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Astronautas John W. Young (viduryje), erdvėlaivio Apollo 16 kapito
nas, kairėje astronautas Thomas K. Mattingly, priekabos kapitonas, ir 

dešinėje astr. Charles M*. Duke, Mėnulio priekabos kapitonas.
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Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Th ui

zidentui nebuvo jokio noro su 
rusais tartis. Rusų karo jėgų įsi
veržimas į Afganistaną buvo Į 
priešingas sutartoms, taikc's są- į 
lygoms.

“Columbia” raketos iškilimas Į 
ir sėkmingas jos nusileidimas! 
privertė Sovietų valdžią ieškoti I 
bendros kalbos. Ne tik pats ’’ 
Brežnevas savo laiške preziden- į 
tui nurodė, kad jam būtinai rei-

HAIG SUSITIKS SU GROMYKA, APTARS, 
ATOMO GINKLU KONTROLĖS DERYBAS

EUROPOS VALSTYBĖS ĮPAREIGOJO SEKRETORIŲ HAIG 
’ SUSITARTI ATOMINIŲ GINKLŲ KONTROLĖS KLAUSIMU Į

ROMA, Italija.— Penkiolikos 
Šiaurės Atlantd Sąjungos valsty
bių užsienio reikalų ministerial 
įpareigojo JAV šį rudenį pra
dėti pasitarimus su Sovietų Są
junga apie atominių ginklų kon
trolę Europoje, sako antradie
nio vakarą paskelbtas oficialus 
pranešimas. ...

Sekretorius Haig informavo 
suvažiavusius ministerius, kad
šių metų rugsėjo mėnesį Sovię- j kia susitikti su naujai išrinktu 
tų užsienio reikalų ministeris i prezidentu, bet ir Vak. Europos 
Andrei Gromyka' dalyvaus"Jung- ‘ valstybių atstovai taip pat pri- i 
tinių Tautų pasėdyje, ’ tai bus ; ėjo išvados, kad JAV-ėms reikia

'tartis su rusais apie atominių 
ginklų sumažinimą Europoje.
Derybos nepasibaigs viena diena. |

Belgijoj ir Olandijoj reikės' 
pagal gymybos planą įrengti 96 
atomines raketas. Jie leis minė
tas raketas įrengti, jei bus pra- 

t --fdėti pasitarimai-suerusais ato- raketas Vakaru -Europai ginti j < ą '- y- <“ 9 > ’ mimu ainkln ansATmai suma-

proga su juo aptarti ir susitarti, 
kada ir kur pradėti, pasitarimus^ 
atominių ginklų kontrolei. Kol 
JAV susitars su Sovietų Sąjun
ga dėl atominių ginklų kontro
lės^ Europos valstybės sutiko1 
priimti prezidento. Reagano pa-l 
siūlymą įrengti :572 atomines I
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IZRAELIO PREMJERAS NEMANO, KAD BUS 
GALIMA APSIEITI BE NAUJO KARO 

Z
PARYŽIUS, Prancūzija. — 

Antradienį vyko labai gyvi pre
zidento Valery Giscard ir sočia 
listų demokratų atstovo Fran
cois Mitterrand politiniai deba
tai. Prezidentas Giscard aiškino, 
ką jis rengiasi padaryti, jeigu 
bus išrinktas dar vienam septy
nių metų prezidentavimo ter
minui.

nuo Sovietų karo’ jėgų užptip- 
Ite-'- /j i ti

Sovietų propagandos agentūra 
Tass ir komunistų ’ propagandą 
skeibiantieji/įbet įvairiai. prisi
dengusieji agentai tvirtiną, kad 
šitoks atomo' raketų įrengimas 
Europoje pradės naująšj^tomo 
ginklų7 varžybas ir bųj i^ftfdžia- 
mos didelės pinigų.

buvo’ atsakytžij,ką'rf rusai yrą pa- 
ruošė 750 vidutinio dydžio'rake
tų Vakarų ir Pietų Europai nai
kinti. Rusai' atvilko į Vakarus 
SS-20 numerio atomines raketas 
ir turi visas priemones tomis Ra
ketoms paleistu Rusai, nemanė, 
kad šiaurės Atlanto Sąjungos

minių ginklų apsaugai suma
žinti. BRITU KONSTITUCIJA DRAUDŽIA 

PASITRAUKTI IŠ ŠIAURĖS AIRIJOS
. ^K^STITUCIJOS PATAISA PRIIMTA 1973 METAIS

BRADY BUVO OPERUO
TAS TREČIĄ EARTĄ 

WA^l^^PN (UPI)§į;Pir- j 
madiėuį-BaIti?įW»ĘūmU . .. . -
sekreiorius Jąrhę^^. Brady, jū'Ąnam kyla klausimas, kodėl Bri- 

• žeistas kovo 30 d/bjįiyo operuo-; taniją,-^pepasitraukia iš šiaurės 
tas tį^či^įčtą.-Jam 'išimta už- j Airijos, kodėl užsispyrusiai ten 

- . ki-šta A^ha^ėįiantii s&dį.laikosi, kodėl nenustato specia-
šia proga Sonetų ..SgentaĮn,..Į g'- y v;’:., lios pasitraukimo datos, ’ kaip

i i eikalauja 
clmmręs.^y^pen^s į Arm;ia?

Atsakvma randame šiaurės 
Airijos Konstitucijos / 
ris įpareigoja Britaniją laikyti 
šį kraštą metropolijos dalimi, 
kol gyventojų dauguma balsavi
mu nepatvirtins atsiskyrimo. 
Iki šiol 70% visų 1.5 milijono 

kad prez. Reaganas neseniai pa-, už sąjungą
siunlė Sovietu prezidentui Brež-'su r,lanUa- rašte vei ia Irss 

. ! -vi " t 1 partijos: Socialdemokratu, Dar-nevui laiska. Jame pranessa, J 
i j * -i" ~ ~ • b partijos ir kataliku, kuriekad Amerika pasirengusi siais K J .
metais pradėti derybas dėt vidų-. I’or! a‘sisk,r‘ ? isteiSU La,sv’ 
tinių nuotolių branduoliniu ra- 2 irn- esPu 1 ?• 
ketų Europoje apribojimo.

LONDONAS (ŲPI)Ne vie

fdžia

kimšta vena^Imanti i s^dj. A 
Washingtgnp ŲŽfeėrsitėto^li 

goninės i
O’Leary pareiškė, kad -operacija 
tęsėsi 2.5 yiląndos. Ligonis., yra 
normalioje - Kartėlyje.'

.; . ... — i
-— Šiaurės Atlanto .Sąjungos 

užsienio reikalu ministru kon- ji . . . _ • . * ____ - . 1valstybės turėjo žinių apie So-' f ere nei jo j e Romoje JAV Vals-Į 
vietų karo vadų pasiruošimą. | tybės sekretorius Haig pareiškė,«

Laikraštininkai paklausė, ar 
Sdvietų valdžia, šiandien jau tu
rinti paruoštas 750 vidutinio 
dydžio ato’minių raketų, norės 
vesti pąsj turimus su JAV. Sek- 
retoriną Haig laikraštininkams 
atsakė:

— Reikia dviejų langui šokti.
Tuo tarpu šiaurės Atlanto Są

jungos valstybių sekretorius Jo
seph Luns atsakė:

— Esu tikras, kad Sovietų Są
junga teigiamai atsakys ir da
lyvaus pasitarimuose.

Prezidentas Reaganas, patyręs 
apie Brežnevo nbrą susitikti ir 
pasitarti apie visą eilę klausi
mų, "pradžioje - nematė , reikalo 
siekti pasimatymo su Brežnevu. 
Turint galvoje Sovietų valdžios 
elgesį Afganistane, užsimojimus 
Lenkijoje ir intervenciją į Vidu
rio Amerikos valstybes, tai pre-

KALENDORĖLIS

Gegužės 7: Domicėlė, Danutė, 
Ei gi r d as, Geištoras.

Saulė teka 5;10, leidžiasi 7:55.
Oras vėjuotas, debesuotos, lis.

Airių Respublikos'

B. SANDS MIRTIS NESUKĖLĖ 
DIDELIŲ RIAUŠIŲ L

BELFAST. — 27 metų Bobby 
Sands, Airių Respublikos Armi
jos kovotojas, miręs Maze kalė
jime po 66 dienų badavimo 
streiko, yra pašarvotas tėvų na
muose, atvirame juodame kars
te. Du uniformuoti IR A asme
nys yra garbės sargyboje. Lau
ke rikiuojasi būriai liūdinčiai 
norinčių suteikti paskutinį reš- 
peklą mirusiam. ;

Katalikų Bažnyčia yra' kon
flikte dėl gedulingų pamaldų. 
Jos įstatymai draudžia nusižu
dyti. Tačiau hierarchija nepasi
sakė prieš pamaldų laikymą jd 
parapijoje. Kai kurie teologai 
tvirtina, kad Sands mirtis nėra 
savižudiška.

Buvo" galvojama, kad po Bob
by Sands mirties, šiaurės Airi
joj kils grėsmingos demonstra
cijos, tačiau to nebuvo. Belfasto 
ir Londonderry miestuose buvo 
tik vietiniai išsišokimai.; Visoje 
šiaurės Airijoje buvo sužeista 

’40 asmenų? "■ '*

Visi pripažįsta, kad Francois 
Mitterrand labai tiksliai kriti
kavo dabartinį prezidentą. Jis 
nurodė, kad prezidentas Giscard 
per septynerius metus nugyveno 
krašto ūkį, iššvaistė visas auk 
so atsargas ir neteko dolerių. 
Prezidentas žada ateinančiais 
septyneriais metais viską geriau 
tvarkyti, bet nepasako, kaip jis 
tvarkys, kad būtų geriau.

Mitterrand reiškė susirūpini
mą,-kad jeigu dabar prancūzai 
gyvena blogiau, negu jie gyveno 
prieš 7 metus, tai ateinančiais 
7 metais bus dar aršiau. Jis pa
tarė prancūzams pasižiūrėti į 
vokiečius socialistus d.-mok ra
tus, kurie geriau gyvena karą- 
■pf^imėjėę- negu karą laimėję 
praAčjizai. " < y :

Laikraščiai įdėjo labai neaiš

AMERIKOS AIRIAI ’ 
KVIEČIA VIENYBĖN

Amerikos airiai Čikagoje 
į kitur pareiškė viltį, kad Bobby 
i Ssnds tragiška mirtis ves į vie- 

, . , • ' nvbe, o nebus priežastimi did^
gamzuotiuną.- ŽiiK>xai vir ina, n.u neramumu Laivų krąyikū 
kad katalikai nvteko fli;ansin^ ;.unija paskelbė, kad dėl Sahds- 
paramos iš uzsįepp, tad kurs o . • } u nebus<krau?
bado streikais ir. mirtimi. Britų • įi valandas ’ kią Giscardo fotografiją. .
vyriausybė savo planuose nori, 
sudarx'tr kariuomenę ir policiją 
iš" vietos gyventojų-Tam planui ke, Bostone, Clevelande, Delrai 
pritaria Airijos premjeras Char- te ir kituose miestuose. Buvo 
les J. Haughey.'- .piketuojama Anglijos ambasada

i-'ir konsulatai. New Yorke, prie 
fliktai su protestantais bei su britų konsulato, demonstrantai 
Britanija prasidėjo labai seniai, ' sudegino BfStonijos vėliavą ir 
1922 metais buvo norėta pada- premjerės' UMatgafet'^'Thatchcr 
linti šiaurės Airiją į dvi dalis:' iškamšą, 
katalikų dominuojamą Airių i 
Laisvą Valstybę ir protestantų j 
kontroliuojamą Ulsterio provin-! 
ciją, kuri būtų sąjungoje su 1 
Britanija.

Praeitais metais tarpusavio 
nesusipratimuose šiaurės Airi
joje žuvo 76 asmenys, beveik 
tris kartus mažiau, negu judė 
jimo nelaimėse.

i i TikTuincįe-airiirkatalikiĮ kon Akte, ku- a;

Britanijos valdžia tvirtina,
1 kad atitraukus kariuomenę, kil-

— Okupuotoje Lietuvoje poli- tų civilinis karas tarp protestan- 
tiniams kaliniams yra 11 kon- tų ir katalikų, kurie, būdami 
centracijos stovyklų ir septyni mažumoje, nukentėtų, ners da- dojami akli ir kurti, — skelbi? 
kalėjimai. ; bar rodo savo karingumą ir or-

— Dixon centre žiauraii išnau

ir

Tylios eisenos buvo New Yor-

žmonės, nagrinėję ten padėti.
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- Prieš: dešimt metų astrohautas John W. Young (kair.) vadovavo erdvi- 
N‘**C >•»laivini, kuris-nuvežė-į .Mėnulį astronautus Mattingly Ir Duke.
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SIUNČIA Į SIRIJĄ 
GERĄ DIPLOMATĄ

WASHINGTON, D.C. — Prc- 
! zidentas R. Reaganas pasiuntė
;į Siriją Philip C. Habib, vieną 
1 geriausių Amerikos diplomatų. 
; Jis visą laiką glaudžiai bendra- 
' darbiavo su demokratais ir buvo 
I išėjės atsargom I 
I

P. Habib išsikalbės su Sirijos 
' prezidc.’tu bei karo' vadais. Vė 
Į liau jis bandys aiškintis su iz- 
i raelilais. Jis nori imtis priemo- 
I nių, kad labai įtempta padėtis 
! Libane nepablogėtų. Izraelio 
premjeras Begin pareiškė, kad 
tiktai stebuklas gali išvengti 
karo tame rajbrie.

PRIEŠ MASKVĄ REIKIA 
KITOS STRATEGIJOS

CHICAGO, Ill. — Krašto ap
saugos sekretorius Caspar Wein 
berger pareiškė, kad prieš So
vietų karo vadus turime naudoti 
visai kitokią strategiją, negu 
mes vartojome iki šio meto. Tu
rime išaiškinti silpnąsias rusų 
karo vadų vielas ir kirsti jiems 
į skaudamą vietą, Chicagos 
laikraštininkų spaudos konfe 
rencijoj susirinkusiems Ameri
kos žurnalistams sekr. Weinber
ger aiškino. z'

— JAV mokės Japonijai $2.7 
milijono už paskendusį laivą.

•%'? SIRIJOS ŽYDAMS 
<-'GRfeSIA PAVOJUS

CHICAGA DŽIAGUSMINGAI 
SUTIKO ASTRONAUTUS

CHICAGO, = 111. — Vakar, ge
gužės 6'd.,’ Chicagos miesto savi
valdybė ir .didmiesčio gyvento
jai džiaugsmingai pasveikino 
astronautus John W. Y’bung ir

Crippen, kurie “Co- 
t .erdvėlaiviu apskriejo 

aplinkui žemę 36 kartus ir sėk
mingai nusileido Mojave aero’-

TEL \ AVIVAS. — Izraelio • 
premjeras Begin, peržiūrėję; | 
paskutinius pranešimus apie -žy 
du btiklę Libane, Jordane ir Si Robert L 
rijoje; pasakojo sutiktiems u^- Jumbia 
sienieciatfis, kad be karo nebus 
galimą apsieiti.

Begin negali suprasti, ką Si- drome. Jie papasakojo čikagie- 
rijčs kariuomenė dabar daro 
Libane. Sirijos kariai buvo pa 
siųsti į Libaną taikai palaikyti 
Kai buvo paskelbtos paliaubos, 
Sirijos karo vadovybė Libane ir 
Sirijos diplomatai tvirtino, kad 
Sirijos kariai prižiūrės taiką, 
kad pasibaigtu tarpusavio žudy 
nės. Be to, premjeras Begin la 
bai susirūpinęs Sirijoje nuo se
nų laikų gyvenančiais žydais 
Jis bijo, kad Sirijos vyriausybė 
nesiimtų genocido ir neišžudytų 
toje valstybėje gyvenančių žydų.

Izraelis reikalauja, kad Sirijo 
karo jėgos atšauktų iš Libano

čiams kelis savo kelionės įspū
džius.

Valery Qlscard d'E® t* In g

rrtINCUI CHARI.ES 
ATSIŲSTA BOMBA

LONDONAS.— Londono pal
to tarnautojai pastebėjo įtartiną 
paketą, adresuotą princui Char
les į Buckingham karališkus 
rūmus. Panašaus įpakavimo 
siuntiniuose buvo bombos, pa
siųstos atstovui Jill Knight ir 
kitiems parlamento nariams. 
Bombą išmontavo Londono

! licija. Ji skirta sužeidimui, 
ne mirčiai.

BJmbu siuntimu įtariama
j rių Respublikos Armija. Ryšium 
su bom'K-mis ir Bobby Sands 

I mirtimi, I ondone sustiprintos 
sargybos.

po-
bet

Ai*

— Aukščiausiasis teismas tu
rės nuspręsti, ar užsieniečiai pri
valės mokėti už mokymąsi JAV 
mokyklose.

Pęancūzijos prezidentas V. 
Giscard labai susirūpinęs, 

nes ateinantį sekmadienį 
gali pralaimėti rinkimų*.

priešlėktuvines patrankas ir į 
Libaną nesiųstų jokio savo lėk
tuvo. Vietoj taikos, Sirijos ka
riai užsiėmę Libano krikščionių 
žudymu. Izraelis reikalauja, kad 
šie karo veiksmai būtų sustab
dyti. Jeigu Sirija ir toliau taip 
elgsis kaip dabar, tai Izraelis 
bandys Libano erdvę išvalyti.

CHARI.ES


JONAS BALYSAR NAUDINGI UETUVAI JALTOS SUSITARIMAI?
(Tęsinys)

Tame dokumente rašoma ir 
daugiau įdomių dalykų, pvz.: 
“Mus žinome, kad rusai reika
laut leisti jiems aneksuoti žymia 
dalį Rytprūsių ir siena su Len
kija turėtu būti maždaug sude 
rinta (“roughly m accordance”) 
su Curzono linija. Sovietų Są
junga jau pi įsijungė prie savo 
teritorijos Bescrabiją ir galės 
reikalauti dar.mažesnių sienos 
pataisymų su Rumunija”.

Įdomus yra argumentavimas, 
kodėl tokios nuolaidos Sovie
tams turėtų būti daromos: 
“Mums reikalinga Sovietų Są
junga Vokietijai nugalėti. Mums 
labai bus reikalinga Sov. S-ga 
kare prieš Japonija, kai karas 
Europoje bus baigtas. .. Aš esu 
pasiruošęs pritarti ir paremti 
Sovietų argumentus, jeigu tai 
sutaupys amerikiečių gyvybes 
laimint karą ir jei tai išgelbės 
likusia Europą nuo diplomati
jos džiunglių, kurios kitu atve
ju beveik tikrai įvyktų”.

Labai įdomus yra paskutinis 
argumentas, čia Hickersonas tu
pėjo mintyje nuolatinius Euro
pos valstybių vaidus dėl sienų ir 
elgesio su tautinėmis mažumo 
mis. Atiduokime viską Sovie
tams ir bus ramybė, — jie ne
nuoramas sutvarkys pagal “so
vietinio internacionalizmo’' ddk 

'triną... Užtat ir mums dabar 
' yra labai neapdairu kelti viso
kias Lietuvos “sienų proble 
tiias”, reikšti pretenzijas į Ka
raliaučių ir pan. Niekas nemegs 
ta visokių “trouble makers” 
tarptautinėj' politikoj, ypač kai 
tai daro maži.

• — Aišku, amerikiečių, kaip ir vi
sų kitų, politika buvo grynai 
pragmatinė ir nemorali. Jie mo
ralumą išlaiko tik “pro forma”! 
Tačiau nebuvo jokio reikalo 
prez. F. Rooseveltui Teherane 
1943.XII.1 pasakyti Stalinui, 
kad jis pilnai suprantąs, “jog 
trys Baltijos respublikos istori
jos bėgyje ir vėl visai neseniai 
buvo Rusijos dalis ir juokauda
mas pridėjo, kad kai Sovietų

armijos vėl okupuos tas sritis, 
jis neturės noro pradėti karą su 
Sovietų Sąjunga dėl to punkto” 
(žr. The Conference at Cairo! 
and Teheran 1913. Washington: ' 
ILS. Dept, of Stale, 1961, psi. j 
591). Stalinui tik to ir reikėjo.1

Žinoma, kad amerikiečiai ne- j 
kariaus dėl Baltijos valstybių, ! 
tas visiems aišku, bet Roose- 
vdtas galėjo bent liek pasakyti, 
kad tai butų neteisinga, priešin
ga mūsų principams ir mes tam j 
nepritariame. Nulėmė didelis j 
Roosevelto noras įsiteikti “uncle į 
Joe”, kad jis būtų patenkintas. 
Kokia veidmainystė, palyginus 
su Roosevelto pareiškimu lietu
vių delegacijai Washingtone 
1940 m., tuoj po Lietuvos oku
pacijos ir prijungimo. Politikų 
žodžiais negalima tikėti, jeigu 
jiems iš to nebus apčiuopiamos 
naudos.

Sovietams svarbu buvo gauti j 
tas sritis, kur buvo nemaža uk- j 
rainiečių ir gudų tautbybės gy- { 
ventojų, o jas iki 1939 m. valdė 
Lenkija. Curzono linija buvo i 
tik pretekstas. Kai lenkų egzili- i 
nė vyriausybė Londone tam la- Į 
bai smarkiai prieštaravo, tai bu- 

pa darytas kompromisas. Tri- 
didžiųjų (Roosevelto, čurčil-.j 
ir Stalino) Jaltoje* 1945.T. j 

. .. d. pasirašytame dokumente 
Įskaitom^-

70
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•Jaltoje karo vadų, nubrėžtas, pokarinis žemėlapis. Jo priyąlęjp' laikytis iki taikos su
tarties, kad nekiltų nesusipratimų. Rusams vilkinant taikos derybas, karo, vadų laikinas 

žemėlapis jau gąĮioją virš 40 metų.

SWEDEN
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“Try» vyriausybių galvos ma
no, kad Lenkijos rytinė siena 
turėtu eiti pagal Curzono liniją, 
su nukrypimu kai kuriose sri
tyse nuo 5 iki 8 kilometrų Len- Lenkija ekonomiškai b^uXru- 
kijos naudai. Jie pripažįsta, kad luoja. nes dėl savo godumo, per 
Lenkija privalo gauti esminius daug apžiojo ir neįstengia su- 
teritorijos priedus šiaurėje ir va- virškinti, 
karuose. Turės būti atsiklausta 
tinkamu laiku Lenkijos-provizo- 
rinės vyriausybės nuomonės dėl 
lų teritorinių priedų ir galutinis 
Lenkijos vakarinių sienų nusta
tymas turės palaukti iki Taikos 
Konferencijos“. (The Confer
ences ąt Malta and Yalta, psl.
974)

Vokietijai karą pralaimėjus.’
Lenkija gavo kaip “kompensa- mės teturi, kaip ir 1569 mttų 
ciją” dideles Vokietijos teritori- Liublino unija, tai tik istorija.

jus sritis vakaruose ir nelau- Koks nors sienų pasikeitimas 
kiant tos taikos konferencijos, galės, vėl įvykti tik po nąųjo 
kuri ir iki šios dienos neįvyko, . 'karo, o tada į- jpkias senas sų-

virškinti.
Siena rytuose tarpi Sov. S-gos 

ir Lenkijos po karo buvo nusta
tyta pagal naują abiejų šalių 
sutarti, pasirašytą 1945 m. rug
pjūčio 16 d. Ji pakeitė visas ki
tas sutartis. Tokiu būdu ta Cur
zono linija seniai nustojo bet 
kokios reikšmės, kaip ir buvusi 
“administracinė linija” tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Ji tiek reikš-

tartis ir “linįjąs” nebus atsi
žvelgta, nes sąlygas padiktuos 
nugalėtojas, pagal savo naudą, 
išmanymą ar neišmanymą. Taip 
visados istorijoje buvo ir bus.

Keista, kad A. Gureckas nori 
primesti kitiems savo aiškini
mus. Jis ir White Plains susita
rimą klaidingai aiškina, tarsi vi
si ims ir jam patikės, o nepasi
stengs patys susirasti ir pasi
skaityti to susitarimo tekstą.

pats ir su Jaltos dokumen- 
kurie yra paskelbti aukš- 
cituolame leidinyje. Žino- 
galėjo būti ir slaptų susi-

Fbr the woman 
who’s at the heart of

Las 
tais, 
čiau

, nia,
tarimų arba žodiniu pažadų, ku
riuos naivūs vakariečiai vykdo. 
Reikėtų panaudoti “Freedom of 
Information Act” ir iškelti tai 
aikštėn, štai prez. Trumanas 
19-15 m. rugpjūčio mėn. pareiš
kė per radiją, kad jau Jaltoje

’5ou can’t afford to be wrorIC- 
Because if vou're in charge ot 
the family budget, you're 
;naking decisions about the 
future, too.

And that’s where UK 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan whęre he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings BoikR For 
the woman i no really Knowi 
a good bargain.
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Joui tbc ho nil S® Piaia*

Amerikai eina, tuo keliu- 55 lai
vai, daugiausia taškeliai, prap
lausią per dieną. Maždaug apie. 
1000 laivų per mėnesį lankosi 
P. Afrikos respublikos uostuose, 
kur jie aprūpinami kuru, mais
tu ir remonto galimybėmis. Jei
gu šių uostų kontrolė pereitų 
komunistų žinion, Vakarų inte
resai, ne vien tik dėl naftos, bet 
ir dėl kitų strateginių minera
lų, atsidurtų pavojuje.

Kiek priklausomos JAV nuo 
šių mineralų šaltinių ir kaip 
šaltinių ir kaip svarbios tos me
džiagos? Atsakymas į šiuos klau 
simus baugina ne vieną. į

Amerika iš viso neturi kai- Į 
kurių labai svarbių metalų. Nuo 
1950 m. žaliavų reikalas žymiai 
pablogėjo, ir šiandien ypač pri
klauso nuo užsienio importų. 
Jeigu paimsim 27 pramonei rei
kalinguosius mineralus, JAV 
teturi, tik 5. Tuo tarpu Sov. Ru
sija turi 21, o Vakarų Europa 
net 55% tų žaliavų įsiveža iš P- 
Afrikos. Štai tie metalai ir kaip garba ir baimė.

jie būtini
Chomas. Tai pats svarbiausių

jų. Vadinamas “nepakeičiamuo
ju”. Nepakeičiamas neiūdyjan- 
čio plieno gamykloj. Pracedart 
konservų dėžutėm, baigiant mo
torais, medicinos įrankiais, chro 
mas nepamainomas. Iš 3.7 tūkst. 
mil. tonų žinomų rezervų, 3.6 
tūkst. mil. tonų randasi Zimbab 
vėj ir P. Afrikos respublikoj. 
Jeigu nebūtų chromo, mūsų gy
venimo lygis kristų bent 50 me
tų atgal. JAV ekonomijoj chro
mas yra “Achilo kulnis”, be jo 
Amerika būtų greit paklupdy- 

i ta.
(Bus daugiau)

— Sakyk, Juozai, ar dažnai 
tavo nuomonės skiriasi nuo ta
vo žmonos?

— O, labai dažnai, tik ji to 
nežino

• Trys dalykai vedusius vy
rus laiko ištikimus: meilė, p’a-

LAPĖ IR ŠVILPIKAS

cijps sŲsitarimupse, kurie pa
skelbti miąėto veikalo psl. 968- 
9&7; apie tai iiiieko nerandame! 
paminėta (išskyrus vidaus rei-} 
kalni skirtą slaptą Hickersonoj 
memorandumą). ' j

Mes negalime pasikliauti A.
Gurecku, kuris nemoka skirti 
“inturisfd’’ nuo “Tėviškės” drau
gijos, girdi, abi esančios sovie-i 
tinęs įstaigos. Turėjo Lietuvių i 
Moterų Klubų Federacijos vai-1 
'dyba “Drauge” 1981.IV.16 jam: 
paaiškinti labai jau aiškų daly
ką, kad “Inturistas” yra komer
cinė Įstaiga žvejoti, stiprią už
sienio valiutą, kai “Tėviškės” 
draugija yra propagandinė įstai
ga, kurios tikslas — mulkinti 
išeivius vakaruose, žinoma, tik 
tokius, kurie leidžiasi mulkina
mi. Atsiranda “Sonnenfeldto 
do'ktrina”, “apeasininkai” ir “til- Į 
liniukai”, kurie mėgsta paremti 
sovietinę liniją, kaliais prisi
dengdami ir patriotine skraiste, i

dalis Rytprūsių su Karaliaučium (Yra tokiai veiklai jau prigijęs 
buvo pažadėti Sovietams, tuo į amerikiečių spaudoje terminas: 
tarpu oficialiuose tos konferen- ■ “disinformation”.

—“Kur bėgi tu, kūmute, kaip išvyta?”, 
Švilpiks paklausė lapę vieną rytą.
— “0, mielas kūme, aš už kyšius išvaryta; 
Kenčiu’aš nekaltai.
Vištidėje teisėju aš buvau, juk tu žinai. 
Sąžininga ir teisinga darbe tame buvau;
Uoliai dirbdama sveikatą ir ramybę praradau, 
Darbe net kąsnio nedavalgiau, 
Daug naktų nedamiegojau
Ir vis vien į nemalonę patekau. : ; i' 
Tik pagalvok ir prisimink gęrąį’Vi-^ 
—“Taip,.kūmute,- aš matydavau dažnai, 
Kad prie snukučio tavo prilipę yr pūkai”.

. j-rr- 
Tūlas skundžias, aimanuoja^ 
Tarsi jis paskutinį rubli išeikvoja; , 
Ir visas miestas žino gana gerai, 
Kad jis su žmona turi pajamų mažai.
0 kai pažiūrėsi; tai tau bus staigmena, 
Kad namą jie pastatė su ištaiga 
Ir dargi bė vasarnamio nebūna likę.
Nors, teisme Įrodyt negalėsi,
Bet nenusidėsi, jei visiems kalbėsi, 
Kad prie jų šnukučių pūkai yra prilipę. 
0 tai vis per šmeižtus.
Tik pagalvok, kas gali būt teisus, 
Jei paiso melo ir šmeižtų.
0 yra pasklidę daug piktų kalbų, 
Būk aš kyšiais nusidėjau.
Ar gali tą daryti rimti teisėjai?
Na, sakyk, ar tu kada matei
(Juk mano darbus tu sekei
Ir tavo parodymais pasiremt galiu), 
Kad toki palinkimą aš turiu.

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

Mūsų neramiajame pasaulyje 
Vidurinieji Rytai ir Pietinė Af
rika turi patį kritiskiausiąjį vaid 
meni, nes šiose srityse suteikti 
svarbiausieji moderniajai pra
monei reikalingiausi dalykai: 
nafta ir mineralai. Kaip Saudi 
Arabija turtingiausia naftos šil
tiniais vieta, taip P; Afrika,-ypač 
Pietų Afrikos respublika, mine
ralais.’ Visas šis rajonas tęsiasi 
quo Shabos provincijos Zaire į 
pietus. P. Afrikos Transvalį. 
ypač gausų aukso iškasimais. 
Neperdėsim, jeig^į šią sritį Iš
vadinsiu! “Mineralų Persų įlan
ka”. o P etų Af^kos respubli
ką — “Saųdi Arabijp”. Pavyz
džiui. paėmė keturis strateginius 
mineralus: chomŽą, manganą, 
vanadi jų ir plaiuią. taj Sov. Są
junga liktę tiekėją.
eigų P. Afrika dįl kokių vidi

nių neranaurou ar ekonominių 
-ankcijų būtų išsiun|t$ Ž rin
kos. P Aįrikos respublikoj ir 
Sov. Sąjungoj ym sukaupti be
veik visi šių artiąjisiųjų pa
kulyje lųineraiiį rezervai, if 
kurių gauname tuos reikobn- 
guosius modernia^ pramonei 
metalus. <. u« <

■ r

Savaime aišku, kodėl komunis 
tu “išlaistųjų” tautų žiedas pa
mažu vis supa Pietų Afriką, ii 
tai sukelia rūpesčius ateičiai. 
Išvysčius didesnius neramumus.1 
arba nei pilietinį karą pačioj P.

Afrikos respublikoj, Vakarams 
grėstų ekonominė katastrofa. 
Šio rajono mineralai yra būtini 
sprausminių motorų gamybai, 
automobiliams, naftos perdirbi
mo įmonėms, atominėms sto
tims, elektros magnetams, įvai 
įiems gręžimo įrankiams ir ki- 
t’ems dalykams, be kurių mo
dernioji pramonė negali išsivers 
ti.

Taigi, Maskvos užsienio poli
tikos tikslas yra atkirsti nuo Va- 
karų šią tąjp svarbią sritį. Ko
munistų. strategija paprasta: ūž
ianti pagrindinius kraštus išilgai 
Afrikos pakrančių ir perimti uos 
tų kontrolę padalyti kontinen-

- tą į dyi sferų dalis. Rytų k Va- 
' karų, ir pagaliau pastatyti mark 
sostinį režimą pačioj P. Afrikos 
respublikoj. Tuo būdu Gerosios. 
Vilties iškyšųho ir kiti uostai 
liktų jų žinioj.

Kaip taurės Atlantas ir Ra
musis vandtenynai turėjo didžiau 
čą vaidmenį praėjusiuose karuo 
se. taip dabar Vid. Rytų nafta 
iškėlė Pietų Atlantą ir Indijos 
vandenynus. Laike paskutinių
jų kelių dekadų, dėl milžiniškų 
Ij^kgrjįų ifr gręjtų tai-
vų. jurų traukas pro iškyšulį 
nemažesnis už Suezn kanalą.

Nato valstybių naftos ir 
90% strateginių medžiagų veža
ma pro Iškyšulio (Cape) mies
tą. Daugiau kaip 20 ' nafto^

Ahce Stephens mokinių pasirodymo programoje bus ištrau
kos iš Mozarto operos “Užburia Fleita“. Renginys bus slalo
mas gegužės 15 d., penktadienį, 7:45 vak vak., F»>iC 
Building. 110 So. Michigan, dešimtame aukšte. Cit salėje. 
Programoje pasirodys ir Čikagos Konservą to: i jos dioras. Įėji
mas $*2 auk^.

Tuesday. M.av 5, 1981 iiumdav, May 7. 1981



JURGIS JAšINSKAS ' ' ' ’SPAUDOS PABIROS
1. Televizijos žvaigždės Carol Eurnett’s ir lietuvės žurnalLtės 

Aleksandros Vaislūnieues sensacingos bylos

reiškimą XVIII VLB Atstovų 
Suvaž avimui, įvykusiam šių me 
tu vasario mėn. 15 dieną Valen- 
cijoje. Centro Valdybos posėdy
je padarytas vienbalsiai sekan
tis nutarimas: išie kšti kun. An
tanui Perkumui viešą padėką 
už parodytą atlaidumą ir už v:e- 

I nybę bei brolišką sugyvenimą 
' skatinančius žodžius, pareikštus 
į VLB Atstovų Suvažiavime. Ve-

11 nezuelos Lietuvių Bendruome- 
I nės Centro Valdyba pažada kun.
Perkumui ir Vnėzuelos Lietu
vių Katalikų Misijos Komitetui 
savo nuoširdžią talką ir laukia 
iš jo paramos mūsų darbuotėje, J 
ypačiai stiprinant dvasinį ir re-į 
liginį Bendruomenės narių gy-į 
vertimą. !

Dr. Vytautas A. Dambrava!
Centro Valdybos pirm.

Petras Kriščiūnas

(Tęsinys)

BAIGMINIS PRIERAŠAS:

Šios bylos aprašymas “pabiri- 
ninkui” buvo sunkiausias jo vi
soje žurnalistinėje “karjeroje” 
dėl to, kad prisiėjo paliksniuoti 
dviejų lietuvaičių, lietuviškos 
spaudos darbuotojų pavardes—| 
Jūratės Statkutės de Resales) 
ir Aleksandros Vaisiūnienės. Jos! 
abi “pabirininkui” yra artimai) 
pažįstamos ne vien iš jų mūsų 
perijodinėje spaudoje *'atspaus
dinamų rašinių, bet ir iš. asme
niškų santykių susirašinėjant 
laiškais. Jos abi yra buvusios 
artimos ka:minkos ir draugės. 
Tarp jų kilę kai kuriais klausi
mais skirtingi požiūriai tą drau
gystę aptemdė. Kai Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenės, kuri 
sugeba darniai bendradarbiauti 
ir su VLIKo padaliniu Venezue 
loję, Centro Taryba, kurios vi
cepirmininkė dabar yra Jūra
tė Statkutė, de Rosalės ir kuri 
pasirašė A. Vaisiūnienę išteisi
nantį Centro Valdybos .nutari
mą, kuriuo jai (A. Vaisiūnienei) 
sugrąžinamas įgaliojimas būti 
Venezuelos Lietuvių Bendruo
menės oficialia korespondente, 
norisi' tikėti, kad ir jųdviejų pąš 
liję asmeniški santykiai atsinau- 
jįnš škai'čia, kadaise tarp jų bu
vusia, draugyste, vardan “tos 
Lietuvos vienybė težydi”! .
J Jurgis- Jašinskas

< Centro Benefico Lituano de 
5 Venezuela — Venezuelos 
b ‘ Lietuvių Savišalpos
? Bendruomenė 
r Autorizada por M.R.Y. 
; bajo ei No. 21017.48

Caracas, 1981.111.4.

' Venezuelos Lietuvių Bendruo- 
, , menės Centro Valdybos 
i > •' ' nutarimas Nr. 1

Centro Benefico Lituano de 
Venezuela — Venezuelos 

Lietuvių Savišalpos 
Bendruomenė 

Autorizada por M.R.Y. 
bajo el No. 21017.48

•' Venezuelos Lietuvių Bendruo- 
tnenės Centro Valdyba šių metų 
kovo mėnesio 1 dienos posėdy
je svarstė Venezuelos Lietuvių 
Katalikų Misijos Vadovo kuni
go Antano Perkumo raštišką pa-

Euckir.ghamo fonicr.as ChicagojeAR LIETUVIU BENDRUOMENĖYRA TREČIAS VEIKSNYS?
Pasaulio Lietuvių Bsndruome- 

1 nes garbės pirmininkas Stasys 
Barzdukas savo 75-rių metų pro- 

! ga davė pasikalbėjimą su Juo- 
; zu Žilioniu. Pasikalbėjimas at- 
spausdintas Drauge 1981 m. ge- 

? gūžės 1 dieną.
Paskutinis klausimas 

i linkite savo tautiečiam??

Lietuvių Bendruomenę”. Tai lo
giška ir nuosekli išvada, kad 
Bendruomenė jų vardu gali kal
bėti ir jiems atstovauti. ALTą 
sudaro lietuvių politinės bei 
ideologinės organizacijos, tad 
ALTas šių organizacijų vardu ir
turėtų veikti. VLIKas, sudary-1 

I tas Lietuvoje politinių grupių 
j susitarimu ir svetur turėtų

Ko

uaic dv.iuu >, • cuMlulililu. 1± bVCLUI lultilU.

“Remtis gyvenimo tikrove ir reikštis jų vardu. Toks pasiskirs- 
__ j _ _ : xi____ 1. .1 _ i • L___  __• _ _• j - i - i •Caracas 1981 III 1 ’ džentelmeniškumu, vykdant 

į suomeninius. bei laulmlus 
] vinius. Lietuvių chart Jje 
blama: “Pasaulyje pasklid

Venezuelos Lietuviu Bendruo
menės Centro Valdybos 

-" * V nutarimas Nr. 2

Venezuelos Lietuviu Bendruo- - i
menės Centro Valdyba šių me-j 
tų kovo mėn. 1 dienos posėdyje j

vi- tymas remiasi tikrovės suvoki- 
ižda- mu ir neturėtų kelti tarpusavio 
skri- trinties. Atsižvelgiant į šią tik- 
. 1

į VIENBALSIAI NUTARĖ

r _ kviesti p. Aleksandra Vaisiū-
svarstė buvusios Bendruomenės ’ tęsti Venezuelos Lietuvių 
korespondentės p. Aleksandros į Bendruomenės korespondentės 
Vaisiūnienės tolimesnio bendra- i 
darbiavimo klausimą. Posėdyje i 
padarytas sekantis nutarimas: • j 

Vykdydama naujojo Venezue ’ 
los Lietuvių Bendruomenės Cent : 
ro Valdybos Pirmininko kvieti; • 
mą siekti darnaus sugyvenimo 
ir vieningos bendruomeninės 
veiklos, aktyviai įjungiant į dar
bą visus Bendruomenės narius;

ir atsiliepdama į XVIII Ve- CV sekretorius 
nezuelos Lietuvių Bendruome
nės Atstovų Suvažiavimo prita
rimą šiam Centro Valdybos Pir
mininko kvietimui,

darbą, tuomi atnaujindama savo 
pasitikėjimą, kad šis darbas bus 
atliekamas Venezuelos Bendruo 
menės įstatų, veiklos ir draus
mės apimtyje, talkininkaujant 
VLB Centro Valdybai padėti sėk 
mingaį Atlikti svarbų spaudos už 
davinį. ‘ L

Dr. Vytautas A. Dambrava
Centro Valdybos pirm.

Petras Kriščiūnas

rovę, nerealu fantazuoti, kad 
kuris vienas veiksnys galėtų va
dovauti kitiems veiksniams, bet 
realu būtų, jei visi veiksniai ga
lėtų bendradarbiauti darbus pla
nuodami, juos vykdydami bei 
derindami ir bendromis jėgomis 
remdami/

Centro Valdyba:
Dr. VytautasDambrava —pirm., 
Jūratė St at. de Rosales —

J vicepirm.,
Petras Kriščiūnas — sekret., ' 
Inž. Antanas Baronas — iždin., 
Ričardas Zavadskas — narys.

; Calle La Plaza Central Nr. 21
Į La Vega, Caracas 1021

Paviršutiniškai žvelgiant, St. 
Barzduko pastabos yra tikslios 
ir teisingos. Tai kodėl yra ta 
trintis tarp Bendruomenės, iš 
vienos pusės, ir ALTos bei 
VLIKo, iš kitos pusės? Todėl, 
kad Barzdukas ir jo šalininkai 
vienaip supranta vieningumo ir 
veiksnio' sąvokas, o ALTa ir 
VLIKas — kitaip. Barzdukas 
supranta-vienybės sąvoką kaip 
vienos grupės dominavimą kitų. 

! O veiksnys jam yra vienalytis 
junginys.

Kai vokiėčių-tusų karo pasek
mėje, Lietuvoje ateitininkai su 
keliais liaudininkais paskelbė

spontaniškam sukilimui, tai bu
vo jų konsekventiškas žingsnis 
išnaudoti sau patiems politinę 
situaciją ir pajungti 
quasi salaząriškam rzžimui. Vi-

■ sa lame, kad Berlynas nepripa
žino šios škirpos-Brazaičio sau
valės ir tokiu būdųx Lietuva iš
vengė Vichy Prancūzijos gėdos. 
Visdėlto Vichy valdžia buvo' to
liau pramatanti negu Škirpa ir 
Brazaitis, nes Petain pasikeitė 
ambasadoriais su JAV, kai mū
sų laikinoji vyriausybė apie tai 
net nepagalvojo. Kai po poros 
metų Lietuvoje buvo įsteigtas 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, buvo žiūrima, jog 
į.jį nepatektų diktatūriškai nu
siteikę škirpininkai ir brazaiti- 
ninkai ir kad jis atspindėtų įvai
rias patriotines lietuviškas sro
ves. Nuo pačios pradžios VLI
Kas .užmezgė ryšius su ALTa, 
kuri irgi buvo' sudaryta vieni
jančiu pagrindu.

Po Antrojo pasaulinio karo 
Kazys Škirpa nebe vaidino jokios 
rolės lietuvių politiniame gyve
nime. Juozas Brazaitis irgi ne
buvo ryškus veikėjas. Tačiau 
Vakarų Vokietijoje studijuojąs, 
jaunimas tiesiogiai ir netiesio
giai buvo dar įtakojamas naciš
kų idėjų. Salazarininkai pradė
jo kampaniją prieš profesorių* 
Juozą Kaminską ir išsklaidė jo 
sumanytą šviesos sąjūdį studen
tijos tarpe. Juozas Brazaitis pra
dėjo kilti neonaciškai nusiteiku
sių tarpe ir įsteigė Lietuvių 
Fronto organizaciją, kuri, nelygi 
1941 metais, turėjo atsistoti išei-

atstovaudamas frontininkus tik 
ką nugalėtos Amerikos lietuvių 
Rymo Katalikų Federacijos kai
lyje, išvadino ALTos posėdžius 
komedijomis, ką vėliau nesėk
mingai bandė nuneigti. Ar da
bar tas pats Vytautas Kutkus, 
sugrįžęs į savo ideologinės gru
pės f vadovybę, yra kas kitais 
kaip tik kovojantis frontininkai, 
bandąs primesti savo valią vi
soms grupėms? Aišku, kad na.

Atėjo metas, kad mes nebetu
rime laikyti Lietuvių Bendruo
menės kokiu nors vienijančiu 
veiksniu. ĄLTa ir VLIKas turė
tų nutraukti pasitarimus su 
Bendrudinene. Galų gale, Bend
ruomenė, t.y. Lietuvių Frontas, 
turi savo atstovus ALToje ir 
VLIKe ir tegul ten bando įti
kinti kitus savo idėjų prapašu- 
nni. Dabar Stasys Barzdukas 
pučia Lietuvių Bendruomenės 
kaip veiksnio burbulą. Man re
gis, jog jis pilnai žino, kad jis 
iškreipia Lietuvių chartos mintį 
ir paskirtį. Bet toks jau yra 
diktatūros šalininkų kelias,: ku
ris yra svetimas lietuviams 'pat- 

porą metų dabartinis JAV LB 1 riotams krašteir-išeivijoj e. 4 ■ 
pirmininkas Vytautas Kutkus, Juozas’ Nendriūnas

tuvių charts, tai joje skelbiama 
lietuvių vienybė turėjo būti pa
siekiama susitarimo būdu, visiš
kai taip, kaip VLIKe. Jokiu 
būdu Lietuvių chartos autoriai 
negalvojo apie kurios vienos 
grupės dominavimą ir nenumatė 
populiarių rinkimų išrinkti va
dovaujamus organus.

Jau visas dešimtmetis, kai 
Lietuvių Bndruomenė tapo vien 
tik frontininkų dominuojama or
ganizacija. Todėl ji yra Lietuvių 
chartos numatytos organizacijos 
iškreipimas ir jokiu būdu nėra 
toks pats veiksnys, kaip ALTa 
ar VLIKas. Dabartinė Lietuvių 
Bendruomenė tėra tik vienalytė 
naciškai nusiteikusi organizaci
ja, kuri tegali kalbėti tik savo 
narių vardu ir ne pretenduoti į 
tolygų veiksnį, kaip kad yra 
ALTa ar VLIKas.

Taip pat jau daugiau negu de
šimtmetis, kai frontininkai, sė- 

kraštą | dėdami ir ALToje, ir VLIKe, 
bando pasiglemžti minėtų veiks
nių vadovybes. Ir jie ten reiš
kėsi ir tebesireiškia be jokio 
džentelmeniškumo. Štai, prieš

DŽILO PRISIMINIMAI
Neseniai išėjo dar viena Milo- Dažnai’padarydavo neapgalvotų 

vano Džilo “Pasakojimas iš. vi- ir skubių sprendimų, kurie, jo 
daus” priesiminimų knyga* ku-į laimei, gerai baigdavosi. Turėjo 
rioje jis iškelia viešumon daug tą valią ir norą kitus valdyti, 
įdomių faktų apie praėjusiais ■ kitiems nepasiduoti. :Tai privedė

Kai buvo formuluojama Lietuviai sudaro vieningą Pasaulio
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laikiną vyriausybę. 1941 metais, priekyje, 
bandydami ją primesti tautos

40-1 puslapių. Kama $8. Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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SULFCDE?’ E DOG SKIN MEDICATION

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

J

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

* IŪFESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
t vaL ryto iki 10 vai. vakaro.

D. KUHLMAN. B-S- ReflUtraotei vaistininkai
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metais mirusį Jugoslavijos dik
tatorių maršalą Tito.

Džilas cavo Tito draugas, ko
munistinio judėjimo bendradar
bis, sunkių partizanų .kovui da
lyvis. Vokiečiams ptalaimėjus, 
Tito užima Belgrado sostą. Šil
ta vieta tenka ir Džilui. Tačiau 
šis, nepaprastos drąsos ir nepa
laužiamo idealizmo vyras, nusi
vilia esamąja tvarka. Galutinis 
lūžis vyksta 1954 metais. Dži
las uždaromas kalėjimam, Išėjęs 
į laisvę, paskelbia “Pasikalbėji
mai su Stalinu”? prisiminimus, 
kuriuose atskleidžia naujų pas
lapčių, kurios nėra malonios Ti
tui. Džilas vėl sėda už grotų.

Nors du kartu kalėjęs, Džilas 
savo paskutiniuose prisimimuo-. 
se neturi Titui pagiežos. “Aš mė ' 
gau ir gerbiau Titą”, rašo Dži
las. “Mūsų politiniam ginče ne
buvo asmeniškumų. Konfliktas 
iškilo dėl ntaprėžtos valdžios šie 
kimo ir laisvės troškimo”.

Tito buvo absoliutus valdovas, 
tačiau savo asmenišką policinę 
jėgą siejo su tautos interesais.

prie susikirtimo-su Stalinu. K

Tito mėgo prabangą, rinko 
brangius meno kūrinius, turėjo 
puikius rūmus ir kelias vilas- 
Savo asmeniškam, ; naudojimui 
pasiėmė Brioni salą, kuri kadai
se priklausė Austrijos imperato
riaus sūnui Franc — Ferdinan
dui. Gražūs drabužiai, puikios

(Nukelta į penktą puslapį)
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MEET THE CHALLENGE!.

SERVE WITH FRIDEIN * 
NATIONAL GUARDNEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno-ir mokslo 
1954 nū metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• 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 duomenim!* 
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.

• DIETUVIšKASIS 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 J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• 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 S3.

9 JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ns 
Jurgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 

; riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerj persiuntimo Išlaidoms.

Na-ajieio*, Chicago. 8. DL Thursday, May 7, 1981
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Mirė Jonas Macijauskas, dirbęs 
lietuvių tautos priešams

Tik šiomis dienomis Amerikos lietuvius pasiekė ži
nia, kad nišų pavergtoje Lietuvoje mirė Jonas Macijaus
kas, nepriklausomoje Lietuvoje kvietęs lietuvius įvesti 
sovietinę tvarką, o kai lietuviai pasisakė prieš Lenino, 
Trockio ir Zinovyevo siūlomą “rojų žemėje”, tai jis var- 

. tojo prievartą tai santvarkai Įvesti ir pateko j kalėjimą.
Tuo metu jis dar neturėjo 20 metų, bet jau buvo 

Įstojęs Į rusų komunistų partiją ir pasiryžęs Rokiškio 
; pyliknėje Įvesti komunistinę santvarką ir .priversti lie
tuvius tapti Rusijos vergais. Tuo metu rusai buvo pasi
ryžę primesti komunistinę santvarką visai Europai, bet 
jiems nepavyko. Lietuviai rusus gerai pažino., suprato jų 
mokslini pajėgumą, žinojo, kad rusai yra labai silpni or
ganizatoriai ir su rusais nieko bendro nenorėjo turėti.

Andrius Domaševičius paskutiniais praeito šimtme
čio metais buvo delegatas Į rusų socialdemokratų slap
tai Minske sušauktą konferenciją. Jis jau buvęs Pran
cūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, susipažinęs su socialis
tiniu Vakarų Europos judėjimu, labai nusiminė ta Mins
ko konferencija ir josios organizatoriais. Ten buvo tiktai 
rėksniai agitatoriai, bet nebuvo nė vieno žmogaus, su 
kuriuo Domaševičius būtų galėjęs pasikalbėti visuome
niniais ir pažangos reikalais. Vilniun grįžęs jaunas Do
maševičius (nepriklausomos Lietuvos mokslus baigusių 
ir sukomunistėjusių Domaševičių tėvas), lietuviams so
cialistams patarė jokių reikalų su rusais nebeturėti, nes 
jie yra atsilikėliai, mažamoksliai, apie jokį visuomenės 
teisingesnį pertvarkymą ir kalbos negali būti. Lietuviai 
socialistai Andriaus Domaševičiaus paklausė ir su rusais 
socialistais jokių ryšių neturėjo.

Lietuviai socialistai paklausė Domaševičiaus ir su 
rusais ryšių nesiekė, bet 1900 m. birželio 13 dieną Obe
liuose gimęs Jonas Macijauskas rusų revoliucija buvo 
susižavėjęs ir 1917 metų pradžioje įstojo į msų komu
nistų partiją, o kai i Lietuvą įžengė Penktas Lietuvių 
Pskovo pulkas, tai 17 metų Jonas Macijauskas padėjo to • 
pulko žvalgams žygiuoti Panevėžio ir Biržų link. Rusų 
armijon tuo metu jis dar neįstojo, bet rusams jau mo-1

kėjo padėti.
Lietuviams savanoriams pavyko išvyti įsibrovusius 

rusus iš Biržų ir Panevėžio apylinkės. 20 metų nesu
laukęs Jonas Macijauskas nebėgo į Rytus kartu su ki
tais lietuviais, bet pasiliko prie Obelių, kad galėtų už
frontėje vesti kovą ir padėti rusams. Tačiau Macijauskas 
buvo prastas kovotojas. Jis tuojau prišalo uodegą. .Poli
cija jį suėmė ir pasodino į Panevėžio kalėjimą. Jam buvo 
užvesta byla ir grėsė kelių metų kalėjimas. Už šnipinė
jimą rusams nepilnametis berniukas būtų gavęs bent 10 
metų, bet 1921 metais buvo iškeistas su rusų kalėjimuo
se laikytais lietuviais.

Rusijos kalėjimuose buvusieji lietuviai buvo išleisti 
ir atiduoti lietuviams, o Obelių lietuvis Jonas Macijaus
kas buvo atiduotas rusams. Tikras lietuvis, kad ir nu
teistas, būtų pasirinkęs lietuvišką kalėjimą, negu važiuoti 
pas rusus, bet Macijauskui geriau patiko rusai, šiandien 
visi žino, kad Lietuvos kalėjime buvo geriau, negu sovie
tinėje Rusijoje. Deja, J. Macijauskas to nežinojo ar ne
norėjo žinoti".

Generolas Vytautas Putna, maršalo Tuchočevskio 
štabo viršininkas, išvyko į Rusiją tokiais pačiais sume
timais, kaip išvyko Jonas Macijauskas, bet vėliau už tą 
idealizmą Putna čekistų buvo sušaudytas. Panašiai rusų 
buvo sušaudytas Zigmas A. Angarietis, Kapsuko Micke
vičiaus įskųstas, Centro komiteto narys Vytautas Vied- 
rynaitis. Benys Pauliukevičius ir Pijus Glovackis.

Labai mažai trūko, kad ir Jono Macijausko pakaušis 
būtų čekisto kulkos pragręžtas, bet jis per stebuklą iš
liko gyvas. Karininkas iš jo buvo menkas. Jokios karo 
mokyklos jis nebaigė ir vadovavimo kovoms jis nebetiko. 
Netikusių Stalinas nešaudė. Pavojingi jam buvo gabes
nieji, turintieji didesnes ambicijas, siekusieji teisybės, 
pajėgiantieji kovoti. Macijauskas baigė politinę mokyk
lą ir buvo tiktai politinis komisaras, o ne karys. Jis buvo 
naudingas Stalinui, o ne Sovietų Rusijai.

Lietuvon įsibrovusiai Sovietų kariuomenei vadovavo

V. KAROSAS Likos atstatymą, pripažįsta de-

ir tik trečioj eilėj deklaruoja 
Lietuvos valstybės atstatymo 
tikslą” (Draugas, 1B81.IV.7).

Vedamojo autoriui užkliuvo 
šiame ALTo' paskirties suformu-

Lietuvos valstybės atstatymas 
yra tik (pabr.) trečioj eilėj”.

ALTO PASKIRTĮ NUSAKANT
(KOMENTARAI)

Minint ALTo Los Angeles sky- J. A. Valstybėms, demokratijos 
riaus 40 metų sukaktį, atvykęs' puoselėjimą tarp JAV lietuvių 
iš Chicagos dr. K. Šidlauskas 
pasakė pagrindinę kalbą, kurio
je apibūdino ALTo prigimtį ir 
paskirtį. Tenka pąsidžiaugti, 
kad ALTo valdybos pirmininkas
išėjo jlrąsiai ginti nuolat puola- ( (avime sekantieji netikslumai: 
ino ir griaunamo Amerikos lie- > “kad ALTas yra Amerikos pilie- 
tuvrų pelitinio organo, tvirtai i čių organizacija”, ir toliau, “kad 
stovėjusio ir tebestovinčio ko
voje ūž lietuvių tautos laisvę.

Šioje kalboje ne viskas buvo Tolimesniam nagrinėjimui ve- 
pasakyta, ne viskas pilnumoje, damasis cituoja ALTo Statuto 
išdėstyta ir vietomis padaryti ' punktus, kuriuose taip pat toje 
ne visai tinkami formulavimai pačioje eilėje yra išvardinti 
ar neparinkti tikslesni terminai. ALTo tikslai, bet čia nenurodo- 

faktas, kad į šią mi tlkšlų-gradacija ir nieko ne
sakoma apie JAV pilietybę.

Turime pripažinti, kad dr. K. 
suformulavime yra

j netikslumų. ALTo Statute ne- 
' kalbama apie Amerikos pilie
čius aplamai, bet apie “Ameri
kos lietuvių organizacijas, ku
rios pirmoj'e eilėje yra lojalios 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms, stovi už nepriklausomos

moj eilėj deklaruoja lojalumą demokratinės Lietuvos Respub-

Tačiau pats
kalbą raagavo Draugas savo ve
damuoju, daug pasako apie jos 
poveikį ir atgarsį lietuviškoje i Šidlausko 
išeivijoje.

Draugo vedamasis, pasirašy
tas raidėmis eps, labiausiai 
atkreipė dėmėsi į šią dr. K. Šid
lausko kalbos dalį: “Amerikos 
Lietuvių Taryba yra Amerikos 
piliečių organizacija, kuri pir-

rusai, o Jonas Macijauskas buvo tiktai politinis komisa
ras. Kada visa Lietuva buvo pavergta ir kovotojai buvo 
suimti ir išvežti į Maskvą arba Minską, tai Jonas Maci
jauskas; buvo įpareigotas Įjungti Lietuvos kariuomenę į 
Sovietų karo jėgas.

Nepriklausomos Lietuvos kariai, pagal vyresniųjų 
Įsakymą, be mūšio Įjungti į Sovietų dalinius, Joną Maci
jauską gerai pažino. Kas jo nepažino asmeniškai, tai 
skaitė jo. pasirašytus įsakymus, kaip nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenę, netekusią vadų, įjungti į rusiškus 
dalinius.

Naciams užpuolus Sovietų karius, Macijauskas nie
kur neparodė sumanumo ir drąsos. Jis traukė Į rytus, 
kaip visi įtakingesnieji Sovietų kariuomenės vadai ten 
traukė. Macijauskas buvo vienas pirmųjų, kuris iš Lie
tuvos išsinešdino, palikęs savo pulkus ir batalionus. Jis 
kovojančiai savo armijai nevadovavo, o jau buvo aišku, 
kad didžiausioje maišatyje politiniams komisarams ne
reikėjo praverti burnos. Tokiais atvejais jiems labai daž
nai būdavo paleidžiama kulka. Ir jie nežinodavo, iš kur 
ji atzvimbė.

Sovietų karo jėgoms antrą kartą sibrovus į Lietuvą, 
joms vadovavo rusai, ne Macijauskas. Jis buvo tiktai 
vienos sovietinės divizijos, pavadintos lietuviškąja, ko
misaras.

Žvalgybos generolo Prano Petronio Sovietų 16-oji 
divizija buvo daug didesnė, negu komisaro Macijausko. 
Gen. Petronis turėjo teisę ištardyti kiekvieną lietuvį, 
prijungtą prie 16-tos divizijos, tuo tarpu Macijauskas 
ir tokios galios neturėjo." 1966 metais jis buvo paleistas 
atsargom

Jonas Macijauskas Sovietų armijoj buvo pasiekęs po
litinio komisaro gen. majoro laipsnį. Niekad nekomanda
vo būriui. Visą laiką ištikimai tarnavo ne lietuviams, bet 
rusams, lietuvių tautos išnaudotojams ir pavergėjams.

mokratinius principus ir juos 
vykdo gyvenime.” (ALTo Sta
tutas, 7-tas punktas)

Dr. K. Šidlausko suformula
vime trūko sekančių svarbiau
sių ALTo" tikslų išvardinimų: 
“kad ALTas stovi už demokra
tinės Lietuvos atstatymą ir, kad 
tam tikslui apjungia vien Ame
rikos lietuvių demokratines jė
gas bendram darbui”, kas yra 
nusakyta Statuto pirmame pa
ragrafe. Tuo būdu ALTas nesie
kia visų Amerikos lietuvių ap
jungimo, kaip tai pssisakoma 
Lietuvių Chartoje, bet vien už 
lietuvių išeivijos demokratinių 
jėgų apjungimą ir tik už nepri
klausomos demokratinės Lietu
vos atstatymą.

Iš čia seka išvada, kad lietu
viai išeiviai, priešingi Amerikos 
santvarkai ar demokratijos prin- 
vipams, o’ taip pat norintieji su
grąžinti Lietuvoje tos ar kitos 
teologijos diktatūrinę sistemą, 
negali būti ALTo nariais ir 
bendrai veikli ir kalbėti demo
kratinio nusistatymo Amerikos 
lietuvių vardu.

Toliau ALTo Statuto 6 para
grafe pasakyta: “Kooperuoti su 
Lietuvos Respublikos įstaigomis 
ir Lietuvos piliečių susibūri- 

. mais, kurių tikslai atitinka ALT 
tikslūs”. Reiškia, ALTas nėra 
įpareigotas bendradarbiauti su 
kitais lietuviškais veiksniais, jei 
fie nesilaiko, o tuo labiau jei- 
yra priešingi JAValstybėms, de- 
mokralijos principams, ar nei 
demokratinės Lietuvos atsta-. 
tymui. ' • :

Apie kokį nors ALTo paval- 
’ durną kitiems veiksniams negali 
būti kalbos. Rrį^ingai, neretu 
atveju ALTo vadovybė, vesda
ma derybas ar palaikydama san
tykius su tokiomis lietuviškomis 
ar kitataučių organizacijomis, 
kurios yra priešiškai nusistaėiu- 
sio's Amerikai ar demokratijos 
principams, nusikalsdavo savo 
Statuto raidei ir dvasiai.

Apgailėtina, kad šiuos princi
pinius momentus dr. K. Šidlaus
kas neišryškino savo kalboje, 
kas suteikė Draugo vedamojo 
autoriui surasti kabliukus, už 
kurių užsikabinęs, mėgino pa
neigti ALTo išimtiną, reikšmę 
Lietuvos laisvės kovoje. Pabrė
žęs trijų tikslų gradaciją dr. K. 
Šidlausko kalboje, Draugo veda
majame jau aiškiai priekaištau
jama: “Atseit, jeigu iškiltų rei
kalas rinktis tarp lojalumo 
Amerikai ir Lietuvos valstybės 
atstatymo, ALTas rinktųsi pir
mąjį tikslą. Bent taip reikia su
prasti ALTo nusistatymą, per
skaičius K. Šidlausko aiškini
mus”. (Ten pat)

(Bus daugiau)

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(Tęsinys)

Graži jų rezidencija sudideliu daržu, kur 
prisisodinę daržovių ir vaismedžių. Džiaugiasi 
kaimynais, kad labai geri ir sugyvenami. Tik vi
sa bėda, kad lietuvių, kūnų nebuvo daug, dabar 
labai sumažėjo. Nebėra iš ko ir bendruomenės 
valdvba sudaryti. Žinoma, valdvba gal ir susida- 
rytų, bet “pavaldinių” jau tik vienas beliktų. O 
buvusi graži grupė. Teko matyti nuotraukas is 
jų parengimų. Dabar, vieni išvažinėjo — emigra
vo; kiti išmirė: jaunimas nutautėjo. Kaip gai
la. bet visi, ir jų pačių sūnus, kurie dar kalba lie
tuviškai. vedė zelandietes.

Nekalba šeimoje lietuviškai, o, kaip žinome 
iš patirties, šeima tai geriausia lituanistinė mo
kykla. Taigi nėra čia jau lietuviškų parengimų 
nei subuvimų. Likę gal septynios šeimos ir tos 
viena nuo kitos toli gyvena. Taigi, žinios liūdno
kos ir lietuvių išnykimas, laiko tėkmėje, aiškus. 
Komentarų čia jau nebereikia.

Rytojaus diena penktadienis. Sausio 12 d. 
išvykau i Aucklandą pasižiūrėti, gal kokį “turą” 

• -ieau'iu. Tik pasiekus turistų agentūrą, teko 
.'Kub ai .u b*bti bPietus ir už trijų minučių iš- 
' yksta auteb; ?.s miesto aprodymui ir bendrai 
'-Jos anžmrai. ’askutinis įšoku į pilną turistų 
. uobusa ' ’eidž ;mės sa'os apžiūrai.

i Gidas, garsiakalbį Į rankas pasiėmęs, o kita renkamės į autobusą, kuris veža Į muziejų. Sako, mečio laivai; jų yra ir medinių, ir odinių, žodžiu, 
[ranka vairuodamas (taupumo sumetimais), aiški
na pravažiuojamas vietas. Kai pervažiuojame 
centrine gatve per tiltą, jis mus nuveža į labai 
aukštą krantą, iš kur vaizdai tikrai gražūs, čia 
filmuoja ir fotografuoja, nors oras apsiniaukęs 
ir žada lietaus.

kad pamatysime Maorių gražų gjwenimo rinkinį, 
kuris patalpintas muziejuje.

Leidžiamės pakalnėn. Aplinka labai graži; 
daug gėlių klombų. Parkas gražiai prižiūrimas. 
Karvių bandos pasiliko kalne. Nemačiau, kad kas 

[jas ganytų. Taip pat jos nei nepririštos. Kur jų
Apvažiuojame salos pakrantes. Visur labai jganyklų riba? Kas jas ten, tvarko? Taip ir liko 

graži gamta, nes žaluma ir neįprastos augmeni
jos žydėjimas teikia pasigėrėjimą. Pakrantėse 

Idaug laivelių. Mus veža Į didelį kalną, kuriame 
1 yra muziejus. Praveža pro teismo rūmus, pro ka- 
I įėjimą, universitetą, kuris dar toks jaunas, kaip 
ir pats kraštas, kurį sudaro salų labirintai. Nau
joji Zelandija britų Commonwealtho imperijos 

j valstybė ir tų salų salelių, kurių daug < 
bar yra negyvenamos. Pavyzdžiui, Auckland ir 
Antipodai salos negyvenamos, "kaip mums aiški
no gidas. ,

Kai užvažiuojame į kalno viršūnę, riša aplin 
ka žavėtinai atrodo. Radome dar tris autobusus, 
kuriems čia speciali aikštė pastatymui padaryta.

nežinia.
Autobusas sustoja prie nemažo pastato, kurį 

: puošia didelės stambios išorinės kolonos. “Tai 
'muziejus”, praneša mums mūsų gidas, ir mes visi 
, ritamės iš autobuso apžiūrėjimui. Gidas duoda 
pusvalandį laiko. “Jeigu nuo Mont Eden kalno 
jums patiko Aucklando vaizdas”, jis sako, “tai

dar ir da- (čia muziejuje rasite ;kiatp gyveno Mourai prieš ke- 
Hs Šimtmečius”. Pažiūrėsim, — galvoju.

V Einame į vieną kambarį, kur pastatyti kėli 
namukai, pagal to Tafko Mourų stilių. Išdažyti; 
vidus Išpintas bambukais; pakeltas nuo žemės, 
kad drėgmė nepasiektų tiek daug. Iš kairės stovi 
Statulėlė, kur vyras pasipuošęs savo kuodą

viskas iš Moūrų istorijos. ’Sako, jog pats muzie
jus statytas tik 1929 metais, o eksponatai surink
ti nuo 1852 metų.

Muziejuje yra ir restoranas. Kituose aukš
tuose yra kitokių skyrių: klasikos, modernios ta
pybos, ir karo reikmenų, bet dėl laiko stokos mes 
pasitenkiname tuo, kas liečia Mourų gyvenimą. 
Taigi, kai lietus ne juokais pila, mes baigiame 
“turą”; mūs išlaipina netoli pagrindinės gatvės, 
kuri yra jos didenybės Queen vardu, netoli Rail
ton viešbučio.

LANKAU LIETUVIUS
Lietuvių Finciklopedijoje rašoma, kad pirma

sis lietuvis į Naująją Zelandiją atvykęs 1888 me
tais. Tai Jurgis Šeižys iš šikšnionių k., Joniškio 
valsčiaus. Jis vertėsi avių auginimu ir gintaro 
rinkimu (Nuostabu, iš kur tas gintaras?). Jis bu
vo vedęs čiabuvę mourę, bet jai mirus, antrą kar
tą vedė anglę. 1926 metais Aueklande apsigyveno 
du lietuviai jūrininkai — R. Raudonis ir J. Vosy-

autobuso ir slenkame į pačią kalno ^Įtrttksnomis. Tai Mouri kadaise suko kuodus ,lius> palikę ;aiva> aflt kurio jie buvo paskirti at 
plaukų, kaip dabar moterys kad suka. Toliau iš- hikti plaukiojimo štažą. Jie buvo vedę angles ir 
drožinėtos ir išrašinėtos medines kaukės, akmens sukQrė nelietuviškas šeimas, nors laiškais palaike 
ftTnzi’aną kirvis hpf i^ii kntn trražiirnas! Rnvn era- _______ ___ t • x___  . 1

aukštumą. Grožis neaprašomas. Kiek Čia gražių 
meniškų gamtos natūralių reginių; kaip žavėti
nai, lyg gyvatės, išsiraiČiusios upės, kurios apsu
pa salą. Kalne ganosi karvių bandos. Aucklandas, 
tarytum, rojaus sodas, tik kur-ne-kur kyšo kami
nai. Labai jau ne laiku ima kristi lyg iš rūko maži 
krituliai ir dengia horizontą. Matomumas dar 

' nėra taip blogas. Geroką valandą pasižvalgę, vėl

amžiaus kirvis, bet jau koto gražumas! Buvo ga
bių meistrų ir iš medžio mokėjo išgauti meniškų 
darbų. Toliau Naujosios Zelandijos paukščių iš
kamšos. Kitur stovi gražus arklys ir jis, tarytum, 
gyvas. Visokios iškamšos labai gražiai išpildytos 
ir sudaro tikrovės vaizdą. Iš aštuoniolikto šimt-

ryšius su Lietuva.
(Rus daugiau)

4 — Naujienos. Chicago, Iii. — !bur‘day, May 7, Ift'R
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Laidotuvių Direktoriai
Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 melais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

MOTINALIETUVĖ
DžILO PRISIMINIMAI

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Brighton rarko Lietuviu ____
klubo narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gegužes 7 d., 1 vai. popiet 
Anelės saleje, 4500 S. Talman Avė. 
Narės prašomos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

E. Strungys, sekr.

UK. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJA, IR CHIKURGAi 

Cofnmwnliy 
Moatcinoe direKTorius

K ManWeuc R«U WeticWtr, Ik 
VAuARLKJŠ; 3—8 O&T0O (licmxuia l

sVEMO KASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
vuseLuua jrisUį knygą apie SveaUįjj Kasup Tyruli 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”, 3a8 
puslapių.

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

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue,- 
Chicago, IL 60032

S U SIRIN Ki Al U

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LlEl’UVlŠKAl

2618 W. 7lst St. Tel. 73/-5149

Tiktina 3kis. Pritaiko akinnig 

ir “eoatact lenses7’.

Dr. laEUNAS SE1BUTIS pii?
pusi.es ik 

PROSTATOS CrtlKUKG.JA
WfcSl tjra sikLčt

V aidimos; alinau, i—i popieų 
Keivirua. o— i vai. vaK. 
Uriso Leieronas;

Rsziaancilos 44S-S>t5

t

Prostatos, mKstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PtriK. KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkrausfymat 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 

Visos programos is WO PA, 
1490 kit . A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

H59 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

KAZfi BRAZD2IONYTĖ 
Programos vedėja

‘‘Lietuvos Aidai”

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
ta dieni o 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš 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

Į

(Atkelta is 3-čio puslapio)

uniformos, ordinai ir medaliai 
buvo kita Tito silpnybė. Labai 
dažnai rengdavo medžiokles, į 
kurias kviesdavo daug svečių. 
Tai pats mėgiamiausia jo užsiė
mimas. Džilas aprašo vieną tų 
medžioklių, kuri vyko Rumuni
joj: Bukarešto studentai atliko 
varovų darbą, o iškilmingiausia 
puota vyko vienoj karališkoj

Savo gyvenime turėjo dvi žmo 
nas ir dvi sugyventines. Mėgo 
gražias moteris.

Įdomiausia, kad Jugoslavijos 
proletariato vėliavos nešėjas gė
dijosi savo kilmės. Prieškariniais 

t laikais aukščiau mašinų mecha- 
1 niko jis neiškilo. Tačiau pasira- 
< šydavo inžinierium. Slėpdavo 

nuo žmonių mašinos sužalotą 
piršta-, kuris priminė jo praeitį.

Tito nebuvo žiaurus.. Nepasi- 
rašinėjo mirties sprendimų. Ko
munistinėj Jugoslavijoj nebuvo 
daug egzekucijų. Po 1948 m. 
draugystės su Sov. Sąjunga nu
traukimo, apie 15.000 jugoslavų 
stalinistų ir Tito priešų atsidūrė 
Goli Ostrok salos koncentraci
jos stovyklose- Sužinojęs apie 
ten vykstančius žiaurumus, Ti
to įsakė sušvelninti tų stovyklų 
kietąjį režimą.

Yra daug anekdotų apie Tito 
būdo bruožus ir jo gyvenimą. 
Svarbiausia, kaip teigia Džilas.

j jis buvo tolerantiškas. Mėgda- 
* vo pasijuokti pats iš savęs. Galu- 
l tinėje Džilo išvadoje — Tito tu

rėjo savo genijų.
Knygoje dar rašoma apie ma

žiau žmomą Tito praeitį, kai jis 
iš pradžių tarnavo Austro-Veng 
rijos armijoj Serbijos fronte ir 
kovojo prieš jugoslavų naciona-j 
listus. Taip pat Džilas paneigia, 
visus gandus apie Tito rusišką-’ *i 
ją kilmę ir ^ryškina jo tikrąją k 
tautybę — kroatu. Apie kroa- p 
tus apskritai įdomus yra toks v 
Džilo apibūdinimas: “Jugosla-

Telefonas 523-0440

¥10BERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

ir trupan-
i

pagarbiai

Kalėjimas ar mirtis

i

The New-Way Apple Pie
ir lais-susti

Z

J. Kuzmickas 
(Iš Eur. Lietuvio)

— Mano sužadėtinė atsisakė 
už manęs tekėti. Man lai reiš
kia mirties sprendimą.

— Geriau mirtis, negu kalėj i- 
niuoja ramia šventos karvės ei- mas iki gyvos galvos.

leu izYxdi /-Jisij

Tel: OLympic 2-10W

Tel.: LAfayette 3-3572

Tel-: YArds 7-1x38 - 113S

VANCE FUNERAL HOME
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS1

r

£

1

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN! TeL: YArdi 7-3401

Aikžtės automobiliams pastatyti
St

Tuesday, May 5, 1981 Thursday, May 7, 1981

1/2
1

2 
2/3 
1/4 
1/8

2 
1

TURIMI 
KOPLYČIAS’

MISOSE MIESTO 

DALYSE.

I 
e

cups coarsely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecani
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust.
pooled

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

§ 
į

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilk, HL *74-441!

TIUJV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktorių!:

S
X

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. SUUi Avė., Cicero, I1L

Here’t real, homemade apple pie made 1 new way that t 
light, refreshing and chilli in the refrigerator in about 2 honn. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/2package (3 oz.) lemon 

flavor gelatin 
tablespoons sugar 
cup boiling water 
teaspoon cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 
whipped topping, thawed

Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 
etirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until taHooth. Fold In apples and nuta. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

Note: Dip apple iFces in lemon juice to prevent darkening.

r. J. KW1KAS
4354 bo. HAJU3TbD bllUSU r

i

They call it
“The Overnight Wonder* 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then m**et 

the little white pill they call “The Overnight Wonder“ Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! !f*$ 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax' Pills. That’s right— pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Uw onlv directed.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 So. LTTUANICA AVĖ.

Dėl gyvastingos lietuvių tau
tos laisvės ir nepriklausomybės 
kovojo ne tik berneliai sakalė
liai, — jiems deramą kovos dir
vą rengė močiutės sengalvėlės, 
tartum vaidilutės saugojusios 
šeimos židinį, kad laisvės tros- - 
kimo liepsnos vis stipriau žėrė
tų.

Lietuvė motina, sukdama ra
telį ar verpdama linų kuodelį, 
buvo įsmeigusi akis į sūnelį ar 
dukterį, mokydama skaityti ir 
taisyklingai tarti lietuviškus žo-

_ i
Ji dainavo vaikams liaudies 

dainas, sekė nuostabias pasakas-
Su ašaromis akyse lydėjo rek

rūtus, o laisvės priešaušryje-sa-: 
vanorius, parengtus kovai jos ■ prara(jusios 
subrandinta tautine sąmone

Lietuvę motiną dailės kūri
muose į amžino skulptoriai ir 
dailininkai, o jos dvasią litera-* 
tūros veikaluose — rašytojai ir 
postai. Jau K Donelaitis “Me* 
tu” coemoje kėlė taurios lietu- 
vnr'.kės vaidmenį būrų vargin
goje buityje. Žymiai šviesesnė 

( mis vaisomis ias charakterizavo 
Vaižgantas, V. Mykolaitis Puti
na., V. Krėvė. G. Petkevičaitė 
ELė Šatrijos Ragana.

“Tada mamatė, pametus savo 
darbą pasisodino mane ant ke
liu ir ėmė raminti. Sakė, kad 
ašz juk jau mokinusis katekiz
mo ir turinti atsiminti, jog tik- 

žmogaus kūnas temiršta, o 
melą yra nemari;' kad. apleidus 
ta savo sumenkusį, paliegusį 
kūną, ji einanti žvaigždėtais ke
bais pas D:evą” (Sename dva
re).

Lietuvė botina davė vaikams 
gyvybę, o taipgi formavo jo dva
sią, kėlė mokslo ilgesį, audė dro
bes, nuo ryto iki vakaro triūsė, 
kad besimoką vaikai turėtų kuo 
ansirengti, kad nealktų.

ir s’andien lietuvė motina, ne
paisydama draudimų ir perse
kiojimų, diegia į vaikų sielas 
tautinio susipratimo, laisvės il
gesio, krikščioniškos etikos dai
gus. Ji motina ar žmona, lanko 
savo šeimos narius kalėjimuo
se, Gulago kacetuose, ligoninėse.

Šviesios motinos atvaizdas ta
rybinės literatūros aptemdomas, 
netgi suniekinamas. J. Avyžiaus 
“Chameleono spalvų” moterys 
— tuščios koketės, savanaudės, 

etinę nuovoką. 
‘ Myk. Sluckio “Saulė vakarop” I 

romano moterys - praradusios! 
tautinį charakterį. Dr. Nariman- 

‘ to žmona, artistė Danguolė, pa
likusi vyrą ir sūnų Rigą, jieško 
jaunesnių, o nušviesta į pašalį, 
kai nebeliko su kuo varžytis, 
grįžta pas vyrą,, “kiūto šitaip, 
užsimetusi chalatėlį ar vienmar
škinė. ant nepaklotos lovos, Na
rimantui atrodo, kad neatpažįs
ta žmonos. Nei skambaus, tru
putį žvangančio, į įsivaizduoja
mus žiūrovus apeliuojančio jos 
balso, nei jos akių... Jau trys 
savaitės... kaip ji nedažo plaukų 

’ ir nesimaudo. Šnerves pakutena 
’ rūgštus kvapas”...
1 Nuo tėvų neatsilieka sūnus 
’ Rigas. Jis žiūri i savo tariamos 

meilės auką Vladą ir svaičioja: 
“Kas sugundė dėtis su tokia? 
Jos taurumas — išmislas, apgau 
dinėjau savo aistrą teisindamas... 
Vlada turės išnykti kaip lietaus 
klanas, no kuri vaikystėje brai-vu jūroje kroatu pasaulis suda-.0 į.vo atskirą' sala”. • y'-airfuo ant. jurą... Ztngs]

D/ilo sūnus Aleksa, kuris gy- 
vem Londone ir rašo emigran- 
nė' ir anglų spaudoj, tvirtina, 
ad. po Tito mirties, disidentų 
c dėkojimas

žodis labiau suvaržytas.
(Iš Eur. Lietuvio)

®______ '-

jgiTTil

sena, nedega jai po kojom ša
ligatvis, o juk kažkas tuoj įvyks, 
jau dabar, šią minutę vyksta”...

Ir įvyko. Seno komunisto dr. 
Narimanto ir artistės Danguolės 
Rigas, pasiklydęs socialistinio 
realizmo baloje, vairuodamas 
“Moskvičių” be stabdžių, nusi
žudo, išstūmęs nėščią Vladą į 
griovį. Namuose lieka dvasinės 
tuštumos klaikus vaizdas: “Bu
telių riogsojo kaip sandėlyje, 
Danguolė nevalgė, tik gėrė > 
springdama”.

Gal dėl to mąsli poetė Aldona > 
Puišytė mįslingai svarsto vieni
šo vaiko modernios -motinos 
sfinksą:

Kas jinai? Gal ta, kuri lyg 
deivė

šypsos vyrui, einančiam gre
ta? y
Gal ana, girtuoklės veidu?.-.
Dieve,
nesakau aš, kad jinai kalta.. :
Lietuvė motina. Socialistinio 

realizmo nyki tikrovė, kurioje 
auga, bręsta ir kuria šeimas šių 
laikų motina, nerasdama taurių 
pavyzdžių jai brukamose tary
binėse knygose.

Tačiau, lietuvė motina, išken- i 
■ėjusi ilgą vergiją ir prisidėjusi 
prie laisvės kovos, tebegyva ir. 
nors demoralizuojama, išaugina 
kovingą kartą, grūdinamą per
sekiojimų, kalėjimų 
čių svetimų idėjų.

Jai šiandien visi 
nulenkiame galvas-

Mažeikai Evans

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

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

AM8ULAN5O 
PATARNAVIMAI

Lietuvių 

uaidotuvių 

Direktorių 

Aaociacijoa

PETRAS BIELIŪNAS
434? So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUMUNAS
3319 So. LTTUANICA AVĖ.

pusi.es


ROMO KALANTOS MINĖJIMAS

šauliu

Gegužės 3 d. uniformuoti šau
liai su vėliavomis rinkosi j Mar
quette Pai ko parapijos sale da 
lyvauli šv. Mišiose.

Per 123 uniformuolų 
9 vėliavomis nešini, ir R
su 2 vėliavomis organizuotai 
nuvyko į bažnyčią. Prie altoriaus Į 
suolai buvo rezervuoti. 11:36; 
vai. š. Mišias atnašavo kun. J. | 
Juozevičius ir pasakė gražų pa j 
mcksla. Mišių auka nešė Moterų 1 
Šaulių S-gos pirm. M. Dabki nė į 
ir K. Milkovaitis.

Prie paminklo buvo atneši I 
gyvų gėlių vainikai nuo Vyta i I 
to Didžiojo rinktinės, Gen. T 
Daukanto šaulių dalinio, Jūrų 
šaulių Klaipėdos kuopos ir nuo 
R. Liet. Bendruomenės.

Po pamaldų vykome į šv. Ka
zimiero Lietuvių kapines, prie 
RomoėKalantos paminklo.

Prie paminklo buvo pastatyta 
valstybinei ir Lietuvos tautinei 
vėliavoms stulpai ir iškabinta 1 
vėliavos. Grojo muzika.

12:15 vai. šaulių Sąjungos pir 
mininkas K. Milkovaitis gražiu 
įvadiniu žodžiu pradėjo iškil- , 
mes. Priešais su vėliavomis bu

rikiavę šauliai, 
to pakvietė dr.
pasakyti iškilmių kalbą.
Kriaučeliūnas poetinėmis 

frazėmis priminė mūsų tautos 
s degdamas lieps- 1 
Laisvės Lietuvai’” . 
bėjo Liti), skautų

V O i s

no

Kriauče

rdu R. Vitas.
Sugiedota “Marija, Marija”, j 
Pamaldų metu giedojo A. Li-f 
vade vau j amas parapijos cho- • 

s. Vargonais grojo A. Skais- 
•ys. Rėmo Kalantos garbei su- . 

giedojo Lietuvos himną.
Iškilmėse dalyvavo arti 1,000 

asmenų, (urna Įspūdingai pra
vestos 9 m. mirties metinės.

Mašinų neturintiems šauliams 
vadovybė pasamdė mokyklinį 
autobusą, kuris nuvežė ir parve
žė veltui.

Po iškilmių, šauliai' pakvie
tė i šaulių namus vaišėms. 
Vaišino sumušiiniais, kavute. 
Dėkingi šaulių
gražų minėjimą ir vaišes.

vadovybei už

vėliavų palydos buvo i
aulės. pasipuošusios tautiniais

nksto visos patriotinės or-

SLA ekskursija - kelionė i Karibų Jūrą
Susivienijimas Lietuvių Ame 

rikoje pirmą kartą organizuoja 
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 J LAN (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 kainą 
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.

Bus progos pailsėti saulėje, j 
užmegzti naujų pažinčių, aplan-} 
kyli dar nematytas salas, ke- •_________
liauti su linksma lietuvių gru- j 
pe. Svarbu, kad neatidėliotu-; ganizacijos buvo kviečiamos 
mėt, o dabar, tuojau, regisi-‘ jungtis prie saulių. Su širdgėla 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau reikia pažymėti, kad nei jauni- 
laive vietas. j mo, nei kitos organizacijos nesi-

! teikė dalyvauti, išskyrus R.
Lietuvių Bendruomenę.

Guoskimės, kad kitais metais 
minint R. Kalantos mirties 
:10-ąsias metines, dalyvaus dau
giau organizacijų.

šauliams vadovavo Vytauto 
i Didžiojo šaulių rinktinės vadas 
i VI. Išganaitis ir M. Dabkienė.

K. Paulius

— Rasa ^oliūjiaitė iš: Lem on
to, visuomenininke ir jaunimo 
vadovė, yra PLB ir PLJS pak
viesta vykti į Kolumbiją ir Ar- ( 
gentiną ir ten padirbėti 10 sa- 
vaič ų su lietuvių jaunimu. Ji ( 
aplankys ir Urugvajų. Iš Chica- 
gos j Kolumbiją išvyks birželio, 
pabaigoje.

— Muz. A. Jorgučio pianino, 
vargonų ir akordeono mokiniu *■koncertas įvyks sekmadienį, ge- į 
gūžės 17 d., 2 vai. popiet Jau-; 
nimo Centro kavinėje. Koncerto 
metu muz. A. Jurgutis pade-1 
monstruos kaip yra sukuriami 
nauji muzikos kūriniai. Malo- 

. niai kviečiami dalyvauti. (Pr.)
I — SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gegužės 9 d., Chicago Savings 
bendrovės patalpose, 6201 South 
Western Ave., 12 vai. Visos na ^ 
rėš kviečiamos dalyvauti. V-ba

— Lietuvaitės iniciatyva vra 
I . . ~

organizuojami kursai lietu- 
viams-ėms, raštinės darbui pa
rengti, 
mėn. 11

' Centro
i pas instruktorę

471-0811,

Pradžia š. m. gegužės 
d. 7 vai. vak. Jaunimo 
rūmuose. Registruotis 

šiuo' telefonu

Kalantos auka
(P. Laurinavičiaus drožinys)

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica-

I gos Lietuviu Literatūros Drau- 
} gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl., kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

i — VERTINGIAUSIA DOVA- 
metu NA -— lietuvio dailininko meno j

Namai, Žami — Pardavimai 
JtEAL KSTAT3 FOR SALI

Mamai, žami — Pardavimui 
R«AL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAL’SKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
• HAMV PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

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

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

ELEKTROS [RENGIMAI į 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldimį.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Pasinaudokite šia proga įdo
miai ir linksniai praleisti a tos to- : 
gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi
nes saulės šiluma.

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

mininkas yra Vytas Shukis.
Patirta, kad banketo i 

bus pagerbtas kun. dr. Juozas kūrinys. ČIURLIONIO GALE- 
Prunskis, Amerikos Lietuvių RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Tarybos Informacijos Direkto-; Chicago, Ill. Telefonas — Mid- 
rius. - lland Savings darbo valandomis

Į 254-4470, kitu laiku 434-6155.
— Istorikas Vincas Liulevičius\ 

parašė knygą apie išeivijos vai-» 
meni Lietuvos atkūrimo darbe.
Ją spaudina M. Morkūno spaus
tuvė. ■ Tiltininkai vis skelbdavo, j —Bendruomenė nevienija

Notary Public

Insurance, Income Tas

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

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

Tel. 523-8775

EVANSTON — OPEN HOUSE

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60643
Tel. (312) 238-9787

SCSI VIENU IMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė — Lietuvių Prekybos Rūmų 
SLA sekretorė j tradicinis Stipendijų banketas 

--- ■ - — - ..... — įvyks gegužės 17 d. Martinique
f salėje-Įėjimo auka $20, įskaitant 

valgį ir gėrimus. Pradžia .4:30 
popiet ., vakarienė 6 vai. vak.

• Banketo komiteto pirmininkas 
‘ yra JONAS J. GALMINAS. Bi
lietus galima gauti iš valdybos 
narių. Stipendijų komisijos pir-

kad tik okup. Lietuvos gyvento-1 skirsto. Sandaros 8 nr. yra 
jai gali išsikovoti laisvę. Ne vėl-j pausdintas toks L. Miškinio 
tui sakomą, kad jie naikina pat- 
rijotines jėgas abejose geležinės 
sienos pusėse.

- Pranė ir Stasys Patlabai iš i<omisijų bendraraščiųs lietuviš- 
Marąuette Parko atostogavo bu- ^os Spau<]os panaudojimui. Įdo

mu, kad bent matyti bendraraš- 
čiai nėra siunčiami visoms lietu-. 

Į vių spaudos redakcijoms, bet tik 
kai kurioms. Antra, nesiunčiama 
“Sandarai”, “Vienybei”, “Nau- 
jienoms”, “Lietuvių Dienoms 
“Vyčiui”, nors siunčiama mėne
siniam - “Pasaulio lietuviui”.

Iki šiol atrodė, kad Lietuvių 
bendruomenė skelbia jungianti 
visus lietuvius, o ne tik kai ku-

1 riuos.” K. Petrokaitis

i skirsnelis:
, “KAIP IŠSKIRIAMA SPAUDA

Pripuolamai teko matyti kai 
’ kuriu Lietuviu bendruomenės,

vusių čikagiečių Kastutės ir Al
berto Rožėnų Perry Plaza 
telyje, Hot Springs, Ark.

— Dariaus-Girėno posto 
terų pagelbinis vienetas rengia • 
įvairių daiktų išpardavimą gegu 
žės 7-8 dienomis. Išpardavimas 
bus Dariaus-Girėno' salėje. 4416 
So. Western Ave., informaci-j 
joms kreiptis' į Mrs. Frank. 
Stack tel. 778-3096. I

mo-

Mo-'
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TIKTAI SUAUGUSIEMS

Heckchains 
and Bracelets

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas: Puikios darbo sąlygos.
Telefoniioti darbo valandomis

421-6100

niiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiii iiiiiiiiiiiin imi imi iiiiHiiiiinin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Sunday, 1:30 to 4:30 P .M.
I 1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 
j 3 large bedrooms, baths, living- 
> dining room. 2 woodburning fire- 
| places. Family room. Oak floors. 
Į Many closets. Attached garage. Full 

ats- i basement, rec. room 4- many extras.
1 $98,500.

Call 864-8763 or 328-0535

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio į 
apmušimai. * Staliaus darbai, _ce- I 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NG1S CONSTRUCTION
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedz.ie Avė.
(.312) 776-8700

.uojaine' ir ešžtede apdrausti^- 
/ ĄRVYOĄS-KlŽjA j/ 

6557 Si talma» Ąjfenue £ 
A A Chicago^ lL^^^ ^ - -

New or Used or 
Old Broken Jewelry 

Watches, Bracelets,
U -Pins, Rings, -----"‘

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat

Turn li Into CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest.

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

*■ ....... - - i" ■1 - - ■ -

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___________ -______2—___ $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais~ $4.00
Minkštais viršeliais, tik$3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ _
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus 

money orderį, prie nurodytos kainos
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

Į ^NAUJIENOS,
173$ So. HALSTED ST., CHICAGO,

Garsi prancūzų rašytoja G. 
Sand (1804-1876) pradėjo savo 
literatūros karjerą dar būdama 
labai jauna mergaitė. Tikroji jos 
pavardė buvo’ Lucile Aurore.

Viena savo ankstyvesnių vei
kalų ji pašventė meiliškiems vy
ro nuotykiams.

Karta kažkoks šeimynos drau
gas atnešė tą knygą rašytojos 
motinai.

— Puiki knyga! — tarė jis, 
— bet tik ne jaunoms mergi
noms.

Tuo tarpu į kambarį įeina 
pati jauna autorė.
vo knygą, ji prašo 
rodyti.

Motina, gi, nieko
apie dukters atsižymėjimus, at
sakė:

— Ne, mand brangioji, at 
leisk... Ta knyga dar tau per- 
anksti skaityti.

Pažinusi ša
motines pa

nežinodama

PASKUTINĖ GALIMYBĖ

Pagarsėjęs futbolistas nuei
na pas gydytoją ir klausia:

— Ponas daktare, ar gali at
sitikti, kad mano akių trum
paregystė pribaigs mano spor
to karjerą?

— Aš visai nemanau, — su
ramino daktaras. — Tokiu at
veju tamsta galėsi būti futbolo 
teisėjas.

• Kas myli, lengvai tiki ir 
krtų meile. A. Diuma

TESTUMENTM
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prario ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

© Tikra meilė niekados ne
persisotina. Ji negali atšalti, nes 
yra grynai dvasinė. Laužas gali 
apsidengti pelenais, žvaigždė — 
niekada. V. Hugo

9 Mylėti yra žmo'niška, 
mylėti reikia žmoniškai.

(J. V. Gėlė)

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loseri

Tuesday, May 5, 1981

bet

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2644 W«st 69*h Straaf 
Tel. Republic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

M. 5 1 H K IH

NcUry Fvblte
INCOME TAX SERVICa 

4259 S. Maplewood. Ttl. 
Taip pat daromi vertimai, giminly 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blunka L

HOMEOWNERS POUCt
F. lapelis, A^enl 
JlOS'/j W. 95Hi St 
Everg. P»r< III. 
W642, - 42*-US4

Stale'

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Dsrbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 vik. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tc* 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Dirbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

& vai. ryto iki 12 vai d.
Ir pagal siuutaruna.

Tež. 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, Di. 6062*

Thursday, May 7, 1981




