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MULA ĮSAKĖ KOVOTI į KAIMUOSE, EUROPOJ
į AMERIKOS SPAUDA DISKUTUOJA 
! z MADRIDO KONFERENCIJĄ
v Madrido, konferencijai arte- penkeriems metams po Helsin- 
j.ant, Amerikoje pagyvėjo dia- kio sutarčių pasirašymo, Vaka

rų parajna reformistiniams są
jūdžiams Rytų Europoje yra 
daugiau negu “moralinis gel
tas” —r tokia parama sutampa 
ir su laisvųjų šalių gyvybiniais 
interesais, nes tik spaudimas iš 
vidaus prives totalitarinius val
dovus atkreiptu dėmesį į savo 
valdinių poreikius ir nustc’ti 
grasinus kitoms valstybėms.

(Elta)

.. Įogas Helsinkio susitarimų te- 
.. ina. . Keliuose įtakinguose laik

raščiuose r pasirodė vedamieji, 
raginantys. Washingtoną boiko
tuoti konferenciją ir tuomi pa
rodyti Maskvai, kad ji atsakin
ga už tarptautinių sutarčių lau
žymą ir žmogaus teisių pažeidi
nėjimus. Tačiau dauguma halsų 
pasisako už dalyvavimą Madri- 
dę konferencijoje.

Nemaža staigmena buvo ame
rikiečių diplomato. Alberto W. 
Šherer’io, vadovavusio pasiruo
šimam s. pirma j ai Helsinkio per
žiūros konferencijai Belgrade 
1977 m., pasisakymas. Trimė- 
nesiniame žurnale Foreign Poli
cy- (1980;vasara), jis tvirtina, 
kad Belgrade žmogaus teisėms 
buvo skiriama per daug dėme 
Šio: “f.'.Madride Amerika ne
turėtų kartoti Belgrado klaidų” 
ir “nebepabrėžti tarybinių • disi- 

~’deiitų Bylosi Sherer ragina did- 
-• valstybes Madride “bendradar

biauti ir vengti akistato’s”.

.Kitaip Belgrado konferenciją 
vertina žurnalistas Joseph C. 
Harsch, dienrąštyjg The Chris
tian Science Monitor (Į980.VIII. 
8 d.). • Jo'nilpmqne;, tbji^konfe- 
ršnciją, įvykusi pačiame j “de- 
tentės * žydėjime", daugiau, ar 
mažiau šydu pridengė Mąsfcyos 
prasižengimus . ęprięš ‘ ‘Helsinkio 
sutartis. Madride būsianti pui
ki proga išvardinti"ir plačiai įs- 
garšintj“ nepaprastai/ gausiūs 
žmogaus teisių: pažeidimus, dėl 
kurių kalta Maskva. ..
- Thė New Work Times -(1980: 

VH.13) skiltyse panašiai pasi
sako visuomeninio amerikiečių 
komiteto .4iėįsinkip') sutarčių 
ygkdymfir stebėtf-pirmininkas 
Jeri Laber. Jis /primena, kad 
Madride rusai mėgins -nukreipti 
dalyvių dėmesį į karinio ir eko
nominio saugumo klausimus. 
Pasak jo, /Maskva “patogiai” 
pamiršta labai svarbų ir uni
kalų Helsinkio susitarimų po
žiūrį — juose pripažįstama, kad 
žmogaus teisės nėra vien vidi
nis, bet tarptautinis reikalas, ir 
kad 'jos neatjungiamai susiju
sios su karinio ir ekotiominio 
saugumo klausimais. Madride, 
rašd’j is, mes turime tai primin
ti Maskvai. Amerikos delegacija 
ture- reikalauti, kad Sovietų Są
junga ir Čekoslovakija paleistų 
suimtuosius Helsinkio grupių 
narius ir daugybę kitų asmenų, 
nubaustų už politinius ir religi
nius įsitikinimus.

Tape pačiame dienraštyje 
(1980.VIII.1) Flora Lewis ragi
na Ameriką klausytis “disiden
tų” balso. Ji teigia, kad praėjus

“KETURI GENGSTERIAT 
GALI BŪTI SUŠAUDYTI

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
įtakingi politikai tvirtino, kad 
Mao. Cetungo buvusi žmona ir 
trys josios draugai bus teisiami 
ir nuteisti, bet jie nemano, kad 

.jie bus sušaudyti arba pakarti.

Bet antradienį išėjusieji laik
raščiai, spausdindami žinią apie 
jų teismą ir jų nusikaltimams 
taikomus įstatymus, rašo, -kad 
ne ffalr bStr%ustei^ti mirti' ir

8

i
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Edmund Muskie j

Valstybės sekretorius Edmund Muskie New Yorke tariasi 
su arabų valstybių pareigūnais apie galimybes baigti 

karo veiksmus tarp Irako ir Irano. __

sušaudyti. į -
J r

Buvusi Mao Cetungo našlė 
Dzijang Kijahg klastojo' Mao 
Cetungp-.tęstamentą. Ji buvo pą- 
siruosįsi-ipadaryti perv^naą ir 
po vjsosdxi-
nijos/ valdžią. Prpįęuroras. tūri 
duomenų apie baigimą ruėšti 
pervėismą. Svarbiausias yal- 
džibs?3riėtas; būtų gavę trys -jo
sios draugai, o ji.pati būtų nau
dojusi tą galią. Ji įtikino Mac 
Cetųhgą atleisti Tengą.. Hsiao- 
pingą iš kraštą valdančio vice- 
premjfeTp pareigų: Tengas būtų 
buvęs, sušaudytas, jeigu ne Pe
kino kariuomenės vadas.

Našlė Dzijang vadovavo “kul
tūrinei revoliucijai”, kurios me
tu žuvo didokas karių ir akty
vių partijos narių skaičius. 
Spaudoje keliamas didelis pasi
piktinimas “kultūrinės revoliu
cijos” metu nužudytų žmonių 
skaičiumi. ,•

— Kovosim iki mirties, — 
savo kalbą per televiziją baigė 
Irano valdovas Chomeini.

— Jeigu lenkų valdžia spalio 
20 dieną nemokės didėsnių algų, 
tai Dancigo darbininkai skelbs 
didesnį streiką.

kalendorėlis

- Spalio 2 d.: Angelai Sargai, 
Mena, Pavandė, Vėtra, Gindutįs, 

< ' Buteika, Eidvilis.
' Šaulė teka 6:48, leidžiasi 6:32.

Oras gražus.

Hua Guofengas gali būti at
leistas iš Kinijds komunistų 
partijos pareigų, kai pasi
baigs Keturių didžiųjų nu
sikaltėlių teismas. Hua bus 

svarbiausias liudininkas 
prieš Mao Cetungo našlę.

ITALIJOS KOMUNISTAIlANDO "
ĮŽENGTI ! VYRIAUSYBĘ

GRAIKAI RENGIASI IŠSTOTI IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ, 
' JEIGU NEGAUS- GERESNIŲ SĄLYGŲ

McNAMARA KRITIKUOJA.
JAV VYRIAUSYBES

WASHINGTON, D.C.— Rob
ert S. McNamara, 13 metų pra
leidęs Pasaulio’ banko pirminin
ko pareigose ir dabar iš tų pa
reigų pasitraukęs, labai aštriai 
kritikuoja JAV vyriausybes. 
Jam atrodo,' kad per šį laiko
tarpį JAV labai mažai padarė 
ne urtui pasaulyje mažinti. Jis 
tvirtina, kad visoj eilėj valsty
bių neturtas yra toks didelis, 
o Amerikos vyriausybės nesky- 

' rė badaujantiems reikalingos 
pagalbos. McNamara žino, kad 
JAV yra • turtinga šalis ir bū- 

' tų galėjusi teikti didesnę pa
galbą. 

4 
į McNamara yia buvęs vienos 
didelės automobilių bendrovės 

‘ reikalų vedėjas. Jis buvo pa- 
; kviestas JAV krašto apsaugos 
; sekretoriaus pareigoms ir vyku
siai tvarkė krašto apsaugos rei
kalus, o kai atsistatydino, tai 
tapo paskirtas Pasaulio banko 
pirmininku. Dabar jis ir iš šių 
pareigų pasitraukė.

s. : Jis yra^apskaičiavęs,, kad da- 
/ bartiniu metu .yra 800 -milijonų 

gyventojų, kurie gyvena labai 
dideliame varge. Jeigu jiems ne- 

[ bus suteikta pagalba, tai tie 
j žmonės badaus tikra šio žodžio 
! prasme.

Praeitais , metais. McNamaros' 
. valdytas bankas-išskolino į2'bi- 

lijc’nų-dolerių, paskoloms netur-

BOMBARDAVO BAGDADO ELEKTROS
JĖGAINĘ, ATOMO DIRBTUVĘ j

ABADANE IR CHORAMŠARE DAR PRIEŠINASI 
GERAI GINKLUOTI IRANO PARTIZANAI

■ ROMA, Italija. — Italijos 
krikščionių demokratų partijos 
va dar neteko’ parlamento pasi
tikėjimo. Premjeras Francesco 
Cossiga nepajėgė toliau valdyti 
krašto, nes parlamente nesurin
ko pakankamo balsų skaičiaus. 
Jam trūko vieno balso.

Prezidentas Sandro Pertini 
prašė Cossiga bandyti sudaryti 
naują ministerių kabinetą. Pa
tarė bandyti sudaryti koaliciją 
su kitomis partijomis. Tų kitų 
partijų tarpe yra ir komunistų 
partija, bet abejojama, kad Cos- 
sigai komunistai būtų priimtini.

Antradienį komunistų partija 
pareikalavo priimti partijos at
stovus į kabinetą. Paaiškėjo, 
kad šį kartą komunistai yra pa
siryžę gauti net dviejų partijos 
narių priėmimą į kabinetą.

Iki šio meto komunistai 
bendradarbiavo su krikščioni
mis parlamente, bet jie niekad 
nebuvo įleidžiami j kabinetą. 
Dabar, kaip atrodo, jia nori tą 
vietą gauti.

GRAIKAI NEPATENKINTI 
WASHINGTON!)

WASHINGTON, D.C.— Grai
kijos užsienio reikalų ministeris 
Konstantinas Mitso’.akis, atvy
kęs į New Yorką, į Jungi. Tąutų 
asamblėją, užsuko į Washing- 
toną išsikalbėti su vyriausybės 
pareigūnais.

Graikai labai nepatenkinti 
santykiais su Turkija. Jiems la
bai nepatinka pagerėję JAV 
lantykiai su dabartine Ankaros 
vyriausybe. Nesutikimų priežas
tis yra Kipro krizė, kai JAV 
ir NATO blokas nesustabdė ten 
turkų invazijos. Salon atvežti 
turkų kariai labai lengvai išstū
mė graikus iš turtingų graikų 
ūkių, šitas klausimas prižadėtas 
išlyginti, bet nieko nebuvo pa
daryta. * - V '•

Graikų ministeris Mitsotakis •
tvirtino, kad Graikija .atims iš' yngoms jaIims. :-Sekanau Pa. 

> šaulio banko pirmininku numa
tomas Cyrus R. Vince.

amerikiečių keturias laivyno ir 
aviacijos bazes Graikijos uos
tuose, jeigu nebus prieita tinka
mo susitarimo.

Pakeitus Turkijos vyriausybę, 
Turkija vėl grįš į Jungtines 
Tautas. Šis klausimas rūpi da
bartinei

STREIKAVUSIEJI LENKAI 
NEPATENKINTI

VARŠUVA, Lenkija. — Len- 
graikų vyriausybei: ■ kijos vicepremjeras K. Barci-

Ministeris Mitsotakis no’ri visa . kdwski pareiškė savo nepasiten- 
tai nuodugniai ištirti.

APSKUNDĖ AMERIKOS 
VYRIAUSYBĘ

SAN JU AN, Puerto Rico. — 
Puerto Riko gubernatorius ap
skundė JAV vyriausybę už at
vežimą į salą 4-,500 kubiečių ir 
Haičio tremtinių. Skundėjas nu
rodo, kad Puerto Riko sala žy- i 
miai tirščiau apgyventa, negu:

kinimą streikavusių darbininkų 
nutarimu penktadienį streikuoti 
vieną valandą. Tuo streiku dar
bininkai pareikš savo nepasi
tenkinimą, kad valdžios atsto
vai dar nieko nepadąrė algoms 
pakelti.

BarciKowskis tvirtina, Kad 
darbininkai sulaužė pirmą su
sitarimą. Jie buvo prižadėję 
laukti ištisą mėnesį, bet n=tu-

kitos JAV valstijas, todėl netei- vėjo kantrybės pažadui išpildyti.
singai pasielgta, į tirštai apgy
ventas vietas dar daugiau žmo
nių pasiųsta.

Be to, Puerto Riko sala yra 
žymiai neturtingesnė, negu ki
tos JAV valstijos, todėl netei
singa į neturtingas sritis siųsti 
dar daugiau žmonių.'

Prezidentas Carteris, siųsda
mas šiuos tremtinius į Puerto 
Riko salą, aiškina skundėjas, 
pirmon eilėn turėjo artėjančius 
rinkimus. Jis nori parodyti, kad 
pačiose JAV tremtinių skaičius 
nėra toks didelis. Toks elgesys 
yra neteisingas, skriaudžiantis 
salos gyventojus. Puerto Riko 
saloje gali kilti maištas arba 
kokia suirutė, kuri gali būti la
bai žalinga krašto gyventojams.

Tūkstančiai tremtinių laiko
mi Floridoje, Arkansas kareivi
nėse, Wisconsin valstijoje, tai 
kodėl negalėjo ir šių kelių 
tančių palikti bet kurioje 
je ■ Valstijoje? — baigia 
skundą gubernatorius.

Blogiausia, kad šį savo nutari
mą streiko komitetas pirma 
pranešė užsienio radijo sto
tims, o po to pranešė Lenkijos 
vyriausybei. Vyriausybė mano, 
kad nutarimą streikuoti komi
tetas būtų turėjęs pirmiausia 
pranešti lenkų vyriausybei.

— Jeigu Lenkijos premjeras 
arba vicepremjeras per radiją 
ar televiziją būtų pasakęs, kada 
jie pakels darbininkams algas, 
tai valandos streiko niekas ne
būtų skelbęs, — atsakė Dancige 
visą laiką veikiantis streiko ko
mitetas.

— Irako karo jėgos baigia už
imti 90 mylių plotą, kurį šachas 
1975 m. buvo atėmęs is Irakd.

— Anglijos kardinolas George 
Ba-il Hume pritaria JAV kardi
nolams nėštumo klausimais.

tūks- 
kito- 
savo

— Prezidentas Zia pareiškė, 
kad jis skrenda namo, bet jis 
dar sustojo Teherane.

BAGDADAS, Irakas. — Ant
radienio vakarą keli Irano leng
vi bombonešiai bombardavo 
Bagdado priemiestyje esančią1 
elektros jėgainę ir užgesino švie
sas didelėje sostinės dalyje. Ira
ko priešlėktuvinės patrankos 
apšaudė atskridusius Irano lėk
tuvus, bet nei vieno nesuspėjo 
numušti.

Irano lėktuvai bombardavo 
Bagdado priemiestyje esamą 
atomui tyrinėti dirbtuvę, bet 
gaisrų prie jos sprogusios bom
bos nepadarė. Atomui. tyrinėti 
dirbtuves pastatė prancūzai, ira- 
kieiams kainavo 250 milijonų 
dolerių. Dirbtuvės medžiagas 
irakiečiai naudojo gydymo tiks
lams. Iraniečiams pavyko apga
dinti dirbtuvę, bet gaisrų išmes 
tos bombos nesukėlė.

Bagdade, sužeista labai daug 
žmonių. Visos Bagdado ligonr-' 
lės pilnos ;sužeistų. Viena' bom- 
ia pataikė į pilną ligoninę. Ter 
daugelis ligonių užmušta, sukel- 
taF"diHeW gaisras.

Trečiadienį mula Chomeini 
per visas /didesnes Irano- radijo 
itetis pasakė labai griežtą ir ko
voti raginančią kalbą, šį kartą 
Chomeįni^neįsakinėjo kariams, 
ką jie;turi^daryti ir kur eiti, bet 
’is kalbėjo į paprastus krašto 
gyventojus, Irane visi supranta, 
kad kariai nebeturi moderniau 

> karui reikalingų ginklų ir amu 
nicijos. Jis ragino iraniečius 
kovoti -tuo ginklu, kuris po ran 
ka pasitaiko. Jis pareiškė, kac 
kariams įsakymus duoda kare 
vadovybė, bet krašto gyvento
jams jis įsakė visetais prieino 
hėmis kovoti prieš irakiečius, 
kol jie bus galutinai išvyti ii 
Irano ž°mės.

Irako~Varo jėgos antradienį 
pasistūmė pirmyn dar penkiae 
mylias. Irako karinė vadovybė 
yra pasiruošusi pradėti taiko 
pasitarimus karui baigti, bet 
Irano valdžia dar nepaskyrė at
stovų pasitarimams. Irano gink- 

j luotosios pajėgos nepajėgs su 
j stabdyti Irako karių. Gal vienoj 
ar kitoj vietoj jie pajėgs kiek
pristabdyti, bet rimtai pasipne-

Hua Kucrfent

PIRMADIENĮ POSĖDŽIAUS 
KANADIEČIAI -A

OTTAWA, Canada. — Kana
dos parlamentas susirinks pir
madienį išklausyti premjero 
Pierre Trudeau pranešimą apie 
reikalą keisti dabartinę Kana
dos konstituciją. Šiaip parla- 
unento nariai būtų susirinkę sa-> 
vaitę vėliau, bet dabar jie turės: 
pirmiausia išspręsti svarbų Ka
nadai klausimą anksčiau, hegiį: 
pradės svarstyti kitus Kanadoj 
įstatymus.

Kanados premjeras Trudęail 
tris savaites tarėsi su provinci
jų valdytojais apie reikalą keis
ti konstituciją, bet negalėjo ąu 
jais susitarti. Yra keli būdai 
■konstitucijai keisti. Britų parla
mentas galėtų priimti nutari
mą, kuris būtų panašus į vadi- 
namą 'ĄĄmerikos aktą”. Britų 
pariamntas-galėtų pakeisti- da
bartinį įstatymą, leidžiant ka
nadiečiams dabar tvarkyti savo 
reikalus savarankiškai. Bet yra 
ir trečias būdas, būtent — Ka
nados parlamentas galėtų klau
simą panagrinėti ir nutariĘ 
šiuo atveju gal reikėtų prašyti 
britų parlamentą leisti patiemė 
kanadiečiams tvarkyti’šiuos rū
kalus. Reikės spręsti ir dvięjį 
kalbų klausimą. Kvebeko pfį- 
vincijos gyventojų dalis nori 
prancūzų kalbai tokių pat. tei
sių, kokias turi ir anglų kalba.' 
Parlamento narių pasisakymai, 
yra labai svarbūs vyriausybei 
:r “suprancūzėjusiai” provin
cijai.

— Pats kancleris H. Schmidt 
Įsakė paleisti suimtus neo-ną- 
cius, jeigu jie nedalyvavo Okto
berfest sprogdinime. ,

sinti tikrai nepajėgs. Irakas ne
nori grobti Irano žemių," Dėt 
1975 metais šacho pagrobtas 
žemes Irakas jau beveik atsi
ėmė. Dar yra keli pasipriešini
mo centrai Abadane ir Chorarri- 
šare, bet jie ten ilgai nepajėgs 
išsilaikyti. Jiems pritruks mais
to ar amunicijos.

NEW YORK, N.Y. — Valsty
bės sekretorius Edmund Muskiė 
lungtinėse Tautose tariasi su 
vairių valstybių užsienio reika- 
'ų ministeriais. Sekretorius įti
kinėja ministerius, kad JAV ne
nori įsikišti į Irako ir Irano kon
fliktą, bet jo’s nori, kad Hormu-

Robert McNamara, Pasau
lio banko pirmininkas, per 
13 metų išleidęs šimtus bili
jonų dolerių neturtingoms 
šalims paskolas duodant, 

dabar išeina atsargom

?o sąsiauris visą laiką būtų ali- 
larytas prekybos laivams. Jeigu 
bus bandyta sustabdyti preky
bą, tai tada JAV turėtų įsikišti.

šią savo poziciją sekretorius 
šdėstė ne tik Irako ministeriui, 

bet ir kitų arabų valstybių mi- 
nisteriams. Sekretorius ilgiau 
užtruko besikalbėdamas su Ira
ko užsienio reikalu ministerių 
Sadun Hamadi. JAV nori, kad 
galingos valstybės neįsikištų į 
dabar prasidėjusį konfliktą, bet 
tuo labiau visi nenori, kad Į 
konfliktą įsikištų Sovietų Są
junga.
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take the money out

daugiau kultūros varto

plan structured toyžyyjšĮįK 
before the end of the yea&>

— Eiena Bliudžiutė išskrido' 
Kanadon. Ji ten praleis ilgesnį

tojų sambūris.
Svarstytos ii lietuviškojo jau

nimo problemos. V. Kamantas 
nurodė, kad krašto JS pirmi
ninkas arba vadovybės narys tu 
retų būti kiekvienoje to krašto 
LB valdyboje. PLB yra pasky
rusi PLJ Sąjungai daugiau lė
šų, negu visiems kitiems savo 
reikalams. Tai buvęs IV PLJ

pat rugpjūčio 6 d., C iš pietinės 
dalies atvykstančių smėlio skulp
tūros varžybos bus rugpia^to 
5 d. South Shore Country Chib 
paplūdimy, 71(V^- ,-prie ežero. 
Varžybos tarp M ir 12 vai. ryto.
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ISow you tan save 15% qf your earned Hicomedr $1,500 
whichever is fess, in a tax-deferred sayings program caHe 
the Individual Retirement Account, or IRA. į you have a 
non-working spouse, your cbhtribufRmcan be increased

Come under our wing. • .< 
We car e what h a p pens to you.

ainio mašinas, susipažino su re
daktoriais ir pasidžiaugė lietu
viškos spaudos pažanga.

— Valerija Deveikienė, spau
dos bei įvairių kitų lietuviškų 
-eikalų rėmėja, išvyko į š. Ame- 
•ikų aplankyti savo dukros dr. 
Audros Deveikytės bei kitų av
imųjų ir draugų. Kelionėje iš- 
>us keletą mėnesių. Grįžtant 
mano- vykti pro Europą aplan-. 
kyti savo giuiinių.

— Inž. Algis Rastauskas iš
vyko į kelionę siunčiamas savo 
darbo įmonės. Lankysis 
po j e ir š. Amerikoje.

apgailestavo, kad mažai 
vieni apie kitus. Susi- 
priemone turėtų būti 
Tetuvis”.
mintis sudaryti sąly- 
tautinių šokių grupei 

dalyvauti 
tautinių šokių 
esą.

So. Bostono Lietuviu 
Piliečių Draugijos 

parengimai
Spalio mėn. 19 d. įvyks- meti

nis narių “šurum - Burum” 
2 vai. popiet 3-čio aukšto salėje. 
Kartu bus pagerbimas narių ve
teranų, kurie draugijoje išbuvo 
25 metus gerame stovyje; Visi 
nariai kviečiami gausiai daly
vauti su savo šeimomis ir drau
gais šiame “šurum-Burum”;

Parodykime savo solidarwaia 
Draugijos valdybai ir yislenis 
nariams. Mūsų Draugija, Naujo
joje Anglijoje yra vienintelė, 
kuri daug aukoja visiems lietu
viškiems. reikalams. Dabartiniu 
metu yra moderniškai atremon
tuojama 2-ojo aukšto salė »šu 
visais pagerinimais. Įvedama 
nauja šildymo sistema- it bus 
bandoma ją padaryti kuo/ pa
trauklesnę. Todėl visų/i»Qsų 
narių pareiga dalyvauti visuose 
Draugijos ruošiamuose parengi
muose. Nemokamai bus duoda
mi užkandžiai, kuriuos paruoš 
rūpestingas Draugijos, reikalų 
vedėjas Algis Šmitas.

Dėmesio Draugijos, nariams, 
kurie persikėlė Mtar.
Prašome jiranešli Lr-jos valdy
bai savą naują/adrtsą, kad ne
nustotume C teisės gauti narių 
garbės ženkliuką. Draugijos 
valdyba dar kartą nori visiems 
tai priminti.

Ant, AndrivlitKHS

They calf lt 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative7 Then 

one pm at bedtime safely, surely stimulates your system's 

oack on Hie bright side. ComfortabM It s 
a good feeling. ’ . ., . »

What is "The Overnight Wonder"? ‘
EvU<- PiO.. That’s right-pilfe from X 
Ex-Lax. Look for the white box. <

Use only a.< directed.

-9.000 angį. ^yĮ?®ų laikraštėliui 
anglų .kalbai 'Eet. jaunimui leisti- 
Neužmirštami ir patys mažieji.

V. Kamantas išreįšŽė-Jųuomo- 
nę, kad Europos' liet, jaunimo 
stovykla ruėština yokieįijoje 
su PUS parama. Šiemet Piėtų 
Amerikoje vyksta keletas1 jau
nimo stovyklų.
.. .. . (Bus daugiau)

Self-employed individuals can establish a tax-sheltered 
retirement program for themselves and qualified employees 
through our KEOGH program. Participants cen set aside

.Anksčiau le'stas laikraštėlis 
KONTAKTAS sustabdytas. Vie 

I toje- jo pradėtas leisti ŽINIA
RAŠTIS, kurio pasirodė jau du 
numeriaipLapkričio mėn. ruo- 
šiąmas jaunimo suvažiavimas 
Mūnchene.

Aldona Balandaitė paihforma 
į vo, kad ir Švedijoje vyksta lie- 
! tuviška veikla. Palyginti su lat- 
liviais ir estais čia lietuvių tik 
j sau:elė, tačiau ir jie prisideda 
fore bendros pabaltiečių veik- 
j los. Paminėtas tuoj po karo įvy- 
j .':ęs pabal{ieč:ų išdavimas sovie- 
Į 'ams, baisus's birželis. V.. Ka- 
j mantas nusiskundė, kad Švedi- 
• įos LB vadovai neatsako i PLB 

laiškus.
Per diskusijas kai kurie va

dovai
j. težinome 
j žinojimo 
i Europos 
J’ Iškelta 
j. gas liet.

VILTIS iš Zūricho 
būsimoje 
šventėje- Lėšų, esą, gal būtų 
galima gauti iš šveicarų Įstaigų 
bei institucijų.

Svarstytas sumanymas suruoš 
tl Europos lietuvių dienas, bet 
v’suotinio pritarimo nesusilau
kė. Rasta, kad bendrą Europos 
lietuvių reng’ni jau turime — 
•■ai Liet, studijų savaitės su aukš 
ta Ivgio programa. Ruošti “ker
mošius” neapsimoka. Be to, at
skiros šalys turi gausius liet. 
- ^skrydžius; Anglija — Liet.
odyboje, Vokietija — Jonines, 

vad. Sodo šventes ir kit. Hūt- 
‘enfelde ir t. L V. Kamantas vis
gi siūlė Vokieti’os LB 1982 su
ruošti Europos liet, dienas Vo
kietijoje. Jos būtų lyg ir įžan
ga į Pasaulio lietuvių dienas — 
1983 JAV-bėse.

L A. Šmitas pranešė ap:e atei
nantį rudenį steig:am% Lietuvių 
kultūros instituią. Iniciatorius 
— Vokiefijos LB Valdyba- Ins
titutas būtų l ėk kultūros kū-

prašyti, kad ji pasiųstų savo ats 
tavus į Europą vasarą padirbėti 
su čionykščiu jaunimu.

R. Šova painformavo, kad 
Didž. Britanijos Ei. sąjunga la
bai rūpinasi savo jaunimu. Įsteig 
tas lituanistinis skyrius, kurio 
uždavinys yra įskiepyti petuvy-

laiką, lankydama savo giminai
čius ir pažįstamus Kanadoje ir 
JAV.

— Sesutės Aldona ir Kristina 
Pukštytės ir prie jų prisijun
gęs Franko Bernatavičius išskri
do į JAV. Ten jie dalyvavo 
Tautinių šokių šventėje kaip 
žiūrovai. Jie visi yra “Žaibo” 
grupės šokėjai. JAV juos globo
jo PL Jaunimo sąjungos ir 
JAV Jaunimo sąjungos skyriaus 
valdybos.

— Škotijos lietuviai^ Vyčių ,rių metų mirties sukaktį

Nuostolingas pabučiavimas

Kartą tujas jaunas vokietis, 
papietavęs Bavarijos kaimo vieš 
buty, iš .nuobodumo ėmė vaikš
čioti pi valgomąjį kambarį, 
daiga pro atviras duris pamatė 

gražią tarnaitę, stovinčią ant kė
dės ir ssmiančią iš katilo van
denį. Įėjęs. į virtuvę, jis čiupo 
į glėbį, norėdamas nukelti ją 
nuo kėdės ir pabučiuotu Mergi
na suklykė, jai netyčia išslydo 
iš rankų indas su karštu van
deniu, kuris išsipylė ant jaunuo
lio galvos.

Jaunuolis padavė viešbučio sa
vininką į teismą, reikalaudamas 
atlyginimo už sužalojimą — ap
šiltinimą. Bet teisėjas jam pa
reiškė :

— Vyras bučiuoja moterį sa
vo rizika... Tu, jaunuoli, bylą

Smėlio skulptūra
Jaunių varžybos paplūdimių, 

kuriant iš smėlio visokias figū
ras, bus rugpiūčio 4 dieną 1600 
North prie ežero ties North Ave. 

Petre ir Vladas Medeliai Kitos griųiės varžybos bus ten

(Tęsinys)
a

Ddž. Britanijos, liet, jaunimo 
atstovas J. Podvaiskis pranešė, 
kad š. m. balandžio mėn. išrink
tas šio krašto Liet, jaunimo są
jungos trijų asmenų prezidiu
mas. Darbas bus pradėtas po va
saros atostogų.

Vokietijos LJS pirmininkas 
; Mečys Landas sakė, kad šio. 
.krašto jaunimas neturi finansi
nių sunkumų, ruošdamas suva
žiavimus. Tėvai kviečia JS va

ldovus atvykti į apylinkes ir su- 
j sitikti su jų vaikais. Vokietijos 

' liet, jaunimas labai džiaugtųsi, 
jei į- jo renginius atvyktų jau
nimo iš Prancūzijos bei Angli-

fgfgf ST/Um/XRD 
į H FEDER/M-

S/tflNGS
ASSETS OVER »524 MILLION

(Tęsinysj

— Mokyt. Ona Burneikienė iš 
Chkagos nuvyko į Seattle, 
Wash., aplankyti savo dukters 
Zitos ir Juozo Petkų šeimos. Ta 
pro ' uJuikė didįjį, lėktuvų 
g i“ b’s 3ceir(į fabriką, kur 
d'!*> ir jei z litas inž. Juozas 
Pe kus. Ji ypatingai džiaugiasi 
labai gražia gamta, kurią net 
lygins su Lietuvi Zarasais.

- Aigv Rast^i’s'ras, kuris sa
vi kom aaiirs tarnybiniais rei- 
L lais iš Argentinos buvo paisųs- 
l s- į Nuernbargą, Vakarų Vo
kietijoje,. grįždamas užsuko į 
Ameriką aplankyti savo brolio, 
gyvenančio Indianapoly, Ind., 
šeimos, savo draugų ir pažįs
tamų. Rugpiūčio 1 (L buvo sve
čio sutikimas Tautiniuose na
muose. Kitomis dienomis lankė 
pažįstamus ii- žymesnes Chica- 
gos institucijas. Taip pat, lydi
mas savo brolio VitaEo, buvo 
užsukęs aplankyti “Draugą”, 
kur rado kelis savo pažįstamus, 
domėjosi spaudos technika ir 
spaudos pažanga, šią savaitę jis 
jau išvyksta atgal į Argentiną.

iš Sydney, Australijos, 
Clueagoje, apžiūrinėja įdomės- i 
nes Clūcagos vietas, lanko savb^ 
;ažįst3inus ir draugus, šia pro- 
‘a jie, lydimi Antano Garalevi- 
iaus, Zosės ir Juozo ėekanavi- 
•ių, aplankė “Ih-augą“, apžiū-

nėra naudingo ne tik tautos, lais- . 
vės siekiui, bet net ir visuome
ninai reikšmingo — vien smul- , 
kučiai asmeniniai reikaliukai.

Apie Pr.Gr. na mimą asmenų ‘ 
garbinimą, pravartu priminti 
Vytauto Kamanto neseną atve
jį; jis bent peketoj DRAUGO 
numerių veik paeiliui buvo pa
garsintas pabuvojimu Europdje. 
Ne kažin kokios vertės būta, 
kone poros mėnesių laikotarpy
je, DRAUGE garsinti papusry- 
čiavimai, dalyviams bendra su
ma atsiėjęs *25-30 tūkstantėlių. 
Taigi, norįs mokyti matemati- 

: kos turi pats gerai jos ne tik1

If you are not presently involved in a retirement program 
"time’s a wastin’.’' Whether you are 20 years of age, 40 o

■ • ' • • gyournestforthe

klubo valdybos pakviesti, viešė
jo Bradforde liepos 19 ir 20 die
nomis. šeštadienio vakare klube 
buvo bendras pobūvis.

— Sės. Anna Maria Rakaus
kaitėj buvusi lietuvių k. ir kitų 
dalykų mokytoja šv. Kazimiero 
akademijoje ir Marijos aukšt. 
mokykloje, išvyko į Įjos An
geles pas saver ten gy;venanėias 
dvi seseris. Jos visos kartu pa
minės ir savo sesers solistės 
Marijonos Rakauskaitės viene-

mokėti, bet ir nedv<jotuiai prak
tiškai taikyti.

O visgi tame Pr.Gr. straips
nyje paskelbtas ir DRAUGE re
tai aptinkamas džiuginantis pa
sisakymas: “Net nuostabu, kai 
išgirsti laisvame krašte kalbant 
apie sovietinę Lietuvą, ven
giant okupuotos, aneksuotos jr 
pavergtos tautos vardo^ Taigi 
— nustembu

Galop matosi, kad Pr.Gr. šiuo 
įžanginiu neišteisino DRAUGO 
šališkos laikysenos veiksnių, ir 
organizacijų veiklą savo skai
tytojams nušviečiant

Su pagarba,
Petras šitas



Susirnkusieji atidžiai klausėsi ' V: RATAS ■

SOLBAD HALL LIGONINĖJE
įvairias problemas. Mintys ne

trūkęs iš komunistų pavergtos suderintos, žmonės visaip gal- 
' vo j a, bet visi labai nepatenkinti 

okupantu.
Visi labai atidžiai klausė, kai 

šakalys pasakojo apie jo pabė
gimą iš pavergtos Lietuvos. Jis 
yra buvęs Sovietų kalėjimuose. 
Jis buvo, laikomas net Vladimi
ro kalėjime, pačiame didžiau
siame Rusijoje. Išėjus iš kalėji
mo ir baigus paskirtus metus

Lietuvos, praeitą- šeštadienį, 
rugsėjo 27 d. vakarą Jaunimo 
ęentro didžiojoje salėje įdomiai 
papasakojo apie dabartinę padė
tį Lietuvoje. Okupantas Ameri
kon siunčia savo agentus, liepia 
jiems užmegzti ryšius su trem
tiniais, bet labai mažai kas pa 
jėgią pabėgti iš Lietuvos ir pa
pasakoti apie dabartines nuotai-
kas gimtiniame krašte.

fBALFo. pirmininkė Marija 
Rudienė sudarė sąlygas šakaliui 
spsjtiktiį su Amerikos lietuviais 
ipipapasakoti apie tikrą.gyveni
mą pavergtoje Lietuvoje. Pra
džioje, jibuvo paėmusi Jaunimo 
centro kavinę, nes nemanė, kad 
galės susirinkti toks didelis 
žmonių skaičius. Vėliau ji pa
ėmė didžiąją jėzuitų salę, bet ir 
ta pilna prisirinko.

Pirmiausia pati M. Rudienė 
'trumpai papasakojo apie šaka
lio; sunkų gyvenimą rusų pa
vergtoje, Lietuvoje, apie metus 
pf ateistus kalėjime ir tremtyje, 
o;vėliau leido jam pačiam pa
pasakoti apie jo paties ir kitų lie
tuviu; kovas su okupantu.; u

Jis gimė rusą pavergtoje Lie
tuvoje ir buvo pagal jų sistemą 
auklėjamas, bet kai paūgėjo ir 
pamatė baisų rusų išnaudojimą, 
tai’’pradėjo teirautis, kaip žmo
nės į: gyveno, nepriklausomybės 
laikais. Jis pamatė, kad okupan
to pastatyti žmonės teisybės apie 
laisvų lietuvių susitvarkymą ne
sakę. Jani gimė mintis pasiprie
šinti okupantui. Jis surado dau
giau žmo’nių, kurie buvo nepa
tenkinti-Lietuvon atėjusiais ru
sais. Tie nepatenkintieji sudarė 
dįdėšnes grupes ir organizavo 
pasipriešinimą. Nepatenkinti ne- 
gaji organizuotis į didesnius, vie
netus, _bet jie veikią; savo ;apy- 
linkėse.' ~

'Dabartinių metu lietuviai pa
jėgia išleisti kelis slaptus laik
raščius, kuriuose kelia aikštėn

ti dviem dienom; susitvarkyčiau 
mane išleistų.

Tokį pasiūlymą išdėsčiau drau 
gui. Kugrys apsidžiaugė,'dviese 
gal geriau sektųsi. Be to, jis pa
siimsiąs vyriškus pusbačius; tie 
esą dar apynauji, kodėl neišban
dyti mainų prekybą? Vokiškų
jų marškinių niekas nenorėjo, 
t’ visi žfnojome.

Išvažiavome anksti, numatę, 
jei reikės, sugaišti dvi dienas. 
Važiavome į Vorarlbergp pusę. 
Pasistūmėję apie šimtą kilomet
rų, išlipome apsidairyti. Mums 
buvo vis tiek kur — svarbu, kad 
būtų apgyventų vietovių, kas 
nors panašu, 
žemdirbių, 
bandėme 
'miestiečiai 
muose.

Išlipę iš

, Turė’o praeiti dar kelios sa
vaitės, kę! stovykla galutinai 
susiorganizuos, o tuo tarpu gy
venti reikėjo. Kai itrcč:ą suvai- 
tę iš eilės Kugryą negavo korte-

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

tremtyje, jam buvo liepta nesu- 
sitikinėli su senais savo drau
gais. Jis nujautė, kad policija jį 
seka, bet jis negalėjo būti nepa- 
simatęs su tais pogrindžio žmo
nėmis, su kuriais jis anksčiau 
susitikdavo. Sovietų policija jį: 
suėmė ir pradėjo klausinėti. Kai • 
jį suėmė antrą kartą ir jam pa
grasino, tai jis nutarė bėgti. Jis 
nujautė, kad jį vėl suims ir ant
rą kartą paskirs 15 metų kalė-J 
jimo, o' gal dar daugiau. Tada j 
jis galutinai nutaręs bėgti, ir ii-{ 
gai neatidėliojo. j

Viena moteriškė paklausė, ar > tai apsirengė, pasidžiovino ir 
jam negaila buvo palikti savo visą nereikalingą balastą išmetė, 
žmonos ir kūdikio. Jis pasakė, 
kad jam reikėjo spręsti šią svar
bią problemą, bet jis taip pat ži
nojo, kad jis nematys žmonos ir 
kūdikio, jeigu bus dar kartą pa
siųstas ilgiems metams kalėji- 
man, o vėliau į prievartos dar
bo stovyklas. tuviai, kurie važiavo šiais me-

šakalys papasakojo kelis epi- tais į rusų pavergtą LiRuvą i.- 
i kodus iš sunkios savo kelionės, dalyvavo jų suruoštose suėmė 
Jam teko bėgti per Suomiją. sej šakalys atsakė, kad būtų 
Ten upės sraunios ir gilios. Per- buvę geriau, jei būtų paklausę 
plaukti upę ne taip lengva. Vie- ■ prezidento ir Lietuvon būtų ne- 
nū metu jam teko 3 valandas * važiavę.
išbūti šaltame vandenyje. Jis I — O kaip su tais, kurie va- 
tiek sušalo, kad net savo kūnolžiuoja į Kapsuko kursus lietu- 
dalių nebejautė. Jis jau manė, ] vių kalbos mokytis? — paklau- 
kad jis gyvas iš vandens neiš-jsė kitas.
bris. Jis plaukė nuogas, savo J 
drabužius susirišęs ir uždėjęs 
ant galvos. Jis perplauke ir pa
siekė kitą upės krantą. Saugojo 
drabužius, bet jie sušlapo. Jis 
vežėsi įvairius- dalykėlius, bet 
kai perplaukė kiton upės pusėn,

Dažnai turėdavo pereiti s:n;lj 
ar purvą, o vėliau apsisukti ir 
pėdsakus panaikinti. Jis žinojc, 
kad ne vieną pabėgėlį rusai pa
gaudavo .pagal jo pėdsakus.

Vienas klausytojas paklausė 
ar gerai daro tie Amerikos li_-

— Tokiais turistais lietuvių 
dauguma visai nesidomi, — at
sakė šakalys.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
r*’ I '

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 
nimo vajaus talką! ___

f ' Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim', įkaitytųjų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

' •?

tok os. mažytes, kad Į 
suvalgyti nors pen-i 
kiek užkastum. Kug- 
mažai kalbėjo vokiš-eril comments concern'd ą law' 

passed by the Supreme Soviet 
on July 1, 1979 which attaches 
Soviet citizenshin not onlv to a

. person born in the Soviet Union, 
or naturalized under Soviet law, 
but a’so to one whose parents 
were Soviet citizens at the time 
of his or her birth, regardless

• of the place of birth. Such a law 
might have serious implications 
for former citizens of the Baltic 
States. ,..

The appendices include the 
texts of Hcuse Concurrent Reso- 

Mlutions 33 (January 24, 1979),
■ |9S (April 4, 1979), and 147 
— (June 26, 1979)’ which express

— Sveikinu Vladą Šakalį Chi- Congressional support for the 
cagos Lietuvių Tarybos vardu nonrecogniztion. policy and ad- 
ir linkiu ja nr geros sėkmės, — vocate restoration of indepen- 
pareiškė Euphrosine Mikužiūtė,«dence to those countries. Resolu- 
Chicagos ALios pirmininkė. — tion 147 also refers to" the in- 
Panaudok progą pažinti Ameri-} applicability of Soviet national 
kos demokratiją ir laisvų . šio !Ry law in the United States. The 
krašto lietuvių pastangas padėti |text of the “Treaty of Non- 
pavergtiems mūsų tautiečiams, aggression between Germany 

and the Union of Soviet. Social
ist Republics,’’ better known as

Susidarė įspūdis, kad šakalys 
rusų tikslus: ir lietuviams pri
mestą išnaudd’jimą labai, gerai bhe “Ribbentrop-Molotov Pact,*’

- - signed in Mosco'w on August 23,
gus. Jis ramiai ir tiksliai atsa- 1939 is also reproduced.
pažįsta. Jis yra apsiskaitęs žmo-

kinėjo Į klausinius. Paliko pro-Į Visame tamei reikšmingame 
lingo, taktiško ir apsiskaičiusio darbe dalyvavo- Amerikos Lie- 
žmogaus įspūdį. J tuvių Taryba per Jungtinį Baltų

Jis pareiškė, kad iš Chicagos į Amerikiečių Tautinį Komitetą, 
vyks į New! Yorką, kur tikisi j Vyriausias Lietuvos Išlaisvini- 
New T orko lietuviams papasa- mo Komitetas ir Bendras Ame? 
koti apie gyvenimą dabartinėje rikos Lietuvių Fondas. Tas dar-: 
rusų pavergtoje^Lietuvoje. . j,as yra geraj dokumentuojąs ir,

■ j ikąįp mat6mer-į.plačiai -ir” gerai

Visame tame-' reikšmingame

Svarbus dokumentas apie Baltijos 
valstybių teisę Į nepriklausomybę

;įvertintas. Minėtoje plačioje bib- 
. liografijoje niekur neįrašytas 

f nei Pasaulio, nei Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės vardai.

Saulius šimoliūnas

(iš kelionių po Tirolį 1945 metais)
* (Tęsinys)

lių, jų padėtis pasidarė itin liūd 
na. žmona parnešdavo iš ligoni
nės tai dvi, tai tris bulkutes, bet 
jos buvo 
reikėdavo 
kias, kad 
rys labai
kai, ir tas jam kliudė, išvažia
vus į kaimą pas ūkininkus, ką 
nors laimėti. . ;

— Jie nieko neturi, tai tikri 
ubagai, — pyko jis. — Mūfų Že 
maijijpj kiekvienas grytelnin.

į t * ' . ; j
kas turėjo bulvių, burokų, svo
gūnų. Savo paties darže; o kiek 
to daržo turėdavo — lopelį, kciip 
gera gryčia.

— Jie neturi žemės. Matai, 
Augustinai, kad j’e neturi že
mės, -r- raminau draugą. — Tik 
pažiūrėk, kokia jų žemė—kal
nai, ganyklos ožkoms. Karves 
gena aukštai į kalnus, o čia" že
mai, tik ožkos paėda. Jiems, ži 
nomą gerai; ožka irgi gyvulys. 
Ir. ožkos sūris geras, bet.jiems 
patiems reikia. Jie pavalgo — 
nebadauja, bet atliekamo nieko 
neturį. Taip radom, taip palik
sim —■ kiekvienas pirmiausia 
apie save galvoja.

— Man reikia, duonos, miltų, 
bulvių; Lašinių dar šiek tiek 
yra užsilikusių. Jau metai, kaip 
taupome — pasibaigs ir tie. Tai, 
ką mes gauname ant vienos kor
telės, vieni juokai. O tie ten, įs
taigose, kieti kaip titnagai. “Kas 
nedirba, tas nevalgo? — toks jų 
atsakymas, kai paprašai korte
lės.^ ' Ą.

Kugriai buvo bėdoj, reikėjo 
kaip nors jiems padėti. Jau
čiaus, net skolingas; jie su ma
nimi dalijosi paskutiniu kąsniu 
tuo laiku,' kai man nors ir ma
žiausias priedas buvo taip’ rei
kalingas

— Ryt turiu laisvą dieną. Jei- 
;gu taip abu pavažiuotume į kai- 
;mą; kur nors toliau, kur dar vi
sai nesi buvęs. Galėtume važiūo

kad gyvenama 
Miesteliuose ir ne-j 

sustoti; žinojome — 
patys ubagavo kai-

traukinio, apie porą 
kTometrų ėjome pėsčiomis. Ėjo
me link trobesių, tikėdamiesi’ 
pataikyti į ūkį. Pirmoje sodybo
je sutikome moterį kieme. Ir tai1 
buvo palengvinimas, nereikėjo: 
net baladotis į vidų.

— Gruess Gott, — užkalbinau? 
moterį, pagal tirolierišką papro-’ 
tį. Jie čia tik taip ir sveikinosi; 
buvau prisiklausęs būdamas Ii-. 
joninėje. Ten nieko kito negirdė 
jai. tik Gruess Gott

Užkalbintoji moteris atsakė į; 
pasveikinimą. Tada nieko ne-i 
laukdamas išdėjau, kokiu tikslu, 
buvome atėję, nepagailėdamas 
keletos gražių žodžių savo pre-‘ 
kei.

— If e, — atsakė moteris. — Ba 
tai - mūsų šeimai nereikalingi J 
Sūnus žuvo fronte, vyras, kaip? . 
invalidas, dar tebėra ligoninėje/ 
Ūkyje mes dviese su dukterimi.’

Pareiškėme moteriai užuojau
tos dėl jos šeimos nelaimių ir 
atsiprašėme, kad varginame. Ap-; 
sisukome grįžti atgal, iš kur bu* 
vomė atėję.

— Warte mali — pašaukė mo
teris. — Matote tą ūkį prisiglau
dusį prie kalno? — Ji rodė į du 

IhedTdėliuš pastatus tolumoje^pifc 
kos spalvos, kaip ir ta ola, prie, 
kurios jie buvo prisiglaudę.

Taip, taip, mes matėme. Ir 
kas gero iš to?

(Bus daugiau)
Garsus tarptautinės teisės žur- 

■nalas, Vanderbilt Journal of 
I Transnational Law, tomas 13, 
nr. 2-3, 1980 metų pavasaris- 
vasara, paskelbė simpoziumą 
apie žmogiškas teises ir Helsin
kio susitarimą — penkių metų 
kelią į Madridą. Jacqueline Pa
quin Granier, Vanderbilt uni
versiteto Teisės mokyklos doku
mentų bibliotekininkė, parengė 
šio klausimo plačią kritišką bib
liografiją. JAV valdžios doku
mentų skyriuje randamas toks 
aprašymas:

Human Bights and The Baltic 
States. House Committee on 
Foreign Affairs, Subcommittee 
on International Organizations. 
Hearing. 96th Congress,. 1st Ses
sion. June 26, 1979. 61 p. (Y4, 
F76/1 :H88/8).

In anticipation of the fall 
1980 Madrid Follow-up meeting 
to the Conference and Coopera-

tion in Europe, .and in response 
to a newly promulgated Soviet 
law potentially affecting mil-.' 
lions of United States citizens, I 
the House Subcommittee on In- 
tcrnational Organizations met 
to examine the fate of the for
mer Baltic States- in light of the 
Helsinki Accord. The witnesses 
represented tlfe Congress, the 
Department of State, the Joint 
Baltic-American National Com
mittee, the Baltic World Fede
ration, the Supreme Committee 
for the Liberation, of Lithuania, 
apd .the .United. Lituhąnian Re
lief Fund of America.

The hearings focused on the 
United States policy of non
recognition of the incorporation 
of the Baltic States by the So
viet Union. Many of the wit
nesses stressed the need for in
clusion of tin’s topic on the agen
da for the Madrid Meeting. Sev
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Kitose JAV vietose;
metams _______

— Aš buvau paruošęs trumpą kalbą šiam pasitari
mui baigti, bet aš tos kalbos nesakysiu, bet ją baigsiu 
paskutinėmis p. Gudelio mintimis, — baigė pirminin
kas pasitarimą.

atstovų asamblėjai 
šį svarbų klausimą 
Izraelį iš Jungtinių

mulavimas neišeina tas, kokio mes norėtume. Turėsime 
galvoje, kad visi siekiame to paties tikslo, kad pasiek
tume galimai didesnės laimės ir...... Norėčiau, kad turė
tumėte galvoje vieną dalyką, būtent: Amerikos užsie
nio politikai vadovauja krašto prezidentas. Mes galime

SIRIJA PRAŠO IŠMESTI 
IZRAELĮ

tautinės teisės žinovų. .
— Dovanokite, kad aš taip ilgai užtrukau'; iškelda

mas Amerikos lietuvių susirūpinimą. Tuo pačiu metu 
noriu pasakyti, kad iš pavydžiu šio pasitarimo pirmi
ninkui reikėjusios ramybės ir tolerancijos, leidžiant 
mums išdėstyti save mintis. Man pačiam šis pasitari
mas yra didelė pamoka, kaip reikia didesniam žmonių 
būriui spręsti sudėtingus klausimus. Lietuviams reikia 
suprasti laisvės svarbą ir reikalingą toleranciją vienin
gam darbui dirbti... Ačiū.”

*2100 
$15.00 
$ 4-00

Kanadoje:
metams ______—
pusei metų ____
vienam mėnesiui

NEW YORK, N.Y. — Sirijos 
ministeris AgduI Halini Hada 
dani prašė Jungtines Tautas 
išmesti Izraelį iš Jungtinių" Tau
tų. Jis tvirtina, kad Izraelis su
laužė ir tebelaužo visą eilę tarp- 
tauitnių nuostatų. Jis viešai pa
siūlė 154 
apsvarstyti 
ir išmesti 
Tautų.

Jis tvirtina, kad Jungtinių 
Tautų asamblėja privalo imtis 
so nutarimo, nes Saugumo' ta
ryba tokio nutarimo negalės 
pravesti; JAV ten turi galingą 
veto. Jis tvirtina, kad 1974 me
tais išmetė iš šios tarptautinės 
organizacijos Pietų Afriką.

Mus atstovauja Įvairūs žmonės, mes išklausome yi- 
sų nuomones, o vėliau iš tų skirtingų nuomonių bando
me sudaryti vieną, priimame pačius svarbiausius punk
tus, jus aptariame, krašntinumus išlyginame, 
prieiname prie vienos bendros nuomonės, o vėliau nu
statome bendrus pagrindus ir juos giname Tą numenę 
dėstome ir giname net ir tuo atveju, jeigu dėl kurių 
smulkmenų ir nesutarėme. Taip turėsime daryti ir 
šiuo atveju. Mes Madridan važiuosime vieningi, nors 
ne visuomet visi sutinkame su tomis nuomonėmis.

Man, turinčiam šiek tiek patirties, turiu pasakyti, 
kad gyvenimo tikrovė turi ne visuomet suprantamus 
kelius. Mes stengiamės, kovojame, Įtikinėjame dėl ko
kių klausimų, Įdedame Į juos visas savo žinias ir širdį, 
bet, laikui bėgant, laimi tie atsilikėliai, kurie nežino, 
griežtų ir aiškių nuomonių neturi ir nesirįžta dėl jų ko
voti... Praėjus keliems metams matome, kad laimėjo at
silikėliai. Mums atrodo, kad nereikia labai nusiminti ir 
jaudintis. Mes sieksime pageidaujamos aiškumos ir 
stengsimės aiškius nutarimus pravesti, darysime ge
riausiai, bet neturime jaudintis, jegu nutarimai ar for- do čia išdėstyti Amerikos lietuvių daugumos susirūpi

Nuo sausio pirmos dieno* 
Dienraščio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_______
pusei metų____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui som: “Visi tie nacionalistai, šo

vinistai, imperialistai, kurie no
rėtų pas’laikyti savo monopo- 
poliui tikro patriotizmo vardą, 
>š tikrųjų, yra ne tik žmonijos, 
bet ir savo tautos budeliai (“Ži
dinys, 1928). Analogiškai seniau 
lenku apaštalai baugino: jei ne
kalbėsi lenkiškai, tai eisi į pek
lą. S. Šalkauskio įtakos veikime 
lietuviai pavirto siūbuojančio
mis nendrėmis, apie kurias kal
bėjo kun. M. Krupavičius (Ku
nigas, 152 psl.)... Autorius iš
ryškino vieną lietuvių tautos nu 
tautinimo kaltininką-lenkpalaikį 
St. Šalkauskį, kuris, nuo ma
žens išaugęs lenkų dvasioj, sir
go “litwomanijos” baimės liga, ir 
jis ta lietuviškumo baime už
krėtė mūsų dvasininkus ir per 
juos katalikišką sparną- Mat, 
lenkai, negalėdami sustabdyti 
lietuvių tautos atsiskyrimo nuo 
unijos su lenkais, stengėsi Vi
sokiais būdais įtaigoti bei nus
tatyti “fasoną”, kad būti lietu
viu, pasireikšti kokiu nors lietu
viškumu, yra atsilikimas nuo 
kultūros, kad tik dirbdami sve- i
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$5.00
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!r ise’vuoj šalkausklninkai pa
sišovė vadovauti visam lietuviš
kam gyvenimui. Jie pagrobė 
Lietuvių Bendruomenės vadova
vimą, kurios pagrindinis tikslas 
yra išlaikyti lietuvybę svetur, 
Lietuv ų Fondą ir t. t. Bet va
dovaudamiesi savo mokytojo St. 
Šalkauskio gairėmis, skraidė 
“aukštos kultūros” padangių ke
liais, užmiršdami, jog pats pa
grindinis lietuvybės išlaikymas 
slypi 1 etuviškos dvasios gaivini
me Ir taip jie nuvedė jauną lie
tuviu kartą į svetimus vande
nis, padarydami juos nerūpestin 
gaiš bei nejautriais savo tautos 
reikalams.

Apie šią liūdną išeivijos lietu
viško gyvenimo padėtį rašo net 
šalkauskininkas V. Volertas “Ai
dai”, (1980 m., 4 Nr.). Tik gaila, 
kad jam buvo nepatogu pažy
mėti, jog šios liūdnos pasekmės 
gavosi St. Šalkauskio vadovavi- 
mosi gairių įtakoj.

Dar liūdniau, kada mūsų tau 
tai gresia išnykimo pavojus, tai 
St. Yla “Ateityj” (1980, 6 Nr.) 
Įtaigoja mūsų katalikišką jauni
mą žengti St. Šalkauskio ateiti
ninkų ideologijos takais, kad 
juos padarius šiaudiniais lietu
viais ir nuplukdžius į tarptauti
nius (internacionalizmo) van
denis bei padarius nerūpestin
gais savo tautai lietuviais. Ir pa
sirėmęs St. Šalkauskio mokinio 
A. Maceinos nuomone, iškelia 
šią St. Šalkauskio ideologiją 
kaip “vienintelę visam katalikiš
kam pasaulyj” (179 p.). Deja, 
niekas pasaulyj šios St. Šalkaus
kio ideologijos nepasisavino, o 
tai įrodymas, kad ji nėra tokia 
‘•‘ideali”, kaip jo sufanatizuoti 
mokiniai įsivaizduoja. ■

Senas Ateitininkas

antrąsias, prezidentas visų išklauso ir daro sprendimą, 
kuris jam atrodo pats geriausias. Mes jo nuomonę prii
mame ir vykdome. Esame Įsitikinę, kad jis padaro ge
riausią sprendimą, kuris prie dabartinių aplinkymių 
yra pats geriausias. Siūlome prezidentui, kas mums at- 

! rodo geriausia, bet jis gauna daugiau pasiūlymų, Jis iš- 
1 klausęs patarimus, susiranda geriausius ir mums pra

neša. Mes laikomės jo sprendimo, nes praeitis parode, 
kad šitas būdas demokratijai yra pats geriausias...”

— Turime reikalo su pačiu didžiausiu laisvės ir pa
grindinių žmogaus teisių priešu, — paprašęs žodžio, ta
rė red. M. Gudelis. — Demokratijos vardan mes priima
me apdairiuosius ir atsilikėlius. Tokia taktika būtų ge
ra, jei gyventume normaliais laikais, kai abi pusės pri
pažįsta tuos pačius santykiavimo metodus, bet gyvenime 
taip nėra. Turėkime galvoje, kad rusai komunstai yra 
pasirengę užkariauti visą pasaulį. Į priešakines eiles jie 
neįsileidžia atsilikėlių. Į tarptautnius pasitarimus jie 
siunčia pačius geriausius, apdairiausius, -gerai infor
muotus. Atsilikėliai anksti išvėtomi ir atskiriami. Ten 
nueina Įtakingesnių pareigūnų rekomendacijos. Kiek

vienas jų skirtas atstovas yra gerai informuotas. Jis ži
no visus metodus, klastą ir melą. Jis paruoštas laimėti, 
bet ne pasirodyti. Kitais atvejais mes galėtume patarė
jais paskirti tokius, kurie tarptautinės teisės nesupran
ta ir patarimų duoti negali, bet šį kartą turime 
priimti...

Juk visi žinome nuotykį Belgrado konferencijoje. 
Senatoriui Robert Dole iškėlus Pabaltijo valstybių 
klausimą ir pareiškus, kad Europoje nebus taikos, kol 
nebus išspręstas Pabaltijo klausimas, tai Sovietų delega
cijos pirmininkas, aiškiai pasipriešino. Jis kalbėjo ir apie 
“liaudies ' seimą”, apie to “seimo” vienbalsį nutarimą, 
komisijos kelionę į • Maskvą ir prašymą įjungti Pabalti
jo valstybes į Sovietų Sąjungą. Amerikos ! delegacijos 
pirminnkas, teisininkas Arthur Goldberg turėjo atsa
kyti. Jis žinojo, kas vyko Pabaltijo kraštuose rusų oku
pacijos metu, bet jis nežinojo smulkmenų? Laimė, kad 
Belgrade buvo Dr. Kazys Bobelis, jis priminė įvykių 
eigą, Sovietų propagandos mašinos skelbiamą melą ir 
Amerikos paskelbtus nutarimus. Amerikos delegacijos I 
pirmininkas Arthur Goldbergas pasakė gražiausią kal-'nimą. Amerikos lietuviai yra susiorganizavę į ,, didelę 
bą. Kiekvienu jo kalbos sakiniu didžiavosi kiekvienas I Amerikos Lietuvių Tarybą, į kurią įeina kiekvienos de- 
lietuvis ir amerikietis. Įsivaizduoktie, kas.: atsitiktų, jei mokratinės lietuvių organizacijos atstovai, jie vieni ki- 
Amerikos komisjos narys paprašytų kokių informacijų tus pažįsta ir žino, kas galėtų Amerikos lietuvių ir pa- 
apie Lietuvą dabartinio paskirto patarėjo. Jeigu jis vergtos Lietuvos reikalus ginti. Pas mus 
būtų garbingas atstovas, tai turėtų pasakyti, kad jis 
nežinąs. Jis turėtų atsiprašyti ir pasakyti, kad jam rei
kės žinias patikrinti ir tik tada pasakytu Išeitų taip, 
kad lietuvių patarėjui reikėtų patarėjo. Mums atrodo, 
kad Amerikos lietuvių tarpe yra didokas-skaičius lietu
vių inteligentų, kuriems patarėjų nereįkėtų, nes jie 
svarbiausius , klausimus žino ir galėtų vietoje duoti tik
slias ir reikalingas žinias. Lietuviai, žinote, karo pra
džioje prarado viską. Jiems atrodo, kad jie nieko nagali 
daugiau prarasti. Jie yra sudėję dideles viltis į Ameri
ką; jie nenori, kad Amerika jokiame susitikime su So
vietų atstovais neprarastų jokios teisinės pozicijos.

— Aš dėkoju pasitarimo pirmininkui^ kad man lei-

(Tęsinys)

1919m. St.’ Šalkauskis, (žr- jo 
disertaciją “Sur les confins de 
deux mondes”, santr. “Romuva”, 
1921), atsiremdamas į lenkų 
propagandisto L. Janowskio su
galvotą nesąmonę: “lietuviai ne
turėjo nuosavos kultūros” pas
kelbė, kad lietuviams reikia su
kurti savą kultūrą iš Rytų ir Va 
karų pradų (L. Janowski “Lit- 
wa į Polska”, Lausanne, 1916. 
“Fikcyje o starožytnej kulturze 
rzekomo litewskiej oddawnie 
j už wynniesiohę z nauki, figū
rų j ę ona tylko w pismach letu- 
wiszkach (9 p.) ... Chorobliwa 
postawa ruchu letewskiego ezy- 
ni szkodą Polakom, niemniej 
przetd szkodzi ona rLitwinom”) 
(žr.: Kizlys K., “Kas žlugdo liet- 
tautą?” Šalkauskio draugai, 81 
psL, 1974). Taip Janowskio ins
piruotas St. Šalkauskis pradėjęs 
kovą su lietuviškos kultūros ug
dymu galutinai didelę dalį ka-. 
talikiškos lietuvių visuomenės 
nuvedė į tarptautinius vandenis, 
‘uos klaidydamas ir suparali- 
žuodamas. O kad atgrasinti nuo 
lietuviškos veiklos St. Saikaus-Į timiesiems, būsime kultūringi, 
kis išvadino budeliais — pabai- kad mes greičiau nutautėtame.”.

Skaitytojo baisos

TALKININKAVIMAS LENKAMS

Turime mokytis iš laisvę mylinčių
Šių metų rugsėjo 3 d. rytą Valstybės departamento 

sukviestoje konferencijoje daug teisybės pasakyta ir 
dar daugiau pasimokyta. Nespėjus redaktoriui M. Gu
deliui baigti išdėstyti savo susirūpinimą ir paprašyti 
daugiau aiškumos, pasitarimo pirmininkas, Valstybės 
departamento aukštas pareigūnas šitaip aiškino:

“Ne mes paskyrėme atstovus į patariamąją Madri
do konferenciją... Visi matome, kad joje yra didokas 
skaičius gerai informuotų ir tarptautinėje politikoje 
greitai besiorientuojančių žmonių. Joje yra gorai išla
vintų, suprantančių tarptautines teises, ūkio, meno 
ir kitus klausimus: Ne vienas yra. rašęs šiais; tarptauti
nės politikos, klausimais. ,Jų tarpe yra labai apdairių ir 
ne taip greitai beriorierituojančių; Yra žinančių, bet 
yra ir atsilikėlių (cląmsy ones)... Bet reikia neužmiršti, 
kad mes gyvename demokratinėje santvarkoje. Į Mes 
privalome skaitytis su visais sluoksniais ir visais žmo
nėmis.

71" n rrį

$45.00
$24.00
$5.00

Užsieniuose: 
metams -______ _______  $48.00 '

pusei metu , ____  moo

i

!
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: P. KESIŪNAS

: TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS '

* (Tęsinys)

Nors visi kaliniai gerokai nustebo, bet niekas 
nė mažiausiu judesiu neišsidavė, kad jį pažįsta. 
Per tiek laiko jie jau išmoko valdytis, jie žinojo, 
kad ir mažiausias neatsargumas gali kainuoti 
vieno ar kelių gyvybę, todėl, pamatę tarp durų 
smogiką, visi ramiai sustoja ir žiūri.

— Čia sėdi tokie pat kiaulės kaip ir tu; j e 
jau žino mūsų tvarką, todėl pasistenk, kad nerei
kėtų kasdien daužyti šį kvailą snukį, — subliovė, 
tarp durų likęs, smogikas ir nuėjo sau.

Perkūnas greit prieina prie dūrų it pro skylę 
pasižiūri, ar nesugrįš dar smogikas. Įsitikinęs, 
kad šis jau tikrai nuėjo, jis liekasi prie durų de- 
žuruoti ir duoda ženklą, kad jau galima kalbėtis.

Niaura, kaip sustojo vos nesugriuvęs nuo įsi
bėgėjimo vidury kambario, taip ir liko bestovįs; 
ir jis nemažiau nustebo, radęs čia visus savo bi
čiulius, bet argi galima išsiduoti, nežinant, kas 
čia parengta.

Perkūnui davus ženklą, visi apspito Niaura 
ir ėmė svehenti. Jie apibėrė jį iš karto įvairiau
siais klausimais

— Ar č a ga’ima ir kalbėti? — pirmučiausia 
paklausia jis.

— Čia visi savi, ir niekas mūsų nesiklaūspJ, 
Bet kaip tu čia pakliuvai? — skubėjo klausinėt® 
Ringaudas. — Dabar, tur būt, jau viskas ten pa
kriko? ’

— 0 ne, mano vietoje liko Audra; jie veikia 
neblogiau už mus, — atsako Niaura.

— Tai tave čia tiesiai iš Lietuvos? — teirau
jasi Guoba.

— Kur tau — jau net nebeatsimenu, kiek, 
laiko jie mane tampo po visokius šiukšlynus. Bet 
tave sutikti tai jau tikrai nebesitikėjau, — krei
piasi Niaura į Ringaudą, mes tave laikėme jau 
žuvusiu, nes tikrai žinojome, kad tarp tų, kuriuos 
suėmė tą naktį, tavęs nebuvo. Bet vėliau ėmė sklisti 
apie tave įvairiausi gandai: vieni sakė ten matę, 
kiti ten. Mes supratome, kad tu kur nors slaps
tais, todėl kad tavęs taip greit nesusektų, mes ir 
toliau viską darėme tavo vardu. Visi įsakymai 
partizanams ir dabar tebeina tavo vardu ir su 
tavo parašu, o slaptojoj spaudoj pilna tavo straips
nių. Dauguma net partizanų nežino, kad tavęs 
nėra Lietuvoje.

— Štai kaip! — stebėjosi Ringaudas.
— Ringaudas tebėra jiems siaubas ir dabar, 

— tęsė toliau Niaura.
Guoba sulaiko Niaurų ir įspėja, kad Ringaudo 

vardą minėti čia negalima, nes gali kas nors nu
girsti, nors iki šiol ir nesusekė, kad jų klausytųs.

— Tai jie tavęs tą naktį nesucrupo? — klau
sia Niaura Ringaudą.

— Pasprukau prie pat kalėjmo dura — jie jo troboje. Aš nebeištvėriau ir įsikišau — paro- 
vijosi mane atgal į mišką, o aš dūmiau į priešingą džiau jiems, kokia krūva mažų vaikučių liks be 
pusę. Išgelbėjo mane visai pripuolamai pakliuvęs duonos kąsnio. Tada jie susidomėjo manimi ir pa- 
-žandarams į akis kažkoks spekuliantas — jis, pa- stebėjo sutvarstytą mano ranką... Ištrūkti nebe- 

suspėjau... nes nebeturėjau prie savęs ginklo... 
— pabaigė Ringaudas.

— Dabar jie tavęs ieško ne tik Lietuvoje, bet 
visame pasaulyje... — palingavęs galvą; paste
bi Niaurų. i

— Kodėl jau jie taip susirūpino manimi?
— Atvirai kovoti su partizanais jie nebepa

jėgia, todėl sumanė surinkti vsus žymiausius’lie
tuvius ir padaryti juos įkaitais, tuo būdu jie ti
kisi priversti partizanus sustabdyti savo veikimą. 
Bet ypatingai jie nori turėti tave savo rankose.

— Kodėl tu taip manai? — vis labiau domė
jos Ringaudas.

— Tas matosi iš jų dedamų pastangų: už tavo 
galvą, — būtinai gyvą, — jie siūlo milžiniškas 
sumas.

— Iš kur tu tokias žinias paėmei? — klausia 
Perkūnas.

likęs degtinės dėžę, ėmė bėgti ir nukreipė mūsų 
sargybų dėmesį, o aš tuo laiku ir įslinkau nepa
stebėtas į vieną kiemą. Kas aš buvau, jie tada 
nežinojo, nes sugavo besikaunantį kaip eilinį par
tizaną.

— Tai kur tu, visdėlto, pakliuvai? — ne
kantravo Niaura.

— Buvau sužeistas, todėl pasilikti mieste man 
buvo pavojinga. Saulei patekėjus, grįžo iš pasto
čių ūkininkai, jie mane ir pavežėjo iki vieno 
kaimo.

— Na, bet?...
— Aš buvau pavargęs kaip šuo, o be to rei

kėjo ranką sutvarstyti, todėl ir apsistojau pas tą 
patį ūkininką, kuris mane pavėžėjo. Jam pasa
kiau, kad sužeidė per automobilio katastrofą.

— Bet tu vis dar laisvas?...
— Ne, iš to ūkininko kiemo mane žandarai 

jau išsivarė su pančiais ant rankų.
— Negi tas ūkininkas būtų tave išdavęs? .

— stebėjosi Niaura. „ ■
— Nee, jis buvo labai doras žmogelis, tik la

bai suvargęs, todėl nebepajėgė atlikti visų oku
pantų uždėtų prievolių. Tą dieną kaip tik atvyko’ 
žandarai nubausti jį — jie jau buvo susikrovę 
paskutinius maisto likučius, kuriuos surado dar

g

— Jie pasiūlė net man... — atsako Niaura.
Visi nustemba, nes Niauros šie žodžiai at

skleidė jiems paslaptį: dabar jau buvo visai aiš
ku, kodėl juos renka visus į vieną kamerą,

— O tu kaip pakliuvai? — visiems nutilus ir 
susimąsčius, ima klausinėti Ringaudas Niaurą.

(Bus dauRiau)
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žinti Dievo valią.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

. J. MnHlpnt, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 1

IX Panašiai kalbama apie “knygą” Izaijo 29:11,12. Per tūlą 
laiką minėtoji knyga buvo “užantspaudžiuota” — lyg “užrakinta”, 
taip, kad nei mokantieji skaityti, nei nemokantieji negalėjo jos 
atidaryti. Bet toliau pranašystė parodo, kad pagaliau knyga buvo 
atidaryta, ir apkurtusiems ir akliems buvo pagelbėta girdėti ir 
matyti kas joje parašyta. Visa ta pranašystė primena mums ko
kioje dvasinėje tamsybėje žmonės buvo nuodėmei ir mirčiai vieš- 
pataujant. Bet mes esame užtikrinti, kad ateis laikai, kuomet 
tamsybė bus panaikinta ir žmonėms bus pagelbėta matyti ir pa-

DR. PAUL V. DABGIS
GYDYTOJAI IK CHIRURGAS

tediriniw dtektoriut
_KAli BRAZDllONYTt

VALANDOS: 8—9 darbo dienomis ir
- Program** **d*j®

TeLr 542-2727 arte 542-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL Y B* AKIŲ LIGQE

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

Viaoa laidos iš WOPA rtotte. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WT1S stoues 1110—AM ban**

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

PALAIDOJOME KAZĮ KARAZIJĄ
- luž. K. Karazija gyveno 2748 
So. Wood, Chicago, L1L Mirė 
rugsėjo 25 4. 9-.10 vai ryto, su
laukęs 75 metų amžiaus. Gimė 
Lietuvoje, Kupiškio valse. Ame
rikoje išgyveno 31 metus.

Paliko du pusbroliai: Balys ir 
Luozas Karazijos, brolienė Ida 

j ir kiti giminės.

prįj Tf-os gatves, f kapines ly- 
.dėjo 34 mašinos. Pietuose daly.
#avo virš 100 asmenų.

Nežiūrint darbo dienos, daug 
'.menių dalyvavo laidotuvėse, 
bug ėjo prie šv. Komunijos.

Inž. K. Karazija buvo parei
gingas. Puikiai vadovavo per 
eilę metų Pensininkų S-gos iš
vykoms. Visi jį buvome pamėgę 
dėl jo švelnaus ir malonaus 
diarąkterio. Su liūdesiu reikia 
prisiminti, kad netekome dide
lės ąsemnybės. Tebūna jam 
.lengva svetima žemelė! Jis ėjo 
per gyvenimą gero darydamas.

Po pietų padėkojome gimi
naičiams ir apie 2 vai. skirstė- 
mės. Malonu pastebėti, kad ku- , 
piškėnas kun. Ji Juozevičius j 
atvyko’ į Gold Coast restoraną 
ir prieš valgį sukalbėjo maldą.

Bažnyčioje pamaldų metu 
giedojo solistas J. Vaznelis. 
Vargonais grojo muzikas p. Kal
vaitis.

Oras buvo nuostabiai gražus

’ 111
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika S' Evans

OPTOMRTRISTAX

fitažUa aki*. Pritaiko akimua 
^contact

Ir RADIJO tKiMO* VALANDOS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 43rd STREET 

" Valandos: antrsd. 1—4 popiet, 
kętyirtad. 5^-7 vaį vak. 

.Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

tol* A. M,
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 

madiemo. iki penktadienio 4:uC 
4:30 vai. vak; Šeštadieniais ri 
sekmadieniais, nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukus
Tela3.: MKcMucX 4-Z41Ž

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

-palydėjo kuo. J. Juozevičius.
•Sukalbėjus maldas, sugiedojom
Marija, Marija ir Tautos himną.

GindnaiėiaL palaikydami lie- Tautinės kapinės priglaudė am- 
■kiviškas tradicijas, pakvietė į žinybėn kilnios sielos asmeny-
pietų į Gold • Coast restoraną bę. K. Paulius

« PASKUTINIS VINCO KRĖVĖS KŪRINYS
Į Priklausė Inžinierių ir Archi- 
t tektų S-gai, Varpininkų korpo- 
Į racijai, Valstiečių Liaudininkų 
■s-gai, Liet. Pensininkų draugi
jai, R. Liet. Bendruomenei ir 
ALTai.

Kūnas buvo pašarvotas Pet-lįr tamsta, nes? man maža tepa-

(Tęsinys)
— Tamstą vakar esi pasakęs, 

kad pažįsti mane iš mano raši
nių, — kalbai. ^Lemain atsisėsda- 

: mas. — Turiu pasakyti, kad ir

kaus koplyčioje 71-oje gatvėje, žįstamas. Tięk daug- esu apie 
Atsisveikinimas įvyko rugsėjo, jus ir jūsų, veikią girdėjęs...
28 d. 7 vai. vak. Atsisveikini-1 žadanovskis; neatsiliepė į jo 
mui vadovavo Pensininkų są-1 žodžius.. Jis_ll>riėjox paspaudė, 
jungos pirm. St. Vanagūnas. Po skambučio.' Mygtuką i 

atsisėdašaliasvečio.
Į kambarį įėjo, švariai apsitai

siusį su balta; prijuoste, tamai-

28 d. 7 vai. vak. Atsisveikini-i

— Labai malonu, labai malo
nu. .. — kartoja, su kiekvienu 
žodžiu; nusilenkdamas. Jam bu
vo nesmagu, kad Žadanovskio 
žmoną palaikė tarnaite ir nusi
dėjo mandagumui, neatsistojęs, 
kai šeimininkė buvo Įėjusi.

Natalija Vladimirovna, nusi
šypsojo ir ištiesė ranką, kurią 
Lemain pagarbiai pabučiavo.

i

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS --DA1MID

ir grįžęs
Įvadinio žodžio pakvietė kalbėti

i Prekybos ir Pramonės Rūmų : 
i atstovą ‘J. Bacevičių. Liaudiniu- .
kų S-gos ir TAutmėS} Sandaros| tė, kaip mąneLenjain. Ji atne- 
vardu kalbėjo inž. Gr. Lažaus-įšė ant patiekalo elektrinį virtu-

su kavą,' .du puodukus sukas; Varpo ir Žalgirio koop. į vėlį su kava; -du puodukus su 
vardu — p. Dundulis. Jis jo p lėkštelėmis, dvi didesnes ir dvi 
jaunystės draugas. Davė gyve-Į: mažesnes krištolines, taureles ir 
aimo apybraižą. Studijavo hu-;|du butelius:.-yieną su. konjaku, 

Į maniiarinius ir meno mokslus. Į kitą su šartrėsu ir dar dvejetą
Į .Pagaliau apsisprendė studijuoti! lėkštelių, su.^užkandžiais.. Visa, 

inžiBerijąi Baigė technikos ~ ---- - --------- -------------— :tai sudėjo antįemo.staliuko prie

D R. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAI 

tendra praktiko, apec. MOTI RŲ life-.
Otter 245? WMT Stea FilSBT 

tm. nrtttij —
OFISO VALu pirw- antrai, tra&ad.

SUSIRINKIMU

tr ptnkt. 3r4 ir S-8 V1L Ylk. Stttidir Lietuviu Brighton Parko Motery 
n]»it- 2-4 vąl popitft ir Mtw irirr ] klubo poatostogims narm susinnki-

> M > mas įvyks ketvirtadienį, spalio z d.,
ptaii BOtoianma. j va| popiet Aneies saieje, 4i>00 So,

• ■ ~ j Talman Avė. Nares prašomos atsii
lankyti, nes yra daug svaroių reiKaiiį 
aptarti. Po susinmcmo bus va*ses.

E. Srrungys, rasų

■ūulLetą ir gavo diplomą. Emig-i išais sofą^ ant.kurios sėdėjo sve- 
| čias su šeimininkų..
j Matyti, ne proletariškai gy- 
i vena, — šypsodamas pagalvojo 
: Lemain. stebėdamas parengimą.

— Susipažinkite,. — prabilo 
žadanivskis. .kai moteris baigė 
tvarkyti, stalą:. mano žmona, 
Nataliją. Vladimirovna...

Lernaiij .pašoko; kaip ant spy-

šakojo Mikalojus Vasijevičius, 
, — nesipriešindama rankos pabu
čiavimui,. linktelėjo galva — 
Labai malonu pamatyti žymų 
rašytoją.

į — Per didelė man garbė gir-
1 dėti iš tamstos lūpų dar neuž
sitarnautą mano kūrybos apibū
dinimą, nulenkdamas galvą, dė
koja Lemam.

i — Atsiprašau, kad turiu jus 
apleisti, — lyg besikreipdama 

į į. abu vyriškius, pasiaiškino. — 
’ Virtuvėje mane laukia darbas.

Ir linktelėjusi Lemain galva, 
■ išėjo.

— Tamsta, ponas Lemain, gal 
pasakysi, kad gyvenam ir sve
čius priimam, kaip tikri buržu
jai. Nieko nepadarysi, — atsi
duso: — jaunystės papratimai

(Nukelta j šeštą puslapį)

-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

|<ravo. Amerikoje vertėsi staiy- 
j ūininko praktika. Buvo labai 
; paslaugus. Pastatė prie Western 
j gatvėse A&P prekybos namus ir 
j daugelį kilų.
i’ E. Mikužiūte atsisveikino 
ALT os vardu. Inž. ir Architek
tų S-gos, vaidu kalbėjo ponią 
Covienė. Isterikų D-jos ir gimi- Į 

nių. vardu J. Jokubka., Drau- Į Euokjįų... 
gų vardu — teisininkas Algir- ■ 
,las Budreckas, kuris pažįstamas
u.inž.. K. Karaz ją nuo L928 nul 

i’agaiiau Pensininkų Draugijos!

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

P. ATI EIKIS, O. P.
OBTHOPE)A»-?BOTEZISTAS 
Aptretai - ProtaxaL Med. han-

' Ūteat teteaM teteite-toleoa i Upytės Draugiškas klubas turės po
(Arch. Supporta) ir t ( j atostoginį susinnK.mą pemnaaitnį,

- ’’spalio 3 a.. 1 vai. popiet Aneies salaji,
4PO0 S. Talman Avė. Nariai praso.ni j -ardu prabilo, pirm. St. Vana- 
atsHankyti. nes yra daug svainių ie. . Trllninoi naminpin vp.
kalų aptarti, ro susuinK-mo bus J >’unas- liU1ūP31 paminėjo vc- 
vaišės. A. Kalys i .ionics pareigingumą, nuoš'rdu-

m j ir kitas gerąsias veltonies' 
būdo savybes. |

Maldas koplvčioja sukalbėjo i
kun. Antanas Markus. Po mat

2U0 WMt 43M St« CMmb*. WL 4Mi9 
' Titof.: PteteMf R-5RM

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg,-P 1&. 33710

TeL (813 ) 321-4200

spalio 3 a., 1 vai. popiet Aneies salėj~

Dzūkų Draugijos visuo inis susi 
rinkimas Įvyks Jaunimo Centro 2C3 
kambaryje spalio men. 5 d 3 vai. p.p. 
Visus Dzūku draugijos narius ir no 
rinčius įstoti kviečiame tūly vau u.

• Keturiais grebėstais visą 
lauką nugrėbsto? (Mezginio 
virbalai) ;

• Miške gimęs, nuške aug;s 
išėjęs ant lauko, duoną raikoj 
(žagrė, arklas, noragas) :

Valdyba < ~'ų sugiedojome Marija, Marija. ■ 
Rugsėjo 29 d. 9 vai. koply

čioje maldas sukalbėjo Mar- 
'Iii-tte Parkd Šv. M. Marijos Gi
mimo parapijos klebonas kun. 
A. Zakarauskas. Atlaikė šv. Mi
šias ir pasakė labai gražy pa
mokslą.

Į Lietuvių Tautipes kapines

T*L WA S-404J

MOVING 
<pdrau«*M e*cRr«teTM*.

H lyatrfv a*»*wwv.
ANTANAI VILIMAI

Taf. SPMtRX arte. XTWte*

VERJ4RAUSTXMAL

MOVING 
LaJdknM — Pilni apdrsudt 

2BMA KAINA LART YRAfl t^CO KtMOCK- 
AM RCTWReM
TMR AO*R O* I AHA U- 
WRRS KMUAD RY MOTO* 
VRHtCUlR * TMA 
CMAALR4 M. KAYIt, 
macec ar tmr ch>cam 
UOTtX CLUB, ASK» p*M1f 
TO M RSPeCiAlxY A1RRT 
•OR CMKPWM MOMTTter 
xcxxx K te Mesic*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TeL: i Arda 7*3401
i

TeL: OLympic 2-1003

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-3S72

BUTKUS - VASAIT1S 
j 1446 S<*. Ave^ Cicero, III.

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

Telef. 476-2345

41

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAN1CA AVĖ.

A *Uck-your-o^Ti pancakes holiday brunch buffet leave* 
you free to welcome friends. Pancake sandwiches ~ or Pan^Sam 
— srr put together on the spot with cooked bulk sausage. Pre
pare stack* of pancakes from Log Cabin pancake and waffle 
mix4 keep warm in a- low oven until serving time* Team the 

with warm Jiffy. Peach Sauce made with Lof 
L Cabifi
7 - - *’ Pan-Sans

Buttermilk, regular or Cooked bulk wnwga
Complete pancake and Jiffy Peach Sauce 

2 ‘ waffle mix ‘
f Prepare batter ar directed on pancake mix package for 

desired number of servings. Bake on hot griddle, allowing about 
1/4 cup better for each cake. To make pan-san, top one pan
cake with maage and cover with second pancake. Serve hot 

-With Jiffy Peach Sauce.
•V/y Peocft Sauce. Combine 1/2 cup pancake and waffle 

eyrup and 3/4 cup diced drained canned peaches. Makes 1 cup.
jVotrr Bedpe may be doubled.
Try other combinations and gerve with pancake and 

Waffle tyrup:
Currant or other tart jelly and cooked bulk sausage 
Blueberry pancakes with softened cream cheese 
Scrambled eggs and minced cooked bacon* chopped haiz 

1 or frixzled dried beef ?
and scrambled eggs

ScttaSled egfcs, seasoned with curry powder, topped 
with pineapple

Scrambled eggs, sprinkled with grated cheddar cheese 
Sliced Canadian bacon covered with warm canned 

crushed pineapple
Crushed fruit and prepared whipped topping
•* taniond applesauce and toaeted chopped pecan*

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1*38 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4419

P. J. RIDIKAS
M54 So. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911
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kos keliu Vilnių grąžinti Lietu

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Riverwood RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogę Vietos

$4.00
$3.00

—Konstantinui Venckui, veik 
liam R., Liet B-nės Brighter 
Parko apylinkės nariui minis 
vietoj gelių, R LB Brighter 
Parko apylinkės valdyba auko 
ja Naujienoms $20 spaudai pa 
remti. i t r

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, October 2, 1980

F. Zapolit, Agent 
1208 Vi W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

šypsojo ir šeimininkas. — Pa
lyginsim, kuriame skanesnis.

Žadanovskis pripylė'dvi tau
reles ir pastūmėjo svečiui. Sau 
tiesiog iš butelio įpylė į kavą 
konjako.

— Yra tiesos jūsų žodžiuose,

Lietuviai, Jūsų laukia Daytona 
Beach, Florida!

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street t 
T«L REpublk 7-W41 '

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę Reikia

DAŽYMAS IR REMODE- * 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu
IŠ lauko ir vidaus. - ų \

Kainos labai prieinamos. | •
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Ta Iman Avenue^ :
Tel. 523-0383 J

M. i 1 M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, giminty 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

iymai ir kitokį blankai.

PASKUTINIS VINCO 
KRĖVĖS KŪRINYS

(Atkelta iš 5-to puslapio)

GENERAL REMQDELING i 
• Alumin., langai, durys, medžio 
apmušimai. ♦ Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita. s

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie A venų*., .

Tel. 776-8505

Kaip ž'noma, pasaulinė opini
ja Vilniaus klausimu buvo Lie
tuvai palanki, bet iš parodyto 
palankumo naudos nebuvo, to
dėl teko patiems vesti “šaltąjį 
karą” per du dešimtmečius. Jis 
buvo veiksmingas: protesto žen- 
klan nutraukti bet kokie valsty- 
b’niai santikiai, įsteigta Vilniui 
vaduoti s-ga, kasmet buvo mini
ma gedulo ženklan spalio 9-oji 
ir tuo pačiu Vilniaus diena; taip 
pat buvo panaudotos visos prie
monės bei galimybės iškelti bei 
parodyti pasauliui Suvalkų su
tarties sulaužimą ir Vilniaus už
grobimą.

Lenkams tas buvo nemalonu 
girdėti, ypatingai spalio 9-tos 
dienos minėjimai dirgindavo jų 
sąžinę iki kraštutinio skausmo. 
Todėl nestebėtina, kad žiauriai 
persekiodavo Vilniaus krašto 
lietuvius ir visa kas yra lietu
viška. Dar daugiau, norėjo net 
prievarta visą Lietuvą nutildyti 
ir ieškojo priemonių tam įvyk
dyti. Pasinaudodami tuo laiku 
neramia Europos politine padė
timi, įteikė Lietuvai ultimatu
mą reikalaudami užmegzti ge
rus valstybinius santikius, ku
ris mūsų vyriausybės gėdingai 
buvo priimtas. Žinoma, tuo visa 
tauta buvo pasipikinusi, kad 
pritrūko drąsos eiti Nepriklau
somybės kovotojų pėdomis.
Ultimatumo pasėkoje bet kokią 

kova dėl Vilniaus buvo nutildy
ta, todėl kovotojai buvo privers 
ti pereiti Į pogrindį. Gi matant 
lenkų džiaugsmą privertus lie
tuvius nusilenkti, kaip ir istori
niais laikais, buvo skaudus tau
tinių jausmų įžeidimas ir panie
kinimas, kurį ir dabar jau čia- 
me. Nežiūrint į tai lietuvių tau- 
;a ir šiandien stovi Vilniaus sar- •

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

suprantu ir nemėgstu , dognų 
todėl ir kalbėti' apie jas nėnpriu. 
"iSet *rriudu, ’k&rp; inteligen
tai, agliva; surasti bendrą kalbą, 
nebijodami paskęsti dogmati
niuose ginčuose, — sriubčioda 
mas kavą, atsiliepia Žadanovs-

Nimil, žami — Pardavimui 
KCAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose' greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLATHS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos' 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, 
aplinkoje. Sprendimą darykite dabar!

Informacijas teikia: ADOLFAS ANDRULIS, 
7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 32018.

Telefonas: (904) 761-3625

Keliaujant į Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, s 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057 •

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

— Marija Rudienė, BALFc 
centro valdybos pirmininkė 
spalio 5 d., sekmadienį, daly 
vaus Cicero BALFo skyriaus 
metiniame susirinkime ir va 
jaus atidaryme. Vajaus atida
rymas prasidės pamaldomis 
10 vai. 30 min. šv. Antano baž
nyčioje. Mirusiųjų skyriaus na 
rių ir aukotojų prisiminimui 
giedos sol. Margarita Momkie- 
nė, vargonuos muz. Antanas 
Skridulis. Tuojau po pamaldų 
parapijos salėje bus susirinki
mas. Kviečiami visi gausiai da
lyvauti pamaldose ir susirinki
me. Balfininkės paruoš už
kandžių.

tos dienos lietuvių tautai įvykiu 
Visuomenė to pageidauja 
laukia iš VKLs-gos bendro bei 
darnaus jungiamo ryšio dėl Lie 
tuvos laisvės ir Vilniaus priklau 
somumo Lietuvai.

J. Tijūnas
J. Tijūnas 7132 So Talman

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS -BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia- skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

IWl W. <Kk St, Chicago, DL ♦««•. — Tel WA I-T7X7
V. VALANTINA8

gyboje, ypatingai išeivija turė
tų panaudoti visas priemones 
stiprinti Vilniaus kovos frontą.

Vilniaus Krašto Lietuvių s-ga 
gerai daro atnaujinus iše’vijoje 
Vilniaus dienos ir spalio 9-tos 
minėjimą, bet tenka. nustebti, 
kad pernai minėjime nei vienu 
žodžiu nebuvo prisiminta spalio 
9-oji ir neberuošta akademija-* 
paskaita. Pasirodo, kad kieno tai nenusišpsojęs.' 
pasisakyta, jog nusibodo spalio — Negaliu su-tamstaįkallęėt 
9-tą minėti, o be to piktinasi . apie komunizmą, garsiąį atsilie- 
lenkai. To tik ir reikėjo, s-gos ( pė į šeimininko žodžius., — Bū- 
vadovybė lengva širdimi, rody-: tų bergždžias darbas, 
dama didelę toleranciją lenkams, I — Kodėl? 
tą 60 metų naudojamą moralinį • 
ginklą, prieš lenkų įvykdytą ‘ Juk abu esame 
klastą, nesviruodama išbraukė 
iš minėjimo programos, net ne
rasdama pasiteisinimo liepos 5 
sąjungos susirinkime.

Būdinga, kad skelbiant Vil
niaus dienos minėjimą spalio 
11-12 d.’, mažiau rašoma

JEI GALVOJATE
'TIRĖTI AR PARDUOTI, 

įuomoti' ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned . and operated

nusistebėjo rža-į 
Janovskis, pildamas* ,t kavosu —- 
T T ’ ------- inteligentiški!
žmonės ir galim vienas cthtrą su 
prasti. Tamsta ■ gali! ‘suk- manim 
kalbėti nesivaržydamas.. ' 

Ir pripylęs pastūmė jam kavos1 
puoduką. ' ' į-’-lfg j ĮfVii

— Nesu pripratęs varžytis pa-i 
apie! reikšti savo nuomonę,!,£odęL at-Į 

spalio 9-tą, nei apie ruošiamą, virai pasakysiu tamstai, < kėli ei 
, šaknų parodą- Atrodo, kad no-! aš taip išsireiškiau, — kalba Le- 
I rimą.palengva tą viską išbrauk-; main, maišydamas šaukštuku J - _ . ž - . ' _ . - • i .J . e ,

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

šeimininkas su keista šypsena. 
— Prisipažink tamsta, kad ko
munizmas — vien'ntelis šių die
nų kelias, kuriuo žmonija turi 
žengti ir žengs iki galutinio* lai
mėjimo. ■; T ,

— Prasideda t’kras pasikalbę- 
jimas, — nudžiugo Lėmain. f4— 
Iškvosiu dabar iš jo viską: i,;

Bet ką galvojo, nuslėpė, net

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

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

Tel 776-5162 arba 776-516J 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DI. 6062J

HANDYMAN
Call Gene Schiller

722-2300

— Metinę vakarienę ruošia 
R. LB-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba spalio mėn. 
t dieną 7 vai. vak. šaulių na
muose. Programą atliks jauna 
solistė J. Tautvilaitė. Karšta va
karienė, šokiams gros K. Venc
kaus orkestras. Studentams ir 
noksleiviams bilieto kaina $6. 
Visi lietuviai kviečiami daly
vauti. Vaidyba (Pr.)

— SLA 6-osios apskrities me
tinė konferencija įvyks š.m. spa- 
'io 5 d. 2 vaL popiet Lietuvių 
Evangelikų Reformatų bažnyčios 
patalpose, 5230 S. Artesian Ave., 
Chicago. Įėjimas iš šono.
(Pr.) Valdyba

jama.
■ Pasakytina, kad Vilniaus die-■ kompleksas. Apie jo-dėsnius gą 

na yra kilusi iš spalio 9-tos, ku-j Įima laisvai kalbėti, dėl jų gin*- 
rią išbraukus ir . ją pamiršus ( čytis, juos kritikuoti. Vienus ga- 
Vilniaus diena nustotų savo rei-; liu priimti, kitus griežtai atmes- 
kšmės, kaip būtų bereikšmės i ti...
Kauno, Klaipėdos, Telšių .ir ki--j — Na, tai kas mums kliudo 
tų miestų dienų minėjimai. ’ apie jo dėsnius kalbėti? — pasi- 
’ Kaip ten bebūtų, Vilniaus die-, žiūri į jį Žadanovskis, varvinda

ma turi būti glaudžiai surišta su i mąs kavą į kitą puoduką.
— Tai kliudo, į:ąd jums ko

munizmas yra tikyba su griež- 
ir tai apibūdintomis normomis, 

galima pasakyti, dogmomis, ku
rių nė. viena negalite abejoti. 
Kitaip — būsite paskelbti ereti
kais, su visomis pasekmėmis;

—Su kuo tamsta labiau mėgs
ti kavą, su konjaku ar benedikti 
nu, —r klausia svečią, griebda
masis Buteliuko. ■ -

— Abu geru, todėl man vis 
tiek, — nusijuokė Lemain.

—Na, tai pamėginsim iir iš vie 
nenugalimi, nors ir skaudu, kai j no, ir iš kito buteliuko, — nusi- 
apie tai pagalvoji.

— Nesu komunistas, todėl ne
galiu jūsų atjausti, — atsisėsda
mas pareiškia Lemain.

— Nesi^tamsta komunistas, 
bet gali juo būti. Aš irgi negi
miau komunistu, — atsiliepia

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

FLORIDA. REAL ESTATE t
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE S

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE APY- £
LINKĖSE’ (netoli St. Petersburg Piliečių klubo) v

Prašau kreiptis: $•
LIUCIJA VAIČAITIENĖ . |

Realtor - Associate |
RODGERS CUMMINGS, INC. K

dieną (813) 581-9411; ; vakare (813) 585-2738 |

N«m«l, — PartUrlmui 
REAL ESTATE FOR SALS

iMTNBGHBORHOOCi^HSggir'1 realty group

We'll help you make the right move.

>: DĖMESIO
Š62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

? Tiktai $120 pusmečiui automobilio-
^Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI. V
t 523-8775 1

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 $1 persiuntimo išlaidoms.

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave

— Ne vien tik dogmos klausi
mai mus skiria. Nemanau, kad 
dvidešimtame amžiuje viduram
žių priemonėmis galima pasiek
ti laimės žmonijai, del kurios 
kaip jūs kalbate, kovojat. Ar 
nemanai tamsta, kad šių dienu 
žmogus turdėtų pilną tiesą at
sakyti jums Jono- Karamazovc 
žodžiais: “Perbrangiai man toji 
jūsų busimoji laimė kainoj a 
Nenoriu jos, ir biletą įeiti i jūsų 
dausą supagarba grąžinu...”

— Tamsta pameni Jono Kara- 
mazovo pasikalbėjimą su ’broliu 
Alioša?

Žadanovskis įsipylė ir vienu 
gurkšniu išmovė visą konjake 
taurelę ir kažkaip keistai, iš pa 
niūrų pasižiūrėjo į Lemainą.

— Tamstai, kaip matau, nepa 
tinka mūsų partijos griežta ii 
gal kiek per žiauri taktika. Ne
patinka, kad varu primetam vi 
siems mūsų pasaulėžiūrą, paneif 
darni visas laisvės tradicijas, ku 
riomis didžiuojasi buržuazinis 
pasaulis. Manau taip?..

(Bus daugiau)

Gaila, kad pažadai paliko pa
žadais, nors tarptautinis Hagos 
teismo tribunolas, berods ir bu
vusi Tautų Sąjunga, pripažino 
Lietuvos reikalavimus teisėtais 
ir net lenkus pasmerkė už sutar
ties sulaužimą, bet tuomi vis-

: ponas Lemain, yra, yra, ’— pa- 
: kartojo ir išgėrė gurkšnį.— 
Tikra’, turime ne <tik komtiniž- 

' mo popų, bet netgi aklų fanati- 
ikų įsiskaitėlių. Bet žinai tamsta, 
kalbėsiu atvirai: daugeliu atve- 

! jų jie mums ne tik naudingų bet 
dargi reikalingi ir labai rfeika
lingi. Jų pakeisti- proto, žmonė- 

, mis, galvojančiais, visai negali- 
: ma. Jeigu leisite pasinaudoti jū- 
jsų išsireiškihiu, jie* liikrait'ats- 
itojai mums-,viduramžių yiertuo- 
; liūs. Bet argi tamsūs, fanatiškai 
! nusiteikę vienuoliai nebuvo sti- 
: oriausia . katalikybėj atrama? 
’ Tik pris’mink tamsta, — feaigė 
; jisai, ^išgerdamas'.iš* karto tpusę 
puoduko kavos. iA-;..

—• Gal gi ir taip,, truputį
pagalvojęs atsiliepia į Žadanovs _ . -.v- -- -•'ft t* —kio įsveaziojiYnuš Lemam; — 
Bet viduramžių- žmogaus galvb.

PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA

Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. 
Visais atžvilgiais ideali vieta lietuviams gyventi.

Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios.

PLANUOJAMAS “LITHUANIAN VILLAGE”.
Įvairaus išplanavimo namai.

Aukšta namų kokybė, kainos prieinamos.
Užtikrintas investavimas.

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

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Šiais metais sukanka 60 metų 
nuo Suvalkų sutarties pasirašy
mo su lenkais, pagal kurią Vil
nius ir jo kraštas buvo pripa
žintas Lietuvai. Pati sutartis 
buvo viešai ir iškilmingai pasi
rašyta, kurios pasirašymo, be 
oficialių stebėtojų, buvo liūdi- 

minkąs ant sienos ties pasirašan
čiųjų atstovų stalu kabantis kas ir pasibaigė 
Kryžius. Tai simboliška ir gana 
reikšminga, nes g;liai tikinčių 
-dviejų tautų susitaikinimas-su- 
sitarimas įvyko paties Dievo aki
vaizdoje ir jos sulaužimas .lai

domas dideliu nusižengimu duo
tai priesa'kai.

Z Nežiūrint to viso, lenkai ne 
jbūtų lenkais, kurie negali ap- 
ifeiti be jiems įprastos ir būdin- 
jgos klastos, kurią naudojo isto- 
: rijos bėgyje prieš Lietuvą ne
paisydami moralės, sąžinės ir 
duoto priesaikos žodžio. Tad pa
sirašius 1920 metų sutartį, dar 
pasirašiusių rašalui nenudžiū- 
vus, sąmoningai suplanuotu pla 
nu, puolė Lietuvą ir užėmė spa
lio 9 dieną sostinę Vilnių, 

j Netikėtai užpulta mūsų ka
riuomenė, stipresnių jėgų nepa
jėgė atsilaikyti ir teko iš Vii- Į 
'niaus atsitrauktų tik sėkmingai 
: sukoncentravus savo pajėgas 
įš’*rvintų-Giedraičių ruože, karo 
^sėkmei pakrypus lietuvių nau- 
įdai, ne tik sulaikė lenkus nuo 
|visos Lietuvos okupavimo, bet 
[tikriausiai Vilnių būtų atsiėmę, 
pei nebūtų Santarvininkų An
tantės karinė komisija sulaikiu- 
Įsi lietuvių puolimą, kuriuo pri
vertė lenkus panikoje bėgti, šį 
Jįyykį karo žinovai laiko savo 
jrūšies stebuklu. Kai kas kalba, 
kad tai būta šv. Kazimiero pa
galbos ranka-..

Paminėtina, kad I-mojo pa
saulio karo laimėtojai buvo San 
tarvininkų Antantė, kurioje do
minavo prancūzai, kurie visoke
riopai palaikė lenkus, tad pilnai 
suprantama ir jų buvusi inter
vencija sustabdyti lietuvių sėk
mingą puolimą, kai lenkai susi
laukė nesėkmės, žinoma, tokių 
galiūnų lietuviai turėjo paklus-1 
tų tuo labiau, kad pažadėjo tai- t
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