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JAPONŲ PREMJERAS
PRAŠYS PASIAIŠKINTI

Šveicarijoj veikia Europos są
jūdis už žmogaus, teises ir tautų 
apsisprendimą. Jo' valdyba pri
tarė dr. Alberto'Geručio pasiū
lymui sušaukti konferenciją, 
kuri 'nagrinėtų tautų rusinimą 
ir kolonizaciją Sovietų Sąjun
goje.’ Dr. Gesučiui pavesta pa
ruošti konferencijos programą.

Lietuvių sukilimas 1941 me
tais ir . partizaninės kovos bus 
svarstomos, šįmet Liucernoje, 
ryšium su vengrų revoliucijos 
25 metų sukakties minėjimu, 

į: 5jc
365 gruzinai, inteligentai pro

testuoja .prieš rusinimą

Praėjusiems metamTs baigian
tis, 365 Grūzijo's intelektualai 
pasiuntė laišką Brežnevui ir 
Gruzijos KP CK pirmajam sek
retoriui ševąrnadzei, kuriame 
jie; protestuoja prieš gruzinų 
kalbos siaurinimą mokslavietėse 
ir nėtinkamę Gruzijos istorijos

_ .l.dėstvma. Laiško teksią gruodžio v •. > - - ~z

WASHINGTON, D.C.— Japo
nijos premjeras Zenko Suzuki 
labai nustebo, kai patyrė, kad 
prezidentas Reaganas, visai ne
pasitaręs su Japonija ir kitų 
valstybių atstovais, nutarė pa
naikinti uždraudimą parduoti 
Tarybų Sąjungai javus.

Kada prezidentas Carteris 
svarstė šį klausimą, tai JAV at
stovai atvyko j Tebijo ir tarėsi 
su Japonija tuo reikalu. Japo
nai pritarė prez. Carterio žings
niui ir padarė kitus įsipareigo
jimus; su kuriais sutiko ir. ki
tos valstybės. Dabar amerikie
čiai savo įsipareigojimų atsisa
ko, o Japonija savo įsipareigo
jimus tęsia.

Premjeras Suzukis bus Wash
ingtone dvi dienas. Jis nori šitą 
klausimą nuodugniai, išsiaiš
kinti. Jeigu \JAV taip lengvai

džlariias rusų emigrantų laik
raštis “Ruskąja mysl”. (Panašų 
laišką spalio 28 d. “Pravdai” ir 
estų spaudai pasiuntė 40 estų 
friteleVH-fajų ) ■ ‘ ;

LaiŠKO autoriai -nusiskundžia, 
kad pąžeidžiąmos gr džinų. tau
tos konstitucinės' teis^, "1975 
metais priimti nuostata^ Ska
lauja, kad kandidatJė^J ir dak
tarinės. disertacįjcf^biroj patėi- 
kiamos-tvirtininŠĮ^ Irk rusų kal
ba. Taip iš mokslinio gyvenimo 
stumiama"grąžinu kalba/ turinti 
labai senas mokslines tradicijas. 
Tokie nuostatai trukdo gruzinų 
kultūros raidą ir pažeidžia SS
RS tautų lygybės principą. sBe 
to, aukštosiose ir specialiose'vi
durinėse mokyklose specialūs 
mokymo dalykai dėstomi rusų 
kalba; reikalaujama rusiškai 
rašyti kursinius ir diplomatinius 
darbus. Rusų kalbos pamokų 
skaičius padidintas, o gruzinų 
kalbos — sumažintos. Sustiprin
ta dvikalbyštės propaganda, ku
rios tikslas sumenkinti gruzinų 
kalbos reikšmę.

Gruzinų intelektualai atkrei
pia ypatingą dėmesį į nepaten
kinamą Gruzijos istorijos dėsty
mą vidurinėse mokyklose. Jie 
reikalauja padidinti Gruzijos is
torijai skirtų valandų skaičių ir 
ją Išskirti kaip savarankišką 
discipliną.,, (Panašūs nusiskun
dimai nuolat girdisi lietuvių sa- 
vilaidinėje spaudoje.) Elta

Lake apskrities, Ind., ALTo skyriaus valdyba. Iš kairės: Albertas G; Vinikas — pirmi
ninkas, Antanina Nainienė — 1 .vięepirniinmkė, Birutė Vilutienė — sekretorė ir kores- 

pdnčUntė, ir Jonas S.keirys — 'kasininkas.

LENKAI ĮRODINĖJO SLSLOVUT, KAD MASKVA, BIJO
DAMA REFORMŲ, DARO DIDELE KLAIDA

VARŠUVA, Lenkija. — Svar- : 
būs lenkų komunistų partijos 
politinio biuro nutarimai buvo’ 
padaryti praeitą pentkadienį, 
bet jie kiek vėliau pasiekė lais
vąjį pasaulį. Praeitą ketvirta
dienį į Varšuvą be įspėjimo at
skrido Michailas Suslovas ir pa
reikalavo balandžio 24 d. su
šaukti politinį biurą, išklausė | 
kelių narių pranešimus, o vėliau 
pasakė ilgą kalbą šu instrukci
jomis lenkams klausyti įsakymų.

Tiktai dabar paaiškėjo, kad 
Lenkijos komunistų partijos po
litinio biuro nariai drįso kriti
kuoti Suslo'vą ir rimtais argu
mentais įrodyti, kas geriau pa
tiems komunistams ir lenkams. 
Suslovas, negalėjęs pakęsti len
kų komunistų drąsos, jiems,

reigojjmų, visai nepasitarę su 
sąjungininkais, tai premjeras 
privalės persvarstyti visą eilę 
bendros politikos klausimų;

A. HAIG GINA PREZIDENTO 
REAGANO NUTARIMĄ

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės sekretorius Aleksandras 
Haig Atstovų Rūmų užsienio 
komitete gynė preziderito Rea
gano nutarimą leisti parduoti 
Sovietų Sąjungai reikalingus. 

J javus. Sekr. Haig pareiškė k(> 
Į miteto nariams, kad jis asmeniš

kai nepritaria nutarimui leisti 
‘1 ir vėl pardavinėti javus Sovie- 

; tų Sąjungai, bet jis privalo 
. klausyti prezidento įsakymų.

Komiteto nariai kritikavo pre
zidento Reagano nutarimą pa
naikinti prez. Carterio nutarimą 
neparduoti javų rusams, kol 
Sovietų karo jėgos nebus at- 

kaip svariausią argumentą, pa šauktos iš Afganistano. Komite- 
reiškė:

— Jeigu Jūs nepaklausysite4-jų nutarimų priešingumus, 
patarimą ir neat įdėsite plarrarr-'- 
janio partijos seimo liČĮnis mė 
nesj, tai pamatysite, kas atsitiks.1 

Matyti, kad Lenkijos politinio į 
biuro nariai Suslovo grasinimų;' 
neišsigando. Jim Gallagher, Chi
cago Tribune korespondentas

DRAMATIŠKA PREZIDENTO KALBA į ekonominio plano dalimi vra SENATORIAMS «NGR«NAMS ■
! ne tik surištas su biudžeto ma- 
; žinimu, bet ir su -visomis eko 
nominio atgaivinimo pastango
mis. Valstybės pajamos dėl to
kio mokesčių mažinimo^ nesu
mažės, bet bus dabartkiio ly^io.

Ekonomistai dabartinę prezi
dento Reagano ekonominė pro

PRAŠĖ PRADĖTI NAUJĄ KURSĄ. PRIIMANT 
EKONOMINĖS PROGRAMOS VISUMĄ

WASHINGTON, D.C. — Ant- šventusių ir drąsių vyrų, kurie 
radięiiTęč-Rakate prez. Reaganas'l.kartu su juo buvo sužeisti aten- 

■ k^i.ejb- ' Kongresui. Jo kalbą? tato 
Arabiją, VokieHj^/TfarisIfavo pagrindinės televizi- Spaudos

— Vakarų . Vbkietijoskancle
ris lit: Schmidt-,aplank^ '&iiūĮi

jos ir daugelis radijo stočių. 
Bendra?- senatorių ir atstovų se
siją?" prezidentą sutiko audrin
gais plojimais, kalba taip pat 
keletą kartų buvo' pertraukia 
audringų ovacijų.

Savo kalboje prez. Reaganas

komercinę partnerį Vokietija 
perką/ iš. taikli Arabijos ąpie 
30%?suvąrl^jrųnbs ihaff^ir par
duoda dauiįpriįmųnės' gaųiiilių. 
Tačiau pas^ūtiniu^^uętū santy
kiuose atsirado' profetema. Saudi 
Arabija pališkė norą pjrkti tie- _
mažą kieki vokiečių tankų irjsugriovė vis skleidžiamą mitą,

metu. Tai Baltųjų Rūmų
> sekretorius James S. 1

Brady, Slaptosios tarnybos-ągen-!
tas Timothy J. McCarthy iy Ko-, „rama j)ei ekonomijos atg&ivįni- 

. mą palygina su prezidento F. D.
Roosevelto’ New Deal programo
mis 1933 metais. Tada, kaip ir 
dabar, ne amerikiečiai, o tik

• ekonomija sirgo. Prez. Reągą-

to nariai norėjo išsaiškinti dvie-

kitų ginklų

— Vietname įvykęparlamen
to rinkimai, pirmą kartą po ko
munistų laimėjimo po tarpusa
vio karo. Parlamentas vėliau 
rinks valdančią valstybės tarybą, 
prezidentą ir ministrų tarybą.

kad amerikiečiai sudaro sergan
čią visuomenę. Jis pareiškė, kad 
sergančioj visuomenėj neatsi
randa asmenų, kaip tie du ast
ronautai, kurie atlikę uždavinius 
erdvėje, saugiai nuleido erdvė
laivį žemėn. Sergančioje visuo
menėje neatsiranda tokių pasi

Prez. Reaganas- prieš ri nk: mus 
| buvo prižadėjęs Teisti pardavi
nėti javus rusams, nes jie, ne
gavę javų Amerikoje, pirks ja
vus kitose valstybėse. Rusai 
pirko javus Australijoje, Kana- 

Maskvoje, rašo, kad lenkai rv-H«e ir Su Argen-
šoŠtl-^maivti, kas has-. ' .t,na, p:’S;ra-se. ,pa*a' 

o "... j , .... Ina kasmet is ten pirks 100,000 Suslovas-primine, kas atsitiko, ■ 1 ’v , .. . z I tonų mėsos,su čekų, pačių rusų ir kitų tautų 
komunistais, pasiryžusiais pada-J 
ryttirefurmas pačioje partijoje. 
Susfevas- žinojo, kad Lenkijos 
komunistų partijos vadai nori j 
įvesti daugiau demokratinių re j 
foi^hų komunistų partijoje, at-' 
mesti atstovų paskyrimą, kaip 
buvo- Lietuvoje daroma su at
stovais į “baudi, s seimą”, bet 
siūlė slaptu balsavimu, o konfe- 
ręnęljoje demokratiniu būdu 
rinkti atstovus Į partijos (Centro 
Atblmh^ą ir politinį biurą. Poli
tinio biuro nariai nurodė, kad 
patys ko'munistai neprivalo bi 
joti. demokratijos, nes iki šio 
meto dar nerasta geresnė siste
ma, kaip demokratija. Lenkų 
politinio biuro nariai net patarė 
rusų komunistams nevengti de
mokratijos, o galimai dažniau 
ją vartoti ir įtraukti platesnius 
duoksnius į krašto valdymo 
reikalus.

Šitokia lenkų kCiniinistų drą 
sa tiek paveikė Suslovą, kad jis Į 
pradėjo lenkams grasinti, žadė
jo jiems kažką parodyti. Bet 
lenkai nenusigando. Jie norėja 
pamatyti, ką Suslovas jiems pa
rodys. Lenkai tame pačiame su
brinkime nutarė vis dėlto šią' 
vasarą šaukti • konferenciją, o 
ton konferencijon atstovus nu
tarė rinkti slaptu balsavimu, ne 
.laranČ 
jus. 
aiškios tokių

lumbijos disLrikto policijos val
dininkas Thomas T. Delahanty. 
Pagaliau, sergančioje visuome
nėje neatsiranda asmenų,- kurie 
būtų garbingi amerikiečiai, at- 
stovaują^mažiau į ^“nSėį'^ją grėdai"aigZi-

. vinti, bet'^amažif coliais ir 
i pėdomis, betjh^ndylį^sfctačiau 

...................... I juo ilgiau bUs’lmiKiama/ tno ii
Tačiau šie garbingi piliečiai. užtruks fous sunkiau. Jis' 

yra atsidūrę ekonominiuose sun-.» £areiškė viltį, kad įstatymų lei- 
kumuese, kuriuos kai kas ban-• pasirinks tei^mgg^^
do pakartoti. Atėjo laikas išbari- į par|jnja:s takais. Jo ekoho-
dyti ką nors naujo. Prez. Rsagą- pfanas ne tik sustiprins 

. ekonomiją, bet ir sukurs naujų 
i darbų. Tų dalykų pasėkoje, biu- 
I džetas bus subalansuotas 1984 ■ 
| Lietais.

Senato daugumos vadas How
ard H. Bak<r Jr. (R., Tenn.) 
prez. Reagano kalbą pavadino 

I geriausia. Ji sutvirtino ne tik 
J abejojančius respublikonus, liet 
: ir demokratus. Jis užbaigė savo 
j kalbą šiais poeto Gari Sandbur 
! go žodžiais: “Męs turime tikėti 
I ir sapnai išsipildys. Mes priva- 
I lome veikti; o v.ikimo laikas 
vra dabar”.

liečius. Tokie pat amerikiečiai 
jam daug padėjo greičiau pa-

—į Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $471.

i

Andy

KALENDORELIS

Balandžio 30: Kotryna, Ven
ta, Rimkantas.

•’ Saulė -teka 4:51, leidžiasi 6:47.
Oras vėsus, lis. * * •'

Aktorė Arfn JrlHan — Nausėdaitė neheido savo vyrui, huv. Čikagos policininkui 
t t-, vaidinti “Ganghterš Chronicles” trumpuose filmuose.

__ Riv. Jesse L. Jackson pa
reiškė, kad prez. Reagano pro
gramos yra nusistaČiusios prieš 
jaunimą. Kaip žinoma, dabarti- 

, nė administracija panaikino jo
j vadovaujamai operacijai PUSH 
I pažadėtus du milijonas dolerių,
nes su anksčiau ganiais pinigai? 
nebuvo nieko gero padaryta.

/ — Vidaus reikalų . departa
mentas įspėjo pėnkių Tautinių 
parkų administracijas pildyti 
visas taisyklas, arba, bus nu
traukta valdišką parama. 1 pen
kių parkų kategoriją įeina ir 
Sandūnai — Indiana Dunes Na
tional Lakeshores.

— Kiidaise Čikagos restorano 
savininkas Gene Sage atsisakė 

• duoti kostiumeriams rusišką 
j vodką, visas jos atsargas supil
damas į Michigan ežerą. Tai 
buvo jo protestas dėl Afganis
tano okupacijos/ Prez. Reaga- 

j nui atšaukus grūdų embargo, 
I Sage vėl pardavinėja rusišką 
vodką.

— Prezidentas Reaganas ati
dėjo lėktuvų pardavimą Saudi 
Arabijai. Senato daugumos Va
das sen. Howard Baker paaiš
kino televizijos programoje, kad 
šiuo metu Kongrese yra nemaža 
opozicija AWAC.S žvalgybos 
lėktuvų pardavimui Izraelio 
priešams.

— Nikaragva paskelbė, kad 
JAV atšaukus $15 milijonu eko
nominę paramą, Libija pažadėjo 
$161 mil., o Kuba duos techninę 
paramą. Sovietu Sąjunga paža
dėjo 20,000 tonų kviečių.

dytojas uždraudęs sakyti pa- 
BiĮvo pranešta žinia, 

kad kardinolo sveikata gerėja.
Antra žinia labai padrąsino 

lenkus. Patys lenkai nežino, ar 
ji tikra, ar tiktai gandas, bet 
Lnkai ja tiki. Lenkai patyrė, 
kad popiežius' Jonas Paulius II 
prieš dvi savaites pasiuntė Brež
nevui laišką, kuriame popiežius 
patarė Brežnevui nesiųsti Sovie
tu karo jėgų Lenkijon. Lenkai 
patys išspręs savo’ klausimus. 
Ir pridėjo:

— Jeigu nutartum vis dėlto 
įsiveržti j I^nkiją, tai žinok, 
kad aš paliksiu Romą, vyksiu į 
Lenkiją ir vadovausiu kovai

i- Į mokslą.
Ch 1 1- J 1___

kio spaudimo į rinkė 
įnvui ir Kremliui bus 

rinkimų pasek
mės. Suslovui buvo aiškios len
ku komunistų pažiūros į Mask-KU KOII1 UJilSl Ų j11 * j |

vos “išmintį” ir reikalą klau-
syti įsakymų.

Lenkus sujaudino žinia, kad 
jų vyriausias vyskupas, primas 
kard. Višinskis sirguliudja. Kkk 
vieną sekmadienį iš čenstakavos . 
katedros visai Lenkijai jis pasa
kydavo pamokslą. Praeitą sek- prieš Sovietų karo jėgų jsiver- 
madienį pamokslo nebuvo. <ly» j žinią.



t

arba Requiem aeternam Žurnalistų s-gai
Ir atskrido juodas varnas v-bai sudaryti vis užteko sudi
ls raudono dvaro.
J uodas vamas-velruo

O stebuklus daro!. .

rinkusių narių, kuriuos v-lxyi 
pasiūlė Balvočius, pats nebūda
mas L. Ž. S-gos nariu?! O šiuos 
neteisėtumus užt\4rtino iš ok-

‘ | Lietuvos Kipšiuko U-to parkū- 
L. Ž. -Š. pirm-kas. 

labai j kuris per visą savo kadencijos 
laiką tendencingai neįsteigė žur 
nalistikos kursų, o tik gyrė bal- 
ševikinės miškininkystės apraiš 
kas.

Beviltiškos stagnacijos atpirki
mo ožiu LŽS (.entras 1980 mt. 
dar šiaip — taip sulipdė 'tradi
cinį “Lietuvį žurnalistą”, kurio ' 
36 puslapių paviršius amerikie- Į 

stiliumi

tar-

poeto Anta- I prinęs pats

liėliai žurnalistikos kursų pava
duoti negali.

Bet kartais ir mirusieji gy
viesiems apsireiškia, kad ir pas
kutiniu burbulu iš nuskendusio 
laivo-.. štai Draugas Nr. 75 
(1981. III. 31- Balandžio Pirmo
sios išvakarėse! ) savo skaityto
jus nustebino įdėta žinute, kad 
pasibaigus LŽS C v-bos, reviz. 
k-jos ir garbės teismo kadenci
jai, skelbiami nauji rinkimai! 
Nurodyta ivaika ir kad skyriai 
bei pavienės grupės kandidatų 
sąrašus prisiųstų komisijai iki 
1981. V. 1) terminas neką ilges
nis už bolševikų paskelbto Lie
tuvai ultimatumo, ir paskelbta 
tik tame dienraštyje, kurio re
dakciją kartais aplanko paverg
tos Lietuvos bolševikiniai pasiun 

Į tiniai; kituose — nėra, bet jie

Si humoiistikos 
no Gustaičio sentencija 
gerai tinka šio šimtmečio pasku- 

, tiniam laikotarpiui. Ar tai nėra 
stebuklas-anksciau taip darniai 

. veikusios Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos sunaikinimas? Tai tik 
šėtoniškoji jėga tą galėjo pa-« 
daryti-ne kuriamoji, bet griau- j 
namą;i jėga! Sergantis organiz-} 
mas dar kurį laiką šiaip taip! 
vegetuoja, bet kai bakterija jau t t|-§ku diliumi sumodernintas, I ir nepersispaudino, turbūt, ma 
pasiekia smegenis-tuoj pat mirš, turinyje tradicijos nesilai- 
to. Taip atsitiko ir su L. Ž. S-ga, į jęVta: nįra martirologijos nė j 
kai jos centrą (smegenis) pasie- ka]hos skyrių, straipsniai rašyti Į 
kė tituluota įaudonoji bakterija, padrikomis bendrybėmis-be te- ’ 
Jau keli metai, kai lietuvių vi-J oretinių žinių S-gos nariams, o 
suomenė nežino, kad tokia or-j piuko eiliuota spaudos apžval-’i 
ganizacija yra. O ko žmonijai ga :au pat pradžioj padvelkia Į 
nežino, tai to^gyvenime ir nėra, j

Panašus įvykis ir šventrašty
je minimas, kad kur kada Kns- 
tus. pritrūkęs kantrybės, būrį j va “Naujienos pasenę, apipeliję j 
neklaužadų žydų pavertė į kiau ir tos pačios’’, 
les ir suvarė į jūrą... Taip tei

singasis Kristus sunaikino blo
guosius (blogį)- O dabar atvir
kščiai: blogis naikina gėrį, pvz., 
L. Ž. S-gos Centras iš Al Cdpo- 
nės g mtinės-Chicagos atkeltas I 

-į Angelų Miestą — Los Ange-• 
- les, įdėtas į kiaurą laivą ir pas- | 

tumtas į Okeaną!.. Taip bai-
L gėsi tariamųjų žurnalistų vaka- 

. ronės: plunksnų plėšymai su
bolševikine propogandar mirką-' 
lai (kad plunksnos nerūdytų) ir 
retkartiniai suburbuliav^mai pe- 

’ riodinė'e spaudoje.. . Nes “ap- 
soliučiai tobulai viskas ėjo at 
bulai”: centras susimaišė su 

. viet. skyr.umi, tiltininkai su 
iltininkais .etc. Pabūgę tokios 
maišaties, dauguma sk. narių iš
bėgiojo. o kaikas ir Jš C. V-bos į 
išstojo (Centrui popildyti imta 
žmonės ne 
bet iš gatvės, o paskutinei sk. periodikoje.

kažkokios pagiežos atrūgomis, 
sutirštintomis pliku melu prieš j 
teisybę skelbiančią spaudą, kaip I

Tikra velniava’ į
Klivelande du kartu į savaitėj 

oarausiama dirvonu virstanti 
Dirva”; Vilkutaičio “Amerika 
Pirtyje” 15 psl. pavadinta ne ko
medija, bet drama!, jiems jau... 
artimas ryšys su Tarybų Lietu
va, bet ne su okupuota Lietuva 
(9 psl); daviniai vis dar maišo
mi su duomenimis, priekabės 
paverčiamos i priekabius ir t. t. 
Medžiuko straipsnelyje “Kai ku
rie lietuvių spaudos trūkumai 
(5 psl)” tokių technikinių (net 
ir idėinių.) trūkumų įunume-

i
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nydami. kad tai Balandžio Pir- 
mos:os išdaiga!, rink, k-jos sudė
tis tokia:

pirm. — Balvočius (pora kar
tų pravažiavęs Camarillo, “black 
mail” literatūros iš po skverno 
platintojas ir nepriklausąs LŽS- 
ga, nariai: Graužinis (ligonis, 
ir neprkl. LŽS-gai (ir Razutis) 
alokholikas ir LŽS-gos narys). 
Tai ši neteisėta, Kuprionio pas
kirta ir net dviem nenariais pras 
Liesta. komisija “rinks” LŽS-gos jg* 
C. V-bą ir kt. organus!..

Žinoma, šiai “koronerinei ko-1 
misijai” balsų sakičiuoti jau ne
reikės: ji tik perkels tą patį la-’ 
voną į naują karstą, o žmonijai, 
ir toliau tokia “Žurnalistu sąjun . 
ga” bus nernoma, nes Quod non , 
ėst in aetis, non est in mundo 
(ko nėra bylose, to nėra pašau-1 
lyje)

Tai matote, kaip sėkmingai 
Šėtonas tvarkosi su pavargusia

i i
Vaidilos Ainis j

žmogaus teisių senatą prie tarp-
| tautinio teismo, kuris turi išs- 

i į pręsti kurios nors valstybės ar
ba komiteto pareiškimus pagal

■

*
-V 
i
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T d piliečių sutarties 28 str. Be to, 
£ mes apeliavome į tarptautinę 
R į nutartį pasirasiusias valstybe* 
b pasiduoti sutarties 41-me straips 

nyje numatytai kontrolei. Be tų 
ji institucinių sprendimų, sutartis 

d pasilieka materialine teise, ne
turinčia įvykdymo galimumų, 

j Jei kas nors ir įsipareigoja, bet 
r ginasi nuo jų įgyvendinimo, tu- 
3 į ri sutikti su priekaištu, kad jie 

HI apgaudinėja pasaulio viešumą ir 
į savo valstybės piliečius.

Mūsų uždavinys yra suteikti 
tam reikalavimui galimybę bū 
ti išgirstam. Reikia dokumen
tuoti nuolatinį neatkreipimą dė
mesio į žmogaus teises sutartį 

| Į pasirašiusiose valstybėse. Lais- 
) vų kraštų vyriausybės, kurioms 

mūsų nariai Ipartijos turi įtaką, 
turi politinių ir ūkinių priemo
nių, kurios gali būti įjungtos 
kvoje, įvyvendinant žmogaus 
teises.

Tarptautinėse derybose reikia 
be klaidingai suprantamo atsiž
velgimo j tariamą derybų part
nerio jautrumą aiškiai padaryti 
neatskiriamą ryšį tarp humani- 

. ] tarinės srities pažangos ir ūki- 
fr'j, įj! b6* politinių santykių.
■■H

nustebtos saugumo, politinių ir 
ūkinių aspektų. Po Madrido tu
rėtų sekti ypatingų tautinių ir 
tarptautinių teisės apsaugos sis
temų sukūrimas su teise indivi
dualiems skundams. Be to, rei
kėtų kalbėti apie įgyvendinimą 
tautinių mažumų teises į Įaisvąą 
kultūriųį išsiskleidimą ir jų kal
bų vartojimą auklėjime ir pa
maldose.

Kompetetingas Pasaulio Kri
kščionių Demokratų Unijos ko
mitetas savo posėdyje Vienoje 
1980 m. kovo 28 d. reikalavo su
stiprinti parlamentarinę Krikš 
čionių Demokratų Partijų ini
ciatyvą ir laimėti viešąją nuo
monę kovoje dėl žmogaus tei
sių apsaugojimo. Žmogaus tei
sių klausimas turi stipriau įsi
galėti gyventojų, ypač jaunimo, 
sąmonėje. Krikščioniškosios par
tijos turėtų savo kraštuose rū
pintis tuo, kad svorio centras bū
tų nukeltas į jaunimo žmogaus 
teisių auklėjimą. Atitinkamos 
1974 metų UNESCO rekomen
dacijos dar nėra švietime įvyk 
dytos. Turi būti pažadintas jau
nimo nusiteikimas asmeniškai 
angažuotis už tas teises, kurios 
turi būti padarytos žmogaus po
litinio auklėjimo branduoliu.

(Bus daugiau)

Pn> Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveiksiy galeriją

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOJIMAS

’•uotą tiktai šeši, bet kad nekro- generacija .
loguose, kronikose ar istorinėse
apžvalgose reikėtų būtinai nu- :
rodyti asmenų gimimo bei miri-1 ........................ ~
mo pilnas datas ir vietas (t. p. ' kietijos kancleris Schmidt įtiki- Į .. abie-ų sutargų po&litlgkai 
ir įvykių), tai str. autorius apie no Saudi Arabijos valdovus, kad 
tai nutylėjo; gal jis ir nežino, į siaurės Atlanto Sąjungos vais
iom tos datos reikalingos? Jų pa tybės negali pardavinėti ginklų •

iš narių-kandidatų. sigendama beveik visoje mūsų 1 arabų valstybėms. Toks esąs 
Taigi, tokie žurna- susitarimas.

si malinius reikalvimus. Bet

Machine.

DR. GŪENTER WETZEL

(Referatas, skaitytas Europos Krikšc. Demokratų Unijos 
, * kongrese Lisabonoje 1980 m. birželio 25 d.)

(Tęsinys)

VI
- ~ _ xr j Helsinkio baigiamojo akto tiks— Teigiama, iog Vakani \ o- k . . . . . .. .T _ J c...... . lų įsaiskmimas ir įpareigojimai

I — . • re . • • • szW •
anie Saudi Arabijos valdovus, kad ., , , .J " , , . /1 ’ ’ _ . išreikalauti daugiau negu lig

šiol. Buvo klaidą pirmoje Hel
sinkio konferencijos išdavų ’ pa
tikrinimo konferencijoje Belgra- 
de derybose neišlaikyti savo nu
sistatymo dėl nepakankavo VII 

; principo paisymo. 1978 m. kovo 
! 3 d. Belgrado baigiamasis aiški
nimas, kuriame nė žodžiu nebu- 

: vo paminėtas žmogaus teisių 
I klausimas, lyginant su Helsin- 
į kiu, buvo užgaulus žingsnis at- 
? gal. Tuo pasidarė aiškus komu- 
■į nistinių valstybių nenoras lai-
• kytis įsipareigojimų. Po to pasi- 
! darė nebeatpažįstami tolimesni 
į Vakarų Europos valstybių pri- 
J minimai Helsinkio nutarimų iš- 
‘ pildymo reikalu.
j Jau minėtame 5-me kolokviu

me Frankfurte vienas diskusijų 
dalyvis pasakė, kad Rytų Euro
pos valstybės visai neturėtų pa- 

’ sirašyti tarptautinių sutarčių, 
nes jos negali išpildyti pareigų.

; Ta pati mintis pasikartojo vie-3 
j šose diskusijose, taip" pat tvirti

nant, kad komunistinės valsty
bės negali būti jų uždaviniui 
įparei gotos. Ta ip pasakė Fede- 

; ralinės Vokietijos Respublikos 
; valstybės reikalų" vedė jas social

demokratas Egonas Bahras, kad 
. šaudymo paliesimo sustabdy

mas prie vidinės vokiečių sienos
• negali būti derybų dalyku, ka- 
; dangi tai paliečia tai, kas VDR

yra savaime suprantama. Bet 
Rytų Europos valstybės sutartį 
pasirašė. Jos tuo sukėlė tam tik
rą efektą ir gavo atpildą pvz. 
Helsinkio Baigiamojo akto 1-me, 
krepšyje. Jei komunistinės vals-v

Politiniuose nesutarimuose le
miamas yra mobilizavimas vie 
sumos žmogaus teisėms garan- 

; tuoti ir skatinti visoje Europo- 
j j e. Mes turime rūpintis, kad Va- 
j karų ir Rytų Europoje gyven

toj ai būtų supažindinti su Hel
sinkio baigiamojo akto postula- 
tais ir vyriausybių tarptautiniai 

{ rišančiomis pareigomis iš abie- 
’ jų tarrptautinių sutarčių- Sovie

tų Sąjunga jau painformavo, 
jos kad suplanuotoje antroje Euro-

turi būti pastatytos prieš alter-Jpos Saugumo ir Bendradarbiavi 
natyvą: arba savo režime ga-j mo konferencijoje Madride šių 
rantuoti palaipsniui daugiau' 
laisvės, arba parodyti savo sis
temą kaip žmonėms priešišką. ,

XX Europos krikščionių de
mokratų kongresas Berlyne sa- Į 
vo 1978. m. birželio 7 dienos at
sisveikinimo rezoliucijoje yra 
pareiškęs, kad baigiamųjų aktų, j 
konvencijų ir sutarčių pasirašy- 
tpas pasirodo kaip melas, jei nė
ra rimto tikslo ^garantuoti lais
vės, kada vietoje jos yra nežmo
niški užtvarų įrengimai prie ko
munistinės valstybės sienos kaip 
pastovus laisvo judėjimo teisės 
paneigimo simbolis- Derybos dėl

lAAMnca K the place that la m«4e 
out at dreanu. And, U.S. Savin#* 
Bond* haw been helping to make 
bajw dreams oorhe true fof yearn, 

No-w, Bondi mature in leas than 
Hr yaara That means your dreams 
Ah aw true farter than ever before, 

You can buy aharea in your parti
cular dream bv joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
landai-Month plan wk*re you benk.

Hefbrw you know <c. vour America n 
Lėu «nll b* a reality. ’

lake stock ii

metų lapkričio mėnesyje nusi
ginklavimo klausimas turi būti 
vyraujanti tema. Sutartį pasira
šiusių valstybių vyriausybės turi 
nuspręsti, ar toji tema iš viso 
turi būti svarstoma Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
padarinių įvertinimo konferen
cijoje. Madride Rytų Europos 
valstybės neturėtų būti atleistos 
nuo VII principo ir Helsinkio 
3-jo krepšio apsvarstymo. Prie
šingai deryboms Belgrade, žmo
gaus teisių įpareigojimo nesilai-1 
kymas turėtų būti pateiktas aps
varstyti ir pasiūlyti toliau ve- 

tokių sutarčių pasirodo tik kaip 
propaganda arba tik kaip prie
monė gauti daugiau 
kitose politinėse arba 
sutartyse.

Kadangi formalios 
teisių garantijos 
tarptautinėmis sutartimis, rei- - 
kalinga sukurti veiksmingą ir iš
samią teisių apsaugos sistemą 
kaip tautiniuose, taip ir tarptau-- 

j tiniuose rėmuose. Tik čia pasi
rodo pasirašančių valstybių va-" 
]*-os rimtumas. Todėl reikia pa^-' 
veikinti Pasaulio Krikščionių 
Demokratų Unijos ir įvairių vy-į 
musybių reikalavimą paskirti 
Jungtinėse Tautose aukštąjį 
žmonių teisėms komisarą. Sovie 
tų ambasadoriaus Jungtinėse 
Tautose Olego Trojanovskio pa
reiškimas, kad žmogaus teisių 
įgyvendinimas nėra Jungtinių j 
Tautų organizacijos reikalas, yra 
apgaulingas ir pažymėtinas.

Piisimenu Berlyne po visos 
eilės institucinių sprendimų mū
sų pasiūlytą reikalavimą geriau 
garantuoti žmogaus teisių įgy
vendinimą. jas jungiant vieną 
su kua. - Europos Krikščionių 
Demokratų Unija pasiūlė Įsteig-

I 
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nuolaidų 
ūkinėse

žmogaus 
negaunama

I

dantieji nutarimai. Įtempimo 
atpalaidavimo politikos žmogiš 
kosios dimensijos neturėtų būti

siu saugotojos ar net kovotojos.a 
jos turi būti paragfartos laikytis 
įpareigojimų. Tuo iš nieko ne- ti tarptautinį teismą žmogaus 
reikataujama tuojau pildyti mak teisėms arba bent, mažiausia.

They call it
“The Overnight Wonder* 

for constipation.
An? you ttnccMWortabk* with vow laxative? Then meet 

the little white pill they evfl The Overnight Awt
f»HT bedtime yowr

own rhythm. (X?erh^jhi. Soln the morning. you*te
back on the bright side. Comfortably! K's 
a good feeling.

What is 'The Overnight Wonder"? 
Ex-lax* fMls. That’s right— pit Is from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only ** rtirrctrd

SADATAS NORI RADARI
NIŲ lėktuvų

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Anwar. Sadatas pareiškė, 
kad Egiptui būtinai reikia turė
ti kelis didelius radaro tinkins 
turinčius lėktuvus, kokius šian
dien turi Satidi1 Arabija.

Tuo reikalu Sadatas kalbėjosi 
su respublikonų daugumos vadu 
Senate Howard Baker?* Jis aiš- ' 
kino, kad Egiptui tokia apsauga 
būtinai reikalinga, nes kitaip 
bet kurios valstybės priešai gali 
įsiveržti į Egiptą. Sadatas nori, 
kad tuos radarinius lėktuvus 
valdytų Egipto lakūnai. Jis ne
nori, kad juos valdytų amerikie
čiai, kaip kad daro Saudi Ara
bijoje. Sadatas nenori, kad ame
rikiečiai gintų Egiptą. Tą gali 
atlikti Egipto kariai. Amerikie
čiams tektų tuos karius apmo
kyti, kad jie galėtų radarinius 
lėktuvus gerai valdyti.

Rest Easy A
With Sleep-Eze'. \ 

> The gentle ingredient in i Sleep-Eze helps you get i 
7 a good night's sleep, and 
I wake up refreshed. Use j 

only as directed.

Turkey For Dinner
■ ■ by Martha Lo^an

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

To make the rings, core 6 small red-skinned apples and slice 
Into 12 half inch slices, saving the tops and bottoms for the 
Apple-raisin Stuffing. Brush slices with fe«aon juice and place 
in a shallow baking dish. Combine the grated peel from ona 
lemon and the price from half a lemon, 1/2 cup water, 1/4 
cup each granulated and brown sugars, 1/4 teaspodfe cinnamon* 
and 1/8 teaspoon each ground cloves and nutmeg, bring to a 
boil and simmer about 10 minutes. Pour over apf)le sixes 
Bake with the meat in a 375°F. oven 20 to 25 minutes. Cut 
rings in halw and arrange around roast with sprigs of parsley, ’

Apple-raisin Stuffing *
Yield; 4 swings (4 cupd

1 *Mlg, b**Mt
k 1 teaspoon grated tSWiffa 1 

l*el j
Juice from grated

orange plus water , 
to make 1 cup 
liquid

m
3

bread cubes for 
stuffing

tup diced red apple ,
(tmpared)

cup nrim
UbtespMDS wilted

batter

taąrediente and «M to bread cubes. Toss to combine Ptam 
mixture in a 1 quart casserole, rubbed with butter Baka 
uncovered with roast in a 375°F. oven for about 30 rmn’atao. J

2 — Naujienos, Chicago, IB. Thursday, April 30, ill.'J



J. ŠARAPNICKAS

TIESA NĖRA ŠMEIŽTAS
(Tęsinys) me, kad ekskursiją į Lietuvą

Iš šio D. Kamantaitės pasiaiš- ’ . H !u ‘ e nfe,do <YFR> I
kinimo atrodo, kad ji iš tėvų ' “loksl*v‘ai- Nuo pragarobaus- 
bei senelių pasakojimų, iš pabu-1 mėmis ^liucijų
vojilno ateitininkų stovyklose ir 
kursuose Dainavoje, kur kuni
gai Yla bei Pugevičius, dr. Vy
gantas ir kiti aiškino apie LKB 
Kronikas ir kitą pogrindžio spau
dą, bus užaugusi patriote lietu
vaite ir kovotoja už Lietuvos 
laisvę. Bet paėmus “Gimtojo 
prasto” p— 
laidą,, visas Dainos Kamantaitės 
pasiaiškinimas pavirsta tikra 
neteisybe. Tc’ks savęs teisinimas 
ir VLIKo pirmininko kaltinimas, 
paskaičius “G. Krašte” jos pane-

. girikas apie okupuotos Lietuvos 
universitetą? verčia i 
kokį menką" supratimą ta mer- I 
gsitė turi apie okup. Lietuvos 
tikrąją padėtį.

Pavergtos Lietuvos lietuviai 
tokį Dainos Kamantaitės inter
viu “Gimtajame Krašte” vadina 
“Raudono ridiko sapaliojimu”. 
Gėda skaityti tokį PLB pirmi-! tų lietuvių jaunimo 
ninko dukros Dainos okupanto 
išgyrimą “G. Krašte”, nes oku- na į savo bučių. Patriotų lietu-! £)cs 
pantas nepraleis progos pači- vių jaunimas žino, kad Lietuva! įaj 
tuoti tokias pagyras. Progai ’— .... >•.
pasitaikius, Okupantas pažymės, -1 
kad PLB vado dukra pritaria spaudą, tiek dvasiniai, tiek me- 
dabartinei Lietuvos padėčiai. ‘ “

Pasirodo, kad atsiranda ir t vergto lietuvio žodis dėl žaurios ' Įan], 
pritarėjų tokiai LB-nės vadovų , okupacijos yra griežtai baudžia- T i v ii ’ . 4. • v “ L -T • * ’ -• - . • ’ z .

g£n. Petronio globoje Aleksand- Į 
i|įs Dapšys iš Los Angeles, CaL, 
rąšo “Darbininke” (1981 m. ko
vę 6 d. Nr. 10), kad jis pritaria 
tpkiam jaunimo viešėjimui. 
Reiškia,, sutinka, kad būtų gi
liama Tarybų Lietuva. Be to, jis 
siūlęs, kad p. Gečytė iškeltų 
dr. Bobeliui' Lietuvių B-nės gar
bės teisme bylą. .

- Į Ir “Gimtasis Kraštas” (Tėviš- 
kėš, draugijos- oficiozas) užtaria

1980 m. gegužės 22 d. į

Į iki... siūlymų nutraukti aukas 1 
, vienintelei išeivijoj gimnaz’jai. j

Laimei, išeivijos jaunimas to- ' 
i kios kanibališkos globos sten- ■ 
giasi kiek galėdamas išvengti. ■ 
Jaunoji karta supranta, kad be 

' bendravimų su tautos kamienu,' 
su jaunimu tėvų žemėje, ha 
nuolatinių ryšių, paramos iš Lie
tuvos jiems nelemta išlaikyti 
savo etninio savitumo ir 1.1.” 
(“G.K.”, 1981-III-5 d., Nr. 10.)

Niekas nevaržo lietuvių jau
nimo vykti į okupuotą Lietuvą ; 
pasimatyti su giminėmis. Ne*

, , vien veiksniai, bet ir patriotai ipagalvoti, . ... , , • I
į lietuviai yra pnesmg, kad jau- i 
nmas vyktų į c'k. Lietuvą gen. Į 
Petronio, Sovietų agento, globo- į 
je ir priežiūroje. Patriotų lietu-J 
vių jaunimas žino, kad Lietuvos ’ 
okupantas net ir šaukšto sriubos į 
niekam veltui neduoda, jei iš to! m?ninko darbai nepalinka Lie- 
nenumato naudos. Todėl, patrio-; tuv0 okupantui ir čia- esan- 

Scvietų - tjcrns* jy tarnams, kurie siūlo
agentas gm. Petronis nepagau-Į dr Bobelį traukli LB_nės g,r. 

: bes teisman. Ir už ką? Gi, už 
, , kad VLIKo pirmininkas

yra okupuota Sovietų ir ten lie- priešingai pasisakė dėl PLB pir- 
tuviai neša sunkią vergijos prie- • mininko Vytauto Kamanto dūk- 
dlTMiita tipV dvn<inini fi/iV I , .. T > i i-j ros Dainos ir kito LB nes d del o 
džiaginiai. Bet koks ištartas pa- šulo A Gečio. dukrc-s Aušros __ ir _ i > i • m * _ • t

j __kymosi okupuotoje Lietuvoje 
į tais metais, kada Lietuvos oku-

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

dųkj^;^gšriągeį^.S§VA6i^^enl° 1 mūs ir\iig?ėms metams siunčia
mas į vergų darbų lagerius — 
Sibirą. Jaunimas, už dalyvavi
mą su tėvais sekmadienių pa
maldose, yra terorizuojamas ir- 
neleidžiama siekti aukštojo'; 
mokslo universitete.

VLIKas ir dabartinis jo pir-; dvi veiklios Kanados lietuvaitės, 
alininkas dr. K. Bobelis visais! Tas čia vadinsiu Rūtele ir Mė- 
galiinais būdais deda pastangas, į tele. Jos išvyko okup. Lietuvon 
aukoja brangiausią laiką, išlei- > savo lėšomis ir jokiomis “Tėviš- 
džia stambias savo asmeniškų Į kės ’ draugijos privilegijomis 

t , pinigų sumas, bevažinėdamas! nesinaudojo. Reikia žinoti, kad
tą 'jaunimą, kuris, kaip Daina i po .laisvojo pasaulio kraštus, okupantas ir jo budrūs agentai 
Kamantaitė ir Aušra Gečytė, [ skelbdamas Sovietų okupuotoje turi aPie kiekvieną atvykstantį 
virkšta į okupuotą Lietuvą So- Lietuvoje lietuviams daromas' turistą jau iš anksto surinktas 
vietų agento gen. Petronio glo- žiaurias skriaudas ir prašyda- j jiems reikalingas žinias. Jie ži- 
tšjbn. Cituoju: “Tik prisiminkite, mas pagalbos Lietuvos laisvini-Į nojo ir apie tų lietuvaičių veik- 
šokių bauginimų, šmeižtų, ko- mo darbams. , lą Kanadoje, jaunimo tarpe. Pa
ktų bukaprotiškų akcijų1 griebia- Be abejo', šio judraus ir dide-• "al okupanto pažiūras, jos buvo 
si “veiksniai”, išgirdę, sakysi- lio patrioto lietuvio ir VLIKo pir- ■ ne

pantas švenlė jubiliejinius 40 
metų Lietuvos “išlaisvinimo” iš 
kapitalistų priespaudos metus.

Prieš Ketvirtąjį Pasaulio’ Lie
tuvių Jaunimo kongresą, į oku- 

Į puotą Lietuvą buvo nuvykusios

žiaurias skriaudas ir .prašyda--j jiems reikalingas žinias. Jie ži-

V.

tops

■-Yourdd^sconstant scratchln^can lend to 
serious sLin problems, needless sullei ing and 
expense. Get Veterinarian-tested 
SUl.HMH-'.Nh W a paiiJess. clear I 
frantic sčratčlnu^. s’-1 eodfm-* 
sores, cuts, hot spots and ec/»-i 
sp*cial dog germs t hat home r< 
kill. Get St \n. Aim i n a : 
medical ion.

Read • inbel C 1981 COMBE Inc I Į I

SULFODE^H DOG SKiN MEDICATION

lą Kanadoje, jaunimo' tarpe. Pa- 
» (Tai oVn na rJn tio rri ii toc? -inc Vmixtq

košei”.

šios dvi lietuvaitės leidimą 
gavo, o trečiosios lietuvaitės, 
vadinsiu Rožyte, buvo atmestas. 
Trečioji lietuvaitė buvo labai 
veikli, baigusi aukštąjį mokslą

Kanadoje. Tai buvo tikra Žemai
tijos dukra.

Nuvykus toms veiklioms lie
tuvaitėms i okup. Lietuvą pasi
matyti su giminėmis, tuoj prisi
statė ir “G.K.” reporteris su 
šypsena ir foto kamera, ir ban
dė pasigauti jas ant komunisti
nės meškerės. Bet tos Kanados 
lietuvaitės — Rūtelė ir Metelė 
griežtai atsisakė su juo turėti 
bet kokių pasikalbėjimų, nes jos j 
lankančios tik savo gimines. I

Tik tokios lietuvaitės, gimu
sios'Kanadoje ir baigusios aukš
tuosius mo'kslus, gali daug pa
gelbėti pavergtiems lietuviams, 
nes jos nėra susitepusios su Lie
tuvos okupanto agentu gen. Pet
roniu.

Kiekvieno patrioto lietuvio 
pareiga yra remti VLIKą ir AL- 
Tą, nes šie veiksniai yra svar
biausi kovotojai dėl Lietuvos ir 
lietuvių laisvėj Kiekvieno pat
rioto lietuvio pareiga yra ginti 
žodžiu ir raštu VLIKo' pirminin
ką dr. K. Bobelį nuo nepagristų 
piktos valios žmonių šmeižtų.

Reikia remti Naujienas, nes 
šis dienraštis talpina straips
nius, nukreiptus prieš Lietuvos 
okupantą ir jų agentus.

• • (Pabaiga)

PATS SKAITYK IR DAR 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

KI-

KULTCRINIS BENDRAVIMAS 
TARP IŠEIVIJOS LIETUVIŲ

Siekiama išplėsti tarp atskipį 
kraštų lietuvių išeivijoje pasi
keitimą knygomis, plokštelėmis, 
gaidomis, muzikos juostelėmis. 
Tokio pasikeitimų tinklo organi
zavimu yra susirūpinusi PLB 
Kultūrinių reikalų komisija. Ši 
komisija dabar rūpinasi išleidi
mu istoriko Vincento Liulevi- 
čiaus knygos: “Išeivijos vaid- 

į muo nepriklausomos Lietuvos 
gyvenime”.

PLATI PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENŲ APIMTIS

II-s?os Pasaulio Lietuvių Die
nos įvyks 1983 metais Cnicago- 
je. Jose bus šie atskirti rengi
niai: Vl-is Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, VI-oji 
JAV ir Kanados Lietuviu Dainų 
šventė, Pasaulio lietuvių spor
to žaidynės, V-ojo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso atida
rymas, meniniai, kultūriniai ' ir 
kiti renginiai. II-sias Pasaulio 
Lietuvių Dienas ruošia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Val
dyba, talkinama specialaus Pa
saulio Lietuvių Dienų komiteto, 
kurio pirmininkas dr. Antanas 

i Razma; jo pavaduotojas Bronius 
Pranešame, kad BALFo tri-! Juodelis; Yra sudaryti II Pa- 

metinis 20-asis seimas vra sau-j 
kiamas Southfield, Mich., prie. 

(Detroito, 1981 m. spalio 24-25! 
: dienomis Dievo Apvaizdos para-!
pijos salėje, 25335 W. Nine Mile j 

/Road. (Southfield yra Detroito 
į primiestis.)

.tfijuęti. Stipendijos dydis —4QpO 
dolerių.

Kandidatus stipendijai gali 
pasiūlyti kiekviena liet, jauni
mo organizacija iš bet kurio pa
saulio 
minas 
Rašyti 
nušas,

MASKVA ABEJOJA LENKU 
IŠTIKIMYBE

kontinento. Siūlymo ter- 
— 1981 m. birželio 30 d. 
šiuo adresu: Mrs. E. Jo- 
4006 S.

Jau laikas ruoštis 
BALFo seimui

I 
! 
i 
i

Sovietų korespondentų prane
šimuose iš Varšuvos, kuriuoss 
skelbia of.siali telegramų agen
tūra TASS, galima. pastebėti 
Maskvos susirūpinimą dėl pa
dėties Lenkijoje komunistų par
tijoje. Kremlius, aišku, norėtų 
kad lenkai suprastų “politines 
realybes, atsiradusias po Antro
jo pasaulinio karo”, ir kad len
kų partija tvirtai laikytųsi mark 
sizmo-Ieninizmo. TASS kores
pondentas sako: “Iš kiekvieno 

; komunisto dabar reikalaujama 
kovingumo, drąsos, ginant par
tiją ir jos ideologiją. Partijoje 
negali būti vietos svyruojan
tiems žmonėms, kurie yra abe
jingi politiniu atžvilgiu”. , .

Ši pastaba rodo, kad Lenkijos 
komunistų partijos viršūnėje 
esama. Maskvos požiūriu nepaii- 

. kimų žmonių. Iš antros pusės, 
sovietų kariuomenės laikraštis 
“Raudonoji žvaigždė” (1981/IV 

,14) sako, kad Lenkijos karinės 
pajėgos yra pasiruošusios ginti 
savo krašto • komunistinę . sant
varką. ir ątlik-ti “kąriniai — inter 
nacionalinę” pareigą. Straipsnis 
“Patriotų atsakomymė” siekia 
užtikrinti sovietų - karius, f kad 
lenkų kariais galima pasitikėti.

ŠOSTAKOVIČIAI PASIRINKO 
L’- 7 -LAISV? ■

Pasižymėjusio • sovietų kom- 
zitoriaus Dmitri šoštakovičiaus 
sūnus Maksimas, kuris buvo at
vykęs su Sovietų radijo simfo
niniu orkestru koncertuoti į 
Vak. Vokietiją, paprašė politi
nio prieglobsčio. Kartu su juo 
Vokietijoje liko ir dirigento 19 
m. amžiaus sūnus Dmitri šošta- 
kovičius to orkestro pianistai

Po koncerto Fuert mieste, ne
toli Nurenbergo, abu mužikai, 
tėvas ir sūnus, atvyko su orkes
tru į viešbutį Nurenberge, o po 
to nuėjo į policijos nuovadą ir 
paprašė leidimo iiktjj Vokietijo
je. Prašymą svarsto'valdžios įs
taigos Bonnoje. ' ' ■

šoštakovičiąi planuoja apsigy 
venti JAV- 7 jį-

- ■ (Iš E; Lietuvio) -

! šaulio Lietuvių Dienų organi
zaciniai nuostatai.

V. KAŠUBOS MEDALIAI

Skulptorius Vyt. Kašuba su-
* kūrė keletą Lietuvos valdovu 

medali jonų.' Pradėjęs nuo kara
liaus Mindaugo, .vėliau, perėjo 
prie Lietuvos kunigaikščių. Kul
tūros Židinį Brooklyiie dabar 
jau puošia penki medalijonai: 
Mindaugo, 'Gedimino Algirdo, 
Kęstučio ir VytaĮito.

Vyt. Kašuba dabar pradėjo 
naują- medalijonų ciklą, skirtą 
Vytautui-. Didžiajam. Pirmasis 
40 cm dianetro vaizduoja Vy
tautą, laimėjusį Žalgirio mūšį. 

. To medalijono yra nulieta kelio;
• lika egzenpliorių, kad juos galė- 
j tų įsigyti Įvairios liet, instituci1

jos.

STUDIJUOPA TAPYBĄ :

Poetė Žentą Tenisonaitė — 
Hellemanns, gyvenanti Belgijo- 

! je, susidomėjo tapyba ir įstojo 
Prašome visus sudaryti atitin-. meno akademijon kaip laisva 

studentė.

STIPENDIJA LITUANISTIKAI

_ Emilija Jonušienė, muziko Jo
nušo našlė, savo vyro atminimui 
įsteigė kasmetinę Broniaus Jo
nušo stipendiją lituanistikai stn-

šeštadienį, spalio 24 d.:
9:30 vai. ryto —’ registracija,
10 vai. ryto ■— atidarymas.
Vakare -— iškilminga vakarie- 

nė ir meninė programa. į
Sekmadienį, spalio 25 d.:
10:30 vai. ryto — Šv. Mišios: 

Dievo Apvaizdos parapij os baž-1 
nyčioje — už gyvus ir mirusius' 
BALFo veikėjus.

Po mišių — paskutinis seimo 
posėdis ir seimo uždarymas.

• Platesnė informacija bus pra- ‘ 
'nešta vėliau.

Seimą globoja ir ruošia Dėt- į 
roito BALFo direktoriai — Jur- '■ 
gis Mikaila ir Rožė Ražauskienė, Į 
talkininkaujant skyriaus valdy 
bai.

kainus planus, kad seimas būtų 
kuo skaitlingesnis. Taip pat ga-1 

(lima iš anksto pasitarti dėl sei- 
:mo atstovų paskyrimo.

BALFo Centro Valdyba

nt 
skin

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

• >

404 puslapių. Persiuntimas $1.
D. KUHLMAN, B.S., Regtitrootai vslrttalnkw

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ -
MARIJA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

BBHBIJfflliBIBlIBBIBMBIBIIIIffl
| JA Y DRUGS VAISTINĖ* j

■ 2759 W. 71at St, Chicago, UI į_
H . 4 BŪFE5TINGAI IBPILDCiMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- UI

■
 DUMYNAI • KOSMETIKOS R22KMEN

_ Atdara šiokiadieniais nno
H > vaL ryto fld 10 vaL vakaro.

f
I A Į

Si

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensfą, 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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

> V1ENIŠ0 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 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 86.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygoe gaunamos Naujienose, 1738 So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant peštu, pridėti dolerį persiuntimo maldoma.
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Kas tie “chirurgai”, kurie per- 
šriubuoja galvas?

Šia proga noriu pareikšti keletą pastabų vienam 
“Pasaulio Lietuvio” redaktoriui, būtent — Romui Kas
parui, SvilonĮ išvadinusiam vilku iš miško. Šis rašė jas, 
pasinaudojęs Chicagos “Sun Times” laikraščiu, parašė 
“Post Scriptum”, praeitųjų metų lapkričio mėnesiui skir
tame numeryje, apie kamarazauro atgautąją, galvą. Ką 
šiuo rašiniu Romas Kasparas norėjo pavaizduoti, tai 
tik jis pats ir jam panašūs tegalėtų pasakyti. Paskaičius, 
galvoji, nejaugi mūsų jaunosios kartos atstovų galvo
sena tokia lėkšta, kad drįsta .net laisvojo pasaulio lietu
vių žurnale spausdinti tokius pliauškalus.

Jis rašo, kad Chicagos “Sun Times” atspausdino pra
nešimą apie paleontologinę kontroversiją, supintą sukty
bėmis, apgaule ir asmeniškomis ambicijomis. Jis stebisi, 
kad paleontologai sumaišė tų gyvūnų galvas. Kokiam 
tikslui tokią “sensaciją” spausdinti “Pasaulio Lietuvyje”, 
LB-nės oficioze? Rašyti apie apotozaurus, kurie buvo 
pajėgūs dideliai virškinti, ir kad jie mažai protavo, nes 
turėjo riešuto didumo smegenis. Ir jau nuo 1'915 metų 
turėjo nešioti savo tolimo giminaičio ir kolegos kamaza- 
rauzo prišriubuotą galvą. Paskaičius šią jo aprašytą 
“sensaciją”, atrodo, kad stebėtis netenka paleontologų 
padaryta klaida, bet reikia stebėtis dėl peršriubavimo 
galvos su riešuto didumo smegenimis, tokiems rašėjams. 
kuriems atrodo, kad išeivijos politinės dinozaurijos iš
tryptas laukas.

Aprašęs tokią “istoriją”, Romas Kasparas prisimena 
Lietuvių Chartą, kuri Įpareigoja rūpintis Nepriklauso
mybe. Tai reiškia, rūpintis politine veikla,, o- ne vien tik 
kultūra. Rūpintis nepriklausomybe tokio draudimo nie
kas nėra skelbęs ir niekad nebus paskelbtas. Rūpintis, 
bet tai nereiškia steigti “Antrąjį VLIKą”, griauti Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Kitais žodžiais tariant, kurti nau
jus politinius veiksnius, nepaisant, kad jau yra Įkurtas 
pavergtosios Lietuvos pogrindyje Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas ir jau veikianti virš 40 metų Ame
rikos Lietuvių Taryba.

Rūpintis reiškia minėtiems veiksniams padėti veikti

laisvinimo veiklą. Rūpintis nereiškia, kad šalia minėtų « 
veiksnių, LB-nės vadai varstytų JAV-bių valdžios duris flj 
ir skelbtųsi, kad ir jie atstovauja lietuvius politinėje kJ 
veikloje. Toks sudvigubintas rūpinimasis yra ne tik ne- ■ 
benaudingas, bet gali būti ir kenksmingas. O kas liečia |S 
Lietuvių Chartos Įpareigojimą rūpintis Lietuvos Nepri- & 
klausomybe, tai mūsų geros valios ir didelė sąmoningos £5 
visuomenės dalis rūpinasi. Ja rūpinasi ii- visos egzistuo- 
jančios organizacijos, išskyrus komunistus. Rūpinasi b* 
Lietuvos Nepriklausomybe ir ta lietuvė senutė pensi & 
ninkė, kuri Vasario 16-osios šventės proga ALTai aukoja fiE 
savo sutaupytą dolerį. Tikrai, būtų didelė neteisybė sa- H 
kyti, kad ji nesirūpina. . ffi

Kodėl Romas Kasparas mano, kad VLIKas negali ii 
atlikti visų laisvinimo darbų? Kokių darbų? Bet jei ir 
taip būtų, tai reiktų jam padėti juos atlikti, o ne Įsteigti 
naują laisvinimo veiksnį. Be to, jam nepatinka ir darbo 
padala, nes, jo manymu, toks principas kaip kuolu daužo S 
JAV-se LB-nę. Mano nuomone, taip rašyti tegali tik tas, 
kurio galva yra “peršriubuota”. Žinoma, lieka tik vienas X 
klausimas, kas jam galėjo tokią “operaciją” atlikti? gT 
Aišku, kad šiuo atveju negalima kaltinti paleontologų 
padarius tokią “klaidą”. Būtų Įdomu tai sužinoti. Reikia 
manyti, kad sekančiame “Pasaulio Lietuvio” leidinyje Sį 
Romas Kasparas paskelbs tokius “chirurgus”. , JsF

Šiandien yra aišku, kad visi iškilę išeivijoje nesusi- M 
pratimai bei vykstančios erzelynės vyksta tik dėl to, kad B 
nebuvo paisyta darbo padalos. Kol šio principo buvo lai-. 
komasi, tokio sąmyšio nebuvo. Nepamirštamas prelato 
M. Krupavičiaus LB-nės vadovams pareikštas Įspėjimas: L| 
“Jei ji, Lietuvių Bendruomenė, JAV-se Įsivels Į politinę į m 
veiklą, ji save sunaikins”. - '

Lankytojai kreipia didelį dėmesį Čiurlionio kapui.
M. K. Čiurlionio paminklas Rasų kapinėse Vilniuje.Romui Kasparui VLIKas skaudina galvą. Mat, jis

nemato, kad VLIKas per 30 metų būtų nuvertęs kalnus 
ar kalnelius. Jis nemato jo Įmintų veiklosj?avyzdžių. Man 
rodos, kad Į VLIKo veiklą reikia žiūrėti sveika, o ne ser
gančia galva. Tik sveikos galvos gali matyti VLIKo ir 
jo įmintus darbo pavyzdžius.

Reikia sutikti ir su Romu Kasparu, jog ateities isto
rikai stebėsis, kad gyveno tokie, kaip jis, kuriems kaž
kas, kažkokios institucijos “chirurgai” peršriubavo gal
vas, kurie nesuprato VLIKo, nei ALTo veiklos darbų, nei 
jų Įmintų veiklos pavyzdžių, net kurie nežinojo, kad 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas buvo Įkur
tas okupuotos Lietuvos pogrindyje ir kuriam buvo su
teiktas mandatas atstovauti pavergtai. tautai. Tikiu, 
kad ateities istorikams nebus sunku susekti galvos per
šriubavimo “operatorius”.

iš Afganistano. Dabar Trečiojo Aną dieną man teko ilgiau 
pasaulio valstybės sudaro tarp- išsikalbėti su Indijos ambasado- 
valstybinį komitetą, kurio dar- Į riumi JAV-ėms K. R. Naraya- 
bas bus reikalavimas, jog rusai nan, kuris anksčiau buvo amba- 
taikingu būdu pasitrauktų iš! sadoriumi. komunistinėje Kimi- 
okupuoto Afganistano.

Thomas Jefferson yra-pasa
kęs, kad. geras valdymas yra at

A. Svilonis

virumas žmonėms. Kai Hitleris, 
apakęs vokiečių karo technolo
gijos pranašumu, nesuteikė iš 
rusų pavergtoms tautoms nepri
klausomybės bendram karui 
prieš Staliną, tai Stalinas, iš
naudodamas turkių tautų auto
nomijos ilgesį, gavo geriausius 
kovotojus prieš vokiečius ne kur 
kitur, bet Azijos gilumoje. Po 
Antroje? pasaulinio karo rusai 
pataikavo savo mahometoniš- 
kiemš sąjungininkams. Tačiau

J joje. Indijos valdžia žino ir su
pranta, kad rusai yra okupavę 
Baltijos valstybes. Tie patys he-^ 
sulyginote pasaulio principai 
taikytini ir Baltijos valstybių 
laisvės kovai. K. R. Narayanan 
gerai žino lietuvių kalbos gimi
ningumą sanskrito kalbai ir do
misi lietuvių kultūra. Jo many
mu, Lietuva neišvengiamai bus 
vėl laisva.

Taigi ne vien tik Vakarų vals
tybių tarpe Lietuva, turi drau
gų. Lietuva turi gerų draugų. 
.Azijoje ne vien dėl laisvės prin
cipo, bet ir dėl savo individua-

Indijos premjeras Jawaharlal 
Nehru, kuris vadovavo Indijos 
valstyljci jos nepriklausomybės 
ankstyvuose metuose, suformu
lavo Trečiojo' pasaulio idealą — 
nepasidavimą pasaulio išvysty
toms valstybėms ir ėjimą savo 
neutraliu keliu. Dabar šis -Tre
čiojo pasaulio judėjimas vadi
namas nesulygiuotumu ir jam 
priklauso 94 valstybės su 3i/> 
bilijono žmonijos. Praetais me
tais šios valstybės priėmė tris 
principus. Pirmas yra atitrauki

mų iš svetimų teritorijų. Antras 
yra ekonominės talkos davimas 
ir ėmimas be politinių išskaičia
vimų. Trečias yra laisvė kiek
vienai tautai pasirinkti savo po
litinę sistemą. Tų principų pa
grindas yra žmonijos vystyma- 
S’s į tautines nepriklausomas 
valstybes.

Sovietų Sąjungos užpuolimas 
ir okupacija neišsivysčiusios 
valstybės Afganistano sukėlė 
protesto bangą tarp Trečiojo 
pasaulio valstybių. Indija parei-

dabartinis Afganistano okupavi- linės kultūros. Dar gi JAV ir 
mas ii- naikinimas atvėrė Azijos ‘ Kinijos politinio suartėjimo pa-
tautoms rusų grubų išnaudoji- Į gilime Lietuvos laisvės perspek- 
mą ir nesiskaitymą su kitais į tyvos vis daugiau šviesėja. Anot 
žmonėmis. Į K. R. Narayanan posakio man,

Šiandien Sovietų Sąjunga ne- Į po Antrojo pasaulinio karo vi- 
drįsta atidaryti antro fronto' so's kolonialinės imperijos su- 
Lenkijoje, nes ji yra įstrigus j byrėj o taikiu būdu.

mas visų užsieninių karinome- kalavo. jog rusai išsikraustytų Afganistano.

Afganistane. Atrodo, kad maho
metonų pasipriešinimas prieš 
rusus Afganistane ir visame 
mahometonų pasaulyje, remia
mas nesulygiuo'tų tautų, gali 
priversti rusus pasitraukti iš

Man regis, kad Vyriausiam 
i Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
atsidaro naujas laukas informa- 

' cijos darbui. Dabar azijatų švie
suolių yra daug Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir mes turime

KATYNO ŽUDYNIŲ 
MINĖJIMAS VARŠUVOJE

‘ Pravdos" (1981. IV. 15) laik
raštyje buvo atspausdintas Var
šuvos korespondento pasipikti
nimas, kad lenkai suruošė Katy-

■ no žudymų minėjimą, kur da- 
j lyvavo 2000 žmonių. Minėjimas

įvyko Varšuvos Powarzki kapi
nėse, kur pagal Sovietų komu
nistų part jos o: ganą “antisocia- 
listinis ir kontrevoliucinis ele
mentas suruošė antisovietinę or- 
?Įią”-

Pranešime, sakoma, kad mi
nėjimo kalbėtojai kaltino rusus 
dėl Lenkijos karininkų nužudy
mo karo metu. Esą m nėjimo or
ganizatoriai panaudojo hitleri
nę verslą lenkų belaisvių masi
nėms žudynėms pavaizduoti.

Rusai vis. dar bando suversti 
Icalte vokiečiams už Katyno žu
dynes.

DEMONSTRACIJOS 
GRUZIJOJE

“The Obsemmr” (1981. IV. 12) 
praneša, kad kovo 23 ir 30 d. 
Gruzijos sostinėje Tblisi įvyko 
demonstracijos, kuriose dalyva
vo per tūkstantį studentų. Jie 
protestavo prieš naujas rusifi
kacijos priemones, dėl kurių yra 
kaltinamas Gruzijos komunistų 
partijos sekr. Eduard Ševardna
dze- . .

Susirūpinimas dėl nacionali
nės politikos Gruzijoje tęsėsi 
nuo-1978 m. balandžio mėn. de
monstracijų, kada naujoje kons
titucijoje gruzinų kalbai buvo 
suteiktos teisės egzistuoti lygic-

■ mis su rusu kalba.

Pastaruoju la’ku-^Va^rfus pa
siekė 365 Gruzijos2 intelektualų 
pasirašytas laiškas, adresuotas 
prez. Brežnevui ir Ševardnad
zei, kuriame'sakoma, jog Gru
zijos mokyklose vyksta sustiprin 
ta rusifikacija. Tas veda prie 
“gruzinų tautos teisių, , kurios 
buvo laimėtos kovoje prieš ca
rizmą, praradimo”.

MIRĖ F. NEVERAVIČIUS

Balandžio 17 d- Londono ligo
ninėje po sunkios operacijos mi
rė rašytojas Fabijonas Neveravi- 
čius.

Velionis paliko liūdinčią žmo
ną Londone ir dvi dukteris, gy
venančias užjūryje.

(Iš Eur. lietuvio)

— Aktorė Ann Jillian-Nausė- 
daitė pareiškė, kad jos vyrui, 
buvusiam Čikagos policijos tar
nautojui Andy Murcia, NBC-TV 
pasiūlė sukto policininko rolę 
“Gangster Chronicles”* vaidini
me, tačiau jis atsisakė.

su jais palaikyti glaudesnius ’
ryšius savo krašto laisvės kovai.

Juozas Nendriūnas

f 1..

NEREIKIA GARSIAI KALBĖTI
(Tęsinys)

- Sausio 9 d. buvo susidurta dėl Mikuliškių, 
sausio 17 d. — prie Rudominią, sausio 18 d. — 
ties Smarginėm, sausio 31 d. — prie Vornių, va
sario 2 d. — apie Jasūnus. Tuomet generalinis 
policijos šefas, reziduojantis “Ostlande”, Ry
goje, Latvijoje, “SS-Obergruppenfuerer” Je- 
ckeln, kreipėsi pas populiarų Lietuvoje generolą 
Povilą Plechavičių, siūlant suorganizuoti kovoms 
su Sovietų partizanais Lietuvoje lietuvių terito
rinę kariuomenę, ypač šiaurės fronto užnugary, 
kaipo “Litauische Sonderverbande” Plechavičius, 
slaptai aptaręs su pogrindžio VLIKu ir, gavęs iš 
jo pritarimą, ryžosi steigti, statant tris są
lygas :

a) priklausys lietuvių vadovavimui; b) rtūu- 
dotina kariuomenė tik Lietuvių teritorijoje; c) 
veiks vienalypiame vienete ir nebus išskirstyta 
kap pagalbinė po vokiečių dalinius.

Liepos 21 d. pribuvo 20,000 savanorių. Gavo 
“Vietinės Rinktinės” pavadinimą, kaip lietuvių 
teritorine kariuomene, sudaryta iš 13 batalionų, 

vicu batalionu rezerve, apie 12 tūkstančių, 
apginkluota senais ginklais (šautuvais). Vil
niuje Įvyko dilelis paradas, dalyvaujant negau- 

■ mm būriui su tautiniais rūbaiis pasipuošu- 
a mis lietuvaitėms. Tautinės vėliavos iškabinti

vokečiai neleido. Pirmieji neturi batalionai pa
judėjo iš Vilniaus rytų kryptimi Į sritis, kuriose 
'jau buvo užimtos lenkų partizanų.

Tuo metu lenkų partizanai gavo instrukciją 
iš Varšuvos (AK), nurodančią veikti prieš vokie 
čius prieškariniuose Lenkijos rubežiuose, ven
giant ginkluoto sąlyčio su Sovietų partizanais ir. 
jei Įmanoma, bendradarbiauti su jais.

I * * *

Anksti rną, dviejų lietuvių policininkų, gri
ausiu iš tarnybos, pastebėtas gulintis ant šaligat- 
. vio veidu žemyn nužudytas tūlas Rogožin’as. Poli- 
įeininkai lavoną atvertė aukštielninkai, išėmė pa
isą, leidimą ir kišenėse rado: pinigų, tris aukso 
(žiedus, 18 karatų apyrankę ir dvi po dvidešimt 
'dolerių aukso monetas. Gatvė prieš aušrą dar 
tuščia; žioplių dar nebuvo. Jie pasidaftjo laimi
kiais ir protokole Įrašė: “Tipiškas nužudymas 
apiplėšimo tikslu. Pagal gyventojų apklausinėji
mą, nužudytasis vertėsi spekuliacija”.

Miškininkas lietuvis Požėlas, priklausęs lie
tuvių pogrindžiui, skundėsi lenkams, kad jie 
(lenkai) užėmė Trakus ir išžudė miške lietuvius. 
Atrastas Maišiogalos klebono Jakovonio lavonas 
iki neatpažinimo išniekintas. Ašmenos girininkas 
Meiliūnas, eigulys ir kooperatyvo vedėjas Gervė
čiuose Ulanas buvo vadelėmis surištom rankom 
varomi ir rasti nužudyti. Gegužės 4 d. užpuolė 
lenkų partizanai dvi lietuvių kuopas prie Gražiš
kių, 22 užmušė ir 8 paėmė nelaisvėn. Juos iki 
nuogumos išrengė ir nuogus paleido žmonių pa

juokai bei išniekinimui.
I Nušautas ir miškininkas Požėlas. Kapitono 
įPočebuto rinktinė lenkų partizanų išblaškyta. 
jSugautiems nuvilkti švarkai ir nuvaryti Į Ašme- 
f-ną, kur juos paleido tik su apatinėmis kelnėmis. 
[Kita kuopa Murovanoj-Ašmenoj nuginkluota.
Taip pat, žmonių pajuokai, vėjais paleisti vien 
tik su baltiniais, žmonės nesijuokė, nes bijojo 
kruvino keršto.

Sustiprinta išsiųsta “Lietuvių Vietinė Rink
tinė” pagalbon, ties Jašiūnais susidūrusi su lenkų 

’’pasalūnais, nustojo 20 užmuštais. Vėliau pagrin- 
'dinės kautynės Įvyko ties Eišiškėmis, kur labai 
^daug lenkų mirtinai nukankinta.
j; Gegužės 15 ck pribuvęs iš Rygos Kaunan ge- 
.nerolas SS Friedrich Jackeln ir pasitaręs su gen.
SS Hinze, pašaukė Pfechavičių su jo štabu i kon- 

iferekciją. Pašauktieji išklausė naujus reikaląvi- 
■ mus papildomai pristatyti 70.000 savanorių, kurie 
!gali būti įjungti Į vokiečių vienetus. Be to, 30.000 
i pagelbiniais į “Luftwaffe”; 80.000 žmonių dar
bams Vokietijoj. Nepriklausomai nuo to, visi 
esantieji lietuvių daliniai pereina į betarpę poli
cijos kontrolę ir bus naudojami pagal reikalą, 
netgi permesti Į rytų frontą.

— Ar tai ultimatumas? — užklausė genero
las Plechavičius.

— Tai įsakomas!
— Atsisakau jį vykdyti, — tarė Plechavičius. 
Gen. Plechavičius ir 28 jo štabo karininkai 

vietoje areštuojami, siunčiami Į Salaspilio tvir

tovę prie Rygos, o iš ten Į Stutthofo kacetą. 3.500 
karių Įjungta į vokiečių- policijos vienetus. 100 
areštuota ir iš jų tarpo 83, kurie pasipriešino, 
Vilniuje sušaudyti. Likęs kiekis išbėgiojo- Į miš
kus, kur mažomis grupelėmis net prisijungę prie 
lenkų ir partizanavo. Ant Vilniaus pastatų mūro 
sienų lipdomi raudoni plakatai skelbiant egzeku
cijas- pasipriešinusiųjų. Gyventojai, stebėjosi, kad 
šaudomi savi budeliai.

Gyvenimas kabojo ant voratinklio, arba tiks
liau pasakius — ant automato gaiduko. Eišiškėse 
lietuvių- policijos viršininkas- Kazakevičius, nega
lėdamas lenkų partizanų spaudimo atlaikyti, ga 
vęs leidimą persikelti į. Oreną. Pakelyje apsupę 

į lenkų partizanai mūšyje nukovę 12 lietuvių, pa- 
| gautų porą pakorė, o patį Kazakevičių nuogai 
nuvilkę paleido. Už tai, sakoma, vokiečiai sude
gino visą Pirčiupio kaimą. 123 žmonės su vaikais 

, bei moterimis suvarė Į porą klojimų ir gyvus su- 
J degino. Kas bandė pabėgti, tą iš automatų nu- 
ikovė. Be to, sudegino dar 6 sodybas. Lietuviai 
tvirtino, kad tai tyčia lenkų provokacija, nes kai
mas buvęs lietuviškas.

(Bus daugiau)

♦ PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino ’, 358 
puslapių.

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

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

»»x>>xx»xx*xx»xx«<x*xx«oi>xx<xx«<x«oi«-:.x*x>:*xx<>xx^>.: 
^x-^>0’̂ i<xexj-^>otexx^cxex>texxexx*xx'c<x4c<x'ex x>xx<xx*xx*

^AUL V. DAUGIS 
GYDYTOJA* ift CHIRURGAI 

W*e*chcsfer Corrmunity klinikm 
M>dicings direktoriui 

K MsnhtAjrs Rdw W^rtckwfor, Ik 
^AJLA NDOS: 3—Q dirbo dienomis 

m mrn šeštadieni 8—3 v*d 
562-2727 arb< 562-2721

TE L. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal'susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
. ketvirtad. 5—7 vak vak.

Ofiso telefonas: 776-2830, 
Rezidencijos toleL: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

PBRKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymo 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 37M996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių 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 Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

TB9 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

rr—---- - :
“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽtONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI ...   f

*

Upytės Draugiškc klubo susirinki
mas įvyKs pCiiAldd-eni gegužes 1 <L, 
1 vah popiet Anelės saieje, •įauu Su. 
Talman Ave. Nana. pia^omi atsuan- 
kyti, nes yra -svarbių reikalų aptaiL. 
Po susinnKimo ous vaisus. A. ^a»y.>

Dr. Adolfas Šležas atsisveikino
a.a. dr. Zenoną Danilevičių

Suvalkiečių Draugijos piknikas 
įvyks sekmadienį, gegužes 3 d., 12 vai 
Vyčių sode ir saieje, W. 41 th Si. 
Bus valgių, gėlimai, dovanų pasK ri
timas ir gera muzika šokiams. V.si 
kviečiami aalyvauti. Vaidyba

— Buvusio Pakistano prezi
dento Zulfikar Ali Bhutto sūnus 
Murtaza pareiškė Londone, kad
Pakistano keleivinio lėktuvo gro
bikai buvo jo įsteigtos organi
zacijos nariai.
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PATS SKAITYK IR DAP KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS**

Dr. Aiclfas Šležas, “Gajos” 
Korporacijos Pirmininkas, atsis- 
ve klnant a. a. Dr. Z. Danilevi
čių. tarė*

Lietuvių A eitininkų Gydyto
ju Korpo’^c'jos “Gaja’' vardu 

giliaus ą užuojautą ve- 
licnies žmonai, ir šeimai. Mes 
kartu liūdime netekę mūsą‘ilga
mečio, veiklaus ir nuoširdaus
kc~poranto.

Ilsėkis Viešpaties Ramybėje,
— e’as korporante, Zenonail

* * *
Marija Rudienė šiais žodžiais 

atsisveikino dr. Z. Danilevičių:
Šiandien yra ypatingai skau-

levičium. Js visiems rodė mei
lę strnuolankurru. Jis buvo išti
kimas lietuvių tautai ir jos kul- 
nrai. Jis negalė o užmerkti akis 

preš netiesą ir atliko vertingus 
darbus įprasminti savo išeivijos 
’’^ią. kad visi nuoširdžiai veik
tume ka'p tikri tautos vaikai. 
F‘s suprato tėvynainių skurdžią 
buitį ir artimo me.lės veiksmuo-

mybęje!
* * «

✓

Apolinaras Sakevičius giminių 
vardu atsisveikino dr. Zenoną 
Danilevičių:

Mielas Zenonai,
Mes š-andien paskutinį kartą 

norim pasakyti Tau sudiev ir 
padėkoti už nuveiktus darbus- 
Visi giminės didžiuojamės Tavi
mi, nes — kaip matyti iš buvu
sią kalbėtoju, kurie taip gražiai 
apibūdino trys dalykai: viena, 
išryškėjo trys dalykai: viena, 
kad velionis mylėjo savo arti- 
trą daugiau negu pats save.

' ce — BALFe — mes pajutome 
nTi:mo meilės da^bo vertybę į 
' ■■e~’mo prasmę.

Bend oio Amerikos Lietuvių . 
Šalpos Fondo-Centro Valdybos j 

Direktorių vardu, kartu ir iš-1
’’vkus'o vyro vardu, reiškiu gi-

du atsisveikinti su ryžtingu pat
riotu, tauriu lietuviu, brangiu ■ nai, dukroms Dainai, Ritai, sū- 
bičiuliu a. a. Dr. Zenonu Dani-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
” Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės I
Garbės pirmininkui

a 
į

$i

į

s

Dr. Zenonui Danilevičiui
mirus,

jo žmonai dr. Joanai, sūnui Linui, dukroms Ritai 
Dainai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

oco

LAiDOTTVU DIRFKTORlt - |

CHARLES STASUKAITIS I
F

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA ■
- GORDON FUNERAL HOME - į

'729 South Halsted Street, Chicago į

rel. 226-1344 į■fr. i

Kiek galėjo jis stengėsi padėti ’ 
visiems ir v.sur, dažnai nus- 
kriausdamas savo šeimą ir sa- 
T^e. net nežiūrėdamas savo švei
stos Antra, kaip gycįytojas ir 
mokslininkas jis stengėsi iškelti 
'^e*’icinos mokslą, gilinosi į šią 

ir tuo būdu prisidėjo ir įne- 
^ė lietuvių vardą ir garbę šio 
mokslo srityje. Kaip lietuvis jis 
buvo gilus patriotas ir skaudžiai 
išgyveno mūsų tautos ir valsty
bės tragediją. J;s sielojosi lietu
viu veikla tremtyje ir kiek ga
udamas ir kur galėdamas sklei 
"ė šviesą ir tiesą.

š’andien č a taip skaitlingai 
-usirinko organizacijų atstovai, 
jo draugai ir bičiuliai atsisvei
kinti su juo. Aš labai dėkoju vi
su ęrim'nių vardu už jūsų atsi-

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

Uą užuojautą še mai — Dr. Joa-, lankymą ir pareikštą užuojautą 
šeimai ir artimiesiems.

nui Linui ir jų šeimoms. Lai a. į Dar kartą, mielas Zenonai, 
a. Dr. Zenono vėlė, Dievo gai- aziū Tau už tavo darbus! Iki pa- 
lestingumo malonėje, ilsisi ra- simatymo Anapilio Pakalnėje.

PRANAS POVILAITIS ATSISVEIKINO 
A.A. DR. ZENONĄ DANILEVIČIŲ

(Pr. Povilaitis atsisveikino a.a. dr. Z. Danilevičių.VLIKo pirmi
ninko ir Krikščionių Demokratu Sąjungos vardu)

Šiuo sunkiu ir liūdnu mo- A V. Teisingai išmokęs anglų ’ 
mentu, atsisveikindamas su) kalbą ilgus metus redagavo di-' 

medicinos! mielu bendradarbiu A. A. dr. džiausią pasaulyje 
Zenonu. Danilevičium, atiduo

anglu

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

I

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
$

darni jam savo-pagarbą ir pa- 
— j lydėdami savo maldomis, kiek- 

viens norėtume pasakyti ką 
nors išskirtinai gražaus. Norė
tume rasti paguodžiančių žo- 

į džių velionies žmonai dr. Joa- 
J nai, dukterims Ritai,’ Dainai ir 
I sūnui Linui su-šeimomis ir vi- 
I sienas artimiesiems. Po ilgo ieš- 
; kojimo jaučiu, kaip mano žo- 
! džiai yra menki mirties aki- 
i vaizdo j e. Deja žodžiai vra mū_ 
su susižinojimo priemonė, tai 
jais ir mėginam vieni kitus 

. stiprinti, vieni kitus paguosti.
; Mums visiems yra didelė pa
guoda, kad A. A. dr. Danilevi
čius kovojo teisingą ir gerą ko
vą. Velionis nebuvo užsidaręs 
savo profesiniame darbe, nors 
jame ir buvo labai pajėgus. Di
delę dalį saw poHsio rr laisva
laikio atidavė pavergtai Tėvy
nei Lietuvai. Jį matėme ateiti
ninkuose, krikščionių demok
ratų sąjungoje, Lietuvių Ben
druomenėje, Amerikos Lietu.

I vių Romos Katalikų Federaci
joje, Lietu v s Vyčiuose Ref. 

J Lietuvių Bendruomenėj. Rėmė 
• visas institucijas, kurios tar- 
I nauja pavergtos Lietuvos in- 
i teresams ir priimtinos Kristaus 
; sekėjo sąžinei. Džiaugėsi jis

■ Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto, Amerikos Lietu
vių Tarybos, Lietuvių Bendruo’ 
menės, Bendro Amerikos Lietu' 
vių Fondo laimėjimais ir sun-1 
kiai pergyveno jų susidūrimus.' 
Velionis neliko skolingas ir da
bartiniams savo namams -

ir

MARIJA ir JUSTINAS PALUBINSKAI
JOANA PAUTIENYTĖ
MARTA DARAŠKA

žurnalą.
Dirbdamas su A. A. dr. Da

nilevičium LKDS Centro Komi 
tete ir AFRK Federacijoje tu-1 4 
rėjau progos gėrėtis jo iškal- J 
ba, jo lakių ii’ inspiruojančių 
minčių tikslingumu. Todėl 
čiu ip asmeninį nuostolį.

Lietuva neteko kovotojo 
jos išlaisvinimą. Lietuvių

i i suomenė — optimistiško ur 
pavergsiančio darbininko, krik į 
ščionių demokratų sąjunga — 
vino iškiliausiu savo sūnų. Šia V ir

proga veliones šeimai noriu 
ir perduoti Lietuvių Krikš- 
Centro Komiteto užuojautą. 
Prie šios užuojautos jungiasi dr. 
Kazvs Bobelis Vvriausio Lie_v J
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas, Čikagos Lietuvių 
Krikščioniu Demokratu skyrius 
ir po platų pasaulį pasklidę lie 
tuviai kriščionys demokratai- 
Velioniui pasižadam prisiminti 
jį savo maldose ,o taip pat su
gretinti mūsų eiles, padidinti- 
mūsų pastangas, kad velionies 
vieta neliktų tuščia.

Amžiną Atilsį suteik jam 
Viešpatie!

jau-

.1 uz
vi
ne-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

t

bo. MAU3TED STREET' 1’eL lArdi 7*1911

AM8ULAN5Q
PATARNAVIMAS

i

TURiMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

M

Chicago*

Lietuvių

L<aidotuvių
Direktorių

Aaoci»cijo>

BALF’o 5-to Skyriaus įsteigėjui ir Garbės nariui, 
nepailstamai iki paskutinio atodūsio BALF’ui dir

busiam ir visuomenės veikėjui

sienio reikalų ministerial susi
tiks Romoje ir bandys aptarti 
kelis nisutarimus. Anksčiau ne
pavyko susitarti

— Amnesty International or
ganizacija tvirtina, kad iranie
čiai žiauriai elgiasi su paimtais 
nelaisvėn.

i BUTKUS - VASAITIS i

s

‘IRKOt JAV TAUPYMO BONUS

VIKTORAS PERMINĄS

<A ce^o<x>occ<x<xxx>>so^^

• .F O 5-TO SKYRIAUS VALDYBA
’R DARBUOTO.’ J

jo rovi mai Žmonelei KONSTANCJJAI, sūnums ir jų šei- 
inons gSl ą Užuojautą reiškia ir kartu liūdi

ANTANUI STANKUI 
mirus, Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

kad 1981 m. balandžio 11 dieną Vilniuje mirė Lie
tuvos Kariuomenės kapitonas PRANAS ŽEBRIŪ- 
NAS (Žebrauskas).

TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArds 7*1138 -1139

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS '
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET7 REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HilU, IU. 974-4416

PHILLIPS - L,tRANAUSKAS
MOT S«. UTUANICA AVĖ. Tel: YArdt 7-3401
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Sėkmingas ALTo piknikas
Velykų Antrąją dieną, bal. 20, * lai 

1931 m. Lake Seminole parke, 
įvyko ALTo St. Peters burgo 
skyriaus tradicinis-margučių ri
tinėjimo sėkminga spiknikas, su- 
silaukęs daug sveč ų iš arti ir 
tilimųjų kraštų ir davęs gra
žaus pelno. Kada pirmininkas 
dail. p. Antanas Rūgštelė pra
nešė malonią naujieną persta- 
tydamas Mariją Milvydienę iš 
tolimosios Šveicarijos ir p. p. 
Varokojus iš Londono, garsus 
rankų plojimas nuaidėjo per 
parką. Buvo ir musų kolonijos 
garbingieji svečiai — dr. Bobe
lis su ponia, prelatas Jonas Bal
konas ir kunigas Stasys Gašlū
nas.

Ga^hgas’ tikslas ir darnus 
darbas nešit ir gausius vaisius. 
Bet tikslas, nors ir geriausias, į 
nebus sėkmingas, jei neatsiras 
pasišvetusių ir sumanių veikė
jų- Už pikniko pasekmes ALTo 
valdyba yra didžiai dėkinga ir 
reiškia padėką šeimininkėms — 
Elenai Purtulienei, Onai Kin- 
durienei, Teresai Lutkienei, Idai 
Valausikenei, p. Ruzjienei; už 
pavilionio paruošimą — Anta- Į

jpgi p- p-

nui Dovydaičiui ir Jonui Va- 
kurių visų dėka pikni

kai pasisekė.

ypatingai dėkinga 
Bronei ir Aleksui

Kraujaliams už dovanas mais
tu. p. Adelei Navickienei už la
bui gardų pyragą. Didis dėkui 
Onai Galvydiener, Onai Kindu- ‘ 
rienei, Elenai Purtulienei, Adol
fui Plepiui ir Aleksui Krauja- ^ 
liui už sėkmingai organizuotą 
ir pravestą loteriją bei bilietų 
išplatinimą. Ypatingas ačiū sve
čiams už gausų atsilankymą ,1 
už aukas aukojusiems, davu-f 
siems Valdybai drąsos ir ryžto 
ateityje dar labiau pasišvęsti, 
daugiau pasidarbuoti ALTo ir 
lietuviškos veiklos gerovei.

Malonaus ir vėsaus; paežerio’ 
palmių pauksnyje^datįguma sve : 

i? Pnksmai ir įdomiai 
margučius ritinėda- 
laimėjusių, buvo ir

psl., kaina $7, gaunamas Nau-. | 
jienose. • (Pr.)

— LIETUVIŲ DAILININKŲ J 
darbai yra vertingiausia ir ne-' 
senstanti dovana vestuvių, su- j 
kakčiy ir kitomis progomis. > 
Gaunami ČIURLIONIO GALE-I 
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, 111. Telefonas — Mid- 

I land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
434-6155.

NUMUŠĖ DU SIRIJOS 
MALŪNSPARNIUS

Munsl, — P*rd«vlmol Ž»m4 — Fard.«lnx
M£AL ESTATE FOR SALI J REAL ESTATf FOR ŠAL

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVING!
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

č*ų maloni; 
konkuravo 
mi. Buvo 
pralaimėjusių, bet neteko ma-i
tyti nuliūdusių.

Tik taip, vieningai veikdami, 
galime daugiau nuveikti ne tik ■

J. Krs.!
f

— Montessori mokyklos, esan- 
J čios Kriaučeliūnų Vaikų name 
j liuose, mokiniai parašė sveiks- 
i tančiam po atentato prez. Rea- 

ganui laiškučius, sudedami į

sau bet ir Tėvynei.

CA, 95817, skelbia poezijos kon- 
. j kursą. Dėl registracijos ir in- 

• formacijos kreiptis nurodytu a— 
dresų.

— Antanas Razma pakviestas 
Antrųjų. Pasaulio Lietuvių Die
nų organizacinio bei ruošos ko
miteto pirmininku. Lietuvių 
Dienos bus 1983 metų vasarą 
Čikagoje. O M

BEIRUTAS, Libanas. — Ant
radienį Izraelio sprausminiai 
lėktuvai Zahlės apylinkėje nu
mušė du kariškus Sirijos ma
lūnsparnius. Zahlė yra Libano 
šiaurėje, ji yra tiktai 6 mylių 
atstumoje fnuo Sirijos pasienio.

Sirijos karo jėgoms pavyko 
apsupti visą Zahlės miestą, kurį 
gina Izraelio padedami krikš
čionys. Izraeliečiai parinko ge
ras strategines pozicijas ir at
mušė Sirijds tankus. Malūn-
sparniai vežė karo medžiagą ir 
maistą į sirijiečių laikomas po
zicijas ir kartu puolė atskiras 
pozicijas. Sirija pranešė apie

2212 W. Cermak Road Chicago, Illr Tel. 847-77

BUTŲ NUOMAVIMAS
> MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar-

keturių asmenų žuvimą ir pakai- quette Parko centre. $75,000. 
tino Izraelį karinių užpuolimų 
praplėtimu.

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldirr 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Zarasiškių Klubo pavasarinis 
banketas Įvyko balandžio 25 d. 
Vyčių salėje. Publikos atsilankė 
daugiau, negu buvo tikėtasi. 
Pirm. Petras Blekys pasveikino 
svečius, padėkojo už gausų at 
silankymą.

Vakarienė buvo puikiausia. 
Šokiams grojo geras orkestras- 
Buvo pagerbta šimtmetė klubo 
narė Apolonija Barauskienė; su
giedota jai Ilgiausių metų. Pir
mininkas pristatė ir kitus senuo
sius kliubo narius.

mingieji net po dvi dovanas ga iu°s gražiausius žodžius ir ge-Į 
vo ’ riausius patarimus, kokius gali

Stalai buvo papuošti gėlėmis j žinoti 3-4 metų vaikai. 30 laiškų, 
ir žvakėmis, taip, kaip zarasiš- ■ pasiuntė prezidentui mokyklos

Klubiečių tarpe ■ vedėja Danutė Dirvonienė.
— Lourdes aukst. mokykla

paskelbė garbės mokinių sara-

riausius patarimus, kokius gali

kiams dera.
bankete dalyvavo daug svečių: I 
suvalkiečių, anglikonų, aukštai- J
č’u, žemaičiu ir t. t. Tame skai- gą Tarp kitų jame yra: Irena 

Balas, Kristina Chilikas ir Pat
ricija Sirevičius.

— Marija Stankus Saulaitis 
skaitys paskaitą apie Vladimiro 
Nabukovo tremties kūrybą ge-

Lietuviu

čiuje. rašyt. J. Kreivėnas, po
nia Mikelevičienė iš Floridos.

Zarasiškių klubas garsus sa
vo parengimais, tad ir šis ban
ketas buvo gausus, net pensinin
kai pašoko "pasiutpolkę” bei ki
tų šokių. Kaip paprastai, taip šį 
kartą, fantų stalas buvo apsta
tytas stikliniais "dangoraižiais” 
bei kitokiomis dovanomis. Lai-

Visi buvo patenkinti gera va-1 
karienė, prie kuries daug rūpi- Į 
nosi ir dirbo ponia Ona Blekie-- 
nė ir pats klubo pirmininkas Pet į gūžės 17 d. Balzeko 
ras Blekys, virtuvės šeimininkė į Kultūros muziejuje. Dėl rezer- 
(pavardės neatsimenu).

Banketas pasibaigė 2 vai. ryto, 
naujuoju laiku- Lai gyvuoja Za
ras’! kki klubas! Klubui suėjo ’ tas, Edwardsville, 
jau 46 metai.

Koresp. M.

Religious Medais

LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

40%
OFF I 

MIX ’n MATCH j 
T3&T GOLD?

Neckchains | 
'' and Bracelets f

INSTANT 
CASH

N e w orUsedor [
Old Broken Jewelry j

/// Watches, Bracelets,! 

' Z Pins, Rings, '
Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn It Into CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

j vazijų kreiptis darbo valando
mis į Rita, tel. 523-5523.

| — Southtem Ilinois universite- 
. vvi<u, J—V4O V 1A1C, Ill., ruošia 
Į Slavu ir Rytų Europos tautų me
tinę konferenciją gegužės 9 d. 
2 vai. popiet. Apie Lietuvą kal
bės Zigmas Grybinas. Bus tauti
nių valgių bufetas, tautinius Sli

nkius šoks lietuvių grupė iš Ca- 
seiville, III. ■.

— World of Poetry. 2421 Stoc
kton, Dept. B. . Sacramenta,

— Lietuvių Kultūros Institu
tas steigiamas Vokietijoje. Tuo 
reikalu rūpintis išrinkta steigia
moji valdyba iš V. Bartusevi
čiaus, dr. K. J. Čeginsko ir dr. 
J. Norkaičio.

— Kory. Giedros rūpesčiu su
suktas filmas apie padagogės ir 
visuomenininkės Alicijos Rūgy
tės veiklą. Filmas bus rodomas 
gegužės 3 d. 5 vai. vak. Jauni
mo centre. Filmavo Anatolijus 
Šlutas pagal Dalios Kučėnienės 
tekstą ir režisūrą.

— Chicagos Lietuviu Spaudos 
klubo susirinkimas Įvyks š. m. 
gegužės 1 d., penktadieni, 7 vai. 
vak., Lietuvio sodyboje, esan
čioje S. California Ave. prie 
65-osios gatvės. Bus svarstomi 
du gyvi dienos klausimai. Visi 
nariai privalo i pokalbį atvykti.

Valdvba

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica- 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis/ 216

STATO NAUJUS LĖKTUVUS, 
LĖKTUVNEŠIUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris išsiderėjo iš 
Kongreso didesnių sumų karo j 
Įrankiams statyti, bet preziden
tas Reaganas trumpu laikotar
piu dar labiau sustiprino karo 
įrankiu statyba.

1982 m. karo reikalams bus j 
paskirta $226.4 bilijono. Tai yra Į 
nepaprastai didelė suma, iš ku-1 
ries bus statomi du dideli karo ‘ 
lėktuvnešiai, kreiseriai, tankai ’ 
ir kitokie ginklai. Karo laivų; 
ir lėktuvų statyba jau pradėta.

Senato karo komitetas pasky-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 426-7878 arba 839-5568

EVANSTON — OPEN HOUSE 
Sunday, 1:30 to 4:30 P.M.

1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 
3 large bedrooms, 2% baths, living
dining room. 2 woodburning fire
places. Family room. Oak floors. 
Many closets. Attached garage. Full 
basement, rec. room + many extras. 
S98.500.

Call 864-8763 or 328-0535

D ĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTO. 
Tiktai $120 pusmečiui automob' 

Liability apdraudimas pensini) 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

TeL 523-8775

jįRinniiinniHinininHinniininĮiHinnnniiiinni iinniiininiininiiHinnnninnp

N aujienoms reikalingas

SPAUSTUVES darbininkas
(Turi mokėti raides rinkti)

NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 
IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrs seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Ta tern alinė or- J 

janiLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atUeks kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tu«t 
darbus dirba.

SLA—iJmokėlc daugiar kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleris 
apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neiežko pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugo gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

RLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopą vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE 05 AMERICA
York, N. Y. 10001

M7 W. St.
TH. (Ill) SAS.tUS

rė $2.2 bilijono naujiems bom
bonešiams stayti. Tas pats ko
mitetas paskyrė $2.4 bil. naujai 
raketai pastatyti.

dainuc's “Lietuvos Aidų” radijo 
5 metų sukakties vakare š. m. 
gegužės 2 d., 6:30 vai. vak. Lie
tuvių Tautiniuose namuose.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
užgirsti jaunos solistės pirmą 
pasirodymą Chicagoje.

Pakvietimai gaunami mūsų 
raštinėje, esančioje 2646 W. 71 st 
St., ir Marginiuose.

“L. Aidų” Radijas

JI GERIAU ŽINO

HELP WANTED — MALS 
Dtrbinfnkp Reiki*

ARMATURE & STATOR 
WINDER

5 YEARS EXPERIENCE
STEADY WORK

- Call in English 225-1623

" GENERAL REMODELINC
1 • Alumin, langai, durys, med 

apmušimai. * Staliaus darbai, j 
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETINGJS CONSTRUCTION

7152 Sc. Kedzie Avenue 
Tel. 776-8505

.................. 1111,11 11 n,ri 
IJOHN GIBAITIS f

Advokatų Įstaiga
6247 S. Kedzie Ave. | 

(312) 776-8700 1 į
?_ __________I I'...... .

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna. 
< ma Naujienų administracijoj1*. 

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

•— Ar būsi ištikimas ir my
lintis vyras, — klausia kuni
gas junavedį. Kol jis galvo
jo, nuotaka paaiškino:

— Bus, bus!

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM” Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam rebever per 
dose to relieve back^he.

To reduce pa*n. soothe inflammation 
sd muscles loosen-you can move more 
freely tn minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.
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ATVIRAS’
Laikrodžiai ir brangenybes

!
 Pardavimas ir Taisymas

2644 West 69th Stropi
| . Tel. REoubllc 7-1941

/ ———————
Siuntiniai i Lietuvą 

ir kitus kraštus
-P. NEDAS, 4059 Archer Avenm 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-593'

M. i I M X U S
Hotary Fvbllc 

INCOME TAX SERVICE

1
4259 S. Msplewocd. Tel. 2^-745^ 
Tdp pit rUrcml vertime!, giminiu 
Iškvietimai, piJdomi pilietybės pri<

6ymai ir klioki blanke L

ENERGY
WISE ,

Organize car pools tą 
save gasoline.
Don't be a Bom Lcserf

1 — NaujfenoA, Chicago, B, m.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUI

f ADVOKATŲ DRAUGIJA

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

Darbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 vak.
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tc* 

1^ arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000 

x_------------ -------------- ——.—

i Advokatai
į GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte 
iki 6 rak vak. Šeštadieni nuo

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

TeL 776-5162 arba 776-5161
264d West 63rd Street

CMc&co, JU. 60621

Thursday, April 30, 1981




