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BRITAI
Nr. 103

V RAŠTAS IŠ BALTŲJŲ RŪMŲ
Prezidento Reagan patarėjas 

Edwin Meese III iš Baltųjų Rū
mų atsiuntė raštą Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkui dr. K. 
Šidlauskui, atsiliepdamas j ALTo 
pasiųstą nusiskundimą, kad Spe
cialių investigacijų įstaiga per
žengia teisingumo ribas, nepa
grįstai terorizuodama lietuvius 
dėl tariamo kai kurių lietuvių 
kooperayimo su naciais.

INFORMACIJOS
APIE LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro įstaiga dažnai telefonais, 
raštu, siunčiamais spausdiniais 
teikia informacijas apie Lietu
vą. Neseniai platesnė informa
cija buvo parūpinta studijai, 
kurią rašo G. A. Bartusevičius.

(ALTo Informacija)

2,000 SAUGO SAN CARLOS, 
3.000 ŽYGIUOJA I STANLEY

E. Meese III aiškina, kad visos 
įąvestigacijos esančids . vykdo
mos laikantis JAV įstatymų ir 
galinamos informacijos iš už ge
ležinės uždangos einą per Vals
tybės departamentą. '

Alšakymas nėra įtikinantis ir 
gerai, kad tuo reikalu buvo 
ALTo pareikštas nepasitenkini-' 
mąš. ; '

‘ \ ‘ : * j- 7

, SUSIDOMĖJIMAS SIBIRO 
TREMTINIŲ SKAIDRĖMIS 
Amerikos Lietuvių Tarybai 

parūpinus -ištremtųjų į Sibirą 
lietuvių skaidres,,, jąų jąs ųžsi- 
sakė įąjržęlip^ trėmimų gimėjt-' 

<2’foams ’MiamU 'DetrcHto, Geero 
lietuviai.
’ ' i - •

’ Serijoje yra 37 skaidrės. Joms 
įvadą'it kiekvienos ’skaidrės pa
aiškinimą yra paruošęs kun. J 
Priinskis; . - •
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PER AMERIKIEČIŲ RA- 
: : DIJĄ APIE LIETUVĄ

. Ahtanąs Dundzila-praeitrf me
tų •■įįjabąigoje trejetą mėnesių 
kaip Ėiilbright paskaitininkas 
buvęs . Lietuvoje ar ten turėjęs 
progos stebėti daugelį okupanto 
daromų skriaudų lietuvių tautai, 
Amerikos Lietuvių Tarybos in- 
formąęijąi tarpininkaujant, bu
vo pakviestas birželio 4 dieną' 
5 vai. 15-min. popiet papasakoti 
apie . Lietuvą amerikiečių pro
gramoje WTAQ radijo stotyje, 
veikiančioje banga 1300 AM.

LIETUVIS ARKIVYSKU
PUOS SENATE 

. .* > - -X- * < • . į. ■

Į Čikagos arkivyskupijos ku
nigų senatą, atstovauti lietu
viams kunigams, išrinktas kun. 
J. Prunskis, ALTo informacijų 
direktorius, ir dabar turės pro
gos pagal reikalą senato posė
džiuose ir susitikimuose su ki
tais senatoriais iškelti Lietuvą 
liečiančius klausimus.

AMERIKIEČIAI NAUDOS 
MAROKO BAZES

WASHINGTON, D.C. — Ma
roko karalius, praleidęs kelias 
dienas Washingtone, padarė ke
lias sutartis, liečiančias Maroko 
gynybos reikalus.

Sekr. Haig ir Maroko užsienio 
reikalų ministeris Mohammed 
Boaęeta pasirašė dokumentą, 
kuris leis Amerikos karo lėktu- 
vaips karo' metu naudotis Maro
ko ’aerodromais.

Amerikai šis klausimas yra la
bai svarbus, nes jis palengvins 
karo lėktuvų, karių ir karo me
džiagos pasiuntimą iš Amerikos 
į Pietu.LyliĮ- Afriką arba net J 
Persijos ‘ įlankos' valstybes” Da
bartiniu metu nėra nė vieno 
Amerikos lėktuvo Maroko teri
torijoje, bet jeigu būtų reikalo, 
tai Amerika dabar gali laisvai 
juos naudoti.

šitas-klausimas labai svarbus. 
JAV-gali permesti į Egiptą visą 
batalioną su reikalingais gink
lais, maistų, šaudmenimis. Bet 
ne yišuomet visi’ lėktuvai gali 
pasiekti RytųEgiptą.- Tada Ma
roko, aerodromai bus labai nau
dingi. Be to, Marokd karalius 
užsakė' naujus lėktinais Ame
rikoje. •

— Salvadoro prezidentas A. 
Magana pareiškė, kad jis neuž
dės veto įstatymui, kuris leidžia 
ūkininkui pirkti tą žemės skly
pelį, kuriame stovi jo namai ir 
sodyba.

— Atėnuose du ginkluoti vy
rai įlipo j lėktuvą, skridusi į Ma
roką, įsakė lakūnams pasukti 
į Libiją.

— Daugelis evangelistų pro
testavo' prieš B. Graham kalbas 
Rusijos tikintiesiems.

■

BRITAI PRANEŠA, KAD PIRMĄ KARTĄ JIE 
SUTIKO ARGENTINIEČIŲ PASIPRIEŠINIMĄ

LONDONAS, Anglija. — Bri Carlos sritį bombardavo 
tų karo jėgos sutiko gana stiprų ■ tines lėktuvai, bet nieko 

‘ * neša ap 
(Britą

gentines lėktuvus pasitiko prieš
lėktuvinės patrankos. Prie San 
Carlos jie nepriartėjo, nes bijojo 
gan taikliu šūviu, sako britu t 'pranešimas.) 

Generolas L.
. prez. Reaganu, 
___  Argentines, 1 **

Gegužės 29: Jdana, Algedas, 
Gelipnis, Melsvė, Jagėla, Epušė.

Gegužės 30: Feliksas, Joana 
Ark., Mylinė, Gelvainis, Iman- 
tė, Žalis.

Gegužės 31: Petronėlė, Anelė, 
Gintautas, Brezlė, Milvydas, 
Kupole.

Birželio 1: Justinas, Galman- 
tė, Anis, Skaistdji. Daugotas, 
Galinda, Žiedūnas.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:16.
Oras saulėtas, šilteąnf|.

' . ’ i ‘ /( į,

Prez. Rcagano pasiūlymas 
sumažinti Varšuvos pakto ir 
visos Vak. Europos (įskai
tant ir Amerikos) karo jė

gas sukėlė didelį poiltikų 
susirūpinimą Europoje.

yzių k Meskuicniose

REAGANAS SIŪLYS SUMAŽINTI
EUROPOS KARINES JĖGAS

SUMAŽINĘS ATOMINIŲ BOMBŲ SKAIČIŲ, RENGIASI 
SIŪLYTI SUMAŽINTI EUROPOJ LAIKOMUS KARIUS

Argen- 
nepra* 

:e padarytus nuostolius, 
i pran .ša, kad du Ar-

argentiniečių pasipirešinimą, kai 
pradėjo žygiuoti į Stanley sritį, 
— ketvirtadienį parlamentui 

1 pranešė britų premjerė Marga
ret Thatcher.

San Carlos srityje britai iš
kėlė 5,000 kovai pasiruošusių 

j marinų ir gerai apmokytų ka- 
i rių. 2,000 karių britų kariuome- 
! nes vadovybė paliko saugoti San j nuo \ 
t Carlo’s sritį. Ten iškelti dideli 
ikaro medžiagos kiekiai, maistas 
į ir kovai reikalingos priemonės, 
į Jie turės daboti, kad argentinic- 
; čiai nepabandytų atsiimti San 
i Carlos.

LONDONAS, Anglija. — Tai-j Didesnysis britų dalinys anks- 
kos metu britų transporto laivai. lyvą rytą išžygiavo keliu, ve- 
dabar labai daug padeda britams - danciu į Douglas miestelį, esantį 
Falkland salose. Didieji britų gerai į šiaure nuo San Carlos, 
transporto laivai, ant greitųjų Iš Douglas britams teks atsar- 
pritaikyti karo medžiagai ir ka-.giai artėti prie Stanley srities, 
riams nuvežti, žymiai padidino kur yra pats didysis Falkland 
hritUA-pajėguęią .salų .aerodromas, iu. patys .slip-.

riausiejt ai^enthriėč?ų -apsaugo

TRANSPORTO LAIVAI
PADEDA BRITAMS

WASHINGTON, D.C.— Alei- Tvirtinanja/kad kancleris 
nantį mėnesį prez. Reaganas Schmidt yrą priešingas bet ko- 
rengiasi vykti į Vokietiją ir pa- kiam Amerikos karių sumažini- 
sakyti-vokiečiams svarbia^ sau- mo gĮanui.. Kaperi ir buvo-ka- 

‘-gumąrR^afiči'ą kalbą/ į rys. Jis žinotą Teškia Nevieni
Prezidentas vra įsitikinės, kad karo jė^ įsiveržimas į Vaksrų 

Sovietu valdžia, leidusi ‘ Brež- Vok.ehją. Jam labai gerai žino- 
nevui pasirašyti tokį laišką, su- ką rusai daro Rytų Vokie-, 
tik mažinti atominių raketų •g’’ j daugiau kariu, negu britai be j
skaičių. • Prezidentas, kaip žino- .'aJlu°Ja ' °y*e ar° UZ { būtu galėjo pasiusti. 47 transpor 
me, pasiūlė sumažinti raketų laikymas Rytų Vokietijoje. J .... p - 

skaičių visu trečdaliu. Brežne-Į Kancleris taip pat žino, kad j karių, 
vas sutiko padėti pasitarimų amerikiečiai turi galingas ato-j 
pagrindan Reagano pasiūlymą, mines bombas, gali sulaikvti So-i

Prezidentas taip pat žino, kad 
rusai išleido dideles sumas pi
nigų taikos propagandai. Jiems 
pavyko įtikinti dalį vokiečių, 
kad reikia atšaukti ameriikečius 
iš Europos. Prezidentas pats pa-, 
siūlys vokiečiams sumažinti Va
karų Europos ir Sovietų Sąjun-: en^s- 
gos karo jėgų skaičių. Vokiečiai Prezidentas Reaganas ne tik- 
mano, kad JAV nori laikyti sa-’tai Vakarų Europai pasiūlys su- 
vo jėgas Vokieijo’je. Prez. Rea-’mažinti karo jėgas. Jo pasiū’y-

H.

vandenyse.
Dabar nustatyta, kad britupunktai, 

transporto laivai pądėjc’ nuvežti ( Kita britų karo jėgų dal’s :?
--z -- . v. . v. i Falkland salų vandenis žvmiai ' San ('arlo< natra^ikp i imp'iktnoj- Jis zmo, kiek vokiečiams D. , . v ; . i plauke į p.em^
laketų . fdamnmj karm. nerni britai b? jų Į Pirmiausia jie planuoja pasiekt';

~ ................ ----- - muuuį -r/ uxaxx^pvr-I Gocse Green aerodroma, kuri<
pasiūlė sumažinti raketų - - - ■ • J ■ į to laivai permetė pakankamai kartais yra vadinamas Darwinr

I i • * i ii, šaudmenų, tankų, artile
rijos ir lėktuvų.

• . , , .. ' Tr , . \ . .j Liuksusinis britu keleivinisvietų karo jėgas. Vokiečiai vieni t.... ......................... J transnerto laivas tnapajegs Sovietų kanų ir polici-j
*jo’s sulaikyti. Jeigu amerikiečiai
bus Vokietijoje, lai amerikie-

aerodromu, nes Darwin nuo 
Goose Green yra netoli, čia taip 
pat buvo argentiniečių pasiprL

Queen Eliza- ’ bet žymiai silpnesni*
į belli/ turintis 67,000 tonu įtal-1 Po?iet brit^ kariai l»raėio Prc'
• ’ - * ..... •__ _________ T - . •

Galtieri stebis: 
kuris nusisuko 

nors ir pasiuntė 
jam sveikinimus Argentinos 172
metų nepriklausomybės sukak
ties proga. Prezidentas pažymė
jo, kad tai yra svarbi nepriklau
somybės sukaktis, todėl jis ir 
nutarė pasveikinti, nežiūrint j 
kitus naminius reikalus.

Gen. Lami Dožo, Argentinos 
aviacijos viršininkas, tvirtina, 
kad saloje argentiniečių padėtis 
gera. Iškėlimui karių San Car
los srityje mažai tereikia. Britai 
neužims Argentinos kariu laiko- 
mų fX/zieijų. (Gfcn. Dožo padarė 
pirmą tokį pareiškimą. Nelais
vėn paimti argent’nkciai kitaip 
-galvoja.)

Karinė lenkų valdžia šeš’s 
mėnesius pralaikė Lesek Valen
są Varšuvos kareivinėse, o ket
virtadienį išvežė i kitą vietą.

Valensos žmona Danuta 
nieko nežino, kur jos vyras per
keltas, nes valdžios atstovai v’e- 
los nenurodė.i p:e 

Greei
Darwina, patraukė toliau 
tus ir apsupo visa Goose 

ciai pirmieji nuo rusu nukentės. - ’aerodroma Ten tain nal ęutik. L,. .. ‘ A . jro medžiagos ir reikalingu at- icn taip pai sutm
Amerikiečiai gali rusus sustab- _ '. v. , • , t tas Dasioriešinimas bet įritaj ... i ..................... sargu. Be to, šiame laive plau-į Rumunas, oei nuia
dvti, tada vokiečiai visai nenu-!. .. j npiriikus nunin-klavn aircfpntinipi kiančių kanų bangos, veik nesu-1 t ■ 1 nugindavo argenume 

pa. “Atlantic Convever” pervežė ^1US* Kada bus užimtas Guost 
i Green aerodromas, tai britams 
bus lengviau gintis, nes gale 
naudoti lėktuvus. Dabar kriti 
kariams taip pat padeda laku 
nai, bet jie gali kilti tiktai iš 

į lėktuvnešių. Kiliems 
šiams teks atskristi 
Georgia salos.

BUENOS AIRES.
Buenos Aires radijas prane 

, ša, kad ketvirtadienio rylą Sa:

pos, gali permesti per vandeny
ną visą pulką karių, maisto, ka-

Atlantic Conveyer” pervežė 
200 mo’demių lėktuvų, malūn
sparnių ir karių. Jis buvo suža
lotas, bet visi lėktuvai išgelbėti.

ganas, žinodamas, kad karių lai- mas lies ir Varšuvos pakto vals- i21 tanklaivis neša degalus ir 
kymas Vokietijoj brangiai kai- tybes. Dabar apskaičiuojama, karo medžiagą. Britai įsistiprino 
nuoja, pasiūlys rusams ir euro- \ kad visos Vakarų Europos vals- San Carlos srityje.
kymas Vokietijoj brangiai kai-’tybes. Dabar

piečiams sumažinti karių skai-jtybės turi 962,000 karių, o Var
čių.

Drąsus prezidentas siūlo 
naujus planus

• šuvos pakto' valstybės turi 805 
j tūksj. karių. Reikalai pasikeistų, 
jeigu bent pusė šių karių galėtų j

vietų Sąjunga labai susidomė
jusi 62 melų amžiaus ukrainie
čiu Vitalių, Vasiljevo sūnum, Fe- 
dorčiuku. Iki šio meto jį pažino 

pasiūlvmo projektas jau sukėlė: MASKVA, Rusija. - J. And-jtiktai ukrainiečiai, nes jis savo 
įvairių kalbų. Kai jis pasiūlė (roPovo Pennas į komunistų į kontrolėje paskutiniu 
trečdaliu sumažinti atominiu ra-j 
ketu skaičių, tai daugelis prtf. i kad vyks didelės pakaitos visoje 
testavo. Maršalas Ustinov Prav-!^v,et^ Andropovas
doje pasisakė prieš prezidento 
Reagano pasiūlymą, bet Brež
nevas, reikalą su specialistais 
aptaręs, sutiko padėti pasitari
mų pagrindan. Taip gali būti ir 
su prez. Reagano pasiūlymu su-

dirbti naudinga darba.
v 1 *- *■

Prez. Reaganas dar nevaziuo-j 
ja į Boną ir neturi paruošęs tiks- j 
lių planų, bet žurnalistės Leslie!
H. Geide paskelbtas prezidento]

SVARBIOS PAKAITOS 
KREMLIAUS VALDŽIOJ

bombo'ne 
iš Pietų

RUSIJA SUSIDOMĖJUSI
VITALIŲ FEDORČIUKU

MASKVA, Rusija. — Visa So-

dešimt- 
j partijos centro komitetą reiškia, i mečiu tardė visus įlakingesnius ■ 

ukrainiečius. Jis dirbo KGB įstai
goje virš 10 metų, žino, kas da-! 
rėsi Fkrainoje, kai buvo įveda
mi kolchozai ir areštuojami visi 
aukštieji l’krainos komunistų 
partijos ir valdžios pareigūnai. 
Tada jaunas Fedorčiukas ėjo su 
maskviniais, o‘ ne su l’krainos! 
komunistais. I 

Dabar Fedorčiukas užėmė J. 
Andropovo vietą Valstybinio 
saugumo komitete. Jį parinko

1 laimėjo mūšį su Brežnevu. Iki 
1 šio meto Brežnevas įsakydavo 
’Sovietų ministeriams, ką jie turi 
įdaryti ir kaip jie turi nutarimą 
vykdyti. Brežnevo liga jam pa
kenkė. Brežnevas manė, kad jis

mažinti’ visas karo jėgas Euro- PaJį«s atsispirli^sekretoriato na- 
po j e.

Daugelis spėlioja, kad prezi
dentas, norėdamas sumažinti! 
biudžetą, rengiasi pasiūlyti su-| 
mažinti karo išlaidas. Iš prakti- j \"
kos jis žino, kad karius reikia į 
maitinti, apsaugoti ir mokyti, 
tuo tarpu tas pats vyras, dirb
damas ūkio darbus, tampa nau
dingu visam kraštui.

riams, jis neateidavo į posė
džius ir nekovojo už savo teises.

Brežnevas įtikino publiką,
kad jis stiprėja, liet kompartijos J ne Brežnevas, bet pats Andropo- 

! centro komiteto sekretoriato na-
o, paskyrė

4 j Andropovą, kuris turi didžiausią 
’įgalią. Brežnevas dar yra aukš

čiausios tarybos pirmininkas, 
bet jis jau nieko negalės pada
ryti, jeigu nepagydefmai susirgs.

vas, kuris Fedorčiuką gerai pa
žįsta, juo pasitiki ir leido, jam 
valdyti pačią galingiausią poli 
cijds ir mirties įstaiga visame 
pasaulyje. Jis valdys ir užsienyje 
dirbančius Sovietų šnipus.

Argentina

Kancleris H. Schmidt 
priešingas JAV planui

Tada svarbiausius 
spręs Andropovas.

klausimus — Penktadienį aukso uncija 
kainavo $325.

Texas valstijoj ketvirtadie
nį labai smarkiai lijo ir užliejo 
didelius žemės plotus.

— Billy Grabam tvirtina, kad 
dabar, po pareiškimų Makvoje, 
susirenka didesnės minios jo 
oasiklausvti.

Pirmadienį, gegužės 31 d., vi
same krašte bus minima Kapų 
Puošimo Diena. S kautis Nau
jienų numeris pasirodys tiktai 
birželio 2 dieną.

Nau jien y A d mirusi ra ei ja

Sekmadenį vyksime į Lietuvių 1 autines kapines 
pagerbti ten palaidotus lietuvius.' "




