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Jver One Million Lithuanian 

In The United States

REAGANAS KALTINA KONGRESĄ

i ’ PAREIŠKIMAI AIŠKIAI RODO, KAD MEDAUS 
I ’ MĖNUO JAU PASIBAIGĖ

WASHINGTON, D.C. — Ant
radienį prez. Reaganas turėjo 
trečią spaudos konferenciją, b-1 
gi pirmąją po atentato, įvykusio 
kovo 30 dieną. Po pareiškimo, 
liečiančio Amerikos ekonominę 
politiką, jis atsakinėjo į kores
pondentą klausimus, kuriuos 
galima pavadinti nusistovėjusia 
spaudos antrašte “Iš visur ir 
apie viską"“. Tačiau pagrindi
niais dalykais buvo Amerikos 
vidaus gyvenimo klausimai.

Prez. Reaganas pakaltino de
mokratų kontroliuojamus Atsto
vų Rūmus, pavojingai žaidžian
čius. sena išlaidumo "politika, 
nors jau skola priartėjo prie tri
lijono' dolerių. Tačiau Kongresas 
sumažino tokias pateikto biudže
to pozicijas, -kad visas ekonomi
nis planas būtų nepatrauklus ir 
nepriimtinas. Jis jau padarė nuo
laidų mcJkesčių mažinimo plane 
ir. daugiau nedarys, nes ąmonės 
davė jam įgaliojimą, išrinkdami

79 nuošimčiai -amerikiečių pasi
sakė-už jo ekondminį bei mo
kesčių mažinimo ;plang.-

Atskirai paminėtinas Atstovų 
Rūmų pirmi-dtnkalūĄThomas P. 
O’Neill; Jr.yldėnjcį^rata'š iš Mas- 
šachuseftš.- Jis'krįiikžiTO "|>ęr te
leviziją -Reaga'no- mbkęšfjų ma
žinimo jjlahą' ir jį' patį pavadino 
nesimpatiškų -vidutiniam' 'artėti- 
kiečiui. Pręz. Reągknas'tai pa
vadino demagogija' 'ir;. ragino 
dirbti atsakingai1 bei. garbingai. 
Pirm. O’Neill pareiškė,'kad pre? 
zidentui nedera^7vartoti tokių iš
sireiškimų ir, kad medaus mė
nuo jau pasibaigė. Atstovų Rū
mų Biudžeto komiteto pirmihin- 
kas James R. Jones (D., .QWla.) 
prezidento. Reagano parakinius 
spaudos konferehcijoje pavadi
no keistais ir atsilikusiais nuo 
informacijos. ; ;:

Svarbiais prez. Reagano pa
reiškimais reikia laikyti dar 
šiuos: , Z

• Jis sušvelnino’ pareiškimą 
dėl Irako atominio reaktoriaus 
bombardavimo, sakydamas, kad 
yra linkęs tikėti Izraelio prem
jero Begin paaiškinimu;

• Po atentato jis yra pilnai pa
sveikęs, tačiau peranksti daryti 
sprendimą, ar kandidatuoti se
kančiam terminui;

Jis yra priešingas negaty
viai propagandai rinkimuose;

• Amerikoje, veikia vįrš 20,000
ginklų kontrolės įstatymų, kurie 
nesulaikd nuo ginkluotų nusikal
timų. t£t

JIMMY CARTERIS 
PADEDA ŽMONAI

PLAINS, Ga. — Jimmy Car
ter, buvęs prezidentas, namuose 
yra labai geras virėjas, — pa
reiškė jo žmona Rosalynn. — 
Jis labai dažnai išverda maistą 
geriau,- negu aš išverdu.

Buvęs' prezidentas nėra “pro
fesionalas” virėjas, bet jeigu ky
la reikalas, tai ir skanų maistą i 
gali išsivirti.

Buvęs prezidentas nesirengia • 
niekur važiuoti. Jis jau yra su-1 
kaupęs daug’medžiagos atsįmi- j 
nimams rašyti. Jo nuomone, pats į 
didžiausias politikas buvo' prez. 
Truman as., Pirmon eilėn, Cafte- 
ris nori surašyti savo susitiki
mus su prez. Trumanu ir kitais 
jo šeimos - nariais. 1

Vėliau jis rengiasi Įtiek pla
čiau papasakoti, kaip jam- teko 
imti atsakomybę už nepavykusią 
ekšpediciją Irane,- nors jis pats 
nieku o prieitos nelaimės'mebuvo 
prisidėjęs.

SEKRETORIUS DALYVAUJA PIETŲ 
AZIJOS VALSTYBIŲ KONFERENCIJOJ

RUGPJŪČIO MĖNESĮ AMERIKON ATSKRENDA 
KINUOS KARO VADAI GINKLŲ APŽIŪRĖTI

■ Kansas mieste iškrito labai daug; lietaus ir užliejo didelių namų rūsis.

1

ATGAUS PERMOKĖTUS ’
. ^įyPINIGUS - - '

T ' Y 'įLouisiąnos -tei^įnas
tūrąliųjų dujų bęndfff

$90 milijęSįĖ JSi^ągoje-rdūjas. 
perka' iš Peoples G^^endrovės 
virš 882,000.’ asmenų.KJ^ 
po 12 dolerį^. ' '

- .Minkąyrrarijo 
t- 'daug.pĮsĮcįr;

IRANO PARLAMENTAS SVARSTO . 
PREZIDENTO BANISADR LIKIMĄ-

ABEJOJAMA, KAD MULA CHOMEINI NORĖTŲ 
PUOLAMĄ PREZIDENTĄ GINTI

TRHRHĄNA3. — Irano par- 
Įgijęs didesnės galios,

Y^^^&idienį pradėjo svarstyti pre- 
.. . , 'zidęnto Bani Sadr likimą.

fili f Ir.aa^'.mulos, pasivadinę fun-
-. danfentalistais, pačiais teisin-> apie. . ‘ . . ir -i - t • -~ ’ giausiais Korano aiskmtojais, AS

rovės jtraukė i parlamento darbotvar- 
aus k‘ Prezidento Bani Sadr veiklą,

® i nekreipiant jokio’ dėmesio į par
lamento principinius nutarimus' 
Mula Chomeini pareiškė, kad 
jis įsakys nukirsti rankas tiems 
parlamento veikėjams, kurie sės

Lincoln' Parko. o metų minką neapykantą musulmonų tarpe, 
žuvo. Jbs pilve rasta žiedas, me-1 ’ " • . ,
daliopas ir apie 10 dolerių, dau-Į 
giausia po vieną centą. Minką,' 
vardu Max, mėgo būti gero lin-. 
kėjimo fontano vandenyj-e, į kurį 
lankytojai mėtydavo pinigus.

MANILA, Filipinai. — Sekre
torius A. Haig, patarėjų lydi
mas, antradienį atvyko į Hcng 
Kongą, pasimatė su kelių vals
tybių atstovais ir išskrido į 
Manilą.

Sekretorius planuoja bent po-j 
ra dienų praleisti Azijos tautų 
a ntikom turistinė j konf erenci j oj,j 
kur pasitars su kai kurių vals
tybių atstovais ir ducts praneši
mą apie Pekine vykusius pasi-; 
tarimus. Iki šio meto buvo skel-į Prancūzų pranešimas tvirtina, 
biami tiktai Kinijos karo vadų ir i kad Irakas nieko negalėjo nepri- 
vyriausybės atstovų paruošti ■ žiūrimi daryti statomose ar jau 
pranešimai, bet sekretorius A. I pastatytos^ dirbtuvėse, kol jas 
Haig būtinai norėjo paaiškinti, kontroliavo prancūzai.
kai kuriuos punktus. .j Izraelio premjeras, nedėdamas

■ pateisinti atomo dirbtuvių bom
bardavimą, pasakojo, kad ten 
buvo baigiama statyti atomo 
bomba, bet prancūzai tvirtina, 
kad jų konrtoliuojamoje dirbtu
vėje niekas bombos negamino’. 
Irakas reikalaujas, kad Izraelis

. atsilygintų už padarytus nuos.- 
fplius. . . ’.Y , /

Jis pareiškė, kad JAV nutarė 
panaikinti nuostatą, draudžiantį 
Amerikai pardavinėti Kinijai 
puolamuosius ginklus. Dabar tas 
uždraudimas panaikintas. Visa 
bėdą, kad Kinija turi mažai 
pinigų, kad galėjų rejkalingus 
ginklus. įsigyti.. Ar Kinija tuos

PRANCŪZAI TVARKĖ 
IRAKO REAKTORIŲ

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybė antradienį oficialiai 
paskelbė, kad 1979 metais Irako 
ir Prancūzijos vyriausybės pasi
rašė sutartį, kuri dešimčiai me
tų leido prancūzams kontroliuo
ti šalia Bagdado buvusias atomo 
dirbtuves.

pirktiniai ji pati .nutars/bet K'- 
nija patenkinta, kad turės gali
mybę’ pageidaujamus ginklus' 
įsigyti.' " ' . 'jį.' 

■^.Sekfe'tdrius taip pat pranešė, 
kad-įjongpiūčio' mėnesį į Amerika 
at'skfįą Kinijos karių misija, kuri 
galės/apžiūrėti ginklus ir savo 
vyriausybei, padaryti reikalingas 
rekomendacijas. Jeigu Kinijos 
vyriausybė' norės įsigyti moder 
nius.publaihudsius ginklus, tai ji į 
galės>tai padaryti.

Sekretoriaus Haig susitikimas 
su vicepremjeru Tengu Hsiao- 
pingū įrodė, kad Kinija suprato 
besikomplikuojanėią tarptautinę 
būklę ir kad Kinija rusus geriau 
pažįsta, negu amerikiečiai. Kini
ja džiaugiasi, kad JAV7 ryžosi 
rimtis griežtesnių žingsnių prieš 
terorą tarptautinės politikos tiks 
lams siekti. Kinija buvo ir yra 
pasiryžusi priešintis rusų įsiver
žimui į pačią Kiniją, j Afganis 
taną ar kurį kitą Sovietų Sąjun
gos kaimyną. Kinija nori, kad i nutarimus įtraukti Kiniją į kovą 
JAV ir toliau reikalautų atšauk-Į prieš Sovietų valdžios norą pri-

— Irano parlamentas svarsto, 
.ar prezidentas Bani Sadr yra tin
kamas, toms pareigoms.

— Rytų Vokietijoje yra.4,500 
politinių kalinių, praneša Vakarų 
Berlyno žmogaus-teisių grupe.

V MIRĖ; ŽURNALISTAS - 
JOHNS. KNIGHT -

AKRON, Ohio. — Antradienį 
mirė garsus Amerikos žurnalis- 

; tas John S. Knight, sulaukęs 86 
metų amžiaus. Jis valdė kelis

.TYRINĖJAMA, AR JŪREIVIAI !Anį!”k°S. la!SaSC’^ ių-■ 
■■■ NAUDOJO NARKOTIKUS j 55- č’kaf°Je ejUS1..Ch.1C?^° ?aI<’ 

, News, kuriuose,jis drįsdavo at- 
WASHINGTON, D'.C. — Nors -.virai iškelti svąibįjįs;visuorrieni- 

.Laivyno' sekretorius John Leh- nius ir prekybos gyvenimo klau-’. 
• man Jr. pakartotinai pareiškė, simus. ' '.' .. j ' J 
kad Nimitz lėktuvnešio tragedl-; ,,, - .'.'■■■■. . '. '.i •■ . , ... ' i_z gerus vedamuosius strains.-,pa neturi ryšio su narkotiku nau-! . ® o ...... „ 5..... 'T ' T, ' mus 1968 metais.jis gavo Pulit-doiimu, tačiau Kongrese, vra. ;.. i zer premija,priešingų nuomonių. '! The Chicago Daily News jis 

Tragedijoje-žuvo 14 jūreivių ’ pardavė Marshall Field šeimai, 
ir 44 buvo sužeisti. Skrodimai bet ji nepajėgė laikraščio išlai- 
parodė, kad dauguma žuvusių kyti reikalingoj aukštumoj ir 
naudojo narkotikus, gi šeši rūkę 1978 metais bankrutavo, 
marijuana. Kongreso gynybc's t 
finansavimo subkomiteto pirmi-’ 
ninkas Joseph P. Addabbo pa-i 
reiškė, kad jūreiviai, dalyvavę.
lėktuvo nusileidimo operacijoje, 
buvo apsinuodiję narkotikais. 
Žuvęs lakūnas neturėjo savo kū
no

", — Japonijos-krašto apsaugos 
rninisteris pranešė, kad Japonija 

i neškit? daugiau pinigų krašto

tano. Sovietų vyriausybė netu
rėjo teisės veržtis Į Afganistaną, 
neturėjo teisės griauti Afganis
tane buvusią tvarką ir primesti 
afganistaniečiaius tiktai Mask
vai ištikimą Afganistano prezi
dentą.

Atsisveikinęs su Tengu, sek
retorius gana ilgai tarėsi su 
premjeru žao Zijangu. Pastara- 
sis džiaugėsi sekretoriaus Hzrg 
atvykimu ir padarytais pareiš
kimais apie JAV vyriausybės

ves kovą vienų prieš kitus.

Muia priminė ir prezidentui 
Bani Sadr, kad jis, sušaukęs pro
testo mitingą, dar labiau kėlė 
neapykantą, todėl turėjęs atsi
prašyti patį Ohomeinį, bet Bani 

’ Sadr to nepadarė. Neatsipr.-šė 
ir prezidento šalininkai, organi
zavę protesto demonstraciją.

Į Demonstrantai didelės minios 
- Specialistai apskaičiavo, i buvo užPulti ir ^vaikyti. Bani 

kad už 20 metu žemėje bus la-! Sadr Padėjo ištikimybę mulai 
bai daug naudotu atominiu pa-! Chomeini, bet neturįs uz ką at- 
vojingu atmatų. ‘ ' siprašyti, nes jis nenusikalto ir

nemato reikalo atsiprašinėti, ši
tas pareiškimas galėjo įžeisti 
Chcmeinj, kliringą Ii atleisti Bani 
Sadr iš prezidentt pareigų. Cho
meini jį pakvietė būti preziden 
tu, jis gali jį ir atleisti. Jam bus 
labai lengva tokį nutarimą pa
daryti, nes pats parlamentas jau 
bus Bani Sadr’pasmerkęs.

Bani Sadr reikalavo patikrinti 
parlamento rinkimus, nes dau
gelis žmonių neturėjo prc'gos 
balsuoti. Tačiau mula Chomeini 
patarė prezidentui neliesti tų 
rinkimų pravedimo, nes būtų 
labai sunkus darbas patikrinti 
visus balsus. ■ '■

— Solidarumo unijos vadas 
Lech AValęsa .- žada aplankyti 
Ameriką liepos 3 d.

sistemoje narkotikų.

FILIPINAI IŠSIRINKO 
PREZIDENTĄ

SUMOKĖJO $20.5 MILIJONO 
Už WRIGLEY FIELD

CHICAGO, Ill.— Chicago Tri
bune Co., sudaryta laikraščiui 
leisti, antradienį nusipirko Wrig- 

, ley Field, pačią populiariausią 
’ Čikagos žaidimų aikštę.

Wrigley šeima taip pat buvo

Helmut Schmidt

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo ?460.

KALENDORĖLIS

Birželio 18: Elzbieta, Suvaida, 
Gimbutas.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:28.
Oras giedras, šiltas, vakarą lis.

Kancleris Helmut Schmidt, 
su kuriuo glaudžiai bendra
darbiauja F. Mttterrandas, 
premjeras-čalytr Sotelo if 
prezidentas R. Reaganas.

— Filipinų prezidentas Ferdi
nandas Marcos,.' laimėjęs rinki
mus, pareiškė, .kad-jis bandys 
ieškoti priemcfoių rasti bendrą 
kalbą Bu opozicija; Iki’šiol jam 
tai nepavykdavo/' '?'r .g v

j savininkė Cubs beisbolo' koman- ti Sovietų karo jėgas iš Afganis i mesti savo valią visam pasauliui.
' dos, kuri dabar irgi pereina Tri-

MANILA. -- Antradienį Fili- hune korporacijai. Wrigley šei- 
pinuose įvyko prezidento rinki-; ma pastaruoju laiku turėjo mo 
mai. Išrinktas dabartinis prezi-. kėli valdžiai didelius mokesčius, 
dentas 6 metų terminui. Ferdi- Ji būtų norėjusi visą Wrigley 
nandas E. Marcos, 63 metų, ga- bendrovę padalyti šeimos narių 
vo 86 n u oš. balsų.-Artimiausias tarpe, bet tikslesni apskaičiavi- 
oponentas geri. Alejo Santtfs iš mai parodė, kad jai taip neapsi- 
Nacionalistų partijos gavo 10% ' moka tvarkyti stadioną, 
balsų, kiti — po mažiau. Gene-- --------------------
rolas Santos žadėjo Filipinus į — JAV ir Gvatemala pradėjo 
padaryti 51-ąja JAV valstija. | pasitarimus apie reikalą vėl

Balsavo 85% balsuotojų. Prieš . teikti karišką paramą Gvate- 
balsavimus buvo primintas 1978 , malai. 
metų įstatymas, kuriuo remian---------------------
lis nebalsavę gali būti baudžia
mi, tačiau kairiosios grupės boi- 'se JAV aviacijos bazėse, pradė- 
kotavo rinkimus. Rinkimų die-' jo veikti kukluksų skyriai, 
ną, susidūrimuose su komunis- ------- -----;-------
tais, kariuomenė nušovė 13 par-; — Manoma, kad Čikagos mo-
tiz’anų. 45 agitatoriai, raginę ne-įkyklos bus krizėje šį rudenį dėl 
balsuoti, buvd areštuoti. ' . i pinigų stokos. >

/'—Respublikonų partijos, va-! i.—f CTA a finansuoti Čikagos 
ddvybė planuoja, kaip, jie galėtų burmistrė . Jane Byrne žada pa- 
atsfkrrftyti demokrato Dan Ros- ( kelti mokesčius prekybininkams. 
tęrikowski<\ Atst. Rūmų Ways Žinoma, sumokus* klientai bei 
& Means komiteto pirmininko, pirkėjai. ' i » ., ,

— Respublikonų partijos va-! .

— Vakarų Vokietijoje, kelio-

KONGRESO ATSTOVAS JOHN G. FARY TARP DVIEJŲ 
BALZEKŲ. Kairėje — STASYS UI, o deš. — STANLEY Jr.

Lietuviams gerai pažįstamas Kongreso atstovas J. Part
neriai jiems padeda, kai reikalinga jo pagalba. Praeitą 

' savaitę jis buvo užėjęs į Balzeko muziejų, o ateinančią
savaitę jis pagerbs visų Balzekų bizni.rių tėvą — Stanley 

Balzękg{ sulaukusį 81 metų amžiaus.
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Dr. V AL. PL1OPLYSBAISUSIS DAROSI VIS BAISESNIU

veiks- ir ki- nepa-
išaiškėtų mūsų

Istorija yra įdomus mokslas dvejopai: sužinome praeities įvykius, jų priežastis ir galime labai daug- iš to pasimokyti.Baisiojo Birželio vardu vadiname mūsų V alstybės ir Tautos nelaimių pradžią.Prieš 41 metus birželio mėn. prarasta nepriklausomybė.Daugybė neatsakytų klausimų dar ir dabar kvaršina mūsų galvas. Kodėl buvo pasielgta taip, o ne kitaip? Koki būtų rezultatai? Kas būtų laimėta ar pralaimėta? Ir t. t.Šių klausimų svarstymas nėra bereikalingas laiko gaišinimas, arba, taip sakant, “pilstymas iš tuščio į kiaurą”.Besvarstanttautos bruožai, silpnybės ir teigiamybes. Gal sugebėtume padaryti reikiamas išvadas.Pries 4ū metų birželio mėn. prasidėjo viešas, barbariškas mūsų tautos naikinimas.Sovietinė kultūra ir moralė pasirodė visu nuodugnumu.Laukimų tautų žmogėdros yra kultūringesni už sovietinius komunistus.Po to sekė vieningas tautos kerštas besitraukiantiems rusams. Kas galėjo ir mokėjo šaudė besitraukiančius kacapus.Vieningumas buvo begalinis. Visi lietuviai save laikė broliais, ir nė mintis nekilo pasiteirauti, kokiai partijai kas priklauso.Pagaliau, tolima svajonė: Nepriklausomos Lietuvos Laikinoji Vyriausybė. Deja, ši svajonė sugriuvo pirmiau, negu pradėjo egzistuoti.Kiekvienais baisėjimu ir prisimenamene tik birželio mėn, metų, bet ir daug Įeitų mėnesių. ir metų, ir ligi šių dienų.Su pasididžiavimu prisimename tautos vieningumą, pasiry- j ž:mą ir pasiaukojimą, rodomą šiais visais paskutiniais dešimtmečiais. Garbė ir padėka jiems*Belieka antroji istorijos reikš-

šauksmus vėjas ligi inūsų ne atneša. Apie kencianfcMų prie 
spaucią, vargus paskaitofcne LKb ruoniKo^e, pasijuntame kiek nepatogiai, oet patraukėm pečiais, nusikeikiam, na, maždaug tai ir viskas.Vietoje bendrų pastengų padėti pavergtai tautai, savo šlovės padidinimui, išvystėme tarpusavio kautynes ligi kraštutinumo..Visi užsimanėme būti niais, vadais, diplornatais taip begalo svarbiais ir mainomais.Na, ir graužiame vienas kitą. Griauname kas kitų buvo pastatyta. Iškraipėme tiesą ir vardan tiesos, -meluojame.Jeigu kam pavyksta kitą pažeminti ar išjuokti, tai laikome politiniu laimėjimu.Pries 30 metų atsikėlėme į šį palaimos kraštą, bet savo organizuotumu ir vieningumu esame blogesnėje padėtyje negu buvome tada.Niekmam vieni kitus ir vieni kitiems kliudome.Yra ir neišaiškinamų kuri j ozų.Kai kam įsipiršo galvon min- : tis bendradarbiauti su tais, kurie vygdė Birželio ir vėlesnių melų trėmimus ir žudymus.Kokia gėda!Kartais mes keistai linksmi- name^

metais su pasi- didei iu liūdesiu tautor. naikinimą prieš 40

Sovietai, švęsdami Lietuvos - užgrobimo (jie sako išlaisvinimo) sukaktis, suruošia mums koncertus, ir mes šimtais pasipuošę bėgame klausytis atsiųstų dainininkų, tuo padėdami atšvęsti Lietuvos užgrobimą.Kur logika?Arba vėl, jau ne pirmas kartas, kad mūsų dailininkai savo “abrozdus” tampo po Vilnių ir paskui nusižeminę dėkoja komunistų partijai, kad juos įsileido.Kai dame girdi,draugų dame spaudoj užuominų, kad valstybėse (žiūrėk Draugas, balandžio mėn. 9 d. 1981 m.)Puikiai žinome, kas sudaro “Trečiojo Pasaulio” kraštus. Kubos Fidel Castro ten yra didvyris ir karžygis.Nejaugi, būdami Amerikos pi Tėčiais, prišnekę ištikimybę Amerikai, užmiršę, kad tik Amerika remia laisvą tautų ap-

Kodėl?kada lyg nejučiomis ran- spaudoj užuominų, kad.. patartina ieškoti naujų“Trečiojo pasaulio”

R. L. B-nės tarybos vicepirmininkas kan.V. Zakarauskas Dievo ir tautos tarnyboje

Kanauninkas Vaclovas Zakarauskas 
r--_•. >r.g--2.v-tssklebonas, kun. A. Zakarauskas. Bažnyčioje žnyplių buvo, kaip per atlaidus-net ir stovinčiųjų petis petį rėmė.Akademija ir vaišės vyko pa- ’rapjios salėje, kuri taip pat bu- gegužės mėn.! vo pilnutėlė Kanauninko gerbė-

Kun. V. Zakarausko 75 metų amžiaus ir 50 metų kunigystės sukaktį atžymėjo Marquette Parko lietuvių parapija ir plati, skaitlinga Chicagos lietuvių visuomenė, atžymėjo viešai ir iškilmingai, š. rn. ____  _______ _ A31 d. Marquette parko' parapijos; jų ir sveikintojų. Daugelis norė- bažnyčioje, kur Kanauninkas vi-i jusiu dalyvauti dėl vietos stokos karauja jau trisdešimt metų. į netilpo. Iškilmingas pamaldas atlaikė Į vyskupas V. Brizgys su kelių ‘ kunigų asista; pamokslą pasakei

pasigėrėtinai suorganizavo Ka
nauninko pagerbimą. Pagarba 
Ig. Petrauskui!

Statomas klausimas ir ieškoma atsakymo, kas yra kanauninkas V. Zakarauskas, kad jo asmeninio gyvenimo sukaktis buvo taip plačiai ir taip iškilmingai atžymėta? Pir- rhiaū$ia> kan. V. Zakarauskas yra gili asihenybė, eruditas, puikus oratorius, garsus pa- nioksiihinkAš, kas visiems ži-j noina dar iš Nep. Lietuvos lai-; ką. Jis prbduktingas publicistas, t> kas svarbiausia — ištikimas Dievo tarnas ir tautos sūnus; jis giliai jaučia, išgyvena pavergtos ir okupanto išnaudojamos if engiamos tautos’ kančias; jis visomis savo ga-i 
Įlomis siekia pagreitinti tau-l tos išvadaViiną; jis ryškiai de- j maskuoja dkiipanto ir jo agentų pianus, ėjimus prieš tautos interesą, prieš tautos laisvės reikalą.

Didžiai gerbiamas kan. V.į

BIRUTĖ KEMEŽAITĖBalsas iš Sibiro
Sniego pūgos, speigas ir kauksmai žvėrių, 
Gilios pusnys, niekur nematyt kelių.
Dieve, kaip iš tundros man išeiti tos, 
Kaip sugrįžt į gimtą žemę Lietuvos?
Kas nuims nuo rankų geležų grandis, • 
Kas išves pro sargus, pro tamsias naktis? 
Nors tėvynę šauksiu pro pūgas klaikias, 
Veltui, viskas veltui, čia širdis užges.
Naujas rytas brėkšta, jo sulaukt baugu:
Vėl tardys, kankinks... O, Dieve, duok jėgų!. 
Jeigu dar permaža, siųsk daugiau kančios, 
Tik padėk išgelbėt šalį Lietuvos.
Tu laimingas, broli, Vakaruos esi, 
Nes dėl savo krašto dirbt laisvai gali. 
Nebendrauk su priešu, jam nebūk ramsčiu, 
Neišduok tėvynės, dėl kurios kenčiu.Eilėraštis paimtas iš poetės B. Kemežailės leidžiamo eilėraščių rinkinio “Nebijok žaibų, nei vėtrų”.

sądioniogutiio ir stiprios dva-! 
sinės kbvtiš už tautinį išliki- 
mą vedinas, vienas pirmųjų 
įšififeiavb ir į Reorganizacinės 
L. BenJriiiOHiėnės gretas, ir ei-j na atsakingas organizacines! pareigas, nes yra Tarybos vi-l cepirmininkas — organizacijos! siela. Kanauninkas, būdamas! aukštai pakopęs R. Katalikų! Bažnyčios hierarchijoje ir or-’ ganizącijoje yra aukštai iškė- , ,. ■ . .. . ., avsaiiy iučui, pasu ču>v uos riauuoles moralini tautini žibintą- _ * •, . , ........................ ' . .. ’I Terry McNamara, ActingAssis-kunuo plačiai šviečia kelią pa-j

R. Liet B-nės Marquette Parko • apylinkės veikla s1981 metais balandžio mėn. pakvietė stud. Ramunę Tričytę pasiuntėme virš 200 laiškų valstybės sekretoriui A. Haig, Bražinskų reikalu. Laiškuose buvo prašoma, kad sekretorius atkreip tų dėmesį, kad Bražinskai buvo ne teroristai, kurie reikalauja milijonų dolerių. Jią norėjo tik pabėgti iš to tautų kalėjimo. Į mūsų apylinkės laišką, gautas atsakymas, pasirašytas Francis
vergtam ir išeivijos lietuviui.

Ar pasimokėme? Atrodo, kad ne.Palyginkime nuotakas ir visa mūsų galvojimą tada, sukilimo metu, prieš 40 metų ir dabar, kada sau ramiai ir patogiai gyvename čia Amerikoje.Žuvusių ir nukankintų lavonai užkasti ir supuvę.Sibiro lageriuose kankinamų

Akademijos ir vaišių metu už garbės vstalo sėdėjo iškilieji svečiai, kaip tai: Bažnyčios ganytojas vys. V. Brizgys, kun. Ig. Urbonas, visa eilė lietuvių kunigų, seselių, ALTo pirmininkas dr. K. Šidlauskas. Daugumus šių garbės svečių ir sveikino sukaktuvininką, d. ger. Kanauninką. Į sveikintojų gretas įsijungė ir Reorganizacinės L. B-nės vadovybė: dr. V. Dargis, A. Juškevičius, dr. V. Plioplys ir Ig. Serapinas, kuris visų vardu pasveikino. Dr. V. Dargis Kanauninkui įteikė dar ir dovaną - drambliodar ba’sesn’u. jeigu sukilėliai ir kaulo rožinį. Kanauninką svei partizanai (jei jie būtų gyvi) priskaitytų mus prie neivygdė savo uždavinio.

sisprendimą, pradėsime griauti Ameriką ir susidėsime su “Trečiojo Pasaulio ' kraštais, kurie | reiškiasi, kaip Sovietu Sąjungos! draugai? (Pasek balsavimus; Jungtinėse Tautose).Vyručiai, nejaugi visai kraustomos iš proto?Minėdami Baisųjį Berželį pagalvokime, ar einame teisingu keliu? Ar pateisiname savo pasitraukimą iš Tėvynės?Baisusis Birželis tap-ų mums
tu. kurie Įi kino ir M. Gudelis, Naujiehų dienraščio redaktorius^ socialistas. Tai istorinis ir daug sakantis įvykis kuris, aiškiai sako, kad kovoje už tautos laisvę

tant Secretary. Jame užtikrinama “Please be assured”, kad Bražinskų reikalu atsakymas bus duotas padarius rimtą sprendimą.Šiais metais, gegužės mėnesyje ture j dm e gerokai pasitempti. Kiekvieną sekmadienį valdyba* turėjo vis kitą parengimą. Vis rūpesčiai, kad gerai praeitų, kad parengimo programa būtų gera, kad publika būtų patenkinta.Gegužės mėn. 10 dieną, moti nos diena- Pagerbimui motinų, laike mišių prie altoriaus padėtas gyvų gėlių vainikas. Vainiką padėjo ir vėliavas lydėjo studentės pasipuošusios tautiniais rūbais.
tas Romo Kalantos 9 metų, ir kitų susideginusių minėjimas. Tą rytą, prieš. pamaldas, prie parapijos bažnyčios pakeltos susi

Reorganizuotos Lie L Bend 
Iš kairės Į dešine 
panelė Euplirosine 
čiunnskai. Si. Join

Mikužiu 
. Indianr

lomenės garbės svečių :
Vytautas R Dargia, R.

( hieagos Lietuvių
. R. Idi veiklfts nariai; V. Kitei
» v-bos narė, ir Stefa Kaulėnit

tails 11180 m. spalio 4 d. renginyje.
LB Centro valdybos pirmininkas; 

Tarybds pirmininkė; ponas ir |x>niJ 
skas, k. šimulis, Aldona 
lė. aktyvi veikėja.

(V. Genučio nuotrauka)

ĮĮ jungiasi ir privalo jungtis visų politinių ideologijų x rtės.Buvo gania ir galia sVeikinimų raštu. Atsiuntė kinimą ir pats popiežius, Jo-l Uas Paklius H-sis.
Akadeniiją ĮVrasUtlė vietos klebonas kun. Zakarauskas, ku

ris savo kūrybiniu ir hurtitL 
rištiniu talentu liktis sujungė, 
maloniai ntiteikt. i*agerttini4 
organizavo pafaptja. Puvo su
darytas net ir ’ spėri3Ills komi
tetas, kurio pitrtlininku BUVO 
dt-. Z. baliiteričluš. bet deja... 
jis helaiku iškeliavo į Aira|ii- 
lį, kurio giliui liūdi šeima ir 
jd įidėiilogijos dfaUgfli bei vien- 
minčiai, šį skaUšifių palillflijo, 
išreiškė Ig. Petrauskas 
s^teikiaiiUo kalbėję. Tenka pa- 
ridžtaUgti, jog tg. Petrakskas, 
pasilikęs lik vienas organizaci
nio komiteto vadovybėje ftį. 
pasinietč- jis dirbo už du ir

znio-

daug 
svei-

Kanauninko pamokslai, pilna žodžio prasme, yra religinės ir tautinės minties šedevrai, giliai veikia dabartį ir išliekantys ateičiai. Kanauninko pamokslai pasiekia ir pavergtą, okupanto išnaudojamą tautą. Arti keturiasdešimt j ©reikšmingų pamokslų yra per-duo- ta per Amerikos balsą į mūsų pavergtą Lietuvą, Pavergtųjų žodžiais tariant, kanauninko V. Zakarausko pamokslai yra tikra tautinė moralinė atgaiva, stiprus tautos laisvės vilties balsas, teikiąs jėgų, ryžto ištverti - sulaukti laisvės ryto. Tad suprantama, jog Kanauninkas okupantui yra didelė rakštis jo akyse ir didelė kliūtis jo planui prieš lietuvių tautą. Tad okupanto agentai patys, o neretai pasitelkę net ir j vėliavos. Laike pamaldų, neapdairius, negalvojančiue I deginusių garbei, studentės pa- savudsius žmeižia, niekina Ka- sipuošusios tautiniais rūbais, prie nauninką ir jo politinės ideo- altoriaus padėjo gyvų gėlių vai- logijos bendrakeleivius - Reorganizacinę L. bendruomenę bei jos veikėjus. Betgi Kanauninkas yra stiprus, kaip ąžuolas ir tvirtas savo principuose. 
Kan-alirtitikas, okupanto agen
tams ir jb suklaidintiems pa
sekėjams, šitaip atrėžia: “Nei 
Dievo, nei savo tėvVnės neiš- 
duosiu. Jei pAvet grjAs pats, ar 
parsidavėlių rinktomis žudo 
mano tautą, aš lytėti negaliu. 
Atleisk, Viešpatie, tieitts, ku
rie titano pastangų nešupran-

Tėbūrtiė leisim šį rašinį už
baigti taip pat giliai sąmanin- gos patriote*, atviros kovoto
jos qrž iavo tailos ląisyę, a. a. 
Aofetėš , J. Vai£iūVrfe<i£s žo- 
tlžiads: ^TSūta į |>risk 

savd ištiki- 
miehn vaikinas; ji ahl 5avė 
himfciftrtd amžius
jiems alpil^4

niką.Po pamaldų parapijos salėje įvyko minėjimas. Prie Romo Kalantos ir Antano Kalinausko paveikslų buvo padėta gyvų gebu puokštė. Minėjimą pradėjo trumpu įvadiniu žodžiu apylinkės pirm. Ignas Petrauskas ir

pravesti programą. Ramunė, gra žia taisyklinga tarsena, puikiai pravedė pragramą. Labai įdomią paskaitą, apie nuotaikas Kaune po Kalantos susideginimo, skaitė asmuo tuo metu gyvenęs Kaune. Papasakojo, ką savo akimis matė, ką pats pergyveno; kokios buvo to susideginimo pasėkos ir apie Lietuvos jaunimo veiksmus. Pilna parapijos salė paskaitą išklausė su dideliu susikaupimu. Visi buvo dėkingi kalbėtojui.Meninę programą atliko soils tė Aldona Pankienė, akomp. p. B'r. Variakojienė. Stud. Regina Krutulytė paskaitė Vyt. Alanto eilėraštį “Amžinoji ugnis dar neužgeso”. Eilėraštį “Partizano Motina” pasakė autorė Bronė Variakojienė.l. Publika džiaugėsi gerai pravesta mnėjmo programa.Gegužės mėn. 24 dieną. Vyčių salėje įvyko apylinkės ge- gužinė-piknikas. Palankiam orui esant, svečių prisirinko pilna salė, šokiams grojo Kivėno orkestras. Publikos nuotaika puikiausia, net pritrūko maisto.Šiais metais, kapinių dienos proga, buvo prisiminti ir pagerb ti mirusieji nariai. Gegužės 25 dieną, prie mirusio apylinkės nario kapo, buvo įsmeigta tautinė vėliavėlė.O paskutinį gegužės mžnesio sekmadienį įvyko mūsų rhylimo kanauninko V. Zakarausko 50 metų kunigystės sukakties minėjimas. Prie visų kitų organizacijų ir mūsų apylinkės nariai labai daug prisidėjo darbu ir asmeniniu dalyvavimu iškilmėse.
Ignas PetrauskasEast Chicagos apylinkės Veikla

rast Chfcagdš it apylinkės R. 
Lietuvių Bendruomenės visuo- 
tihis narių susirinkimas įvyko 
šių melų gegužės 17 dieną J. K. 
čiurinskų sodyboje.

Susirinkimą pradėjo valdybos 
pirmininkas K.ASunnskas ir pa
tiekė susi rinkini ui darbotvarkę. 
Susirinkimas darbotvarkę pri
ėmė be Įiataišų, tik Vietoj siū
lomu prėžidiūtno, įgaliojo Vai

dybos pirmininką šUširinkiinui pirmininkauti.
Valdybas pirmininkas K. čiu- 

rinskas Savo pranešime apibūdi
no metinę valdybos veiklą, jos 
vargus, rūpesčius įr . paminėjo, 
kad' ypač 'datjg trmso reikėjo 
įdėti ruošiant sabU'dtoąi»kniką, 
kuris davė nemažą peJr'ą. »

Valdybos sekretorė .lasienė 
(Nukelta į Jeltą puslapi)

• —į -
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PR1SIMINKDIE ĮVYKIUS PRIEŠ 40 METULygiai pr.eš 40 metų Lietuva rį asmeninių susirašinėjimų su pergyveno du istorinės reikšmės I įvykius. Metai po sovietų oku- j pacijos, 1941 m. birželio 14-15 dienomis Maikva įvykdė žiauriausi teroristinį aktą, kokio lietuvių tauta nebuvo mačiuli per tūkstantį savo istorijos metų. Vos vienai savaitei praėjus, ki- : lūs Viekietijos-Rusijos karui, įvyko spontaniškas lietuvių tau tos sukilimas.Prisiminkime, kaip tas įvyko?1941 m. birželio 14 15 naktį-' mis Maskvos patvarkymu, įia-. kymui vykdyti panaudojus ir Rusijos atsiųstus NKVD agentų kadrus ir vietos komunistu ak tyvistus, buvo suimta, į geležinkelių stotis nugabenta ir po 2-3 dienų aklinai užkaltuose prekių vagonuose išvežta į Rusijos tolimus pakraščius apie 42 tūkstančius Lietuvos, piliečių. Išvežtųjų tarpe buvo įvairių profesinių ir socialinės padėties žmonių, pra dedant profesoriais, buvusiais prezidentais bei ministrais ir bar giant darbininkais, ūkininkais ir amatininkais. Nuo išvežimo negelbėjo nei amžius, nei sveikatos buvo gimę vyrai rastų

| užsieniu, pas’untmybėmis, kon- sudatais, esperatistai ir filatelistai, 10, buvę valstybės depaita- mentų tarnautojai (nuo rereren- ‘ to ir aukščiau), 11. buvę Raudonojo Kryžiaus darbininkai ir Len kros tremtiniai, 12: įvairiu konfesijų d va* įninka i, sektantai, re- . lig nis aktyvas. 13. buvę bajorai, ivarinink <u pirkliai, bank’ain-1 kai, prekybininkai (kurie nau- ‘ dojasi samdomu darbu), įmonių • valdytojai, viešbučių ir restora- • nų laikytojai. Buvusio komisą-’ ro J. Glušausko liudijimu, Maskva buvo pareikalavusi išgaben ti 700 000 lietuvių. Naujas deportacijų bangas nutraukė užėjęs Vokietijos karas su Sovietais. Tačiau karo pirmomis die-j nemis bolševikai išžudė šimtus; kaliniu, laikomu kalėjimuose iri koncentracijos stovyklose.Todėl nenuostabu, kad 1941 j metų birželio 22 dienos rytą kri-! tusios į Kauno aerodromą bom- j bos iš vokiečių lėktuvų, iš kar-; to nepatikėtos, buvo gyvento-J jams laisvės trimitu. Nesuvaldo-1 mas džiaugsmas ir jį lydėjęs spontaniškas viso krašto sūkili-

Winnipego miesto centrinė gatvė.
ANDRIUS MIRONAS

(Pirmąją Kanados Pensininkų klubo premiją laimėjęs kūrinys)
I negarsu šūki niekas neatsl- I liepė. Sulaikęs alsavimą, .klausydamas ar žmogus atsilieps, atidžiai stebėdamas, ar pajudės,

JŲęZĄę ŽEMAITI^ ' "PASAULINIS TERORIZMAS PRADEDA ISIPILIETINTI

stovis. Ištremtųjų tarpe 70-90 metų seniai ir vos kūdikiai, sunkūs ligoniai, ir moterys. Iš vėliau’su- dokumentų aiškėjo, kadpo pirmojo transporto.turėjo kiti. Tomis pat dienomis dešimtys tūkstąnčių žmonių buvo taip pat'ištremta iš Latvijos ir Esti-. |os. Pagal oficialią instrukciją Baltijos respublikų, turėjo bū- įi ištremti į tolimuosius .Sov. Sąjungos rajonus “antisovietiniai nusiteikę asmenys,, kurie veda kontrarevoliucinę agitaciją”. ? žinias apie antisovietiškai nusiteikusius rinko komunistų partijos nariai, komjaunuoliai, per namų valdytojus, per specialiai užverbuotus agentus kiekvienoje įstaigoje, įmonėje, profesijoje. Antisovietiniu asmeniu buvo laikomu 1> visi būvę" policinių'partijų, organizacijų ir gru jbių nariai, 2. studentai korporacijų nariai, šaulių sąjungos aktyvas, 3 buvę .policininkai, politinės ir kriminalinės policijos tar hautojai, kalėjimų prižiūrėtojai, 4. buvę Lietuvos ir Lenkijos armijų karininkai ir karo teismo nariai, 5 buvę savanoriai, karia-! ve nepriklausomybės kovose, 6 išbraukti iš komunistų partijos ir komjaunimo nusikaltę nariai. 7. politiniai, emigrantai; repatriantai, 8. visi svetimų valstybių pliečiai, svetimų valstybių firmų atstovai, svetimų valstybių įstaigų bendradarbiai, buvę svetimtaučiai, buvę užsienio valstybių firmų, koncesijų ir akcinių bendrovių tarnautojai, 9. asmens, tu

nį Lietuvoj režimą. Kaunas išsilaisvino nuo sovietų įgulos dar! prieš vokiečiams ateinant; kovoj se dalyvavo ištisų fabrikų dar-] bininkai. Vilniuje — jį sovietai buvo Lietuvai “grąžinę” dar 1939 metais — vyko panašiai. Visam krašte kaip iš po žemių iškilo ginkluotų partizanų būriai ir puolė besitraukiančius ru: sus. j!Per ateinančias savaites turėsi 1 me tuos įvykius nušviesti plačiau. (Iš Eur. Lietuvio)Dizelinio kuro

į

JO SPONSERIS — SOV. SĄJUNGA IR JOS GIZELIAIsavo valstybes neįsileidžia, o bet kuriam v’enam ten įlindus, jis tuoj cučiuopamas.
JAPONUOS PADAUŽOSJaponija, nors ir karalija, kur kraliąus garbinimo kultas be-: veik prilygsta dievybės kultui, kur paklusnumas viršininkui, nežiūrint ko jis iš pavaldinio reikalauja, dar esąs bevek besąlyginis, v.'sdėlto teroristinių gengių nepajėgia išvengti. Ten labai plačiai yra žinoma tokia Japonų Raudonoji Armija, kuri savo dideliu žiaurumu yra nuskambėjus po visą pasaulį. Šiandien šie marksistiniai-stalinisti- niai teroristai jau gerokai aplamdyti, bet dar ne visai išnaikinti. į

(Tęsinys)Teroristų grupė, kuri turi labai trumpą pavadinimą -M19, j 1980 metais Colombia sostinėj Į Bogota pagrobė Domininkų res-' publikos ambasadą, visus joje esančius diplomatus ir svečius, kurie tuo laiku ten buvo, nes l ambasada šventė neprklauso- I mybės šventę. Užpuolime daly- ’ vavo 25 stipriai ginkluoti M-19teroristų grupės nariai, kurių tarpe buvo ir ne viena moteris. Akcijos metu buvo sužeista penki asmenys, iš kurių trys - sunkokai. Teroristai pareikalavo paleisti iš kalėjimų 300 suimtųjų marksistų - teroristų ir išper-: dairė, ar nėra sykiu atšliaužu-i si kokia barškuolė. Susirado pei kamojo mokesčio net 50 mlijo- lį. Tramdydamas uždusimą, nu- Į dolerių.piovė virvę nuo maišo. Numetė į krūmus. Nusišluostė ----kaktos prakait^'.dar kartą apsi-: veikla buvo labai susilpninta, žiūrėdamas apie kojas. Tada at- areštavus 70 jos '‘kareivių, (jie sisėdo automobilin, išsitraukė iš ta'p save vadindavo).maišo rankraštįį Pasidėjo ant ’ Be šios minėtos grupės, Colom- gretimos sėdynės. Toliau sekė bijoję veikė >dar kita, labai pakeistas’s ryšulys. Atvyniojo. PąJvotiška — Colombijos Revoliu- birp daug banknotų. Padėvėtų, ’ cinės Jėgos grupė. Ji skyrėsi nuo naujų, stambių/. .. Nustebęs spė pirmosios .tuo, kad ųeturėjo jo- " jo;čia esant apie kelis tūkstan- . kių ryšių nei su Havana, nei su čiuš ... ' ’ Maskva. Savo veiklos išlaidoms

. j Kiek vėliau, šios grupės tero- nuo ristų — kraštutiniųjų kairiųjų Po eilės 1971 metų Tokyo žiaurių žudynių ir bombų mieste sprogdinimų, šios teroristų grupės didelė dalis' persimetė į Vidurio Rytus, kur viešpatavo palestiniečių PLO teroristai.. Dalis jų atsirado ir Europoj.1972 metais gegužės mėnesio 30 dieną trys Japonų Raudonosios Armijos nariai, kurie buvo PLO žinioje,Tzraėlio Lod infer- nacio’naliniame /aerddrome ^užpuolė vykstančius į šventąją žemę piligrimus, 25 jų mirtinai nušovė ir 76 sužeidė. 1977: metais tos: pačiosį armijos: japonai Dacca's, mieste. pagrobė Japonijos keleivinį lėktuvą ir išreika-. Įąvo 6 milijonus dolerių vaduot- pinigių. Ši japonų teroristų grupė palaiko artimus ryšius sū. palestiniečių PLO, bet savo pragyvenimo išlaidas dengia iš pagrobtojo japonų lėktuvo gautų pinigų.Paskutinėmis žvalgybų žiniomis, šie Japonų Raudonosios Armijos likučiai, kurių pagrindinė stovyklavietė visą laiką buvo Beirute, mėgina vėl grįžti į Japoniją. Japonų žvalgyba, turėdama apie juos gana tikslių žinių, tenka tikėti, su jais nesi- bovins. į. . ,(Bus daugiau)

styrojo į šliužus. Instinktas liepė imtis atsargumo. Virpančia rankoje spinduliu pasišviesdamas, baikščiomis akimis stebėjo .plotą apie save. įsitikinęs gyva-' tęs sulindus duobėn, suprato čia esant amžiną, saugią Albos slėptuvę jo brangiems daiktams. Sykiu staigus supratiįnas, šiurpi nuojauta atgręžė žvilgsnį nuo' šviesos spindulio į -patį šio skly po buvusį savininką, dabar visis kai nejudantį. Kazys apšvietė atsišliejusio, .pusiau gulinčio vei dą. Priklaupęs, prilretė ranka smarkiai ištinusį skruostą -—jis lediniai šaltas... t :Koks- likimas... Iš Praamžio!Kažkodėl dabar nebejuto mi* rūsiam nei pagiežos, nei pykčio .., Praeities nesusipratimai nuskrido užmaršties sparnais.- Bet dabartis ’žvalgėsi, apšviesdama apie save žolę. Vis dar baisu pasidaryti mikliai besivingiuojan- čio šliužo auka ... Mintys gi• smarkiai dirbo.— Kokiu būdu? Juk sakėsi žinojęs formulę! O gal tamsoje gyvatės nematė? Gal ji net maiše tūnojo?...Vienu patraukimu išrovė kuolelį su virvės galu. Tą pat sekundę pagarsėjo iš duobės šnypštimas-* ... Leidosi bėgti, vis apie savo kojas šviesdamas, garsiai trypdamas, bandydamas tuo nugąsdinti šiužus. Atbėgęs prie savo automobilio, dar kartą apsi-

sau.Tai Alba ... — t— Turbūt girtas ...Nespėjo pagalvoti — tės spindulys užkliuvo už šv_e- saus daikto. Tai lyg maišas, veikiau buvęs pagalvės impilas,1 parudus nuo laiko ar drėgmės. Prie kampo pririšta virvė. Kazys pakėlė maišą, atsargiai jį apžiūrinėdamas. Virvele' suveržiama plačiai atvirame maiše ' i tuoj atpažino savo storoką ran- ~ I kraštį. ’ Be to, kažkoks į margą į medžiagos gabalą suvyniotas gniužulys. .Su maišu rankose pabandė pri eiti prie gulinčio' be žodžio Albos, tačiau pajuto prie maišo pririštos virvės įsitempimą. Pas vietęs lempute, prie apžėlusios duobės pamatė šviečiant lentinį kuolelį. Prie jo pririštas kitas virvės galas.Netikėtai keistas garsas privertė lemputę kreipti į duobę. Ten knibždėte knibždėjo visas gyvatynas! Rainos odos maišėsi, šliaužiojo, bet į viršų nekilo. Ap- stulpęs siaubu, Kazys sekundę

I
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Pietų Afrikos Respublikos žinierijos Skyrius pradėjo tirti saulėgrąžų sėklų alyvą kaip dizelinio kuro pakaitalą. Tyrinėtojai pranešė, kad bandymai buvo sėkmingi. Jie nustatė, kad alyva, išspausta iš saulėgrąžų, turi tik 6.5% mažesnį kaitrumą negu dizelio kuras prie vienodo jų tūrio. Todėl energija iš saulėgrąžų alyvos yra tik truputį mažesnė.Tyrinętojai bandė daugi traktorių su gryna saulėgrąžų alyva, su mišiniu saulėgrąžų alyvos ir dizelio kuro, bei mišiniu sau lėgrąžų alyvos ir etilo spirito. Varikliai veikė vienodai gerai su mišiniais, tačiau jie švariausiai veikė su saulėgrąžų alyvos
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 Tel. 925-2787 Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
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e

ir etilo mišiniu.(Iš Tech, žodžio)

Maskva. Savo veiklos išlaidoms padenkti pinigų ji pasirūpinda- ;vo’ pati, grobdama pasiturinčius . x-------išreikalaujant ’ vaduot-j pinigių. Pagrobusi Taikos Kor- į puse dirbusį tūlą. Richard; Starr, iš jo išvaduotojų išreikalavo 250.000 doleriųGuatemala yra prieglobsčio namai nevienam teroristui, kuris, pajutęs savo krašte pavojų įkliūti į policijos rankas, atsi-

Ryšulio dugpe ‘sulankstytas > dokumentas. Banko knygelė.' „ Atskleidęs ^pramuštomis skylu- . temis viršelius — išimtoji pas-’ kutinę suma rodė;; virš penkių • tūkstąnęių dolerių. Dokumentas \ to paties žmogaus pavarde pasi rašytas. Tai Testamento nuorašas ... Viskas paliekama Albertui Šloviūi.Tik dabar Kazys prisiminė _ , x . _.v • . . .. aitI i i 5 durdavo sioie valstybėj. Jie tenzmomtr kalbas,;.e§a Alba klasta j ■ Jar smurtu išgavęs mirštančio senuko palikimą.— Matomai, iki šiol sąžinė neleido jam tais pinigais naudotis! Vagis vogtą kilpą sau ant kaklo užsinėrė!

rasdavo ramybę ir galimybes susisiekti su savo kraštu ir su jų mokytoja Kuba.Šioje šalyje taip pat; yra daug visokių teroristinių padalinių. Svarbiausios yra: pirmoji Ne-Kokia liaudies turtingųjų Revoliucinė Armija, teisybė! Tikrai — vagies ilgos! ir antroji - Revoliucinė Liau? rankos, bet trumpos kišenės! | dies Organizacija su ginklu Kas vogs — nepralobs.. *Čia kažkodėl atklydo Šlovio}eilėraščio eilutė:a ... praeities dienų nesugrąžinsi! Jos pražuvo1/’/ “Sietyno”)
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

404 puslapių. Kaina $8. Persiuntimas $1.

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

| rankose.Kitose Pietų Amerikos valstybėse, tokios teroristinės grupės kaip Argentinos Montoneros g^upė, gerokai apnaikintos ir labai silpnai tepasireiškia. Brazilijoje, Čilėje ir Venecueloje nėra nei vienos stipresnės marksistinės- teroristinės grupės, nes tos valstybės kubiškų agentų į
— Tėte, mokytojas vis man sako, kad turiu įsigyti enciklopediją. - *—Dar ko! Gali kaip ir kiti vaikai mokyklon vaikščioti pėsčias.

< 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« 

f Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
1 M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
r kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

1 S DAINŲ ŠVENTCS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau* 
timų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygi 
parduodama tik už $2.

ę LIET UVISK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys ūiustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES LEMX, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsL
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- 
maišiais 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 teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

e SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

gaunamo* Naujienom, 1750 So. Halsted St, Chicago, 
IE 60608. Užsakant paltu, pridėti doleq psniunSmo IflaMomM.
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Sėkminga kelione
Sekretorius A. Haig atliko kelias diplomatines ke

liones, bet iki šio meto jam tos kelionės nepavykdavo. 
Antradienį baigta trijų dienų kelionė į komunistinę Ki
niją, atrodo, išsiskirs iš' anksčiau buvusių. Pranešimai! 
apie sekretoriaus kelionę Į Pekiną buvo liūdnoki, bet da- * 
bar, kai sekretoriui teko atsisveikinti su vicepremjeru į 
Tengu Hsiaopingu, tai laisvąjį pasaulį pasiekė linksmes
nės žinios.

Sekretorius manė, kad jam pavyks išrišti Artimųjų 
Rytų taikos klausimus. Geriausia būtų buvę pasiųsti pa- 
tyiusiųs diplomatus ne tik į Amaną, bet ir Į Rijadą, ne 
tik į Izraelį, bet ir į Damaską. Sekretorius manė, kad 
jam pačiam, kaip, buvusiam kariui, gali geriau pavykti 
rasti bendrą kalbą su arabais bei izraelitais. Jis turėjo 
iš anksto padaręs visus apskaičiavimus, kad galėtų ži
noti, kada jis privalo padaryti paskutinius praktiškus 
pasiūlymus.

Sekretorius žinojo, kad pats įtakingiausias Artimųjų 
Rytų valdovas yra Saudi Arabijos karalius Chaleb. Sek
retorius užklausė, kas yra didžiausias Artimųjų Rytų 
priešas; karalius neabejodamas? atsakė, ±?ad didžiausias 
priešas esąs.Izraelis. Jis turįs prisiminti, kad visai ne
seniai Sovietų karo jėgos pradėjo ir į kelias savaites už
baigė viso Afganistano okupaciją, bet jis ir toliau tebe
tvirtina, kad Izraelis esąs ne tiktai Saudi Arabijos, bet 
ir kitų arabų valstybių dariausias priešas.

Sekretoriui nepavyko įtikinti Saudi Arabijos, kad ne 
Izraelis, o Sovietų Sąjunga yra didžiausias Saudi Ara-

M. ŠILEIKIS Šventadienis (Angį, piešinys).

Azerbeizane, bet jie ir toliau daugiau pasitikėjo Sovietų 
karo jėgomis, negu Aunerikos ir savo pasiryžimu kovoti 
už savo teises. Nereikėjo arabams eiti į tolimą praeitį 
Jie savo akimis matė, kaip rusai panaudojo Afganistano 
karių tarpe esančias intrigas ir pavergė kraštą.

Sekretorius Haig ir kiti kariškiai suprato, kad ke
lionė į Kiniją įgyja nepaprastos svarbos. Ta svarba di; 
d.ėja ypač po to, kai buvo palaužtas Artimųjų Rytų ga
limas frontas. Reikalą sekretoriui sunkino prez. Reaganc 
pažadas padėti Taivanui. Reaganas žinojo, kad Taivanas 
yra iš kontinento išvytoji buvusi Kinijos vyriausybė. 
Jam buvo aišku, kad bet kokia parama Taivanui turėjo 
visomis ašmenimis kirsti į pievoje gulintį akmenį, bet jis 
turėjo Pekiną įtikinti stoti Amerikos pusėje šioje milži
niškoje kovoje. Sekretorius Haig, nepasitaręs su dabar
tine Kinijos vyriausybe, ir negavęs iš jos jokių konce
sijų, paskelbė, kad Kinija gaus žymiai pigesnėmis kalbo
mis naujos elektronikos. Kiniečiai jau gavo elektronikos 
iš japonų, bet to milžiniškai Kinijai neužteko.

nu

bijos, Kuveito, Sirijos ir kelių kitų valstybių priešas. 
Nespėjo sekretorius grįžti namo, Jordano karalius išsku
bėjo į Maskvą, o Saudi Arabijos karalius vedė tolimesnes

Visi žinojo, kad sekretorius Haig tiko karo vadų ir 
premjerų pasitarimams. Visiems buvo aišku, kad. jis ne
pajėgė Saudi Arabijos įtikinti, bet kiekvienas suprato,

PETRAUSKAS

NUOTAIKOS, SIBIRO TREMTINIO 
KNYGĄ PRISTATANT

firažų ScStadienį, birželio 
(i d., 5 vai. popiet Lietuvių 
nių Xamų salė buvo pilna 
kos. Ir nestebėtina, čia bu-

tiro tiTrtrtinio Jono Kreivėno 
yga, kurioje aprašoma pergy 
nimai koncentracijos lage- 
iose ir Sibibo taigose. Keli kai 
tojai supažindino su autoriu- 
, sū knygos turiniu. Nors vis: 
trinkusieji jautė tos knygos 
-inį, bet neįsivaizdavo, koks 
venimas Vyko tuose lagzriuo- 
kokie žiaurūs tie enkavedis- 
— prižiūrėtojai. Kaip pats 

torius rašo, tikro žiaurumi 
galima aprašyti. Kad ji su 
istum, reikia pečiam pergy

Sėdėdamas salėje, stebiu pub 
ą. .Daugumas veidai puola . 
įtomi parengimuos:. Nematai 
i Marijonų Draugo redakcijos

L. B-nės atstovu. Skailan 
augo redaktorių vedamuosius 
stebint L. B-nes vadų veiks 
is, dirbsi aišku, kad jiems ne 
ta ten, kur rodomas Lietuve, 
ipanio teroras. Ar gi g”“1 
augo redaktoriai klausyti Si
ti tremtinio kalbos, kada ji 
augo vedamuose jau neberast 

tad Lietuva okupuota. Pagal 
okupantą, jis Lietuvą išlaisvino. 
Tik pažvelkime į vienuolių - ku 
nigų redaguojamus laikraščius. 
Ten pilna straipsnių, šmeižian
čių, niekinančių VLIKą ir ALTą 
Kartais jie atitinka žodis žodin

derybas su Maskva ne tik taikos, bet ir darbo klausimais. 
Saudi Arabija buvo prižadėjusi padėti Sirijai, bet jokios 
paramos neteikė. Ji kurstė arabų valstybes prieš Egipto 
vadovybę, nors žinojo, kad niekas nepajėgs Egipto nu
silpninti.

Sekretorius buvo įsitikinęs, kad Artimųjų Rytų fron-; 
tas buvo pačių turtingiausių arabų apardytas. Jie žinojo, 
ką Sovietų karo vadovybė buvo padariusi su arabais

kad jis privalo rasti bendrą kalbą su dabartinės Kinijos 
vadovybe. Bet kaip laimėti diplomatinį mūšį, kai pats 
prezidentas kliudė su pažadais padėti Taivanui. Nežiū
rint visų šių kliūčių, sekretorius Haig laimėjo patį svar
biausią mūšį. Jis įtikino Kinijos vyriausybę, kad būtinai 
reikia tartis ir susitarti vieningai pastoti kelia Sovietu 
hegemonijai, kaip kiniečiai sakydavo. Jis panaudojo savo 
pažintį su Kinijos krašto apsaugos ministeriu. Jis siūlė

Vktcn remti lietuvių spaudą ir* 
lietuvius rašytojus, fondo tūks- 
:antinę gavo nelietuvis rasyto- 
,as, kurio knyga buvo parašyta 
jkup. Lietuvoje ir jau okupanto 
lurnale buvo' atspausdinta. Kny- 
«a nieko bendro neturėjo nei su 
Lietuva, nei su lietuviais. Apra
šomi Paryžiaus paleistuvystės 
namai. O rašytojas buvo apdo
vanotas mūsų tūkstančiu do
lerių.

Jei mūsų pinigais remia ne- 
letuvius rašytojus, tai lietuviui, 
o dar Sibiro tremtiniui, kuris

su okupanto šmeižimu, jų lei
džiamajame “Gimtajame Kraš 
te“.

Kaip Bendruomenės atstovai 
gali klausyti Sibiro tremtinic 
pergyvenimų, kada jie su oku 
panto' agentais tokiuose geruosr 
santykiuose, kad net politruka.- 
gen. Petronis vadų dukras vai- 
;ina Vilniuje.

Ir kokią didelę įtaką lietuvių savo knygoje aprašė gyvenimą 
šeivių gyvenime padarė oku- Sibiro koncentracijos lageriuo- 
)anto pataikūnai, bendradar 
iautbjai! Jei šita knyga būtų 
.ristatoma prieš dvidešimt me- 
ų, lai būtų reikėję samdyti Ma
ia aukšl. mokyklos salę. O ko
lei dabar tik dalis tos publikos 

susirinko? Nes mūsų “naujoji 
jajorija" lengvai pas davė oku
panto agentų viliojimams. Pra 
idėja nuo Tėviškės draugijo 
laodamų apmokamų atostogų 
Ziiniujc- Pasinaudoję atostogo 
uis, mūsų inteligentija neliko 
kolinga. 
lebereikėjo vargti pas Bridge- _ 
icrto Mildos glc'bėjus. Jis porą i bei nepatogu skirti pinigus kny- 

. nenešiu praleido mūsų daktarų I gai, kurioje aprašomi tremtinio
• Y- • • • J____ ••_____ n' ■ 1 __ _______________ _

se, tai tikrai bus tūkstantinė pa
skirta. Taip galvojo daugumas 
lietuvių, bet ne Fondo vadovy
bė. Taip galvojo ir Sibiro trem
tinys Jonas Kreivėnas. Jis prašė 
Fondo paramos jo leidžiamai 
knygai, .kurioje aprašomi lietu
vio tremtinio pergyvenimai Si
biro taigose ir koncentracijos la
geriuose. Atrodo, kad Fondo va
dovybė turėjo pakankamai mūsų 
pinigų, nes paskyrė tūkstantinę 
dailininkui, kuris savo kūrinius 

Agentui Kazakevičiui siunčia okup. Lietuvos agen- 
ams. Maloniai, Fondo vadovy-

■r inžinierių rJzdencijose. Ta; 
;r stebėtina, kad po to atsirado 
ZLIKo surogatas, Visuomeninių 
eikalų taryba? Juk agentas Ka

zakevičius negali kalbėti ameri 
kiečiams išeivijos vardu. Reikia, 
kad kas nors iš išeivių jo min
tis, jo reikalavimus perduotų.

O kaip laikosi okupanto' at
žvilgiu mūsų milijoninis fondas? 
Pažiūrėkime j jų vadų darbus.

Kinijos karo vadams naudotis Amerikos siūlomais nau
jais ginklais ir neatidėti tų modernių priemonių įsigiji
mo. Sekretoriui daug padėjo JAV diplomatas J. Hummel, 
paskutinius tris mėnesius taręsis su Pakistano vyriau
sybe. Dar niekur nebuvo paskelbta, bet Kinija jau žinojo 
iš paties sekretoriaus apie Hummelio susitarimą teikti 
Pakistanui ne tik modernių ginklų, bet . ir maisto kraš 
to gyventojams. Pakistanas juk maitina ištisą milijoną 
tremtinių iš Afganistano ir Irano.

Sekretorius Haig įtikino kiniečius nauju ambasado
riumi paimti Islamabade buvusį JAV diplomatą Hummel. 
Sekretorius Haig pasitarimų pradžioje išskyrė Taivano 
klausimą, o kai susitarė su Kinijos karo vadovybe dėl 
modernios elektronikos tiekimo, tai Taivano klausimas 
buvo tiktai lašas jūroje.

Sekretorius Haig per tris dienas įtikino dabartinę 
Kinijos vyriausybę, kad prezidento Reagano Amerika la
bai mažai kuo skiriasi nuo prez. Carterio Amerikos.
Amerika yra viena. Prezidento Reagano.pažadą padėti 
Taivanui reikia pildyti, nekelti triukšmo dėl Taivanui 
prižadėtų ginklų ir dabar Kinijai duodamų ginklų.

Tengas Hsiaopingas, atėjęs pasveikinti ir atsisvei
kinti sekretorių Haig, apgailestavo, kad jis nepažino sek
retoriaus, kai jis važiavo į Ameriką. Sekretoriaus Haig 
kelionė į Pekiną labai svarbi, dar labiau sustiprinusi 
abiejų didelių valstybių ryšius.

kančios ir enkavedistų elgesys.
Prisiuntė Kreivėnui nelietu

viškai rašytą laišką (Ačiū Die
vui, dar ne rusiškai), matomai, 
posėdžio ištrauką, kurios niekas 
nedrįso pasirašyti. Matyt, sudre
bėjo ranka okupanto pataikūnui. 
Posėdyje: “were present, mem
bers: V. Kamantas, K. Ambro- 
zaitis, B. Juodelis, J. Plačas ir 
į Bublienė..Tai visiems žino
mi asmenys, kurie nenorėjo’ su
pykinti okupanto.

Taip i iš į H 2,000 dolerių su
mos, Sibiro tremtinio knygai ne
liko nei grašio. Jam teko aukų 
prašyti pas tuos pačius lietuvius, 
kurie tą milijoninį fondą sudėję.

GERĖJA SPAUDOS SEKRE
TORIAUS SVEIKATA

ASHINGTON (AP). — Kovo 
30 d. sužeisto spaudos sekreto
riaus James S. Brady sveikata 
žymiai pagerėjo. Dabar jis atlie
ka fizinės terapijos programą 
savo palatoje.

Jo pagrindiniai veiksmai yra 
normalūs ir ligonis jaučiasi ge-
rai: Baltieji Rūmai nustojo leisti 
kasdieninius biuletenius apie jo 
sveikatą.

— Aukščiausias teismas atme
tė kalinių skundą, kad jie ver
čiami gyventi po du celėse, sta
tytose vienam asmeniui. Nepato
gumai yra dalis bausmės.

— Arthur Burns paskirtas 
JAV ambasadoriumi Vakarų Vo
kietijoje.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinys')

Neužmiršo darbininko ir V. Kudirka savo 
eillėraščiuose. Bet, jeigu sektum “Varpą” per vi
sus jo gyvenimo metus, lengvai pamatytum, kad 
darbininkus jis stato net užpakaly bajorijos ir 
neskuba susirūpinti jų reikalais. Tam turi ir 
motyvų.

Polemizuodamas su J. Šliūpo “Lietuviškuoju” 
Balsu”, “Varpo” redaktorius Šernas taip pasisa
ko darbininkų reikalu (“Varpas” Nr. 4. 1889mA:

“Mes pripažįstame, kad darbininkų padėji
mas yra sunkus ir kad jis reikalauja pataisymo. 
Bet, idant žinoti, kokiu būdu reikėtų tą jų būvį 
pataisyti.. ., tai prigulėtų tą dalyką visapusiškai 
permąstyti, ištyrinėti. Pakolaik da to visko ne tik 
ne padarėme, bet ir ne surinkome medegos del 
šiokio tokio nusprendimo, tai turime nuo to dar 
susilaikyti.. . Mes ne galime statyti tautišką atei- 
tę tiktai ant vienų darbininkų, bet ant visų luo
mų; vieni gi darbininkai ne stovi taip aukš- 
vili, id** nt galėtų duoti tinkamą paramą tautiškai 
ateičiai, ir dar labiau tada, kada prieš juos stotų 
ne tik svetimi ^riešingi mums gaivalai, bet ir už
gauti loeni mus luomai”.

Tais žodžiais buvo pareikštas “Varpo” darbi

ninkų klausimu esminis nusistatymas, kurio jis 
nuosekliai laikėsi, kol atsirado kas specialiai juo 
susirūpino: “neskubėti, visapusiškai, darbininkų 
reikalą parmąstyti ir ištyrinėti” — tuos žodžius 
“Varpo” rėdystė pasakė neatsitiktinai.

Gausių proletarų Lietuvos dvaruose “Varpas’' 
kaip ir nematė. Su samdinių padėtimi pas ūkinin
kus varpininkai, atrodo, tiek buvo apsipratę kad 
laikė ją normalią, ir natūraliu būdu artėjo prie 
stambaus ūkininko psichologijos, nes iš jų, kaip 
labiausiai suvargusio visuomenės sluoksnio, ne
galėjo tikėtis dėmesio vertos sau paramos tauti
nio sąjūdžio ugdyme. Priešingai, keldamas socia
linį klausimą, “Varpas” rizikavo sukelti prieš sA- 
ve ne tik Lietuvos bajorus, bet ir stambesniuosius 
ūkininkus. Dėl to “Varpas” gyveno sau ir darbi 
ninkai sau. Tuo tarpu priešingumai brendo ir pra
dėjo eiti viešumon: Mažažemiai ūkininkai, skly
pininkai ir darbininkai, misdami namie menkiA 
duona, jieškojo sotesnės svetur kad ir sezoniniuo
se darbuose Latvijoje bei Prūsuose. Namo grįžda
mi, be uždirbto pinigo, dažnai parsiveždavo supra
timą, kad jie yra lygūs su kitais žmonėmis ir kad 
galima kitaip gyventi, tik reikia geresnis gyveni
mas išsikovoti. Jie laukė pagalbos ir iš inteligen
tų ir, jos nesulaukdami, pradėjo inteligentais nu
sivilti.

Labai būdingas inteligento pasikalbėjimas 
vagone su grįžtančiu iš Latvijos Naryškino slypi- 
ninku tilpo 1894 m. “Varpo” 12-ame numeryje. 
Kai kalboje įsibėgėjęs sklypininkas, jau matęs 

‘‘svieto”, pradėjo augštai vertinti lietuvio darbi
ninko sugebėjimus, — kad tik gautų apsišviesti, 
— inteligentas tyčia užpylė jam šalto vandens ant 
galvos šiurkščiais žodžiais: “Oho! Kaip augštai! 
Bet iki saulė užtekės, rasa gali akis išėsti!” Į tai 
gavo iš Naryškino sklypininko tokį atsakymą: 
“įsės, ar neišės — tai laikas parodys. Bet jūs, visi 
penai, tokie: neturit geros širdies del vargdienio. 
Vieni, kaip tas Naryškinas, drasko, plėšo žmonės, 
varydami iš senų gūžtų... Kiti vėl, kad ir neveda 
nekbkių bylų su žmonėmis ir neskriaudžia, vis 
laiko tuos žmones per gyvulius, vadina mus bydlo, 
cham, chamūila. Jie Ui vis lenkiškai kalba. Ant 
galo treti, kaip štai tamsta, rodosi iš pradžios 
heparodo nekokio poniškutno, užkalbina gražiai 
lietuviškai, kalba kaip reikiant, kaip savo žmogus. 
Bet kaip tik reikia užtarti kokį žodį už vargdienį

šia lauk! Tuojau užgirsi: “Oho, kaip augštai!” 
Nuo tų bonU bėra ko gero mums laukti. Bet nuo 
tamstų^ kurių daugumas išėjo iš tų pačių žmonių, 
malonėtum^ išgirsti kitokias giesmes. Jug nuo 
tamstų, sakau aš, daugiausia priguli, kad veikiaus 
įspįstų saulė ir į mūsų lahgą”.

Atrodo, kad Naryškiho sklypininko lūpomis 
prabilo į Varpo” bendradarbį visi Lietuvos varg
dieniai ir... nesusilaukė norimo atsakymo. Būtų 
neteisinga sakyti, kad tarp varpininkų nebuvo 
žmonių, kuriems nebūtų rūpėjusi darbininko būk
lė ir kitokia socialinė santvarka, kaip tuomet Lie
tuvoje. P. Liūtas, M. Joniškis, J. Šidaras pačia
me “Varpe” rašė straipsnius, kurių mintis ir no

ras buvo atkviesti bent ateityje saulę į vargdienio 
j langą; bet tai nebuvo tai, ko laukė Naryškino 
sklypininkas, — veiklios lietuvių inteligentų pa
galbos jau šiandien vargui nugalėti.

Pažymėtinas “Varpo” silpnas susiorientavi- 
mas, kaip yra su darbininkų sąjūdžiu Europos 
vakaruose. Kada vokiečių “vadas-paliepėjas, cieso
rius Wilhelmas II-sis”į išgąsdintas Vokietijos so
cialdemokratų partijos augimu; 1890 metais su
šaukė Berlynan kitų Europos vyriausybių atsto
vus tartis dėl darbininkų sąjūdžio pavojų, Dagys 

I “Varpo” 1890 metų 6-amb numery pakilia nuotai
ka rašė: “Ne tik .vargšų užtarėjai, bet ir įstabiau
sios žmogystės krašte — vainikuoti vyrai, patys 
ciesoriai — susirūpino darbininkų padėtim”. Iš 

,tos konferencijos darbininkai, žinoma, nieko ne
laimėjo; bet belaimėjo ir p. Dagys — jis nepasi- 
gydė nuo savo naivaus susižavėjimo “vainikuo
tais vyrais”.

“Varpas” nepakeitė savo nusistatymo darbi
ninkų atveju ir daug vėlesniais metais. Kai dr. K. 

1 Grinius savo atsiminimuose pasakoja apie pir- 
jmuosius kontaktus su socialdemokratais lietu
viais ir apie jiems tiektą pagalbą, lietuvių kalbon 
verčiant partijos programą, motyvai socialdemo
kratams padėti buvę ne ideologinis artumas, bet 
patriotiniai.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas ptisiartino”, 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. DARGls 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W^Hch«ter Community klinlke- 
Medicinai direktoriui

S. Manheim RdM Westcbwter. IL 
VALANDOS: 3—0 darbo

T»L: 562-2727 arba 562-272?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

/ KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUI 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL v ak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teist: 448-5545

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
pavIenių KLUBAS

Našlių klubas turėjo pusnie-1 
tini susirinkimą birželio 12 d. 
Vyčių salėje, 2155 W. 47th St.

Juozas Martikonis atsisakė 
toliau būti pirmininku. Vice
pirmininkas Antanas Brokevi- 
cius serga ir negalėjo atvykti 
į susirinkimą. Posėdį atidarė 
sekretorė Estelle McNamee 
6:30 vai. vakare.

Minutės atsistojimu visų na
rių buvo pagerbta mirusi narė:
Frances Balanda ir jos šeiniai j 
pareikšta gili užuojauta.

Estelle McNamee perskaitė 
praeito susirinkimo protokolą, 
kuris visų narių buvo vienbal
siai priimtas. Valdybos nariai 
pasveikino visus klubo narius, 
kurių buvo nemažas būrelis, i

Nutarta turėti gegužinę Vy
čių salėje, 2455 W. 47th Street, 
liepos 10 d., sekmadienį. .

Visa valdyba apsiėmė suda
ryti rengimo komisiją ir iškin
ko darbininkus prie baro ir į 
virtuvę. Bus skanių, namie pa
dalytų
\ isi nariai atneš gražių dova-j jaunimo veikloje Klaipėdos kraš 
nėlių laimės šuliniui. Įžanga - te. 1920 iki 1923 metu buvo mui 
— vienas doleris; pradžia 1 vai. j 
popiet. J

Susirinimui pasibaigus, po 
vaišių ir kavutės visi linksmai 
išsiskirstė namo. i

Koresp. Anna Condux

Luebecke mirė taurus mažiietuvis 
Vilius Endrikaitis

Vilius Endrikaitis, gimęs 1890 
m. gegužės mėn. 5 d. S tanki š- 
kiuose, Kintų parapijoje, Šilu
os < p kr., atšventęs savo 91 m- 
gimtadienį mirė labai staiga šir
dies sirūgo išriktas senelių prie 
giaudoje Luebecke 1981 m. ge
gužės mėn. 12 d., 7.00 vai. ryto, 
"esele’ skundėsi, kad jam daro- 
i bloga ir tuo metu širdis nus- 
o;o dirbusi, iškeliavo pilnu pro- 
u i amžinybę.

Vėžionis gavo daug sveikini
mu raštu iš savo bičiulių, drau- 
'■'v ir p ietelių iš užsienio savo 
?1 m. gimtadienio proga. Jis dar 
T? ė i o visiems raštu atsakyti ir 
pasidėkoti už tai. ?o 7 dienų jis

Trumpas gyvenimo aprašymas 
oaim^as iš “Svečio” nr. 3 ir 4 
š 1980 m. (inicialai Ff. ši).

Nuo pat savo jaunystės velio- 
valgių ir pampušku. aktyviai dalyvavo lietuviu

•inės virsinihkas Lauksargiuose, 
1923 trumpą laiką reikalų ve-, 
dė'^ 't buhalteris prie Lietu- 
v-- Vyriausybės Įgaliotinio Klai 
pėdoje. paskui valstybinių pol
oni administratorius Šilutės

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

f
PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS, "leL 925-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
T«l. 376-1882_arba 376-5996

V — ■■■ ______________ ___—--

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A.M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirmi’ 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
FeleL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAŽDŽIONYTĖ 

fcrosramos vedėja

ONA BIČKAITŠ
Stasio šaVa^hicko žmona

hpskr., 1939 ir 1940 metais rti'ūi- 
Uftfe valdininkas i’alahgbjė ir 
Ktėtinįttjė. kuo 1946 m. buvo( 
Vbkfetijtųė Mažosios Lietuvos ■ 
Tarybos narys ir nuo 1952 m. i 
Mažosios Li'ėtuvbš Tėvynėš My^j 
ėtojų dfaugijds pi’Vnihihkas. 
Mirus Ėf^fhohUi feimonaičhii 
1969 fn. jis buvo iki šavb mir
ties Mažosios Lietuvos Tarybos' 6 
nirmininkas. Bendradarbiavo Ap 
žvalgoje, Prūsų Lietuvių Balsei 
ir kituose laikraščiuose. '1

Pasibaigus antram pasauli
niam karui, Vilius Endrikaitis su' 
šeima aps’gyveno Luebecke, bu 
vusiose artilerijos kareivinių pa 
talpose, kur anglų karinė val
džia buvo įsteigusi DP stovyk
lą. StO\Ą'klbje įgyvėiio iki josios 
likvidavimo 1961 m. Po to jis 
su žmona Madle persikėlė į nau
jai pastatytus benamiams užsie
niečiams namus, kur išgyveno 
iki 1979 m. Nuo 1979 m. gyveno 
senelių prieglaudoje Luebecke. 
Baisi nelaime buvo, kada 1975 
m. jam buvo amputuota kairė 
koja, o. 1979 m. deš’nė koja. Tai 
tikra tragedija. Kai žvilgterim 
į V. Ehdrikaičio gyvenimą Va-' 
karų Vokietijoje; aiškiai galima 
"akyti, kad tai yra didelis patrio
tas lietuvis. Jis savo gyvenime 
dirbo ir triūso- ne pasipelnymo 
'Vedamas ar garbės trokšdamas, 
b*ėt tautinės meilės skatinamas. 
Jo žmoria mirė - 1975 metais, o 
visi vaikai yra išauklėti tikroje 
lietuviškoje dvasioje. Duktė ir, 

! vienas sūnus gyvena Vakarų 
Vokietijoje, o kitas sūnus Chi- 
eagoje”.

Palaidotas 1981 m. gegužės 
mėn. 18 d. Luebek Vorwerk ka
pinėse. Laidotuvėse dalyvavo 
gana d;delis skaičius žmonių, 
beveik visi kilimo iš Mažosios 
r Didžiosios Lfetuvos. Aht ka

po sudėta daug vainikų ir gėlių, 
jų tarpe vainikas ir iš VLB Lue- 
beko apylinkės su lietuvišku jra-' 
su, kurį padėjo apylinkės pir
mininkas Pranas Kotkis su visa 
valdyba.

Velionis buvo giliai religingas 
:r susipratęs krikščionis. Jis ne 
'ik skaitė, bet ir rėmė lietuvių 
evangeliku liuteronų spaudą iš
eivijoje bei mūsų Bažnyčią 
stambiomis sumomis. Labai my- 
’ėjo savo taut’ečibs-tės ir lietu
višką jauninta. y$aš Vasario 16 
gimnazijos auklėtinius. Buvo 
darbštūs, rūpestingas, parėigm- 
Tas draugiškas ir taurus mažlie- 
mvis. Visa ^vb gyvenimą j;s 
vadovavosi Sauenveino žodžiais: 
‘Lietuviais esame mės gimę, lie
tuviais norirrte ir būt. Tą garbę 
gavome užgimę: jai ir neturim 
leist pražūt. Kaip ąžuols drūts j 
prie Nemunėlio, lietuvis nieko 
neatbos, ka;p eglė, kur priė še- 
supėlio ir vėtroj ir žiemą ža
liuos”.

j Gražiai ir pavyzdingai baigęs 
šibe žemės iškentęs "U- I

j kimo skausmus Ir vargus (ypač I 
; nacių laikais nuo 1939 ligi 1945 I 
j in.), savo gyvenime vėtytas ir 
j mėtytas, ilsėkis, mielas tėvynai- ■ 
i *i iš Mažosios Lietuvos, Viešpa- | 
, ties ramybėje brangios tėvynės I

Lietuvos nebepamatęs, kurią Tu 
' taip nuoširdžiai ir karštai įpylė- | j 
; jai ir labai branginai. Už tai Tau, J 
I mielas broli, mūsų Msų padėka * 
’ ir pagarba. Mes Tave neužmir-11 
. šimė, visuomet laikysim Tave į 
j pagarboje ir seksime Tavo pėdo- 
l mis.

Kapitonui Amo Endrikaičiui, 
L. Š. Co. 8591, Tompihs Barra- 
kas, Pdstfach 1919,6830 Schwet 
žingen, duktėiei su vyru ir anū
kei Luebecke ir sūnui Chicago- 
je šū šeima reiškiu mano giliau
sią ūžaūjėutą ir su jais kartu 
liūdžiu netekus tokio brangaus 
ir tauraus lietuvio — klaipėdiš-

I kifr, didžiausio stulpo mūsų my. 
i lim'ės tėviškės.
Klai ėĖllšeši

Rornfečaitnš 14, ntlo 7 tiki 9 
skirsnelio:

Ne viėnaš iš mūšų negyvena 
sau-, ftė vienas šaū nemiršta. Ar 
gyvename. Viešpačiui gyvena
me, ar - mirštame, Viešpačiui

į mirštame. Taigi, ar gyvename, 
j ar mirštame. — mes esame Vieš ;
' paties; Juk Kristus numirė ir at- 
/ gijo, kad viešpatautu ir miru- 

s’ėms, ir gyviesiems”.
Psalmė 103, 15 ligi 18 

skirsnelio:
Mirtingasis — kaip žolė jo 

dienos, kaip lauko gėlė, taip jis 
žydi. Vos tik papūtė per ją vė^ 
jas — ir jos nebėra, ir jos nebe
pažįsta jos Vietą.

Bet Viešpaties malonė lieka 
nuo amžių iki amžių ir jo teisu-: 
mas vaikų vaikams — tiems, ku 
rie jo bijo, kurie ląilg? jot sando
rą ir atsimena jo' įsakymus,;5kad 
juos vykdytų.

kunigas Fr. Škėi-yš

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

3

ATEITIES TILTAS
TĖVYNĖS ILGESYS IR GRO

ŽIS MAIRONIO POEZIJOJE /
Tautinio lietuvių atgimimo 

laikotarpio didysis poetas yra 
Maironis. Jo poezijoje žymūs, 
patriotiniai, religiniai ir egocen- 
triniai ’motyvai. <

Jonas Mačiulis Maironis 
gimė 1862 m. Daugiau kaip, per 
25 metus Maironis savo eilėraš
čiais ir poemomis kalbėjo savo 
tautiečiams apie Lietuvos gar
bingą praeitį, apie vargingą da
bartį ir žadino juose geresnių 
laikų viltį. Jis dainavo apie Lie
tuvos gamtos grožybes, lietuvių 
kalbos ir dainų grožį, jis skėlbė 
meilę ir vienybę tarp lietuvių.

Maironio eilėraščiai turėjo di
delę įtaką ir pasisekimą žmonė
se. Ne visi Maironio eilėraščiai 
kalba Apie Lietuvos grožį ir lais
vės viltį; yra religinių, gamti
nių, asmeninių.

Bė abejo; Maitoms buvo pats 
žymiausias Lietuvos atgimimo 
epochos dainius. Jo reikšmė yra 
di?elė lietuviams ir žiandien.

Matron's mirė sulaukęs nepri
klausomybės atkūrimo, 1932 ftu 
Kaune.

Ilona Vaičiulytė, VI kl.
Donelaičio mokykla

Arthritis Sufferers!
e Now. Get relief t 

for painful inflammation
and protection for your stomacH

For minor arthritis pain. Arthritis Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
AnacmJ

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKI
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DĖMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių

Direktorių
iaocacijot

■9MKH

AM8ŪLANSO 

PATARNAVIMAS

*

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

*354 Scr. STREET TfiL lArda 7*1911

BUTKUS - VASAITIS
14-46 So. SUth Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

TėL: LAfąyette 3-357J I

Kasdien nuo pirmadienio iki peni 
tadfeftio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Gimusi Nausėdų khu» Ylakių vklsčidjė, 
Mažeikių apskrityje.

Po 35 metų tremties m if ė Sibire.

Reiškiu užuojautą jos vyrai Stasiui, sūnui 
Beiliui, dukroms: Onai ir Irenai bei velionės 
artiihfesiems Sibilre ir kitur. » , *

kartu liūdžiu sU Jumis.

PATS SKAITYK IR OAR KL 
TU8 PAhAGINK SKAITYTI 
DlENRAŽTį •‘NAUJIENOS”

Jttbžas šorapnickas 
Kanada

JĖAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pastatyti

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANTCA AVĖ. TėL: YArds MtSS -list f

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Steponas c. lack ir sunūs
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STREET REpubHc 7-1211
11828 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HID*, DL •74-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
SMI Sa. LfrUANTCA AVE. TeL: T Ards 7-3401

5 — Naujienos, Chicago, 8. UI Thursday, June 18, 1981



Bendruomenes vagos
(Atkelta iš antro puslapio) 

perskaitė praeito susirinkimo 
protokėių, kurį susirinkimas pri
ėmė be pastabų ir pataisų.

Kasos stovį pranešė kasi 
kas Kaltūnas. Iš jo pran< š 
(kurį patvirtino ir revizijos 
misija) paaiškėjo, ka«l v alų v b: 
per metus turėjo $1,022 j 
įskaitant ir narių mokosi 
knygą, pajamų ir išlaidi 
mentų tvarkingumą pa 
revizijos komisijos aktas

Bendruomenė pasižyn 
gausumu: ji turi 0.3 nar 
sirinkimas įvertino valdybos pa
stangas ir paprašė visos valdybos 
ir revizijos komisijos pasilikti, 
dar vienai kadencijai. Valdyba , 
ir Revizijos komisija sutiko va i 
dovauti dar vieneriems metams.!

Darbščioji valdyba iš kasos 
nepašykštėjo lietuviškiems rei-
kalan^įft'’.paskyrė: spaudai, mo pas
kyklaį BALFui, Jono Kreivėno 
knygai išleisti (apie jo pergyve
nimus Sibire) ir religijos reika 
lams.
jau buvo paskelbta š.in. gegu
žės 12 d. Naujienose.

Prieita prie klausimų ir suma
nymų.^ Be kitų svarstymų, buvo 
nutarta šįmet suruošti ir subu
vimą J.-K. Čiurinskų sodyboje; 
laiką nustatys valdyba.

Užbaigus susirinkimą, maloni j 
šeimininkė J. Čiurinskienė sve- 
čius vaišino užkandžiais ir ka 
vute. J. G.

i Ki

mo 
ko- 

i

uoli

ė vietos lietuviai. Akadem?-
v I e.eiaourgo Lietuvių 

ą ‘.kibo patalpose. Po ofi- 
p •>,gramus vyko soči li- 

x bū ; prie k j vos puodelio, 
pelei -burgi ėiai turėjo pra- 

ii ir kultūringai tar- 
drauti.
pan tokių kultūri- 

c u.
Petersburgietis

?rnice Yenkelun, ! 
k viena proga pa- i 

enų leidimą. Dėkui ' 
š Enkėjimus ir už $10 

;ųsla kartu su metine 
i

Apie aukų paskirstymą i vėl u/sis.

į) re n unit

Ponia Albina Strausas iš j 
picU ILrko buvo išvykusi ’ 
savo Ogden, j
Redwood City, Calif., kuri j 
’ : . nu prenumerato’rė ir

. oja. Grįžusi Čikagon, 
k ė Naujienas įr atsiun- 
ika. Dėkui už dėmesį 
imą.

ia Marija Markūnas, 
wburgh Heights, Ohio, pratęs
iu; prenumeratą, savo gerus

skaitytoj 
amžiaus,

Generalinė Lietuvos konsule Juzė Daužvardienė pristatys 
šių metų Gintaro baliaus debiutantes šeštadienį, birželio 
27 d., Conrad Hilton viešbučio didžiojoje salėje. Prieš 21 
metus Chicagos Lietuvių Moterų klubas įgyvendino kon
sulas Daužvardienės svajonę pristatyti jaunas lietuvaites 
visuomenei. Gintarėlių balius yra lapes vienu iš tikrai 

atžymėtinų parengimų Chicagoje.

tyti visi VilnUus miestp gyven
tojai. Dabar veikimo radiusas 
bus žymiai didesnis.

i Iš šios stoties bus transl lieja
mos ir ultra trumpų bangų ra
dijo programos-
LAIŠKAI VALSTIEČIŲ LAI- 

KAščIUI KATES LAKA

Teko maty*i, kaip vena kolū
kiui ė ginčijosi su pieno surinkė
ja. Moteriškė tvirtino: atnešusi! 
devyn:s litrus pieno, o ne astuo- 

; nis. kaip užrašiusi surinkėja.
< šalia stovėjusi senutė atsidu-
* so:

— Turbūt jau nebenešiu, tris 
litras karvufė beduoda. Dar lit
rą nusuks, kas beliks. Geriau 
katytei atiduosiu.

Panašių nesusiprnt’mų, kiek 
girdėjau pasitaiko neretai. To
dėl retas kuris neša į junktą ne
pilną bidonėlį pieno. O litras 
prie litro — ir tūkstančiai! K ek 
pieno prarandame per ra j orą, 
respubliką!
Nesusipratimų, man regis, būtų 

mažiau, jeigu pieno bidonėlių 
gamintojai įbrėžtų ne vieną 10 
litrų padalą, kaip dabar, o su
žymėtų bidonėlį 2, 4, G, 8 ir 10 
litrų padalomis. Surinkėjas iš
kart matytų pieno kiekį, tiksles 
ni būtų įrašai pieno statytojų 

j knygutėse. O. Vikant'enė

ttm< — P«rd*v!mvi 
H&AL ESTATE FOR SALI

w K>rr*l, 2enr.i — PcrtUvIiraft
JtSiAL ESTAI! FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS < 
IR 2 EMA IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJLMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas . :

2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. TeL 847-7747

K

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS “ BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

’5

i

5
1i 1 i

į

Kretingos rajonas, Salantai

NIEKAS NEPADEDA

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

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

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

ŠIMAITIS REALTY

bsss

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559 >

narui nuo-

veiklą, š.in. 
pravedė M. 

70 metų nuo įu 
akademiją.

ST. PETERSBURG© 
APYLINKĖS VEIKLA

Veiklus, dinamiškas apylin 
kės pirmininkas, dail. V. Vai
tiekūnas, valdybos 
širdžiai talkinamas, 
nai vystąs apylinkės 
gegužės įnėn. 
K. Čiurlionio
mirties minėjimą -

Meno ir muzikos
M. K. .Čiurlionio asmenį ir jo ta
pybos kūryba aptarė pats apy
linkės pirmininkas, dail. V. Vai
tiekūnas. M. K. Čiurlionį, kaip 
muziką, apibūdino muzikas 
P. Armonas. Buvo pailiustruoti 
Čiurlionio tapybos darbai ir pa
groti jo muzikos kūriniai.

Tai buvo puiki dvasinė, kultū
rinė puota į kurią gausiai atsi-

’. lūs ramovėnas,, ilgametis Chica- 
i gos skyriaus valdybos narys, 
į buvo gana sunkiai sunegalavęs, 
, keletą savaičių- gulėjo -Loretos 
t ligoninėje. Jau grįžo namo ir pa- 
’ mažu taisosi. Draugai jam linki 

diibtuvę Lockpoi te. ^uo greiciausiai pasveikti ir vėl 
žiemą i veiklą įsijungti. Draugas

Fla., j — Bridgeporto restoranui rei- 
j kalinga virtuvės darbininkė, 

tech- ! Skambinti 326-2761.
ė 10 į — Juozo Kapačinsko atsimi- 

stddenčių bei studentų, jų tarpe ’ nimai Spaudos Baruose, Chica- 
Teresė Bosas. Naujos studentų ‘ gos Lietuvių Literatūros Drau- 
laidos mokslas prasidės liepos gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
mėnesį. I iliustruotas nuotraukomis, 216

— Skautų-čių registracija sto- psl.; kaina $7, gaunamas Nau- 
vyklon ir sveikatos tikrinimas 1 j ienose. (Pr.)
bus trečiadienį, birželio 21 d.,; 
tarp 7-9 vai. vak. Jaunimo cent-] 
re. Stovykla vyks Rako stovykla- j 
vietėje liepos 11-25 dienomis. *1

—Vincentas Senda, buvęs veik- 4

| linkėjimus ir kornplimntus atly- 
uka. Dėkui, M. Markū- 
a ilgametė Naujienų 
,, sulaukusi 88 metų 
bet tvirta ir guvi.

Misavičių šeima iš Beaver 
Ranch. Lemont, III., yra išvyku
si ilgesnėms atostogoms — pa
sivažinėti po Ameriką. Jie svei
kina iš-Myrtle Beach, S.C. Mise-

RYS ir jo žmona MICHALINA, J 
kilę iš Jurbarko, buvo Vokietijoj, 
ir ALBERTO VALUNTOS 
šuo,

se-

— Jonas Kasiulaitis, 
praleidęs Miami Beach, 
grįžo į Union Pier, Mich.

— Holy Cross Medicinos 
nologijos mokyklą baig

kilusi iš Biržų apskr.
Rašyti:

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

Iš okup. Lietuvos

Mūsų kolūkio Gaulėnų brigą-' 
dos kolūkiečiai dar negavo nu. 
si pirkti kombinuotųjų pašarų už 
praėjusiais metais parduotą pie
ną ir mėsą. Kreipėmės i apylin- j 
kės Tarybą, kolūkio valdybą.* 
bet niekas negelbsti.
Gaulėnų parduotuvė'e negau

nama ne tik kombipašarų, bet
Į ir kai kurių kitu pirmosios pa-,
Į klausos prekių. Tiek rajono cent j o butų mūrinis namas, naujas 
: re, tiek kitose kaimo parduotu- j stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
I vėse būna kvietinių miltų, ūki- J diatoriai, gazo šildymas. Mar- 

uette Parke. Sena kaina $52,000

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

4645 So. ASHLAND AV2. 
TeL 523-8775

D Ė M E S 1 O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai S120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avsnut

TeL 776*8505 1

Paieškomi VLADAS VENG-

NAUJAS TV BOKŠTAS
Vilniaus priemiestyje, Kare.” 

r|;škė?se, (baigiamas statyti di
džiausias respublikoje radio ir 
televizijos perdavimo centras. 
Naujas bokštas yra 326.47 m. 
aukščio. Bokšto viršūnėje yra 
sumontuotos TV antenos. Anks
čiau TV programos negalėjo ma-

Dr

1733 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 50608

Galite kreipti* ir tieaUI 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N«v York, N.Y. 10001 

M7 W. Mtk K
T*L (lit) MJ ttll

SUSIVIENIJLMaS LIETUKŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietrvhj fraternalinė or- 

ganicacija. lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius d&rbua. gelbsti tr kitiem*, kurie tuoj 
darbus dirba,

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri*, 
ipdraudu savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SIJk — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į i^avo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA jsirašytL

v i

nių prekių, o mūsų parduotuvės 
lentynos visada pustuštės. Kar
tais parduotuvė darbo metu už- j g 4 butų mūrinis, apie $9,000 

1 daryta.

Per darbymetį nėra laiko va
žinėti į kitų ūkių parduotuves. 
Pageidautume, kad rajkoopsajun 
ga įvestų tvarką mūsų 1 
tuvėje.

A. Grigalius, S- Naglys 
ir kiti Telšių rajono “Šatrijos” 
kolūkio kolūkiečiai — iš viso še! 
ši parašai.

(Iš.Eur. Lietuvio)

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

i t

ų parduo- ® Staf^bai gražus sklypas 
J. Riškus, Marquette Parke.

iš viso še!
VALDIS REALTY .

2644 W. 69th St. 
(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

> tuo jame ir esame apdrausti.^

į ARVYDAS KIELA
U 6557 S.TėjmgnĄvenue^:^ 

Chiragqį4L.i5O629 "

MIX n MATCH 
„14KT GOLD 

Nsckchains 
anž^ Bracelets

Earrings, Charms, 
Xv* Religious Medals

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą------------------   ^8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata, ir 
grožis. Kietais viršeliais ................    $4.00

Minkštais viršeliais, tik_____________  $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS, Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ $2.00

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

ATEITIES TILTAS
Maironis buvo 19-jo amžiaus 

poetas. Eilėraščiuose “Mano gim 
tinę”, “Lietuva brangi”, “Kur 
bėga Šešupė” ir “Vakaras ant 
keturių Kantonų ežero” Mairo
nis pasakoja apie Lietuvos eže-j 
rų grožį, upes, kalnus ir visą 
Lietuvos žemę. Maironis galvo
ja, kad Lietuva yra pats gra
žiausias kraštas, net gražesnis 
už Šveicarijos Alpių kalnus ir 
kalnuose augančios rožės nepri
lygsta mūsų darželiuose augan
čioms rūtoms.

Eilėraščiuose “Senovės daina” 
ir “Pirmyn į kovą” Maironis aiš
kina motinoms, kad jos neverk
tų kai sūnūs eina i karą, bet di
džiuotųsi, nes reikia ginti savo 
tėvynę. Jie turi ginti savo tėvų 
žemę, kaip mūsų bočiai ir jų 
bočiai ją gynė. Yra garbinga žū
ti už tėvynę, nes savo mirtimi 
jie atneš tėvynei geresnį ryto-.

FOR

New or Used or 
Old Broken Jewelry 

Watches, Bracelets
Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn It Into CASH!
Dig Out Your Old Treasures —

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

WE PAY THE HIGHEST PRICES 1
LOCAL BUYER, BUYING WITH INTEGRITY

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 
2645 West 89th Street 
Te!. REpublIc 7-1941

MARQUETTE PARKE 
savininkas parduoda 

“BUNGALOW” NAMĄ 
arti mokyklų. 

Galima tuoj užimti. 
Skambinti 778-6960.

--------------------------------------------------- —

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

J 
t

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

flood controls, pumps ana valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga^

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

jų. Žuvę už tėvynę bus išaukš-' 
tinti: I- -

Kam nusviro galva, tam Dan
gaus angelai Vainiką iš deiman
tų pina. (Senovės daina)

Eilėraštyje “Kur bėga Šešu
pė” poetas sako apie garbingą 
Lietuvos praeitį ir kad mes turi
me ja didžiuotis, žinodami sa-‘ 
vo tautos praeitį, sukursime ge
resnę ateitį

Rasa Buntinaitė, VI kl 
Donelaičio mokykla

Abipusis pasitarnavimas

— Juk tu dirbi teatre. Ar 
galėtum man parūpinti porą 
mokamų bilietų?

— Žinoma. Bet tu dirbi banke. * 
Ar negalėtum man aprūpinti po-' 
rą, kad ir vartdtų banknotų?

ne
ne-

1M. i I M Z U S

IK’CCMČ TAX SERVICE
4259 S. Maplrafeod. T«I. 254-7453 ; 
Taip prt rtaromi vertimai, ęimlnlv 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERSPOUCY
r. lapelis. Ajen! 
22C5V1 W. 95th St 
Bverg. Park, UI. 
60642. - 424-3654

RICHARD & ASSOCIATES
Additions - Kitchens 

Rec. rooms - Skylights 
Barn and sheds - Siding 

Garages - Decks 
Also int./ext paint & staining.

VISA & M.C. ACCEPTED 
864-6C70 Free EsL 636-7099

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai- ryla 
tki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d.
Ir pagal susitarimu.

T«1 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street 

Chicago, m. 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vtk. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toi 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

k
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