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LENKAI NESIMOKO
- SIRIJA ATŠAUKS SAVO KARIUS 

IŠ LIBANO, - PASAKĖ SHULTZ
SEKRETORIUS INFORMAVO PREZIDENTĄ APIE JO 

VESTUS PASITARIMUS ARTIMUOSE RATUOSE

Washington, d.c. — Esu 
įs:tikinęs, kad Sirijos vyriausy
bė atšauks savo karius iš Siri
jos, — trečiadienį prezidentui 
Ronald Reaganui pareiškė grį
žęs sekretorius G. Shultz.

Sekretorius papasakojo pre- 
zidnlui, kaip jis tarėsi su izrae
litais, libaniečiais, Sirijos val
džios atstovais, Saudi Arabijos 
karaliumi Fadu ir kitais parei
gūnais. Jam daug’ padėjęs am
basadorius Phillip Habib. Jis 
liko Izraelyje, kad galėtų duoti 
reikalingus paaiškinimus Izrae
liui dėl kelių neaiškių susitari
mo paragrafų.

Saudi Arabijos karalius Fad, 
susipažinęs su susitarimo teks
tu, surašytu anglų, arabų, žydų 
ir prancūzų kalbomis,’ kad ne
būtų jokios klaidingos interpre
tacijos, pagyrė sekretoriaus G. 
Shultz atliktą darbą.

. —.. -Prezidentas domėjosi" . - 
pasitarimu eiga

Jeigu Sirijos kariai kuriais 
nors sumetimais ilgai užtruktų 
ir nenorėtu kraustvtis iš Liba
no, rtai Izraelis tada Turi laisvas 
rankas “padėti. Sirijoj kariams 
išvažiuoti namo”.' ■ - U

Trečiadienį Izraelio užsienio 
reikalų ministeris informavo 
Izraelio parlamentą apie“ vestus 
susitarimus ir prieitas išvadas. 
Izraelio vyriausybė sutiko iš
vesti savo karius iš Libano, bet 
nori, kad iš ten išeitų ne tik Si
rijos, bet ir palestiniečių gink
luotos pajėgos. Sirijos vyriau
sybė dabartiniu metu Libane 
turi 40,000 karių. f

Prezidentas labai atidžiai iš
klausė visą sekretoriaus pasa
kojimą ir paprašė papildomų 
žinių. Prezidentas paspaudė 
sekretoriaus dešinę ir padėkojo 
už gerai atliktą sunkų darbą.

Sirija siunčia karius 
į Libaną

Iš Damasko ateinančios
nios sako, kad Sirija yra įsitiki
nusi, kad Libanas su ja ves pa
sitarimus kariams atšaukti, 
kaip Libanas vedė pasitarimus 
su Izraeliu. Tuo tarpu Sirija vis 
siunčia karius į Libano šiaurę.

Kiek tai liečia palestiniečius, 
tai jų skaičius labai nedidelis. 
Jie neturi ginklų, nes juos pali
ko Beirute ir jo apylinkėse. Pa
lestiniečiams jau įkyrėjo kovos, 
jie dabar jau neskuba į konfron
taciją su Izraelio kariais, jie 
nori kiek ramiau gyventi.

Dalis palestiniečių nenori nie
ko bendro turėti su Jasir Ara
fatu. Savo laiku jie buvo jo or
ganizacijos nariais, bet su juo • 
nutraukė ryšius, kai jis, pali
kęs ginklus ir kovotojus, laivu ; 
išplaukė į Atėnus.

EUROPIEČIAI SURADO 
ATOMO DALELYTĘ

ŽENEVA, Šveicarija. — 
ropoję, Cem srityje; įsteigta La
boratorija atomo dalelytėms su
rasti ir nustatyti tikrąją jų 

. reikšme.
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Romo Kalantos kapas pavergtos Lietuvos kapinėse.

NEIŠLEIDŽIA SACHAROVO, 
ŽMONOS ELENOS

ži-

VARŠUVA, Lenkija. — Užva- joj 
kar minėjome, kad Maskvoje 
leidžiama Novoje Vremia gana 
aštriai kritikavo Lenkijos vice
premjero Mečislovo Rakovs- 
kio vedamą politiką Romos ka 
talik ų bažnyčios vadovų at-

yra Sovietų 
reikalų mi-

Vremia 
užsiento 
savaitinis laikraštis.

Didžiąsias atomo dalis išaiš- 
įkino amerikiečiai ir Amerikos 
laboratorijose dirbantieji užsie-j 

įnieeiai. Tyrinėtojai išaiškino,] 
kad dar buvo nesurastos ir ne-1 
išaiškintos ’ trys mažvtės atomo ■ 
dalelytės. .

. Dabar .pavyko nustątyti, kad 
viena surastoji dalelytė duoda
vo atomui mažąjį impulsą. Di- 

idįjį impulsą duodančioji dale
lytė jau anksčiau buvo nusta
tyta, bet po didžiojo impulso 
seka mažasis. Kas tą mažąjį , 
impulsą\ęLuędąvo — niekas iki 
šio mefp, Dalelę-ąu-{?
rado HętY^nių^adėjo atšaukti savo karius iš
universiteto, fižikžfi; dirbęs Čėrn ’’ 
laboratorijoje..?;

- Stengsimės nesusikirsti su Sirijos 
kariais, - pareiškė ministeris Šamir

PARLAMENTAS IŠKLAUSĖ BEGINU IR ŠAMIRO PRANE
ŠIMUS, O VĖLIAU PATVIRTINO SUSITARIMUS

ęį’aj^tlZKLĖ. — Izraelis pasi-

..Libano, — pranešė parlamen- 
I tui Izraelio užsienio' reikalų 
ministeris I. šamiras. — Jeigu 
dėl kurių nors priežasčių Siri
jos kariai laiku nepasitrauktų 

CHICAGO, Ill. — Naujai iš- ’. Ll.bano teritorijos, tad Izrae- 
rinktas Chicagos meras Harold^’51 laisvas rankas jiems 
Washingtonas tarėsi su demo- ( Paflėti .
kratų partijps pirmininku Ed-1 _ Izraelis nenorėtų susikirs-
vardu Vrdęlyaku, kai kuriais; ti su Sirijos kariais, bet jeigu jie 
klausimais principe susitarė, ' laiku neišeis iš Libano teritori- 
bet reilalauja teisės paskirti Į jos, tai tada teks “parodyti 
miesto iždininką. Tos teisės ta-Jiems kelią”, — papildė užsienio 
rybos nariai jam nenori duoti, reikalų ministeris.

AMERIKA NEPERKA
NIKARAGUOS CUKRAUS

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos vyriausybė trečiadie
ni pranešė prof. Andrei Sacha-

l rovui, kad ji neduosianti jam 
leidimo išvažiuoti į užsienį/Tas?- 
pats nutarimai galioja ir jo v.mo- 
nai Elenai G. Bonner.

Vicepremjeras Mečislovas Rakovskis ' 
atkirto Sovietų kritikams

VIDAUS REIKALŲ MINTSTETIS GINA SAVO IR GEN. ' 
JARUZELSKIO VEDAMĄ LENKŲ POLITIKĄ

katalikų bažnyčios įtaka,
yra didelė. Lenkijos kariuome
nėje yra didokas katalikų skai-- 
čius. Katalikų yra ir lenkų ka
riuomenės vadovybėje. Jis atsi
mena, kad Lenkijos kariai įsakė 
maršalui Rokosovskiui ir prem
jerui Chruščiovui sėsti į lėktu
vą ir skristi Maskvon. Jiedu taip 
ir padarė. Jie pabijojo kraujo 
praliejimo Lenkijoje.

Jaruzelsk-s yra komunistas, 
bet savo pavaldiniams jis įsakė 
neerzinti katalikų bažnyčios va
dovybės. Jis įsakė ir viceprem
jerui būti švelniam su katalikų 
bažnyčios vyskupais ir, bend
rai, su dvasiškiais. Rakovskis 
klausė įsakymo ir nesikabinėjo 
ori e vyskupų, bažnyčių, vienuo
lynų. Maskvai tas nepatiko ir 

: todėl gana aštriai kritikavo Ra- 
kovskį. Trečiadienį Rakovskis 
Politikoje parašė straipsnį, pa

kariantį rusams nesikišti į Len- 
Ikijos vidaus reikalus.

Vidaus reikalų ministeris 
Jerzy Urban parašė dar aštres- 

• lį stra’psnį. Sakoma, kad ne
spėta jo atspausdinti kętvirta- 

lienį, bet jis bus paskelbtas 
)enktadienio dienraščiuose. 
>anas žurnalistus apie savo 

. ylą straipsnį informavo 
j inksto. Jis taip pat pataria
iams nesikišti į Lenkijos vidaus 
eikalus, jei nenori riaušių.HAROLD WASHINGTON 

TURĖS EITI TEISMAN ,

Jis gali pasiūlyti, bet galutinai 
bus nuspręsta pagal miesto ta
rybos narių balsų daugumą.

Washingtonas, studijavęs ko-j 
mitetu tvarkos taisykles, žino’ 
pirmininko teises, bet negali1 
susigyventi su mintimi, kad jis, 
neturėdamas tarybos daugu- ( 
mos, negali pravesti savo pagei- ninkas, kuris gerai žiso valdy- 
davimų. Jį labai erzina Chica- ninkas, kuris gerai žino valdy- 
gos demokratų partijos pirmi- jas būtų valdomas miestas.

Apie palestiniečius ministeris 
tiek tepasakė, kad jiems geriau 
į Libaną nebegrįžti, nes gali 
neturėti laiko išvažiuoti.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $439.

ŽENEVA, Šveicarija.— Nika
raguos atstovai Šveicarijoj krei-> 
pėsi į Tarifų ir prekybos komi
siją, kaltindami JAV-bes, kad 
jos atsisakė pirkti Nikaraguos 
cukrų. JAV dešimtmečius nu
pirkdavo visą pagamintą cukrų 
ir gerai už jį nikaraguiečiams 
mokėjo.

JAV pareikalavo, kad Nika- 
ragua nesiųstų koreivių į Salva
dorą, kad pravestų krašte rin
kimus ir sudarytų žmonių iš
rinktą vyriausybę, bet sandinis- 
tų vyriausybė nekreipė dėmesio 
į JAV reikalavimus. Antradienį 
prezidentas uždraudė amerikie
čiams pirkti Nikaraguos cukrų, 
užtat Nikaraguos valdžia įteikė 
skundą prieš JAV.

JAV MARINAI MOKO 
LIBANO KARIUS

Gegužės 13: Robertas, Gan- 
tautas, Gardievutis, Jušė, Vai
dutis, Nergonė.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:01.

Oria vėjuotai; lis, atvlš.
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Vak. vokiečiai atsisakė bausti tuos pasienio polici
ninkus, kurie šaudant į bėgančius iš rytų j vakarus 

vokiečius, nepataiko, o patys atbėga į Vakarus.

BEIRUTAS, Libanas. Ame
rikos marinai moko Libano ka
rius, kurie turės palaikyti tvar
ką išlaisvintose teritorijose. Ma
rinai nenori kištis į libaniečių 
tarpusavio kovas.

Tarpusavio libaniečių kovos 
labai sudėtingos ir senos. Jie 
turės patys išmokti toleranci
jos, gerbti kilų tikybinius įsiti
kinimus. Po to turės palaikyti 
tvarką miestuose, kaimuose ir 
vieškeliuose.

— Kongreso komitetas nuta
rė skirti Salvadoro vyriausybei 
20 milijonų dolerių, jeigu 
pradės tartis su įsibrovėlių 
stovais taikiai sugyventi.

jie
al-

Są j ungos 
nisterijos 
Reikia neužmiršti, kad dabarti
niu metu Andrei Gromyka yra 
ne tik užsienio reikalų nrniste- 
ris, bet ir premjero pavaduoto
jas, artimas J. Andropovui. 
Gromyka praneša visiems So
vietų respublikų minisf^riams 
svarbiausius Andropove įsaky
mus.

Yra pagrindo manyti, kad 
lenkų vicepremjero Rakovskio 
kritika buvo paruošta ir pa
skelbta su paties Andropovo ži 
nia. Galėjo .straipsnį užsakyti 
ir pats^ Gromyka, pasiklausę 
Andropovo, nuomonės apie įvy 
kius Lenkijoje.

Novoje Vremia puslapiuos 
.paskelbta bet kurios Scvieli 
^Sąjungos vyriausybės kritika bū
davo priirnta be čiaukštėlėjinu 
■Tai būdavo įsakymas ir tom$ 
valstybėms, kilnios pateko So
vietų. vaJdžibš įtakon, nors jo$

Sacharovas karo metu buvo, dar ir nepriklausė Sovietų Są 
universiteto profesorius, dėstė! jungai, šiuo-atveju Gromykos 

savaitraščio, nuomonė buvo Sc 
vietų vyriausybės pageidavimas 
dabartinei lenkų vyriausybei.

Pačioj Lenkijoj Novoje Vre 
mia straipsnis prieš Rakovsk 
buvo interpretuojamas kaip kri
tika visai >gen. Jaruzelskio vt 
damai politikai.
‘ Gen. Jaruzelskis yra komu 
nistų partijas narys. Visi žino, 
kad pats Brežnevas jį paskyr* 
partijos generaliniu sekretorių 
mi ir Lenkijos premjeru. Len
kai taip pat žino, kad viceprem 
jeras Rakovskis savo politiko 
neturi. Jis atidžiai vykdo, ką 
jam Jaruzelskis įsako. Jaruzels 
kis buvo nusigyvenusio lenki 
bajoro sūnus. Karo pabaigoje 
jis pasidavė Sovietų karo jegi 
nelaisvėn, bet pačioje Rusijoj 
greitai persiorientavo. Jis palin
ko komumsių pusėn. Lenkijon 
jis grįžo karta su komunist: 
vadova ir 
Visą laką tarnavo 
riuomenėje, buvo gyr.yb 
nisteriu, o vėliau 
Jis gerbia jėgą.

Jaruzelskis žino, kad Lenki

fiziką ir padėjo Sovietų vyriau
sybei pagaminti atominę bom-' 
bą, kai Sovietų valdžia gavo iš 
Amerikos pavogtus planus ato
minei bombai gaminti. Daugu
ma Sovietų fizikų, gavę pavog
tus atomui skaldyti Amerikos 
planus, nieko nesuprato, bet 
Sacharovas susigaudę.

Sacharovas eina 61 metus. 
Jis ilgus metus gyveno Mask
voje, bet prieš trejus metus jį 
išsiuntė į Gorki miestelį, kad 
jam būtų sunkiau susisiekti 
užsieniečiais.

su

SUKČIUS
KUJAN

KONRAD
DINGO

Vokietija. — 
reporteris Gerd

Ur- 
ra- 

iš 
ru-

IIAMBURG, 
Žurnalo Stern 
Heideman tvirtina, kad “Hitle
rio dienoraštį“ jąm pardavęs 
vadinasi Konrad Fischer. Nuo
latinė jo gyvenamoji vieta bu
vusi Štutgarte, kur jis turėjęs 
įvairiausių senienų biznį. Pas jį 
taip pat buvo ir Hitlerio senie
nų, kurias jis lengvai pardavi
nėjęs naciams. Štutgarte tas 
Fischer buvo žinomas kaip Kon
rad Kujan. kartais ir kaip 
Kaplan.

Kada oficiali valstybinė senie
nų įsta’ga paskelbė, kad “Hitle
rio dienoraštis“ yra gryniausia, 
klasta, tai Kujan dingo iš savo 
įstaigos ir savo buto. Dabar G. 
Heideman nusisamdę gerą advo
katą, kad gintų jo garb- ir tei
ses, 
niai

Jis nežinojęs, kad sąsiuvi- 
buvę klastoti.

— Kolumbijoje įvyko susirė
mimas tarp policijos ir maišti
ninkų. Buvo nušauti keturi po- Botha partija pralaimėjo papil- 
licininkai ir 32 maištininkai. Į domus rinkimus. Farmeriai juo

1 Skerdynės įvyko Paupil kaime.'jau nepasitiki.

Pietų Afrikos premjero

j su
lenkų daliniais 

lenkų ka
uri- 

ir premjeru.

SUSIRAŠINĖJA SU IŠTREM
TU KOMUNISTU

CANBERRA, Australija. — 
Australijos premjeras Robert 
Hawke, darbiečių partijos va
las, pranešė parlamentui, kad 
)avid Combe, buvęs partijos 
sekretorius, susirašinėja su iš 
Yustralijos ištremtu Sovietą 
iiplomalu.

Iš Australijos buvo ištremtas 
pirmasis Sovietų ambasados 
sekretorius Va’erijus Ivanovas. 
Jam buvo pranešta, kad balan- 
Ižio 12 dieną išsikraustytų iš 
Xustralijos.

Dabar paaiškėjo, kad Austra
lijos policija rado kelis sekre
toriaus Combe laiškus, rašytus 
Ivanovui. Policija abu suvedė į 
akistatą ir paklausė, kas juodu 
riša. Kad ateityje nebūtų jokių 
itarinėjTną. premjeras Hawke 
apie tai informavo parlamentą.

— Generolas John Adams 
Wickham J r. paskirtas JAV 
kariuomenės štabo viršininku.
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Sovietų valdžia pranešė prof. A. Sacharovui ir jo 
žmonai Elenai, kad jų neišleis į užsienį.-



Išeivija nesirūpina Gudijos lietuviais
Kaltinu Lietuvos pogrindžio "Aušra" 33 numeryje ir 

siūlo steigti specialių draugijų
JAV pasirodė veikalas “Stu- 

dia Liiuanica IV. Rytų Lietu
va, Chicago, 1980”. Leidėjas — 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
ga. Redagavo Algirdas M. Bud-

sis darbas seniai turėjo būti 
išleistas, bet geriau vėliau negu 
niekad. Vilniečius aplenkė Ma
žos, os Lietuvos lietuviai, jau iš
leidę ne. du tokius veikalus. At- 
kieip a utmesi tas faktas, kad šį 
veikalą suredagavo ir jame daug 
laso a, duareckis, gimęs (193i 
na), augęs ir mokslus išėjęs JAV, 
Lietuvos tur būt nematęs. O kur 
mūsų Jeronimai Cicėnai ir kiti 
vilniečiai, lenkų okupacijos lai
kais kovoję del lietuvybės? Kur 
jie pasidėjo?

Veikale daug vertingos me
džiagos, bet jis grynai mokslinis, 

-skirtas vien ateities galimybėms. 
Kodėl šiame veikale nieko ne
rašoma ap»e tai, kas reikia dabar 
daryti, kad būtų ^stabdytas 
lietuvių nutautinimo bei nutau
tę, imo procesas, kuris šiuo me
tu vyksta BTSR vakariniuose 
pakraščiuose? Aišku, reikia at
likti mokslinį tiriamąjį darbą, 
braižyti žemėlapius ateičiai, nu
statinėti Lietuvos etnografines 
sienas, bet visa tai nestabdo mi
nėto proceso, kuris vyksta da
bar, mūsų akyse.

Knygos pratarmėje Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos pirm, 
dr. J. šalna rašo: “Sąjunga de
klaravo savo nesibaigiantį vidi
nį atsparumą ir ištikimybės jaus.; 
mą savo kraštui, o kartu ir Tė
vynei Lietuvai. Ši knyga lie
ka kaip atestatas bendro darbo, 
skirto ateities kartoms” (p. J.0). 
Skaitant šiuos žodžius ir perukai. 

Zč'.us visą veikalą, lenda Į galvą 
1 pikta mint’s, kad Vilniaus kraš- 
r,.to išeiviai lietuviai yra užrner. 
;kę akis tam, kas vyksta .dykai': 
“toje Vilniaus krašto dalyje, ku- 
•ri pateko į BTSR sudėtį. Darbas
- vien ateities galimybėms, ątei- organizacija turi domėtis tuo, te (Lenkijoje). BTSR lietuvių

ties kartoms...
Užsienio lietuviai negali pasi

tenkinti vien teoriniu - moksli
niu darbu, koks yra atliktas šio
je knygoje, o, norėdami atlikti 
savo pareigą Tėvynei, privalo 
imtis praktinės veiklos — padė
ti savo broliams už geležinės už
dangos išlaikyti savo tėvų kalbą. 
Ir čia, Lietuvoje, yra mokslinin
kų, kurie domisi BTSR lietu
viais, dirba mokslinį - tiriamąjį 
darbą, tiria to krašto tarmes, 
rašinėja folklorą ir t. t., bet prąk 
tiškai nieko nedaro užkirsti ke
lią lietuvių kalbos nykimui. Jie 
nieko nedaro iš baimės, o už
sieny gyvenantiems lietuviams 
nėra ko bijoti. Jei tik mokslinį 
darbą dirbsime, jei tik ruošimės 
ateičiai ir lauksime, kada page
rės laikai bei sąlygos, o nieko 
nedarysime dabarčiai, nesiimsi
me praktinės veiklos padėti sąvo 
broliams kovoje už tėvų kalbą, 
tai vieną sykį pajusime, kad tas 
vakarų BTSR kraštas, kur da
bar lietuviškai kalbama, atim
tas iš mūsų rankų, jo netekome.

šiaip ar taip, mūsų gyvenamu 
laikotarpiu lietuvio tautybės 
svarbiausias ir lemiamas poėy- 
mi$ yra lietuvių kalba. Tie, ku
rie netenka lietuvių kalbos, ne
tenka ir lietuvio tautybės. Tik 
retu, išimtiniu atveju XX a. ga
le lietuvis, netekęs savo tėvų 
kalbos, išlaiko lietuvio tautybę. 
Nesvarbu, kokią naują kalbą 
lietuvis priima, tegu tai bus gu. 
diskai - lenkiškas žargonas, — 
pametęs savo tėvų kalbą, jis tuo 
pačiu išeina iš lietuvių bendruo
menės ir tautos.

Užsienio
. $ 

lietuviai' 'į

daryti užsienio 
jie gali padėti

JaponŲ jury bangos

J.tjio pamaldų gudų kalba, kurias i siiiio peno, ta_.
^vq l?iky. mėgino palaikyti ir į jim#a JO nepasiekia, nes JoTSR 
gaivinti tuometinis Vilniaus 
vysk- j. Matulaitis ir kurias vi-j 
sur panaikino arkivyskupas R.
Jalbžykovskis.

Ateistinė Tarybų valdžia gal: 
būti patenkinta dėl tokio Dievo 
žodžio skelbimo - pamaldų, pa- uFnLų'kalba,

joidp twrtiftid gudų judėjimo 
nėra (bent apie jį nieke neži- 
nnmtL

Valgęs rusišką mokyklą, jau- 
nuoiis-ė mielai vartoja rusų kal
bą. p kadangi gudų liaudis sa
vo kalbą vadina prasta (jie kai

Tad ką turi 
lietuviai, kaip 
BTSR gyvenantiems lietuviams? 
. Laikas, jau, seniai buvo laikas 
įkurti organizaciją, kurį rūpin
tųsi BTSR lietuvių reikalais, ši padėtimi Seinų - Suvalkų kraš-

kas dabar vyksta Vakarų Bąl- padėtis nepalyginamai blogesnė, 
tąrusijos lietuvių gyvenamose negu jų tautiečių, gyvenančių 

vietovėse, rašyti spaudoje klau
simais, susijusiais su BTSR lie
tuvių gyvenimu; rašyti memo
randumus T. Sąjungos vyriausy
bei dėl lietuviškų mokyklų ati
darymo ir lietuviškų pamaldų 
įsėdimo BTSR; atkreipti pasau
lio viešosios nuomonės dėmesį 
į lietu^^tąyĄįiiės mažumos ge
nocidą BTSR. Organizacijos na
riai turi lankyti BTSR lietuvius.

Už.sjęnip lietuviai pagal gali
mybę turį lankyti, aprūpinti li
teratūra ir aplamai rūpintis ne 
vien Seinų - Suvalkų krašto, bet 
ir BTSR lietuviais.

Šia proga norisi palyginti BT
SR lietuvių- padėti su lietuvių

Lenkijoje. O Seinų - Suvalkų 
krašto lietuviai nuolatos lanko
mi giminių ir pažįstamų iš JAV. 
ir kitų užsienio valstybių (bent; 
ikijkarą stovio Lenkijoje pąskel- 
bimo).:-Dėl Seinų lietuviams da- 
rorijos- skriaudos — draudimo 
lietuviškų pamaldų Seinų kate
droje— rašomi protestai atitin- 
kamoms bažnytinėms instanci
joms, plačiai apie tai rašoma 
spaudoje ir t. t. O apie tai, ko
kia skriauda daroma Gervėčių, 
Pelesos ir kitų BTSR vietovių 
lietuviams, tik puse burnos spau 
doje užsimenama. Vienas tik 
Vatikano radijas plačiai apie tai 
kalba, o ‘‘Amerikos Balsas” tyli.

Jaunoji karta

Baltarusijos TSR gyventojai 
— tiek lietuviai, tiek gudai — 
yra rusinami per mokyklas, p 
lenkinami per bažnvčia lenkų 
kunigų. Bet jaunoji BTSR kar
ta lenkų kalbos nemoka, nes len 
kiškų mokyklų BTSR nėra. Ka
dangi jaunimas nemoka lenki 
kalbos, tai jų netraukia bažny
čia, kur pamaldos, pamokslai ir 
kili religiniai patarnavimai at
liekami lenkiškai. Tiesa, tėvai 
priveda vaikus pirmos išpažin
ties ir Komunijos, dar ir vėliau 
vedasi juos į bažnyšią. bet šie 
ten eina tol, kol laikosi tėvų! 
rankos, o kai išauga į “vyrus” ar1

“merginas”, daugiau į bažnyčią 
nebeiną, nes jų ;ten niekas ne
traukia,. jie, nesupranta, kas vyks 
■ta bažnyčioje.- nes girdi nesu
prantamą lenkų, kalbą. “Aš len
kų kalbos nemoku, todėl į baž-’ 
nyčią neinu, nes. nieko nesupraH 
tu, kas ten kalbama” — pasakė 
viena 18 metų jaunuolė.

. • Iš to, ką. vaikas gavo per kai 
tekįzmo pamokas, jam beveik 
nieko nelieka, nebent poteriai, 
kurių turinio jis nesupranta... Ir 
taip jis atitolsta nuo bažnyčios, 
kuri jam lieka svetima. JaunuOr 
lis-ė religijai pasidaro indiferen
tais arba tiesiog virsta ateistais. 
O aplinkos Įtaka — radijas, spau
da. kinas, jaunimo pramogos ir 
pasilinksminimai, kuriuos patys 
suruošia arba kuriuos ruošia kul 
tūros namai.. — padaro savp. 
Jaunimas žino, kad jam reikia] 
valgyti ir gerti, gyventi ir links
mintis, o apie Dievą ir relegiją 
jam niekas nekalba ir neprimė-. 
na. Jis yra šios žemės žmogus 
ir daugiau nieko. Iš šalies jam 
visą laiką kala, kad po mirties 
nieko nėra, kad tave užkas ir 
nieko iš tavęs neliks. Tad nau
dokis gyvenimu ir daugiau apie 
nieką negalvok. Tokiose sąly
gose tik kaip išimtis vienas ki- 
as jaunuolis-ė, paveiktas kokios 
iors ypatingos Įtakos, gali išlik
ti religingas.

Štai kokie vaisiai lenkiško Did 
vo žodžio skelbimo ir panaikini-

mokslų ir kitų religinių prakti
kų atlikimo lenkų kalba BTSR, 
nes tai galutinai veda prie nure- 
ligėjimo ir ateizmo plitime. Se
noji BTSR karta, išaugusi lenkų 
okupacijos laikais ir lankiusi 
lenkų mokyklas, dar lanko baž
nyčią, nes šiek tiek moka ar su
pranta lenkiškai. Bet senpji kar 
ta išmirs, ir bažnyčių lankyti 
nebus kam. Taip galvoja tary^ 
bimai ateistai. If jie neapsirin
ka. Dėl tos turbūt priežasties 
keliose vietose BTSR buvo leis
ta atidąryti bažnyčias sų lenkų 
kalba. Lietuviai kunigai į BTSR 
neįsileidžiąmi; atidaryti bažny
čias su lietuviškomis pamaldo
mis tarybiniai pareigūnai jokių 
būdų nesutinka. Jie žino, ką 
daro. Leidimas pamaldų lietų-

: vioro jį gKPtįa talb, V^tųl visiškai
prie religijos stiprėjimo, patrauk! 
tų į bažnyčią jaunimą.

Taigi lenkiška Diievo žodžio 
skelbimas BTSR galutinai veda 
prie nureligėjimo ir ateizmo. Ma
to ar nemato tai lenkų dvasiniai 
tėvai, bet iki šiol tokios bažny
tinės politikos BTSR. tebesilai
koma atkakliai. Vienas lietuvis

kaip valstybinė, vartojama ad
ministracijoj, viešame gyveni
me, laikoma aukštesne, pranašes, 
ne už gudų kalbą. Kadangi BT
SR pilna tikrų rusų arba suru
sėjusių gudų, kurie kitaip ne
kalba, kaip tik rusiškai, tąj vie
tos gyventojai nori nenori turi 
daugumą savo reikalų atlikti ru
sų kalbą. Baigęs rusišką moky
klą, jaunuolis-ė gudas, nors dar 
moka gudų kalbą ir ją kaiku- 
riais atvejais vartoja, bet gal
vosena yra rusiška, jis yra sovie
tinis pilietis be Pievų ir savos 
tėvynės; jam nesvarbu, kokia 
kalba jis kalbės — rusiška ar gu
dišką, jo interesai sutampa su 
•‘plačiosios tėvynės”, t. y- Rusi
jos, interesais. O lenkiškumas, 
kurį jis kadaise girdėjo bažny-

Jei gudų jaunimas rusėja, ką 
pasakyti apie lietuvių jaunimą, 
gyvenantį BTSR? Lietuvių jau
nimo čia pasilieka labai mažai, 
tik vienas kitas. Dauguma iš
vyksta į Lietuvą arba BTSR mie 
sius. Tie, kurie išvyksta į Bal
tarusijos gilumą, surusėja. O

, . , . : . , . į kas bus su likusiais lietuvių gy- -kunigas, rodos, teisingai nusakei
įeirkų kunigų bažnytinę politi
ką BTSR: pasibaigus II pasau
liniam karui, lenkų kunigai ir 
jų vyresnieji su R. Jalbžykoys- 
kiu priešaky,, išvykdami į Len
kiją, įsakė* pasiliekantiems BT
SR laikyti “placuvkas” ir laukti 
‘‘išvadavimo”, t. zy. atstatymo 
Žečpospolitos. •-

Rusinimas
Baltarusijos -lenkinimas, da-

j

venamose vietovėse, kol kas sun
ku apie tai kų pasakyti-.

(Ič Aušros)

— Užsienyje veikiančios tai
kos grupės gali paveikti „atomi
niu ginklų kontn
ciją, pareiškė Andrcžpo'viis. Jis 
pįlniąusiąi pritaria tdmš taikos 
grupėms.

eren-

Baltarusijos -lenkinimas, da- — Septyni milijonai žmonių 
bar vykdomas kunigų per baž- D- Britanijoje gauna popildomą 
nyeias, duoda menkus rezulta- Į pašalpą, be kurios , jiems būtų 
tus arba, galima sakyti, jokių re- • sunku išgyventi, 
zuitatų neduoda. Turbūt tejsin-. 
gai kitas lietuvis kunigas, kuris

*

Atsisveikinant
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Prie klėties durti mergužėlė, 
Ant juodbėrėlio — jis.
Nuliūdus josios širdužėlė:
Kažin ar besugrįš?

Išvyksta jis rytojaus dieną, 
Vilioja jį kiti kraštai, 
Palieka mergužėlę vieną, 
Kurią mylėjo taip karštai.. .

Sudiev, sudiev, brangioji mano!
Išvykstu aš tik laikinai;
Neskirs mūs’ plotai okeano, 
Mus jungs svajonės ir sapnai...

Lengvai jį nešė juodbėrėlis 
Tolyn, plačiu keliu...
Riedėjo graudžios ašarėlės 
Mergelės veideliu...

— Japonijos Mishima kompa-
dažnai lankosi BASR, yra pa- nįja praeitais melais eksporta- 
sakęs, kad gudų jaunoji karta^ v0 -g įOny vandenyje tirpstan

čio popieriaus. Tą popierių dau
giausia naudoja šnipai.'

lenkais nebus, — jie virs rusais. 
Tik katalikybė gali prilaikyti nuo' 
surusėjimo. Bet jaunoji karta,1 
kuri negirdi Dievo žodžio skel
bimo jai suprantama kalba, ne
tenka tikėjimo ir tuo pačiu ats
paros prieš rusinimą. Lenkiš
koji įtaka Va kąru BTSR yia la
bai silpna, o rusiškoji labai stip
ri. (Kalbu apje Vakarų Baltaru
sijos pakraščius, nes neturiu tiks 
jių žinių, kas vyksta Baltarusi
jos gilumoj ir jos rytiniuose pa-! 
kraščiuose). Čia veikia rusiškos 
mokyklos, kur jaunimas išmoks
ta pakankamai gerai rusiškai 
kalbėti. Gudų jaunimui įsisa- 
vi nti rusų kalbą labai lengva, 
nes gudų kalba labai panaši į 
rusų. Rusiškose mokyklose jau
nimas perauklėjamas į sovieti
nius piliečius, jie išauga sovieti
niais arba, geriau sakant, rusiš 
kais patriotais. Kokia nors na- 
cioalinė Baltarusija, kokie nors 
tautiniai gudu interesai lokiam 
jaunimui lieka svetimi. Jauni
mas negauna jokio tautinio dv.i-
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Gal kas pajėgtų tiksliau paaiškinti?
i, vieną pavakarį, kams. Per metus gaunama 17,-.

, ____!.ta. J-I __i______non Anl Ič I
Neperseniai, 

e nų viena iš dviejų Marquette 
Parko svarbiųjų, gatvių ir staiga 
Lgiiętu. kažką šūktelėjus:

— Ei, tp ten, fondininke, kur 
gi taip žingsniuoji?

Kryptelėjęš galvą į kitą 
vės pusę, parųačiąu skersai gat
vę beeinantį niahęs link taip pat 
fondininką, bet jau iš kitokio 
stiliaus fondo, k up aš priklau
sau. I .

Pasisveikiname.
— Kaip žinai, — jis vėl krei

piasi į mane, — aš priklausau 
Lietuvių Fondui, ir trinoli skai- 
č ų doleriukų ten įkrovęs. — Bu
vau ir to fondo šiųmetiniame na
rių suvažiavime, ir prisiklau
siau tiek daug to fondo finansi
nėje srityje bedirbančių gydy
tojų, (inžinierių, dainiai ūkų ir 
suvenyrų pardavinėtojų kalbų, 
kad man, kaip eiliniam nariui, 
tai jau ne taip lengvai sekėsi su
sigaudyti. Kiek anie, finansinė, 
j e srityje “specialistai”, iš to Lie
tuvių Fondo pinigų išleido be. 
pirkdami visokių akcijų (anot 
jų — jei vienas jų bus nuosto- 
kingas, tai kitos tą nuostolį pa
derės)’ bei toji nuo miestų (lau
kuose) su apnešiotais trobesiais, 
ūkių, tai manau, kad nei vienam 
iš susirinkusiųjų neteko pilnai sd 
siorentuoti. Be to, jei kai kas 
mėgino kelti aikštėn tokius klauė 
simuš, kurie nepatiko to fondo 
vadovams, tai tuoj , pat jų vei
duose ir žodžiuose sukeldavo riet 
pyktį? 7 ‘ :

— Klaūsvk, bečiuli, — kam 
tiek daug jaudintis, — pertrau-: 
kiau jo kalbą. —Paimk dvisa
vaitinę mūšį spaudą- — (Dirvą ir 
Laisvąją; Lietuvą, ir paskaityk 
ką ten rašo rašinių specialistai.

— Ačiū už gerą patarimą! — 
Skaičiau abejuose laikraščiuose: 
Dirvoje pirmame puslapyje, An
tano Juodvalkio “Darbingas Lie
tuviu Fondo nariu metinis su- 
važiavirhas” straipsnį, ir Lais
vosios Lietuvos, šeštame pusla
pyje, J. Vilučio jau ne taip iš- 
kilrpingą pavadinimą — “Lie
tuvių Fondo darbai”. Turiu pa
sakyti, kad prie .tų Lietuvių Fon
do darbų, aprąisymų prilipinus, 
tai,. kąį patą sušipfn^ime girdė
jau, 'gaypsi. tikra pašalusių buL: 
vių Mai^Jkritq^. af|$
tų abiėjų ^rtfatistų’ąpra^yniU: 

Antanas jųbdvaiįiš apie koki.
tai nupirktą žemės l ūki taip ra
šo: “Žemės ūkis ir .trobesiai yra 
išnuomoti atžariems nuominin-

gat-

300 dol. pajamų ir 5,000 dol. iš- : 
laidų (nuosavybės mokesčiai). 
Kasmet mokame po 40,000 dol. 
*š 87 paskolos sąskaitom Taip j 
mokarit, skola išnyks pet dvyli- 
ka metu”. O kokio didumo dabar 
ta skola, tai Juodvalkis visai ne
užsimena.

J. Vilutis rašo: “Stasys Baras. 
pranešė apie L. F. Wisconsine. 
pirktąjį 158 akrų ūkį su trobe-' 
šiai s ir ąžuolų miškeliu. Ūkis 
geroj vietoj, prie kelių. Išnuo
motas už 15,000 del. metams.
Pardavėjui kasmet sumokama1 
po 40,000 dol. Už 11 metų bus’ 
sumokėta visa ūkio kaina — 509,-1 
■300 dolerių”.

— Na, tai kas čia tau neaišku, 
bičiuli? — Juk Juodvalkis ne-j 
pažymėjo kokio didumo ta skola, j 
o tik aiškiai parašė, kad nupirk
tą ūkį skolon reikės mokėti 8G 
metinių palūkanų, o pati skola, 
mokanti kas met po 40,000, bus Prie šios sumos pridėjus nupirk- 
išmokėta per 12 metų. Jei tik-! to ūkio pradinę vertę 509,000 
renybėj ta skola, kaip Vilutis* dol., po 12 metų tas ūkis L. Fon- 
rašo. yra net 509,000 dol., o nuo-’ dui jau kainuos 731280 dol. O 
šimčiai už ją pagal Juodvalkį’jei atmesime, kaip Dirvoje Juod_ 
yra 8, tai jai per metus ta sko
lą bus sumažinta tik 40,000 dol., per 12 m. pelną (17,000—5,000 y 
tai už likusią skolą (509,000 —! 12)=144,000 dol., tai į tą ūkį L. 
400,000) 469,000 dol., iš 87c, rei-j Fondas bus jau sudėjęs 731,280 
kės dar pridėti (469,000x8:100) ( —144,000=587,280 dol. Ar tas
36.440 dol. Reiškia, per metus’ ūkis po 12-kos metų bus tiek ver- 
reikės sumokėti (40,000-į-36,440) ’ ta:
76.440 dol., o ne 40,000.

— Sakyk, ar yra žinoma kiek do per 12 metų bus mokamos 
buvo iškart ' sumokėta, kai tas. už ūki, būtų investuotos į ban

kines operacijas, sakysim, kad 
ir iš 5.5%^ tai per tą laikotarpį 
būtų gauta gerokai pajamų, už
uot pačiam L. Fondui mokant

vę sumokėta apie 46 tūkstančiai.1* nemažas už skolą palūkanas.
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vaikis nurodo, gautą iš to ūkio

šiandien labai sunku pasa
kyti. Jei tos sumos, kurios Fon-

ūkis buvo nupirktas?
s — To pasakyti negaliu, nes 
niekur apie tai nesu skaitęs. — 
Kartą'kažkas prasižiojo, kad bu-

rY.V ULW lurx.^auv^.. ----------------- ------------ --------------- z L------------------------

:Jei tai būtų teisybė, tai skolos,! Gaunasi vaizdas, kad L. Fondo 
po pirkimo akto pasirašymo, bū-1 vadovai su tuo ūkiu tiek uždir- 

• j 1*1 A f* f\r\O A Z>O noo • "L.z-S F7oVs1z'vr»lr.T<-« «■»-■» WMiilll
_ ------------ f J

dol. šią skolą, tikint Jucdval-j 
ki 6' Dirvoj e parašymu, atseit, mo
kant kasmet po 40,000 dolerių, 
visai lengvai būtų galima išmo
kėti per 12 metų. Bet visa bėda 
tai su tais 8%. Sakysime, po pir
mųjų metų 40,000 dol. sumokė
jimo, liks skolos dar 423,000 dol. 
Mokant už šią skolą 8% palūka
nų, sekančiais metais jų susida-

tų .likę 509,000—46,000=463.0001 bę, kaip Zablockis su muilu.
— Su mulu ar ne su muilu, 

jei kas .yra daroma su -suaukotais 
-pinigais, kurie skirti atsikur- 
šiančios Lietuvos iždui, neturi 

-būti slepiama nuo aukotojų, — 
pareiškė bendrakalbis.

■ Plintant Įvairioms kalboms 
;apie Lietuvių Fondo vadovybės 
'savotišką elgesį, kas liečia pini- 

rys 423,000X8:100=33240 dol. į’ginius investavimus; arba kad ir 
Mažinant kasmet tiesioginę sko- mirusiųjų ' sielų balsavimo per 
lą po 40,000 ?dol., tai pirmaisiais rinkimus teises, Lietuvių Fondo 

; metais Lietuvių Fondas turės su- 'jvardan; manyčiau būtų daug ge- 
i mokėti. 40,000-^33,840 — 73,840 
■ dol. Pėr 12-ka metų vien tik pa
lūkanų Fondas turėtų, sumokėti : 
33.8404-3,200 (40,000 X 8:100 = 
3,200 dol. — paskutinių metų 
palūkanos) X 12:2=222280 dol.

.Tiau, jei būtų vengiama pana
šių investavimų, kaip dabar pa
daryta su tuo nelemtu ūkiu.

• Ant akmens pasėsi — ant 
lentos kepsi.

Austrijoj sudaryta koali
cinė vyriausybė, kurios vienas

Galutinė reg;stmcij:r atlieka
ma iki gegužės 31 d., pas II-jų 
PLSŽ-nių Golfo varžybų vado
vą Albiną Smolinską, šiuo adre 
sp:

Mr. A Smolinskas, 3721 W. 6=> 
Place, Chicago, lt 60629. Tęlef, 
(312) 582-1771.

Smulkesnės informacijos yra- 
praneštą visiems Š. Amerikoj 
lietuvių spurto vienetams ir už
jūrio km|tąms.

Visi klubams nepriklausą pa
vieniai žaidėjai ir ŠAtFASS-gai 
nepriklausą venetąi, suintereJ 
suoti dalyvauti U-se PLSŽ-niu 
Golfo varžybose, prašomi dėl

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
-> LITERATŪRA, lietuviu literatūros, meno !r mokai* 

I9M m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vin* 
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof 
7. Rankflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiau* ir Y 
Meūaui rtrtlpsnlai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukom!* t 
M. K Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* Ir JL Varw

•> DAINŲ f VeNTRS LAUKUOSE, poetės, raiytojo* Ir ta 
Enhj lokių pirmūnės Jnozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
i vent e* be^jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis totorė* puikiu rtiliuml ir nurinktais duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraty 
tas Fuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apražymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Mte 
ratfirinė •fudijst, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg»

JdomHl paraiyt* rtudija apie Rytprtrin*, remianti* Pakalnė* I 
Labguvo* apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys Hurtruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitavardHų ptvadlnlnia’>!r Jų vertini*! J »otaeėlų kalbą. Laba 
naudingoje 335 po*L knygoje yra Rytprūsių lemėhpia Kaina M

> M UAUV1? L1MK ralytojo* Petrozū-M
minimai ir mintys apie acrnenls ir vietas neprik. Lietuvoje ir pb 
mabrials bollevfkų okupacijos metai*. Knyga tori 254 puslapiu* 
bet kainuoja tfk Į2J. . t * «r

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nwuprw 
ta* tr klaidingai interpretnoj*maa gyvenime ir politikoje'; tik 
larglo Jalinsko knygoje *pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
klją. Dabar būtų JJ galim* pavadinti kovotoju ui žmogaus teb*s 
Knyga yra didelio kainuoja £*.

Ima*. JKW pa*. tnyfcj* yra If) 'm’’;. Ka'tj <5

Irrrfr* firnamnl N*ujl*en*<. 1*W S*. Mtl»W It.,

Švedai protestuoja dėl persekiojimų
Pabaltijo kraštuose

sais pareiškimais pono Palme 
socialdemokratų vyriausybė 'no
ri paneigti Vakarų diplomati
niuose sluoksniuose susidariu
sią nuomonę, jog Švedija yra 
per “minkšta” komunistų jėgos

Balandž’o 29 d. “The Times” 
išspausdino savo koresponden
to Stockholme Christopher Mo
sey šitokį pranešimą:

— Balandžio 28 d. Švedija 
Sovietų Sąjungai pareiškė nau
ją protestą, šį kartą apie perse-] piktnaudžiavimui, o krašto tra
kiojimus Pabaltijo respubliko
se: Estijoj, Lietuvoj ir Latvijoj. 
Švedijos užsienio reikalų mi
nistras Lennart Bodstrom vi
siems užsienio žurnalistams 
Stockholme. išsiuntinėjo griežia 
pareiškimą dėl paskutiniosios 
suėmimų bangos Pabaltijo vals
tybėse, pareikšdamas, jog Švedi
ja yra pasiruošusi iškelti tą rei
kalą Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisijoj.

Pareiškimas, kuris buvo pa
darytas tuoj po švedų ambasa
doriaus iš Maskvos atšaukimo ir 
sovietų povandeninių laivų Įsi
veržimo į švedų teritorinius 
vandenis viešo pasmerkimo, ne
prisidėjo .prie pablogėjusių so- 
vietų-švedų santykių pagerini
mo.

Švedija tada taip pat paskel
bė, kad jos atstovai nedalyvaus 
Gegužes Pirmosios iškilmėse 
Maskvos Raudonojoj aikštėj, o 
jos parlamento nariai pareiškė 
pasitenkinimą, jog ir Danijos 
socialdemokratai atšaukė savo 
Maskvos vizitą, protestuodami 
prieš sovietų povandeninių lai
vų prasižengimus.

Iš dalies atrodo, kad tais vi-

dicinė neutralumo politika 
krypsta per toli į rytus.

Ministeris Bodstrom pasakė, 
kad neseniai yra gauti net keli 
pranešimai apie stipresnes rep
resijas Pabaltijo valstybėse;

(E- L.)

— Andropovas pakvietė Sa
mantha Smith šia vasara at
vykti Į Maskvą. 10. metų mer
gaitė prieš kurį laiką parašė 
Andropovui laišką, kuriame jo 
klausė, kodėl rusai nori sunai
kinti Ameriką. Andropovas jai 

’ paaiškino, kad Sovietų valdžia 
’/siekia pasaulyje taikos;
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2a01 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE 
1719 W. 71 st St, Chicago, HL 
INGAI KFILDOXI RECEPTAI • FANNDt MAT UJU. 
DUXTNAI » KOSMETIKOS RXIKMTNYH 

Atdara Šiokiadieniais nne

il PLSŽ GOLFO VARŽYBOS
II-jų Pasaulio Lietuvių Spor

to žaidynių Golfo programoje 
nuojamos pravesti šiose klasėse: 

į mandinės varžybos
IndiVMlualinės varžybos pla

nuojamos pravesti šiose kb.sėsi: 
vyrų (neriboto amžiaus), mote
rų (neriboto amžiaus) vyrų sen
jorų (gimusių 1928 m. ir vyres
nių) ir jaunių (gim. 1964 m ir 
jaunesnių).

Vyrų klasėje varžybas numa- informacijų kreiptis Į bet kurį 
tomą vykdyti 4-se grupėse, re
miantis “handicap” sistema: mei
sterių (su “handicfip? 0-7), A 
grupė (8-14 h’cap), B grupė (15 
-20 h’cap) ir C grupė (21 h’cap 
ir daugiau). Moterų, vyrų sen
jorų ir jaunių klasėse — “han-! 
dicap” neapribotas.

Komandinėse varžybose — 
komandą sudaro nemažiau kaip

6 ir ne daugiau kaip 9 žaidėjai.
6 geriausios pasekmės naudoja
mos rezultatui išvesti. Koman
das gali sudaryti Š. Amerikos 
lietuvių klubai, miestai ar kitoki 
vienetai. Užjūrio lietuviai gali 
sudaryti savo kraštų komandas.

■ Dalyvavimas yra atviras vi
siems neabejotinos lietuvių kil
mės - žaidėjams, ' išpildžiusiems 
šių žaidynių nuostatų reikala
vimus ir atlikusiemš dalyvių re
gistraciją, pagal nustatytą tvar
ką. ŠALFASS-gos nariai priva
lo būti atlikę metinę 1983 m. re
gistraciją.

Varžybos vykš: 1983 in. birželio 
29-30 id., Silver'Lake Country 
Club, (north course), Orland 
Park, Ill. (Chicagos priemiestis).

ŠALFASS-gos sporto klubą ar, 
tiesioginiai, Į A. Smolinską.

Tikslus tvarkaraštis ir kites 
paskutiniausios informacijos bus 
praneštos po galutinės dalyvių

11-jų PLSŽ-nių Komitetas

— Pirmadienį Filipinuose', 
Salatan apylinkėje, musulmo
nai nušovė. 1.6. kaimiečių.
}J—„II,' — -------------------------------------------------------------------------------------------------  -■ ■ <

MEET THE CHALLENGE!
• M ■ r ' __

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

— 52 metų vienuolė Agnes 
Mansour išstojo iš vienuolyno, 
kad galėtų padėti hiednioms 
moterims gauti reikalingą pa
galbą. Merginoms patariama 
kaip apsisaugoti, ir nuo apsivei- 
simo. Tą darbą Michigan-vals
tijoje ji dirbo 20 metų. Ji yra. 
pasiryžusi jį tęsti. ;

— Kremlius bijo, kad Sacha
rovas nepapasakotų, kaip ko
munistai, pavogę atomo skaldy
mo planus, pasigamino bombą, 
todėl jo ir neišleidžia iš Ru
sijos.

Į SUSIVIENIJIMAS LIETUSIŲ AMERIKOJE 
® yra seniausia, didžiausia ir turtingūlisia lietuviu fratemalinė 

organizaęija, ■ lietuviams ištikimai ’farifžujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

. -darbus dirba. '• .
ŠLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

į „ ’ .apdraudų savo nariams.^--^-.- ~
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainojnis- SLA neieško pelno, 

nariams, patarnauja tik savišalpos pagrindu..- ' 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviui.draugas gali 
Susivienijime- apsidrausti iki $10,000. ‘ • .

SLA — apdraudžia -ir. Taupomąja apdrauda —. Endowment 
Insurance, kuri ypač' naudinga jąųtujnųį, siekiančiam 

u aukštojo -mokslo.;ir jjų'gyvenimo pradžiai.? -'
SLĄ —vaikus apdm^ią pi@a tęrinĮjtfttotą' aprauda: už

Į $1,900 ąpdrauddš-guipą tentaįįėtįk S3.p^metams.
SLA — kuopų yra visose, iiėtūviir įttTonijėše,. ' 7 ;

, - - Kreipkitės Į-savo-apyiin^š knbpą veikėjus,-
I jie Jturis iriielai pagėfoės į‘ŠLA įprašyti.::

■ Galite kreiptis ..irtiesiai į SLA,Cęhtrą: ■«

LITHUANIAN> ALLlĄNCĘiOFįAĮįCERICA

7 307 WC 10001
-. ? ' X - Teį. (212) 56i22Į0 . j

Ini UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

IaIua 525. Kieti vlriellaL FUta* n. J

Naujiena*, Chicago, Ill. Friday, Way H, IMS
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turėjo sustabdyti turto išvežimą, o ką išvežė turės at
skaityti iš Izraelo nuostolių sąskaitos. Libano atstovai 
plaukus rovėsi, tvirtindami, kad Izraelis išvežė daugiau, 
negu jis prarado. Izraelis turės sumokėti daugiau Liba
nui, negu Libanas IžraeliuL

George Shultž ir Šį klausimą turėjo išspręsti, kad 
abi pusės sutiktų. Jis prižadėjo duoti ir parduoti Ižėa'eliėi 
tas mašinų dalis, kurios buvo išsidėvėjusios, bet kurių 
Izraelis nei pasigaminti, nei kitur gauti negalėjo, ir ku
rias prez. Reaganas buvo uždraudęs siųsti Izraeliui, POrs 
jis už tas dalis buvo sumokėjęs. Izraelis sutiko trauktis, 
kad tik jis galėtų gauti labiausiai reikalingas atSargi&eš 
lėktuvų dalis. Čia Izraelis turėjo pasirašyti sūrit&rimą 
su JAV.

Izraelis, gavęs pažadą, kad jam bus pristatytos at^ar-

25 cents per copy
'GVŠtAITIS

Nepfikiausomos Lietuvos karo laivas "Antanas Smetona

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chkagoje ir priemiesčiuose:
metams _________________ - $45.00
pusei metų ______________  $24.00
trims mėnesiams ------------- $12.00
vienam mėnesiui __ ____ __ $5.00

Kitose JAV vietose:

Užsieniuose:
metams ....
pusei metų

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Ofderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo S vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

$48.00

Paruoštas svarbus dokumentas
Sekretorius G. Shultz, dvi savaites praleidęs Artimuo-. 

se Rytuose, iš Beiruto išskrido patrankoms apšaudant 
šiaurės Beiruto priemiesčius, kur buvo apsistoję Sirijos 
kariai, nenorėję pasitraukti iš Libano.

Sekretorius buvo prižadėjęs neišvažiuoti iš -Beiruto, 
neišprašęs Izraelio karių iš Libano. Jis buvo priėjęs įsiti
kinimo, kad Artimuose Rytuose taikos nebus, kol Izraelio 
kariai tebebus bent vienoje Libano teritorijos srityje. Ši- 
rijoaigiįakluDtosi pajėgbs atsisakė net, kalbėti apie pasi
traukimą iš Libandį;jeigu ižraelid kariuomenės daliniai 
bus Libano teritorijoje.'

Daugelis manė, kad sekretorius iš Paryžiaus grįš at
gal į Libaną. Jis žinojo, kad Izraelio kariai bus atšaukti

principe sutinka atšaukti visas savo jėgas iš Libano teri
torijos, o kai šitas klausimas abiejų pusių būVo aptartas 
ir sutartas, gale susitarimo Izraelis padėjo pastabą, kad 
visos Sirijos ir palestiniečių karo jėgos būtų atšauktos iš 
Libano teritorijos. Libanui buvo jaučiamos Sovietų už
mačios, todėl jis dėl šio klausimo suabejojo. Bet kai Iz
raelis priminė Libano pasitarimų atstovams Sovietų Są
jungos ir Sirijos atsakingų pareigūnų pareiškimus, tai 
Libanas sutiko ir su šia sąlyga.

Visi šie sutarimai-įtraukti į paruoštą dokumentą. Visi 
žino, kad tai nėra taikos sutartis, bet Izraelio kabinetas, 
pasižadėjęs klausimą svarstyti keturias valandas, šias 
problemas svatstė 14 valandų ir negalėjo klausimo iš- • 
spręsti. Visi Ižraelio kabineto nariai, pavargę, nutarė 
pailsėti ir sekančios dienos ryte vėl susirinko svarstyti 
to paties klausimo. Ryte daug kas buvo aiškiau, bet Iz-. 
raelis sutiko su dokumente išdėstytais paragrafais, -ir su
tiko dokumentą pasirašyti, jeigu Sirija ir palestiniečiai 
tuo pačiu metu pasitrauks -iš Libano teritorijos. •

Sekretorius Šhultz, patyręs, kad Izraelio kabinetas 
vis dėlto pritarė vyriausybės papuoštam dokumentui, tuo-i 
jau išskrido.Į Damaską ir pasimatė su Sirijos prezidentu, j 
Tas prisiminė padarytus pareiškimus, bet pastebėjo, -kad ■ 
pasitraukimas ne nuo jo vieno priklauso. Prezidentas ne- ^ 
norėjo -kalbėti apie Sovietų Sąjungą, siunčiančią gurktus.-

GEN. WT'ASY's RA'ŠTIKTS

LIETUVOS LIKLMO KELIAIS”
Didelės knygos trumpa apžavlga

'ptnėl's. Nei tokie "sumala”, nei 
save iššiaukština. Skaitantiems 
a'ltod’o Ty'g able vaikščiotų, kaip 
'nupešti gaidžiai, šu povė 'ptuiiks 
'ft'orhis. Kas kita — -n'esritikti su ‘ 
'gėn. Raštikib buvusiais darbais,: 
Vėikšmaiš, raštais.

Akad’ėmih'ė Skūbtija 1983 'me-- 
tais i pasauli paleido Įl’^2 me
tų !data) Stasio Raštikio atšifiii-,1 
Yi'iinU iV-’tąjį tomą — autorius- 
'vadina užrašais — anttaste Lie
tuvos likimo kelteiš. Knyga ’792 
psl., kietais viršeliais, tūri eilę? 
skyrių, ’daug skyrelių. Yra ir 
pavardžių Vardynas. Gaila, nėra 
vietovardžių. Vardyno. PsĮ 458— 
'¥77 užima iliustracijos. Spaus- 

’ 'dirrb M. Morkūno spaustuvė, fti-.

, Įkasys Rąšifldis tūri laimėj i-.
Į Siriją, bet nurodė, kad priklauso nub Satfdi Arabijos, ‘ piginimų-aufeolę.- Jis 
'finansuojančios Siriją. Sekretorius, bereikalingai taiko yra buvęs -savtooris Neįn-iklau- 

iš Libano. Paruoštas dokumentas buvo dar nepasirašytas, j neleisdamas, iš Damasko nuskrido į Rijadą ir paprašė i somybės kovose -atstatatat Lietu- 
bet sekretorius buvo tikras, kad jis bus pasirašytas ir progos pasikalbėti su užsienio reikalų ministerial, o vėliau’ tose -kautynėse ¥usU-komu-

'“Naūjferrose” esu pasisakęs^ 
dėl ankstesnių gen. Raštikio trr-,

Izarelio ’ginkluotos pajėgos bus atšauktos, ir jos iškeliaus.
Didžiausias sunkumas kilo pačioje .pradžioje. Libaho 

atstovai atsisakė svarstyti bet koki klausimą, kol nebus 
išspręstas karo jėgų pasitraukimas iš Libano. Jie priėjo 
išvados, jog tai .yra pats pagrindinis klausimas. Tuo tarpu. 
Izraelio karo jėgos reikalavo taikos sutarties. Dokumen
tas turėjo būti taip sūredaguotas, kad bebūtų taikos su
tartimi. Visi pripažįsta, kad tiktai sekretorius galėjo 
pasiūlyti tokį dokumentą, kuris turėtų tokios pačios ga-‘ 
lios, kokią turi taikos -sutartis, bet tame .pačiame doku
mente pasakyta, kad taikos sutartis bus pasirašyta vėliai, 
kai abi pusės susitars. Tuo tarpu tame laikotarpyje abi 
pusės pasižada įvykdyti Visą eilę labai svarbių Įsiparei
gojimų.

Izraelis reikalavo, kad Libanas pasižadėtų mokėti’ 
Izraeliui didoką sumą pinigų ar kitokių vertybių už kraš
to išlaisvinimą. Izraelis neteko didoko skaičiaus karity.’ 
karo medžiagos, svarbiausia — aviacijos. Libanas iš
dėstė, kafd jis neprašė triveržlmo Į Libano teritoriją, kad 
Izraelis pasiėmė visą karo medžiagą, prie kurios Izraelis 
priėjo. Be to. Izraelis išsivežė ir tebeveža įvairiausias 
brangenybes, visai libaniečių neatsiklausdamas. Izraelis

Urstu peršautas kart, Vos 'ne- 
rrrire, pažmta’s bolševikų į ne
laisvę. kur išbuvo beveik-du ine- 
tu. Nepriklausomoje 'Lietuva 
vis kilo aukštyn, buvo Lietuvos 
k&rrnomenės Vadu, Generalinio 
štabo valdybos virst-niūku, -Kraš-

ir su karaliumi Fadu.
Saudi Arabijos karalius, iš pirmų šaltinių sūsipaži-. 

nęs su Izraelio ir Libano vyriausybių paruostu dokumen
tu, pastebėjo, jog tai esąs geriausias ‘dokumentas Arti
mųjų Rytų taikai. Jis pasveikino sekretorių už pajėgumą ’ 
padėti paruošti tokĮ dokumentą. Jis pilniausiai susitari-’ 
•mui pritarsiąs ir imsis priemonių, kad jS’ritarimas būtų, 
vykdomas. t

Sekretorius buvo pasiruošęs argumentuoti su Saudi: 
Arabijos karaliumi, bet pastarasis, pamatęs Izraelio pasi-- 
ruošimą -atšaukti visas savo jėgas iš -Libano, pabijojo,* 
kad kaltais Izraelis nepakeistų savo nuomonės ir neat- . .
- ! , j • t -v i Kai kurte užsrenyte isltaisę ra-:sauktų savo kanu ts Libano. , . L-.;- rf-7 «.,•„% , . - _ , . , . _ „ > seivos,- ’noredartn pas-.vaizduoti,-

Sekretonus Shultz, skrisdamas į Paryžių, žinojo, kad

gų -tiek Lietuvoje, tSek tremty
je, ir atvykęs i ’JAVeš. Todėl’ 
apie toki asmėh’ta tenka rašyti

tym&s '-išreikšti be užgauli ojirrių -

esą, niekieno nebijančiais, -sten-

siu ir dėl šios — ketvirtosios.
Stebina autoriaus ištvermė, 

atkaklumas, įstehgrmas tiek 
•’daug parašyti, '’nors, kaip žino
me, 'da-ugelio borirrių -duomenų,- 
•dokumentų tregajima '-gauti iš 
Lietuvos, ktfri ijiuo kart yra Scr- 
vietų •’Rusi jos okupuota. -I tdme 
yra W4 psl, II t. — 688, TH t. 
— -616 psl. ir IV t. — 792 psL; 
tai iš Viso -2,800 stambaus didu-: 
mo puslapių, betgi mažoku šrif
tu. -NeftScėtaiai didelis pusla-‘ 
pyn'as -nėt-gi raštigam rašytojui, 
•o ką -jaū -besakyki apie generolą’!'

Nep’rikl. Lietuva yra turėju
si 1-7-ka 'generolų, iš kurių tik
tas gcn. 'Raštikis tiek daug pa
rašė. G kiti? Nagi, geri. Kazys 
-Mūs te kis patiekė 126 puslapius.. '

jam nereikės grižti į Libaną, nes paruoštame dokumente' giaSi taip “'‘sumaki” • generolą o kiti lietuvi^ generolai? Argi 
Raštikį, tarsi teliktų grūdų tru- taip nepakentė raštvedybos? Arišdėstyti .patys svarbiausieji Įsipareigojimai. ;

Pranešimai iš Jeruzalės sako, kad Izraelio parlamen-, — - 1 1 :■— , —
tas, susipažinęs su Libano ir Izraelio atstovų paruoštu , dijuoja kiekvieną to dokumento paragrafą. Niekas neabe- 
dokumentu, ketvirtadienio tyte vienbl&šai Jį pi'Mrtiftb.1 joja, fc&fl &nj<fc‘karo jėgos pasitrauks iš Libano, o tada 
Dabar Izraelio diplomatai yra įsitikinę, kad -pasirašytas kraštas išsirinks -naują -parlamentą ir nepriklhusomai 
dokumentas, nors ir ne taikos sutartis, yra tokios pačios tvarkys savo reikalus, be Izraelio, Sirijos, Sovietų Są- 
svarbos ir galios, kaip Egipto-Izl-aelio sutartis. 'Viri š’tu- jūhgoš ar 'Sau^i Arabijos Įtakos.• * • r

gi Nepriklausomos Lietuvos ka
rinė istorija bus parašyta remian
tis e'Iinių ir mažesnio laipsnio 
karių? Gal ateityje bus suras
ta, paskelbta kitų generolų raš
tų? Gal ne viskas žinoma?

Nepamirštini generolo Raš
tikio Inetai: gimęs 1896.1X13 d. 
Kuršėnuose, Šiaulių aps., taigi 
žygiuoja fa’u 87-tūs metus. Ste
bėtiną’! Paskutiniu laiku jo svei
kata kiek Sušlubavusi ir Į jo kny 
'gds ‘‘krikštynas”, Įvykdytas 1983 
gegužės 1 4; šv. Kazimiero pa
rapijos ■'salėj'e Los Angeles, Cal. 
Jis neatvyko, tik pasiuntė Įkal
bėtą garso juostą, atitinkamai 
rengėjams ir kt. padėkojęs.

Margi atsiminimai^ užrašai

Gen. Š. Raštikis knygos pabai
goje paskelbė du puslapiu ant
rašte Mano pasaulėžiūra. Tenai, 

‘ be kitko, skaitome:
'Pirmiausia aš tikiu į Dievą. Ti

kėjimas ir -malda išgelbėjo ma- 
rfe. Aš tikiu šeimos galybe tąu- 

‘ tos ir valstybės gyvenime. Jo- 
s$ją mekykia^ Ijokios, net geriau- 
•Skš, -organizacijos ir jokie auk
lėtojai negali turėti tiek įtakos- 
va&tti ‘ir jaunuoliui, kiek turi 
gera? tėvas ir 'gera motina. Ma
ne imponuoja Lietuvos istorija. 
5ą skaitydamas, štėngiūosi ma
tyti mūsų praeitres Įvykius to
kius, kokie yra buVę realybėje, 
be pagrąžinimu ir be piktos kri
tikos. Didžiuojuosi, kad esu lie
tuvis. Mano tauta yra -nedidelė, 
'bet Morališkai it fiziškai sveika, 
'gabi, kultūringa ir garbinga. Ir 
t. t.

Dirstelkime į paskirus 'knygos 
gabalus, • vietomis pasikalbėki
me. Skyrių pradžiai vartoja mū
sų poetų pasisakymų mintis, reiš 
kia, autorius turi lyrikos jaus
mų. yra švelnus. Psl. 228 po ei
lutėmis neįrašytas poetas, -nors 
vardyne tas puslapis nurodo 
Motiejaus Gustančio pavardę.

19 psl. pripažįsta, kad dabar 
laisvame pasaulyje (tarkime aiš
kiau: pirmoje eilėje JAV-ėse) 
įsiviešpatavusi baimė aukotis. 
Sakyčiau: baimė priešintis ko
munizmui.

(Bus daugiau)

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI

Pagaliau suskambėjo kilpinio styga ft’ tūo 
pačiu metu Jagienka Sušuko:

— Pataikiau, pataikiau!
Zbyška akies fttft'ksniu įsiriogltfrO ankščiau ft’ 

per šakas pažvelgė į vandenį: bebras tai pasi
nerdavo, tai vėl iškildavo, vartaliodamasis ir kar
tais parodydamas šviesesnį už nugarą pilvą.

— Gerai gavo! Tuojau nurims, — tarė Ja
gienka.

Ir įspėjo, nes žvėrelio judesiai lėtėjo li
trukus išplaukė į paviršių išversta pilvu.

— Eisiu paimti, — tarė Zbyška.
— Neik. Čia iš krašto labai gflu 'dumblo. 

Kas nežino, kaip ‘elgtis, bematant nūskęs.
— Tai kaip jį pasieksi?
— Vakavę jis jan bus Bogdarrieces tegu tau 

apie tai galvos neskauda, o nmms la£kas namo.
— Gerai pataikei!

liauja riėPiafe ir kalneliais.
■Bet staiga ji sudavė rankomis per šonus.
— Tai ! — sušuko, — užmiršau strėles gluos

nyje. Palauk.
Ir nespėjus jam pastebėti, kad eisiąs jų at

nešti, ji Šoko kaip stirna atgal ir netrukus išnyko 
iš .jo -akių. -Efoyška laukė ir laukė, net pradėjo 
Puogąstauti. kad taip ilgai negrįžta.

ne

- Kitos merginos bijo ir pažvelgti į kilpinį. 
. su tokia tai nors visą amžių po mišką klajoti.

’ d girdėdama Jagienka nusijuokė, džiaugei a- 
b-; t ntoko neatsakė ir patraukė tuo pačiu 

:<-;i:i per kari-’yuut. Zbyška pradėjo teirautis 
bebro '.atikus, o.ji atsakinėjo, kiek bebrų yra

— Nugręžk mano plaukus, nes ant pečių 
varva.

Zbyška, viena ranka paėmęs už plaukų arti 
galvos, kita ranka pradėjo gręžti, kalbėdamas:

— Geriausia plaukus išpinti, tai vėjas juos 
greičiau išdžiovins.

Bet ji taip Penoi’ėjo daryti dėl to. kad turėjo 
eiti per tankumynus. Zbyška dabar užsivertė beb- 

— Gal strėles pametė ir daba rieško, — pa- Jrą ant pečių, o prieky -ektema 'Jagienka kalbėjo’: 
galvojo, — bet eisiu pažiūrėti, ar jai kas nors 
neatsitiko.

Tačiau nuėjus vos keletą žingsnių, mergina 
pasirodė su kilpiniu rankoje, besišypsančiu ir pa
raudusiu veidu ir bebru ant pečių.

■) — Dėl Dievo! — sušuko Zbyška. — O kaip tu
jį pasiekei?

j — Kaip? Įlindau į vandenį ir tiek! Man ne- 
naūjiena, o tavęs nenorėjau leisti, nes kas ten ne- 

1 žino, kaip ptefukti, greitai dumble tmskęsta.
1 — D aš čia kaip kvailas tavęs laukiau, tu —
' gudruole!

— Na, ir kas? Prie tavęs turėjau nusirengti?
— Tai ir strėlių nebuvai užmiršusi?
— Ne, tik tave norėjau toliau Puvesti.
— O kad būčiau su tavim ėjęs, tai bent dyvų 

būčiau pamatęs. Būtų buvę į ką pasižiūrėti!
: — Nurimki!

— Kaip Dievą myliu, būčiau ėjęs.
— Nusiramink!
Ir norėdama nukreipti kalbą kitur, tarė:

i

— Greitai Macka visai pasveiks, nes žaizdoms 
gydyti "niekas geriau nepadeda, kaip lokio taukų 
gėrimas ir tepimas bebro taukais. Už poros sa
vaičių galės ant arklio sėsti.

=»- Duok Dieve’! ---atsakė 2byska. — 
Laukiu šito, kaip išganymo, -nes man «ėta kaip

— Sunku čia būti? — paklausė Jagiėnka. — 
Kodėl?

— Tai tau nieko Zychas nepasakojo apie 
Danutę?

— Kažką sakė... Žrhau. .. ji tave kankliniu .

— Ji yra mano dama ir mylimoji. Nesakiau 
aš to niekam, bet tau sakau, kaip tikrai savo se
seriai, nes iš mažens esame pažįstami. Eičiau aš 

‘dėl jos ir už devynių upių ir už devynių jūrų, 
į Vokietiją ir pas totorius, nes kitos tokios visa
me pasaulyje nėra. Tegu dėdė Bogdaniece sėdi, 

Į č aš pas ją iskelia'Ušiū. Kas man be jos "Bogdanie- 
,cas, kas -turtai Ir abato ištekliai! Sėsiu, štai -ant 
I arklio ir akimirksniu išjosiu. Taip Pian, Dieve, 
padėk, nes ką prisiekiau — įvykdysiu, nebent pats 
pirma žūčiau.

— -Nežinojau,
-Zbyška .pradėjo jai pasakoti, kaip šu 'Džmūte 

Tynecė šusipažinb, kaip jai tuojau prisiekė ir Aiš
kų, kas Vėlian įvyko kalinimą ir kaip jį Da
nutė išgelbėjo. Jurando atsakymą, atsisveikinimą, 
ilgesį •ht, pagaliau, 'd&aūgSmą. kad Mackai pasvei-

k-Grčiai atsakė Jagienka.

pridengė... žinau! Pasakojo man, kad kiekvienas -atSiSveikilfti Sū Zbyška. 
riteris kažkokius pažadus daro, jog savo damai 1 
ištikimai tarnaus. Bet sakė, kad tai niekas, nes kai 
kurie ir vedę riteriai taip pat kitai damai tarnau
ja... O ta Danutė, Zbyška, kas ji ? — pasakyk!.

Ir prisiglaudusi arti pakėlė akis ir pradėjo 
žiūrėti dideliu nerimu j jo veidų, « jis, nekreip-

tiytų, ką buvo jai žadėjęs. Jo pasakojimas nutrūko 
pamačius tarną su arkliais, belaukiantį pamiškėje. 

I Jagienka tuojau sėdo ant arikTio ir pradėjo

— T^egu tarnas joja su bebru su tavim, o aš 
grįžtu į 'Zgoželicus.

— Tai nevyksi į Bogdaniecą? Zychas ten yra.
— Ne, tėvelis žadėjo grįžti ir man liepė na- 
joti.mo

damas jokio dėmesio į jos trūkčiojantį balsą, 
atsakė:

i . Chic age



VAKARŲ VĖJAI
112 modeinios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
čUajieLoa, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

O

DR. PAUL V. DARGIS 
CYDYTO4AS IR CHIRURGAS 

W«stch*ster Community klinika* 
Medicina* direktorių*

1938 S. Manheim RcL, Westchester, UI. 
VALANDOS: 3—8 darbo dirnomi.

SUSIRINKIMU

TaL: 562-2727 arba 562-2728

Service 855-4506, P*»a 06054 

DR A- R GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

I*EC1ALYB1: AKIŲ te i GOS 

W West 103rd Strwt

Y&ludos pagal susitarizaą-

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na- 
riy susirinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 18 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jaK saleje, 4o00 S. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra svar
bių reiKaių aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgaivis, rast,
—™ ■ —HU-.III ■ m , j

•

Chicagos Lietuviu Našliu Našliukiy Į 
ir Pavieniy klubo susirinkimas įvyks » 
gegužes 13 d., 6 vaL vak., Vyčių sa
lėje, Campbell ir 47th St. Nariai pra
šomi gausiai dalyvauti, nes yra svar
bių reiKaių aptarti *

Pirm. E. McNamee

OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai 
2611 W. 7I*t St T*L 737-5149 

rikfipfi j iria Pritaiko akinius 

ir “contact lenaea”,

AUSTRALIJOS AMŽI
NOJI UGNIS

Or. LEOMAS SEIBUTlb 
INKSTŲ. PŪSL1S IK 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STRfiKT

Lietuvos Dukterų balius
Australijos New South Wales 

Hunter Valley rajone jau tūks
tančiai metų dega 500 pėdų gi
lumoje esantieji anglies klodai. 
Anksčiau buvo manyta, jog tie 
dūmai kyla iš ugnikalnio. Spė
jama, kad maždaug prieš 2000

Otto* telefonas; 776-2816, 
Reėteadlee foMU 446-5341

r L 0 a i D A

Prostatos, inkstų ir ilapmoo

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33/J.g 

Tel (8132 321-4201

’ERKRAUSTYMA1

MOVING 
L«idiin«i — Pilna apdratei 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA kortele*.
R. ŽERKNAS. TaL 925-8861

Apdraustas p*rkraustym*a 
ii Įvairiu atctuoay.

ANTANAS VILIMAS
T te 376-1882 aite 37649M

SOPHIE BARČUS

Kunigas Juozevičius sukaibė- 
| jo invokaciją — maldą. Po ska- 
Į nių valgių, Bronė Stravinskienė

dūmų kalba.

K
J

Į LIETUVĄ?

Lietuvos vyskupai, kurie ne-’ 
seniai lankėsi Vatikane, per pri-Į 
vačią audienciją pakvietė popie- j 
žiu aplankyti Lietuvą. Tai pra-j 
nešė katalikų savaitraštis “Tliei 
Universe”.

Manoma, kad geriausias lai-1 
kas tokiam vizitui būtų 1984 j 
metais, kada sueis 500 metų 
nuo šv. Kazimiero mirties. “The 
Universe” stebisi, jog ne tik 
kad vyskupams buvo leista at
važiuoti į Vatikaną, bet net ir

Š. m. gegužės 7 d- Jaunimo 
centro patalpose įvyko Lietuvos 
Dukterų pavasarinis balius. Ba
lių atidarė Joana Krųtųlieaė- 
Pasveikinusi į balių atvykusius 
svečius anglų ir lietuvių kal- 

Į boms, pasidžiaugė gaurių svečių 
metų žaibo uždegtas medis ga- atsilankymu, kartu pakviesda- 
lėjo pradėti tą ugnį paviršiuje ma prie skaniai pagamintų pie- 
esančiuose anglies kloduose. Ki-i tų. 
tas aiškinimas teigia, kad ang
lis užsidegė nuo sieros piritų ok
sidacijos karščio.

Australijos aboriginal vengia ] ir Dana Varaneckienė, vadovau
tos vietos, sieja ją su tvėrėjui jant Kaziui Skaisgiriui, akorp- 
Bhaiami ir jos žemės tarpiniu-1 panuojant Alvydei Eitutytei, pa
ku Turramulanu, kuris iš tų dainavo šias dainas: Anapus 

žvaigždynų (Brock’o); Plaukia 
} pylelė (J. Švedo); žemaitiška 

AR VAŽIUOS POPIEŽIUS i dainelė, nes žemaičiai antį vadi
na pyle; O gimtinė (Heler’io) 
Tėviškėlė (Br. Makaeino) ir že
maitiškai Pempei — žemaičių 
liaudies dainą. Šią dainą labai Į 
nuotaikingai dainavo. Prie jos 
prisijungė ir vadovas Skaisgiris.

j Nijolė Kupstaitė paskambino 
] pianinu Čiurlionio Nocturną ir 

dar porą dalykėlių. Už gražiai 
padainuotas daineles, publika 
atsidėkojo gausiu rankų plojimu.

Užbaigus meninę dalį, šios 
draugijos pirmininkė Emilija 
Kielienė širdingai padėkojo už 
gausų svečių atsilankymą, pri

buvo leista jiems pakviesti po- mindama, kaid svečių atsilanky- 
. _ - . • i mas ne vienam lietuviui ar lie-

Savo kalboje, lotynų kalba, j tuvei nušluostys gailias ašaras, 
popeižius užgyrė Lietuvos Ka-J 
talikų bažnyčios gyvybingumą, 
pridėdamas, kad katalikai turė
tų turėti pilną sąžinės ir tikėji
mo laisvę pagal Helsinkio susi
tarimą, pasirašytą šv. Sosto ir 
Sovietų Sąjungos. (E. L.)

Asmeniškai iš E. Kielienės te
ko patirti, kad praeitais metais’ 
ir jau šiais metais savo lėšomis} 
palaidojo 6 lietuvius. Bendrai' 
per metus laiko įvairiai šalpai iš_ ' 
leidžiama apie 15,600 dol. ApJ 
moka ne vienam lietuviui ar

RADIJO ŽEIMDS VALANDOS

Šeštadieniai* ir sekmalianiala

Nuo 1914 metųStotie. WOPA - 149® AM 
transliuojamoe ii mūšy efodijeT 

Marquette Parka.

Vedefa — Aldona Devkw
Talrfu 771-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 60829

'Taetuvos Aidai”
KAZt BRAZDilONYTt 

PregrMM*

Kasdien nuo pirmadienio Iki peck 
iMflieoio b:3« vakarn. 

Vitos laldoa ii WCEV stoti**. 
1450 AM.

it Petersburg. Fla.. 12230 vaL p p.
Ii WTO U10 AM banga.

2646 W. 71rt Street

^MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū- 

Lti Jums najudmgi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2457 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

TeL 925-7400

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tet. 5PM400

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonightChicago, Minoa 60621 

Tetet 778-5874
Ex -Lax helps restore your system’s own natural 

rh}Chm overnight Gcjrtly. Dependably. Try it tonight. 
You II hkc the relief in the morning.
ChuuMated E<-Lax is
“The Ovenught Wowder’’

sėkmėm Lietuvos
Stasys Juškėnas

HITLERIO “DIENORAŠTĮ” 
PAKIŠO SUKČIUS

HAMBURGAS, Vokietija. — 
Nuolatinis Stem bendradarbis 
Gerd Heidemann pareiškė su
kviestiems spaudos atstovams, 
kad jis nesirengė daryli ir ne- 
p_.daiė jokios suktybės.

Dirbdamas Stern žurnalo re
dakcijoj, jis rinko u- siūlė įdo
mių medžiagą, kad skaitytojai 
domėtųsi. Jis nieko nedaręs be 
paties redaktoriaus žinios. Re- 
daklor us neturi teisės jo trauk
ei aisakcmyben.

Žmogus, kuris jam pakišęs 
■‘Hitlerio dienoraštį”, vadinosi 
Konrad Fischer. Jis turėjo du 
vardu. Hamburge jis vadinosi 
Fischer, bet Stuttgarte buvo ži- 
iiouias ir kaip dr. Kaplan. Jis 
vadovavęs bendrovei, kuri par
davinėjo įvairius Hitlerį lie
čiančius dalykus. Dr. Kaplan tu
rėjo ryšius su kažkokiu kari
ninku Rytų Vokietijoje.

VOKIEČIAI APIE PADĖTĮ 
PA V. LIETUVOJE

lietuvei elektros ir gazo sąskai
tas, ištyrus, kad tikrai nėra pa
jėgūs sąskaitų apmokėti. Vie
nam lietuviui apmokėjo net 700 
dol. sąskaitą. Chisago j e ir ar
timose apylinkėse turi 700 narių. 
Iš viso Ąmerjkoj'e veikia Lietu
vos Dukterų septyni skyriai. 
Dabartiniu metu savo nameliuo
se išlaiko 4 senukus. Lėšas gau
na iš loterijos parengimų, gegu
žinių ir aukų. Lietuvos Duk
terys, nežiūrint nei jo pasaulė
žiūros, nei- tikybos, kiekvienam 
ar kiekvienai į vargą pateku
siems skuba padėti.

Kadangi balius Įvyko Stanis
lovo dieną, tai visiems Stasiams 
ir Stasėms publika ir solistės su
dainavo “Ilgiausių metų”.

Buvo ir loterija. Bichnevi- 
čįaus prkestrųi grojant, publika 
linksmai pradėjo šokti, o šių ei
lučių autorius išskubėjo namu
čių

Vakarų Vokietijoj leidžiamas 
žurnalas Der Spiegei (1983 m. 
Nr. 16) išspausdino ilgesnį 
straipsnį apie “Partijos daro
mas nuolaidas Katalikų bažny
čiai”, bijant įvykių, panašių

Straipsnis yra paremtas Kau
no seminarijos rektoriaus Vik
toro Butkaus duotu “pasikalbė
jimu”, todėl yra abejotino pa
tikimumo. (E. L.)

— Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojas 
Kapitsa Singapūre pareiškė, jog 
Sovietai imsis visų priemonių 
neleisti Japonijai apsiginkluoti, 
indonezija ir Filipinai taip pat 
turėtų tuo susirūpinti ir remti 
Sovietų politiką. Maskvos ir To
kijo santykiai pablogėjo, kai Y. 
Nakasone tapo Japonijos minis- 
teriu pirmininku.

• Kas ars — nepavargs.

f He Invented, Now Owį 
W The American Dream

I Walt Disney’r Goofy, Burger King, “Toe American Dream' 
eeator Joe Kelly and CoL Sanders play the popular cn 
American Dream game..

ATLANTA, GA-Joe Kelly 
must have remembered his 
childhood trip to the nation’s 
capitol where he learned there 
was an American dream avail
able to anyone willing to 
accept a challenge.

But to be credited with. 
Inventing, and now literally 
owning The American Dream? 
That’s exactly what happened 

unemployed Joe Kelly of 
AttaHa, Alabama.

In ttie process of achieving 
dream he was able to 

acquire right* to the closely 
guarded trademarks of 20 
BUjet U5. corporations. He 
then acquired the registered 
trademark on the phrase *The 
American Dream.*

But to Jo* Kelly It has aS

at getting the rights to ’dk 
tribute the game.

Even that wa* an Ameri 
can dream come true. Tq 
game makers rarely back idee 
for new products from lnd( 
viduals, so it was a million-t* 
one shot that Kelly’s gani 
would even be considered 
Milton Bradley. __

Why did American Exprew 
Burger King, Coca-Cola, Dele 
Airlines, Walt Disney, Exxou 
Ford, Goodyear, Hersheyh 
Hertz, Holiday Inn, Kellogg*! 
Kentucky Fried Chickaa 
Levi’s, Life Saven, Natiom 
Football League, Prudential 
RCA, Slinky and Unite 
States Steel all cooperate?

Game? ThM’s exactly what 
The American Dream i* — 
> Mew board game about 
fira American fr®** enterprise 
system.

^America is ready for the 
*80s, the country is together 
Mow for the first time in years, 
the fulfillment of my dream 
— all this b taking place at 
the same time!” said Kelly, 
l»w an Atlanta resident.

Gne man from Atlanta 
purchased 150 games, wiping 
out an entire store’s supply. 
A savings and loan company 
purchased 5,000 games to 
use as a promotion to lure 
customers.

Milton Bradley, Spring
field, Mass., world’s largest toy 
and game ©onrpany, jumped

of these giant*, there wei 
Joe Kelly*. Charles Goodye^ 
Henry Ford and Mil ton H< 
ghey all struggled to achieve 
their dream*. Colonel Karlam 
Sanders, at age 66 and 
Social Security, had a dreW^ 
and started a successful feo< 
chain, and was Kelly’s maje 
inspiration. Levi Straus*, WJ[ 
Kellogg, Walt Disney, th 
stories go on and on.

Each game include* a bool 
with twenty chapters on ho* 
the American dream wg 
attained by these dreamią 
innovators. <

Just ss in real life, playes 
of The American Dream gam 
can buy a piece of the “RocW 
or Coca-Cola, invent Slinlq 
or Life Savers, or “take i 
flyer” on Burger King Q 
Kellogg stock! 4

WIMUjxh jr- * w "

N
Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID (

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS ER SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2343

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
Tel: 652-5245

fRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Naujienos, Chicago, 8. HL Friday, May 13, 1983



ALTo informacijoje tilpo to
kia žinutė: “Washington Times"! 
kovo 16 d. išspausdino Bui Ann i 
Tuan straipsnį “Lithuania’s les
sons for the West”, kuriame pri 
mena Amerikos Lietuvių Tary
bos pasiūlymu JAV Atstovų Rū-^ 
muose kalbėjusius kun. V. Rim
še!} ir kun. Ant. Zakarauską, ir 
pažymi, kaip negalima pasitikė
ti sutartimis su Maskva, kuri, su
laužiusi susitarimus, okupavo

gistraciją. šALFASS-go> nariai 
tuii bū.i ali.kę mėtinę 1938 m. 
registraciją.

Vyrų individualinės, atviros 
varžyto vyks nuo trečiadienio, 
birže Jo 29 d. iki šcštadien:o, lic- 
’os 2 d. imtinai. Vyrų koman
dinės ir vyrų senjorų bei mo
terų individualinės varžybos 
bus vykdomos penktadienį ir 
šeštadienį, liepos 1 ir 2 d.

Varžybom vyks Illinois uni
versiteto , Circle aikštelėse. So. 
Halsted St. and Roosevelt Pid ,

ItMd. 2wn4 — Pardavlmvi . — N«m«l, lemi — f
UAL ESTATI FOR SALI i RIAL ISTATI FOI SALĮ

Minima- straipsnis, kaip ir ki
ti Bui Anh Tuan straipsniai,, pa
rašytas puikiai. Matosi, kad žur
nalistas naudojo lietuvių duotą 
informaciją ir savo turimą me 
džiagą, pridėdamas trumpus ko
mentarus. Straipsnis iliustruo
tas sulaužyto kryžiaus ženklu, 
dar vadinamu Neronc kryžiumi 
bei mirties ženklu. Šį ženklą 
įvairūs “taikos” sąjūdžiai nau
doja kaip taikos simbolį. Ir dius. 
tracijoje ant to ženklo užrašy
ta “Peace Movement”, nuo ku
rio kreųtąs šešėlis išryškina kū
jį ir pjautuvą...

ALTo informacijoje teisingai 
rašoma, kad Bui Anh Tuan pri
mena persekiojimą kun. Sva
rinską ir smerkia žmogaus tei- 
,šių aktyvistus už tylą. Ilgoką 
straipsnį Bui Anh Tuan baigia 
žodžiais: “Geriausias būdas pa
remti Lietuvą ir atiduoti pagar
bą šimtams tūkstančių lietuvių, 
žuvusių kovoje su komunistiniu 
okupantu, yra iškėlimas tylos są
mokslo”.

Tad kodėl vadinu tą ALTo 
informaciją netikslia? Ogi štai 
kodėl: straipsnyje nėra nė Ade
no žodžio, kad minėti kunigai 
(V. Rimšelis ir A. Zakarauskas) 
buvo ALTo delegacijos nariai. 
Nėra nė to, kaip rašoma ALTo 
informacijoje, kad Vasario 16-ji 
Atstovų Rūmuose minima ALTo 
pasiūlymu, tačiau gale straips
nio rašoma šitaip: “The National 
Executive Committee of the 
Lithuanian — American Com
munity of the USA, Inc...”, etc.

Čia ir paaiškėja, kad žinias da
vė LB žmonės, sąmoningai nu
tylėdami net Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardą ir iškeldami save 
kaip lietuvių išeivijos politinę

NETIKSLI ALTO INFORMACIJA
atstovybę ir informacijos teikė
ją

"The Washington Times” dien
raštis (išeina 5 dienas savaitėje) 
atstovauja dabartinės JAV vy- 
riaurybės liniją, griežtai prie
šingą frontininkų ii- liberalų 
beiii huomenės linijai, kuri nėra 
nei demokratiška, nei griežta 
bendradarbiavimo su Lietuvos 
okupanto vyriausybe atžvilgiu.

Būtų tikslu, jei ALTo infor
macijos tarnyba būtų parašiusi Chicagoje III. 
padėką ir straipsnio papildymą 
į skaitytojų laiškų skyrių, pažy
mint, kad atstovų Rūmų Vasa
rio 16-tos minėjimuose dalyvau
ja ALTo delegacijos, ta proga 
trumpai nurodant kas yra Ame
rikos Lietuviu Taryba, kada ir 
kokiu tikslu įsisteigė, ką nuvei
kė ir k veikia.

Tada ALTo informacijos tar
nyba patekintų savo darbą, ku
ris apmokamas ALTo rėmėjų 
suaukotais pinigais.

D. Tričienė

Smulkesnės informacijos pra
nešiu visiems š. Amerikos lie
tuvių klubams ir užjūrio kraš
tams.

Galutinė dalyviu registracija 
atliekama iki gegužės 31 d., pas 
II-jų PLSŽ-nių Raketbolo sek
cijos vadovą Vladą Plečkaitį, 
šiuo adresu:

dėkoja.
Tautos Fondo iždininko Chi-

11 PLSŽ RAKETBOLO 
VARŽYBOS

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių Raketbolo (Racquet
ball) varžybos bus individuali
nės ir komandinės.

Individualinės varžybos vyks 
šiose klasėse: a) Vyrų atviroje, 
neriboto amžiaus, b) Vyrų sen
jorų, gimusių 1943 m. ir vyres
nių ir c) Moterų, neriboto am
žiaus. Bus vykdoma tik vienetų 
rungtys. Senjorams papildomai 
leidžiama žaisti ir .atviroje vyrų 
klasėje.

Komandinės varžybos vyks 
tik vyrams, neriboto amžiaus. 
Komandą sudaro 5 vieneto žai
dėjai. Galima turėti nedaugiau 
kaip 3 atsagiiiius.

Tiek individualinėse, tiek ir 
komandinėse varžybose dalyvių 
skaičius neapribotas. Komandi- 
nėseva ržybose, kiekvienas klu
bas gali turėti neribotą koman
dų skaičių.

Dalyvavimas yra atviras visų 
kraštų, neabejotinos lietuvių kil
mės žaidėjams, išpildžiusiems

Mr. Vladas Plečkaitis, 4450 Ra
bun Lane, Richmonds Heights, 
OH 44143. Telef. (216) 531-3474.!

Papildomas telefonas: Algi
mantas Motiejūnas (215) 382- 
0973.

Klubams nepriklausą žaidė- cago j e adresas: 
jai ir SALFASS-gai nepriklau-- 
są sporto vienetai, suinteresuo-! 
ti dalyvauti, prašomi kreiptis į ] 
bet kurį šALFASS-gcs sporto! 
klubą arba, titesioginiai, į V. Į 
Plečkaitį ar A. Motiejūną.

Nesuspėjusieji atlikti registra
cijos iki gegužės 31 d., dėl gali
mybių dalyvauti keipiasi Į V. j 
Plečkaitį ar A. Motiejūną.

Paskutiniausios infomacijos 
bus panešta po galutinės daly
vių registracijos.

Lilhuanian National 
Foundation, Ine. 

c/o Pranas Povilaitis 
9050 So. Troy Ave. 
Chicago, IL 60642

nį, gegužės 14 d., 12 vai., Great 
America Savings (buv. Ch:ca- 
go Sa zings) bendrovės patalpo
se, 6201 S. Western Ave. Narės 
maloniai kviečiamos dalyvauti. 
Bus vaišės. Valdyba

AUTOBUSAI KAPINIŲ 
LANKYTOJAMS

Sekantieji skaitytojai pratęsė
• prenumeratas vieneriems mė

li jų PLSŽ-nių Komitetas j įams įr pridėjo Naujienoms pa-

Nuo š. m gegužės mėn. pra
džios Chicagoje kiekvieną sek
madienį ir Memorial Day — pir-, 
madienį (gegužės 30 d.) auto-|

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKTJTM A IS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butu medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. S35,000. Ma
žas imokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laldŪK-į, 
Dirbu ir užmiesčiuose, fr»I», 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
TaL 927-3559

Aukos Tautos Fondui
— Laisvės Iždas

A.A. inž. Edvardą Žitkų įam
žinti Tautos Fonde aukojo se
kančiai :

Po $50 — Mickevičių šeima j 
In, Vincenta ir Jonas Jurkūnai. | 

$25 — Bronė ir Albertas K re-į 
menai.

Po $20 — Oskaras Kremeris į 
ir Stasys Virpša.

Iš viso surinkta $165. Visiems 
šių žaidynių nuostatų reikalavi- aukotojams Chicagos Tautos 
mus ir atlėkusiems dalyvių re- Fondo Komitetas nuoširdžiai

remti:
$20 — Antanas Tamulionis, 

iš Bratenahl, Ohio;
i $15 — Ane Cesna, iš Oak 
Lawn. Ill.;

po $10 — Frank Bastys, iš 
North Chicago, Ill., ir Zigmas 
Gura, iš W. Palm Beach, Fla.; 

j po $5 — J. Baltramonaitis, iš 
f Brighton Parko; Leon Kazlaus- 
>kas, iš Brighton Parko; Vincas 
Į Mamaitis, iš Sunny Hill, Fla.; 
| Aleksas Staras, iš Gulfport, Fla. 
ir A. Vaičiulis, iš Marquette 
Parko.

Nuoširdi padėka visiems.

SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)’ 
Siųsti Čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

busais bus galima lankyti MT. 
Olivert, St. Casimir (šv. Kazi
miero), Holy Sepulchre ir Re- 
surection kapines. Autobusai iš 
sankryžio Western and Tilth Str. J 
kapinių kryptimi išeis 9 vai. ry-| 
to ir kursuos ligi 4 vai. popiet, j 
Iš šios vietos autobusai išeis kas ■ 
30 minučių.

® Dviejų merginų pasikalbė
jimas:

© Žmogus gali išvengti dan
gaus siunčiamųjų nelaimių, bet 
jis negali išsigelbėti iš tų ne
laimių. kurias jis pats sukuria.

s Kryžiuočių laikais gedulo 
snalva buvo raudona.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1. 

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, vl*uomenės> veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A- Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 19($ 
metŲ įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h 
ruairūpininų$8.00•uairūpinimą_______

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik 
Dr4 A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderj, prie nurodytos kainos pri

dedant Si persiuntimo išlaidom*.

F4.00
13.00

F2.06

E
b. XAL8TXD IT, CHICAGO, IE VMM

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62-W METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblHa 
Liability apdraudimas panslnla- 

kams. Kreiptis:

4M5 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775 ;-

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

Dengiame ir taisome visij 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue

- Chicago, IL 60629

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
S10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
Mike Šileikio apsakymu knyga 

“Liuciia” 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

A ve. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
»adėd teisininko Prano ŠULO 
jaruoštą — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
Heists knyga su legališkomis 
ormomU

Knyga su formomis gauna, 
a* Naujienų administracijoje,

TKAMWrSW 
OR 

n«AMNC42'TABLETS 
Au^GY tHJEF 

WSHCmiNGTO 
SMEEZEAT

© 1982 Dorary Laboratories. Division of 
Sando®. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

Pardavimu Ir Taisymas 
U44 Wwt l*th SfTMf 
Tai. REpubUc 7-1941

j™ 1 11

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tai. YA 7-5930

M. ŠIMKUS :

Notary Public ;
INCOME TAX SERVIC1 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr* 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

32M^ W. *5th U

40642, . 424-MM
Stale Farm He and Casva^v Co-P'j

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vah vakaro.

Seštad.: nuo 9 vai r. iki 12 vaL ± 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

ADVOKATU DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
I Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629 

Tek: 778-8000

I
PATS SKAITYK IR DaR K1 

i TOS PARAGINK SKAITYTI
DIENRA1TĮ “NAUJIENOS**

Naujienas, Chicago, S, 11L Friday, May 13, l'9tt


