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AUSTRALU SAVAITRAŠTIS APIE 
PERSEKIOJIMUS LIETUVOJE

Pietų Australijos katalikų sa
vaitraštis The Southern Cross 
(1981.III.5) išspausdino kunigo 
Dauknio straipsnį “Persekioji
mai Lietuvoje”, kuriame jis 
gausiais fatkais atremia sovieti
nės spaudos agentūros Novosti 
pranešimą apie Sovietų Sąjun
gos kunigų “stiprėjantj lojalu
mą” valstybei-.

■ * * .*
Australijos .ministeris prašo 
grąžinti Klaipėdos bažnyčią

Tasmanijos Teisingumo, Imig
racijos ir Etninių reikalų minis
teris Brian Miller parašė Sovie
tų ambasadoriui Sudarikovui 
prašymą^ kad Klaipėdos bažny
čia būtų sugrąžinta tikintie
siems. '■ ?

Tėviškės Aidų Melbourne 
(1981.III.14) žiniomis, Tasma
nijos premjeras Douglas Lowe 
tą prašymą diplomatiniu keliu 
pristatė Sudarikovui Canberroj.

* aje ’ *

■ Amerikiečių žurnalas^ 
apie Liertv^'ginldus^. -

7 • - , * ’*■ v • _^4/

Žurnalo The Gun Report š.m. 
sausio laidoje paskelbtas' Hen
riko Gaidžio straipsnis “Lithua
nian military, arms”..Įdėtas Lie
tuvos žemėlapis Įr/ilijistraęiju.

Straipsnis apžvelgia: Lietuvos 
respublikos “laikotarpio ginkluo
tę, ženklus Jr dirbtūvės.'^volek- 
cionierius Gaidis tuni^dįtąupęs 
senovės ir-mūsų laikų-.'Lietuvos 
ginklų, ordinų, medalių ir pini
gų rinkinius.; .

Lietuva armėnų žurnale T

Armėnijos tyrimų fundacija 
Bo'stone leidžia žurnalą.,Thfe Ar
menian Review, kurio* skiltyse 
dažnai ’cituojami meno'istoriko 
dr. Jurgio Baltrušaičio'dįašiniai. 
1980 m. rugsėjo laidoje išspaus
dintas dr. Kosto R. Jurgėlos atsi
liepimas apie anksčiau (1979;.m. 
gruodžio mėn.) paskelbtą straips 
nį apie “Lenkų karaliaus Jono 
III-jo laišką armėnų katolikosui 
NahabebT’.

.Turgėla pažymėjo, kad senoji 
dvilypė valstybė nebuvo “Rzecz 
Pospdlita” ar “Lenkų Tautos 
Bendruomenė”, o Lenkijos Ka
ralystės ir Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės Bendrija. Abi
dvi valstybės turėjo savo pasky
ras vyriausybes, įstatymus, ka
riuomenes; išrinktoje karaliaus 
dokumentai, vienoje ar kitoje 
valstybėje negaliojo, jei nebuvo 
atitinkamos valstybės kanclerio 
ar vicekanclerio' antspaudo.

(Elta)

Balandžio 29: Tantonija, Ro
bertas, Indrė, Sengailis, Tari- 
mantas.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 6:46.
’Oras debesuotas, ŠsItėsniJ.

SALVADORE DINGO 
MARYKNOLL VIENUOLIS

SAN SAVADORAS (AP). — 
JAV ambasada pranešė, kad 
sekmadienį dingo Rev. Roy 
Bourgeois, Maryknoll vienuolis. 
Praeitą savaitę jis nuvyko į 
Salvadorą su WBBM-TV repor
terio Bill Kurtis grupe. Sekma
dienio rytą jis išėjo iš viešbučio 
į vaistinę, žadėdamas greitai 
grįžti, bet negrįžo'.

Minimas Mąryknoll vienuolis 
1972-77 m. laikotarpyje buvo pa
siųstas į misijas Bolivijoje, gi 
grįžęs apsigyveno Čikagos Up
town apylinkėje. Maryknoll vie
nuoliai yra žinomi Pietų Ame
rikoje Markso bei komunistinių 
nuotaikų skleidimu.

Praeitais metais Bourgeois or
ganizavo 4 dienų vigiliją, kad 
JAV valdžia neremtų Salvadoro. 
Kardinolas Cody įsakė panai
kinti jo paskaitas Niles kole
gijoje.

IZRAELIO LĖKTUVAI VĖL”' 
BOMBARDAVO PARTIZANUS

.. BEIRUTAS. — Sekmadienį ir 
pirmadienį Izraelio karo lėktu
vai apšaudė palestiniečių-,parti
zanų stovyklas, ir įsi t virinimus 
Sidonur TjTeiĄ'iėto.vėse Ėei\šwiA' 
linkėše. Libano žiniomis, 40 
žmonių užmušta ir uaug sužeis
ta. Lėktuvai panauddjp kulko
svaidžius nenumetė bombų .bei 
sviedinių; - f- ~ ■ 7 <■

Beirute ir kitur kovos tarp 
Sirijos kariuomenės dalinių ir 
falangistų .-milicijos nesiliauja. 
Pranešama, kad. milicija bom
bardavo JAV /ambasadoriaus 
rezidenciją; Sužeistas ambasa
dos sekretorius Vicky Hashish. 
Jungtinės Tautos pranešė, kad 
žuvo taiką saugojantis Airijos 
kareivis.

Izraelio kariuomenės vadovy
bė pranešė, kad puolimai buvo 
nukreipti prieš partizanus, pa
siruošusius pulti Izraelį.

— Penktadienį, gegužės 1 d., 
įvyks Chicagos Spaudos klubo 
narių susirinkimas įprastu laiku 
Lietuvio Sodyboje^.

Prezidentas Reaganas vakar 
vakare pasakė ūkio reikalus 
liečiančią kalbą Kongreso 
atstovams. Jis prašo padėti 
jam aptvarkyti pašlijusius 

ūkio teikaliis.

Antradienio vakarą prezidntas Reaganas pasakė kalbą ūkio reikalais 
ir prašė padėti jam pravesti reikalingus Įstatymus.

SENATAS JAU Tl 
BALSŲ EKONOfl 

STAIGUS EKONOM 
, -. ’ : : GXU "BCH BĮ

WASHINGTON, D.C. —' Se
nato ir Atstovu Rūmu nariai, 
susirinkę pirmadienį po Velykų 
atostogų^ tuojau pradėjo savo 
partf^sę’ feęr grupėse svarstyti prez; Ronald Reagano ekonomi
nio plano priėmimo klausimus, 
nelaukdami jo kalbos bendroj; 
Kongreso sesijoje antradienį 
8 Sal. vak. Čikagos laiku. Jo kal
bą transliavo didžiosios televizi
jos stotys.

Pirmadienį respublikonai pa
siekė susitarimo su trimis Se
nato Biudžeto komiteto nariais 
respublikonais, balsavusiais kar
tu su demokratais prieš jo pri
ėmimą. Jie yra konservatorių 
sparno respublikonai ir jiems 
atro’dė, kad išlaidų sumažinimai 
galėtų būti didesni. Dabar jie 
balsuos už .biudžeto priėmimą 
ir pateiks -balsuoti Senatui.

Atstovų Rūmų pirmininkas 
Thomas O'Neill Jr. (D., Mass.) 
pareiškė, kad prez. Reagano biu
džetas ir ekonominis planas turi 
pakankamai balsų ne tik Sena
te, bet ir demokratų dominuo
jamuose Atstovų Rūmuose. Kaip 
žinoma, už juos balsuoti žada 
konservatyvaus nusistatymo de
mokratai. Numatoma, kad So
nata bus l>alsuojama dar šią sa-

REAGANAS PASIRI?
LIETUVIŲ REIK

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas pasi
rinko Jack Burgess (tarti: Bur- 
džes) vyriausiu lietuviškų rei
kalų patarėju. Ponas Burgess 
dirbs Elizabeth Dole žinioje. Jis 
bus tarpininkas tarp ponios E. 
Dole katalikų ir etninių grupių.

Jack Burgess yra trečios kar
tos lietuvis. Jis gyvena Washing
tone ir turi patirtį administra
cijos reikaluose. Savo laiku jis 
tarnavo Taikos korpuse, baigė 
Georgetown universitetą ir buvo 
paliktas dekancf pavaduotoju; 
196$ "’trietais -StūdijAvo rusų

RI PAKANKAMAI 
IMAM PLANUI
1OS PAGERĖJIMAS 
^GU ŽENKLU . į 7 ~ ; 

vaite arba sekančios savaitės 
pradžioje.

Atstovų Rūmų pirmininkas T. 
O’Neill Velykų atostogas pralei
do Australijoje ir Naujojoje-Ze
landijoje, tačiau dauguma res
publikonų, kaip ir Atstovų Rū
mų mažumos vadas Robert H. 
Michel iš Illinojaus, jas praleido 
propaguodami prez. Reagand 
ekonominį planą.

Nors kovo mėn. statistikos 
duomenys rodo džiugius ženk
lus ekonomijos pagerėjime bei 
infliacijos sumažėjime, tačiau 
tai gali būti dėl perdaug kreipi 
mb j ją dėmesio. Pirmąjį metų 
ketvirti ekonomija parodė grei 
to gerėjimo ženklus, pašokdama 
savo produkcija net 3.9 proc.:

Henrv Kaufman, žinomos Bro
liu Salomonu bendrovės ekono
mistas, pareiškė, kad tai veda į 
infliacijos didėjimą; Prezidentas 
Reaganas turėtų palikti korpo
racijoms dabartinius mokesčius, 
kad neperkaitintų ekonomijos. 
Jis neturėtų padaryti buvusio 
prezidnto Carterio klaidos, kuris 
pirmuosius šešis mėnesius per
daug kreipė dėmesio į ekonomi 
jos atkūrimą ir tai yra jo di
džiausia klaida. Tą pat klaidą 
darė prezidentai Lyndon John
son ir Richard Nixon.

!K0 JACK BURGESS 
\LŲ PATARĖJU.
problemas. Jis yra susipažinęs 
su pagrindinėmis istorijos žinio
mis ir turi nuovoką apie rusų 
problemas.

Jis tvarkė Mikronezijos taikos 
reikalus ir buvo pavaduotojas 
Aktion grupės vedėjo.

Prezidento rinkimų rietu Rur- 
gess buvo rinkiminio komitete/ 
patarėjas etniniais klausimais, 
o dabar prezidentas jį paskyrė 
svarbioms etninių grupių tvar
kymo pareigoms.

■ «— Antradienį aukso uncija 
kainavo f481.

SEKR. JAMES BRADY 
PAMAŽU STIPRĖJA

WASTHNGTON, D.C,—James 
S. Brady, .Baltųjų Rūmų Spau
dos sekretorius, prieš keturias 
savaifes^jįyft peisaųtąs į galyą^ 
du kartus operu'otas, bet jis te
beguli George Washington uni
versiteto ligoninėje. Brądy pra
deda atsigauti, bet atsigavimo 
procesas eina labai lėtai. -

Prieš savaitę teko jam daryti 
antrą operaciją, kad sumažėtų 
galvoje kylantieji skausmai. 
Daktarams pavyko išleisti , iš 
smegenų atsiradusį orą. Ištrau
kus orą, praėjo galvos skaus
mai. G. Washington universiteto 
ligoninė skaitoma viena geriau
sių tokiems ligoniams gydyti. 
Gydytojai labai atidžiai seka 
nugarkaulįo skysčio judėjimą.

• MINISTERIS PAKARIA 
NESMERKTI AMERIKOS

BONA, V. Vokietija.— Vokie
ti jos užsį enio reik alu\: mini stem 
Genscher patarė vokiečiams ne 
niekinti amerikiečių ir nevaryti 
pries juos beprasmės propagan
dos. Jis patarė vokiečiams atsi
minti, kad jie veini nuo Sovietų 
karo jėgų neapsigins. Jeigu ne 

, amerikiečiai, tai Sovietų karo jė 
gos saniai butų įsiverpusios i 
Bytų Vokietiją, Lenkija, Čeko
slovakiją ir Bulgarija. Jugosla
vijos rusai nepaėmė, nes ji gayo 
Vakarų pagalbą. - .

Genscher nurodė, kad nerimo 
kėlimas ir neapykantos sėjimas 
prieš amerikiečius y* a rusi/ 
instiguo’laįs (tarbas.

—- - - - - — -J -

—Mjtlerranda? patarė pasižiū 
rėti 4 VoięietTjąj ' Vok iečiai pra
laimėjo karą, neteko beveik pu
sės Vokietijos, išpirko šimtus 
tūkstančių vokiečių iš vergijos, 
bet šiandien turi stipresnį ūkį 
negu prancūzai.

— Valstybės gynėjas Richard 
M. Daley-prašo naujų^įstatymų 
jauniems nusikaltėliams bausti. 
Jaunųjų tarpe yra didelių nusi
kaltėlių.

— -Prezidentas Reaganas pa
tarė Indijai it Pakistanui nega
minti atominių bombų, jeigu 
nori gauti Amerikos paramą 
atominėms jėgainėms.

CARTERIO UŽDRAUDIMAS SMARKIAI
PAKENKĖ SOVIETU ŪKIUI ■v
RUSAI NITARe 113 MILIJONŲ AKRŲ 

APSĖTI RUGIAIS, MIEŽIAIS

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas Leonidas Brežnevas, pa 
tyręs apie prezidento Reagano 
nutarimą atšaukti prez. Carte
rio įsakymą neparduoti javų ru
sams, pripažino, kad tas drau
dimas pakenkė Sovietų ūkiui ir 
gyventojams pritrūko mėsos, bet 
Sovietų valdžia ėmėsi priemonių 
tiems trūkumams pašalinti.

Sovietu agentūra Tass skel- 
bia, kad Sovietų valdžia ėmėsi 
priemonių ekonominiams trūku 
mams pašalinti. Maisto stoka 
buvo’ auskaičiuota ir įsakyta šį 
met užsėti 113 milijonų akrų 
dirvonų ir apsėti tą žemę ru
giais, kviečiais, ypač kukurū-
Duonos Sovietų Sąjungoje bu- piliečių balsų. Prezidentas ma- 
vo, sako Tass, bet per 15 mene-1 nė, kad buvęs Charles de Gaulle 
siu trūko pašarinių javų galvi i bendradarbis, Paryžiaus meras 
jams ir trūko mėsos. Tass pri ’J. Chirac patars savo šaliniu-
pažįsta, kad šiais metais visi gy-, kams gegužės 10 dieną savo baL 
ventejai -pajuto anėsos .-Stoką', -sus atiduoti GiscarduL Chirac 
Sovietų Sąjungoj^ .žmogui iš^i- -gavo 15'tr-balsų. Jeigu jis remtų 
davo po’ 127 svarus mėsos į me- Giscardą, tai prezidentas gautų 
tus. Pašarinių javų stoka' pa-1 jau 42% balsų. Tai jau būtų di-
kenkė viso krašto ūkiui. Praeitą 
rudenį valdžia įsakė skersti par 
iiukus ir Jaunus galvijus, nes 
žinojo, nebus kuo šerti.
u (Koindnislų partijos nariai, ka 
rininkai, saugumiečiai turėjo žy
miai daugiau mėsos, nes jie nau- 
d(>jg,sį specialiomis privilegijo- 
mis^LepkŲoje dėl mėsos stokos 
kilo didelįs^streikas, kurio* vadai 
pareikaląv^o, kad komunistams 
butĮ^ atimtos mėsos privilegijos. 
Lenku valdžia suliko su Solida
rumo unijos reikalavimais ir at 
ėmė komunistų partijos na 
riams mėsos, apavo ir butų pri
vilegijas.* Lenkijoj įvestas mais
to racionavimas, kuris draudžia 

JfcQXnunistams duoti didesne 
porcijas. Sovietų valdžia trukdė 
lenkų radijo pranešimus į Ru
siją, kad ir rusai darbininkai 
nepareikalautų atimti komunis
tams ir policijai maisto privile
gijŲ.)

Prez. Carteris uždraudė par
duoti javus rusams, kol rusai 
neatšauks savo karo jėgų iš Af

Brežnevas pripažino, kad už 
draudimas parduoti Rusijai 
Amerikos javus pakenkė So- 
.vietų ūkiui. Sį pavasarį 

rusai apsėjo dirvonui.

GENERAL MOTORS 
UŽDARBIAI

General Motors pranešė, kad 
per pirmąjį šių metų ketvirtį 
uždirbo 190 milijonų dolerių, 
arba 63 centus kiekvienai akci
jai. Praeitais metais bendrovė 
turėjo 763 mil. dolerių nuosto-' 
lio. Amerikiečiai pradėjo pasi
tikėti savo gamybos automobi
liais.

PREZIDENTAS GISCARD
LABAI SUSIRŪPINĖS

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas praeitą sekmadienį 
gavo tiktai 28% Prancūzijos 

delis laimėjimas. Nemanoma, 
kad so’cialistų atstovas galėtų 
daugiau gauti.

Meras Chirac,, pareiškė, kad 
jis pats balsuos už Giscardą, 
bet savo šalininkams jis patarė 
balsuoti už tą, kuris, jų nuomo
ne, bus geriausias Prancūzijos 
prezidentas; kad kiekvienas rim
tai apsigalvotų.

Francois Mitterrand tuojau 
pradėjo kampaniją prezidento 
rinkimams. Jis nurodė, kad 
Giscard, o ne kas kitas, atsakin
gas už tokį aukštą bedarbių 
skaičių Prancūzijoje.

— Chicagos miesto vadovybė 
yra pasiryžusi apklausinėti vie
šųjų mokyklų superintendrntc 
Ruth Love, siekiant išaiškinti 
visą tariamų sekimo įrengimų 
reikalą.

ganistano. Rusai, negavę tikėtų 
javų iš Amerikos, ieškojo jų ki
tose valstvbėse. Sovietu valdžia 
susitarė su Kanada bei Argen
tina ir gavo bent dalį krašto gy-
ventojains reikalingų javų. Be 
to, Tass pranešimas tvirtina, 
kad Sovietų vahlžia jau užsakė 
100,03’0 tonų mėsos Argentinoje 
r pasirašė ketveriu metų sutar

tį, \kad kiekvienais metais Ar
gentina parduos Sovietų Sąjun
gai po 100,900 tonų nusės. Tai 
kainuos Sovietų Sąjungai visą 
bilijoną dolerių.

Be to, Sovietų valdžia dar už
sakė didelius kiekius javų Ar- 
g. minoje, Kanadoje ir Austra
lijoje. Šios valstybės neprisidė
jo prie prez. (karterio pradėto 
protesto prieš rusų įsiveržimą 
į Afganistaną.

Tass prideda, kad prez. Car
terio nutarimas neparduoti javų 
Sovietų Sąjungai pakenkė dau
giau Amerikos farmeriams, ne 
gu Sov. Sąjungai, bet prisipaži
nimas, kad Sovietai turi imtis 
naujų žygių apsirūpinti reika
lingais javais ir mėsa, rodo, jog 
teisybė yra visai kitokia.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVICIUSTarybinio gyvenimo vaizdelissudavė.. /Mokytojas J. Pocevičius, vėliau netgi atvykęs pas korespondentą B. šaknį į redakciją prašė apie šį įvykį nerašyti, bet pastarasis negalėjo nutylėti padaryto nusikaltimo: “Žmogus, pakėlęs ranką prieš kitą, baudžiamas pagal įstatymus. O kokios bausmės susilauks Jonas Poce- viėius, kuris ne tik pats panaudojo smurtą prieš moksleivį, bet ir leido tai daryti kitiems, kuriuos sudrausti buvo jo pareiga? .. ”Jis netgi teisinosi neturėjęs laiko paklausti, kodėl tas moksleivis neparuošė pamokos. Namuose jis yra labai paslaugus šerniukas, daug padedantis motinai ir tėvui, dirbantiems kolchoze. Kompartijai ištikimų mokytojų prasižengimų B. Šaknys aptiko ir šakių rajono Žvirgždaičių mokykloje:.“Koridoriuje kabo sanitarinis oiuletenis, kuriame netvarkingų 

į mokinių sąrašas. Mokykla siekia tvarkos, nori gero, bet ar visada kaita pirmoke, kad jos drabužiai neišskalbti. Reikėjo pasikal- oėti su jos tėvais, su ja pačia, bet įamžinti pavardę koridoriuje? .. . Kaa visi pirštais rodytų, šalintųsi... Vadinamosios gėdos

‘Tiesa*’ kovo 12 d. laidoje paskelbė Romo šabiausko skundą:‘ Noriu papasakoti mane sukrėtusį skundą. Su žmona nuvažiavome į Raseinių rajono Kai nino kolūkio Naudvario kai
ri ą pas gimines. Pamatę jų sūnų, ką tik grįžusį iš mokyklos, persigandome: vaikas buvo sumuštas. Sužinojome stulbinančią istoriją. Berniukas mokosi Raseinių rajono Lyduvėnų vidurinėje mokykloje. Jis neišmoko fizikos pamokos, tai mokytojas Jonas Pocevičius. nuėmęs nuo kino aparatūros maišą, užmovė mokiniui ant galvos, pats sudavė ir taip daryti pakvietė .mokinius..šį įvykį tyrė special un “Tiesos korespondentas Bernardas Šaknys. Mokyklos direktorė Janina Sakavičienė prisipažino, kad kažkas panašaus įvyko, tačiau dabar jau viskas sutvarkyta. Mokytojas J. Pocevičius atsiprašė moksleivių tėvus, mokykla pasmerkė jo elgesį. Bet gi R. šaknys nerado mokyklos pio- cokolo bei jame paženklintos to įvykio datos. Pats J. Pocevičius, mokytoju dirbantis jau 30 metų, teigė: “Viskas išgalvota, nieko panašaus nebuvo! . - Vėliau i pakeitė savo nuomonę. Esą mai- jšą ant galvos užmovė mokiniai. į lentos, neapgalvota kritika vai- Penkiolikmečiai klasės draugai1 kų dvasiose palieka tiek drumz- teisindsi: “Mokytojas liepė tai! litį, kad mokykla'jiems tampa daryti.. . Mokytojas pirmasis ] nemielais namais:.

PAŽINTIS SU KINO
žvaigžde

Senyva moteris fjb gatve, kai 
tuo momentu prie laikraščių 
kiosko sustojo kino aktorius Gre-1 
gory Peck. Moteris stabtelėjo, 
priėjo prie Peck ir paklausė:

— Atsiprašau, bet tamsta man 
labai matytas. Ar nebūsim kur< 
nors susitikę? !

— Aš esu Gregory Peck. Gal. ne kartą tamsta matei mane kino filmuose? — šyptelėjęs at-— O, teisingai, gali būti. O• kur jūs visuomet sėdite?
* * *

EŽERAS EŽERUI NELYGUSIzraelyje tūlas turistas prašo valtininką perkelti jį per ežerą. j— Gerai Tai jums kainuos i penkiasdešimt dolerių.— Nesąmonė! Penkiasdešimt; dolerių? — nustemba turistas. Į— Taip, bet tamsta turi žinoti koks tai ežeras. Tai garsusis ežeras, kurio bangomis Kristus vaikščiojo.— Prie tokios kainos lai nieko nuostabaus.
* * *PALIKIMO DALYBOS — Kur taip skubi, tėve? JauTėvas paliko trim$<.§ūnums septyniolika karvių. Jis užrašė! p0 Velykų, nėra ko skubėti, vyriausiajam pusęv bandos, o{ —Matai, Malki, bėgimo sęzo- jaunesniajaią vien% dešimtąją. 1 nas prasidėjo, tai kaip nebėgsi!Nežinodami^ ‘kaip pasidalyti — aš maniau, kad tu į tą sa- palikimą, sūnūs k^eipę^. ^ teisė- y0 “kaledžių” eini, ia. štai kain teisėias iMprendėj — ne jau neinu į mo-Pri- j kyklą.— Tai jau taip greit išmokai,ją. štai kaip< teisėjas ’.5Stąmždavihį. Jis dėjo vieną savo jjaruę, ir/jų pa-5 “ ‘sidarė aštuoniolika. Vyriausias kaj sustojai mokytis, tėve? sūnus gavo devynias, jaunesnis šešias, o jaųniąu§įąs. 4iviDevynios, ^šiųs ir tik sėptynrdika.f karvę atgal.

— Man dailės mokslas nesiseka. Vieną vakarą mokytojas -- kaip {įįepė piešti vienos skulptūros Feisė-as savo galvą. Kai pamatė rųano darbą, galėjo; .ramiai/ pasiimti tai pasakė:

Magaryčios LAM, pažy- pavo-S Australijos žurnalas rašydamas apie abortus, mi: “Statistika rodo, kad jingiausia vieta 1980 m. Austrąlijoje buvo motinos įsčios“.
t Komunistinės propagandos Į į pavyzdys: Ratilas Castro buvo užpultas ryklio, amerikiečiams žinomo shark vardu, kuris pabėgo ir yra patenkinamoje padėtyje.
e Iš New Yorko atėjo maloni žinia, kad tenykščiai biurokratai turi humoro jausmą. To miesto tarnau lojai išeikvoja per metus Š300.000, naudodami valdiškus telefonus skambinam Dial a joke numeriams.

Phoenix mieste dr. ?\Iark Gross darė abortą aštuntame nėštumo mėnesyje. Gimė gyva dukrelė. Ji ir molina yra sveikos. “Mes negalime būti visada perfect”, pare skė klinikos kalbėtojas.
t Iš Sovietų Sąjungos atėjo Į I žinia, kad ten pradėta propa- į gunda prieš rūkymą. PirminimĮ ku išrinktas nuolat rūkant Leonidas Brežnevas.
e Marquette Parko senmergė pareiškė, kad moterys buvo Į sutvertos gražios, kari vyrai jas Į mylėtų, bet kvailos, kad jos mylėtų vyrus.• Kai jau įvyksta nelaimė, tai pervėlu bū Ii atsargiam. i
9 šių magaryčių užbaigai siū-

RAUDĖ

Nors aš nesu koks pranašas žymus,
Bet išvydęs drugį, kurs apie žvakę sukinėjas, 

.Visuomet ateitį atspėju,
Kad jis nudegs sparnus.
Štai, mano mielas, tau pamoka;
Ne tik suaugusiems, bet ir jaunimui ji gera.
Gal tu paklausi, ar čia pasakėčia jau visa?
Ne, palauk, čia tik įžanga, 
0 pasakėčią toliau atrasi 
Ir mano pamokymą suprasi. 
Taigi, brolyti, būk kantrus 
Ir už sugaištą laiką atlaidus. 
Kad reikalo neatidėti,
Tai išklausyk: daug kartų teko man girdėti, 
Kad menkų nusižengimų nepaisant, 
Norima juos pateisint atlaidžiai.
“Už ką čia?” sako, “čia nekalti juokai”.
Bet tas pokštas yra pirmas žingsnis į nuslydimą 
Ir priveda galų gale prie nusikaltimo.
Kad tas būt vaizdžiau, 
Šią pasakėčią aš rašau.

gali mėšlungis sutraukti. Seni žmonės paprastai nesimaudo. O jeigu maudosi, tai tiktai pakraštyje pasipliuškina.— Ogi Bostono Ivaškevičius j sausio ir vasario mėnesiais eidavo jūroje maudytis, šokdavo į vandenį nuo ledo pakraigės ir y elnias jo neėmė!— Taip, tėve. Ivaškevičius j maudėsi So. Bostono' City Point; Jis ten nueidavo tiktai vilnoniu blankętu apsisupęs, o išsimaudęs pareidavę raudonas kaip virtas vėžys. Ne visi žmonės gali! tokius dalykus išdarinėti. Prie tokio “sporto” taip pat reikia pasiruošti, pratintis ir savo fizines jėgas pažinti. Kitaip į vandenį žiemos metu įšokęs, gali ten ir pasilikti...— Dėkui, Maiki, už gerą pa-! tarima. Norėčiau .tave dar kai j A. Iko paklausti, bet neturiu laiko• skubu pas Andriejų, noriu draugams papasakoti savo naują karjerą. Sudiev, Malki.

Prie upės buvo žmonių sodyba;
Jų pragyevnimo šaltinis buvo žvejyba.
Pakrantėj, upėje, gyveno raudė;
Ji nardė ii- smulkius vikšrus gaudė. t
Ji buvo apsukri, judri, W
Bet perdaug drąsi ir netgi įžūli. "
Apie meškeres ji vikriai sukinėjos, kaip sukutis; 

į -Oažnai žvelys dėl jos sukeikia,apmaudą pajutęs,
Kai sū meškeria jisai nekantriai laukia, ■i- 
Kad užkiptų jam žuvis.
Raudė plūdę tik krust patraukia;
Jam staiga suplaka širdis. - ‘
Štai, jis mano, jau užkibo ant mano slieko;
Trkutelėja meškerę, o ant vąšelio nėra nieko:
Sliekas nutrauktas tos drąsuolės,
Kuri iš žvejo tik tyčiojas ir juokias.
— “Klausyk”, jos draugė, sako,
“Ar žaist su unigmi tau neužteko?
Tu kada nors įkliūsi, t 7

Jei tokia neišmintinga ir toliau tu būsi.
Kitoj vietoj geriau tu plaukinėtum,
0 apie meškeres, kaip vijurkas, nesusukinėtum._ 
Bijau, kad tau gal ateiti tragiškas rytojus;
Kuo masalas artesnis, tuo didesnis tau pavojus, 
Šiandien tau sekasi, o rytoj kas gal atspėti?” 
Bet kvailam,kaip ir kurčiam,nėra prasmės kalbėti. 
—“Na”, sako raudė, aš nebijau visai.
Nors tie žvejai ir gudrūs, aš juos matau kiaurai, 
žiūrėk tą plūdę 1 Ten plūduriuoja dar kita;
'Matysi, kad aš dar nepasmerkta,
Nes gudruolius aš tuoj apgausiu
Ir nuo kabliukų sliekus jiems nutrauksiu,
Pati išlikdama nepaliesta;
Matysi, kad aš netokia jau kvaila”.
Ir kaip strėlė nėrė prie slieko ant kabliuko; .
Nutraukė slieką vieno jęito,o nuo trecio nenutrūko 
Ir į bėdą didelę Įkliuvo.
čia vargšė ta per vėlai suprato, 
Kad protinga draugė geriau ateitį numato.

— Tu tokiu storu, kaip ciga- j ras, anglies gabalu, vietoj akies, ,rei...— Tai ir gerai, tėve, kad sustojai mokytis. Dailininku rei- : kia gimti ir mokytis reikia kol ! dar jaunas. Tu, tėve, gimei su generolo talentu. ■.— Tu gal ir tiesa sakai. Aš ° fmėgstu vadovauti, komanduoti —j ir sportauti. Nenoriu sirgti pensininko liga, kaip dr. Adomavičius sako. Žinai, kas yra pensininko liga? Tai sėdėti ir nejudėti, kol visiškai sudiržėja tavo raumenys ir sąnariai susitraukia. Bėgimas lai kas kita. Matai, : kaip maratonai visuose mięs- • tuose bėga, net premijas gauna už greitą bėgimą. Pasitaiko, kad ir netikėtai pajudina noras bėgti ir mūsų pensininkus, kurie pąr- Birutės Kemežai-ike prie stalų snaudžia.apie Naujuosius! — Pensininkams bėgimas yrą sveikatai reikalingas. Tu, Maiki, patark man. kokia man mankšta būtų geriausia: šalia bėgimo, dar kokia kita?— Aš tau pradžioje patarčiau nepersistengti, gali sau pakenkti. Encyclopedia Britannica plačiai nurodo lauko sporto visas formas, sistemas pagal žmogaus amžių. Tau patarčiau tyli 1976 metų leidinį, psl. 113. atvirame ganizmą. guonies.į nant, bėgant, motociklu arba dviračiu važiuojant. Visa tai stimuliuoja širdį, plaučių veiklą, atleidžia raumenų sustingimą kojose. Jeigu jums bėgimas persunkus, bandykite eiti, kasdien kartojant. Vieno karto nepakanka. reikia aiąnkštytis dažnai, tiktai nepei^ikHiftti. Pradžioje gali raumenys skaudėti .ehau “nuovargio-” sindromas eranyksta, kad ir sunkesnę mankštą palaipsniui darant.
O kaip, Maiki, per virvutę šokinėjimas, ar man tinka?Į Ne, lėve, šito tu nešąli daryli. Tu per sunkys ir igyo amžiui toks sport s juoliiligis. račių gali važiuoti. Dtaug pcųsi ninku Marųu.lic Parke dvirą? čiaig jodinėja. šis spW-at dalinai |>avo.iinga$,. Gali mašina užgauti, gali pats nukristi nuc balnelio arba nugirsti į šoną. Plaukimas gerai, tačiau su vandeniu reikia elgtis štai kodėl: i ežerą s taig<

r Ido, autuvo vivuTARYBINĖJ.KEPYKLOJ j įįktai juoda skylę padai— Gal turite kirvių?— O kam jums jie?— Jūsų duonai atkirsti.— Iš karto matyti, kad tamsta vedęs. Visos sagos tvarkoje.— O, tai pirmas dalykas, kurį mane išmokino žmona daus mėnesio metu.
* * *DIDYBĖS MANIJA

m e

Keliaujančio cirko savininkas sako artistui neužaugai:— Ką? Įsikalbi sau. kad esi mažiausias žmogus pasaulyje? Man rodosi, kad tamsta sergi didybės manija.
lau paskaityti lės eilėraštį metus:

kiti jau metai,, Vėjo jie. ir vėl
| Kaskart nauja viltim juos sutinki.
1 Gyvenimo taip tavo rieda ratai, 
f O tie keliai vienodi — vis pilki.
i
j Veltui ilgiesi, lauki ko geresnio, 

širdis krūtinėj daužos nerami. 
Norėtum siekti, griebti ką verti ti- 

[gcsnio. 
Bet tik likimo tu blaškais glėby.

Ir taip beprasmiai tavo metai bėga. 
Tiek daug norėtum — n.eko neturi. 
Nors daug vertybių žmogui pažadėta, I 
Kovoj uz buitį — v.ską prarandi.

pasiskai- tomas 1, Mankšta kūno or-
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Sidney, 

700 / .

wAsccr
WHO

ore pagerina gaunama daugiau dėslią galima daryti ei-
patar-!gydyto-Įkad aš

TOKS TOKIĄ SUTIKODvi draugės kalbasi tarpusavyje:—Tik įsivaizduok sau. Tas vy- * ras, su kuriuo tu mane vakar su- Į pažindinai, šiandien paskambino j telefonu, patiekdamas keistą propoziciją. Jis pasiūlė, kad aš pozuočiau jam Ievos kostiume vienam paveikslui. !— Kad jam pozuotum? Bet juk tu nesi modelis.— Taip aš jam ir pasakiau.— O ką jis atkirto?— Jis užtikrino, kad kliūčių nebus, nes jis nėra dailininkas. JĮC * *
BIFOKALINIAI AKINTAIPas akių gydytoją užeiiur prieš keletą dienų buvęs klien-’ tas.------ Kuo dabar galiu nauti? — klausia jas.— Norėjau pranešti,bandžiau įlipti į omnibuo ąn- ; trąjį aukštą, — pradėjo klientas. x Į— Bet Chicago je gi omnibusų nėrė su dviem aukštaisi, — kiek nustebęs kliento atsakymu tarė gydytojas. i— Tačiau! — ginčijo klientas. — Jie atsiradoT kai tik tamsta uian šiuos akinius padarei! * ♦ $

KEISTI ŽMONĖS

“žmonės yra keisti” sako 
prancūzų rašytojas parcel Pag 
nol — “.pasakyk jiems, kad erd
vėje yra 836,618,432,783 žvaigž
dės — jię tau palikės, tačiau, jei 

ant parko suolelio pakabinsi iš- 
.cabjėlę su užrašu “Naujai dažy
ta’’, lai visuomet patikrins pirš
tu ar tai tiesa’’. <£ * * į

KALĖJIMO ATOSTOGOS I

— Ilgokai nesimatėme.—sa- 
atsargiai.' ko kalėjimo viršininkas naujai 

nereikia atvestam kalinįui. I
i šokti. Nuo šalto vandens —Buvau išvykęs atostogoms 2

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.) 
kaina $3, gaunama Naujienose.

GąHma įtraukti į savą i?s gretas, bet pricA tsl 
reikia rūpestingai iššukuoti.

— Naujienos, Cbicaao. III. a'-g u . .v, ’ ;



P. BLIUMAS

TEN TYLI SLEPIASI LIETUVOS SENOVĖLietuvoje yra daug senove bėra apysveiki išlikę. Jiems pa- pagarsėjusių vietų. Dažnas iš našių kalniukų ir dabar tebėra mūsų esame girdėję ap.e Pilė- ’ už šešių kilometrų į vakarus nuo nūs, Merkinę, Meškėnus, Ra- Panevėžio — Berčiūnų vasar- ginėnus, ir kitas Lietuvos isto-1 vietės pušyne, Nevėžio deš. kran . rines vietas. Nevieną jų poetai te, Gasparų pušynėlyje ir lau- ; dainomis apdainavo,dainomis apdainavo, rašytojai kuose — už 9 km į vasaros va-1 J savo raštuose aprašė. Bet šalia Į karus nuo Panevėžio — Lėvens tų pagarsėjusių piliakalnių ir milžinkapių, mes rasime ir tokių vietelių, kurios tyliai tebeslepia didingą Lietuvos praeiti. Viena iš tokių tyliųjų istorinių vietelių yra Lepšiai.Lepšių kaimas stovi ketvirtame k.lometre nuo Panevėžio miesto į pietus, prie Panevėžio ’ mi bulvėms dėti rūsius, taip pat — Ramygalos vieškelio (dabar j randa visokių “gelžgalių”, bet plento). Į pietų pusę nuo tojr juos drauge su rastais kauksimo tęsiasi nedidelė slėnoka t lais sumeta atgal į duobes. Vė- pieva, kurios viduriu į Žagienės- ( Irau, patyręs, kad visi tie pasa- Žagienio upelį, taip pat, Krau- kojimai yra tikri, su mokiniais į jotaka vadinamas, mažytis upe-. pririnkau nemaža pinigėlių ir lis teka. Kitoje slėnio pusėje, ‘ žalvarinių papuošalų. Pirmieji gražiame kalniuke yra pradžios j radiniai mane suįdomino. Neto- mokyklos sodyba, o šalia jos liese esančios smėlduobės šone apylinkės kaimų kapinaitės, pu- j suradau dvi molines ūmas su šelėmis apsodintos. Aplink mo- Į pelenais ir smulkiais kauliukais, i ^^odslena B. Stankūniene kyklą ir tas kapinaiteę auga ja-( Spėjau, kad tai yra buvusios;degintų .kūnų liekanos. NetoliPraeivis niekada nebus pagal- tos vietos pietinėje kapelių puvo; ęs, kad čia tyliai slėpėsi to sėje auga stora, tūkstantmetė, krašto labai tolima senovė. Tą labai būdinga liepa: neaugšta, istorinę vietą baigė pamiršti net1 storų išsikerojusių šakų ir kup-1 artimųjų apylinkių gyventojai, j Ii, o jos liemenyje buvo dvi di- j 1920 metais betyrinėdamas tos, j dokos skylės. Seneliai, rodyda-! man . pavestos, mokyklos istori- i mi tas skyles, papasakodavo, kad į ją, sužinojau, kad anksčiau mo-1 švedmetyje prie tos liepos sto- j

deš. krante; Raginėnuose — Še- duvos vals. ir kitur.Besi klausi nedarnas dar suži- ‘ nojau, kad Lepšių pilkalnių vie- ’ tose, beardami žemę, žmonės randa pinigėlių ir “gelžgaliukų”, kuriuos dažniausiai palieka vietoje. Rudenį tose vietose kasda-

Iš gėlių ciklo — aliejus 1974vai ir daržovės. karų, įvairių sagčių, grandinėlių, fibulu ir žiedu. Vieni žiedai buvo lygūs, kiti virvute susukti, o treti dar povijoti. Nemaža radome ornamentuotu ir papras tų molinių puodų šukių, o vie- j tomis storokų sluoksmų reelnų I ir anglių. Lepšių, Pažagienių, ! Kirkūnų ir Daumėnų kaimų lau įvairių i ir laikotarpių akmeniniųlyklpS'vietoje kąrčiamos buta,. o Į vėjus':oš švedų karo patrankos, j kUOce radome ap e 20 į Žar senesniais laikais čia didelis kad iš jų kariai, šaudydami į i formu kapinynas buvęs. Vienas senelis I liepą, išmušę jai ir tas skyles. • k’rxmku Jnan papasakojo, kad sename kaimo žemės plane ir tų buvusiųjų kapu vieta esanti pažymėta. Netrūkus įsitikinau, kad tojo vietoje tikrai piliakalnėlių būta, kurie buvo užėmę apie šešetą hektarų žemės ploto. Pasiklausinėjus, senukai papasakodavo, kad tose vietose senais lai kaVs-^bųvę daug supiltų ir akme-

Pietinėje liepos pašonėje užtikome didoką geldos pavidalo j įdubimą. Tas įdubimas buvo Į moliu ;špluktas ir kietai išdegin- j tas. Sprendžiama, kad toje vie- Į toje mūsų proseneliai savo mi- j rupiųjų kūnus bus degindavę. ! Šiaurinėje liepos pusėje radome'} Akmeninio pamato liekanas — tai buvusio aukuro dalis iš papų vainikais apsuptų kalniukų, ginijos laikų.Bęt:viętiniai gyventoj ai tuos bū-1 Buvusiųjų piliakalnių vietose dirigudsius kalniukus išardę, ak-l surankiojome nemaža geležinių menis namų pamatams ir kape- kirvių, durtuvų galų, peilių, skil Įių tvorai suvartoję, o likusius tuvų titnago gabalų ir net rador g Panevėžį nuvežę ir pardavę; me mažą titnaginį kirvuką. Iš žemę suarę ir javus pasėję- Tik ’ žalvarinių papuošalų radome^ J 'du iš jų kapeliuose vis dėlto te- galvos vainikų, apyrankių, aus- *

KĄ KITI RAŠO:liu kaimo laukuose atkasė didelį karo laikų kapinyną, kuriame aipgi rado daug žalvar nių papuošalų ir geležinių ginklų liekanų.Apie tą patį laiką, prie Rimai- ų kaimo, Ramygalos vai., prof.J. Puzinui vadovaujant, buvo atkastas arklių kapinynas su žalvariniais žvangučiais, balnų pa- ouosala s, kilpomis, žąslų dalimis ir kitokiomis liekanomis.Pažvelgę į Lietuvos žemėlapį, pastebėsime, kad abipus Panevėžio — Ramygalos — Kėdainių vieškelio, didėtų pelkių ir balų būta. Rytinėje kelio pusėje — Žagierės ir Juodos upių slėniai ir Gryniūnų pelkės, o vakaru pusėje — nuo Panevėžio iki Ramygalos telkšojo d’džiu- lės Nendrių pelkės, kurio kitkart buvo ežeras, nes karosų ir lynų mūsų laikais dažnose jų vietose pasijaunama. Todėl kariuomenės jų tarpugūbriu tega- lėio žygiuoti ir visų karų pėdo- sakus jame palikti.Vėliau Lepšių ir kitomis apy- į linkiu i^torin^ni^.^etomis buvo j susidomė:|^^t^g archeologai kėj-ų pažengusį amžių* tai skam- j MIGui'j šoną. Jis kurį laiką dar ir senovėsai: prof. E- ba kaip mirties sprendimas. Ne ’ kovėsi, bet kai labiau užrūko, la- Volteris, proŠJ^zinas, prof. tik jiems> bet '0 -zaci. ---------J. Elisonas, pulksil Tarasenka, 'generolas St. Nągius Nagevi- j

Iš KITOS PUSĖS
•r

"įėjęs į šventyklą, jis pradėjo varyti laukan parduodančius joje ir perkančius. Jis jiems sakė: Parašyta: Mano namai — maldos namai, o jūs padarėte iš jų galvažudžių lindynę.” Luko 19, 45-46.Prisiminiau tuos žodžius, skai- * skaitymui. •.tydamas kun. dr. J. Barausko; tė ir Kristaus išvaryti pirkliai paskaitą Toronto Vasario 16 d. atgal į savo šventyklas? vm minėjime. Autorius buvo Baltu-1 • Iš Dirvos

ir senovės -

Vis ieškome Bendruome- skaldo kitas,atsikelti ir išeiti, kaltininkų, kurie nę skaldo. O kas jei ne tokie paskaitininkai?...Jeigu nebegalima surasti tinkamo paskaitininko, geriau tą lai- į ką sikrti patriotinės literatūros Ar nesusikraus-
minėjime. Autorius buvo Baltų-! jų Rūmų stipendininku “fel-j low”, ir priklausė Valstybės De- ’• partamento sekretoriaus pavaduotojo štabui. Atseit, matė mūsų veiklą ir iš kitos pusės. Mūsų veiksnių įtaka esanti minimali ar faktiškai neegzistuo- į janti. “Siūlyčiau, — sakė kun.! Šarauskas — kad visi dabartį- j niai valdybų nariai kiekvienoje lietuvių organizacijoje atsista- j tydintų. Jiems neturėtų būti lei į džiama eiti bet kokias visuome- , j nines pareigas dešimt metų”, i Turint galvoje daugumos ve

IZRAELIS NUMUŠĖ 
SIRIJOS LĖKTUVĄBEIRUTAS, Libanas.— Izraelio karo lėktuvai sekmadienį j numušė Sirijos naikintuvą MIG- 25 N’abalejos srityje, tvirtina liudininkai. Visą rytą šioje sri- įtyje ėjo kovos tarp Izraelio ir I Sirijos karo aviacijos.Du Sirijos lėktuvai susikirto su dviem Izraelio naikintuvais, j Vienam Izraelio lėktuvui pavy- į_ : ko geriau.priartėti ir pataikyti

kūnas tuoj pasuko lėktuvą, f|cad jis kristų į Viduržeifiip jūros vandenis netoli Sidohd uosto.Lepšių buvusiųjų piliakalnėilų vietose ir apylinkėse surankiotos istorinės liekanos rodo, kad tose vietose lietuvių gyventa jau nuo akmens ir ypač įsitvirtinta žalvario amžiaus laikotarpiais. Nenuostabu, kad tose vietose galėjo būti ir didelių kariuomenių susirėmimų. Tai nuo tolo patvirtina ir upelio ‘Kraujotaka pavadinimas. Vietos žmo nėse yra užsilikęs padavimas, kuris sako, kad senovėje toje pelkėtoje pievoje, per kurią tekėjęs į Žagienę upelis, susidūrusios dvi galingos kariuomenės, ir jų žuvusiųjų bei sužeistųjų karių kraujas tuo upeilu į Žagienę. tekėjęs,, — todėl tas upelis i įgavęs Kraujotakos vardą. Žinoma, to upelio dar senesnis, taigi tikresnis vardas turėjo kičas būti, kūris, atrodo, vietiniuose gyxren to juose nebebuvo išlikęs.Panašių istorinių liekanų randama visu Panevėžio .— Ramygalos — Kėdainių vieškelio (da bar plento*, ruožu: Pabalio, Šilagalio, Šilaičių, Pašilių, Uliūnų, Dūdoriiu, Rimaišu kaimu. Bela- zaravo; dvaro laukuos ir kitose vietose.1935 metais tiesdami Panevėžio — Ramvgalos plentą, Paši-

a- . j joms.generolas St. Ną|ius Nagevi- Suprantu kun. Šarausko norą, . - -------- --------čius ir kiti. Prof. K. Volteris, J. viską - na(1jo ^tvarkyti,. beti Kitas sovietinis lėktuvas tuojau. i jei tai būtu įmanoma, nūdien ir{nere >r nusileido Lioano tento- taipgi Panevėžio Draugijos gim-į toje pačioje Anierikoje būtu gijoje. -Abu Izraelio lėktuvai tajam kraštui tirti žmones: A. | išspręsti .daUg problema grįžo atgal j-Izraelį. ; A .
TZ" A A v.. . r. "D "D T T 4-C, o "D . *■ . '

Elisonas, pulk. P. Tarasenka, o
■ Kasperavičius, P. Būtėnas, Roz- Į manas ir kiti, bandė pagrindinai "kasinėti Lepšių;' Mplainių, Pašilių, Upytės, Berčiūnų, Pajuostės .(Raguvėlės par.), Raginėnų ir •kitas istorines vietas.Kad svetimųjų žiaurios okupacijos tų darbų nebūtų sutruk- džtusioš, minėtu vietovių pagrinj diniai kasinėjimai būtų atiden-j

1
" * v uil 1UU.O1 V3 : VtlXXXkJO VUIC'ranas, Tėviškės Žiburiuose,, ats- dininkų,- . kaip nesugnaunamų paudinusiuose Barausko paskai- L

Mūsų veikla čia išplaukė iš čia susidariusių sąlygų, kurių nerasi jokioje kitoje šalyje ir kurių] neišnaudoti neleidžia tautinė] sąžinė. jiesa> negali daug pakenkti- • djen apsivilkęs naujais drabu- Delto rašoma ir šioji skiltis, j ,Į Kalbamuoju atveju yra įdomi { reakcija. Vytautas Vaitiekūnas, •mūsų įvairiausios: veiklos vete-

“ŽVAIGŽDĖS” SAVO TARPEGreta Garbo svki susitiko. Klarą Bow su vyru. •• į"— Matau, ;kad tavo vyras šian-Kiek vėliau atkasėme Vytauto Didžiojo laikų karžygio kapą. Tame kape suradome: apie puasntro metro ilgio dviašmenį kalaviją, kirvį, durtuvą, peilį, pintinus su žalvariniais dantra- tukais galuose, diržo sagtį, apsiausto geležinių ir žalvarinių sankabų, skiltuvą ugniai skelti, titnago ,gabalą, žalvarinę ada- tą, odinės piniginės galiuką, kuriame buvo 40 sidabrinių Vy-r tauto D. laikų pinigėlių. Pinigėlių vienoje pusėje buvo Vytauto D. ženklas, o antroje — Gedimino stulpai.Tie surinktieji eksponatai ir vėlesnės iškasenos sudarė nemažą Lepšių mokyklos muziejėlį/ kuris vėliau davė gerą pradžią besikuriančiam Panevėžio Drau gijos gimtajam kraštui tirti mu- zejui.

ziais,1 — Greta pastebėjo Klarai.— Klysti! ,— žodžiu, pastebėjau kai ką naujo, — ginčijosi Greta.— Taigi., naujas ne drabužis, o vyras 1duomenų, šavrbiū* mūsų įvairių laikų istorijai, geografijai ir net kitiems mokslams- iBaigiant būtina7 pastebėti, kad . svarbaus istorinio kelio ruožas j nuo Kauno, taigi nuo Nemuno, į sų igeivijos į- išaurę per istorinės Lietuvos» branduolį. ligi pat dabartinės Latvijos ėjo kaip tik tokiais gūbriais kitaip sakant, panevėžiais, palėveniais ir pamūšiais (Nevėžis, Lėvuo.'Mūša)*. Šiame ruože? -yra nuostabiai daug susikaupu-Į siu Lietuvos istorijos duomenų, ne tik paviršiuje, .bet ir pačioje žemėje.

tą, atsiliept taip: “Gerai, tik i, kartais per drąsiai... Išskiriant i kaikurių pasiūlymų abejotimi- 
į mą, apskritai kafir Šarausko^5a-

(Is Kario)

r

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

&

f/

401 puslapių. Kaina $ Persiuntimas 51.

pt

D. KUHLMAN, BS, Registruota vaistininku

TeL 476-2206

Your dog s const ant scrątrhrnjĮ can lead to 
serious skin problems, needless sutlcring ; 
expense. Get Veterinarian tt-sted 
SUI.EODEXE * a painless, clear liquid lhat s 
frantic scratching. sui.FotH-’M al^o treats 
sores, cuts, hot snots and <*c7ema. It dėstro 
special dog germs that home remodi«^ ran 
kill. Get si i.Fwi*EXh. Americas No. 1 dog skin 
medi cat ion.

Read and label directions £ COMSE Inc

SULFODEftE DOG SKIN MEDICATION

■ J

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

M BOFKFTTNGAI I8PILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAJŲ 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
9 vaL ryto iki 10 vai. vakaro.

B

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

j sisakymas yra pasigėrėtinas mū- | K jaunosios kartos įj ‘atstovo balsas Lietuvos reikalais.” Vaitiekūno politiniai oponentai čia galėtų įžiūrėti jo pasitenkinimą,, kad jei ir bus ko-J kia revoliucija, mes vistiek jai į vadovausime.^ Daugumos nucH j monę turbūt daugiau atstovavo sekančiam Nr. A. Rinkūnas, kuris -pirmiausia pasigedo salėje į tautinės vėliavos, o vėliau pastebėjo: “Girdint tokias mintis, ‘verkė iš skausmo širdis’, kaip Maironis sakė. Tiesiai norėjosi

........     ma ~

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN • 
THE NATIONAL GUARD į

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuviu . literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duOmenimil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ?2.

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
jdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcrvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina J6.

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

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

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yr» 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
IE 60608. Užsakant paltu, pridėti dolerį persiuntimo lHaldoma.
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Po Aušros Geėytės ir PLB-nės 
pirm. Vytauto Kamanlo dukros 
Dainos Hainan taitės 1980 m. ge
gužės mėn. lankymosi okupuo
toje Lietuvoje, kur tais metais 
okupantas šventė 40 m. sukakti 
nuo Tarybų valdžios įvedimo 
Lietuvoje, Daina Kamantaitė 
‘'Darbininke” š. m. kovo mėn. 
6 dienos laidoje parašė: ‘“Aš 
nešvenčiau pavergimo šventės”.

Tenka pastebėti, kad toje 
šventėje visi turėjo šokti, dai
nuoti, dėkoti, paraduoti ir kelti 
ovacijas stovintiems ant plat
formų Lietuvos išgamoms, ku
rie mūsų seses ir brolius yra 
nužmoginę ir padarę Sovietų 
imperijos vergais. 1980 m. kiek-< 
vienas okup. Lietuvos didmies- i

tis turėjo jubiliejiniais metais 
duoti nustatytų skaičių ko'ncer- 
tų, vis dėkojant okupantui, sė
dinčiam pirmose kėdėse. Apytik
riai tais jubiliejiniais 1980 me
tais būta virš 100 koncertų, 
įtraukiant ir užsienio meninin
kus (‘‘Gimtasis Kraštas” Nr. 39, 
1980 m. rugsėjo 25 d.).

Be to, “Gimtasis Kraštas” 
pranešė, kad, vykstant 26-ajam 
komunistų partijos suvažiavi
mui, žymiausieji mūsų kolekty
vai ir atlikėjai surengs kūrybi
nes ataskaitas Vilniaus, Šiaulių 
ir Klaipėdos įmonėse. Reiškia, 
jau metai prieš Sovietų komu
nistų partijos 26-tą suvažiavimą 
pavergtiems lietuviams buvo nu
statyta kaip jie turi išreikšti pa-

tų įspūdžių, esą, galėtų $et kny
gą parašyti. O išvažiuodama pa
reiškė: “Mano svajonė dabar — 
lietuvių kalbos kursai universi
tete. Sakau iki pasimatymo.”

Nejau Daina Kamantaitė ne
girdėjo iš tėvų jokių išsireiški
mų, ar neskaitė patriotinėje lie
tuvių spaudoje, LKB Kronikose 
aprašymų apie patriotines lietu
vaites, kurioms yra trukdoma 
įstoti į universitetą; tuo labiau 
naudotis tais bendrabučiais? Ar 
Daina Kamantaitė negirdėjo, 
kad R. Kalanta, A. Kalinauskas 
ir keletas kitų susidegino, reika
laudami lietuviams ir Lietuvai 
laisvės?

Yra žinių, kad apie 200 jau
nuolių, kurie dalyvavo demonst- 
racijosa ir reikalavo Lietuvai

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrua lekmadieniua, 
nrio 9 vaL ryto iki 5 «vaL popiet Seštadieniaia — iki 12 viL

“Persūdyta” kritika neobjektyvi
Tikrai, reikia stebėtis “Pasaulio Lietuvio”, LB-nės 

oficiozo, pasivėlavimu. Antai, numeris skirtas 1980 
metų lapkričio mėnesiui, gautas tik šiais metais, balan
džio mėnesio vidury. Ir kas kaltas? Redaktoriai? Ad-. 
ministratoriai? Ar, pagaliau, paštas? Neaišku. Tiesa, 
liuksusinis leidinio popieris, fotografijos, patraukli išvir
šinė išvaizda, tat, malonu jį paimti j rankas. Tik gai 
la, kad tokio pasigėrėjimo nejunti paskaičius Broniaus 
Nemicko rašinį “Dabartinės politikos veiksenos kenks
mingi svaigėsiai” ir Romo Kasparo “Post Scrip
tum”.. >

Bronius Nemickas savo kritika išlieka piktą širdies 
karteli dėl VLIKo veiklos,, o iškelia LB-nės “nuopel
nus”. Sunku patikėti, kad galvojantis skaitytojas įti
kėtų jo kritikos objektyvumu. Ji “persūdyta”. Tai ro
do, kad rašėjas siekia ne pasitaikiusius netikslumus tei
sišku st’liumi išlyginti, bet priešingai, suniekinti VLI
Ko valdybą ir jo vadovo asmenį, net darant užuominą, 
jį turint blogą valią, nes pareiškia: “tartum tyčia duo
be kasdamas lietuviu tautos kankiniui V. Petkui”.

Tokios “persūdytos” kritikos pastabos”, kai kam 
gali būti labai naudingos, žinoma, tik'ne Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komtetui, jo prestižui kelti ir 
puoselėti išeivijos vienybei. Paskaičius jo kritiškas pa
stabas, gauni įspūdį, kad ką tik VLIKas padaro, tai 
v’s blogai. Blogai net ir tada, kai jo pirmininkas Įspė
ja mūsų išeiviją nevykti “jubiliejiniais” metais Į okupuotą 
Lietuvą,kai okupantas tais metais džiūgaus prieš 40 m. Lie 
tuvą “išvadavęs” ir ją priglaudęs po savo “sparnu”. 
Bet ką LB-nės vadai padaro, tai padaro išmintingai. 
Tikrai, reikia stebėtis tokia vienpusiška kritika ir to
kiu jo piktu nusiteikimu prieš VLIKo vadovybę. Tuo 
labiau tokia jo kritika reikia stebėtis, nes jis tiek metų 
pats buvo VLIKo vadovybėje, net vicepirmininko 
poste.

Bronius Nemickas viliasi, kad šios jo pastabos bus 
bent dalies visuomenės suprastos. Kodėl tik dalies? 
Man rodos, kad būtų teisingiau rašyti, jos bus supra
stos visų tų, kurie yra Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui priešai bei jo griovėjai. Jei tos Broniaus

Nemicko pastabos VLIKui ir jo vadovybei būtų objek
tyvios ir be širdies kartelio pareikštos, jos būtų visų 
suprastos. Jis pats abejoja, kažin ar jos VLIKo valdy
bos bus išgirstos? Mat, jo manymu, jos nebus išgirstos 
dėl visiškai paprasto dalyko. Dėl ko? O gi, dėl neregė
tai jos lėkštos pažiūros į spaudos kritiką. Toks pareiš
kimas yra užgaulus. Žinoma, jisi tuo ir pats save su
menkino. Reikia tik stebėtis, kad išeivija iš jo, kaip iš
klaus visuomenininko ir teisininko laukia ne panieka VLI
Ko valdybai ir jos vadovui, bet pozityvių pastatų, o ne 
užgauliojimų.

Tiesa, jis savo pareiškimą apie VLIKo valdybos 
lėkštas pažiūras į spaudos kritiką paremia dr. K. Jur- 
gėlos pasisakymu spaudoje, ką Bronius Nemickas lai
ko iš piršto išlaužtu prasimanymu. O tas “prasimany
mas” yra toks: Daktaras parašė, kad pastaruoju metu 
spaudoje reiškiamos visokiausios priekabės, prasima
nymai ir melai VLIKo adresu. Ir ar tai neryški KGB 
priemonė griauti 36 metus išlaikiusį VLIKo orumą ir 
vadovavimą tautos kovoje už Lietuvos nepirklauso-». 
mybę. Man rodos, kad dr. K. Jurgėla parašė tiesą. Ar 
gi, tam griovimui nepanaudojami ambicingi nenuora

mos ?Tik prisiminkime gečius, gailas, naminius ir jiems 
panašius. Man rodos, kad daktaras K. Jurgėla, tokį 
faktą viešai iškeldamas, nieko neapšmeižė, toks jo pa
reiškimas neužgavo nei tų žmonių, kurie turi kitoniš
kas pažiūras. Toks pareiškimas joks kiršinimas, o tik 
pranešimas visuomenei kokiomis priemonėmis griauna
mi mūsų laisvinimo veiksniai. Man rodos, kad Bronius 
Nemickas tikrai daugiau atlieka kiršinimo darbą ir. 
šmeižia, kad VLIKo valdyba, kuri anot jo turi užma
čią nesąžiningai susidoroti su spaudos kritika.

Bet šį kartą palikime Bronių Nemicką su jo “pas
tabomis” paskelbtomis LB-nės oficioze — “Pasaulio 
Lietuvyje”. Reik laukti, kad jis ateityje rašys pozity
vią kritiką ir neįtarinės tų, turint užmačias nesąžinin
gai susidoroti su spaudos kritika. Reikia manyti, kad 
jis vieną kartą supras, kad tokie jo rašiniai, kuriais jis 
ieško priekabių, neįtikins nei tos dalies, kuri jam šian
dien „pritaria, kai ji supras, kad Bromus Nemickas lie
ja savo širdies kartelį prieš tuos, kurie netaip galvoja, 
kaip jis ir kad jo kritika yra ne kas kita, kaip tik prie
kabių ieškojimas.

A. Svilonis

dėką už atimtą laisvę ir jų kraš
to apvogimą.

Kad Dainai Kamantaitei ir 
Aušrai Gečytei būtų aiškiau 
kokį jubiliejų Lietuvoj tais me
tais okupantas rusas šventė, aš 
pacituosiu okupuotoje Lietuvoje 
viešėjusio (pažangiųjų lietuvių 
veikėjo) Vlado Railos pareikš
tas mintis. O tos mintys yra 
tokios:

■‘Ir beveik mėnesio viešnagė 
Lietuvoje — trumpa... Poryt 
sugrįšiu į Ameriką. Tikėkime, 
kad dar susitiksime su Lietu
va... Pakviestas svečiu, liepos 
12-ąją buvau Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komiteto 
ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos iškilmingame posėdyje, 
skirtame Tarybų valdžios atkū
rimo Lietuvoje 40-mečiui pažy
mėti. Girdėjau ir jačiau gausių 
respublikos svečių džiaugsmą, 
kad ji klesti,. brangina tautų 
draugystę, kartu, su kitomis res
publikomis rūpinasi visos šalies 
gerove... Aš laimingas, kad tu
rite tokį gyvenimą, kad mūsų 
tauta turi tiek daug bičiulių — 
ir Tarybų šalyje, ir toli už jos 
sienų”.

Tame pačiame ‘‘Gimtajame 
Krašte” rašoma:

“Tarybų Lietuvoje lankėsi 
grupė Vietnamo Socialistinės 
Respublikos aukštųjų mokyklų 
dėstytojų, mokslininkų, vado
vaujama šios šalies irigacijos ir 
vandens ūkio ministro pavaduo
tojo Nguyen Van Kongo.

Svečiai susitiko su Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotoju A. česnavi- 
čiumi. Tolimojo Vietnamo pa
siuntiniams jis papasakojo apie 
respublikos ekonomikos ir kul
tūros laimėjimus per 10 Tary
bos valdžios metų, šiandienos 
darbus...

Taip pat Vilniuje viešėjo po
puliari Austrijos diktorė ir ko
mentatorė, Austrijos-Tarybų Są
jungos draugijos valdybos narė 
Rozemari Izop. Viešnią supažin

dino su respublikos ekonomikos 
ir kultūros laimėjimais, apžiū
rėjo Lietuvos TSR liaudies ūkio 
parodą, susiliko su kolegomis 
— Lietuvos radijo darbuotojais, 
su Vilniaus universiteto dainų ir 
šokių ansamblio, kuris dalyvaus 
TSRS dienose Austrijoje, stu
dentais”. (“Gimtasis Kraštas”, 
1980 m. rugsėjo mėn. 25 d.)

Dabar kiekvienam yra aišku, 
kad 1980 metais Lietuvos oku
pantas — rusai šventė jubilieji
nius metus, atžymėti 40 metų 
sukakti nuo Tarybų valdžios 
įvedimo Lietuvoje. Visa tai aiš
kiai parašyta “Gimt. Krašte”.

Taip pat Tėviškės (Rodinos) 
draugijos kvietimu lankėsi visa 
eilė lietuvių komunistų ir iš lais
vų pasaulio kraštų. Ir štai: “Į Ta- 

įrybų Lietuvą “Tėviškės” drau
gijos kvietimu atvyko JAV pa
žangiųjų lietuvių laikraščio ‘Vil
nis” suorganizuota turistų gru—' 
pė — 19 žmonių., . Pirmadienį 
svečiai susitiko su “Tėviškės” 
draugijos vadovais... ir “Gim- 
tojo Krašto” laikraščio darbuo
tojais”.

Ta privilegija naudojosi ir 
JAV lietuvaitės: PLB pirm. Vy
tauto Kamanto dukra Daina Ka
mantaitė ir LB-nės šulo A. Ge- 
čio dukra Aušra Gečytė. Kiek
vienai Kremliaus agento vedžio
jamai grupei yra aiškinama, ka'd 
viskas atsiekta tik Tarybų Są
jungos dėka. Vėliau, po turisti
nės veltui kelionės ir vaišių, 
prisistato “Gimtojo Krašto” re
porteriai ir apklausinėj a kaip 
patiko Tarybų Lietuvos “rojus”.

PLB-nės pirmininko dukra 
Daina Kamantaitė, kaip 1980 m. 
gegužės 22 d. “Gimtasis Kraš
tas” rašo, tiesio'g išgyrė Sovie
tų okupuotos Lietuvos gerbūvį, 

■pažymėdama, kad Kapsuko uni
versitete studijuojantiems stu
dentams yra pasigėrėtinai erd
vios bendrabučio patalpos. Dai
na Kamantaitė taip susižavėjo 
okupuota Lietuva, kad iš patir-

laisvės, likimas nežinomas. Reiš
kia, okupantas nužudė.

. Daina Kamantaitė padarė di- 
-deię gėdą visiems patriotams 
lietuviams tiek išeivijoje, tiek 
ir okupuotoje Lietuvoje.

Be abejo, A. Gečytės ir D. Ka- 
mantaitės nuotraukos su pagy
romis bus įtrauktos į pavergtos 
Lietuvos, pagal okupantą — j 
Tarybų Lietuvos jubiliejinių me
tų šventės knygą.

Daina Kamantaitė, rašydam~ 
šių metų kovo mėn. 6 d. “Dar
bininke” “Aš nešvenčiau paver
gimo šventės”, taip aiškinasi:

“Esu jau subrendusi 19 metų 
studentė ir savarankiškai tvar
kausi, todėl aš pati atsakau už 
savo gyvenimą, mokslą, darbus 
ir žodžius, ne mano tėvas ar mo
tina ir jų organizacijos. Aš esu 
gimusi Amerikoje, visada norė
jau daugiau sužinoti apie savo 
tėvų, gimtinę Lietuvą ir ją ka
da nors pamatyti. Ją. pažinojau 

'.iš tėvų j ir senelių pasakojimų, 
laišku iš nematytu giminiu. 
Apie ją išmokaus iš lituanisti
nės mokyklos. Apie dabartinę 
okupuotą LiettTvą daugiau suži
nojau iš ateitininkų stovyklų ir 
kursų Dainavoje, kur kunigai 
Yla ir Pugevičius, ateitininkų 
vadovai dr. Vygantas ir kiti 
man aiškino apie Lietuvos po
grindžio veiklą, Lietuvos Katali
ku Bažnyčios Kronikas ir kita 
pagrindžio spaudą”... -

“Aplankiusi pavergtą Lietu
vą, aš dar daugiau ją ir jos žmo
nes pamilau, man jų gaila, ir aš 
jų neužmiršiu jų varge. Aš 
jiems visaip padėsiu”.

Toliau rašo: “Visai nesupran
tu, kodėl Jūs, būdamas VLIKo 
pirmininku, kuriam pagal parei
gas turėtų taip pat rūpėti Lie
tuvos reikalai, apie mane, mano 
tėvą ir PLB išsigalvotas netei
sybes rašote ir skelbiate. Kodėl 
taip darote?”

x(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONU.

NEREIKIA GARSIAI KALBĖTI
(Tęsinys)

Lenkų partizanų dalinys, susidedantis iš apie 
200 vyrų, iš Rudnikų girios prislinkęs prie Eišiš
kių, kuriame stovėjo lietuvių policijos garnizonas. 
Lenkų dalinio vadovas, pasirašęs pulk. “Witod’u”, 
pas'untė lietuvių garnizono komendantui raštą, 
s’f iar.t sudaryti slaptą' sutartį, netrukdant lenkų 
partizanų veiklos. Rašte, iš savo pusės, žadama 
r.eužpuldinėti lietuvių dalinių, nes tarp lenkų-lie
tuvių karas, vokiečių ar sovietų okupacijose, ypač 
besiplečiant Sovietų partizanų akcijai, yra be
prasmis. Tarpusavio kovos prieštaraujančios lo
gikai, abiejų tautų interesams bei tradicijoms. 
Je:, tačiau, lietuviai atmestų pasiūlymą ir norėtų 
karo, tai jį turės. “Witold” su patosu pastebėjo 
maršalkos Pilsudskio tartus Ženevoj žodžius Tau
tų Lygoj dramatiniame susidūrme su Lietuvos 
premjeru Voldemaru: “Taika ar karas?”

Lietuvių komendantas, nebūdamas kompe
tentingu, atsakymo išvengė ir reikalą perdavė 
“dla Utevvskiego f\ontii” (L’etuvos Aktyvistų 
‘•’rontuit spręsti. Atvykęs iš Eišiškių “Litewskie- 

rtu" atstovas i mišką, pastatė Vilniaus pri- 
kiau- mumo klausimą: "Jei lenkai atsisako Vil
niaus — taika: priešingu atveju — ne”. Lenkų 
; Vilniau klausimą siūlė atidėti, palikti
po karo vyriausybėms spręsti. L’ctuvių atstovui 

nesutikus be Vilniaus atsisakymo spręsti taikos 
[ klausimą, pasitarimai miške nutrūko.

Kitą kartą įvyko Vilniuje “Lietuvos Fronto” 
atstovų pasitarimai su lenkų atstovais. Iniciato
riais buvo lenkai. Jų įžanginiai motyvai buvo 
tvirtinimas, kad vokiečiai ir sovietai lygiomis sie
kia pavergti Lenkiją ir Lietuvą. Todėl kyla logiška 
išvada: pamiršti nesantaiką ir siekti susitarimo, 

j o gal net bendro fronto. Lietuvių atstovas sutiko, 
i bet kaip tai praktiškai įvykdyti? Lenkų atstovas 
! pasiūlė atidėti Į šalį ginčijamus klausimus ir 
spręsti karui pasibaigus abiejų kraštų vyriausy- 

1 bėms. Vardan abiejų kraštų interesų bei gerovės, 
japsirubežiuoti ir veikti bendrose nesingičijamų, 
klausimų ribose, bendroj veikloj.

Lietuvių delegacija ginčijamus klausimus lai
kė: Priešu nr. 1 lietuviai laiko Sovietus ir hitle 

.rizma, gi lenkai bendrai — vokiečius. “Yra pa
grindinės priežastys, kurios kliudo susitarti , 
pareiškė lietuvių atstovas. Jos sekančios: Lietu 
viai turi pagrindo nepasitikėti lenkaisi. 1920 me
tais sudaryta sutartis su Lenkija... Lietuvoje bu
vo lenkų P0W karinė organizacija... Mes jau pa- 

(žįstame lenkų apetitus... Mes žinome, kad į iu«ų i
“Okręgu Wilno AK” prijungtas ir “Kowno” ir 
ten Lietuvoje veikia “Kas jums tai?” Lenkas 
atkirto, kad jie turį ir Berlyne, tai reiškia, kad 
nori Berlyną prijungti? Lietuvių atstovas kate
goriškai pareiškė, kad kas vokiečiams yra Berly- 

| nas, tas lenkams — Varšuva, lietuviams — Vil
nius. Esą, galima sutarti, bendrauti ir veikti tik 

ne Lietuvos žemėse. Nesutiksime jokiom sąly
gom, kad lenkų partizanai dominuotų Vilniaus 
žemėse. Sutinkame bendrai veikti, bet tik ne Vil
niaus apylinkių teritorijose, bet žemėse palei 
Lietuvos rubežių”.

Lenukų atstovas nurodė, kad neturi įgalio
jimų spręsti teritorinius klausimus, ypač Vil
niaus klausimo, nes tai prieštarautų Londono 
Egzilinės Lenkų vyriausybės nusistatymui,pagal 
kurį Vilnius ir jo sritys laikoma Lenkijos inte
graline dalimi. Lietuvių atstovo pasiūlymai len
kams nebepriimtini. 

* ♦ *
Kur tai Baltgudijoj lietuvių policijos dali

nys, aptikęs lenkų partizanus, pasišaukė iš Vil
niaus vokiečius. Atvykę 20 karių, vaikščiodami 
po gryčias, klausinėjo: “Partizan?” — pirštu du
riant vyru į krūtinę. Atsakius “Nein”, apleisdav-

Nieko įtartino nesuradę, sėdo ir išvažiavo. 
Lietuvių komendantas,taręs “rupūžė”, dūrė pirš
tu ir khiusė ar vietinis Atsakius* kad gyvenąs 
sekančiame kaime, išsivedė tris vietinius ir pen
ki lietuviai pareigūnai nusivarė geležinkelio bė
giais iki pamiškės. Esant iškiliam geležinkelio 
pylimui, suimtus nustūmė pakelnėn ir paleido 
Šūvius. Raporte pažymėjo, kad areštuotieji ban
dė pabėgti, todėl buvo nušauti. J

* * *

Lietuvių palicijos būstinėse buvo nuo 10 — 
20 vyrų. Gyventojų padėtis priklausė nuo komen
dantų malonės. Vakarais bei naktimis negalima 

buvo turėti šviesos. Gyventojų neapykanta didė
jo. Tuo pat metu lenkų partizanų daliniai didėjo, 
koncentravosi rajonuose: Turgeliai — Rudomi- 
nė (Turgiele — Rudomino), Ošmenoj — Varnio- 
nyse, Pabradėj — Nemenčinoj ir Rudomino gi
rioj apie 6 000 vyrų. Be to, plūdo iš rytų bolševi
kų partizanai.

Gen. Emil Just, buvęs karo atašė Kaune, 
tuometinis “Oberfeldkomandant der Whermacht” 
Lietuvoje, turėjo vilties lenkų partizanus pri

traukti prieš bolševikus. Jiems jau buvo pradėta 
■ ginklai net teikti. Trys suimti lenkų partizanų 
vadai buvo paleisti. Lietuviams duotas slaptos 
informacijos vengti su lenkais ginkluotų kon
frontacijų. Be to, griežtai uždrausta savavališ
kai pasitraukti iš turimų pozicijų. Dzievielikių 
būstinės komandantas Požinga ir Bieniakonja- 
chų komandantas Janulis pasmerkti mirčiai už 

[ (spaudžiant lenkų partizanams), savavališką pa- 
isitrauk;mą.

Tame laikotarpy suliepsnojo jau trečią kar- 
itą kovos ties Turgeliais Naujų Metų dieną. 1941 
m. dėl Goscianiškių, kur lenkai užėmė geležinke
lių apausaugos lietuvių sutvirtinus burkerius, ne
praradę nė vieno partizano, gi užmušė šešis lie
tuvius.

(Bus daugiau)
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SUSIRINKIMŲ
~ AGNEW KYŠIŲ REIKALAS

) DAR NEBAIGTAS
1 ANNAPOLIS, Md. — Eksper-

- . tai nustatė, kad Spiro Agnew, 
tuometinis Marylando guberna
torius, per savo valdymo laiką 
paėmę $147,500 kyšių. Apskai
čiuota pagal parodymus žmo
nių, kurie tuos kyšius davė ir 
ėmė. Taip pat apskaičiuota,

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas įvyss penktadienį, gegužės 1 d., 
1 vai. popiet Anelės salėje, 4500 So. 
faiman A ve. Nariai prašomi atsilan
kytu nes yra svarbių reikalų aptarti. 
£*o susiiAiiKumo bus vaišės. A. Kalys 

----------- ; ; -- ------------ ' ųa(| nųpSimčiai už tuos kyšius
Suvalkiečiu Draugijosą piknikas ufaugo iki $10,235. Išvisojis

įvyKs seiunadierų, gegužes 3 d., 12 vai. I ® , . ’ , , „„ J
vyčių sode ir saieje, 4455 W. 47ch St. ■ turės sumokėti $218,/3a. Agnew 
ous vaigių, geumai, dovanų paskj$;' su suiua sutinka ir žada sū
rimas ir gera muzika šokiams. Visi

S Kvieeami aaiyvauti. Valdyba _

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji m«Pa”> 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

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

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344
— Spiro T. Agnew turės su-

, mokėti iždui $248,735 už paini-
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI rių ir policijos.

4 <

Mažeika Evans
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ix

VANCE FUNERAL HOMEfe

Laidotuvių Direktoriai

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS

į

!
i 
S 
i

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

Community KUnlke, 
Medicinos direktorius

— Praeitą pirmadienį Romoj 
įvyko kruvinas susišaudymas 
tarp Raudonosios brigados na-

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 IdL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukui 
Telef.: HEmlock 4-2413

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

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

TeL (813) 321-4200.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

lei. lA_ru» /-lai*

Garsės pirmininkui

leL: OLympic 2-1 00/

Tel.: LAfayetU 3-3572

1

Tel: YArdi 7-3401

■9”

AMSUJLANSO 
PATARNAVIMAI

£
I

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

i 
f

Į 
b

TURIMI 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALTSR

Nuliūdę lieka:
žrmna, sjnus. marti, gimines.

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

fJ

Kasdieę puo piręnądięnįo iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro 

Visos leidęs iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ » • » « -t • A JI • >

Programos vedėja

La'dcluvių d rektorė Sally Butkus. Tel. 652-’(M!3.

Naujienos, Chicago, 8, Hl, Wednesday. April 29, 1981
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STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, HL 974-441I

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. L1TUANICA AVE. Tel-: YArds 7T138 - 113i

I 
t I

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės 
Garbės pirmininkui

Dr. LEONAS SEJBUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Razidencijos, telef.: 448-5545 DR. ZENONUI DANILEVIČIUI

jo' žmonai dr. Joanai, sunui Linui, dukroms Ritai 
Dainai nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

ANTANINA LIORENTAI1Ė
JŪRATĖ ir EDMUNDAS JAŠIŪNAI
LEONA ir ANTANAS PLEŠKIAI 
EMILIJA MORKŪNIENĖ

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės 
Garbės pirmininkui

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996 Dr. ZENONUI DANILEVIČIUI

, * ’ ' . . * Į t

mirus,
jo’ žmonai dr. Joanai, sūnui Linui, dukroms Ritai ir 
Dainai reiškiąme nuoširdžią užuojautą.

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
EAST CHICAGO SKYRIAUS 

VALDYBA ir NARIAI

Rrorganizuotos Lietuviu Bendruomenės

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO. IL 60629

REGINA ir MYKOLAS SIMOKAIč’AI

Etnas pašarvotas Butkaus kejjlyčįoje, 11
Cicero, III. Lankymo valandos trečiad.enį nuo 1 vai. popi 
iki 9 vai. vakaro.

mirus,
ii d . Joanai, sūnui Linui, dukroms Ęil^i 

Da ili: ?u i:s nucš rdžią užuojautą reiškia
JONAS KAVALLVUFKĄS
STASĖ PALEKIENĖ

mokėti.
Bet lieką dar kita šios aferos 

dalis, būtent: Agnew nusikalto. 
Jis turi eiti į teismą už padarytą 
nusikaltimą. Advokatai bijo, kad 
už kyšių ėmmią jam teikės il
gesnį laiką kalėti. Jis ir visi kiti 
pjįyalo žinoti, kad kyšių nega
limą imti.

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės 
Garbės pirmininkui

A. A. Dr. ZENONUI DANILEVIČIUI 
mirus,

jo žmonai dr. Joanai, sūnui Linui, dukroms Ritai ir 
Dainai bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

ANTANAS BALČIŪNAS 
JONAS BALČIŪNAS 
VIKTORAS KOŽICA 
JOANA MIKALAUSKIENĖ.

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės 
Garbės pirmininkui

Dr. Zenonui Danilevičiui
mirus,

■ jo žjnonai dr. Joanai, sūnui Linui, jų dukroms Ritai ir 
Dainai nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Dr. KAZYS ŠIDLAUSKAS
Dr. VYTAUTAS P. DARGIS 
ANTANAS BALČYTIS

M rė i‘‘ 1 m balandžio 8 vai. lyte. Gimę- Lietu
voje, BataUų miestelyje. Amerikoje išgyveno 71 in.trs.

P ’ikj n Tūt’e: žmona Kaz'micra, pa ;al lė/us P ciūtė 
3“nue. Edmund, marti Girdys, du sūnėnai — Jon:s Vakniii 
su šė ma ir Jonas Batait:s bei kili giminės, draugai ir pa
žįstami.

K |v;: ad'cni. balandz/o .70 d . 8:- 0 vai. ryte bus lydimas 
iš koplyčios į šv. Antano psrapijcs bažnyčią, .o po gedu
lingų pamūrių bus laidojamas šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Vs: a.a. Mykolo Walantis giminės, draugai ir pažįstami 
Tuoširdži.u kvočiami dalyvauti laidotuvėse ir s’J'-clk'.i jam 
oaskutinj l alarnavinią ir atsisve:kinimą.

f *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
s

1

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

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

EUDEIKIS
4505-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tri. S27-1741 —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 Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoa

Lietuvių 

^idotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

4

*554 oo. najudutn s'iicjejlT

BUTKUS - V'ASAITIS
1446 too. 50th Aven Cicero, I1L

PETRAS BIELIŪNAS
434s too. California avė.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
.1307 So. UTUAN1CA AVĖ.



ŽMOGAUS TEISIU APSAUGOJIMAS IR RĖMIMAS
Namai, lama — Pardavimui 
RIAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, tam* — Pardavime! 
REAL ESTATS FOR 5 AL B

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAN AUSKAS, Prezidentas

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

Nominacijos komisijos vardu 
J. Vinčiūnas patiekė kandidatus 
naujai valdybos kadencijai. Pu
siau slaptu balsavimu renka m ie-1 
ji gavo tiek balsų: J. Mackevi-! 
čius — 38, J. Paškevičius— 28, > 
G. Giedraitytė — 31, J. Blažys 
— 34, A. Kleiza — 23, J. Sas-j 
nauskienė — 28, J. Kavaliaus
kas — 28. Išrinktiesiems plojo
me ir linkėjome sėkmės.

Revizijos komisija buvo per
rinkta: K. Povilaitis, K. Čepai-! 
tis ir J. Kinderis.

Garbės ženkliukai įteikti sep-, 
(yniems asmenims.

St. Vanagūnas visiems dėkojo 
už aktyvumą. Susirinkimas už 
baigtas Tautos himnu.

K. Paulius

I

(Referatas, skaitytas Europos Kriksč. Demokratų Unijos 
kongrese Lisabonoje 19S0 m. birželio 25 d.)

giškai nu-palvintomis sąvoko
mis.

Tarptautiniuose junginiuose 
komunistų partijų atstovai -ban
dė teisių klausimą išaiškinti kaip 
skirtą skatinti visuomeniškai po
litiniams pakitimams. Jie aiški- 

* na, kad Vakarų valstybės bando 
vis daugiau ir daugiau susiaurin
ti žmogaus teises į buržuazines 
atskiro žmogaus laisvės teises, 
jų saugumo klausimą pastatant 
prieš valstybę. Pasak jų, Vaka
rų valstybių pajungtos, jos ky
la iš žmogaus teisių koncepcijos, 
kuri atitinga senajai buržuazi
nei schemai. T-k tokia žmogaus 
teisių koncepcija esanti teisin
ga, kurioje bus nugalėtas atski
ram žmogui ir jo nuosavybei 
apribojimas. Ji ateisianti ir so
cialinio Teisingumo prasme, nu
galint ūkinę sistemą ir suku
riant naują tarptautinę ekono
minę tvarką. Tai esanti žmogaus j 
teisių įgyvendinimo strategija.

Isteriniai faktai kalba kita kai 
ba. Tikėjimas, kuriuo marksistai 
remia žmogaus teisių iškovoji- j 
mą. pasirodė netikras. Kur tik i 
komunistai viešpatauja, visi jų 
reikalavimai yra prieš žmogaus 
teises.

Pasaulyje badas, ūkinė padėtis 
pietuose stato mums didelius už
davinius. Ūkinė padėtis dauge
lyje Trečiojo Pasaulio kraštų, 
priešingai žmonių teisių klausi
mui, remiasi ne kitados buvusių 
valdžių nesirūpinimu žmonių 
reikalais, o priklauso nuo dau
gelio dabartinių faktorių, jų tar
pe nuo žmonių auklėjimo padė
ties, nuo per didelio gimimų

Prieš reikalavimą paisyti žmo 
gaus teisių Rytų Europos valsty
bės gynėsi, tvirtindamos, kad 
tai būtų brovimasis į jų vidaus 
reikalus ir pažeistų įtampos at- _ 
palaidavimo politiką. Abu tie 
dalykai čia keliami neteisingai. 
Sutartį pasirašiusios valstybes 

viena kitoms įsipareigoju- 
tarptautine teise. Primini- 
išpildyti savo pareigas nėra 
įsikišimas ir jokia agresi

ja. Priminimas kaip tik ves į 
taiką. Priminimas laikyti žmo
gaus teisių gali būti komunisti
nėse valstybėse nepageidauja
mas, bet jis nėra priešingas tau- j 
tų teisei. Tarptautinės teisės teks j 
tai kalba vienaprasmiška kalba. 
Abi sutartys apsaugo individua
lias teises. Jos remiasi tuo, kad 
tos teisės yra žmonėms įgimtos 
ir neperleidžamos, valstybei pri
valomos, jos yra aukščiau valsty 
bės. Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijos Bai 
giamojo akto VII skyriaus prin
cipo žodinio aptarimo pagrinde 
yra idėja, kad individualios tei
sės kyla iš žmogaus vidinės di
dybės, ir jos yra esminės jo lais
vam ir pilnam išsiskleidimui- 
Jose nėra jokios vietos marksis- 
finiam-lenmistiniam supratimui, 
pagal kurį piliečio teisės yra tik 
reliatyvus valstybės teisės išpil- J 
dymas, kas reiškia, kad piliečiui 
jos yra garantuojamos tik kaip 
kolektyvo nariui jo visuomeni
nių funkcijų išpildymui. Nėra 
vietos supratimui, kad visuome
nės interesą iš principo yra aukš 
tesnio rango, ypač kai komunis
tinė partija reikalauja sau ab
soliutaus žinojimo ir visuome
nės vadovavimo monopolio. Abie 
jų tarptautinių sutarčių tekstai 
kalba vienaprasmiška kalba, 
kurios negalima iškreipti ideolo-

sios
mas

Marquette Parko 5-ojo sky
riaus susirinkimas įvyko balan- 

1 džio 26 d. 11:30 vai. parapijos 
į salėje. Susirinkimą pradėjo pir- 
! mininkas J. Mackevičius. Susi- 
į rinkinio pirmininku pakviestas 
St. Vanagūnas, sekretoriumi — 
inž. E. Jasiūnas.

C. Genutis panoro padaryti 
dalyvių nuotrauką. Padaryta 
pertrauka.

Tuoj pat atvyko Centro val- 
j dybos pirm. M. Rudienė. Džiau- 

į^jgėsi ir dėkojo uoliems balfinin- 
> kanis, kurie savo uolumu daug 
padeda vargtantiems broliams.

teisinga. Ūkinės, socialinės ir 
kultūrinės teisės kyla drauge su 
politinėmis teisėmis- Politinių 
teisių svarbumo paneigimas pa
darytų apgaulingą ir kovą dėl 
žmogaus teisių. Aiškiausiai tai 
yra pasakęs Sacharovas: “As
mens laisvės teisės tikrovėje yra 
sąlyga atskiro žmogaus socialinių 
ir ekonominių teisių įgyvendini-

skaičiaus, nuo klimatinių saly-1 mui ir pasitikėjimui bei saugu- ( 
gų ir blogo ūkininkavimo. Vie-! mui tarpvbalstybiniuose santy- 
noje konferencijoje girdėjau vie. kiuose”. “Reikia turėti politines 
no delegato pareiškimą: “Kckia \ teises savo valstybėje, kuri turi 
nauda iš laisvo nuomonių pasi-1 garantuoti ekonomines ir socia- 
keitimo teisės, jeigu badauja-Į lines teises 
ma”. Tokia alternatyva yra ne- jSLA ekskursija - kelionė i Karibų Jūra

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje pirmą kartą organizuoja j 
kelionę į KARIBŲ JŪRĄ laivu 
“CARNIVALE” nuo šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj), SAN JUAN (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (astuoni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kaina 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
į Miami, Fla. (Round Trip) 

šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys, skanus 
maistas, įvairūs pasilinksmini
mai laive.

savo piliečiams”, 
sako Sacharovas. Visa tai galio
ja ir susivienijimų ir streiko tei
sei. Be tų teisių negali jokio» 
socialinių ir ekonominių proble-* 
mų sprendimo. Kova dėl žmo-1

“Didinkite balfininkų eiles, nes 
mūsų tėvvnainiai reikalingi sku- 
bios pagalbos”. Plojome už įdo
mią kalbą.

Buvo klausimas Bražinskų 
reikalų. Pavojus praėjęs. Gyve
na gerai.

Vienas dalyvių užsiminė apie 
LB-nės socialinio klausimo tar 
nvba ir 118 klausimu. Patarė 
nekreipti perdaug dėmesio. Mes 
būkime vieningi ir apsiribokim 
šalpa. Padėkota St. Vanagūnui 
už informacijas ir artimą kon
taktą.

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė K. Povilaitis. Priimtas 
be pataisų.

Pranešimą padarė J. Macke
vičius ir davė gražią veiklos 
apyskaitą. Bųyo trys- valdybos 
posėdžiai, piknikas ir kiti darbai 
atlikti. Paminėjo G. Giedraitytę 
ir Strauką, kurie daugiausia ap
eina vajaus metu. Iš viso yra 
1,140 narių. Išsiųsta 699 pakie 
tai, bendrai 18,156 svarų. Padė
kota klebonui už leidimą rinkti 
aukas prie bažnyčios ir už salę. 
Taip pat padėkota spaudai ir 
radijo valandėlių vedėjams.

Pinigine ataskaita davė kasi
ninkas J. Blažys. Pajamų turė
ta $17,445.37, apskričiai įteikta 
$17,100; patikrinimo dieną ižde 
buvo $501.46.

K. Povilaitis perskaitė revizi- 
jc's komisijos protokolą. Užgyrė

Bus progos pailsėti saulėje, i ynus teisių paisymo neturi leis- atskaitomybę ir valdybos veik- 
užmegzti naujų pažinčių, aplan-' tis nukreipiama nuo pagrindinių lą. Verti didelės padėkos.
kyli dar nematytas salas, ke- j teisių sutvirtinimo, pildymo ir 
liauti su linksma lietuvių gru- ( naudojimo.

Svarbu, kad neatidėliotu- (Bus daugiau)
regist-

Centro valdybos kasininkas 
K. Čepaitis visiems dėkojo už 

. uolų veikimą.pe.
įnėt, o dabai', tuojau,
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau JUiniiHiinnniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiii
laive vietas. ~

Pasinaudokite šia proga Įdo
miai ir linksniai praleisti atosto
gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi
nės saulės šiluma.

Dėl informacijos ir registraci 
jos prašome jau dabar kreip
tis i:

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti}

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 
IŠMOKYSIME.

— Juozas Budrevičius, Lake
Park, Fla., atrašė tokį laišką: 
’‘Siunčiu $10 metinei prenume
ratai. Nežinau, kaip man pa
tiks, nes niekuomet ilgesnį laiką __ _  _____ ____
neskaičiau. Tik gavau jūsų laik- j ninės ir universiteto. $130,000. 
raštį susipažinimui. Atrodo, kad į 
yra gerų straipsnių ir žinių. Man ^urette Parke 
patinka sveikatos patarimai, ku
rie yra svarbūs žinoti 
už dėmesį, laišką ir už prenu
meratą. Taip pat dėkui p. J. 
Budrevičiaus draugams, kurie jį 
supažindino su Naujienomis ir 
turėjo teigiamos įtakos. Visi 
skaitytojai prašomi prisidėti prie 
Naujienų platinimo.

— (R) Lietuvių Bendru ome-{ 
nės St. Petersburg© Apylinkės 
nariai savo susirinkime balan
džio 15 d. sudėjo Naujienų pa
ramai 35 dolerius ir juos atsiun- , 
tė per A. Vidutį. Dėkui valdy- į 
bai, susirinkimo pirmininkui bei j 
rinkliavą pasiūliusiam ir visiems J 
aukojusiems.

— Dėkui Linui Staškūnui bei j WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’5 
naujiesiems Sapphire Sea mo- išleista knyga su legališkomis 
telid savininkams, 700 Ocean 
Drive, Juno Beach, Fla., už $10 
auką pratęsiant prenumeratą. 
Buvęs savininkas V. Tomkus, o 
dabar ir naujieji savininkai pa
laiko lietuvišką spaudą. Malonu 
girdėti, kad jiems gerai sekasi, 
nes ten lietuviai jaučiasi kaip 
savo namuose.

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NCTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS ~ BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

M

3

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, f* _ J
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo- *

MŪRLNIS — 2 po 6. Atskirai šildo- 
Didelis garažas. Mar

quette Parko centre. $75,000.
4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 

Dėkui i 50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

— Leonas Kazlauskas 
Brighton Parko, pratęsdamas 
prenumeratą, savo' gerus linkė
jimus atlydėjo $15 auka. Dėkui.

— Dėkui peniai J. šeštokas

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 

j paruošta, — teisėjo Alphonse

formomis.
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų administracijoje. 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

■H .................................    —

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit* 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

į ^RVYDAS KIELA > 
? 16557Talman ^yenuęs

’-Chicago, 1.1 60629 C*

Naujienų Administracijai,

Skaičiau Naujienose, kad laik
raščio spausdinimo ir išsiunti
nėjimo išlaidos yra nepaprastai

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6^th Street 
Tai. Republic 7-1941

iš Marquette Parko už ankstyvą padidėjusios. Kad pagelbėti pa-

972/ So. Western Avenue 
Chicago, Illinois (50643 
Tel. (312) 238-9787

SUSIVIENIJIMAS LIETU- 
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė • 
SLA sekretorė

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

fiuiiiiiniii! uliniu iiiiiiilii niiiiiniiiiimiiiniin luiniiiimn niiiiiiiiiiiniiiiiniiiif

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

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

Minkytais 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.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietrviu tratemaDnė or- 

£inr>acija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti (r kitiems, kurie tuos 
darbus dirbau

SLA —fimokėio daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS dolerii 
ipdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neirfko pelno. n> 
riams patarnauja tik savišalpos fzagrindu.

Kiekvienas lietuvi? Ir lietuviu draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Krelpkitėc 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, Jie Juma 
mielai pagelbės 1 SLA įstražytL

Galite kreipti* Ir tiesiai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608 M7 W. Mth K 
TH. (Ill) 543-2211

prenumeratos pratęsimą ir už 
$10 auką.

— Muz. Zigmo Snarskio va
dovaujamas Worcesterio Vyrų 
choras ruošia buvusio Kauno 
Valstybinės Operos solisto Ipo
lito Nauragio pagerbimą gegu
žės 17 d. Šv. Kazimiero' parapi
jos salėje.

— Loreta žalkauskaitė iš De
troito baigė inžinerijos mokslus 
bakalaurės laipsniu General Mo 
tors institute, Flint, Mich. Ji ža
da siekti magistrės laipsnio.

— Los Angeles šv. Kazimiero 
parapija birželio 21 d. paminės 
40 metų sukaktį.

— Danguolė Vizgirdienė iš
rinkta LB Los Angeles skyriaus 
pirmininke, O. Razutienė ir D. 
Barauskaitė — vicepirm., Vio
leta Gedgaudienė — sekr., Rima 
Barauskaitė — ižd., V. Baltutis 
— ižd. pavaduotoju, Jonas Ma
tulaitis — informacijai, Arvy
das Klidrė — ypatingiems rei
kalams ir Asta Grakauskaitė - 
jaunimo reikalams.

— Edita L. Lipaitė - Mattis 
Kalifornijos Stale universitete 
Los Angeles gavo garbės pažy
mėjimą už labai pažangų moky
mąsi. Taip pat dekano sąraše 

.yra ir Gintaras Prišmantas.

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks š. m. 
gegužės 1 d., penktadienį, 7 vai. 
vak., Lietuvio sodyboje, esan
čioje S. California Ave. prie 
65-osios gatvės. Bus svarstomi 
du gyvi dienos klausimai. Visi

dengti išlaidas, siunčiu papildo
mai $50. Manau, jog kiekvienas’ 
Naujienų skaitytojas ras reikalo 
pagelbėti laikraščiui padengti 
išlaidas, kad ir toliau jis lanky
tų skaitytojus.

Geriausi linkėjimai.
J. Bigelis,
Cicero, Illinois

— Ar tamstos žmona taupi?
—O, taip. Savo 35-ajam gimta

dieniui uždegė tik 29 žvakutes.

nariai privalo j pokalbį atvykti. 
Valdyba

— VERTINGIAUSIA DOVA
NA — lietuvio dailininko meno 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, UI. Telefonas — Mid
land Savings darbo valandomis 
254-4470, kitu laiku 434-6155.

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

ASTROIyOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Mes kalbame lietuviškai. No
rime pirkti lietuviškas knygas, 
parašytas apie Lietuvą. Nuo 
pirmadienio iki šeštadienio, 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

į Vakarus nuo California)

— Naujienai, Chicago, B, IRI

* *
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

H. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME FAX SERVIC1 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pre- ' 

tymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapciit, Aęent 
2203 •/, W. 95fh 51 
Ever®. Park, III, 
W642, - 424*654

State Fafflt FfftamJ. CMwtty Company

------------------------------—>
ADVOKATŲ DRAUGU A 

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

Darbo vai.: nuo 9 ryV) iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to< 

arba pagal susitarimu.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai

GINTARAS P. ČEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 

iki 8 vaL vak. SeitadienJ nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
TO. 776-5162 arba 776-5181

2649 West 63rd Street
Chicago, Hl. 60625

I

Wednesday, April 29, 1981




