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: STUDENTAI LANKO JAV SOS
TINĖS ĮSTAIGAS

Jungtiniame Pabaltiečių komi- ————---------------
tetą Washingtone dirbantieji lie
tuvių, latvių, estų studentai lan
ko' įvairias centro įstaigas, kel
dami -Lietuvos reikalus. Jie kal
bėjosi su Atstovų Rūmų pako- 
misijos Europos reikalų skyriaus 
vedėju L: S. EagĮeburger, su 
Europos reikalų biuro sekreto
riaus asistento pavaduotoju J. 
Scanlob, su Pabaltijo reikalų ve
dėju Valstybės departamente 
Th. Longo, su Sovietų Sąjungos 
reikalų vedėju ’Valstybės depar
tamente O. Clyatt, su Radio 
Free Europe, korespondentu O. 
Zwadiuk, -su Valstybės departa
mento . Žmogaus teisių ■ biuro 
tarnautoju H. Simon, su Sov. Są- 
jungo's-Baltijos skyriaus tarnau
to jū Tarp tautinėj e komunikaci
jos įstaigoje ■ W. Kielk, visur 
rasdami- daug prielankumo Lie
tuvos reikalams. * \ .

Lietuviams studentams toje 
Jungt. Pabaltiečių" komiteto in- 
ternų grupėje --atstovauja’.; Gai-^

Amer. Liet. Tarybos.; > riT - 
i ’į t * *

' PABALTIEČIŲ KOMITE
TAS’KONGRESE ' "

Iš. JAV; KdrigresoT narių yra 
susidaręs -spėcįalųsjtiečių 
reikalams komitetas; Jo- narys 
kongresmąnas J. Florio ^atsiuntė 

' laišką: Amefikds Lį^tųviiį Tary
bos pirmininkui,- užklausdamas, 
ką dabar jie gat^fų padaryki Pa- 
baHijo'klausimui’ :'v 'U i

Dr. K -Šidlauskas - nusiuntė 
jam lietuvių politinių kėlinių są
rašą, prašydamas; padėti . tiems 
heroiš;kiems žmogaus teisių <gy- 
nėjams .ir • kovotojams prieš 
Maskvo'š tironiją.' ” “ 

* * * ■
JAV DELEGACIJOS^A- 

ŠTANGOS MADRIDE

Susipažinęs su JAV delegaci
jos pirmininko dr. -Max Kampel- 
mano darbu Ma'dride, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
dr. K. Šidlauskas pasiuntė raštą 
Valstybės sekretoriui A. Haig, 
reikšdamas padėką už Amerikos 
delegacijos ryžtingumą ir pra
šydamas, kad JAV informacijų 
šaltiniai duotų gausesnes žinias 
apie tokį ryžtingą amerikiečių 
reiškimąsi 35 tautų konferenci
joje Madride. 

* ♦ »
ĮVEDANT NAUJĄ TELE-

> > VIZIJOS RŪŠĮ

Chicagoje suplanudtos įvesti 
vadinamos cable televizijos at
stovė Sarah Bradley buvo atvy
kusi į Amerikos Lietuvių Tary
bos įstaigą ir su kun. J. Prunskiu 1 
tarėsi apie galimybes lietuvių

NUBAUSTI SOJOS PUPELIŲ 
SPEKULIANTAI

WASHINGTON’ (AP).— Ant-. 
radienį vyriausybė priėmė susi- j 
tarimą tarp federalinės komisi
jos ir tarp. Dalias bilijonierių., 
Nelson B. Hunt bei jo brolio W.! 
Herbert Hunt, kaltinamų sojos Į 
pupelių spekuliacija. 1977 me-' 
tais jie supirko didelį kiekį so- j 
jo's pupelių, tikslu kontroliuoti i 
jų kainą pasipelnymą o sumeti-' 
mais. Jie sutiko mokėti valdžiai' 
pusę milijono dolerių ir du 
tu‘s neiti į pupelių verslą.

SEREBROVUI DAVĖ 
KETVERIUS METUS

MASKVA,, Rusija. — Sovietų 
teismai antradienį paskyrė 50 
metu sulaukusiam Feliksui Se- 
rebrovui ketverius ' metus kalėr 
jimduž tai,, kad -jis registravo 
Sovietų - valdžios, nusikaltimus 
pagrindinėms žmogaus teisėms,
pripaižntoms Helsinkio konfe- 
rencpp^į,^A.- -.'-.4

Ką3.‘'Sefeb^owii reikalas'būtų 
aiškus’ ir jis pasimokytų iš šio 
teismo grendimo, Sovietų teis
mas dėri_.. pridėj o SerebroVui 
penkęįėiii^ipėtųs -tremti^įjkraš- 
to vięfejei4tąT^ųs laikc^į^š^-’j^ 

’Įėjime, beij'iš'S^s ištrieraf^į^-i 
provmci-įąįįįį;kųfidjėfedis privalės,' s; 
pralęj^į^^>p^:ęritfeįineti^.

pėje, sū.kT^ia7^^t6jSerėbrovas,

PLANUOJA PRIEŠ TOR- 
TŪRAS CENTRĄ

TORONTO (AP). — Dr. Phi
lip Berger, susitaręs su Tarptau
tinės Amnestijos direktore Gene
vieve Cowgill, ruošia tortūrų 
centrą -— muziejų. Kanadoje yra 
apie 300 nukentėjusių nuo tor- 
tūrų savo kraštuose. Apie 200 jų 
gyvena ToroM te ir yra dėl buvu
sių' kankinimų- reikalingi nuola
tinės gydytojų priežiūros.

Danijoje, Kopenhagos mieste, 
veikia t.v. Kankinimo centras.

Prezidentas Reaganas įtikino Montebello konferencijos 
'd^ūyviėkį kad Amerikos pramanei reikaJingoš-infliacijai 
sustabdyti priemonės. Europiečiai skundžiasi, kad dideli • 

mokesčiai už paskolas kenkia Europos pramonei.

• VALSTYBINES PASLAPTIS
SENSACINGI ŽINIŲ AGENTŪRŲ VIRŠININKŲ 

.fl-" PAREIŠKIMAI SENATO KOMITETE
T,- ,

Washington, d.c — Pra-i fų. Kai kuriais atvejais pagal tą 
buvų dar. l«!:tųri^^^įL2 Mask-’ aidėjęs apklausinėjimas Centri- . aktą net valstybės, esančios ka
voj e^pareiš&ė Serebū^vo žmona, nės žinių Agentūros (ČIA) di- ro’ stovyje sū JAV, gali'reika- 
— ir jie Visi buvd sunųti, įštar- rektoriaus Casey’ žymiai prasi- lauti žinių bei slaptos informa-
dyti: Ii? i štfėmti į krašto ; vidų, plėtė. Antradienį liudijo visų 
Jienią Savifet^.' valdžia neskyrė žymesnhj agentūrų viršininkai 
jokicš bausmės. /Sovietų krašto bei aukšti pareigūnai. Nurddyta, 
valdytoją! pasitenkinto yįen trem- kad slapta informacija privalo 
tinai.; r -,į . - , . . | būti išduodama pagal Laisvos

----   Informacijos Aktą. ČIA direkto- 
— Romos- teismas nuteisė riaus pavaduotojas Bobby; R. In- 

pasikėšintoją prieš popiežiaus fnan pareiškė, kad vienu atveju 
gyvybę M. A. Agcą kalėti iki gyr- buvo išstatytą pavojumžinių ga- 
vos galvos.--- _----------------------- • vimo, o kitu atteju buvo išduo-

s ------------------------- '■-------------------------------------------  i tas informacijos šaltinis. Slaptos
—^Trečiadienį aukso uncija žinios buvo gautos iš svetimos 

kainavo. $414-; Į valstybės. Jis taip pat pareiškė,
------- ;-------  kad dėl informacijos ir net šal- 

grupėms toje televizijoje pasi- tinių j^avimo, darosi vis sun- 
reikšti. • k:au gauti konfidencialiu žinių.

KALENDORfiLIS
Liepos 23: Brigita, Apolinaras, 

Ilgė, Kintė, Tautvilis.

Saulė teka .5:36, leidžiasi 8:18.
Oras šiltas. ..•»

(ALTo Informacija) Į jAv Saugumo' agentūros di-
rektorius Itn. gen. Lincoln D. 

I Faurer ir Gynybos žinių agentū- 
' ros viršininkas mjr. gen. Rich- 
• ard X. Larkin prašė išjungti va- 
i dovaujamas agentūras iš. kai ku-

cijos.
' Bobby Inman paryškino, kad 

KGB, Sovietų žinių • agentūra, 
gali reikalauti informacijos, o 
jei negautų, tai gali pagal tą įsta
tymą kreiptis į teismą. Komiteto 
pirmininkas sen. Barry M. Gold
water (R., Ariz.) nustebęs pa
klausė, ar panašius reikalavi
mus gali kelti, ir kraštas, pripa
žintas priešu. B. R. Inman at
sakė, kad gali reikalauti, net ir 
jei JAV yra karo stovyje su tuo 
kraštu.

Viršininkų pareiškimams pa
sipriešino spaudos atstovai, gin
dami Informacijos aktą. New
house leidinių Washingtono ko
respondentas Robert Lewis pa
reiškė, kžd CTĄ tūri pakankamai 
būdų iri priemonių išlaikyti kraš
to paslaptis. ’ ?

Francois Mltterand
Prancūzijos prez. Mitterran- 
das prašė prez. Reaganą su
mažinti nuošimčius už pa
skolas, nes Prancūzijoj eko
nominė krizė bps stipresnė

• negu: Amerikoje.

rių Informacijos akto paragra

REAGANAS ĮSAKĖ IZRAELIUI PER 48 
YAL. SUSTABDYTI KARO VEIKSMUS

25 IZRAELIO TANKAI ĮSIVERŽĖ į PALESTI
NIEČIŲ GINAMAS LIBANO SRITIS

BEIRUTAS, Libanas. — Ma
žiausiai 25 Izraelio tankai perėjo 
sieną ir pradėjo veržtis į. pales
tiniečių ginamas pozicijas. Iz
raelio aviacija naikino kiekvie
ną palestiniečių apkąsą. Palesti- 

! niečiai skelbia, kad į Libanu te- 
1 ritoriją įsiveržė 50 Izraelio .tan- 
. kų • ir naikina viską, kas pasi- 
1 priešina Izraelio karo, jėgoms.
Palestiniečiai, patyrę-apie Izrae
lio tankų veiksmus, viską mete

ir skubą į Litanijos upę, kad ga
lėtų'laiku- pabėgti į Šiaurę. At

bodo,-kad Izraelis nori išnaikinti 
visus palestiniečių centrus, iš 
kurių paleidžiami šūviai į Izrae- 
Jic tl 'itoriją. ,

Pr__n j eras Begin gavo prezi
dento Reagand Įsakymą tuojau 
sustabdyti visus; karo veiksmus, 
bet jis'nori gauti palestiniečių 
pažadą niekad nepaleisti šūvio 

-f kitoje sienos puiėje gyvenam

SUNKU BUVO SUSITARTI KELIAIS 
LABAI SVARBIAIS KLAUSIMAIS

TRIS DIENAS BESITĘSĘ EKONOMINIAI PASI
TARIMAI IŠAIŠKINO

OTTAWA, Can.— Tris dienas 
besitęsusi pramonės valstybių 
konferencija pasibaigė antradie
nio vakarą, visiškai išvarginda
ma suvažiavusius atstovus. Vo
kietijos kancleris Scrmidt ir 
Prancūzijos prezidentas Mitter
rand kritikavo prezidento Rea
gano išdėstytus ekonominius 
planus, bet pabaigoje jį suprato 
ir pasižadėjo bendradarbiauti.

. Konferencijoje buvo iškilęs ir 
i didelių plieno vamzdžių prave- 
dimas iš Sovietų laikomų sričių, 
kad galėtų teikti Vakarų Euro
pai dujas iš Rusijos gilumos. 
Prezidentas Reaganas įrodinėjo, 
kad minėtų dujoms vamzdžių 
pravedimas ekonomiškai pa
vergs Vakarų Europos valsty
bes, o vėliau Sovietų Sąjunga 
galės panaudoti sabotažą Vaka
rų Europai pavergti, bet Vokie
tijos kancleris ir. kitų valstybių 
pareigūnai tvirtino, kad SovieTų 
Sąjunga negalės natūralių dujų 
sustabdymo naudoti -pramonei 
kontroliuoti, minėtiems kraš 
tams smugdyti. Kancleris yra 
įsitikinęs, kad rusai komunistai

DEGALŲ BENDROVĖS IEŠKO
. NAFTOS IR DUJŲ

Federalinė valdžia išnuomavo | 
už virš 5.2 bil. dolerių jūros pa- ] 
kraščius ieškoti nafto's ir natū
ralių dujų. Daugiausia šių daly
kų randama Meksikos įlankos 
vandenyse. Ten investuota 82.6 
bilijonai, ’ •

Mobil Oil korporacija Kana
doje- pranešė, kad vienas šalti
nis Nėwfoūndlande per įdieną 
duodą 3,725 statinaites naftos ir. 
3,95 jnil. kubinių pėdų .dujų.

AFGANISTANIEČIAI BĖGA 
B SAVO KRAŠTO ’

FRANKFURTAS, Vokietija.— 
Vos nusileido Afganistano lėk-1 
tuvas, skridęs iš Londono į Ka-ą- - {. 
račį, prasivėrė lėktuvo dury^irdar^L ^akar,i Eu' 

.'rojja iršsiahdien apsieina be So- 
AŪė-tif.‘^Uj^, tai jie galės be jų 
apsiėitf'karo metu ar kokios ki
tos ŽĮįėl’aimės laikotarpilL1 Tuo

afganistaniečiai pradėjo skubiai 
veržtis laukan., py- ;

Iš viso iš lėktuvo išsiveržė, 
46 keleiviai įvairaus amžiaus. 
Nespėjo jie išlipti, tuojau vienas 
priėjo prie aerodromą saugojan
čių pareigūnų ir pareiškė, kad jie 
nori prašyti vokiečių vyriausy- • 
bę dubti jiems' tremtinių teises.

. -Lėktuveį^liko du afganištanie- 
čiai, kurie'turėj o įvažiavimo vi
zas. Jie palaukė, kol Visi išėjo, 
o vėliau ir jie išėjo laukan.

Afganistaniečiai tvirtina, kad 
viską Afganistane tvarko rusais 
Prez. B. Karmalis tik rusarris' 
tarnauja.

ėius ir dirbančius izraelitus.

Pirmas mūšis Nabatijos 
srityje

• Pirmas susirėmimas su besi
veržiančiomis Izraelio karo jė
gomis įvyko prie Čardali tilto, 
'kur kelias šakojasi ir eina į kal
nų pozicijas. Iš Nabatijos per šį 
tiltą eina maistas ir visa karo 
medžiaga į kalnų olas, iš kurių 
bando apšaudyti Izraelio ūkius 
ir pasienyje esančius miestelius. 
Izraelio aviacija ir karo laivai 
apšaudė Tiro ir Sidono’ sritis, 
bombardavo palestiniečių cent
rus pietinėje Beiruto dalyje. Iz 
raelitai manė, kad palestiniečiai 
baigs provokacinius apšaudy
mus, bet jie to nesuprato ir pra
eitą pirmadienį yėl paleido pro
vokacinius šūvius. į Izraelio -te
ritoriją.

Beginąs sutinka .sustabdytį 
karo veiksmus, bet jis nori gau
ti atsakingo palestiniečio paža
do suvaldyti savo žipones ir kad 
jiems būtų „uždrausta provo
kuoti Izraelį. ’

Beginąs susitiko su atskridu
siu P.'Habibu ir jam išdėstė sa
vo sąlygas, būtent:"kad nebūtų 
provokacijų.

STREIKUOJA SCHLITZ 
GAMYKLOS DARBININKAI-
MILWAUKEE. — Seniausio 

alaus bravaro Schlitz 720 pa- 
.kuotojų paskelbė'Streiką, reika
laudami didesnio atlyginimo. 
Schlitz gamina alų Mihvaukėje 
nuo 1840 metų. Per tą ląiką ten. 
darė alų 203 bendrovės, bet da
bar yra likusios tik Schiltz, Mil
ler ir Pabst.

Miller ir Pabst išvengė streiko 
pak eidamos du . dolerius laike 
dvejų metų. Tada vidutinis dar
bininkas gaus $12.87 į valandą. 
Tačiau darbininkai ir unijos pa
reigūnai bijo, kad Milwaukee 
dirbtuves perkels į Memphis4 
Tenn. šeši Schlitz bravarai per 
metus pagamina virš 25 milijo
nu statinaičių alaus.

Miller alaus darykla rugpjū
čio 3 d. 20-je valstijų pradas 
pąrdąyinėti Magnum malt liquor

• alų.- ; -

tarpu^įgėsnės Sovietų dujos ga- 
lės^rišidėtr prie Europos pra- m 
.monėš -atgijimo'. Europa, • prieš 
imdama Sonetų nat. dujas, ta i į 
susitvarkys,' kad nuo rusų ne-
priEfe.usytų: Nežiūrint į prezi 
dento Rėaganą rimtą įspėjimą, 
Europos valstybės vis dėlto So
vietų pasiūlytas dujas ims.

Antradienio vakarą preziden
tės'/ Šeaganas, posėdžių metu 
gerokai išvargintas, vis dėlto pri
ėmė Japonijos premjerą Zenkc 
Suzuki. Jiedu turėjo aptarti JAV 
ir Japoniją liečiančius reika
lus. Prez. Reaganas paprastai 
yra labai šnekus, bet šį kartą 
jam teko kalbą nutraukti iš di
delio nuovargio. Pavargęs buvo 
ir Suzuki, nes jis atidžiai sekė 
konferencijos eigą ir diskusijas. 
Suzuki bandė Įtikinti preziden
tą ir kitų valstybių atstovus, kad 
ruonių dar yra labai daug Paci-

PAGROBTAS LENKIJOS 
LĖKTUVAS

VAK. BERLYNAS. —|Antra- 
dūnį 21 metų lenkas, ginkluotas 
granata 'ir revolveriu, pagrobė 
LOT dro linijos lėktuvą, skren
dantį krašto viduje su 50 kalei- 
vių ir 5 įgulos nariais, įsakyda
mas pilotui skristi į Vakarų Ber- 

I lyną. Lėktuvas nusileido Tem- 
pelhof kariškame aerodrome. 
Grobikas ■ pasidavė amerikie
čiams, o lėktuvui su keleiviais 
buvo leista skristi Lenkijon. Jis 
perduotas vokiečių policijai rei
kiamai procedūrai. <■ ;

Lenkų naikintuvai persękibjo 
pagrobtą,lėktuvą ir p.ažęidė va
kariečiams' priklausančią erdvę. <•'

— Vyresnio amžiaus žmonės 
vis dažniau demonstrouja prieš 
tariamą nutarimą sumažinti so
cialinę apdraudą.

— Prez. Reaganas sustabdė 
karo lėktuvų pardavimą Izrae
liui. Premjeras Beginąs labai ne
patenkintas.

Helmut Schmidt

Kaųo-leris Schimdt poreiškė 
prez. Reaganui Otavos kon
ferencijoje, kad V. Vokietija 
tarsis su Maskva dėl vamz
diju Įvedimo siekiant gauti

Rusijos natūralias dujas, *

fike ir kad japonai, juos gaudy
dami, jokiu būdu nepakenks ruo
nių prieaugliui. Prezidentas ap
gailestavo, kad ir šiuo klausimu 
negalėjo susitarti.

Kanados sostinėje buvo ir sek
retorius A. Haig, kuriam teko 
papildyti suvažiavusių atstovų 
pranešimus. Sekretorius faktais 
papildydavo prez. Reagano pa
reiškimų svarbesnes mintis. Sek
retoriui teko išsikalbėti veik su 
visais kcfnferencijos dalyviais, 
aiškinti santykius su Sovietų Są
junga ir agresingą Sovietų val
džios politiką.

Nežiūrint nesutarimų, 
dentas Reaganas įtikino 
konferencijoje buvusius 
vus šių metų rudenį dar 
suvažiuoti ir aptarti ūkio 
tus reikalus. Visi sutiko 
žiuoti, nes buvo įsitikinę
pasitarimo nauda Prez. Reaga
nas pasakė kalbą Kanados par
lamentui.

prezi- 
visu's 
alsto- 
kaj*tą 
ir ki- 
suva- 
tokicf



MOKSLININKŲ ATSAKOMYBĖ
(Šį savo rašinį Andrėjus Sacharovas atsiuntė Tarptautinei 
mokslininkų konferencijai, kuri jo garbei buvo sukviesta 

gegužės 1-2 dienomis New Yorke)

(Tęsinys)
Buvo viešų diskusijų, susijusių 1 
su mokslinio progreso klausi
mais, kaip branduolinės energi
jos, žmonijos didėjimo, geneti
nės inžinerijos, pramonės regu
liavimo apsaugoti aplinkai, oro, 
augalų, gyvulių, upių, ežerų ir 
vandenynų priežiūros ir visuoti 
nės informacijos įtakos. Tik gal 
la, kad tokiais svarbiais ir sku
biais reikalais diskusijos dažnai 
nėra skelbiamos, rišamos su po
litika, ir kartais net nesąžinin
gos. Ekspertai turi būti įparei
goti neslėpti tyrimų duomenų ir 
viešai skelbti informacijas, Dė
kosiant per jokius filtrus. Disku- 
si j os branduolinės energi j ps 
klausiniu, pačiu svarbiausiu, 
yra pamokomas pavyzdys. Aš 
esu kitur jau pareiškęs savo nuo
monę, kad branduolinės jėgos 
pavojai Vakaruose perdėtai skel 
biami, ir lai yra žalinga.

Su kai kuriom svarbiom išim 
tini (pirmiausia tai totalitari
niuose kraštuose), mokslininkai 
ne tik geriau informuoti už ki
tus žmones, bet taip pat turi 
daugiau nepriklausomumo ir 
laisvės. Tačiau laisvė visada su
rišta su atsakobiybe. Mokslinin
kai ir kiti ekspertai turi įtakos 
viešajai opinijai ir krašto vyriau
sybei. (Neįsivaizduokime tą įta
ką perdėtai, tačiau ji yra pakan
kamai didelė.) šių laikų pasau
lyje, mano įsitikinimu, moksli
ninkai turi turėti profesinę ir so
cialine atsakomvbe. Dažnai sun- - v
ku atskirti vieną nuo kitos -į- 
informacijos teikimas, pdpulia- 
rizacrja mokslinių žinių ir skel
bimas patvirtinimų ar Įspėjimų 
yra jų veiklos, su profesiniu ir 
socialiniu požiūriu, pavyzdžiai.

Panašūs sunkumai iškyla, kai 
mokslininkai įtraukiami spręsti 
nusiginklavimo klausimus: pa
ruošiant strategiją, ar patiems 
dalyvaujant tarptautiniuose pa- '

sitamnuose, duodant pasiūlymus 
ar prašymus vyriausybėms ar 
žmonėms, taip pat įspėjant apie 
galimus pavojus. Nusiginklavi
mas yra išskirtinas dalykas, ku 
ris reikalauja išmintingo, nuo 
dugnaus ir moksliškai drąsaus 
sprendimo. Aš suprantu, kad čia 
reikia daug smulkiau išsiaiškin
ti, bet dabar noriu pabrėžti tik 
kelias idėjas. Mano nuomone, 
nusiginklavimas yra reikalingas 
ir galimas, bet turi būti strate
giškai abipusis. Papildomi susi
tarimai, susiję su visų rūsių nai
kinamaisiais ginklais, yra būtini. 
Kai konvencinių ginklų strate
ginė lygybė bus pasiekta, o taip 
pat lygybė, kurion įeina politi
niai, psichologiniai ir geografi
niai faktoriai, ir jeigu totalita
rinė ekspansija bus sustabdyta, 
tada susitarimai turėtų pirmiau
sia neleisti naudoti branduoli
nius ginklus, o vėliau juos visiš
kai uždrausti.

žmogaus teisių gynimas
Kitas dalykas, kuris glaudžiai 

susijęs su taikos klausimu, pasi
tikėjimu ir kraštų sugyvenimu, 
yra tarptautinis žmogaus teisių 
gynimas. Nuotaonės, informaci
jos ir judėjimo laisvė yra būti
na valdžios atsakomybė išvengti 
jėgos piktnaudžiavimui vidaus ir 
tarptautiniuose reikaluose. Aš 
tikiu, kad tokia atsakomybė ne
būtų leidusi padaryti tokių tra
giškų klaidų, kaip Afganistano 
invazija, ir kliudytų reikštis eks
pansinei užsienio politikai ir vi
daus represijos veiksmams.

NevaržoYnas užsienio laikraš- 
čių, žurnalų ir knygų parūavinė-

Prof. Adomo Varno pieštas milžiniškas “Mindaugo krikštas”.

trukdymo, kuris milijonais žmo
nių neleidžia susidaryti savcf.1 
nuomonę apie pasaulio įvykius. 
(Radijo žinių trukdymas Sov. 
Sąjungoje atnaujintas 1980 m. 
rugpjūčio mėn., po 7 metų per
traukos.)

Aš įsitikinęs, kad labai svar
bu remti Tarptautinės Amnesti

jos kreipimąsi amnestuoti visus 
pasauly sąžinės kalinius. Pasku
tiniu laiku daugelyje kraštų 
politinės amnestijos pagerino į mutinėje salėje buvo vietos mo

terų, vadovaujant prof. Sabalie- 
nei, surengtas pasivaišinimas. 
Prof. Sabalienė surengė visą su- 
važiavimo organizaciją. Konfe
rencijos vyko toli už miesto prie 
90-ojo greitkelio, Marriott vieš
butyje.

Šis suvažiavimas pasižymėjo, 
parodydamas daug naujo. Buvo 
sudarytas prieškruščiovinis' są
mokslas, ir rinkimai davė tai, 
ko per daug metų ligi šiol ne
buvo. Buvo išmesti visi susipra
tę politiniai ir organizaciniai 
veikėjai. Išrinkti senų ateivių 
palikuonys, kurie apie politiką 
tiek nusimano, kiek paskaito

padėtį. Amnestija sąžinės kali-
niams Sov. Sąjungoje, Rytų Eu- 

j ropoję ir kitur, būtų ne vien hu- 
; maniškos reikšmės, bet galėtų 
sustiprinti tarptautinį pasitikėji
mą ir saugumą.

Tokių problemų sprendime, 
pasaulio mokslininkų visumos 
principai labai svarbūs. Tarp
tautinis gynimas persekiojamų
jų mokslininkų ir kitų asmenų, 
kurių teisės pažeistos, patvirtin- 

, tų tarptautinį mandatą, kuris
j imas būtų svarbus žingsnis in- būtinas sėkmingam moksliniam 
formacijos laisvei totalitariniuo
se kraštuose. Galbūt, dar svar
besnis dalykas tai cenzūros pa-, 
naikinimas, kuri pirmoj eilėj tu
ri rūpėti mokslininkams ir inte
ligentams. Svarbu reikalauti pa
naikinimo užsienio radijo žinių Į

darbui ir pasitarnavimui visuo
menei.

Vakaru mokslininkai žino' dau
gelio Sovietų kolegų pavardes, 
kurie yra persekiojami. (Savo 
rašiny aš apsiriboju tik Sov. Są
junga, bet žmogaus teisių pažei-

te plaot that Is mad* 
cat rf dreanuu And, US. Saving* 
iloada have been helping to make 
haray dreams ooms true for years. 

New, Bonds mature in lees than 
dx years. That means your dreams 
can cone true faster than ever before. 

You can buy ahares in your parti
cular dream , by joining the Payroll 
Seringa Plan where you 'work, or the 
&nd-s-Month plan where you bank, 

before you know it, your Amtrieen 
ra wul ba a reality. • •

■ 'Ta kf

jiems pabrėžė? Žmonės kalba, 
kad tucfi geros valios žmonelius 
suorganizavo žemės rojaus agen
tų ranka, jiems net nenujau
čiant dėl ko. Nes reikia Mask
vai visur, kur tik ji sugeba, atsi
kratyti jos politikos priešų.

Tai šiud šis Lietuvos patriotų 
sukurtas susivienijimas šį kartą 
pasižymėjor Korespondentas

KUO SKIRIASI GENIJUS

Pas Mozartą atsilankė jaunas 
kompozitorius ir pasikalbėjimo 
metu kreipėsi į garsųjį kompo
zitorių: ♦

— Malonėk tamta man patar
ti, kaip parašyti simfoniją.

— Tamsta esi dar labai jau
nas, — atsiliepė Mozartas. — Pa
tarčiau pradėti nuo ko nors leng 
vesnio, sakykim nuo baladžių.

— Bet juk tamsta pats para
šei savo pirmą simfoniją tebū- dantį šunį.. Bendrai, 
damas vos devynerių metų am
žiaus?

— Taip, tai tiesa, bet aš nieko 
nesiklausiau, kaip tai padaryti.

— Aš taip ir padaryčiau, bet, 
deja, neįspėjau savo pažįstamų, 
kad anksčiau atvyksiu...

ŠAUKLIO MOKSLAS

Persas Dacho bėgo per dyku
mą ir garsiai rėkė.

—Čia juk ne gatvė, ne turgus, 
nieko nėra, — tarė jam sutik
tasis. — Ko rėki, jog šauklys?

— O man nieko ir nereikia, 
— atsakė Dacho.
. — Tai ko tu rėki?

— Aš šaukiu ir bėgu paskui

kur jis nuskrieja. Jeigu kada 
nors įsigeisiu tapti šaukliu, man 
tai būtina žinoti.

ŠUNS GENEOLOGUA

LRKSA-je suvažiavimas šįmet 
įvyko Rochesteryje liepos mėn. 
12-13 dienomis.

Nieko ypatingo, kad suvažia
vimas prasidėjo lietuvių Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje po 
4 vai. popiet, kur pamaldas lai
kė prel. Balkūnas, asistuojant 
kun. Degčiui, O.F.M., ir kun. AL 
Petrauskui. Po to, parapijos že-

dimas vyksta ir kituose kraš
tuose, įskaitant- Rytų Europos 
valstybes.) Asmenys, kuriuos aš 
minėsiu, niekad neprdpagavo 
naudoti smurtą, nes jie įsitiki
nę, kad blogybių kėlimas viešu
mon yra vienintelis efektyvus ir 
nekenksmingas žmogaus teisių 
gynimo kelias. Dėl to Tarptau
tinės Amnestijos jie yra apibū
dinami kaip sąžinės kaliniai. Jų 
istorijos labai panašios. Jų teis
mai pravesti, nepaisant jokios 
Įstatyminės tvarkos ir paprasto 
sveiko' proto. Alano draugas Ser
gėjus Kovalevas nuteistas 1975 
metais be galimybės apsiginti, 
nes nei jis pats, nei jo advoka
tas teisme nedalyvavo. Nubaus
tas 7 m. darbo stovyklos ii- 3 m. 
vidaus ištrėmimo už priešsovie- 
tinę agitaciją savilaįdiniam “Bė
gamųjų įvykių kronika” žurna
le, bet teisme nebuvo platesnio 
nusikaltimo nagrinėjimo. Pana
šūs įstatymų nepaisymai vyko 
Jurijaus Orlovo, Maskvos Hel
sinkio grupės įkūrėjo, teisme ir- 
kilų tos grupės narių ii- su ta 
grupe susijusių komitetų atsto
vų nubaudimu: Viktoro Nekipe- 
lovo, Leonardo'Terndvskio, My
kolo Rudenkos, Aleksandro Pod- 
rabineko ir jo brolio Kirilo, Gle-
bo' Jakunino, Vladimiro Slepa- 
ko, Mai vos Lahdos, Roberto Na- 
zariano, Edvardo Arutiuniano, 
Viačeslovo Gakhmino, Oleso 
Berdniko, Oksamos Meškos, My
kolo Matusevičiaus ir jo žmo
nos ir Miroslavo Marinovičiaus. 
Tatjana Osipova, Irina Grivnina 
ir Feliksas Serabrovas įkalinti ir 
dabar laukia teismo. Jurijaus 
Orlovo' advokatas teisine išbu
vo tik trumpą laiką, nes buvo

sindikatinėje spaudoje, pasiklau
so per radiją ar televiziją. De
šimtmečiais buvę rinkti naujieji 
ateiviai politikai ir visuomeni
ninkai tapo slapta ranka “išskri- 
ninguoti”. Visada buvo 32 bal
sai prieš 15. Tas rodo aiškų slap
tą planą padaryti ne taip jau 
garbingą menkos vertės veikė
jų sprendimą. Paliktas, kaip čia 
gimęs, dar Laučka. O visi kiti

PĖSČIOM GREIČIAU

Žinomas vengrų rašytojas Fe- 
rencas Molnaras Anglijoje vyko 
į svečius labai lėtai važiuojan
čiu taraukiniu. Kai kelionė jam 
nusibodo, jis pradėjo skųstis 
konduktoriui. Konduktorius į tai

Turgavietėje, tūlas pilietis ve
džioja pardavimui gerai atro- 

užmetus 
akį, tai atrodo rasinis šuo. Atsi
radęs pirkėjas teiraujasi kainą, 
amžių ir galop užklausia:

— Koks yra jo geneologinis 
medis?

— O, jam nesvarbu. Jam tin
ka kiekvienas pasitaikęs medis, 
— paaiškina šuns savininkas.

GERA ŽMONA

Susirinkimas daro, ką nori, ir 
nieko negalėtum sakyti prieš jo 
valią. Tik kodėl tiek metų tikcf 
politinio ir visuomeninio darbo 
pirmūnai, kurių dabar taip su
tartinai buvo atsikratyta. Senų
jų garbingų veikėjų palikuonys 
tik šitokios išminties parodė, ir, 
pasakyčiau, sukom promitavo 
sentėvių‘ palikimą. ‘ 1

Savo’ įdomioje kalboje prel. | 
Balkūnas, baigiant banketą, kai- > 
bedamas apie reikalą vienybės, 
jiems gan ryškiai pabrėžė ypač 
dabar. Bet ar suprato geravaliai i 
nienkapolitikai, ką prelatas |

uždarytas gretimame kambary
je. Orlovo žmona grubiai iškra
tyta, jos drabužiai suplėšyti, nes 
bijota, kad neišsineštų kokių už
rašų ar rekorduotų juostelių iš 
absurdiškos teismo, procedūros.

žiaurus elgimasis

Su sąžinės kaliniais darbo sto
vyklose žiauriai elgiamasi r už
daromi į specialias vienutes, į 
kankinami šalčiu ir badu, šei- j 
mos artimųjų vizitui įvairiausiai 
trukdomi, korespondencija var- Į 
žoma. Jie ne tik pergyvena kie-J 
tą kriminaliniu kaliniu režimą, 
bet priedo dar kenčia nuo nuola
tinio' spaudimo atsisakyti savo 
Įsitikinimų. Tuo pačiu noriu pri
minti, kad niekad jokia tarptau
tinė organizacija, kaip Raudona
sis Kryžius, ar kokia teisininkų 
sąjunga, negalėjo aplankyti So
vietų darbo stovyklas.

Dažnai kaliniai yra iš naujo 
suimami ir baudžiami didesnėm 
bausmėm. Ornitologas Martas 
Nikius, poetas Vosylius Stus, 
fizikos mokytojas Aleksiejus 
Tikhy, teisininkas Levko Lyki- 
janenko, filologas Viktoras Pet
kus ir Balys Gajauskas — visi 
nubausti po 10 m. darbo sto
vyklos ir 5 m. vidaus ištrėmimo

l

kaip recidyvistai. Naujo' teismo 
laukia Pamiras Airiakinas, ku
ris vis dar laikomas darbo sto
vykloj. Neseniai aš buvau pri
trenktas žinios apie mano drau
go Anatolijaus Marčenkos penk
tąjį areštą, darbininko ir auto
riaus dviejų knygų: “Mano liu
dijimas” ir “Nuo Tarusos Į Si
birą”.

(Bus daugiau)

KooI-AičL.On A Stiek
BfUWO SOFT ORMK

* Frozen Suckers
1 ewetope K00L-AJ9* « Oss^ve 30ft drink mix and į

Unsweetened SoftDrink Mhc, m Pour into
anyRavor

2/&cop sugar
1 quart water

Freeze 
until almost fcm. Insert 
wooden stick into

# jiaęfČRbezsunti fm.
Makes abeot 20.

— Jei tamstai traukinys nepa
tinka, galite eiti pėsčias.

— Na, kaip sekasi su jauna 
žmona?

— Puiki moteris. Ji padeda 
man pietus gaminti, indus plau
ti ir, net skalbti.

TRYS KELEIVIAI
Trys keleiviai Į kaimą pernakvot užėjo 
iš miesto, kur jie uždarbiavo*.

n
*Ir dabar namo keliavo.

Kadangi keleiviai nemėgsta
Jie prašė vakarienę jiems paduoti.
Miestiečiams kaimo vaišės nelabai patiko:
Davė jiems barščių, duonos ir košės kiek paliko.
Mieste tikrai maitintų juos gardžiau;
Na, bet čia ne tas svarbiau.
Keleiviai prie stalo to prisėdo.
Vienas jų gudrauti mėgo;
Matydams, kad trims to maisto gali neužtekti, 
Galvojo, kaip į geresnę padėtį patekti 
(Kur jėga nepadeda, ten reik gudrauti).

— “Vyručiai”, sako, “ar pažįstat jūs Simą?
Juk jį šį pavasari į kariuomenę ima;
Jam teks ilgai ten tarnauti”.

— “Kodėl pašauks?” — “Q taip: eina gandas, 
Kad su kinais bus karas.
Mūsų caras
Su kinų imperatorium vis baras,
Tai daug nereikia ir karas tuoj sukils, 
Kariuomenė į frontą pasipils”.
Čia jo du bičiuliai pradėjo ginčytis įsikarščiavę 
(Jie buvo raštingi ir politkos ragavę).
Ėmė jie svarstyt, kaip karas tas sukils,
Kas vadovaus,
Kieno ir kiek kanuolių ten prabils, 
Kur ir kas iš jų lemtingą smūgį gaus. 
Viens kitam gudresnį karo planą piršo 
Ir apie vakarienę jie užmiršo.
0 nemato, kad po jo nosim namas dega.
Kol juodu pulkus kareivių į frontą traukė, 
Karo vedimą smulkiai nagrinėjo, 
Gudruolis viską suvalgyti suspėjo.

♦ * *
Tūlas Australijos Įvykius vis uoliai seka, 
0 nemato, kad po jo nosim namas dega.
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DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus.

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

susirūpinimą------------------------------------- ------- qq

' Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais------------------------ J4-00

Minkštais viršeliais, tik$3.00

Dr. A. J. Gussen —’AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS 
ZMGNfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik $2.00 

Griūna taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čskĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainas pri- 

, dedant $1 persiuntimo ižlaidoms. į
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ALEKSANDRA VAIS1CNIENE

BALTŲ TAUTŲ MANIFESTACIJA 
VENEZUELOJE

Neapsiriksiu pasakius, kad š. 
m. birželio-21 dienos Baltu tau- 
tų Manifestacija, minint Ziau- j 
rįojo Birželio deportacijas iš Lie-; 
tuvos, buvo reto įvykio atžymė- 
jimas lietuvių išeivių gyvenime. 
Kaip šis, taip ir anuometinis 
Baltų susibūrimas 1977 metų va
sario mėn. 11-13 dienomis, bu- j 
vo dr. Vytauto Dambravos su
organizuotas, kuris anuo metu 
dr rbdamas 1 \meiik «?cių 
sadoje, bendradarbiavo su mū- j 
su kolonija, kaip svečias. Šiuo > 
metu mes Galime džiaugtis, nes 
mes jį turime, kaip mūsų kolo
nijos Krašto Valdybes Pirminin
ką, su gabia ir darbščia Centro ; 
Valdyba.

Prieš kelias savaites jau bu
vo pradėta ruoštis šiam iškil
mingam minėjimui, posėdžiauta 
kviečiant Baltų tautų atstovus’ 
ir prijaučiančius okupuotų kraš
tų veikėjus, bei religinio per
sonalo reprezentantus.

Visų Baltų tautų atstovų bu-, 
vo vienbalsiai pritarta, ruošti iš
kilmingą Žiauriojo Birželio iš
vežimų Sibiran minėjimą, su
mosiant , bendras Pabaltiecių 
ekumenines pamaldas.

Iškilmingos pamaldos prasidė
jo didžiojoje saleziečių Don Bos
co šventovėje, kurias celeb ra vo 
arki vyskupo padėjėjas vyskupas 
Miguel Delgado. Taip pat plačiai 
Huvo-pravesta" spaudos kampa- 
rgja, per didžiuosius Venesuelos 
Mėnraščius.
| Mišių pradžioje įžanginį žodį 

tarė Krašto Valdybos pirminin- 
Itįas dr. Vytautas Dambrava. Su- 
ręinėjęš, kad ši sukaktis sutam
pa su Venezueloje švenčiama 
Tėvo. Diena. Dr. Dambrava sa
kė, kad pabaltiečiams. ši diena 
primena Baisiojo Birželio, ma
sinęs deportacijas^ kada tėvas 
yra. atskiriamas nuo šeimos ir 
šęima nuo savo tėvo.
| Pirmomis' deportacijų dieno
je buvo -išvežta apie pusantro 
šjmto tūkstančio nekaltų lietu
sių, latvių ir estų, jų tarpe ir 
Dambravos šeima. Jis. sakė bai
siąją trėmimų naktį nebuvęs 
ųamuose ir esąs vienintelis šei
mos narys, kuris džiaugdamasis 
laisvės dovana, gali čia, prie 
Viešpaties altoriaus viešai liudy
ti apie neteisybę, padarytą jo 
šeimai, o taip pat tūkstančiams 
ir' tūkstančiams lietuvių, latvių

bais pasipuošusių baltų jaunimo. 
Po to sekė lietuvių i)’ latvių 
jaunuoliai su dovanomis mišių 
aukai. Dar toliau - Latvių liu
teronų bažnyčios pastorius Ro- 
mans Relnfelds ir ortodoksų 
bažnyčios administratorius Ve- 
nczueloje, mens. Leonid Lu- 
tosky, galiausiai vyskupas Mi
guel Delgado, lydimas Lietuvių 
Katalikų Misijos vadovo kunigo

amba-•’] Antano Perkūno ir italų mons- 
Rojos, o taip pat ir vieno jugo
slavų kilmės diakono.

šventovė skendo baltuose di
džiulių chrizantemų žieduose. 
Prie altoriaus giedojo, gražiomis 
uniformomis pasipuošęs garsu
sis Capella choras, kuriam va
dovauja latvis Gedulis Guntars. 
Vargonais grojo didelė lietuvių 
draugė latvė, muzikė Irene 
Eberštein.

Pamokslo metu vyskupas ap
gailestavo, kad Pabaltijo oku
pacija ir religinė priespauda 
šiose ekumeninėse pamaldose 
visi jungiasi bendrai maldai, už 
šias heroiškas tautas. Vyskupas 
užtikrino, kad venezueliečiai už
jaučia baltus, dalinasi jų skaus
mu, ir drauge maldauja Visa
galį Laisvės Pabalti jos tautoms 
ir jų tikėjimui.

Mišių suplikacijose virš tūks-J 
tantinė tikinčiųjų minia meldė
si' prašydama, kad pasaulyje 
liautųsi neapykanta ir religinė 
rasinė, ideologinė ir politinė di
skriminacija.

Šventadienis (Angį, piešinys)M. ŠILEIKIS

raščių “La Religion” įsidėjo gau
sią medžiagą su iliustracijomis 
trijose laidose, kiekvieną kartą 
paskirdamas po pūsąj. puslapio,- 

Ypač įspūdingas buvo liturgi- Į ar daugiau- Trečįqjj><^įs buvo 
nis momentas, kada vyskupas; apie Nijolę Sadūrtkrfę.^Fil/Ųni- 
prisiartino prie liuteronų ir pro- Į versal” tiražas - SOO.toŪ,; o “La 
voslavų bažnyčių atstovų, ir juos j Religion" - 100.00(1 eg&rnpliorių. 
apsikabino Kristaus taikos ženk-į Penki šimtai kopijų 'buvo isda- 
lan ir kai bažnyčios rankos pa- | imta šventoriuje.! Taip .pat šia 
spaudimas ir broliškas žvilgsnis i proga buvo atspallždintą ispanų 

i kalba prof. J. Ereto knygelė

lan ir kai bažnyčios rankos pa-j

suliejo bažnyčią į didįjį taikos į 
troškimą kuris įmanomas tiktai 
įgyvendinus pasaulyje krikščio: 
niškus laisvės ir teisingumo prin
cipus.

Mišioms pasibaigus suskambė
jo Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
himnai, daugelio akyse žvilgėjo, 
ašaros ir naujas ryžtas dirbti ir. 
ištesėti.

“Užmirštieji Baltąi”. Be to lat
vių gerai pavykęs informacinis 
biuletenis apie d,ęportaciįas.<^įr 
politinę priespau(^*ff^t£* •atsi’i 
šaukiminiai lapai:’- .vienas -atpie 
Nijolę Sadūnaitę - jos “Liudiji
mas už-Tikėjimą”,- o kitas - So
vietų Sąjunga kviečia jus į so
vietinį- turizmo rojų — Sibirą.

PASTABOS APIE NACIONALIZMĄ

Nuo septyniolikto šimt nečio į Theodor Herzl sukūrė sionizmo 
1 mitą, kurio dėka gyveniinan at
ėjo Izraelio valstybė. Tos pačios 
Biblijos savą interpretaciją turi 
Karibų salų juodžiai, kurie šian
dien stiebiasi į nepriklausomy 
bę. Jonas Basanavičius pažadino 
lietuvių tautą tapti nepriklauso 
nja valstybe, iškeldamas lietuvių 
tautos savitumą.

Kurį laiką lietuvių tautoje 
buvo įtampa tarp tautinių plu- 
ralistų ir lietuvių katalikų, šian
dien Romos Katalikų Bažnyčia 
ne vien tik pripažįštaj bet ųel 
ir skatina tautiškumą. Patriotų 
pluralistų ir katalikų bendra 
kova prieš okupantą rusą paro
do, kad tauta subrendo ir siekia 
bendro tautinio ir valstybinio iš
sipildymo. Amerikos Lietuvių 
Taryba yra ne vien tik simbolis 
to aukštesnio tautiškumo supra
timo, bet taip pat ir lemiamas 
veiksnys Lietuvos atvadavimo 
darbe. Tas pats pasakytina apie 

Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, kuris buvo sukurtas 

i bendromis jėgomis Lietuvoje 
‘rojo Pasaulinio karo metu.

Galima džiaugtis, kad rusų ir

tautinis atgimimas yra ži ūmių I 
išiaisvintojas. Rytų Europon jis 
atėjo pavėluotai, bet ir ten tie- 
vyniolik’ame ir dvidešimtame 
amžiuose imperijos griuvo ir 
tautos stojo laisvėn gyvenimam 
Dėl Vakaru valstybių neapdairu
mo rusų nacionalizmas, išsigi
męs į imperializmą, pavergė 
daug tautų per Antrą Pasaulinį 
karą. Tačiau kolonijų naciona
lizmas išlaisvino daug Trečiojo 
pasaulio tautų iš Vakarų vals
tybių dominavimo, žmonijos is
torija marga,' tačiau jos raida 
yra progreso ir išsilaisvinimo 
.inkme. Visa tai pareikalauja di
delių aukų ir stiprumo būti sa
vim, bet nepažeisti kitų.

Tauta sukuria savo mitus ir 
herojus, kas jai padeda surasti 

i savo vietą pasaulyje. Austras

Vakaruose gyveną lietuviai 
yra Šiandien pagrindinis veiks
nys lietuvių tautos kovoje į lais
vę ir nepriklausomybę. Išeivis 
Herzl kalbėjo visų žydų vardu. 
Išeivis Eamon De Valera tapo 
Airijos premjeru ir vėliau pre
zidentu. Basanavičius budino 
Lietuvą į laisvę, gyvendamas 
užsieniuose. ALTa atstovauja 
sąmoningus lietuvius Amerikoje 
r todėl pravedė Baltijos kraštų 

laisvės rezoliucijas JAV Kongre
se. Tai 
kimaft 
pasigM] 
gistryB 
prieš||Į

yra labai svarbus atsie- 
Neturėd;

aktyviausių lietuvių kolonijų
‘’’S’ . , • , ■ ■v' riaus

Visa tai parodo, kaa lietuviai | 
gabaus organizatoriaus dėka, o į 
su jo pagalba ir latviai bei estai 
dar labai daug gali - daugiau, 
negu statistiniai skaičiai apie jų
kolonijų dydį kalba. Milžiniškas komunistų pavergtos tautos šian- 
darbaš atliekamas beveik žaibu, 
kai yra vadovybė kuriai rūpi 
bendruomenės gyvenimas,

į kaip ir kuo 
iĮįpicute įre- 

i^i^jrneujninkai

ra* 
Į^Į©asądos

i >

policinin^ąnis, Lie-
tuvatiaisy^^Tiį-^h^ziastAjĮbū- 
.ų geriau Jšląikę, tautinį- orumą 
ir pi|«ąųpgę~pr'iė Pavergtų Tau
tų ląisvų 'demonstraeijų^įšgfetofj 
dėdamiesi ant savęs retežius-prie 
Maskvos ambasados.

Airtra’ klaidinga pažiūra yra 
žongiierayimas strategija. Są- 
moniirgi lietuviai kovoja dėl Lie
tuvos visiško atvadavimo. Žong- 
lieriai svajoja- apie Lietuyąj. iš
gavimą satelitinio statusą, ^apia 
kultūrinį savarankiškumą,- pa- 
mirtšant pelitinę laisvę ir 1.1. 
Tai yra Lietuvių-Fronto bičiulių 
pažiūra. Tačiau pati Lietuvių 
Fronto mintis yra -nesusiprati- 
mas. Antrojo karo metu mes lie
tuviai neturėjome jokio fronto 
prieš okupantus. Frontas buvef 
neaiškus, aiški tebuvo pogrin
džio realybė, kaip ji yra ir šian
dien. Fi’ontininkai bandė tartis 
su vokiečiais, bet vokiečiams jie 
nebuvo reikalingi. Šiandien jie 
pataikauja rusams, bet jie ru
sams tik tiek reikalingi; kiek jie 
gali sumaišyti patriotams kortas. 
Tai yra nesąmoningų žmonių 
grupė. • '

Trečia klaidinga pažiūra, pla
čiai paskleista mūsų profesiona
lų tarpe, yra, kad nacionalizmas 

(Nukelta į 5 psL

dien sujungia gretas ir veikia 
Į kartu dėl savo kraštų atvadavi- 

bendruomenės gyvenimas, kai Įmo- teko dalyvauti šiais 
intrigoms kelias yra užkirstas.!metais New Yorke Pavergtų 

Šventės pasisekimas už pini- Tautų parade ir ceremonijose, 
gus negalima pirkti, į šį darbą Buvau sužavėtas sklandžiu visų 
idė:ome mūsų.. siela. Bendruo- tautų bendradarbiavimu. Kai af- 
menė ^pasįstūjnėjo pirmyn ir
'aukštyn.^s'i Bąldų Manifestacija,]kad jo tauta dar nėra pavergta' 
puoš visados/Venezuelos ir Pa-p1' v^s atkakliai kovoja prieš įsi- 
saulio Lietuvį Bendruomenės i b povėlius 
istorijos lapus.

tuvių, latvių jaunimas išsijuo
sęs dirbo, išdalindamas apie de
šimt tūkstančių egzempliorių 
įvairios i^fon^činėš medžiagos. 
Ji tirpo, kaip sniegas.

Baisaus Birželio sukakties mi- 
nėjime dalyvavo taip pat lenkų 
vengrų ir ukrainiečių atstovai. 

.Lenkų' kolonijos pirmininkas 
lietuviu.; draugas inž.' Feliksas 
Zubras nuoširdžiai talkininkavo 
Krašto Valdybai ir pats akty
viai dalyvavo darbo posėdžiuo
se- Vengrų atstovai priminė, ma- 

jĮgai ,kąm. .žinomi faktą, kad ir jie 
turi. Sibire didelį skaičių kanki- 
mu. >

Šia milžiniška Manifestacija, 
susižavėjimas >buvo visuotinis., 
daugelis pripažino,, kad tai bu
vo ne tik didžiausia -panašaus po
būdžio baltų Manifestacija išei
vių istorijoje, bet šiais metais 
tikriausiai ir visoje Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenėje. Krašto 
Valdyba -ir !visi lietuviai gali 
pagrįstai didžiuotis šia jautria, 
gabiai ir greitai suorganizuota 
ir puikiai pavykusia religine 
tautine Manifestacija. Malonu 
stebėti, kad Venezuelos lietuvių 
kolonija vėl garbingai,, be vieni 
kitų užgauliojimo įsirikiuoja į

ganistaniečių atstovas, pranešė.

Ruošiant .šjuninėjimą, Kraš- ’į 
to Valdyba Turino' daug bendra
darbių, kurie sąžiningai talki
ninkavo; visiems tariame bro-

> rusus, susirinkusieji 
ilgai ir karštai plojo tai-tautai.: 

Visdėlto rusų pavergtoms tau- 
1 toms reikia budrumo kovoje dėl 
laisvės. Rusai tebeskleidžia seną 
melą apie socialistinį turinį per 
tautines fermas. Jie turi mūsų

lišką. širdingą ačiū. Spausdinių j tautose ne vjen parsidavėlius, bet
darbas buvo atliktas Saleziečių 
spaustuvėje su nuolaida.

Po miši^-^vyskupas Delgado 
apsidžiaugė; kad pamaldos buvo 

• tikrai labai iškilmingos.
Džiaugiamės, kad šiam nepa

prastam minėjimui suruošti ir 
spaudos darbui paremti, latviai

ir naivius .susimaisiusius ar pasi
metusius. Todėl turime kovoti 
už teisingą mintį ir blaivų pro
tavimą.

Svarbiausia klaidinga mintis 
lietuvių tarpe yra, kad išeivija 
yra tik šalutinis veiksnys Lietu- 

i vos tautos reikaluose. Tauta yra
užmokėjo puse kaino’s. O mūsų

1
-4 
į 
1

somfortcbly snug
Ease -ccre ci*ms loose-f

sudaryta iš Į visų jo's narių. Ta
čiau ši klaidinga mintis, kad išei-. 
vija yra nesvarbi Lietuvos vada
vimo darbe ir teisinga mintis, 
kad visi lietuviai sudaro tautinę 
šeimą, yra nelogiškai jungiamos 
Connecticute įregistruotos Lietu
vių Bendruomenės savo pasisa-

Šia proga, Krašto Valdyba į pirmoje lapo pusėje - koncen- 
pravedė labai platų spaudos va-1 tracijos stovyklos vaizdas, kito

je - britų - Daily Mail vedama
sis apie Pabaltijyje vykdomą 
genocidinę politiką. Medžiaga 
dar atskirai bus siuntinėjama 
vyriausybės nariams, kongreso 
nariams, universitetams ir am
basadoms. *

* Mūsų Jaunimo Sąjungos pir
mininko Aro Mažeikos- ir Cent
ro Valdybos iždininko inž. An
tano Barono vadovaujamas lie

jų. Šventės išvakarėse didžiau-; 
sias Venezuelos dienraštis “EI 
Universal” įdėjo visą lapą, ap
žvelgdamas Pabaltijo okupaciją 
ir, deportacijas. Straipsnio pava-

ir ėstų. Jis priminė, jog j dinimas: “Komunistų melo aki
vaizdoje — teisybės istorija”. 
Straipsnyje cituojama daug do
kumentų, kurie buvo naudoti 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Kongrese pravestame Pabaltijo 
okupacijos įvykių tyrinėjime.
Kitas vienas iš didžiųjų dien

skirtas tėvas neišgyveno nė vie
ži erių metų, ir iki .šios dienos 
niekas nežino, kur yra jo kapas.

Liūdinčioje procesijoje per 
didžiulę šventovę, kelią skynė 
trys gedulo kaspinais perrištos 
vėliavos, nešamos tautiniais ra-

MARIJA NOREIKIENĖ

p; 2608 West 69th St., Chicago, UI. 60629 * TeL'925-2787 j 
K.- Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairią prekių.
i - MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 TeL 925-2737

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

• ItmSTINGAI I8PTLDCMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

tautietis Julius Guiga, ilgametis 
tautinių šokių mokytojas, paau
kojo šios Manifestacijos prave- 
dimui 5.000 bolivarų (tūkstantis 
šimtas keturiasdešimt du dole
riai); taip, kad jo dėka finansi
nis minėjimo klausimas buvo 
lengvai išspręstas. j kymais ir darbais.

-Tikėkimės, kad ateityje, be j 
abejo', seks nauji darbai ir nauji ĄTJTTID A VPTi 
užsimojimai.
Caracas, 1981 m. liepos 1 d.

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

•i '

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
-c ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

c entir es with
Snugr Brand Dcntvre C'’sh’<r 
Griug gives tempo- 
r ary relief until you oXfJG 
see a dentist. Now 
available in the 2- 's-e-s.
cushion or new v 
4-cushion econ- 
cmy package.

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

• DAINŲ ŠVENTĖS 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 ducttnenimil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai

č gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygi 
parduodama tik už 52.

• LIET UVIŠKASIS 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 vertimai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL 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 na 
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 $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 psl. knygoje yn 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1733 So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant y*ittl, pridėti dolerį pcnSmtimo maldoma.

I
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Laikinieji Gečio komitetai
Senieji Amerikos lietuviai, besirūpinę Lietuvos ne

priklausomybe ir demokratine krašto santvarka, kelias 
savaites besitarę, sudarė Amerikos Lietuvių Tarybą. Jo
kia kita Amerikos lietuvių organizacija neatliko tiek daug 
ir tokio našaus darbo, koki atliko ALTas.

Jau minėjome, kad ALTas pasiūlė paskelbti Paverg
tų Tautų Savaitę. ALTo žmonės norėjo sudaryti galingą 
organizaciją pavergtiems Lietuvos gyventojams gelbėti 
ir padėti jiems atgauti nepriklausomybę ir demokratinę 
santvarką. Pirmieji dr. Pijaus Grigaičio ir Leonardo Ši
mučio žingsniai parodė, kad Amerikai Lietuva mažas da
lykas. Lietuva maža, Amerikos lietuvių nedaug. Ameri
kai reikalingos didelės idėjos, kurios būtų naudingos ne 
tiktai rusų pavergtai, Lietuvai, bet ir pačiai Amerikai.

Amerikos lietuvių buvo mažai, bet jie buvo inteli
gentai, apsiskaitę, jie labai gerai žilojo tarptautinius 
santykius ir galėjo protingai kalbėti ne tik su senato
riais bei su Atstovų Rūmų nariais, bet ir su Valstybės 
departamento atsakingais pareigūnais ir pačiu krašto 
prezidentu.

rolui Eisenhoweriui, kad lietuviai nėra Rusijos piliečiai, 
JAV nepripažino Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
todėl nereikia leisti Maskvos karo žvalgybai gaudyti ir 
vežti į Rytus lietuvių. Šitas įsakymas išgelbėjo daugelį 
lietuvių.

ALTas ir jo suorganizuotas BALFas labai daug pri
sidėjo, kad būtų sudarytos sąlygos tremtiniams be kvo- ’ 
tų įleisti į Ameriką, ir kad būtų sudarytus sąlygos be pi
nigų juos atvežti į Ameriką. Protingesnieji lietuviai 
tremtiniai, susipažinę su ALTu, įsitraukė į jo vedamą I 
darbą. ALTas jau seniai yra lietuvių tremtinių rankose, j 
ALTe dar yra vienas kitas senas amerikietis, bet dau-j 
gumą sudaro Antrojo Pasaulinio karo tremtiniai arbą 
jų vaikai. Jie pažino Ameriką, pažino inteligentijos idea- į 
luš, sudemokratėjo ir patys įsitraukė į ALTo vedamą ■ 
darbą. Jie pasirinko arčiausiai prie širdies esančias gru
pes, įsitraukė į jas ir veda vyresniųjų pradėtą ir vestą 
didelį darbą.

Amerikos lietuvių vestas darbas nepatiko Brazaičiui 
ir keliems kitiems ateitininkams, pačioje Lietuvoje pasi
šovusiems eiti prie valstybės vairo. Jie bandė įtikinti 
lietuvius, kad jie suorganizavo sukilimą prieš Sovietų 
karo jėgas. Visi lietuviai sukilo prieš rusus, bet jie skel
bė, kad jie buvo to sukilimo priešakyje.

Amerikon atvykę, jie buvo nepatenkinti ALTo ve
damu darbu. Jie tvirtino, kad visos senos organizacijos 
yra atgyvenusios, organizacijų vadai susenę, užtat juos 
turi pakeisti jaunesnieji. Jie ne tik visus suorganizuos, 
bet ir labai daug prisidės prie lietuvių vedamos kovos 
pačioje Lietuvoje. Pirmas inž. Gečio debiutas buvo, dr. 
Valiūno pakviestas, jo paskaita VLIKo nariams apie lie
tuviškų partijų susenimą, jų nepajėgumą ką nors nau
dingo padalyti. Gečys neįtikino VLIKo atstovų. VLIKas 
išprašė iš savo tarpo visus A. Gėčio sėbrus, norėjusius 
išardyti VLIKo. Jie dabar veda kovą, kad jų atstovas 
ir vėl būtų sugrąžintas į VLIKą. Gečio atstovai prarado 
įtaką ir ALTe. 

1» a *■ - i
Vietoj bendro darbo su ALTu ir VLIKu, Gečys orga

nizuoja prie- Kutkaus-Bendruomenės prikergtą “Visuo
meninių reikalų tarybą”. Tie visuomeniniai reikalai la
bai palaidi, be plano ir be didesnio darbo. Gečys, susirado 
Kongreso atstovą Dougherty ir ant greitųjų sudarė 
ad hoc komitetą. Dabar jis įsakinėja visai frontininkų 
kontroliuojamai spaudai kalbėti apie sudarytą penkių 
Kongreso atstovų ir šešių kitų Kongreso atstovų sekre-

Siekimas” (grafika)

Sovietų Sąjunga, vadovauja-1 tarp 30,000 ir 80,000 narių. Nors 
ina .po Stajino mirties perdėm ir trockininkai, Socialist Work- 
rusiško politbiuro, turi militari- ers Party, Workers’ World Bar
nį planą užvaldyti pasaulį. So
vietų Sąjungos pagrindinės pa
stangos yra sukurti galingiausią 
pasaulio k'arinę galybę, ką ji ma
no pasiekti penkerių metų laiko
tarpyje. Politinės „pastangos yra 
kelti neramumus Vakarų ir Tre
čiojo Pasaulio valstybėse, re
miant įvairias, net viena kitai 
priešingas revoliucines grupes. 
Afganistane buvo išbandytas

ly, Spartacist League ir Rėvplu< 
tionary Marxist Organizing Com- 
mittee, gauną vienokiu ar kito
kiu būdu paramą iš Kremliaus,, 
daugumoje kaip Trockis yra žy
dai, jie visdėlto pripažįsta 
CPUSA pirmumą. Leonidas 
Brežnevas tiki, jog ilgainiui jis 
galės politiškai kontroliuoti ir 
lenkų komunistų partiją. Jis at
sisakė militariškos akcijos prieš

Senatorius Paul Douglas, susipažinęs su lietuvių pa
juostu projektu pavergtai Lietuvai padėti, pirmame susi
tikime pasiūlė siekti laisvės ir nepriklausomybės visoms 
trims Pabaltijo valstybėms. Tada lietuvis pasiūlė suda
ryti organizaciją, kuri įtrauktų visas rusų komunistų pa
vergtas tautas, tada jos balsas būtų dar-galingesnis. Šios 
idėjos buvo pasiūlytos tuometiniam Valstybės sekreto
riui J. F. Dulles, o vėliau ir pačiam prezidertui Eisen
howeriui. Iš tų pokalbių ir idėjų išaugo Pavergtų Tautų 
Savaitė. Iš tų pačių idėjų išaugo ir šių metų liepos 18 d. 
Atstovų Rūmų priimta rezoliucija.

ALTas suorganizavo BALFą. ALTas labai daug pri
sidėjo prie tremtinių atgabenimo į Ameriką. ALTo val
dybos nariai, išsikalbėję su prezidentu Trumanu, įtikino

torių laikinąjį, tuščiavidurių vadinamą ad hoc komitetą, 
kuriam pavesta rūpintis Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Ukrainos reikalais. Trys Pabaltijo valstybės jau buvo 
nepriklausomos, bet Ukraina niekad nebuvo nepriklau
soma. Ukraineičiai valdė ir valdo visą Rusiją, tai jiems, 
nėra reikalo rūpintis pačia Ukraina. Maršalas Brežnevas, 
maršalas Grečko, pulko komisaras Chruščiovas buvo uk
rainiečiai. Kaip tas ad hoc komitetas patrauks panašius 
ukrainiečius į kovą už Pabaltijį, tai, ko gero, nė Doug
herty nebežino.

Šiuos visus reikalus tvarko Gečys. Jis džiaugiasi, 
kad Dougherty jį pakvietė į savo įstaigą, kad patartų 
kaip išspręsti sudėtingesnes problemas.

Savo laiku inžč Gečys buvo pakviestas į JT ambasa-

uiililarinis ; užpuolimas, Lenkijo- ■ 
je Sovietai bandys atsilaikyti 
prieš darbininkus per komunis
tų partijos palenkimą savo pu
sėn. Lenkijoje bus naudojama 
ta pati politinė strategija kaip 
ii- Vakaruose — bus remiama 
daugiau tik jau visiškai Sovie
tams -atsidavusi komunistu frak
cija, kuri ilgainiui turėtų per
galėti niekieno neremiamas ko
munistines grupes.

Taip, kaip yra Amerikoje. 
Communist Party, USA, yla di-

lenkus, o pasmuko politinį ke
lią. Tai jam yra naudingiau ir 
saugiau.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės pajuto, kad jų karinis pra
našumas palaipsniui slysta iš 
rankų. Naujoji administracija 
dalinai buvo’ išrinkta- todėl, kad 
sustiprinus karinį pajėgumą. Iš 
esmės Vakarams tai yra sunkus 
uždavinys. Vakarai negali pa
aukoti visą savo energiją kariš
kai pramonei. Tačiau dabartinė 
pasaulinė padėtis lyg tai reika-

džiausia ir svarbiausia komu- lauja. Taipogi JAV karinė pra- 
nistų grupė Amerikoje, turinti monė per savo bendradarbius

jį imtis žingsnių, kad lietuviai Maskvos agentų nebūtų 
Europoje gaudomi ir vežami į Rytus. Tą pačią dieną, kai 
dr. Grigaitis, Leonardas Šimutis ir tuo metu dar jaunas 
Povilas P. Dargis, vos stojęs dirbti Pittsburgho teisme, 
išsikalbėjo su prezidentu Trumanu, jis telefonavo gene-

doriaus Andrew Young įstaigą. Reikia manyti, kad tada 
Gečys planavo su Ycungu sudaryti ad hoc komitetą, bet 
nebuvo laiko. Prezidentas Carteris, vietoj. Youngo, pasi: 
rinko Youngo patarėją, tikėdamas, kad galės visus Afri
kos reikalus tvarkyti, bet nieko iš to neišėjo. Youngo

pavądoūtojas tiek nesiblaškė, kiek Youngas, bet jis Ge-' 
čio nepriėmė.

Kuriam galui organizuoti ad hoc komitetus, kada 
jau yra pačių lietuvių pasiūlyti ir amerikiečių priimti 
nuolatiniai komitetai?

valdžioje yra ištroškus begalinių 
pelnų. Dabar prązidentas Rea
gan bando įtikinti visuomenę, 
kad g.riau yra daug ko atsisa
kyti ir daug ką paaukoti krašto 
apsaugai. Valstybės sekretorius 
Uaig nuvažiavd Kinijon surasti 
naują draugą, tačiau sekančią 
Ueną kinų užsienio reikalų mi- 
nisleris pranešė, kad toliau tar
sis su Sovietais dėl pasienio 
konfliktų ir lepirks amerikiečių 
pasiūlytus ginklus, jei amerikie
čiai nebegins Taivano.

Vakarų Europa nori tapti pa
našia neutralia jėga kaip ir Tre
ciasis Pasaulis, šis kelias yra iš
mintingas ir prasmingas, nes 
ginklais niekas nieko nelaimi. 
Tačiau š andien Vakarų Europa 
yra Amerikos sąjungininkė ir 
turi jos ginklus. Visdėlto Vaka
rų Europoje vystosi įvairios ko
munistinės partijos ir jos nepa
siduoda Kremliaus dominavimui. 
Vakarų Europa norėtų, kad len
kų komunistų partija taptų 
eurokomunistine, tačiau Lenki
ja tebėra Sovietų orbitoje.

Sovietų oąjungds aklumas yra, 
, kad politbiurininkai perdaug 
pasitiki savo laime. Imperialisti-. 
nis rusų troškimas negali suras
ti nuoširdaus pritarimo sovieti
nių respublikų tarpe. Dabarti
niame politbiure iš 14 narių 
10 yra rusai, o kiti 4, kaip latvis 
Arvid Pelšė, rusų pataikūnai. 
Lietuvos komunistų partijos sek
retorius Petras Griškevičius bi
jo net aplankyti Amerikos bim- 
bininkus ir bendrakeleivius, kad 
tik neįneštų kokio nors taųtiš- 

jkunio i llįetuvių komunistų . par
tiją. Visas bendradarbiavimas 
paliktasJTėviskės draugijai, ku
ri yrąLVadovaujama iš Krem
liaus. Lenkijoje Andrei Gromy
ko gali spausti lenkus komunis
tus, tačiau jis neįtikins lenkų 
darbininkų.

JAV aklumas yra nelyg Hit
lerio — perdidelis pasitikėjimas 
karinės technologijos pranašu
mu. Pagaliau amerikiečiai pra
lošė karą Vietname, nes ginklai 
neveikia be žmonių — žmonės 
laimėjo prieš ginklus. Amerikie
čiai susidėjo su valdančia išnau
dotojų klase ir pralaimėjo prieš 
mases, kurios buvo įtakojamos 
rusų pro’pagandos. Turės dar 
praeiti kuris laikas, kol vietna
miečiai apšivils rusiška tuščia 
propaganda.

Taigi apokalitpinis karas iš
vengiamas tik per tautinio išsi
laisvinimo judėjimą. Toks jis 
yra Lenkijoje. Jis suduoda smū
gį tariamam Rylų-Vakarų ba
lansui. Jis yra tikras ir organiš
kas, gaivalingas ir atnaujinan
tis. Jis yra skambutis ir Rusijai, 
ir Amerikai, jog karinė galybė 
turi išnykti. To judėjimo centre 
yra pats žmogus.

(Nukelta i 5 psl.)

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS V

(Tęsinys)

Tad lengva suprasti, kad ne lenkiški reika
lai mums rūpi, tik revoliucijos pasisekimas, kuris 
turi tautas išlaisvinti iš dabartinės nelaisvės re
težių ir joms patikrinti nepriklausomą gyvenimą. 
Tuo mes nenustatome būsimos Lenkų Respublikos 
sienų, nes jas nustatys laimėjusi revoliucija — iš 
vieno kovojusių tautų valia”.

18.92 metų pabaigoje apsigyvenęs Vilniuje A. 
Moravskis ir 1893 metų rudenį ten pat atsikėlus 
gyventi dr. A. Domaševičius, pradėję Vilniuje or
ganizuoti darbininkų ir mokinių kuopeles, PPS 
suvažiavimo pasisakymo nelaikė grynu auksu. 
Jiems buvo įtartina, kad vos įsikūrusi PPS, 
turėdama namie — Varšuvoj ir Lenkijos pramo
nės centruose — darbo virš galvos, tiek skubėjo 
perkelti savo veiklą ir Lietuvon, kuri ir PPS lek
sikone vadinama Lenkijos Respublikos provincija.

Pirmiesiems elesdiečiams buvo aiškūs moty
vai, dėl ko PPS tiek dėmesio skyrė Vilniui: Vil- 
'iui'' PPS tikėjosi surasti prijaučianpių sau inte- 
ngenių; v ”nius buvo PPS svarbus kaip tranzito 
punktas jos liti rątūrai iš Vakarų Lenkijon gaben
ti. Pagaliau Vilr/us žavėjo kiekvieną lenką inte
ligentą, kad ir sccialistiškai nusiteikusį, savo pra

eitimi, kad ir prisimenant Vilniaus universiteto 
laikus, kada Vilnius buvo kultūros židinys ne tik 
Lietuvai, o iš jo universiteto sklido ir į Lenkiją so
cialiai progresyvi mintis ir politinės laisvės žadi
nimas. Elesdiečiai nebuvo greiti patikėti, kad PPS 
“ne lenkiški reikalai rūpi, tik revoliucijos pasiseki
mas”. Kovoti už Lietuvos išsilaisvinimą jie ir pa
tys tuomet buvo jau nusistatę, bet tik sava vėlią; 
va nešini. Ir A. Domaševičius, ir A. Morąvskis sa
vaip aiškinosi ir PPS suvažiavimo nutarimą. Jei 
PPS matė reikalo dirbti visur, kur tik siekia len
kų kalbos įtaka, tuo ji sakė,- kad yra pasinešusi 
dirbti ne tik Vilniuje, bet ir visuose Lietuvos 
miestuose, eiti per Lietuvą skersai ir išilgai, iki 
Palangos imtinai, nes tik pačioj Baltijos jūroj, at
rodo, nebebuvo jaučiama lenkų kalbos įtakos. 
Abejojimai virto griežtu pasipriešinimu, kada 
Vilniuje pradėjusi veikti PPS paskelbė papildo
mą suvažiavimo dėsnį, daug metų jos vykdytą, 
dirbant Lietuvoj, būtent: tarp lenkiškai kalban
čiųjų Lietuvos darbininkų ir amatininkų tik ji, 
PPS, turinti teisę dirbti.

Kas pateisino tokį Lenkų Socialistų Partijos 
nusistatymą Lietuvos atveju. PPS pati sau prieš
taravo. Vystydama savo veiklą namie, Lenkijoj, 
ji laikėsi teritorinio principo, — dirbo tarp visų 
Lenkijos darbininkų, kad ir kaip jie būtų kalbėję. 
Dėl to PPS niekuomet negalėjo susiprasti su Bun
du, nepripažindama jam teisės egzistuoti kaip 
nuo PPS nepriklausomai organizacijai. PPS be
veik iš karto pradėjo dirbti ir žydų darbininkų 

tarpe, vartodama žydų kalbą (žargoną). Elesdie
čiai, nusistatydami kovoti už nepriklausomą, de
mokratišką Lietuvą, kad ir sufederuotą su kai
mynais — ta mintis juose, atrodo, iš karto buvo 
subrendusi — taip pat laikėsi teritorinio princi
po, nusistatę dirbti tarp visų Lietuvos darbinin- | 
kų ir tik laikinai palikdami visišką laisvę Bundui 
dirbti žydų darbininkų,tarpe (žiūrėk pasisakymą 
dėl žydų darbininkų LSDP pirmojoj programoj). 
Elesdiečiai -taip pat statė sau uždavinį visus Lie
tuvos darbininkus apjunkti vienos politinės par
tijos vadovybėje.

A. Domaševičius ir A. Morąvskis kreivai pa
žiūrėjo į PPS pasišovimą “nešti socializmo pro
paganda mūsų broliams Lietuvoj ir Guduose,” 
pasiryžę patys tai daryti. PPS suvažiavimo nuta
rime eiti į Lietuvą pirmieji elesdiečiai matė tik 
PPS partinę strategiją: siekdama laimėti savo 
politinei programai darbininkus didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose, tuo būdu norėjo laimėti mies
tus iš viso, nes miestiečiai bei inteligentai jau iš 
praeities buvo gerai paruošti Lietuvos unijos su 
Lenkija idėjai. Šitaip viešai neskelbdama, PPS, 
atrodo, norėjo iš anksto paveikti Lietuvos politi
nės opinijos formavimąsi jos siekiama prasme 
tam momentui, kai “revoliuciją laimėjusios tau
tos turės spręsti savo politinės ateities klausimą”.

Ar socialistams deramu keliu ėjo PPS, iš kar
to piktai nusiteikdama elesdiečiams, kaip tik pa
aiškėjo jų politinis separatizmas nuo Lenkijos, ir 
ieškodama kontakto su mūsų varpininkais, nai

viai tikėdamasi juos sau laimėti sąjungininkais 
prieš elesdiečius?

LSDP nuo PPS skyrė visų pirma politinė pro
grama. Labai “lanksčiai” PPS suvažiavimo su
formuluotame sienų klausime elesdiečiai matė tik 
PPS norą turėti laisvas rankas, o tuo tarpu vyk
dyti planingą invaziją Lietuvon su aiškiai siekia
mu tikslu. Elesdiečiai iš karto ir griežtai prieš tai 
nusistatė.

Sekančiame 1893 metų PPS suvažiavime Vil
niuje buvo patikslinta politinė partijos programa, 
kartu ir santykis su Lietuva. To santykio esmė 
turėjo būtį ta, kad PPS veltino Lietuvą kaip 
bendrą kovoje su carų Rusija ir kaip vertingą 
priedą prie būsimos Lenkijos. Kurie turėjo būti 
formalūs santykiai tarp abiejų kraštų — federa
cijos pobūdžio ar ir artimesni — programa ne
nustatė. Tuo tarpu Lietuvoje pasireiškusiems lie
tuviškiems sąjūdžiams PPS tiko pripažinti sava
rankiškumą ir su jais bendradarbiauti, bet statė 
dvi sąlygas: lietuviškos organizacijos turėjo būti 
draugiškai nusiteikusios PPS veiklai ir jos tega
lėjo dirbti tarp lietuviškai kalbančių gyventojų. 
Viskas buvo reiškiama gražia, socialistinės ideo
logijos forma, bet kartu ryškėjo, kad PPS nėra 
linkusi atsižadėti Liublino unijos tradicijų.

; (Bus daugiau)
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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: ,

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60(532

"-D r»4 TH v DARGlS AR IŠVENGIAMAS APOKA- | 
flVOYTOJAS <R CHIRURGAS 

klinlk&s 
MaHldnos dJr*ktorluf

S. MenUUr W-. K.
VALANDOS: 3—Q darbo dienomU ir

LIPTINTS KARAS?

t Atkelta iš 4 psi.)

JAV pareigūnai kalba apie 
žmogaus teises. Sovietai propa- 
gandizuoja apie darbininkų pa
žangą. Lenkas darbininkas pa
sakė, jog jis yra žmogus. Nie
kas kitąs iš užjūrio jam nesu
teiks žmogiškų teisių, nes jis 
užjūriui tų teisių neatidavė, o 
kaimynas rusas jam neparodys 
kaip dirbti ir pragyventi.

Ką mes ipatonie šiandien yra, 
kad Trečiojo Pasaulio žmogiško . 
išdidumo mintis pagaliau atke-

1 liavo į Pavergtą Europą. Tai yra 
[ vienas iš svarbiausių žmonijos 
, išsivystymų, kuris į niekus pa
vers amerikiečių ir rusų karines 
pastangas, vedančias pasaulį Į 
apokaliptinį karą. Todėl mūsų, 
Amerikoje gyvenančių .pastan
gos turi būti nukreiptos į lenkų 
darbininkų unijos rėmimą, len- 

Dr. LEONAS SEIBUTIS kų komunistų partijos teisingą

Tai.: 5A2-2727 ir La 542-27 f

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMET RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, t-ŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Roxideucilos t»Iof,: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI
M 0 VIN G 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063
V— ■ ■ ■ 4

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
T«l. 376-1882 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is W0PA, 

1490 IdL 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 
Teief.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 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 
Teief. 778-5374

Kauno Prisikėlimo bažnyčia

PASTABOS ĄPIE NACIO | 
NALIZMĄ IR LAISVĘ

(Atkelta iš 3-čio puslapio)
yra atgyventas reikalas. Nors I 
uaug tų pioiesmnalų yra čia lais
vėje ua.gę aukštuosius mokslus 1 
aa.kSlesniais laipsniais, jie nesu- > 
p.ama istorijos vyramo u’ suta- j 
paeina nacionalizmą su negau- ‘ 
sumų ir nesvaroumu, kadangi 
.letuv.ų tania yra neskaidiriga i 
i. neųak.nga visam pasauliui. - 
uie yia lapę savociskais bevei- i, 
dziais lietuviais ir savo lietuvis-'j 
Auose suėjimuefee neturi savi- 
ga,«x>s. Pavyzdžiui, Czeslaw Mi- 
.usz, ne kartą buvęs tokių lietu
vių subuvimuose, savo recenzi- 
jVje apie naują Joseph Brodsky 
t.a_z,jMS nuKinj New York tte- 
view oi i&ooks žurnale sako, jog 
jis gerai pažįsta Wilno, Sovietų 
iJe.iivos sostinę. Net ir Sovietų 
sietuvos sostinė yra Vilnius. 
Milosz klaidingas šovinizmas ar 
kartais nebus paskatintas tų be
veidžių lietuvių abejingumo? 
Spausdinami straipsniai, bandą 
susieti lietuvių kalbą su slaviš-

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika &* Evans
Laidotuvių Direktoriai

J 
-•r

Liko ištekėjusi duktė Regina,
buv. Vasario- 16 gimnazijos mo-1 Komis ne vien lik įtaka, bet ir 
kine. prigimtim, net pačių lietuvių iš-

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

Dr. Laszlo Schirilla mirė 1981 
metų vasario 28 dieną. Vasario 
28 d. Essene už velionį paauko
tos šv. mišios. Dr. Schirilla il
gus melus buvo Jungtinių Tau
tų aukštojo komisaro pabėgėlių 
reikalams įstaigos Bonoje teisi-i Gegužės 21 d. popiet kun. V. 
nis patarėjas. Savo- patarimais , šarka aukojo gedulingas šv. mi- 
jis yra padėjęs ir lietuviams. .šias šv. Teresės bažnyčioje ir į tų nagrinėjami mūsu tautiniai'

Į Hamburgo lietuviai atsisveikino [ Ta a
su velioniu. Palaidotas gegužes;, . _ _ v ...r u i ■ VarPas> Naujoji Viltis, Tevy-22 d. Huettenfeldo kapmaitese. . <* T . / j\V1 . i nes Sargas, Lietuviu Dienos, Ka- i
Laukimo apeigas .atliko Moteris. lajkrašiiai XauJIel
trumpą -pamokslą pasakė Vasa- Q<)s> Uirva įr Rt 
rio 16 gimnazijos kapelionas! 
kun. J. Dėdinas. Prie kapo duo
bės gimnazijos vardu atsisvei
kino direktorius J. Kavaliūnas, 
Vokietijos LB vardu — reikalų į eis skelbia japonų įmonių direk- 
vedėjas J- Lukošius. Dalyvavo ■ torių apklausinėjimą apie aine- 
visų klasių mokinių atstovai, a p- j rikiečius darbininkus. Jie'Teigia, 
sirengę tautiniais drabužiais, kad amerikiečiai yra blogi dar- 
Ant kapo padėti trys dideli vai- bininkai: dažnai neateina į darbą, 
nikai ir pora puo’kščių gėlių, arba pakeičia įmones; dažnas al- 
Visi laidotuvių dalyviai kaimo; sisako dirbti viršvalandžius, ne- 
bažnytėlėje ■ pasimeldė už velio- į mėgsta būti atsakingi už klaidas, 
nį per kun. J. Dėdino aukoja- nemoka prisitaikyti. 

Į mas gedulingas šv. mišias.
St. Leščiukaitiš buvo gimęs. 

1914 m, balandžio 2 d. Gudai
čių k., Marijampolės apskrityje. 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas, inžinierius. Per praėjusį ka
rą tarnavo lietuvių savisaugos j

?ll daliniuose, po' karo kentėjo ne-« —Maisto ir vaisių admmistra- 
I laisvę Belgijoje. Tarnavo 85^1 į cija leido gaminti nau ją dirbtinį 
g LS kuopoje Schwetzingene, vė- i cukrų, kuris beveik neturi kalo- 
| liau buvo gydomas Wiesloch e.. rj jų, j^į skoniu nesiskiria nuo

i cukraus. Jis bus pardavinėjamas 
j “Nutra-Sweet” ir “Equal” var- 
! dais. Saldintoją gamina Skokie, 
i Ill., Searle bendrovė. Ji prane- 
I ša, kad aukštoje temperatūroje 
medžiaga netenka saldumo, lo-

' dėl netiks virimui ir kepimui.

prigimtim, net pačių lietuvių iš
eivių leidmiucse. Tų profesiona- 

Stasys Leščiukaitis mirė 1981 tarpe yra reikalingas tautinis 
metų gegužės 13 d. Hamburge. Į ir intelektualinis atgimimas.

Šiandien yra reikalinga protin
ga lietuviška spauda, kurioje bū-1

Balys Navickas, VLB Miesau 
apylinkės narys, mirė š.m. kovo 
17 d. Palaidotas kovo 20 d. Mie
sau kapinėse. Buvo gimęs 1917 
melų balandžio 1 d. Burbiškiu 
kaime, Miroslavo valse., Alytaus 
apskr. ūkininko šeimoje. Tarna
vo 2-nie ulonų pulke, o karo' me
tu — liet, savisaugos daliniuose. 
Su jais pasitraukė į Vokietiją. 
Po karo buvo emigravęs į Ang- 

iižias ir tai jis puikiai parodė per iūą, bet netrukus grižo į Vokie-- 
riją ir čia 23 metus dirbo ame-! 
rikiečių LS sargybų daliniuose. I

EUDEIKI
menkinimą ir to paties pritaiky
mą mūsų Lietuvai. Valdžias bu
vo aklos per Antrąjį pasaulinį 
karą. Jos yra tiek pat aklos ir 
prieš galimą Trečiąjį pasaulinį 
karą, vadinamą apokaliptiniu. 
Tačiau šiandien pats žmogus 
yra daugiau išprusęs už val-

lenkų darbininkų, judėjimą.
Juozas Nendriūnas

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 SOI UNI

Aikštės automobiliams pastatysi

The Microwave Cookbook

Saulius šimoliūnas

World Business savaitraš-

— 1-981 niclų grožio karalie
ne New Yorke išrinkta 19 metų 
Venezuelos atstovė p-lė Irena 
Saez Conde.

!
! Iš jos išėjęs, buvo kun. šarkos • 
j globojamas Hamburge. Ten ir 
1 dirbo iki mirties.

- 1 (Iš VLB biuletenio)

Preserving Food The Easy Way
Preserving food at home is more popular than ever, everyone 
RELISHES THE GOODNESS AND FLAVOR OF HOME GROWN FOODS. NOW 
PREPARE SEVERAL FRESH FRUITS AND VEGETABLES WITH YOUR 
MICROWAVE OVEN FOR LATER USE WHILE THESE FOODS ARE AT 
THEIR FLAVOR BEST AND SEASONALLY LOW IN COST.
Whether an experienced cook or a first 
TIMER A MICROWAVE OVEN CAN MAKE 
YOU LOOK LIKE AN EXPERT. JUST AS IT 
DOES IN DAILY FOOD PREPARATION, MICROWAVE 
COOKING MINIMIZES THE TIME AND EFFORT 
OF PRESERVING MANY FOODS.

$ERE ARE SOME DELICIOUS MICROWAVE 
RECIPES SPECIALLY CREATED BY HOME 
ECONOMISTS AT LITTON MICROWAVE 
COOKING PRODUCTS-SO GOOD, EVEN 
GRANDMA WILL RAVE ABOUT THEM...

CARAMH APPLE RUTTED.

LEMON PEACH PRESERVES
2 LEMONS; QUARTERED AND SEfDED* 
12 PEACHES, PEELED AND FINELY. DICED 
•6 CUPS SUGAR • 1 BOTTLE (6OZ.) 
LIQUID PECTIN.
j.PUREE LEMONS. MIX PUREED LEMONS 

WITH PEACHES AND SUGAR 1N4QT. 
CASSEROLE.

2. MICROWAVE 35-40 MINUTES ON HIGH, 
OR UNTIL BD8BLY, STIR OCCASIONALLY. 
IF BOILING OCCURS, REDUCE POWER TO 
SIMMER OR HALF POWER LAST 5-10 
MINUTES OF COOKING. STIR IN PECTIN.

3. COOL; FILL GLASS JARS AND COVER.
PRESERVES WILL KEEP 4 MONTHS RE
FRIGERATED. MAKES 3QT5. PRESERVES. 
U5E TO GJ.AZE HAM OR SPREAD OVER 
PANCAKES OR WAFFLES.

— Stanislovas Kania, Lenki
jos komunistų partijos tikras 

I vadas, pravedęs dideles refor
mas lenkų komunistų partijoje, 
pasibaigus partijos suvažiavi
mui, pareiškė, kad Lenkijos ko
munistai iki vieno gins socializ
mų ir bendradarbiaus su Varšu
vos pakto valstybėmis.

Mexico City zoologijos so
de antradienį gimė 3 uncijų 

į panda. Tai yra antras atvejis 
! pandų, esančių nelaisvėje, isto- 
j rijoje. Ilgai buvo manoma, kad 
pandos nelaisvėje nesiveisia.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IK DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL J27-1741 —1742

43*30-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MOBERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

* Telet. <76-2345

, I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
.jį.J I -W AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

Ji

I .1154 bo. HAJbSTED STKEET TeL lArdi 7’lill

g BUTKUS - VASAITIS
tj 1446 So. 5uth Ave^ Cicero, Ilk TeL: OLympic Z-100J

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI i 
DlENRAfTf "NAUJIENOS“

1

(% 12-14 MEDIUM APPLES, CORED AND QVAR- 
TERED*£CUP APPLE JUICE • 1 CUP 

'SS PACKED BROWN SUGAR ♦ 2 CINNAMON 
STICKS - Di TEASPOONS GROUND 

>> CLOVES-Zi TEASPOON ALLSPICE. 
(3. 1. PLACE APPLES IN 2 QT. CASSEROLE, 
J® COVER.

2.MICROWAVE 12-15 MINUTES ON HIGH 
OR UNTIL TENDER, STIR ONCE. PUT

^3) THROUGH FINE STRAINER.
(k. 34JIX PULP WITH REMAINING ING^EDI- 
X3 MTS IN 2 QT- CASSEROLE.
(C, 4.MICR0WAVE 25-30 MINUTES ON HIGH 
A UNTIL VtRY THICK, STIR OCCASIONALLY

REMOVE CINNAMON STICKS; POUR INTO 
HOT STERILIZED JARS, COOL, COVER. 
APPLE BUTTER KEEPS 4 MONTHS

CL REFRIGERATED. MAKES 2 CUPS-

BAE1YCARRCIT PICKLES
2 LBS. BABY CARROTS• £ CUP WATER* 
2 MEDIUM OGIOMS, SLICED* 2 CINNKM0N 
STICKS-16 WHOLE CLOVES‘3 CUPS SUGAR 
♦2 CUPS VINEGAR* 1 CUP WATER..' 
1. CLEAN CARROTS- PLACE IN 2 QT. 

CASSEROLE; ADD WATER, COVER.
2 MICROWAVE 10-12 MINUTES ON HIGH 

OR WTflL TENDER, STIRRING ONCE 
DURING L5$T HALF OF COOKING. DRAIN. 
DIVIDE CARROTS, ONIONS, CINNAMON 
sticks ano cloves into two i qt. jars.

3. combine remaining ingredients 
IN 2 QT. CASSEROLE.

4. MICROWAUE4 MINUTES ON HIGH. 5T1R. 
CONTINUE COOKING 4 TO 5 MINUTES ON 
high OR ubtIl Boiling, pour mixture 
OYER CARROTS WHILE HOT. COOL; 
COVER AND REFRIGERATE AT LEAST 
24 HOURS BEFORE SERVING. CARROTS 
WILL KEEP UP TO 2 MONTHS RE- AQK 
FRIGERATED. MAKES 2 OTS. W

PETRAS BIELIŪNAS
«« So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LATajetle 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: Y Art, 7-llSS -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
į (LACKAWICZ)

S 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
| U028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, DL 174-4411 

| PHILLIPS - LABANAUSKAS 
i 3307 So. UTUANICA AVĖ. TeL: Y Ar d. 7-3401
•r ?

,.<w .iiiBĮiii.ijuuhu-lh... ■.■....mu.j.x'■ Baw«, -
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• Pavergtų tautų minėjimas
(Bendri įspūdžiai) Bendruomenės narį sutikau. 

: “Kiždel daugiau nesi- 
E( nt I ruoni mės narių ?*’ 
ne s atsakė: *‘Tegul re- 
a ar ą išlaisvina, o mes 
\ a”. Aišku, tai buvo
a j okoinis. O gal ir iš 
p mano bendrucmeni-

zjje įvyko Pavergtų Tautų m 
Dėjimas. Minėjimą vykusiai da
limi pravedė tautiniais rūbais 
a psi re n gu si Ii et u va i tė Ramunė 
Tricytė. Buvo išstatytos prie tri
bunes Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, č-koslovakijos, Serbijos, 
Laoso, Kubos ir ki’ų valstybių 
vėliavos. Kalbėjo net keli ąsme- u
nys. Is lietuvių kalbėjo genera
linė konsule Juzė Daužvardlenė 
ir kunigas Savukynas. Manau, 
jų kalbas kas nors bus užrekor- 
davęs ir patieks jas spaudai.

Dalyvių tarpe daugiausia ma
tėsi lietuviškų ir laosicčių vėlia
vėlių. Iš lietuvių daugumoje da- 
Ivvavo K.organizuolos Lietuviu 
Bendruomenės nariai. Juozas 
Bagdžius ne tik atvežė plakatus.

i -'ovėjo su <l'deliu pla
zdamose!” Be to, jie 

i o'-.į keletą šimtų baltų 
u su užrašu “Solida-

BUV

na

ig įvairių plakatų, nu- 
• i rusiškąjį imperia- 
žnonių kankinimus.

vo sudeginta rusiš-

atsivesta arbata.
Tiesa, viena ramu ir Lietuviu 

€ *

tautų
V ’.sus
(Lieju

‘sirs sugrojo Pavergtų 
L nrią ir kitus kūrinius, 
minėjimas užsitęsė virš

Stasys Juskėnas

-

dL05**

Petro Rimšos Vargo mokykla

*______

o

ko ir Cicero svečius nuoširdžiai į 
prašom gegužinėje gausiai daly- * 
vauti ir linksmai praleisti sekma
dienį. Apylinkės Valdyba ,

— Union Pier, Mich., Lietuvių ■ 
draugija rengia gegužinę Pet
rausko sdde Berrien Rd. šių me
tų rugpiūčio mėn. 2 d. 1 vai. p.p. 
Lietingam orui esant, bus nau
dojama salė. Valdyba kviečia 
narius su svečiais gausiai daly
vauti. Taip pat kviečiami ir apy
linkių lietuviai gegužinėje daly
vauti. Veiks baras ir bufetas. 
Gros p. Ruikio orkestras, V-ba

— Chicagos Miesto Bibliotekos 
Mount Greenwood šakoje, 10961 
S. Kedzie Avė., yra rodomi Jo
nės Karužos darbai. Paveikslai, 
lyg vainikuodami žodinį meną, 
yra išstatyti virš knygų lentynų. 
Paroda susideda iš 22 akrilikosj 
ir maišytos technikos darbų ir 

; bus roddma iki rugsėjo 11 d. 
' Kviečiame atsilankyti ir pama- 
j tyti paveikslus labai jaunos me- 
J nininkės, kuri atsižymi didele 
fantazija ir spalvingumu.

Namai, 2»zni — Pardavimui 
MAI ESTATE FOR SALE

_ Namai, žemi — Pardavimą 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

a

T-’T

BUTŲ NUOMAVIMAS
L NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

JISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

§529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Jr

SIEKIA PAVERGTU TAUTU LAISVĖS
Praeitą šeštadienį, liepcs 18 d., 

Chicagos miesto centre, Daley 
aikštėje, įvyko didelė Pavergtų 
Tautų manifestacija. Susirinku 
veik visų Chicagoje gyvenančių 
Sovietų karo jėgų pavergiu L u 
tų atstovai, organizuotai atnešė 
savo vėliavas, paminėjo paverg
tas tautas, prižadėjo kovoti už 
pavergtųjų laisve ir tvarkingai 
išsiskirstė.

Chicagoje yra sudarytas Pa
vergtų Tautų komitetas, kuris 
kiekvienais metais pamini rusų 
pavergtas tautas, primena svar
besnes jų tautai padarytas 
skriaudas, susipažįsta su Sovie
tų karo jėgų pavergtų tautų at
stovais.

nyclos, esančios senoje lietuvių 
kol nijoic, 2327 W. 23rd Place, 
kūnas Jonas Savukynas, kuris 
paskaitė trumpą invokaciją. Jis 
prašė Dievą padėti išlaisvinti pa-^ 
vergtus brolius ir seseris, nešan- į 
čias labai sunkią rusų primes-! 
tą vergiją. Kvietė visus kovoti J 
kaip kovoja lietuviai, gudai, uk-! 
rainiečiai, pasipriešindami oku- \

nančioje žmonijai, kad pasaulis 28 d., rugsėjo 11 ir 25 dienomis 
negali džiaugtis taika ir auginti 
gerbūvį, kada tas pasaulis yra 
padalytas į laisvas ir pavergtas 
tautas.

(Bus daugiau)

T 8 U M ? A !

Tuojau po 12-tos valandos į i 
Daley2 aikšte suėjo bent 30 pa
vergtų tautų atstovų grupės, 
sunešė savo vėliavas prie pa
ruoštos estrados ir laukė kalbų 
ir Pavergtų Tautų atstovų paža
do tęsti kova

Sustačius visų grupių vėlia
vas, orkestrui grojant, buvo su
grotas Amerikos himnas. Giedo
jo visi, kurie buvo aikštėje.

Ruyo pakviestas Vilniaus Auš-1

— Stud. Jolita Kriaučeliūnaitė 
gtų Tautų komi- Palos Parko, veikli jaunimo 

organizacijose, ruošiasi daktarės 
A. laipsniui. Ji yra Korp! Neo- 

į, Susivienijimo Lenkų Lithuania vicepirmininkė. Neo- 
Amerikoje pirmininką, tarti ke- Lithuanų suvažiavimas ir studi- 
lis žodžius. Mazewskis. tarė ne ’ 3V dienos įvyks rugsėjo 5 ir 6 d.

pasakė svar-j — “Lietuvių Dienų” parengi
mas — gegužinė po stogu šiais 
metais įvyks ne parke, kaip se
niau, bet šv. Kazimiero’ parapi
jos salėje rugsėjo 13 dieną. Pel
nas eis “Lietuvių Dienų” žurna
lo paramai. Visi kviečiami daly
vauti. Pradžia 12:30 vai. popiet.

Iškilmes pradėjo I. B’ergmanis,' 
šįmelinis Pavcrg 
lėto pirmininkas. Taręs kelis sa-1 
kinius, jis tuojau paprašė 
Mazew

ros Vartų senos lietuviškos baž- vergtų Tautų. Savaitėje, prime

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

BALFo apskrities ir skyrių ----
valdybos prašo gerb. visuomenę
prisiminti, kad BALFo gegužinė J $51,500.

BALFAS KVIEČIA ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

nuo 1 iki 4 vai. popiet. Sužinoti, 
ar yra laisvų vietų apžiūrėji
mui, reikia iš anksto paskambin
ti tel. 434 6700, ext. 498.

— Jono švedo Kūrybos fondą 
Klevelande yra įsteigusi inicia
torių grupė, kurią sudaro pen
kiolika dainininkų, muzikų, ra
šytojų bei literatų. Jie nori iš
leisti mirusio kompozitoriaus J. 
Švedo kūrinių rinkinį. Fondui 
lėšos telkiamos velionies bičiulių 
bei kolegų aukomis. Čekius pra
šoma rašyti “Jonas švedas Me
morial Fund (Account No. 64-0- 
000374)”. Juos galima siųsti 
iniciatorių grupei priklausančiai 
Nijolei Palubinskienei, 2870 
Meado'wbrock Blvd., Cleveland 
Hts, Ohio 44118, USA.

įvyks šių metų liepos 26 d. (sek
madienį) 12 vai., Jaunimo' cent- $10,000 pajamų. Kaina $75,000. 
ro patalpose ir aikštelėje. Bus 
skanių užkandžių, kavutė ir at
gaiva. Svečiams nuobodžiauti 
nereikės, nes šokiams gros Ąžuo
lo Stelmoko orkestras. Patalpos 
vėsinamos ir bus galima links-j 
mai praleisti popiete.

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui. *

mai praleisti popiete.

“LIUCIJA”

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI.
Tel. 523-8775ŠIMAITIS REALTY

’ Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
GENERAL REMODELING \ 

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 Sc. Kač:ie Avenua 

Tel. 776-8505

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių - 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo., 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas ' 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

i

Tel. 436-7878
kelis žodžius, bet 
bią kalte

— .IrxV Kongresas, turėdamas 
galvoje didelę ir svarbią idėją, 
priėmė įstatymą, primenantį Pa
vergtas Tautas kiekvienais me
tais, — tarė Mazewskis.

— Prezidentas D. Eisenhowe- ___________
ris, norėdamas sušvelninti šal- Bhs duodami lietuviški pietūs, 
lojo karo galimas pasekmes, no- graži programa ir dovanų trau- 
rėjo nustumti dideles valstybes kimas.
nuo mirties taško... Jis matė
ideologine ir politine verte Pa-f ~ Lc! Angeles Ketuvm skautu 

ir skaučių jubiliejinė stovykla
■ prasidės rugpiūčio 1 d., šeštadie-

• nį, ir baigsis rugpiūčio 16 dieną.
t Stovyklai vadovaus v. s. Myk
? Naujokaitis ir V. Sviderskas.,

vento Kryžiaus ligoninėje i 
gerklės ir nosies klinika

i

Pirkite senoviškai
—Petras Sakas yra paguldy

tas Kaiser ligoninėje, Los Ange
les, kur jam buvo padaryta šis-, 
dies (Open Heart) operacija. 
Operacija buvo sėkminga ir ligo
nis palengva gerėja.

— R. Liet. Bendruomenės Easi 
Chicago, Indiana, apylinkės ge? 
gužinė Įvyks ir blogam orui esant 
š.m. rugpiūčio 1(> d., sekmadienį; 
12 vai. dienos, K. ir J. čiurinskų 
sodyboje, St. John, Indiana,

g 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

g

ARVYDAS KIftA
g 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai, 
2 sklypai. 2 garažai.

’ Brighton Parke. $57,700. •

&

434-9655 ar 737-1717.
Tuo reikalu jums gali dam 

padėti teisininko Prano šULC 
paruošta, — teisėjo Alphons’ 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos' 

11233 W. 80th Ct. Veiks virtu-j išleista knyga su legališkomi 
ve, baras ir daug įvairių laimė-_ formomis, 
j imu. Valdyba narius ir pri jau- 

ausų, gerklės ir nosies klinika 1 čiančius iš apylinkės ir Chicago’s, 
I veiks liepos 24 d., rugpiūčio 7 ir Marquette Parko, Brighton Par-

JONUI VAIČIŪNUI

reiškiame užuojautai žmonai Laimai.

mirus,

UNION PIER, MICH., LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

FOR

HAIL Beaut, Supply, Ine!
Galite kreiptis ir tleatal 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

H7 W. St.
TH. cut) M-tnt

Knyga su formomis gauna 
ma Naujieną administracijoj'

=>s

I

I

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymai 
2646 Y/esf 69th Strae? 
Tai. Republic 7-1941

14KTGOLD;
Heckchains f

and Bracelets 5
Earrings, Charms,
Religious Medals

MRS. DELMAR
PSYCrerC READER a ADVL3ER j
Advises ur Llems — J 

love, marriage, business, etc. J

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate. Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus

New orUsed or‘ 
Old Broken Jewelry 

Watches, Bracelets
Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold... Any Karat
Turn įtinto 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

Chicago. Ulhiois
247-9226

$2.00 SPECIAL
WITH THIS AD

'ii’i j-u j i,i».iį U—J44-1-1» ląjj-ajjr I

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 4

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, 

Chicago, HI. 60632. Tėl. YA 7-S980

PERSONAL
Asmeny lesko

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių tratemalinė or- 

SanlsacijR. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui/

SLA—atlieka kultūrinius darbui, gelbsti tr kitiems. k<irfe tani 
darbus dirba.

llmokėlc daugiau kaip A5TUGNIS MILIJONUS doleriu 
tpdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu- 

Klekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

8LA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance kuri ypač naudinga jaunimui, Riekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
|1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metami.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite® 
į cavo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Jumi 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Single, Considerate, Personable, 
American Man in Chicago, who speak: 
only English, 38, 6 ft 2, 190 lb., 
wants to meet Considerate, Attractive 
Woman, over 5 ft. 3, not overweight 
22-40 yrs., who would prefer a caring 
relationship over conventional dating

Write: Box 255 — Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykz!

SEWER AND 
PLUMBING 

•
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

K I IM I U 5
Motery Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Mspl^ood. Tek 254-743* 
Tiip pat derami vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pri- 

iyrnai ir kitokį b lanka L

HOMEOWNERS POUCY

i

If not open — no charge.

CALL 656-8387

ii
v

Organize car pooli tą 
tave gasoline.
Don’t be a Bom leeert

ENERGY 
WISE

r & F SEWERAGE & PLUMB- 
NG. Rod any drain line for $25. 
f not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms

• and basements.
523-1962

F. Zxpoa*, Agent 
12C8»/į W. 95th St ‘ 
Everg. Ptrk, III. 
60642, • 424-1654 L

Sate Cfrnpafo

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 viX 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: noo 9 vaL ryk 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

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

TU. 77G-5162 arba 776-5184
2649 West 63rd Streoi

Chicago, ĮŪ. 60629
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