį,'- aprūpina jį krimi
nalinio kalinio pažymėjimu, nes 
šių padėtis buvo lengvesnė. To 
pasėkoje p. Kreivėnas pateko 

! į Pavolgės koncentracijos lagerį 
Panenska, kur buvo auginamos 
daržovės ir gyvuliai. Tikėdamas 
kiek lengvesnio gyvenimo, auto
rius užsirašo Į veterinarijos kur
sus, kuriuos baigė pirmuoju. 
Iššifravus, kad jis yra politinis 
kalinys, vietoj lengvesnio darbo 
gauna 7 dienų karcerį. Po to pa
skirtas į daržininkystės brigadą.

kalėj imuose, koncentracij os la
geriuose, tremtyje ir pavergtoj 
Lietuvoj. Jau iš pat pradžios, 
matosi gera autoriaus p. Krei-J 
vėno ątintis ir redaktoriaus E. j tuvos Piečiu, negalėjau nusi-

1 kaisti Sovietų Sąjungos įstaty
mams”.

Balandžio 1 d. autorius pain-

Jasiūno sumanumas knygos lau- 
vaizdžiai aprašytose Sibiro tai- žyme ir surinkime. Aplanką ii 
gose ir Kazachstano dykumose, viršelį piešė dailininkas J. Tri-

. čys. Išleido J. Kreivėno knygai formuojamas, kad yra nuteistas 
išleisti komitetas: pats autorius] 
Jonas Kr ei vėnas, E. Jasiūnas, V. ] 
Kožica, A. Tamulynas, Jonai j 
fričys ir S. Vanagūnas.

Spausdino M. Morkūno spaus Į 
tuvė Čikagoje.

J. Kreivėnas pradeda savo at
siminimus be jokio užsiangaža
vimo. Įžanginiame žodyje krei
piasi i skaitytoją, sakydamas, 
kad rašo, kiek jam atmintis lei
do. “Rašau be fantazijos, šalis i 
kūmų ar iškraipymų”. Autoriui 
atrodo, kad žodis “stovykla” yra 
per švelnus ir nepilnai atitinka 
tos žiaurios valstybės pavaizda
vimui, todėl jis naudoja žodi 
“lageris”.

Knyga suskirstyta į keturias 
. pagrindines dalis:

I) Lietuvoje,
II) Mirties Lageriuose,

I 55

“Tėviškės Žiburiai’* 1980.12.18 
N r. 51-52 išspausdino S. Kaspa
ro straipsnį “Lenkijos lakūnų 
svajonės”. Straipsnis gana ilgas 
ir Įdomus. Aprašo, kaip lenkų 

Į lakūnai savinasi Vilnių ir laiko 
ji Lenkijos miestu. Vienoje iš
traukoje jis rašo: “1944 m. ko 
vo 15 d. Westminsterio katedro
je, Dievo Motinos koplyčioje, da 
lyvaujanl kardinolui Hinsley. 
atidengtas Aušros Vartų Mari
jos paveikslas su užrašu šonuo
se (lo'tynų kalba, lietuviškai yra 
taip): “Lenkų aviacijos Vilniaus 

Į žvalgybinės grupės’ vardu Tau, 
palaimintoji Motina, skiriame šį 
ženklą, melsdami malonės grįž
ti Vilniun, kur tėvynės likimą, 
nuolat budriai saugoji”. Nežiū
rint ministerio Balučio protesto, 
Westminsterio Katedros^taryba 
leido lenkams paminklinį pa
veikslą įrengti.

Toliau .ašoiųa: “Kad lenkai 
mums daro skriaudas, skaudu, 
bet nemalonu, kad yra lietuvių, 
bendradarbiaująučių su lenkiš- 

, komis organizacijomis, kurių 
i tikslas yra ne vien Vilnius ir jo 
• kraštas, bet ir Lenkija Liubli- 
; no unijos ribose”. S. Kasparas, 
baigdamas straipsnį, rašo, jog 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungas 
Centro Valdyba šioms organiza
cijoms moka nario im>kestį. kad 
galėtų jose dalyvauti.

I Jeigu mūsų atstovai siekia Vi 
dūrio Europos Federacijos, jie 
ignoruoja DBLS įstatus ir Pa
saulio Lietuvių Cnartą. kurią 
mes esame priėmę, ka’p Didžio- 
stos Britanijos .Lietuvių dekla- 
taėiją. Lietuvių Chartos 6 para
grafas sako: “Valstybė yra aukš
čiausioji tautinės bendruome
nės organizacija. Valstybinė ne
priklausomybė yra tautinės kul
tūros ugdymo ir išlikimo būtino
ji sąlyga. Darbu, mokslu, turtu 
ir pasiaukoj.mu lietuvis kovo
ja. kad apgintų ir išlaikytų ne 
priklausomą LielųVos valstybė’.

Federacija nėra nepriklauso
mybė. Mes emigracijoje esame

IV) Sunkus kelias į laisvę.
Kiekviena dalis turi visą eik 

poskyrių su atskirais, daug pa
sakančiais pavadinimais, šitoks 
xnygos suskirstymas daro ją la
biau patrauklia ir mieliau skai
toma.

P. Kreivėnas savo pasakojimus 
pradeda nuo 1940 metų pasku
tinių Lietuvos valstybės mo
mentų, kada jis tarnavo Pajavo- 
nio (Vilkaviškio apsk.) policijos 
nuovados viršininku. Trumpa, 
pamini Sovietų Sąjungos įgulų 
įvedimus, provokacijas ir pasku
tines Nepriklausomos Lietuvos 
dienas. Autorius, nors tiesiogia. 
nepasako, bet galima išskaityt. 
tarp eilučių, kad buvo nepaten 
kintas, jog Tautos vyriausybė 
apleido kraštą be pasipriešinimo. 
Autoriaus žodžiais, “Palikdama 
pavaldinius. Dievo valiai,.

Suglaust*,, bet labai aiškiai 
nupasakojama Sovietų kariuo
menės okupacija birželio mėrr. 
15 <1., žmonių nuotaikos ir pir- 
rąpsios ^okupanto pastangos įsi- 
tvrrtinti krašte. Netrukus prasi
dėjo areštai, tardymai, trėmi-

lik nuo Tautos kamieno atitrū- m ai.
■ kusi, dž.ūstanti. šaka. Palikime Rugsėjo mėn. 30 d. p. Krcivė- 
I tokias problemas spręsti pačiai nas, nors jau paatlaisv męs iš 
’ tautai! D. Banaitis tarnybos ir tik grįžęs į savo ūkį

8 melams Į sunkiųjų darbų kon
centracijos lagerį. Per Vilniaus 
Lukiškių kalėjimą, per Minską 
ir Maskvą, mirties traukinys, 
papildomas vis naujomis auko
mis, rieda Į priekį. Po 24 parų 
Kelionės nuteistieji pasiekė Kož-
va punktą prie Pečioros upės, i Pasibaigus Antrajam pasauli- 
Čia autorius pradeda antrąjį Į niam karui, koncentracijos lage

riuose pasirodė nauja kalinių 
rūšis ' — raudonosios armijos 
kariai, kurie buvo patekę į vo
kiečių belaisvius, arba civiliai, 
kurie turėjo valdiškus darbus 
vokiečių okupacijos metu.

(Bus daugiau)

skyrių, pavadintą j
Mirties Lageriuose

Atvykę į Kožną pasmerktieji 
rado dar 5 ar 6 traukinius, susi
dedančius iš 50-60 vagonų, pri
kimštus kalinių. Nors jau buvo 
birželio mėn. 19 d., bet ant že
mės dar buvo’ daug sniego, ant 
kurio kaliniai praleido pirmą 
naktį. Toliau, suskirstyti į gru
pes ir kolonas, buvo varomi pės- j 
čiomis, nės pasibaigė geležinke-1 
lio linija. Saugojami sargų ir 
šunų, maitinami skurdžiomis 
duonos, žuvies ir sriubos porci
jomis, judėjo pirmyn. Kritusių
jų lavonai panešami toliau nuo 
snieguoto tako ir paliekami. Po 
septynių dienų kelionės pasiekė 
apie vieno hektaro didumo aikš
telę, kur ant medžio buvo len- 
telė su parašu “Lageris Nr. 23”. 1

Su primityviausiais Įrankiais, • 
be jokių mašinų, kaliniai kirto 
medžius, kasė duobes, statė nau-

SERVE WITH PRIDE IN^1 
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LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS DETROITO 
SKYRIAUS METINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko Švyturio 
Jūrų Šaulių stovykloje “Pilėnai” 
prie Manchesterio miestelio, ge
gužės mėn- 31 d. Susirinkimą 
pradėjo skyriaus pirm. Balys 
Gražulis ir pakvietė pirminin
kauti Albertą Misiūną. Minu 
tės tylos susikaupimu pagerbti 
skyriaus mirusieji: Pranas Tu- 
rūta ir Karolis Balys. Pagerbi
mo sekė pirm. B. Gražulio pe
reitų metų veiklos apžvalga.

Pirmininkas savo žodyje kaip 
ir pasiskundė, kad gyvenant 
pertoli nuo Dėt raito, Flinte, ne
įmanoma išvystyti aktivesnės 
veiklos. Nors ir sunkiose sąly
gose buvo suruoštas Kristijono 
Donelaičio paminėjimas. Pa
minėjimui paskaitą paruošė ra
šytojas V. Alantas, kurią skai
tė B. Gražulis. Pirmininkas po 
savo trumpo žodžio pareiškė, 
kad savo kadenciją baigė.

Iždininkas Antanas Grinius 
padarė kasos stovio pranešimą. 
Šiuo metu kasoje randasi 342.48 
dol.; taipgi perskaitė 'gautą iš 
centro laišką, kuriuo Klevą Vi- 
džiūnienė dėkoja detroitiečiams 
už tvarkingus atsiskaitymus.

Revizijos Komisijos aktą pers- 
ėaitė Antanas Sukauskas. Akte 
pažymėtas 1981 m. sausio I d- 
likutis 342.48 dol. sutinka su ka- 
Šbs knygoje štžimėjimais.
I Po pranešimų vyko gyvos dis
kusijos, net ir svečiai įsijungė. 
Fo diskusijų, visi pranešimai 
priimti rankų pdojimu.
e Buvo perstatyti skyriaus gar
bės nariai: Feliksaos Matuzas, 
Vytautas Alantas ir Mariia Si
ms. Visi garbės nariai atleidžia
mi nuo nario mokesčio.

Sekė valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai. Išrinkta ir pat
virtinta buvusi valdyba- ir revi
zijos komisija. Į valdybą: pirm, 
rašyti jas. Balys Gražulis, iš Flin- 
lo, sekretorius muzikos Stasys 
$ližys. iš Dearbomo, kasininkas 
Antanas Grinius iš Detroito.

£ Į revizijos komisiją: Alfonsas 
plakas, iš Birminhem, Antanas 
Sukauskas iš Dearborn, Mich., 
ir Petras Januška, iš Windsor, 
Kanada.

Be to išrinktas ir pagalbinis 
moterų, vienetas: P. Gražulienė, 
P. Alantienė, Bronė Selenienė, 
Siižienė, Anelė Žiedienė ir Bi
rutė Januškienė. Moterų viene
tas gali būti papildomas.
’ Klausimuose bei sumanymuo
se numatyta ir šiais metais su
ruošti žurnalistų popietę su pas
kaita ir menine dalimi. Myko
las Kizys pasiūlė popietę ruošti 
Windisore, bet valdybos pirm.

B. Gražulis paliko valdybos nuo 
žiūrai.

Susirinkimas užsibaigė gero
je nuotaikoje, prie kavutės ir 
užkandžių.
Švyturio Jūrų šaulių “Pilenar’ 

stovyklos vasaros sezono 
atidarymas

Stovyklos “Pilėnai” atidary
mas įvyko gegužės 31 d. Po žie
mos ir ilgo pavasario diena pa
sitaikė nepaprastai saulėta ir 
graži. Įvažiuojant į stovyklos 
rajoną, prie pastatų, ant stiebo 
plevėsavo Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos. Ant kalnelio stovi jau 
užbaigtas Nežinomam kariui iš 
akmenų išmūrytas paminklas 
(kopija Nepriklausomybės lai
kais stovėjusio Kauno Karo Mu
ziejaus sodelyje).

Paminklo atidarymas ir iškil
mės įvyks liepos mėn. 5 d. Pa
minklo statymo darbus atliko 
detroitietis gabus arbitektas My 
kolas Abarius. Kol nebuvau 
matęs kaip tokie darbai atlieka
mi, negalėjau įsivaizduoti koks 
tas darbas sudėtingas ir kartu 
sunkus. Kiekvienas akmuo indi
vidualiai pritaikomas kur jis tin: 
ka. M. Abarius atliko labai svar
bų ir sudėtingą darbą. Be jo šis 
paminklas stovykloje dar ilgai] 
nebūtų atsiradęs, arba būtų per. 
brangiai kainavęs, o dėl lėšų 
stokos gal ir nebūtų įvykdomas

Į stovyklos vasaros sezono 
atidarymą iš pačio ryto pradėjo, 
rinktis šauliai ir gamtos mylėto 
jai svečiai. Nors šiaurės vėjeli 
pūtė, bet už kalnelio buvo jau-į 
ku ir šilta.

Publikos susirinko apie pu
santro šimto šaulių ir svečių 
Darbščios sesės šaulės šeiminiu- j 
kės jau iš vakaro pasiruošė sve
čius su vaišėmis priimti. ■ Buvo 
prigaminta skanių dešrų Su ko
pūstais, kugelio, cepelinų, įvai-. 
rių pyragų su kavute.

Broliai šauliai paruošė įvai
raus gėrimėlio. Malonu buvo 
kalnelio pašlaitėje praleisti su 
draugais Šiauliais laiką. Beto, 
malonu buvo sutikti ilgai nema
tytus draugus ir pasidalinti’j 
ti mintimis ir atsikvėpti tyro laū 
ko oru. Buvo ir kitokių paįvai
rinimu —- laimės stalas su dau
gybe patraukiančių dovanų. Ne
mažai buvo ir laimingųjų, ku
rie patenkinti grįžo namo.

Mėgėjai žvejoti galėjo pasi
gauti tvankinyje geros žuvies 
ir išikepti. šaulių vadas Bronius 
Valiukėnas ir šaulių moterų va
dovė Angelė Bukšnienė malo
niai priėmė atsilankiusius sve
čius ir pakvietė pasivaišinti.

K. Šklėrius

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 * TeL 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

Praamžių mums laisvę duos!
— Kodėl Pramžis? Ar gerbi 

senovės lietuvių religiją?
Alba į šį klausimą nieko ne

atsakė. Įsmeigė kažkur beribėn 
akis, o jo balsas tarytum mirties 
sprendimo laukė.

— Na, kaip? Kaip tau atrodo 
mano eilės? j

Kazys, pats tik anksčiau ban
dęs eilėraščius rašyti, poezijos 
nemėgo. Jis nepastebėjo kaip 
svarbi jo nuomonė apie Albos 
kūrybą.

— Neblogai, neblogai ... Aš 
poezijos nerašau. Poezija, ma* 
no manymu, yra sužeistos sielos 
kalba... Juk dažniausia poezija 
yra melancholija. Platonas ją 
vadino ^manija”.

Alba „susimąstė. Gniaužė pra~ 
kaituotas rankas.

— Vadinasi, galvoji apie ma
ne. .. Argi aš sužeistos sielos?^

Kazys paprastai savo drauc 
f gams būdavo labai tiesus. O Al

bą jau laikė plunksnos draugu. 
N esi varžydamas drožė;

— Pats, matai, mėgsti alkoho
lį... O alkoholis žeidžia sielą, 
žlugdo protą, maišo mintį •?. • 
Tikiu, pats rašai alkoholio įta
koje.

— Žinomi!? Išgėrus, mano fan
tazija išsivysto^ • ■ - i

— Na, matai! Sakiau alkoho
lis^ žeidžia, sielą! Nes fantazija 
yra perdėtas, išeinąs iš gyveni- 
ipo rėmų vaizdas. L * * ”* 

. A—N.e kiekvienas gali būti toks 
realistas.’kaip pats^>.

Aš dar nesu griežtas realis
tas^ nesu dar ;nė idealistą,s. O 
griežtas idealistas ~ juk yra kil
niausias^ gamtos: kūrinys!

šitaip juodu nesipykdami iš
reikšdavo savo mintis, bet tar
tum koks antagonizmas paleng
va jų tarpe plėtėsi, didėjo. Ka
zys taip pat duodavo Albai pas
kaityti savosios kūrybos. Žino
ma, prozą perskaityti trukdavo 
daug ilgiau, kaip poeziją. Kai 
Šloyis sugrąžindavo jam kokią 
perskaitytą apysaką, tada Kazys 
duodavo kitą. Niekad neskolin
davo iš karto .dviejų, sayo kūri
nių. ’ •

Alba pagyrė Kazio išradingu
mą, vaizduotę, sukuriant siuže- 
tą.-

— Rašytojas turi turėti vaiz
duotę, o ne mokslą, nes niekas 
vaizduotės nemoko. ' Vaizduotė 
yra. įgimta, lygiai, kaip gabumai.

— Betj Kazy! Juk pats neigi 
fantaziją: Nemėgsti perdėjimų!

(Bus daugiau)

(Pirmąją Kanados Pensininkų klubo premiją laimėjęs kūrinys)

— Pamėgo, mat* kaip busilas 
varles ... Nors sakoma: kitam 
pavydėsi, pats. nebeturėsi, bet 
... O jeigu Alba yra alkoholi
kas, tai su juo sutapęs, aš pats 
tokiu galiu patapti...

Anelė, kaip šeimininkė, taip 
pat piktinosi Šlovio sauvale. Jau 
persiėmusį vyro patarrlėmis, kar.

* lodavo jas:
— Girtuoklis stiklelį pamato, 

tai paskutinį grašį iškrato ... Jis 
pats man sakėsi degtinę perkąs 
dėžėmis, o per dieną išgeriąs po 
butelį.

— Taigi ... Girtuokliavimą jo 
nosis rodo...

Tačiau Šlovis jau nebeturėda
vo progos prieiti prie bufeto su 
gėrimais, nes jie nuolat tik Ka- 

‘ zio kambaryje diskutuodavo.
Juodu keitėsi raštais. Alba at

nešdavo savo eilėraščių. Pats 
juos paskaitydavo arba palikda
vo ilgesniams laikui Kaziui pa
sižiūrėti. Kartą, sugrąžindamas 
Albos kūrybą, Kazys žvilgtelė
jo į eilių lapus. Užkliuvo žvilgs
nis už vieno; čiar pat pusgarsiai 
paskalydamas jau susipažintą 
eileraštį:

Amžius mums dažniausiai tik 
[pasako 

Kiek pavasarių praskrido ne-
' [južia.i

O gimtadienis yra lyg suolas 
[šalia tako —

Gali tu atsisėsti, susimąstyti' 
[čia?-

Nesvarbu kiek pavasarių jau 
[prabėgo,

Kiek džiaugsmo ar audrų nuš-- 
[čiuvo.

Suprast svarbu: ištirpusio per 
[nykščio sniego, 

Kaip praeities dienų,'nesugra- 
{žinsi! Jis pražuvo.

Gyvenimą suprast, turėt savo 
[sprendimą,

Naudot gyvenimą sveikai, gra-: 
[žiai, ilgai

Juk leista kiekvienam. Tik ne 
: [visi taip įima...

O dienos praeities — tik pa
tirties vargai!

— Turi taktą, rimą ... Gerai. 
Na, o čia? Aha, tai heroika, pat- 
riotįka! Kiek garsiau paskaitė:

Nerimsiu aš tol, kol Vilnių at- 
■; [gausim!

Tegul jojo bokštai įkvėps1 
. [mums drąsos! 

Lenkams niekad mes never- 
[ gausim —

(Tęsinys) ,
Poetas Albertas šlaperskis su-! 

prato savo pavardės skurdumą: . 
sulenkinta galūrė, prozaiška 
šaknimi. . Todėl šernai pats sa
ve perkrikštijo Alba Sloviu. Šia 
pavarde periodikoje spausdino 
eilėraščius, nešiojo. s.vąiruotojoj 
leidimą, registravosi darbui, jei-, 
gu užeidavo noras dirbti ... • 

t Daug kas jį' žinojo tiesiog kaip 
I Alba.
i i Šlovis (nevadinsime čia jo 
j su!enkin‘a pavarde) atrodė ta- 
' rytum augąs į ploti, o ne i aukš

ti. Jo didelė praplikusi galva, ap 
žėlusi neaiškios spalvos garba
nomis, plito abipus žandų pei
sais, visiškai' paslepiančiais auj 
sis. Tarytum išginusiame veide 
iš po sunkių antakių spigino ašt
rios juodos akys. Priplota nosis 
beveik gulė ant viršutinės lūpos, 
ūsų prilaikoma. Apatinioji-, lūpa, 
paremtą sparvos rdfdumo plaukų 
kuokštu, slėgė. ęėT^antę bumą. 
Dvigubas,-' riA'ušsjšraakras visiš
kai naikino tekįą^Ątrodė, Albos 
■galva dygsta feėsič^iš pačių. Vi
sai be IjemenS,-storoku pilvu, 
:Alba anaiptol neatrodė poetiš 
.’kai- Gi paraudusi jo nosis išda
vikiškai . liudijo .palinkimą į al- 

, koholj. Kazys tuo- įsitikino is 
pirmo karto, kai pasikvietęs į 

y savo namus, payaįšino Albą kon
jako - stikleliu r Tada pakvietė i 

kodėl estai ir kaip kurie -lietu- besileidžiančius laiptus.
- Alba neryžtingai sumykė, sker 
sakiuodamasų pilną ropinę: 
į — Gal ... dar vieną, ką?

Tą,-sykį Kazys įpylė jam ant
rąjį stiklelį/bet . kitą kartą, ne
sulaukęs kvietimo pasivaišinti, 
Alba'; pats išsiėniė kristalinę ro- 
■pine su konjaku."L»pylė stiklių- 

ličiu- . " .. : ... .. v

^lie- l ką’ PranJ°> cepse-

Estes portretas

tano ir Šv. Pe.tro. Bus atlaikytos 
Šv. Mišios už 'nukankintus kalė
jimuose ir katsetuoše, pasakant 
pritaikintus pamokslus.

- - -

Iš lietuvių tarpo buvo pagei-, 
davima suruošti Detroito vįdur- 

, , * miestyje demonstracijas, bet kaž 
' ■ Y* *

Daugiausia pasidarbavo šio mo 
terys: St. Pauliekienė, G. Va- 
liukėnienė, Z. Jocienė, E. Bra- 
žiūnienė, D. Žebraitienė, A. Za- 
karkienė, V. Šiurkienė, V/ K n. 
berauskienė, O. Kasdienė ir A. 
Lelienė. Neatsiliko ir broliai sau 
liai: P. Bukšnys> V. Rinkevičius, 
J. Kinčius, kuris tvarkė dovanų 
stalą, A. Grigaitis, B. Telečėnas, 
P. Jočius, St. Lungys ir A. Šiur-

1 kus-
u i Pinigais aukavo: Adolfas Te-. 

. Į rėsė Merkevičiai 120 dol. po 100 
J dol. — St. Buskaus Šaulių Kp., 
•į Marija ir Petras Želviai, Danu

tė' ir Stasys Petrauskai; 20 dol.
— šimanas Blaskevičius; 20 dol. 
ir nupirko lauko stalą Zelma ir 
Petras Jočiai. ■

Stovyklos atidarymas pavyko 
visais atžvilgiais gerai.

Birželio trėmimų 40-asis 
minėjimas

Detroite minėjimas ruošiamas 
bendrai su estais ir latviais; ku^ 
ris įvyks birželio 14 dienąr 12:15- 
val. sekmadienį Dievo Apvaiz-' 
dos parapijos salėje. Prasidės su 
pamaldomis 10:30 vai. visose tri- žmonės patys apie save mano/ 
jose lietuvių parapijų bažnyčio- čia žemėje, tai danguje būtų 
se — Dievo Apvaizdos, Šv, An- daug daugiau angelų.

savo kabinetą, parodydamas že-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, lit

4 RŪFESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAI, 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

U JUHLMAN, B-S^ RegUtruotai vatetininkM
TeL 476-2206 j
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viai toms demonstracijoms ū ne
pritarė; tai buvę nesunku įvyk
dyti. Žinoma geriausia yra 
tai nieko nedaryti bet,tik vado
vauti. < f

Lig šiol dar nepaaiškėjo^ kas 
bus amerikietis kalbėtojas. ^

Po oficialaus minėjimo meni
nę dalį atliks estai latvių iri— . 
tuvių, meninėj pajėgos. Lietu
vius reprezentuos populiarios 
dainininkės-Kristina irūRegina 
Butkėnaitės. — - •

Detroito ir apylinkių bei Win- 
dsoro lietuviai krečiami tiek 
bažnyčiose tiek ir minėjime skait 
■liūgai dalyvauti

Ant. Sukauskas

© Jei imti dėmesin tai, ką

damas lūpomis, Kazys tuo rne- 
„tu grįžo trumpai atsakęs telefo
nu. „Jis pamatė, draugo pasielgi
mą.' Mandagumas neleido prie
kaištauti. Ąįy

— Aha!... Gerai jeigu pats 
susiradai....

Bet nuo., tos minutės nutarė 
elgtis su svečiu visiškai kitaip- 
Albai atėjus, Kazys ji vesdavo
si tiesiai į kabinetą/kur jis jokių 
svaigalų nelaikydavo. Likęs 
pats vienas, Kazys niekad nė 
nepagalvodavo apie alkoholį ar 

"apie stiklelio išgėrimą.

404 puslapių. Persiuntimas $1.

PlRLlTw JAV TAUPYME BONUS

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS-
• • LITERATŪRA* lietuvių literatūros, meno -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 studijas, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tan- 
tiniq šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daimj 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• V1ENIŠO 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 $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-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 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• 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 $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją, Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. HaJsted St., Chicago, 
CL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį pwafunSmo tšhidnma-
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Beginąs šaiposi iš visų
Menachemas Beginąs, silpnaširdis izraelitų vadas, 

turįs labai nedidelę politinę partiją ir tiktai vieno balso 
daugumą dabartiniame Izraelio parlamente, praeito sek
madienio pavakare išgriovė milijonus dolerių kainavusią 
Irako atomo bombų dirbtuvę, laimėjo izraelitų pritarimą 
būsimuose rinkimuose, nustūmė Į šalį labiausiai pagar
sėjusį Izraelio karo vadą, nušluostė nosį arabams, pasi
tyčiojo iš visos eilės aralių bei kunigaikščių ir šaiposi iš 
visų politikų. Šaiposi iš visų, Įskaitant ir amerikiečius.

Demokratiškai ir liberališkai nusiteikęs Vilniaus žy
dų kilmės Izraelio politikas M. Beginąs, milžiniškame sio
nistų kongrese pralaimėjęs Mapai (žydų darbiečių) par
tijai, .46 metus organizavo opoziciją sionistų tarpe, vedė 
kovą pačiame Izraelyje,: 'kol gerokai apskaldė Izraelio 
darbiečius, suorganizavo vadinamą Likudo partiją, val
džion kvietė kiekvieną • izraelitą, kuris valdyti troško, 
likęs beveik vienas, valdo Izraelį, komanduoja gana gabią 
Izraelio karių grupę, griauna arabų kovos centrus ir šai
posi iš Saudi Arabijos, Sirijos ir kitų kraštų arabų vadų. 
Kol buvo gyvas Ben Gurion ir Goldą Meir, tai Beginąs 
neturėdavo drąsos balsui pakelti,, bet kai tie du Izraelio 
vadai pasitraukė iš politinės arenos, Beginąs pakėlė gal
vą, išvartė darbiečių vadus jų pačių paruoštose pinklėse, 
suorganizavo patį dešiniausią Izraelio elementą ir valdo 
kraštą.

Britų karo mokyklą baigęs apdairus karys Mošė Da- 
janas, norėjęs labiau valdyti Izraelį, negu padėti stiprius 
Izraelio pagrindus, pradžioje ištikimai tarnavo Beginui. 
Kai Dajanas įsitikino, kad Beginąs labai toli palinkęs i 
dešinę, pradėjo organizuoti savo partiją ir panoro val
dyti Izraelį taip, kaip šiandien valdo Beginąs, tai Dajano 
populiarumas visai nukrito. Rinkimai bus už poros sa
vaičių, bet šiandien Beginąs šaiposi iš Dajano ir jį kvie
čia į Likudo partiją ir bendromis jėgomis valdyti Iz
raelį, jeigu pasižadės klausyti Begino. Pačiame Izraelyje 
nėra jokios partijos, kuri galėtų Beginą nustumti nuo 
krašto vadovybės. Beginąs Šaiposi iš visų Izraelio politikų.

Beginąs yra ne tiktai premjeras. Jis taip pat yra ir 
krašto apsaugos ministeris. Kiekvienam svarbesniam 
darbui jis parenka gabesnius ir drąsesnius karius. Bū-

TRAGIŠKASIS BIRŽELIS
Lietuviai, kaip reta kuri kita 

tauta, nuo neatmenamų laikų 
yra ypatingai glaudžiai su gam
ta ir jos poveikiais suaugę. Ats
kiri metų laikai savo nauju ir 
skirtingu dvelksmu atsispindė
jo ir lietuvio dvosinės nuotai
kos bei darbo impulso išraiško
je.

Gegužės mėnesį sužaliavusi ir 
žiedais pasipuošusi gamta lie-
tuviui teikė kūno ir dvasios at
gaivą. Birželyje subrendusi ža
luma, laukų derliaus suklestėji
mas ir išbu joj imas kėlė pasiten
kinimą ir viltingą bręstančių 
gamtos dovanų džiaugsmą, gy
vai ir vaizdžiai pasireiškusį per tragediją

Joninių nuotaikingus laužus, 
dainų skambesio kupinas šie- 
napiūtes.

Koks staigus ir, baisus lūžis 
ramią lietuvių tautą ištiko 1940 
metų birželyje su tankų invazi
ja užplūdus kraštą raudonajai 
komunistinės Rusijos lavai. Pra
sidėjo baisus teroras: areštai, 
žudynės, trėmimai. Kiekviena 
diena atnešė naują siaubą. Į tal
ką okupantui atskubėjo įvairios 
piktos valios vietinės padugnės 
ir “išrinktosios tautos vaikai’'.

Po pirmųjų siaubingų metų 
tas pats birželis atnešė naują ir 
dar baisesnę tautos naikinimo 

didžiausius trėmi-

damas ministeriu, jis pradėjo organizuoti karišką ekspe
diciją į Iraką prieš tris mėnesius. Kaip Izraelio karo 
vadas, gerai suorganizavo įkaitų išlaisvinimą Entebės 
aerodrome Ugadnoje, taip jis dabar organizavo ekspedi
ciją Į Bagdado priemiestį.

Beginąs šaiposi iš visų arabų vadų. Jis nekreipia 
dėmesio Į Saudi Arabijos karalių, jis nesiskaito su Sirijos
prezidentu, jis juokiasi iš Irako prezidento, nes žino, kad 
jie nieko negali Izraeliui padaryti. Irako prezidentas Sa- 
dam Husejinas pareiškė, kad pirmą pagamintą atominę 
bombą jis išmes į svarbiausią Izraelio centrą. Didesnė 
bomba būtų mirtinas smūgis visam Izraeliui. Ko neiš
griautų pati bomba, tai sunaikintų sprogusios bombos 
nuodai. Beginąs, nevartodamas atomo bombos, išgriovė 
Irako dirbtuves, baigiančias statyti galingą bombą.

Beginąs šaiposi iš Irako prezidento ir visos karo va
dovybės, nes jis žino, kad Irakas, be bombos, Izraeliui 
nieko negali padaryti. Beginąs šaiposi iš Jordano kara
liaus. Jis važinėjo tartis su Brežnevu dėl prarastų žemių, 
bet Beginąs šaiposi iš karaliaus, nes žino, kad jis nieko 
negali padaryti. Jam nusijuokti ir iš Saudi Arabijos ka
raliaus, nes Izraelio lėktuvai praskrido Jordano ir Saudi 
Arabijos erdve, bet ir geriausi radarai šį kaitą jam ne
padėjo.

Pagaliau jis šaiposi ir iš Amerikos. Pirmi pranešimai 
sakė, kad Beginąs Irakan siuntė pačius geriausius Ame
rikos Phantom lėktuvus, tuo tarpu visą Prancūzijos inži
nierių statomas bombas sunaikino pačios Prancūzijos 
parduoti lėktuvai. Amerika būtų galėjusi imtis priemo
nių bausti, bet Beginąs prancūzų inžinierių statomam 
darbui griauti vartojo prancūzų lėktuvus. Prez. Reaga- 
nas sušaukė saugumo taiybos posėdį, bet susirinkusieji 
neturėjo ko paskelbti, kai patikrino Begino paskelbtą 
tikrovę.

Premjeras Beginąs pats vienas nutarė išgriauti ki
tos valstybės atomo bombų dirbtuvęs, nepaskelbęs karo, 
nepasižadėjęs sumokėti už nuostolius. Nutaręs kirsti Ira
kui, Beginąs šiam darbui pasiėmė paties paskirtus avia
cijos karininkus.

Beginąs parodė visam pasauliui, kad vienas žmogus, 
gerai manipuliuodamas kelių žmonių nuotaikas, gali pri
mesti savo valią ne tik Izraeliui, bet ir visam pasauliui.

Trečiadienį jis, pasiteisindamas, šūkavo, kad žydai 
neleis dar vienoms žydų žudynėms įvykdyti, visai nesi
teikęs įrodyti, kas šiandien rengiasi tas žudynes organi
zuoti. Jeigu patys izraelitai nesuvaldys Begino, jis gali 
pakenkti Izraeliui ir taikai.

mus. Tų trėmimų vaizdai, širdį 
veriančios tremiamųjų aimanos 
ir po keturių dešimčių metų te
bėra šiurpūs ir sukrečiantys. 
Akyse tebestovi graudulį kelią 
vaizdai, kai prie ištremtųjų šei
mų tuščiu namu rinkosi būriai 
“•proletariato”, skubančio grobti 
ir dalytis paliktuoju turtu. Bu
vo tada tikrai panašus vaizdo 
įspūdis į Kristaus nukryžiavimo 
metu buvusį, kai žudikai dalijo
si Išganytojo likusiais drabu
žiais.

Tarme pačiame birželyje po 
didžiųjų trėmimu staiga įsilieps 
nojęs suokalbininkų karas ir 
spontaniškai prasiveržęs tautos 
sukilimas išvijo iš Lietuvos že
mės raudonąjį tironą. Tačiau 
naujomis laisvės vilties prošvais 
temis, kurias buvo įžiebusi sku
biai sudaryta laikinoji Lietuvos 
vyriausybė, neilgai teteko lie
tuvių tautai džiaugtis. Prasidė- 
usi rudoji okupacija atgimstan

čios nepriklausomybės polėkius 
po šešių savaičių užgniaužė.

Po tre’u metu rudosios oku
pacijos — vėl lietuvių tautą iš 
naujo pvergė' rusų raudonoji 
meška, tebežudanti ir visokerio
pai naikinanti ją ir dabar. Buvo 
įvykdyti dar septyni plataus 
masto trėmimai (1945, 1946. 
1948, 1949, 1950. 1952, 1953 me
tais). Tuo -pat- metu lygiagre
čiai vyko miško brolių — Lietu-' 
vos partizanų aršios kovos su 
tautos naikintojais — okupan
tais, pareikalavusios apie 30-000 
jaunų gyvybių.

Vokiečiams praleimėjus karą. 
1944 m. vasarą grįžtant Lietu
von raudonajai armijai ir su ja 
žiauriam komunistiniam terorui, 
gelbėdamiesi nuo Sibiro trem
ties ir žiauraus sunaikinimo, kas

tik galėjo, y. ską palikę, skubė
jo į Vakarus, į nežinią. Laiki
nai palikdami viską, visi tikė
josi, kad Vakarai, sunaikinę ru
dąjį diktatorių, sunaikins ir rau
donąjį — pačią baisiausią žmo
nijos nelaimę. Deja, Vakarai pro 
są praž ūrėjo ir dabar savo di
džiąją klaidą skaudžiai apmoka.

Su didžiąją politinių bėglių 
banga, traukiančia į Vakarus, 
okupanto strategai į bėglių srau
tą įmaišė ir visą eilę savų agen
tų, kurie benamių tarpe turės 
atlikti raudonųjų darbdavių 
jiems pavestą misiją. Vieni to
kių okupanto pasiųstų “misio- 
n erių”, atlikę duotas jiems pa
reigas, grįžo okupuoton Lietu
von pas savo darbdavius, kiti 
palikti griaunamąjį išeivijos po
litinį ir visuomeninį darbą tęsti 
toliau. Jų visų darbo vaisiai 
šiandie*’ perdaug aiškūs.

Didžioji lietuvių tautos trage
dija, prasidėjusi prieš 41-rius 
metus gražiajame gamtos suk
lestėjimo .birželyje, be pertrau
kos tebevyksta, ir dabar. Jos ga- 
,lo nematyti., ...

Per tą ilgą, laikotarpį vyku
sioms ir. tebevykstančioms lietu-, 
vių tautos kančioms .prisiminti 
ir kovos del jos laisvos ryžtui 
sustiprinti Amerikos Lietuvių 
Tarybos Čikagos skyrius birže
lio 14 d...sekmadienį,, ruošia iš
kilmingą minėjimą . .paskelbta 
.tvarka. .

Ignas Serapinas

JAMES EARL RAY BIJO, 
KAD NEUŽMUŠTŲ

PETROS, Tenn.— James Earl 
Ray, nuteistas už juodžių vado 
ir civiliniu teisiu aktvvislo Mar
tin Luther King Jr. nušovimą, 
pradėjo abejo’ti savo saugumu.

Tuoj po nusikaltimo jam pavy
ko pabėgti iš nusikaltimo vietos, 
pasiekė Kanadą, bet kai nuvyko 
į Angliją, tai policijos buvo iš
aiškintas ir grąžintas į JAV.

Praeitą savaitę, jam bebūnant 
kalėjimo bibliotekoje, jį užpuolė 
trys juodžiai ir vienas baltaodis. 
Jis buvo smarkiai sumuštas ir 
peiliu subadytas. Ligoninėje jis 
buvo operuotas.

Ray dabar nenori patekti į fe- 
deralinį kalėjimą. Jis yra įsiti
kinęs, kad federaliniame kalėji
me jį tuojau nužudytų.

BAKTERIJOS GADINA 
LAIKRODŽIUS

Tropikiniuose kraštuose nau
ji jr esą gerame stovyje laikro
dėliai sustoja ėję. Pasirodo, kad 
alyvoje, kuria yra išteptos tų 
laikrodėlių judriosios dalys, pri- 
siveisia tiek daug tam tikros rū
šies bakterijų ir alyva tiek su
tirštėja, jog laikrodėlis sustoja 
ėjęs. Dabar tropikų kraštų laik
rodėliams tepti gaminama nau
ja alyva su priemaiša tam tikrų 
vaistų, kurie šias bakterijas už
muša. ■

— Jauni daktarai reikalauja, 
kad Amerikos gydytojų draugi
ja atsikratytų milijono dolerių 
šėrų, investuotų į tabako pra
monę.

— Izraelio premjeras Begin 
ima visą atsakomybę už Irako 
bombardavimą.

—- Kuveito valdžia siūlo naf
tos eksporto nutraukimą Ameri
kai dėl Izraelio atakos Irake, ta
čiau rado mažai pritarimo. Em
bargui nepritaria Saudi Arabija, 
didžiausias naftos eksporterir.

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO SĄJŪDIS v
(Tęsinys)

Šernas smarkiai gina laikraščio teisę blo
giems kunigams papeikti. Bet redaktorius baigia 
savo straipsnį, tiesdamas susipratimui aukso til
tą ir su Vytautu: jis pagiria porą pasaulyje pa
garsėjusių kunigų už jų kilnius darbus. “Varpo” 
redaktoriaus, atrodo, nuoširdus noras išlaikyti vi
sų lietuvių gerą vienybę nuėjo niekais: juodas ka
tinas viešai prabėgo tarp varpininkų ir kunigijos, 
ir ateityje, kaip matysime, įprato vis dažniau bė
ginėti.

1889 m. “Varpas” 11-ame numery, Gaidžio 
(dr. Gaidamavičiaus) lūpomis per eilę numerių 
kalbinęs lenkus, kad vienas kitam bent nekenktų, 
suveda sąskaitas su lenkais-denunciantais ir pa
čiu “Kraj”, pradėjusiu sistemingai lietuvius pulti. 
Jo bendradarbis Lietuvoje kažkoks Vitortas bene 
pirmasis prisegė varpininkams litvomano etiketę.

“Varpas” tame pačiame numery paskelbė, 
kad nuo naujų metų pradėsiąs eiti “ūkininkas”.

širmuosius savo metus ’’Varpas” baigė ne be 
' T '< įraukti gėlesnių laikų. Vaizdžiai kalbė
damas. iis ko, kad, “iszlipdamas į 1890-ųjų mo
ki krantą, br o jame sutiktas neskaitlingo lietų

jų būrelio”, i - kurio kaikas dar mošesi ir pabėg

ti ;bet būrelyje nebuvę nė vieno, kad norėtų į išli
pusius pasmėgdyti akmenimi. Gerai kad ir tiek.

i Kiek buvo paaiškėjęs per tą trumpą laiką pa
čių varpininkų veidas? Reikia pasakyti — labai 

'nedaug. “Varpas” vis dar neturėjo jokios progra- 
' mos. Svarbiausias jo “mieris” — lietuvystė, lietu- 
‘vių tautinės sąmonės ugdymas tuo tarpu tenki- 
: nosi tvirtinimu, kad lietuviai nori būti lietuviais, 
(išlaikyti savo kalbą, patikrinti jai šiokias tokias 
'teises savame krašte ir svarbiausias siekimas 

atgauti lietuviškąjį raštą savomis raidėmis. 
.“Varpo” pastangos suburti lietuviškon vienybėn 
1 visus, ir sulenkėjusią bajoriją, — atrodė berg
ždžios. Nepavyko viename bare išlikti ir su savais 
kunigais: tie nesitenkino varpininkų palankia 

i bažnyčiai tolerancija, net kišenėje nešiojamais 
• škaplieriais ir tikrumoje iš jų reikalavo būti klus- 
’ niems katalikams. Kai to nesulaukė, nusigręžė vi
sa nugara ir, atrodo, visiems laikams. Politiniu 
klausimu, nors rašė ir spauzdino Tilžėje, žandaro 
necenzūruojami, sakėsi lojaliais carų irrų>erijos 
“ūkėsais” ir tik kukliai minėjo savo norus bei kuk
liai reiškiamas teises. Politinio Lietuvos savaran
kiškumo mintis atrodė beprotiškai drąsi. Pirmų
jų metų “Varpas” nespėjo arčiau prieiti nė prie 
vieno “gaspadoriško” reikalo, bet jų neužmiršo, 
pasiryžęs leisti “Ūkininką”. Labai nedaug. Politi
nės drąsos caro Aleksandro III tamsios reakcijos 
metais gal ir netektų iš varpininkų reikalauti, bet 
lietuviškoji sąmonė turėjo sparčiau bręsti ir su 
platesniu užsimojimu. Gal ir dėl to nebrendo. kad 

“Varpą” skardenęs inteligentų būrelis buvo itin 
kuklus, jo tarpe buvo Įvairių pažiūrų bei simpati
jų žmonių arba ir visai neparyškėjusių. Laikraš- 
tin teko viską dėti, kas buvo gaunama, ir dėl to jo 
veidas — kaip lauko gėlių bukietas. “Varpo” stu
burkauliu ir ateityje žada būti Vihcas Kudirka.

* *

Kiek pirmųjų metų “Varpas”, kad ir visko 
pridėliojęs, daro gyvo laikraščio Įspūdį, pažymėtą 
keliamų klausimų, kad ir atsitiktinių, Įvairumu ir 
net aktualumu, tai jau sekančiais metais jis silp
nėja ir 1892 metais pergyvena krizę, sunkiai ko
vodamas už savo egzistenciją. Sumažėjo korespon
dencijų. Laikraščio turinyje maža Įvairumo; tik 
dalis straipsnių gyvenimiški. Skaitytojai nepas
tovūs ir jų nedaugėja; tarp pastoviųjų skaitytojų 
tėra vienas kunigas. “Varpas” nerodo, kad jo ry
šys su kraštu stiprėtų.. 1892 metų, “Varpo” 6 nr. 
straipsnyje “Graudi teisybė” rašoma:

“Kada atverti knygas, kur surašyti adresai 
,bei vardai “Varpo” skaitytojų,... tai su dideliu 
J pasistebėjimu patėmyji didelei graudų dalyką: be
veik kasmets skaitytojai mažinasi... Ypatingai 
tai duodasi patėmyti šįmet. Tikrus inteligentus 
skaitytojus “Varpo” šįmet beveik galėtum suskai
tyti ant pirštų; didžiausia dalis šiometinių skai
tytojų yra mažesnio apšvietimo parubežiniai gy
ventojai ir amerikiečiai (ne inteligentai). O kaip 
euriosum galima pridurti, kad tarp šiometinių 
skaitytojų yra tik vienas kunigas iš Europos”. 

į Ir sekančiame “Varpo” numery dar priduria- 
ima: “Arčiau .prisižiūrėjus tam judėjimui (lietu
vių), lengvai užtėmisime, kad jis taip lėtai pir
myn eina, kad pesimistui gali pasirodyti, jog mes 
ne žingsnio pirmyn nenužengiame”. Ne iš gero 
V. Kudirka “Tėvynės Varpuose” beveik kas kelin
tas numeris vis puola lietuvius inteligentus, kad 
apsileidę, savanaudiški, šiaudadūšiai, užmiršę pa
reigą vargstančiai tėvynei. “Apie tokius mūsų po
nus, kurie moka rašyti — sako V. Kudirka — rei- 

,kia vaikščioti klupčiomis, galvą nulenkus ir tik 
(kada nekada švystelėjant baltiniais akių, paver
tus jas aukštyn. V. Kudirka, tas “Varpo” stubur
kaulis ir jo įkvėpėjas, kartu su redaktoriumi kė- 

. lę viso darbo naštą, kas kelintas numeris pavarto 
I prieš inteligentus “baltiniais akių” su vienokiu ir 
neigiamu rezultatu, ir tas vaizduoja darbo sąly
gas beveik per visą “Varpo” egzistencijos metą.

Praėjo dveji metai ir 1894 metų pabaigoje 
“Varpas” galėjo kiek atsikvėpti: sustiprėjo ir 
bendradarbiais, ir materialiai. Nepaaiškina dėl 
ko, bet pagalba atėjo, atrodo, iš jaunimo, pirmiau
sia iš maskviečių lietuvių studentų. Įvykusi inteli
gentų konferencija, priimdama eilę sprendimų 
ateičiai, nutarė, “Varpą” laikyti visos lietuvių 
inteligentijas Europoje organu.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos. Chicago, til Thursday, June 11, 1981
<



ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kktoK 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų

- rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 

’ puslapių.
Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 

šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

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

DR. PAUL V. DARGis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community kllMke*" 
Medicinos direktorius

S. AUnkelm R< Westdrofer. H 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ♦»

SUSIRINKIMU

T»L: 542-2727 arki 542-272?

TEL. 233-5893

DR, A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Lietuvių Našlių ir Našliukų Drau
giško kluuo susirinkimas įvy&s penk
tadienį, biržeLo 12 a., Vyčių saleje, 
47th SL ir Campbell Avė. Pradžia 
6 vai. vak. Bus užkandžių. N anai 
prašomi gausiai dalyvauti.

N u t. rast. E. McNamse

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

261b W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko ūkimus 

ir “contact lenses”.

Amerikos Lietuvių Piliečių Pašal
pos klubo pusmetinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, birželio 
14 d., 1 vai. popiet Anelės Kojak sa- 
Įėję, 4500 S. Talman Avė. Nariai kvie
čiami atsilankyti. Yra svarbių reika
lų aptarti. Nepamirškite užs.moketi 
duoklės, kad neliktumėte suspenduo- j 
ti, nes po šio susirinkimo klubas turės ‘ 
2 mėnesių atostogas; reikalui esant, 
kreipkitės į finansų raštininkę Ber- 

. nice Žemguiis tel. 847-z879. h o susi- 
•nnkimo bus vaišės.

Rose Diožgalvis, rast.

Ur. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURG'JA 
2656 WEST 63rd STREET 

balandos; antrada 1—4 popiet, 
ketvirtad. a—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Rszidencijos talaL: 443-5545

Žemaičių Kultūros klubo pusmeti
nis narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, birželio 17 d., 1 vai. popiei 
Aneies KojaK salėje, 4500 So. Tal
man Avė.. Nariai prašomi atsuankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarei. Po šio 

. susirinkimo klubas turės 2 menesių 
| atostogas. Reikalui esam, kreipk-tės 
; i valdyoos narius arba į Rožę Didžgal- 
! v.s, tel. 927-8660. Po susirinkimo bus 
vaišės Rožė Diazgaivis, rasr.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

„ 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

i
1

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. ‘let 925-8063

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996
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Laidotuvių Direktoriai

Dail. Mikalojus Ivanauskas Vilniaus Vizija
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CHARE
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika & Evans

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

Kriščiūnas pakvietė mane paly
dėti ir pasimelsti už savo arti
mą bendradarbį St. Antanaitį. 
Mes sivvenome Seedorfo stovyk- 
loję anglų zonoje.

Kelionės metu išsikalbėjome, 
kad mudviejų bemaž panašus 
likimas. Per f as, per nefas siekė
me mokslo. Pasiekėme gana 
aukštokų kategorijų. Neblogai 
įsikūrėme Amerikoje. Agrono
mas J. Kriščiūnas išmokslino . 
šeimą ir sudarė neblogas gyve
nimo sąlygas.

Agr. J. Kriščiūnas su St. Anta- 
naičiu dirbo net vienoje darbo
vietėje. Tikri likimo draugai.

kinau. Ji man buvo arti prie šir
dies ir daug padėjo visokiuose 

. reikaluose.
Aš Jos labai pasigendu, nes 

kas savaitę ją aplankydavau, 
pasiguosdavom ligoj. Kol buvo 

j sveika, tai jos namai būdavo 
Į mano kelio galas. Visada pasitik
davo su linksma šypsena. Dabar 
to jau nebėra, stovi buvęs na- 

! mas, pakeitęs išvaizdą. Jau kiti 
žmonės ten gyvena, o mano Ma- 

' rytės nebėra. Išsiskyrė amžinai 
• ir iškeliavo ten, iš kur niekada 
i negrįš. Aš Jos vis labiau apgai- 
! lestauim

Yra užprašytos šv. Mišios bir
želio 11 d., 7:30 vai. ryto. Pra- 

Į sau drauges ją prisiminti mal- 
■ do’je. Metinės bus Šv. Jurgio 
( bažnyčioje. Ji mirė birželio 8 d.

Ilsėkis, mieloji, šaltoj žemėj, 
o mums palieka prisiminimai. 
Mes Tave labai mylėjome.

Artima draugė —
Rožė Didžgalvienė

7^77^7^

KINIEČIŲ SKALBYKLA

San Francisko priemiesčio 
bare susitinka italas ir kinie
tis. Prie stikliuko užsimezga’ 
pokalbis ir toliau nugeriant 
italas pasididžiuodamas ima j 
pasakoti, kad jo tautietis Ko
lumbas atrado Ameriką.

— Tai netiesa! — atsiliepiu 
kinietis. — Kiniečiai Ameriką 
atrado kelis šimtus metu pries 
Kolumbą.

Italas nenusileidžia ir ginči-
ne- 
už-

jasi toliau. Ginčas tęsiasi 
baigiamai ir galop italas 
klausia kinietį:

— Jei tu taip tvirtini, tai
I dėl čia nebuvo kiniečių kai

Marijona Zolpienė

Jau prabėgo metai, kai nete
kau mielos draugės, kuri buvo 
gera kaip motina ir patarėja. Ji 
„hip pat buvo pavyzdinga vei
kėja. Iš jos aš daug ko pasimo-

ko- 
at-

veikę? — 
Kai kinie- 
visi vieti-

vyko Kolumbas?
— Ką jie čia būtu

Atsakė kinietis. —
čiai čia atvyko, tai

Įniai gyventojai vaikščiojo nuo- 
Į gi, tad jie apsižiūrėję kad čia 
nėra jokio biznio, iškeliavo at
gal.

VOr

“Lietuvos Aidai

VANCE FUNERAL HOMI

\ kštės automobiliams pastatyti

AN VANCE ir GEORGK SŪRINI

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p 
iš WITS stoties, 1110 AM banga

2646 W. 71st Street

PATS SKAITYK IR DAR Kl- | 
TUS PARAGINK SKAITYTI J 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” F *

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL AM.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Felef.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Mirė Stasys Antanaitis
Birželio I dieną mirė Stasys ' 

Antanaitis, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Amerikoje išgyveno 
31 melu-. Gimė Lietuvoje, 
Pumpėnų -.alse., Panevėžio aps.

Pasiliko’ dideliame nuliūdime: 
žmona Elena, sūnus Linas, mar
ti Alma, keturios dukterys su 
šeimomis ir kiti giminės ckup. 
Lietuvoje.

Priklausė Krivūlės policininku 
ir Pensininkų draugijoms.

Buvo pašarvotas Vasaičio- 
Butkaus koplyčioje, Ciceroje. 
Birželio <8 d. 9 vai. palydėjome

bažnyčią. Gedulingas mišias 
atnašavo kleb. J. Stankevičius 
su dviem asistentais. Kun. Rut
kauskas pasakė gražų pamokslą. 
Mišių auką n:šė anūkėlės: Dan
guolė ir Alytė. Nemažai ėjo prie 
šv. Komunijos. Solo giedojo 
d ktė Ugenskienė, P. Ragienė. ' 
Vargonais grojo muzikas Skri
dulys.

Į šv. Kacnnicro Lietuvių ka
pines Įialydėjo apie 20 mašinų. 
Ladojimo apeigas atliko klebo
nas J. Stankevičius. Sugiedojo
me “Marija, Marija”.

Š:’ma, palaikydama trad ei 
į-s., pakvietė į restoraną (ant 
(i3 g-vės prie 42nd St. West).

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
nuję koplyčių laidojimo šermeninė

< Patarėjai ir laidojimo diiekloriai:

?

į

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

iENIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

No. 79

by Martha Logan

$ Gyvenam kaip meška lau
že, tik pilvas valgyti prašo, o 
sriubos — nė lašo.

t

i

Uil ž». HALSl'ED STREET Teu lArdj 7-1911

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50th Ave^ Cicero, I1L Tel: OLympic 2-1003

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

f
Tel.: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK DR SŪNŪS -

3

I1

AM8ULANSO
PATARNAVIMAS

1 1 
i

Chicago*

Lietuviu 

ucidotuviq 

Direktorių 

A^ocuujjof

£3

■
'2

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

5

■r
>

!

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i
i

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, HL 874-4411

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVE.

Dalyvavo apie 50 asmenų. Pasi
vaišinę, padėkoję, 1:3O vai. po
piet skirstėmės Į namus,

Tau, St. Antanaiti, tebūna 
lengva ši svetinga šalelė! 

* * *
Agronomas ir miškininkas J.

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM5 Tablets are 
50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

For dinner sometime soon, prepare a frozen Butter Basted 
Swift’s Premium Turkey Roast with Giblet Gravy as directed 
on the package. Serve it with Apple-raisin Stuffing and garnish 
the turkey platter with spicy apple rings.

To make the rings, core 6 small red-skinned apples and slice 
into 12 half inch slices, saving the top* and bottoms for the 
Apple-raisin Stuffing. Brush slices with iemon juice and place 
in a shallow baking dish. Combine the grated peel from one 
lemon and the juice from half a lemon, 1/2 cup water, 1/4 
cup each granulated and brown sugars, 1/4 teaspoot cinnamon, 
and 1/8 teaspoon each ground cloves and nutmeg, bring to a 
boil and simmer about 10 minutes. Pour over apple sixes. 
Bake with the roast in a 375°F. oven 20 to 25 minutes. Cut 
rings in ha?ves and arrange around roast with sprigs of parsley.

Apple-raisin Stuffing 
Yield: 4 servings (4 cups'

1 egg, beaten
1 teaspoon grated errhnga 

peel
Juice from grated 

orange plus water ; 
to make 1 cup 
liquid

1/2
3

eups masoned dry 
bread cubes for 
stuffing

cup diced red appk
(unpared)

cup raisins
tablespoons melted

butter
Place bread cubes in large mixing bowl. Combine remaining 

ingredients and add to bread cubes. Toss to combine. Plac* 
mixture in a 1 quart casserole, rubbed with butter. Bake 
uncovered with roast in a 375°F. oven for about 30 minutes.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVE. TeL: YArdi 7-3401

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Thursday, June 11, 1981



Jono Kreivėno knvgcs redaktoriaus 
Edmundo Jasiūno žodis

Dirželio 6 <1. vakarą, be jdo-Į b^t aprašomos 
maus Prano Povilaičio žodžio, 
inž. Edmundas .Jasiūnas, Jono 
Kreivėnu knygos “Mirties lage
riuose ir tremtyje“ redaktorius, 
susirinkusiems

Ci.'.r.cx

i 
i

; koncentracinio 
scenos yra tiesiog sukre- 

dramatiškos.

želio 13 d. 7:30 vai. vak, New 
Yorko lietuvių Kultūros židiny
je. Taip pat dalyvaus sol. Ange
lė Kiaušaitė. REAL ESTATE.—Mokytojos Sofijos Pa’ionie-' 
nės paruoštas jaunimas atliks! 
dalį meninės programos birže- 
lio 11 d. 12 vai. šv. Antano pa-j 
rapijos salėje, minint lietuvių 
tautos naikinimų.

— SLA 134 tos Moterų kuopos 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
'šeštadienį, birželio 13 d., Chica- 

’ go Savings bendrovės patalpose, t 
6201 S. Western Ave., 12 vai. 
Visos narės kviečiamos gausiai 
dalyvauti. t Valdyba

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

jei ši svarbi 
išversta j kitasnebūtų

:s, knygos pabaigoje patai- ‘ 
Tie 26 puslapių apimties san 

trauką smulkesniu šriftu, ang-1 
1 šk J. Santraukos kalbą lygino 
p lė Tričytė. Buvo gautas ir ■

Mieli Jono Kreivėno knygos j JAV-Kongreso bibliotekos korte-; 
leidėjai, rėmėjai, prenumerato
riai, viešnios ir svečiai

Prieš keletą metų man teko 
pirmą kartą surikti Joną Krei
vėną ir klausytis jo vaizdžių pa
sakojimų apie pergyvenimu^ 
sovietiniuose griežtojo režimo 
koncentracijos lageriuose ir trem 
tyje, Kazachstane. Tad\ ir kilo 
man mjgtis, kad tie jo atsimini- 

svarbus mūsų tau 
mtėjimų dokumentas ir,

papasakojo jdo-! kalb 
mių davinių apie patį autorių pino 
ir knygą.

Štai inž. Jasiūno žodi>

N*m*L žamš — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žatr.i — PardavlwN 
sthAL ESTAT1 FOR SALI

mai 
f tos

kad jiė išliktų ateinančioms kar
toms ir istorijai, turėtų būti už
fiksuoti knygos formoje. Kuk
lusis p. Kreivėnas pradžioje spy 
rėsi, kad tie jo pergyvenimai gal 
niekam nebus įdomūs, nes tai 
jau esanti gana tolima praeitis. 
Be toj jis esąs buvęs tik Lietu
vos policijos valdininkas, o ne 
koks patyręs rašytojas. Paga
liau, ir kitų paragintas jis suti
ko, ir mašinėle parašė keletą 
šimtu puslapių savo atsiminimų. 
Tiesa; kai kurias rankraščio vie
tas teko trumpinti ar suteikti 
kiek lankstesnę formą, neiškrei- 

• piant minties, kas, tikiuosi, man 
dalinąi navyko.

Turime jau keturių moterų, 
buvusiu Sibiro tremtiniu, atsi- v w
minimų knygas: tai p. Tautvai
šienės, Barboros Armonienės, 
Stefanijos Rūkienės ir Elenos 
Juciūfės knygos, ši Jono Krei
vėno knyga yra pirmoji, para-

! lės numeris.
Senesniajai išeivijos kartai iš- 

’ keliaujant anapus, lietuviškos I 
knygos kelias kaskart tampa vis J 
sunkesnis: skaitytojų skaičius 
vis mažėja, o spausdinamo kaš
tai auga. Pačiam autoriui gyve
nant tik iš labai kuklios pensi
jos. knygos išleidimo finansavi
mui teko ieŠkotį. kitu fe^hų. Bu
vo sukviestas knygai lėisti komi-: 
tetas, į kurį įėjo Stasys Vanagu- 
nas, Anupras Tamulynas, Vik
toras Kožica, Jonas Tričys, na 
ir mudu su Kreivėnu. Komite
tas turėjo apie šešetą posėdžių. 
Iš fondų jokios paramos negau
ta. Turiu . pažymėti, kąd komi
tete daugiausia pasidarbavo pats 
knygos autorius, kuris, be rank
raščio paruošimo, turėjo išsiun
tinėti šimtus laiškų bei rūpintis 
ivai^nis kitais reikalais.

knyga bus lietuviškos visuome- [ 
nės mielai priimta, perkama ir 
skaitoma, ir jai neteks ilgai gu
lėti sandėliuose. Ačiū visiems.

—Joana Danilevičienė iš Mar 
quette Parko, dėkodama už dr. 
Zenonui Danilevičiui nekrologus 
bei aprašymus, atsiuntė $30 auką 
Naujienoms jo atminimui. Dė-

Paieškojimai
Paieškomi VLADAS VENG- 

Į RYS ir jo žmona MICHALINA, 
I.kilę'iš Jurbarko, buvo Vokietijoj, j 

—Dėkui Kazimierui Aleksan-f *r ALBERTO KALUNTOS 
kilusi iš Biržų apskr.

Rašyti:
E. M.
% Naujienos 
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

dravičiui, Sunny Hills, Fla., už suo>

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

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

nsv RCSIŲ 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- 

’ J ninės ir universiteto. $130,000.
J’ j MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildu- 

se- rni vienetai. Didelis garažas. Niar-
quette Parko centre. $75,000.

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

$69,000.

Šią atsiminimų knygą, pagal 
įvykių eigą, suskirsčiau į ketu
ris skyrius: L Lietuvoje (pirmie 
ji bolševikų okupacijos, metai),
II. Mirties Lageriuose (šiaurės 
speigračio — Pečioros ir Vorku
tos, o taip pat Pavolgio sritys).
III. Tremtyje Kazachstane ir IV 
Sunkūs kelias į laisvę, veržian
tis i laisvuosius Vakarus. Nors 
visi knygos skyriai yra įdomūs.

Į komiteto lėšų telkimo pas
tangas patriotinė visuomenė re
agavo labai gyvai ir dosniai. Tik 
garbės leidėjų, rėmėjų, garbės 
ir reguliarių prenumeratorių dė
ka buvo įmanoma šią knygą iš
leisti, ją atspausdinant ant ge
ros rūšies popieriaus, įrišti į kie 
tus viršelius bei duoti jai gražu t
aplanką. Viršelį ir aplanką be j KUh 
atlyginimo nupiešė dail. Tričys. j

Reiškiu padėką visiems kny-l 
gai leisti komiteto nariams, su | 
kuriais buvo malonu darniai 1 
dirbti. Ypač malonu buvo dirbti 
su pačiu autorium. Dėkoju spau 
dai ir radijo valandėlėms, kurios 
ap’e šios knygos išleidimą pa-1 
garsino mūsų visuomenei. Ypa
tinga padėka priklauso Jums, j 
mieli šios knvgos finansiniai rė-} •/O *
mėjai. Be Jūsų nuoširdaus dos
numo ši knyga nebūtų išėjusi į 
pasaulį, kad liudytų apie tūks
tančių mūsų brolių lietuvių kan 
čias ir mirtį. Tikiuosi, kad ši 1

— Pranas Telsinskas, Milwau
kee, Wis., pratęsdamas prenume 
ratą, savo gerus linkėjimus at
lydėjo $10 auka. Povilas Malzins 
kas iš Los Angeles, Cal., atsiun
tė $4 kalendoriui. Dėkui.

— Joseph Krasinskas, Worces
ter, Mass., visuomenės veikėjas 
ir spaudos bendradarbis, birže
lio 1 d. sūnaus Algirdo ir mar
čios Julijos Krasinskų namuose 
atšventė 86-tą gimtadienį. Dėko
dami už bendradarbiavima ir v 
visa gera, nuoširdžiai sveikina
me, linkėdami geros sveikatos.

V 7 j
ankstybą prenumeratos pratęst-1
mą ir už $5 auką. >

— Vincent Thomas, Caldo,
Md., prie prenumeratos pridėjo i
$5 auką. S, P. Alescikas iš St. •
Petersburg, Fla., atsiuntė du db- j
lerius už kalendorių. Dėkui. j

— C. K. Rakūnos, Santa Mo-j
nica, Cal., pratęsdamas prenu-l
meratą, parėmė. Naujienų leidi-!
mą $5 auka. Dėkui. 1 išsikovojo Marquette Parko —

T . . r m -y -n • ’ tai-p Western Avenue ir Cali-
— lietuviu Istoriku Draugu r. „ t z .. \forma Avė. — 69-osios gatvės!jos ir Sveksniskiu Draugijos _ge-; , ... . r . , . j.... ! v • v\. o// a • j pakeitimą j Lithuanian Plaza i guzme įvyks birželio zl d. Atei-* r t T ri • 7?. . i t + ‘ Court. Jau kiek pirmiau Martininku namuose prie Lemonto. • . ri - , , , J

o • j i c i tv quette Parko maža dalelė — at- Programoie dalyvaus sol. Da-. . .
T-r - - . siremianh į Dariaus ir Girėno pa-lia Kucemene. ■ 1

i_____ ___________ ............ :
— Kurtas Vėlius išrinktas Ma- uanian Plaza. Deja, ši vietovė ko- J

žosios Lietuvos' Lietuvių Drau- kiueše nors versliniuose skelbi- 
gijos pirmininku-, Algimantas. muose nėra kaip paminėti, bet 
Kiemaitis — vicepirm.. Mikas , su gatvės pavadinimu tai jau ki- Brja}iton Parke. $57 700. 
Nagys — sekr., Vilius Trump- Į tas reikalas.
jonas — ižd., Algis Regis — ypa-; K . . .’ Viena karta per spauda iautingiems reiKalams. , vj buvau raginęs musų kietaspran-

— Rašyt, ir teatralė Birutė j džius verslininkus atsiminti ko- 
Pūkelevičiutė dalyvaus Baisio, i kioj gatvėj Marquette Parke jie 
jo Birželio aukų minėjime bir-. turi savo verslovietes. Pasirodo,

Užsispyrę 
verslininkai

Prieš metus marketparkiečiai

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

Pirkite senoviškai
© 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs* ra- 

j diatoriai, gazo šildymas. Mar-
- Į ^uette Parke. Sena kaina $52,000 

minklą — buvo pavadinta Lith-! 
g 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.

> Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

D Ė M E S I O
62-80 METŲ AMZ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kxizie Avenue

Tel. 776-8505

ARVYDAŠ KlELA M* 
' 6557^S/Tqlman Avenue

4 -Chicago,H <50629 : ?

INSTANT 
CASH
> GOLD

Old Broken Jewelry
’** //< Watches, Bracelets, r " L

> r Pins, Rings, ---- —-^
Class Rings, Dental Gold... Any Karat

Turn įtinto CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Qraw Interest.

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

MIX ’n MATCH
J4KT GOLD

Neckchains 
z and Bracelets

Earrings, Charms, 
Religious Medals

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 — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ __

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

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

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

$8.00

34.00
$3.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu ęratemaltnė or- 

ganiiacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metua

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

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdrauda savo nariams.

ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis S^A neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gal! 
Susivienijime apsidrausti iki 310,000.

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

SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: u< 
$1,000 apdraudė* sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i ravo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

H7 W. M.
TeL (111) MJ-W11

j tai buvo tik balsas tyruose šau- 
j kiantis. O gal užtai, kad tas para
ginimas tilpo tik Naujienose?

Kiekvieną savaitę, kas sekma
dieniais lanko Marquette. Parko 
lietuvišką bažnyčią, gali kiekvie
nas Įsitikinti, kad parapijiniame 

‘ biuletenyje Lithuanian Plaza Ct. 
verslovininkai tebesiskelbia savo 
verslų vietoves esančias tik 
69-toj gatvėj. 

Į
Tas pats ir ne bažnytinėje 

spaudoje, išskiriant tik Naujie
nas. Tenka labai stebėtis, kad 
tokios nemažos krautuvės, kaip 
“Parama”, savininkai, nors jie, 
kaip žinau, tikrai gerbia tą. kas 
yra lietuviška, visdėto neatsikvo- 
šėja kur jie prekiauja ir laikraš
čių skelbimuose vis pyškina 69-tą 
gatvę.

Į Reikia tikėti, kad šių metų lie
pos mėnesį įvyksiančiame Lith-

| uanian Plaza Ct. kermošiuje jie j 
Į tikrai bus paklausti, kaip ši 
t gatvė vadinasi.

Juozas žemaitis

IŠRADĖJO IŠRADĖJAS
— Ką tamsta skaitai žymiau

siu Sovietų mokslininku? — 
klausia amerikietis ruso.

— Daugumas tvirtina, kad di- 
! džiausiąs Sovietų mokslininkas 
’ išradėjas yra Popovas, kuris iš
rado radiją, televiziją, 'helikop 

, terj ir atominę bombą. Bet aš ; 
' esu nuomonės, kad didžiausias 
yra Pruškinas...

| — Dėl ko Pruškinas? Kas yra 
(tas Pruškinas?
Į — Tai tas, kuris išrado 
povą...

GABI MATEMATIKĖ

V ALOIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

PARDUODU Už $80,000 
STATYBAI KOMERCINĮ-

KAMPINĮ SKLYPĄ 
132'—9'4” prie 6900 W. 87th St. 
ir 80’—0’’ prie S. New England 

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

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

MISCELLANEOUS 
J vairūs Dalyk*!

T & 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

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj*. 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina 53.00.

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 Wsst 5<Hh Street 
Tek REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenua, 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5930 į

M. i l M X U 5 

bžstary Rublis 
INCOME TAX SERVICS 

4259 S. Mipfcwood. T«l. 254-745C ! 
Taip pat daromi vertimai, giminly į 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- i 

iymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERSPOUCY
?. Agent > i
32OS56 W. 95th St f jsT

Evarg. Ftrk, 111. I 
60642, - 424-M54 V"’“7V

State

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 n To iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to< 

arba pagal susitarimą. 
Tdęfonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbe valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. šeštadieni nuo 4

9 vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą. I

Tci 776-5162 arba 776-516J i
2649 West 63rd Street

Chicago, Hl. 60621

MUZIKOS KAMBARYS
— Sakai, kad šis yra jūsų 

muzikos kambarys, bet aš jame 
nematau jokio muzikos instru- 
instrumento,

— Mums jis nereikalingas — 
tris iš šio kambario meg geriausia 

j girdime mūsą kaimynų radiją

Po-

— Jeigu aš tau duočiau 
lėles, tai tu turėtum 6 lėles.

— Ne, ponas mokytojau: aš ’ grojant, 
turėčiau septynias, kadangi vie-j 
ną jau turiu. 6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, June 11, 1981




