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- KUR DINGO PETICIJAI SURINKTI 
AjHERIKOS LIETUVIŲ PARAŠAI?

RUSŲ KARIAI, PATARĖJAI TURI 
KRAUSTYTIS IŠ ETIOPIJOS

Rinkėjas prašo padėti visa reikalą išaiškinti 
ir paskelbti visu žiniai

CHICAGA, III. — Niekad toks didelis visuomenės • veikėjų 
skaičius taip ramiai neišklausė Algirdo J. Kasulaičio paskaitos 
apie'Helsinkio aktų svarbą kovoje prieš Lietuvon Įsiveržusius 
okupantus ir prieš prievartinį Lietuvos ir kitų Pabaltijo valsty
bių įsijungimą Į.Sovietų Sąjungą. Ne tik prelegentas Kasulaitis, { 
bet-ir Dr. Kazys Bobelis bei Dr. Kazys Šidlauskas aiškiai nuro
dė, kas jau padaryta ir kaip reikia ruoštis kitai panašiai konfe
rencijai, kuri vyks greičiausiai Vienoje. Jeigu Amerikos lietu-J 
viai veiks vieningai ir jeigu kitos lietuvių organizacijos Amerikos 
lietuviams nekliudys, tai sekančiai konferencijai Amerikos Lie- i 

. tuvių Taryta dar geriau galės pasiruošti. Ten galės patiekti dau
giau kaltinamos medžiagos ir okupantui viešame posėdyje bus 
pasakyta dar daugiau karčios teisybės.

Savo kalboje Dr. K. Bobelis 
užsiminė, kad nei jis pats, nei 
Amerikos Lietuvių Taryba ne
būtų galėjusi išsikovoti teisės 
vykti į Belgrado konferenciją, 
jeigu ALTą sudarančios orga
nizacijos, jų skyriai, jų susirin- 

* kiniuose ir konferencijose pri-, 
imtos rezoliucijos nebūtų siun- ’ žiemą ir vasarą, šaltą ir 
čiamos Amerikos Valstybių pre dieną. Rinkau ir nešiau Margu- 
zidentui, Valstybės Departa
mento sekretoriui, laiškai ir pra 
šymai senato ir atstovų rūmų 
komitetams bei .paskiriems se
natoriams. Be' šių dalykų ALta 
nebūtų tiek daug galėjusi pa
daryti

Paskaitos vedėjas Jurkūnas 
padėkojęs visiems kalbėtojams 
už nepaprastai įdomias infor
macijas ne tik apie pačius Hel
sinkio aktus, bet ir apie pačios 
konferencijos eigą, paskelbė pir 
miausia klausimų ir atsakymų 
laikotarpį, o kai bus atsakyta į 
klausimus, tai tada įeis klausy- 
tojams pasisakyti ir pačios pas
kaitos sukeltais klausimais. Pir 
miausia balso paprašė Lietuvos 
laivės kovų veteranas Pranas 
Būdvytis. Amerikiečiai Jį žino, 
kaip atkaklų kovotoją prieš 
okupantą. Jis kovojo prieš na
cius Klaipėdoje, jam teko pakel.

.. ti. balsą ir kardą prieš įsiveržė-1 
Hus komunistus, o vėHau, kai 
pateko į laisvąjį vakarų pasaulį 
ir Ameriką, tai visokiais būdais 
stengėsi išdėstyti lietuvių pa
geidavimus, norą siekti laisvės 
ir kova prieš okupantą.
_ Aš noriu iškelti viena klau 

simą, — prie stalo atsistojo 
Būdvytis, prisilaikydamas ra
mentais.

— Prašau klausti, — jam at
sakė Jurkūnas.

— JAV keis politika, jei kubiečiai Įkels koją į 
Šomaliją, — pareiškė Cyrus Vance

WASHINGTON. D. C. — Sekretorius Cyrus R. Vance labai 
I rimtai įspėjo Sovietų Sąjungos remiamą Etiopijos vyriausybę 
i del Kubos ir Sovietų Sąjungos teikiamos paramos dabartinei vy- 
I riausybei. Jeigu Eiicpijos karo jėgos įžengs į Somaiiją. tai JAV 
• keis savo politiką dėl ginklų. Somalijai. Iki šio meto JAV nepar
davinėjo ginklų Somahjos vyriausybei, tuo tarpu Sovietu Sąjun- 

į ga, pasižadėjusi nesikišti į .Afrikos tautų gyvenimą, pardavinė- 
Į jo arba davė ginklus Somalijos \yriusybei, o dabar juos jau siun- 
! čia Etiopijos valdžiai.

mikrofono, kad galėtų glausimą 
pasakyti.

— Aš buvau vienas tu lietu
viu, kurie rašė senatoriams lai
škus, prašė komisijas nepritar
ti Lietuvos Įjungimui Į Sovietų 
Rusiją ir rinkau peticijas. Su
rinkau didoką jų kiekį. Rinkau 

‘ šilta

VLIKas, atstovaudamas 
tuvių tautos valstybinės nepri
klausomybės .valia, įkalbėdamas 
Sovietų Sąjungos sukaustytos 
tautos vardu tarptautiniuose 
forumuose, reikalaudamas lie
tuvių tautai apsisprendimo tei
sės vykdymo ir būdamas vienas 
iš Lietuvos valstybingumo ram
sčių, — ryšis ir šiais metais tin 
karnai atlikti savo pareigas. Me 
morandumais ir raštais gins lie
tuviu tautos teises, kur tik jos 

giau parašu, oer amgo ir KiruĮbus pažeidinėjam<)S. Derins mū 
rinkėjų. Nlan nesmapru. gaila ;S1^ veiksnių veiklą, rems moks- 
darbo ir pinigų, laiko ir pas- linminku ir kultūrininku dar- 
tangu. Dabar man labai nejau- |bus< padės

Jie- tą ir rusų ’fantą, jos kalba, apie 
lietuvių tautos aspiracijas ir žiu sirgusio paciento John I

LOS ANGELES. — Vieno vė

Plėšikai apiplėšė 
vyriausia plėšiką

- Spaudos konferencijos atsto
vams sekretorius pareiškė, kad 
Maskva užtikrino, kad dabarti
nė Etiopijos vyriavh^’Hp nesiūs 
savo karo jėgų į Somalijos teri- 

įtoriją. bet jeigu taip atsitiktų,
CRTCAGA. —River Forest, tai JAV bus pasiAiošusios šitą 

priemiesčio policija iržbigė ir iš reikalą tvarkyti is pagrindų. 
. braukė tyrinėjimą įdomios by- Dabartiniu metu, toliau pasako- 
I los, kad praėjusio sausio 6 d.-jo sekretorius Vance, du tūks- 
į plėšikai bandė apiplėšti Chica- fančiai Kubos karių dalyvauja 
i gos kriminalo sindikato vyriau- kovos veiksmuose. Etiopijoje
; šio boso reziedncijos nnnus Fo- taip pat yra tūkstantis Sovietų

čio Petručiui Jis priimdavo pa
sirašytus ir duodavo man nau
jus lapus. Prirašiau aš jų daug, 
keliasdešimt tūkstančių, 
kur tos peticijos šiandien 
tai aš nežinau.

Bandžiau išaiškinti, bet
nesisekė. Dingo ne tik mano pa
stangos surinkti galimai dau
giau parašų, bet dingo ir kitų

bet 
yra,

man

darbo ir pinigu, laiko ir

Lietuvos valstybės nusistatymą Scotty kurį gįnčvtinuoju laetri-L iT> , ' . nrmUb °-.taip tūkstantis Sovietų
^r-e- Sąjungą Jšariu a .n-airiu pats-.radiJo ^Tan'gomTš Tf 

niais. Ir šį darbą reikėtų atlik- 
dar šiais metaisti Elta.

i

Izraelis gina
Pietų Afrika

ku. Pasirašiusieji neduoda man VLIKas ir šiais metais tęs 
ramybės. Kur tu padėjai mūsų šešiomis kalbomis — lietuvių, 
parašus? Kur atsidūrė mūsų anglų, prancūzų, italųį /porti> 
pasirašytos ^peticijos ? Jeigu ne- galų ir ispanų — Eltos informa- 
moki peticijų Įteikti, tai ei jų biuletenių leidimą. Juose — 
riam galui rinkai parašus? Aš J 
nežinau, ką jiems atsakyti. Man 
labai nepatogu. Mano klausi
mas: kur dingo peticijos su ke
liais tūkstančiais parašų? Aš 
prašau Dr. Bobeli ir kitus čia 
kalbėjusius išaiškinti, kur din
go tos peticijos. Margučio Pet
rulis man neišaiškino. Aš ir vėl 
įsitrauksiu Į darbą, bet lietuviš
kame darbe man reikia daugiau

’ aiškumo.
I Vieni Būdvyčio klausimo ne
suprato. kitiems jis atrodė ne 
vietoje, bet dauguma suprato, 
kad ateityje taip peticijų rink
ti ir neįteikti negalima. Būdvy
čiui prižadėta klausimą išaiš
kinti ir paskelbti.

VLIKas ir šiais metais tęs

hi„ , i .‘jm < ..."Būdvytis pradžioje norėjo 
klausti iš vietos, bet kai pajuto, 
kad jo klausimo gali visi nenu
girsti, tai pasirėmė ramentais 
ir pamatu nužingsniavo prie

Vasaro 13 prez Linkolno gimta
dienis: Maura, Raudė, Ugnė: 
Algaudas, Visbaras.
Saulė teka 6:32, leidžias 5:19
Oras: Vėjuota^ ialtax

ypatingai svetimomis kalbomis 
— bus skelbiami Įvairus doku
mentai, bylojantieji apie mūsų 
tautos laisvės ryžtą, apie jai da
romas okupanto skriaudas ir 
apie mums draugiškų kraštų 
prielankumą.

Ir šiais metais tęs savo darbą 
Lietuvių žmogaus Teisių Komi
sija, pirmininkaujama prof. dr. 
D Krivicko.

į VLIKas rinks žinias apie pa-i 
vergtą tautą, ją informuos apie 
dabartinius tarptautinius Įvy
kius ir stengsis aprūpinti tikra 
Lietuvos valstybės istorine me
džiaga (spausdiniais). 5TJKo 

! mintys ir informacija tautai 
I perduodama radijo bangomis, 

STANFORD, Calif. —Hoove-}nes tauta- Mitingai jos jau
no Institucija Stanford© univer ’ minusia karta, nori .r turi pa
ritete paskelbė, kad komunistu j ant. tikr? Detuvos praeit) ir 
visame pasaulyje, 1977 m. prisljsuprast’ dabartb 
kaityta iki 70 milijonų, 5,5 mi-J VLIKas tuoj išleis anglų ir 
lijonais daugiau, negu prieš me I kitomis svetimomis kalbomis 
tus buvę suskaityta. Instituto j leidinėlį apie Lietuvą, šių metų 
dir. Richard Staar priduria, kad J pabaigoje išeis enciklopedinio 
didesnę dalį sudaro Kinijos ko-1 pobūdžio knyga apie Lietuvą 
munistai. Amerikos kompartija anglų kalba (ją baigia rašyti M. 
giriasi turinti 18.000 narių, bet Dranga). Prašytas Stepas Zo- 
Staar tvirtina, kad tas skaičius barakas suredaguoti dr. J. Pa
yra perdėtas. jjaujio knygą apie Sovietų Są^

jungos okupaciją, o Algis Ruk
šėnas — dr. D. Jasaičio knygą 
apie naciti okupacinį laikotar
pį. .

»v ISkllo raikalas painformuoti 
bdfcrtbteėa dfliirWros. pavargo

— Izraelio valdžia pranešė Si- 
locho kaimo griuvėsių kasė
jams, kad vyriausybė pasižadė
jo atšaukta ii SuaariK* vi*u«

CAPE TOWN. Pietų Afrika. 
— Daugumas Jungtinių Tautų 
narių valstybių santykiuose su 
Pietų Afrika elgiasi hipokritiš- 
kai, pasakė Izraelio ambasado
rius Pietų Afrikai Yitzhak Un- 
na, prisistydamas Izraelio finan 
sų minister] Simcha Ehrlich biz 
nieriams Cape Towne. Unna pri 
pažino, kad Izraelis pergyveno 
daug “sąžinės perkratymų” pir
ma negu Įsileido į glaudesni ben 
dradarbiavimą su Pietų Afri
ka. Jis pripažino, kad Izraelis 
nedaug draugų teturi, bet turi 
daug patyrimo su “gero oro 
draugais”, o Pietų Afrika ne
turi nei vieno. Dėlto Izraelis nu 
sistatęs visškai Besidėti su Jung 
tinių Tautų daugumos hipokri- 
tais, kurie su Pietų Afrika po 

! stalu bizniauja, o viešai ją ata- Į 
kuoja. Jo vvriausy 
stybes vadina

T ~ .,/TX lytas tuo metu, kai visa boso,daktaras I^arry P. Mcdonald(D. * v j. .v, . . , . Anthony Accardo seimą šildėsi’Ga.). mediciniški rekordai ro-1 ... .. . i -
do. kad jis mirė nuo apsinuodi-j į T° U53™6 veda pasitarimus Indijos
iimo cianidu, kaip Įrodinėja S’.™ ? Eahformjoje. denyno demilitarizacijai, bet jo
T- ... .. , . x į T (Plėšikai, matyt, per neatsarau-Kalifornijos daktaras Jerrv Le-1 ,

• į’ q tn* 4- 'i +• 4 v TV lTn^ šukele aliarmo w\s. [ .S. Distnkto teisme Dis- 
trikto teisme prieš Dr. McDo- 
naldą iškeltoje S6 milijonų by-i 
loie. Skundėjas teisme liudijo,’ , ’ nebepasumtu namu ruosos da-lL-nrl 1U7/I - *■

rėjų.
Sovietų Sąjungos vyriausybė 

van-

si šteiną 
pabėgo nebaigę “darbo”, 
aliarmo sukelta policija rado iš 
rezidencijos laukan išneštų.

kad Scott prieš savo mirtį 1974 
m. kovo mėn. sirgo širdies py
kinimu (nausea), diarrea, žemu 
kraujo spaudmu — visais ciani
du apnuodijimo požymiais, tai
gi. jei ne Leatrile, esą gal Scott 
būtų dar gyvenęs.

Ruošia Įstatymą 
ginklu kontrolei

sios veiksmai Rago iškyšulio 
iri vandenyse nesuderinami su ve- 

nes i damais pasitarimais. — pareiš
kė sekretorius.

Sekretorius Vance parodė di
delio susirūpinimo Ogadeno sri
tyje vykstančiais karo veiks
mais. Jam atrodo, kad būtų tik 
sliausia, jeigu Somalijos karo 
jėgos pasitrauktų iš Ogadeno 
srities, palikdamos jį Etiopijai. 
Jeigu yra dėl Ogadeno kai ku
rių vietų nuomonių skirtumai 
tarp Etiopijos ir Somalijos. tai 
tie nesusipratimai turėtų būti 
aptarti konferencijose, pasitari
muose ir prieita prie nutarimų 
diskusijų keliu.

Somalijos

bet •

lykų dvi kartono dėžes.
Accardo dėl to incidento po- 

“ Hcijai jokio pranešimo nepa
darė.

Našlė Onassis 
redaktorė

WASHINGTON — Valdžios 
investigatoriai penktadienį pa
skatino Kongresą išleisti nau
jus Įstatymus, kuriais būtų ap
sunkintas šankintų šaudyklių 
Įsigijimas. Teisingumo depar
tamentas tam pritarė. GAO(Ge 

aiT I neral. Atskaitomvbės Ofisas) ybe tokias val-| k. kaJ 1%8‘metais i-]eL 
"nesąžiningomis | . . . , .
n ; -t i stasis įstatymas yra nepakan- ir absurdiškomis , pasakė Un->. ... . .i karnas, nors specialiu nauju is- I * " *

itatymų GAO nesiūlė.

NEW YORKAS.— Jacquelin
Onassis. kuri dėl novelės, kurio--
je Nla^chusets senatorius Ed-j karo jėpOs turėh,
ward M. Kennedy vaduojamas l bati atšauktos (Radono, o 
kaip prezidentas ir suokalbi n’Kubos ir Sajun?Os ka.
nuzudj-tLtaikmys. metė oarbaj^ at5aukt0? jš Etk>piio8.

i Viking Press knygų leidykloje 
ir pasamdyta Doubleday & Co., 
pradėjo darbą kam padėjėja re
daktoriaus Sam Vaughan, kuris: 
yra Doubleday viceprezidentas J 
ir leidėjas. Vaughan atsisakei 
pasakyti, kiek jis jai mokės aL1

.* Ros.

Pakėlė požymi tūk
stančiams ekskariu

WASHINGTON. — Armija (t;mns 
ėmėsi žygių tūkstančius buvu-J 
siu kareivių, kurie buvo paleis
ti iš kariuomenės dėl jų “asme
niškos 
bendro 
leidmo 
galima 
vien dėl mediciniško įvertini- ’ 
mo”, paaiškinama Armijos praj 
nešime. Dėl “asmenškos netvari 
kos” paleidžiami iš kariuomenės! 
be įvertinimo pažymių dėl tokių J 
priežasčių, kaip negalėjimas lai-1 
ku atsibusti, nenumaldomas na-; 
mų ilgesys. lovos flapinimas! •

— Ateinantį mėnesį susitiks
Graikijos premjeras Caram a n- jos pirmininkas Hua Kuofengas 
lis ir turkų premjeras Ecevft. atėjo į Naujų Metų sutikimą, 
Jie bandys aptarti pagrindi- kuriame dalyvavo 10.000 karei- 
nius abiejų valstybių nesusipra- vių ir civilių. Jis laisvai kalhė- 
....... ... josi su kariais ir užkandžiavo.

— Kinijos komunistu parti-

netvarkos”, perkelti iš 
paleidmo į garbingo pa- 
kategoriją, kadangi “ne j 

stigmatizuoti asmenį1

pij minė* ginftdienį.Chicago* meras Michael Ri landi c
Bet jo Žmona jau praeitą panktadle^Į jĮ papenėjo gimtadienio /Mkv", 
nee miesto savivaldybe bus uždaryta. Sveikinama miesto

* * vi Warns XkaplaMama naudingą ėarbą.

Sekretorius pabrėžė, kad Ku- 
* bos nutarimas siųsti savo ka

rius J Etiopiją tolina JAV ir Ku
• bos geresnius santykius. Sek- 
) retorius stebisi, kad šio karo 
t metu susidarė labai nepatikėti- 
nos jėgų koncentracijos. Soma- 
liją remia Egiptas, Sudanas ir 
Saudi Arabija. Kiekviena vals
tybė yra padėjusi Somali jos par 
tizanams išsilaisvinti iš Etiopi
jos diktr- ūros. Tuo tarpu Etio- 
piio« • riausybės didžiausia rė
mėja yra Sovietų Sąjunga ir 
Kuba. Be to, Etiopijos vyriau
sybei padeda Libija ir Izrae
lis.

Sekretorius paaiškino, 
dabartiniu metu Etiopijos 
vos Jauke yra 2.000 Kubos 
rių. o visas tūkstantis yra 
frontėje. Sovietų karių ir 
tarėjų skaičius siekia tūkstan
tį Sekretorius reikalauja, kad 
jie išsikraustytų iš Etiopijos ir 
nasikištų į kitų kraštų vidaus 
reikalus.

kad 
ko- 
ka- 
už- 
pa-

— Rodezijos vyriausybė. nu
tarė šaukti juodukus karo tar
nybon.

’ ’I



džia vis skelbia liaudžiai: k‘Mes stengiasi laikytis principo: Jūs

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
ginkluotų organų kontrolė. Štai * -

| dabar pirmą kartą kariuomenei Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 
jvadovuj. ne kariškis generv-! 
įlas, o civilinis partijos CK sek-’
j retoriiis Ustinovas. Saugumui ■ “Lietuvos Aidas” 40. 6. 17. Nr. 283 deda vedamąjį 
Į— taip pat partijos patikėtinis «DėJ dėtie& 
Andropovas — partijos ausys ir
akys. Surinkta informacija da-! ‘‘Lietuvos Aidas” 40. 6> 17. Nr. 282 (rytinė laida) 
bar transliuojama į partijos apa skelbia ELTOS komunikate “Respublikos Prezidento pa 
rato viršūnes, ten, o ne paties rpi einą Merkys”.
saugumu organizacijoje, daro-> 
mi nutarimai, ir iš partijos vir-! “XX Amžius” 40. 6. 17 Nr. 135 skelbia ELTOS komu 
šūnių Siunčiami įsakymai, nes njkatą “A. Smetoną pabėgo”, 
partija bijo duoti kam kitam
valią. I “Lietuvos Žinios” 40. 6. 17. skelbia ELTOS komum-

Toks visiškas oartiios užsi- kat3 “Antanas Smetona išvažiavo Vokietijon” ir taip pat 
' Merkio kalbos tekstą per radiją. ,

“XX Amžius” 40. 6. 17. Nr. 135 skelbia “Tasso” ko
munikatą apie ultimatumą Estijai ir Latvijai

“Lietuvos žinios” 40. 6. 18. Nr. 136 skelbia ELTOS 
komunikatą apie SSSR kariuomenės įžygiavimą į Latvi
ją

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 20. Nr. 141 skelbia ELTOS 
komunikatą apie atvykimą Į Rygą Višinskio ir į Taliną 

: ždanovo. ‘ ( .
taigi tėra ūktai laiko probie-' “XX Amžius” 40. 6. 26. Nr. 143 skelbia savo kerės

ima, kada šis režimas sugrius, pondento iš Talino pranešimą apie Šaulių Sąjungos už- 
bet tikros datos niekas negali pa- darymą ir kt. 
sakytų jokios racionalios pra-į
našystės neįmanomos. Tai gali ’ “XX Amžius” 40. 6. 17. skelbia Stulginskio ir Gri-

Toks visiškas partijos užsi
sklendimas, visiška, stagnacija, 
reformų baimė, tas supratimas, 
kad režimas, priėjo liepto galą 
idėjiškai, nes nėra jam atsida
vusių, kurie jį palaikytų, nėra 
galimybių jokiai reformai, 
nes kiekviena reforma pavojin
ga režimo egzistencijai, — rodo, 
kad prigyventa aklina krizė, kad 
tik sistemos paviršius dar blizga 
granitiniu monolitiškumu, o vi
dus jau supuvęs.

Taigi tėra tiktai laiko proble- Į

A. ŠTROMO PASKAITA BOSTONIEČIAMS
(Tęsinys)

rinką dolerių atsargas ir dei
mantus, ir Vakarų duona keliau
ja į Tarybų Sąjungą. Ir tai da
roma ne iš kokios geros valios.

Tarybinė “detentės politika”

Chruščiovas į šiuos realisti- šiandien tarybinė valdžia, jei- 
nius žmonių siekius mažai krei-^gu derlius yra nepakankamas, 
pė dėmesio. Kai buvo prastas Į nesigailėdama meta Į užsienio 
derlius, jis. taupydamas užsie
nio valiutą ir nepirkdamas sve
tur javų, kraštui primetė bado 
režimą. Bet dėl to kilo daug 
neramumų, kurie jau galėjo iš
virsti Į plataus masto revoliuci-
ją. Pavyzdžiui, Novocerkaske.į Tarybų Sąjungos detentės po- 
prie Rostovo. 1961 m. darbinin-i litika yra reikalinga ne tik Va- 
kų sukilimą teko malšinti nei J karams apgauti. Pirmoje eilėje 
tankais ir lėktuvais. Bet Chruš-j ji skirta savajai liaudžiai ”ap_ 
čioVb negatyvinis pasireiškimas j monyti”. Mat, žmonės nori tai- 
gana gerai pamokė vėlesnius ta-1 kos. Tai vienas iš fizinio sau- 
rybinius vadus. 1 gurno pagrindų. Ir tarybų vai-į

už taiką! Mes nenorime karo!” 
Vadinasi: Laikykite mus! Mūsų 
nelieskite! O jeigu kokie avan
tiūristai atsistos valdžios prieša
ky, tai, žiūrėkite,—gal tos taikos 
ir nebebus! Taigi, mus palai
kykite!

Tarybų Sąjungos taikos de
klaravimas yra skelbiamas ir 
į Vakarus,. ir savajai liaudžiai, 
o žinios iš Vakarų stengiamasi 
blokuoti, kad žmonių nepasiek
tų jokia informacija, kuri ta ta
rybinės valdžios “taikos sieki
mą” griauna.

Dabar valdžia siekia ‘sambū
vio” su liaudimi, todėl nėra ir 
tokio teroro, kaip Stalino lai
kaisi Komunistinė vyriausy±ė

nelieskite mūsų, o mes neliesime 
jūsų! Viešai žinoma tiesa, kad 
komunistinėje visuomenėje vi
si vagia ir — vogtu turtu dali
nasi. Baudžiamas tik tas ne
mokša, kuris pagaunamas ar ne 
sugeba pasidalinti su kitu. Tuo 
vagystės pakantumu irgi remia
si valdžios taikaus sambūvio su 
savo liaudimi politika.

Bet kiek yra stabilus šitoks, 
“susitarimas” tarp tarybinės liau 
dies ir tarybinės valdžios?

Žinoma, šiandien tarybinė 
valdžia korupcijos būdais perka 
savo krašte socialinę ir visuo
meninę taiką. Žmonės įsigijo 
tam tikrą gyvenimo standartą 
ir atgal žengti nenori. Tokio ir 
dar didesnio standarto siekia ir 
platesnės masės. Tik ar tai pa-

atsitikti labai greitai, ar po 15 niaus apsilankymą pas Merkį ir sovo vedamąjį ^Tauta 
bei 20 metų, bet svarbi pati ga- atspari”

į limybė. Juk per paskutiniuosius
15 metų pirmą kartą susidarei 
stygos, kad šio režimo subyrė-! 
j imas gali vystytis paties režimo 
jėgų veiklos ar vidinių jėgų vys
tymosi pasėkoje. Atsirado vi- 
ninių jėgų, kurios tą režimą ga
li susprogdinti, tad atsiranda ir 
viltis, kad tai atsitiks. Ir tas mo
mentas labai svarbus.

Kas gali būti, komunistiniam
režimui subyrėjus?

“XX Amžius” 40. 6.17. Nr. 135 skelbia Paleckio pasi
sakymą “Laike” dėl įvykių.

“Lietuvos Žinios” 40. 6. 17 Nr. 135 skelbia “XX Am
žiaus” dirželio 16 d. ekstra laidos vedamąjį dėl padėties.

. “Lietuvos Žinios” 40. 6. 18. Nr. 136 skelbia “Į aktin
gą darbą”, kurį baigia: “Sovietų Sąjunga, sąjunga su ku
ria garantuoja mūsų tautos laisvę ir valstybės savaran
kiškumą”.

“XX Amžius” 40. 6. 17. Nr. 135 skelbia Kauno Karo 
Komendanto Įsakymą Nr. 1 paremtą tuo, kas einąs Res
publikos Prezidento pareigas š. m. birželio 16 d. paskel-Kas bus, kai dabartinis Tary

mas grius? Kartais ši problema be valstybes gynimo metą. (Svarbus Dokumentas), tap 
gana klaidingai statoma. Taip, * kad Krašto Apsaugos Ministerio pareigas eina Kar.
kaip ir čia klaidingai kalbama: j vadas Vitkauskas. . <
‘Trisdešimt metų laukėm — ne
sulaukėm, tai jau gal niekad ne
sulauksim...” Tai yra vidinio

“Lietuvos Žinios” 40. 6. 19. Nr. 137 skelbia R. P. Jus
to Paleckio deklaraciją.

^America Is the place that is made 
out of dreams. Ani, UB. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

b Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shires in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bunk

Before you know it, your Ameaecan 
• ni will be a reality. /

E Boadi pay % iatem*. Held to
BiAUjwty < 5 30 th* £.rr
year). Bood» are replaand if kwe, atoleo. 9 • J

Wlwn rwwwi »ey can be cwhed ♦
•t vox bank. Imareat not, to T

siekiama ateity?
Žmonių skaičius Tarybų Są

jungoje palengva didėja, ir ne- 
rusiškųjų tautų gyventojų skai
čius auga, pralenkdamas rusus, 
ir virsta rusų tautai grėsme. 
Na, o ekonominis augimas, ly
ginant jį su ris didėjančiu gy
ventojų procentu, mažėja, ką 
pripažįsta jau ir pati tarybinė 
statistika. Ir tas realus faktas 
daro susitarimą dėl ateities eko
nominių vilčių nepatvariu, nes 
bus ris sunkiau patenkinti žmo
nių pageidavimus. O tada, gal ės 
atsirasti vėl naujų riaušių, rei- 

| kės nuo jų gintis, suaktyvinti 
represijas ar net ir masiškai jas 

Į pavartoti. Na, o masiškas repre
savimas jau yra to. “susitarimo 
su liaudimi*’ žalojimas, jo nesi
laikymas, kuris riaušes gali dar 
labiau padidin fi.

Dr. A. Štromo mintimi, tok
sai ekonomikos nepajėgumas ir 
riaušės gali nustumti kraštą į 
anarchiją. O tada Įmanoma, 

1 kad, ieškodama racionalaus 
sprendimo, į valdymo reikalus 
galinti įsikišti kariuomenė,- pa
šalindama vyriausybę ir partijos 
aparatą, ar įvykiai galį nurie
dėti į Vengrijos sukilimo ar Por 
tugalijo$ peryęrsmo p#, vyzdžiu s. 
Gali gimti ir Čekoslovakijos mo
delis, kai vadovybė susiskirsto 
į du blokus, kaLvieoas ’ va
dinamasis “socializmas su žmo
gišku veidu’* — nušalina komu
nistinius dogmatikus, ir dabar
tinė komunistinė sistema nusto
ja egzistavusi. Artimiausias ga
lėtų būti Ispanijos politinės evo
liucijos modelis, bet dabartinė:

nuovargio logika, o ne analiti
niais pagrįsta pozicija. Lygus ir 
klausimas: kokia ten bus san
tvarka? Girdi, kas tenai pasi
keis Rusijoje? Juk nei ten kada! 
buvo demokratija^___________

Now Beads ma e in lesa than six yearx

“Vilniaus Balsas” 40. 6. 20. Nr, 141 skelbia Paleckio 
ir Krėvės pareiškimą dėl kalinių paleidimo.

“Lietuvos Žinios” 40. 6. 19. Nr. 137 skelbia paleistųjų 
buvo demokratija, nei ten kada -kalinių sąrašą ii mini ^Tėvynės Sąjunga1 Donelaičio 
buvo laisvė, tai nei ten kada ji 9a (Sleževičiaus namuose). i 
bus... i

Ir vėl problema statoma anti- 
podiškai: iš vienos pusės < rfausybei. 
lizmas, diktatūra ir iš kitos — 
demokratija! Ne, taip Rusijoje 
nebus. Nėra iš kur iš pat pradžių 
tai demokratijai atsirasti. Nėra 
tokios politinės alternatyvos tai 
sistemai, kuri dabar egzistuoja.
N ienintelė alternatyva arba po-. “Smurtas bus griežčiausia baudžiamas’1.

“XX Amžius” 40. 6. 21. Nr. 139 skelbia ELTOS ko
munikatą apie politinių kalinių pagerbimą ir deda švie
timo, Teisingumo ir Vidaus Reikalų Ministerių kalbas — 
kurti Lietuvos liaudies respubliką, apie SSSR nė žodžio

*“XX Amžius” 40. 6. 2L Nr. 139 skelbia Dekanozovo 
vizitą Kravto Apsaugos ministeriui ir Krėvė pietus De
kanozovui pagerbti, ir kad Krėvei kaip URM prisistatys 
užsienių reziduoją diulomatas.

“XX Amžius” 40. 6. 21. Nr. 139 skelbia apsilankimą 
pas prezidentą kariuomenės ir šaulių vadovybės ir ta pro
ga pasakytas kalbas.

‘‘XX Amžius” 40. 6. 22. skelbia VRM Gedvilos pareiš 
kimą per radiją, kad “mūsų šalies, esminiai pagrindai te
bėra nepakitę”, kad “raudoniji armija atėjo į mūsų kraš
tą ne mūsų gyvenimo santvarkos pakeisti ar vykdyti aku 
pacijos...”. "

“XX Amžius” 40.6.22. Nr. 140 skelbia apie diplomatinio 
korpuso birželio 31 d. prisistatymą Krėvei, tarp prisista
čiusių buvo ir Pozdniakovas, Noremas, Centoza, Presto- 
nas, Dulongas, Cechlinas ir kt.

“XX Amžius” 40 6. 22. Nr. 140 skelbia Fin. Mhl įsaky
mą, kuriuo draudžiama bet kurie mokėjimai rubliais ir 
červoncais. (

“XX Amžius” 40. 6. 22. Nr. 140. skelbia EETOS.ko
munikatus: Latvijos naujos vyriausybės diklaricfją ir 
Estijos Min. Pir-ko prof. Ulouts kalbą per raciją. ’ *

“Lietuvos Žinios” 40. 6. 19. Nr. 137 ir “Vilniaus BaJ- 
” 40. 6. 20. Nr. 141 skelbia sveikinimus Paleckio vy-

“Lietuvos Žinios” 40. 6. 19. Nr. 137 skelbia, kad sei- 
prezidiumas prisistatė Paleckiui kaip prezidentui 6.

“ Vilniaus Balsas” 4d 6. 2d Nr. 141 skelbia, kad

litinis vaakumas t(tuštuma), ar-: 
ba tain tikra autoritarinė siste-; 
ma, kuri gali pakeisti tą auto
ritarinę sistemą, kuri yra da
bar. Tai gali būti arba kariuo
menės valdydams, ar ministrų 
tarybos (tarybinės sistemos), 
kaip priešpriešos partinei siste
mai, autoritarinė sistema, ar dar 
kokia nors kita grupe kažkokių 
asmenų pasidarys tos šalies vai-, 
dovais. Bet pasikeitimo prasmė 
yra ta, kad žlugs režimas, pagrįs 
tas pasenusia, abstrakčia, vi
siems įgrisusią ir niekam ne
reikalinga komunistine ideolo
gija, kad bus galima pradėti svar 
styti problemas — gyvybines, 
praktiškas, pagrįstas racioną.* 
liais pagrindais, išeinant iš na
cionalinių interesų, o ne iš kaž
kokių ideologinių samprotavi
mų, kurie tebuvo vienintelė ba
zė. laikiusi prie valdžios tą Ma
fiją. kun šiandien stori prie vai- i 
džios vairo. Tai bus ne staigus 
demokratijos įgyvendinimas, o

iawvijwkI ’ vz j U U V • • , 9

vadovybė tam nesirengia. Nors : ,riac,ona^os ideologijos, kaip 
Tarybų Sąjungos šulai supran- • 
ta, kad, valdydami senais me
todais. artėji j anarchiją, bet 
reformom nėra erdvės he pavo

jaus sistemai, ir Brežnevas net 
negalvoja apie jaunesnį pakai
talą. nes tada jaunieji gali pra
dėti aplamai stumti iŠ valdžios 
senuosius. j 1.

Dėl to ortodoksinės sistemos

į režimo pagrindo, laikančio vaL 
j džioje tam tikrą partokratinę 

asmenų grupę, pakeitimas ra
cionaliu autokratiniu režimu, 
sprendžiančiu tikrąsias proble
mas tikrų tos šalies gyventojų 
interesų požiūriu. Tik toks pa
sikeitimas yra vieninteliai ga
limas Tarybų Sąjungoje.

(Bus daugiau) v

(Bus daugiau)
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Kas yra tikrasis Lietuvių Fondo 
sumanytojas?

Kaip žinome, Lietuvių Fon- merikos lietuvių muziejų, kaip 
do organizavimąsi išjudino dr.| tremtinių dovaną Amerikos lie 
Antanas Razma. Spaudoje ir turiains.
kitur jam dažnai priskiriamas Tas Petro Liškaus mUijoni 
ir tokio fondo idėjos sumany- nio fondo pasiūlymas nepraš
iojo vaidmuo arba tos ilėjosljo tylomis nepastebėtas ir su- 
autorv&tė. Teko skaityti spau-j kėlė spaudoje diskusijas v 

kusias daugiausia “Drauge 
1952 metų sausis 7 dienos 1 
n*e numeryje atsiliepė ėikagi

doje jo pasisakymų, kur ir jis 
pats savinas! tos idėjos suma
nymą. \Be t tai neatitinka tik
rovei/-. Fondo idėja buvo spau
doje paskelbta ir išdiskutuo
ta daug anksčiau už Razmos 
“Drauff}*’ pasiūlymą organi
zuoti tokį fondą. Sunku prileis 
ti, kad dr. Razma nebūtų skai
tęs visų tų straipsnių ir nese
kęs fondo klausimu diskusijų, 
kad galėtų dar tvirtinti, kad 
jo fondo idėja buvo nauja tik 
jo išrasta.

Pirmas ir tikras milijoni
nio fondo sumanytojas buvo 
čikagiškis Petras Liekos, bu
vęs Lietuvos kariuomenės ma 
joras. Jis “Drauge” 1951 metų 
lapkričio 27 dieną išspausdino 
rimtai motyvuotą straipsnį su 
antrašte “Ką tręmliniai turė
tų padaryti Amerikoje”. Jis 
siūlė tremtiniams sudėti vieną 
milijoną dolerių ir laikyti jį 
neliečiamą banke. Lietuvai iš 
šilai s vi nūs, jis būtų tremtinių 
dovana jai. Jis pasiūlė ir me
todą, kaip tą suma galėtų bū
ti. lengvai surinkta. Iš to mili
jono- gaunami nuošimčiai, ku
rių pagal to meto bankų mo
kamas normas turėtų sudary
ti apie 25.000 dolerių, turėtų 
būti skirti paremti tremtinių 
kultūrinei veiklai. Tą projek
tu pykdžius, jis tame pat 
straipsnyje dar siūlė kitą trem 
tiniams, kaip tada išeiviai va- 
dinoso, uždavinį pastatyti A-

“Venos

K. Bartkus

ALEKSANDRA NAVICKAITĖ-BODNER Veranda (a tie Į u s)

vaizdas 
vietinės

-.Okupuotos Lietuvos 
gana gerai išpyški iš 
spaudos, čia keletas tų vaizdų, 
paimtų iš jų “Literatūros ir 
Meno”: “Pakanka netvarkos ir pačia

me miestelyje. Ramybės 
kur vyksta dainų 
t i valiai, reikėtų pastatyti ke'e-

pagyvenusiems
(’e n t re nesutvarkyti Į

ft*. X

in. 15,7), o mirimų net Šiek 
■ tiek didėja (1900 m. — 7,8, o 
j 1970 m. 9,6 mirusiųjų lOOOciui 
i gyventojų). Vadinasi, natūra- 

id*’. ^a^'arn^s keliu vežami lus gyventojų prieauglis smar-
rąstai. kiai krinta. Antai 1960 m. jis

[sudarė okup. Lietuvoje 40.874 
.žmonės, o 1976 m. -— jau tik 

kalne 20,321. Sumažėjo daugiau negu 
ventės ir fes-Į perpus, dargi Uetuvoje”.

J. ( Lėnas

kiant didelių dalykų”, kuria
me jis ąepritarė P. Lickms 
sumanymui, pavadindamas jį 
nerealiu ir neobjektyviu, ir jį 
sukriiikuodanuis.

Tų pat metų sausio 16 die
nos “Draugo” 12-me numeryje 
milijoninio fondo klausimu 
pasisakė klevelendiškis A. leš 
mantas straipsniu “Dėl Lietu
vos”. kuriame nagrinėjo Petro 
Lieknus sumanymą, neparody
damas nei jo aiškaus pasmer
kimo, nei jam pritardamas.

Didelio p ritarimo Pel ras 
Liukus susilaukė tų pačių me
tų vasario 20 dienos “Drauge” 
(Nr. 42) iš Vinco . Abramikc 
(Springfield, Illinois) kuris ne 
lik užgiria jo sumanymą, bet 
ir kartu praneša apie Spring- 
ficlde susidariusį išeiviu būre 
lį, pasižadančių tą fondą pa
remti konkrečiomis sumomis, 
būtent; po 100 dolerių Vincas 

h rami kas. Juozas , Končius.-
Zigmas Kasiulynas ir-Augustas 
Kinius; po 50 dolerių. Vincas 
Bakšys ir Kostas Lėlys.

Tačiau taip išjudinta milijo
ninio fondo idėja greit nesusi- 
laukė aiškesnės paramos ir apie no, jį tinkamai investavus, ga-irėjo finansiškai maitinti Bend 
trejetą metų spaudoje nebuvo 
diskutuojama. Tik 195g me
tais Čikagoje įpykusio Kultu-j pasisakė kun. dr. J. Prunskis, nyje “Drauge’ 
ros Kongreso baigiamajame; Vincas Kviestas, Benys BabJ

■<

“Senasis Veliuonos parkas ša u 
kir.si payalbos. Jau nudžiūvo 
lenktašakis gluosnis, baigia nyk tą suolų bent 
ti kiti reti medžiai. Vištos kap- ■ žmonėms,
sto gėles, iš tvenkinių kyšo bu- šaligatviai, kai kurios vietos,pa!

vyzdžiui, Nemuno gatvė, neap
šviestos. Vos prieš kelerius me- 

Įtus pastatyta autobusų stotelė, 
bet dibar

buvo kuklus;x . . tepliotos, murp>nmK)l

Lūs yra jau miręs ir jam jau j 
nebesvarbu, kaip jo idėja da- 
haryra vertinama ar kitiems 
j; / k Iriam a. 
idealistas ir 
fonio idėjos sumanytojo gar
bės daug nekovojo. Bet liesos 
dėlei tenka pabrėžti, kad ne 
kas kitas, o Petras Ličkus pir
mas tą idėja yra paskelbęs. 
Kas nenorėtų lai pripažinti ar 
norėtų šio teigimo teisingumą 
patikrinti, tas gali “Draugo” 
redakcijoje ar kur kitur tai 
patikrinti 1951 metų lapkričio 
27 dienos “Draugo* 277 Nr. 3 
puslapyje.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

336 puslapiais su Žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamarL senos |a 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžių sąrašas. Knygoc 
kaina $6 JO, minkšti viršeliai.

. Penluntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

17M So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Išėjusi spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti Įtakos j kraito politiką. 102 psL Kaina H.50.

Knygos bus ižsiąstos, jei fl.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiustas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
173f So. Halsted St, Chicago, HL S0«08

IM

posėdyje Stasys Gabaliauskas
išdėstė savo milijoninio fondo Tuo metu fondo klausimas iš- 
projektą, kuris iš esmės nesis
kyrė nuo Petro Liškaus tokio.,«>- 
fondo principų. Būdamas eko- [ dyboje buvo inž. dr. A. Nas- 
nomistas; jis įrodė, kad lietu- vytis sudaręs vadinamo Gele- 

| viai išeiviai ekonomiškai yra žinio fondo projektą, pagal ku 
j pajėgūs lengvai sudėti milijo- rį turėjo būti sutelktas ir lai- 
i ną dolerių ir pateikė apskai-Į komas nejudamas kapitalas, iš 
čiavimus, kiek iš tokio milijo-; kurio gaunami nuošimčiai tu-

1960-ji metai buvo lemiami

judėjo dviejose vietose. Vie
nas judintoju ALB centro val-

Įima būtų gauti nuošimčių lie- ruomenės veiklą. Greta to dr. 
t aviška j ai veiklai. Diskusijose Antanas Razma savo straips- 

iš naujo iškėlė 
milijoninio fondo reikalingu
mą, sutelkė būrį jam prita
riančių draugų, daugiausia gy-SL Gabaliausko projektui. Taipe. įju/jcalui. j. iianuu viacTU^U, netiltai ciuoia į, J"

? tam sumanymui kongresas pri- dytojų, pasižadančių tam fon
dui aukoti po tūkstantinę ir 
sudariusių milijoninio fondo 
projektą. Suderinus abu pro-

tarė ir jį užgyrė.
Po pusės metų, tam reika

lui toliau nejudant, Rašytojų 
Sąjungos pirmininkas Benysj jektus. atsirado Lietinių Fon-4 
Babrauskas paskelbė “Drau-į das. 1
ge’ straipsnį, jau dabar kai-1 ši milijoninio fondo vysty 
tindamas^ kodėl niekas nesi-! mosi apžvalga rodo, kad tokio 
2’ū.pina to Kultūros Kongreso ~ 
nutarimo įvykdymu. Jo griež
tas tonas susilaukė neigiamos 
reakcijos. Viename kitame

i ją baisu ir 'pažvelg- 
išdaužyti, sienos iš- 
viduje šiuklynas...

vidur. Trakų mokyk
los mokytojai pasakojo, kaip 
rugsėjo 1-ąją po pamokų Į mo
kyklą atėjo grupė tėvų su gė
rimais ir užkanda. Teko išger
ti su jais čia pat, klasėje... Jei
gu mokytojai išgeria su rašyto
jais ir muzikantais, kodėl jiems 
neišgerti su paprastais žmonė
mis? — galvoja sau pilietis ir 
visų bedros šventės proga neša 
i mokyklą degtinės arba konja
ko buteli. Taip jis supranta mo 
kybojo pagerbimą, ir iš tiesų ne 
jo čia kaltė.”

“Gyventojai yra pagrindinė 
visuomenės gamybos jėga. Nuo 
žmonių skaičiaus, amžiaus, už
imtumo labai daug priklauso 
sukuriamų materialinių verty
bių apimtis, o kartu ir jų pačių 
materialinė gerovė. Kaip jau ne 
syki rašyta spaudoje, Lietuvo
je susiklosčiusios gyventojų 
prieauglio tenedencijos nėra 
džiuginančios: gimimų mažėja 
(jei 1960 m. 1000-čiui gyvento
jų teko 22,5 gimusiųjų, tai 1976

Kriaučeliūno premija 
eina V. Nakui

Eugenijaus Kriaučeliūno jau
nimo premija paskirta Viktorui 
Nakui už geriausiai reprezenta
vusi Lietuvą ir lietuvius 1977 
metų laikotarpyje visuomeniniu, 
organizaciniu ir politiniu požiū
riu. Jury komisiją sudarė: kuu. 
Pranas Garšva (pirmininkas). 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininkė Gabija Juo
zapavičiūtė (sekretorė), Irena 
Kriaučeliūnienė, JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė 
Birutė Zdanytė ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės jaunimo 
reikalams vicepirmininkas Ro
mas Kasparas.

WASHINGTON. — Kongre
sas tvirtina, kad baigimas pri
verstinos kareiviavimo prievo. . 
lės ir JAV ginkluotu pajėgu 
1971 metais perleidimas iš sa
vanorių sudarytai armijai. Jung 
tinių Valstybių Iždui kaštavo 
§18.4 bilijonų daugiau. Bet Ap
saugos departamento sekreto
rius John White patikrino, kad 
ta suma yra “mažų mažiausiai 
$3.7 bilijonais perdėta”.

3 Kai negyvas nusilvelka, gy
vas apsivelka? (Kailiniai)

SAVO AURA
Oasariolb'-TOSIOS PROGA,

Gmi ĮVERTI H u.
DIDUMA TIKSLO,

KURIAM D! SKIRIAMA.

LIETUVOS LAISVĖ’

Visos Vasario 16 dienos sukakties 
proga renkamos aukos privalo būti 

- . f i
i tokiu adresu: Lithuanian American 
Council 2606 West 63rd St.. Chicago, 

III. 60629

fondo idėja buvo paskelbta be pasiųstos Amerikos Lietuviu Tarybai 
veik dešimtmečiu ankščiau, ne 
gu ji buvo dr. Razmos ir kitų 
realizuota, sukuriant Lietuvių

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
. Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jucruis Kapa^Inskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
diiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juosai Kapačlnskatr fiEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
(yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra .Amerikoje beisi- 

kttrian&o ir patvariai įsikūnisio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 paL Kaina 7 doL

ČIKAGirrtS ISPOD11AI KOMUNISTŲ PAVERGTO, LlETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
liversts į anglų kalbą.

NU ŽoUanko SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intujdsto Ir agitpropo propaganda bed 
ūfaaaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prtrf. p. Pakirkiu, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsų ledinį 
Kaina SX "

Vincas tarnams. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTtJt, 
} Mpct Kaina ŠUO. t.

jha tr kiti laidiniai yra grunanS
NAUJIENOM, 1737 Sa. HALSTED ST^ CHICAGO, TLU MBS 

f ralaMamla arVa afaataM paW Ir prlda4awf
Sr pJalfdae ^eHaMą.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.5G

Dr. Juctss B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos isterijos 
m n tranks nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
□sL, kainuoja S2.00.

Dr. Juciai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaine $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangum* šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
titas knygas gan m a įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

173? Seatk Habrted Street, Chiexgo, HL 88SS8

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

straipsnyje buvo pasisakyta fondą. Iki šiol nežinoma, kad 
neigiamai dėl jo argumentų ne! kas nors anksčiau už Petrą 
realumo. i Ličkų ją būtų iškėlęs. P. Lič-

SAL
Chicago, III. 606081800 So. Halsted St

TURINTI DIDELES ATSARGAS

1
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Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Berną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VTBNTSO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENTF’ ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSLA DOVANA 
Naujienos* fallma jauti puikiu knyęy, kurios papuol bot kokią 

knvąv rplntą ar lentyną.
Altkwndras Pakalnllklt, MES GRJŽTAME, Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų tprašynuri, įkaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S3.

A. PakalnHkli. METAI PRAEITYJE, Netolimų Įvykių prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje fr Vokietijoje aprašymai, ruaklrr 
tyti į 12 dailų. 296 psL. kaina S3.

Dr. Kazyi Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ū tomas Gra
žiai* viršeliais. 336 psL Kaina 36.00. Minkštai# viri. 15.0B

Prer. vrcl. Blrffik., SENŲJŲ UETUVIIKŲ KNYGŲ ISTO-
R U A, I dalis. 208 psL. Įrišta — 33,00, minkštais vir
šeliais — 32,00; n dalis, 225 psL, įrišta — 13,Ct. minkš
tais viršeliais_____________________________________S2.0E

Monrfltas Toma* — TirrutUwkx, LIETUVUKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvoj .apskritys su Įdomiais aprašymais. Iliu
stracijomis Ir dokumentacija, 336 psl., kaina 36.

P. KaslOnat, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuve* 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atidmlnhaad 
170 psL______________________________________ SXM

M. GudalH, POVILAS MILERIS, biografljoa bruožai 23) 
puslapiai______________________________ __ OJ*

Knygas užsakant reikia pridėti TS et. pašto Illaidoma.

NAŪJIKNOS,

mu Unpom! jfis? pMgxI lt- 
Dėka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės apskaito® 
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,
Įsteigta 1923 metala. Tat 421-8070

Įatalgoa pietuose Bernai automobiliams paatatytL
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Klausimus reikia gerai išsiaiškinti

Žiema miške

VASARIO 16-JI AR KARAUAUS KARŪNA I žesnių jų trupmeninių sukakčių
paprastai jau nešvenčiamą.

Per daug istorijos įvykių ne
suidealinant, reikia pastebėti, 
kad Mindaugas nebuvo lietuvių 
tautinis didvyris, o daugiau tik 
ambicingas ir karingas valdo
vas. Jis savo draugus bei gi
minaičius kovose išžudė ir išvai
kė ne t:ek siekdamas Lietuvai 
gero (tada tokiomis sąvokomis 
dar nebuvo mąstoma), o tik as
meniško garso ir galybės. Jis 
ir krikštijosi politiniais sume
timais. Už kalavijuočių jam iš
rūpintą karūną jis sudarė su 
jais sutartį, atiduodamas jiems 
didelę žemaičių dalį ir kai ku
rias kitas Lietuvos žemes. Lai
kydamasis tos sutarties ir ordi
nui besigerindamas, jis neparė
mė žemaičių ir prūsų jų kovose, 

| jiems besiginant nuo vokiečių

Kai kas ėmėsi rūpesčio, o kai ną po kitos nukariavo tas kuni
gas ir spaudoje rašo, siūlydami gaikštijas. Jų valdovų dauguma 
paskelbti šiuos metus Mindaugo žuvo kovoje su Mindaugu, arba 
karūnavimosi sukaktuviniais me buvo iš savo žemių išvyti, o kiti 
tais ir Lietuvos nepriklausomy-! jų išsiųsti į Gudiją, kad ten jie 
bės atstatymo dieną — Vasario i nukariautų sau žemės plotą ar 
16-ją užleisti Mindaugui, nes' mieste ir pasidarytų jų valdovais, 
šiais metais sukanka T& metai. Taip Mindaugas tapo visos Lie- 
kaip Mindaugas apsivainikavo lutos valdovu, ir 1236 metais 
Lietuvos karalium. O karaliaus'jis jau vadovavo visų lietuvių 
karūna juk tai labai svarbus jėgoms prieš kalavijuočių orde- 
ivykis — svarbesnis už tautos n3 te mūšyje ties Šiauliais ji su- 
lepriklausomybės paskelbimą, mušė, 
vykusį tik prieš 60 metų.

Tiesa, reikia sutikti, kad šalies 
valdovo užs:dėjimas karališkos jj^uolė^ir'apsup^jį' u&idari^i 
karūnos nėra eilinis įvykis, ypač Vorutos piivje. Nedėdamas 
jei jis visoje tautos istorijoje bu, jų atrnušti, jis pasiQlė vokiečiu 
vo tik vienintelis. Tačiau Min- ordinui taikytis> pasižadėdamas 
daugo istorinė reikšmė nėra jo lirįj^tytis. Kalavijuočių ordinas 
karūnos užsidėjiinas ir karaliu
mi pasivadinimas. Istorijoje jis 
daugiau vertinamas dėl to, kad Ir lsrupino 1S popiez!aus jam iw 
j:L!.STV^.^nkaS. !“ėrnė ir tU?‘raišką karūną, kuria jis buv 

beveik visas Lietuvos žemes ir11253 metais 
tuo budu sukūrė Lietuvos vais-- 
tybę.

Pradžioje Mindaugas buvo tik Ida sukaktimi. Bet, kaip iš pa- 
| vienas iš daugelio smulkių ku- tyrimo žinome, apskritai tolimų 

nigaikščių, savarankiškai vai-1 istorinių įvykių sukaktys šven- 
inčių savo kunigaikštijas. Jo.Čiamos kas šimtas .metų ir dar

-įkas pusė šimtmečio. Tačiau

Bet Minrfaugas vis dar nebu
vo labai galingas kunigaikštis. 
Susijungę jo priešai sutartinai

I priėmė tą pasiūlymą, suorgani-[ pavergimo. Kai žemaičiai nar- 
zav,° j°.ir i° šeim?® kri^tyQas šiai kovėsi su kryžiuočiais ir ka 

■ ir išrūpino iš popiežiaus jam ka-. [avijuoėiais, ir juos sumušė dau- 
būdu i ^ena valstybe suiuncė 7^- 7"” ~ ""'° gelyje mŪšių’ Mindau§as P^1’

;« t • . • • p’pkiecių vyskupo apvainikuotas iįko nuošaliai nuo jų kovų, lai-

Turime po ranka visus marijonų samdyto politikos 
specialisto rašinius, sėjusius brežnevinę propagandą lie 
tuvių tarpe. Ten yra ne tik jo paties rašyti įžanginiai, bet 
ir.kitų atsiųstąjį medžiaga. Turime plaukus statančius 
pranešimus iš New Yorko, kuriais nepatyrę skaitytojai 
stumiami didžiausian nusiminimam Norėjome juos pakar 
toti, kad skaitytojai prisimintų, kas buvo pasakyta apie1 
Helsinkio aktus politinių mūsų “specialistų” ir kaip neju- stengiasi svetimų idėjų atsikratyti 
čiomis dalis lietuvių nuslydo komunistinės propagandos 
pravažomis.

Bet Chicagoje skaityta Algirdo J. Kasulaičio pas
kaita ir paties Dr. Kazio Bobelio paskelbti Helsinkio ak- i 
tų interpretacijos pavyzdžiai ir Belgrado konferencijos 
eiga aiškiai parodė, kad galima apsieiti ir be minėtų “spe 
cialistų” paskelbtų propagandos minčių. Gražiai viską 
interpretavo Dr. Kazys Šidlauskas, kalbėjęs be jo jokio 
rašto, bet jis turėtų paskaitoje padarytas pastabas sura
šyti ir išsiuntinėti visai lietuvių spaudai, kad atspausdin 
tų, o radijo valandėlėms, kad pakartotų.

Mums džiugu, kad Naujienos Helsinkio aktus pasi
rašiusių žmonių nevadino išdavikais, nevadino jų Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų pardavikais, kad pasirašiusių 
pareigūnų nevadino Judomis ir netvirtino, kad tie Euro
pos valstybių vyrai namo parsivežė Judo gautus skati
kus. Būtume ir mes skelbę, jei būtume metę pardavimo 
susitarimą arba būtume galėję patirti, kas ir ką pardavė 
ir kiek už pardavimą gavo. Prašėme, kad mums parody
tų pardavimo dokumentą, bet apie atsakymą tokiam klau 
simui niekas nieko negalvojo. Klausėte, ar Amerikos pre
zidentas, gynęs pavergtų lietuvių teises, galėjo parduoti, 
kas jam nepriklausė? Bet ir į šį klausimą nebuvo atsa
kymo. Kiti skelbė žinias, nepatikrinę faktų, o Naujienos 
to nedarė. Kiti nepatikinno, iš kur ir kokiais keliais Ame
riką pasiekė brežnevinė propaganda, bet Naujienos tik
rina. Brežnevinės propagandos srauto metu mokėjome 
atskirti pelus nuo grūdų, lietuviams tos propagandos ne- 
grūdome ir vienybės nėardėme.

Tuo tarpu, surinktos brežnevinės propagandos ne
panaudosime, nes atrodo, kad galėsime apsieiti ir be Įro
domos medžiagos. Žinome, kad lietuvių tarpe pasiliks 
vienas kitas brežnevinės propagandos įtakoje, nes jis ne-. 
turi reikalingos pilietinės drąsos pasiskaityti Naujienas, ceremonijų viešai bus priminta, pakartotą ir net pagalba laikytis?

33 nuopelnas buvo tai, kad jis vie-

Bet didelė lietuvių dauguma jau mato padaryta klaidą ir

725 metai nuo to istorinio įvy
kio galima laikyti jau šiokia fo

/kydamasis su vokiečiais sudaly
tos sutarties. Ir tik pora metu 
prieš savo mirtį Mindaugas su 
savo kariuomene išžygiavo drau 
ge su žemaičių kunigaikščiais 
prieš kalavijuočių ordiną. Tokiu 
savo laikymusi Lietuvos priešų 
atžvilgiu ir išsižadėdamas savo 

| tėvU tikybos, jis sukėlė prieš sa-
pasiųsta jagu nepajėgia prisilaikyti Helsinkio aktų. Taip Lrie Xf ft “į

pa pasakyta, kad Helsinkio aktai visiems privalomi, nie- šeimą ir apsikrikštijusius Min- 
kam nepadarytos jokios išimtys. Nei viena valstybė — daugio artimuosius. Taip neli- 
didelė ar maža, galinga ar beginklė neturi teisės laužyti ko nei karalystės, nei karū- 
pagrindines žmogaus teises. Pirmieji rusams šį reikalą 
priminė amerikiečiai, o vėliau visa eilė Europos valsty- 

__ A _____ •• •<».. , .

i kam nepadarytos jokios išimtys. Nei viena valstybė —
Pati Amerikos Lietuvių Taryba, ilgus mėnesius šiuo 

klausimu pasyviai besilaikiusi, šia kryptimi sujudėjo. Ta
rybos nariai žinojo, kas darosi ir suprato, kuriais sume
timais lietuviams buvo prievarta grūdama brežnevinę 
Helsinkio aktų interpretacija ir ėjo savo keliu. Ji sugebė 
jo ne tik pasinaudoti tais aktais, net pajėgė ir savo atsto
vą pasiųsti į Belgradą patarėjo titulu. Patarėjas buvo 
geras. Jis davė naujus patarimus Washingtone posėdžia- 
visiam Europos saugumo ir bendradarbiavimo komite
tui, o vėliau jis patarinėjo ir sen. Robert Dole bei amba- 
sadoriui Arthur Goldbergui, ką vertėtų viešame pienu-į arta Kurioje kitoje komunistų pavergtoje Rytų Europos svarbūs istoriniai j^kč., h-ari
mo posėdyje atvykusioms sovietų atstovams priminti, j yalstybėje. Belgrade paaiškėjo, kad Maskva ne tik nega-Įtiškai apie juos kalbant,’negali- 

šių metų vasario 5 dieną Chicagoje skaityta Kasulai-i’i primesti suvažiavusiems 34 valstybių atstovams savo Ima jų svarbą sumen kinti

nos, nei karališkos, dinastijos, 
nei jo įvestos krikščionvbės Liė- 

^. pradedant No^gija L- baigiant Danija? Visi pak- “ SS

:ause Voioncoxo tokių klausimų, į kuriuos jis nepajėgė nebesuranda ir jo sostinės Vo- 
’ rūtos, ir abejoja, ar jis is viso
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ant greitųjų sugalvoti atsakymą. I rūtos, ir abejoja,
Belgrado konferencijoje nustatyta, kad nei Brežne-jsostmę turej°-

vas, nei Voroncovas nėra visagaliai, ir kad niekas Belg
rade jų taip labai nebijo, kaip jų bijo Sovietų Sąjungoje

Pirmosios Lietuvos valstybės 
sukūrimas ir jos sutvirtinimą., 
karališka karūna yra mums 

ir kri-

i ar 
juos subanalinti. Bet, antraip 
vertus, neturime pagrindo ir 
jų egzaltuoti. Į istorinius ny
kius reikia žiūrėti su istoriniu 
tikruma ir jų svarbą vertinti re
alistiškai. Bet karūnos sukak
ties niekas istoriškai nesuriša su 

malonius klausimus. Belgrade buvo priimta tokia die-‘vasario 16-sios dienos data. Jei 
notvarkė, kokios dauguma norėjo. Ten buvo svarstomi !?°,n,?a ^ur1;. norl.^kių. !u’ 
visi klausimai kurie sužimėti Helsinkio aktų “pintinėse”. Į kankalai'Senų™Is?dXi'i?ivy- 
Teri buvo įskeltas ir Lietuvos pavergimo klausimas, nors 'kius prisimenant, nėra jokio Pa- 
Voroncovui jis btivo labai nemolonus. KonferencijojeIgrindo sumenkinti ar subana-

čio paskaita pravėrė akis daugeliui .lietuvių visuomenės | dienotvarkės arba nustumti vieną klausimą į konferen
cijos pabaigą, o vėliau neturėti laiko tam klausimui rim
čiau apsvarstytu Belgrade paaiškėjo, kad kitos Europos 
valstybės, didelės ar mažos ir vidutinės, nekreipia į sovie 
tų šantažą net if tuo atveju, kai rusai grąsina išeiti iš 
konferencijos ir nekreipti dėmesio į keliamus jiems ne-

veikėjų. Sutraukti tokį gausų susidomėjusios visuomenės 
būrį Į Lietuvių Tautinius Namus ir išlaikyti juos ten iš
tisas keturias valandas trijų paskaitininkų kalbomis^ 
paklausimais ir diskusijomis — tai didelis dalykas. Rei
kia turėti galvoje, kad sekmadienis buvo šaltas, miestas 
apdrėbtas storu sniego sluoksniu, privažiavimas sunkus, 
o vis. dėlto prisirinko pilna salė. Reikia neužmiršti, kad 
tą pačią dieną Chicagoje vyko populiariausio lietuvio so
listo pagerbimas, į kurį jau prieš kelias savaites buvo par 
davinėjami bilietai. Susidomėjimas paskaita ir noras pa
tirti tikslesnių žinių apie netolimą praeitį vertė lietuvius 
pakęsti šaltį ir pasiaukoti, kad patirtų, kas iš tikrųjų at
sitiko.

Visi kalbėtojai pripažino, kad Helsinkio aktai yra 
svarbus mūsų laikotarpio dukumentas. Visi žinome, kad 
tai nėra tarptautinė sutartis, bet kiekvienam buvo aišku, nisitirie propaganda. Belgradan suvažiavusieji nekreipė, 
kad pasirašytas dokumentas įpareigojo kiekvieną pasi- jokio dėmesio į brežnevinę propagandą, bet darė tokius: °eriausiP galvijų kaimenes, 
rašiusios valstybės atstovą prisilaikyti dokumento “pin-1 nutarimus, koki buvo reikalingi Į , --------~
tinėse” nurodytų krypčių. Vargas tam atstovui, kurio] Belgrado konferencija atmetė brežnevinę Helsinkio rikZs^mokslini^urLou^ 
valstybės nurodytos krypties nesilaikys. Jam tai be jokių aktų interpretaciją, tai kuriam galui lietuviai turėtų jos bn^LmnonoTo medalį už che- 
Aoromn'ni'in viošai bus nrirninf.a. na karinta' ir net nacralba laikvtis? J mijoje padarytus isradrmns

paaiškėjo, kad jie bus keliami ir sekančioje konferenci
joje. Jie turės būti išaiškinti, dar prieš Europos taikos 
konferenciją.

Nustačius šiuos faktus, aiškėja, kad brežnevinė Hel
sinkio aktų interpretacija buvo paremta grynai komu-

Tinti ietuvos nepriklausomybes 
jau 60 metų švenčiamos šven
tės.

(Bus daugiau)
— Somalija skundžiasi, kad 

sovietų sprausminiai lėktuvai 
degina miestus, kaimus ir žudo

‘Tik pradėjus rūpintis išvykimu i Ameriką doku- su geru saw draugu Mark Perakh ir paslapčiomis su- 
mentais, pirmaiusia buvau iškviestas į KGB. Išsipa- siskundė, kaip jis visą laiką buvo užimtas, ir, kad esąs 
šakojus visus norus ir tikslus, dokumentai buvo tuojau begalo pavargęs. Tie L’ŠA lankant ištaigas, jo many- 
prižadėti, bet tik su tam tikromis ir būtinomis sąlygo- mu, jam grėstini pavojai, buvo lygu tik naktiniams 
mis. Žinoma, kaip komunistų partijos narys, tų saly-, sapnams. Visur laisvai ėjo ir viską galėjo fotografuo- 
gų neišpildyti neturėjau teisės. Nuo čia ir prasidėjo f ti ką tik norėjo, 
mano smegenų plovimas ir visokių prievolių į galvą 
pumpavimas. • • « i • •> •. laisvai įplaukti Sovietų Sąjungos jūrų laivams, jų Jū-;

Visokiais klausimais buvo patikrintas mano, kaip rininkai galėjo išlipti j kiekvieną to Uosto mieštu ir

mas. Vėliau buvau iškviestas į labai iškilmingą saugu- rjkos krantan buvo išlipę daugiau kaip 25.000 rusų jū- 
mo ofisą, kuriame buvo matoma įvairios rūšies elekt- rininkų. Kiek iš jų buvo KGB agentų, Amerikos sau- 

. .. ..... ... ... . rnt. _ ___ • Toninių prietaisų su begalybe mirkčiojančių šviesiu- gumas nepajėgė nustatyti. Pilna ju buvo ir dabar yra„ Amerika B „ kWp pnklK®. KGB .r GRt M.gumo ir Mmažts„iu ,kaičinmi mygtnkl!. Ip bu,,.,! Lkviep^em.ktinLne k.ube, „X
PU) persoaa ui. naujo apklausinėjamas ir primygtinai įtaigoja- nnt ar tas klubas yra liuksusinis, ir kokios ten kainos.

Nebus suklysta jei pasakysime, kad šiandien Jais mas kokias pareigas šioje mano kelionėje aš, kaip ko- Ten kur geriama* brangiausi gėrimai ir kur maišosi 
visokio plauko gražuoli, gerokam skaičiui rusų jū- 
rininkų, dolerių netrūko ir netrūksta. Amerikos sau
gumas tą puikiai Žino, bet rieužgaurfant cteterttės prin
cipų, jis nieko padaryti negali.

Slapias telefoninių pasikalbėjimų klausimas

Dauguma Amerikos ilgų distancijų pasikalbėji
mų vyksta mikro-bangomis. Tokių baugų komptčkse 

• tolimame vienos krypties pasikalbėjime, trumpų, ban- 
Kai tfk:šis “nekaltas” mokslininkas atvyko i USA,’ «a,i dau®bė vienų

laiku
pamatė viską, ką jis privalėjo pamatyti. ’

Grįžęs atgal į Sovietų Sąjungą, jis vėl susitiko
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kas komerciškas įstaigas, jų spaudos žurnalistus ir ki- 
t tus visus jų reprezentantus, visur tiesiog perpildyta 
' komunistiniais šnipais. Nuo 1972 metų, tai yra nuo dc- 
I tentės pagimdymo pradžios, sovietinio bloko tarnau- 

%, apy tikrai 
kaip 40% viso Sovietų diplomą

JUOZAS ŽEMAITIS

Komunizmo nuodai po detentės
VO*atinliliu [tojų skaičius Amerikoje padidėjo visu 50%, apytikrai

T . . — apie 800. Nemažiau kaip 40% viso Sovietų diploma
j tinio personalo yra KGB arba jo kariško padalinio. 

Tai yra tikri faktai, kuriuos nujaučia daugybė j GRU agentai.
amerikiečių, bet jie nuo viešumos ir net nuo paties’ Amerikos saugumo įstaigų apsiskaičiavimu, Soviej 
Kongreso vra slepiami. Ta nelaimingoji detentė ir su- tu Sąjunga šiandieninėje USA turi 898 rusų reziduo-t_  . , . , __ ‘ “i x 4 ’ i x . v.. .. . X7. I - j- ruso ir kaiP komunisto, pilnutinis partijai utikimu- vaikščioti kur tik jiems patikdavo. 1976 metais Ame-daryta tani, kad tą pragaištinga darbą paslėptų. \ i- jancius asmenis su diplomatinio imuniteto teisėmis, . - . •»
sur ir visada minimas tas tarp Vakarų ir Rytų politi- kas reiškia, jie negali būti areštuojami ir šiame kraš*« 
nis atlydis, yra grynai tik vienpusiškas: rusai, po jo’ te fedsiami, nežiūrint ką jie čia bedarytų. Nemažiau 
skraiste, ginkluojasi kaip ir ginklavosi, 
jiems besilanksivdama juos net ir peni.

štai ką sako buvęs USA saugumo direktorius W.
Raymond Wannall; “Rusijos intensyvinis subversyvi- ’ vai lankąs Ameriką Sovietų mokslininkas, menininkas munistas, privalau atlikti.
niū veiksmų prie.š nros didumas šiandieną yra paste- arba bet koks kitas jų kultūrininkas, kiekvienas yra pasibaigus visai klausinėjimų ir įpareigojimų ti
kęs tokį aukštį, kokio dar niekad nebuvo Antrajam KGB agentas. Tuo yra visiškai tikras buvęs Sov.ctų ra<Ja. buv() išvard,nta gerokas skaičius USA moks
Pasauliniam Karui pasibaigus”. .mokslininkas Mark Perakh, kuris šmndicn jaujJo tyrinėjimo ir išradimų laboratorijų, pre-

ši Amerikos saugumiečio pareikšta nuomonė apie gyvena laisvajame pasaulyje (Izraelyje). , . su ^-^3^ agBI1tarų ir vlsokių kitokiu garsiu
Sovietų grėsm’ Amerikai, yra ne jo asmeniška nuo Kai mokslininkas Mark Perakh dar gvveno Soviet . nj vardai kuf aJ visEkai gai^iu ap>
nionė. o gryna tiesa. Tai galima įsitikinti tik pažiūra- tų Sąjungoje, jam teko dirbti kartu su rusu moksli- sflankyti Ten pat gavau ir kaikariu įmonių ir labora-1 
jus į politinio komentatoriaus John Barron duome- ninku, kuris, susižavėj's detentės teikiamomis privi- t .. veįėjų pavardes, kurie jau iš anksto žinos apie 
Ms. į legijomis, panom aplankyti AmdrikoFtyftfifjų 'iž*^**inSno^61«nMmą’r i

' dimų garsiąsias laboratorijas. Kaip janr tas vfekbs ėjo: ..n;kaIta<. mokslhifok«s atvyko į t’SA,
si. ir kai jau buvo grįžęs iš Amerikos, jis visiškai slap-1- - u anks(o .inomy įstagų durys buvo atvirbs JisSkaičiai, ir ką jie kalba?

Paimkime rusų ir kitų komunistinių kraštų dip-f tai. nupasakojo artimam savo draugui Perakh visą s«- 
♦omalincs ;:lslov\ bes. pačias Jungtines Tautas, kurių vo išeitą Golgotos kelią.
centrinis ofisas reziduoja Washingtone, komunistiš- Jo pasipasakojimai skambėjo, maždaug, šitaip:

su geru saw draugu Mark Perakh ir paslapčiomis su-

Nuo 1972 metų, kai USA 40 uostuose buvo leista

(Bus daugiau)
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DR. K. G. BALUKAS 
AkUIERUA ir moterų UIGu» 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
M49 >. PųUUu Rd. (Cr»wf«r6 

V^wlc«i Bv'Hing). TeL LU 5-644* 
Jonius pagal susitarimą. 

J*’ iKr-sibepo, stambinti 374-BOOi

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
<»»•♦; WS-0S33 

Pox V«tl«y Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIh 
gydytojas ir chirurgas 

Wesrchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

IWa S. Henheim Rd., Westchester, IL 
VALA DOS: 3—9 darbo dienomis l 

kw antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel : 562-2727 arba 562-272B

Rez.: GI S-0873

OR. W. EISIN-EISINAS 
A^UiARUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So, Kedzia Ave., WA 5-2O/0 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
s’Uepia, skambinti Ml 3-0001.

TEI-------BE 3-5893

PR. A B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akiniu; ir 
“contact lenses’”

VaL agal susitarimą. Uždaryta tre<

v Netekome kum Sen. Dr. Petro Dagio
Labui pavėluotai čia Euro

poje mos pasiekė skaudi ži- 
'ia, kad New Yorke ligoninėje 
ftuudzio pradžioje mirė pla- 
Jiai žinomas hiržuias kun.
Sen. Dr. Petras Dagys, ilgame
tis New Yorko Lietuvių evan- 
elikų parapijos klebonas, taip 
>at L’ctuviu evangelikų liute

ronų JAV i; KanaJos sinodo 
c n jo ras.
Spaudoje bus, be abejo, ap

rašytas jo gyvenimas ir veik- 
j. Aš, labai ilgametis jo Ličia
is, noriu paminėti tik tas jo 
/ e ik i-o si i t is, kuriose mes su
nikdavome; ta — kooperaci- 
a Lietuvoje ir labdaros veik-* 

’a išeivijoje.
Vokietijoje. įsisteigus Lietu- 

iu šalpos Draugijai fc’Labda- 
a” ir pakvietus kun. Dagį pri 
iditi. kad teikti paramų moks

Užpernai, eidamas į ligoni
nę lyg atsisveikino ant visa-
dus, abejodamas, ar pavyks 
ištraukti iš vikio replių. Dai 
netus pasikankino.

“Labdaros*’ Drauguos, savo 
šrimos, o taipogi globojame 
jaunimo vardu tariu ^Ilsėkis 
ramybėje, mielas Bičiuli”.

Mielajai žmonai Arienei 
daug dienų ir naktų išvargu
siai prie sunkaus ligonio, gi- 
minims ir bičiuliams reiškiu 
iii i užuojautų.

Jonas Glemžti

Chicagos ateitininkai 
ir Vasario 16 aukos
Neseniai ateitininkų Sendrali

?ivijai. kun. Dagys suorgani- giŲ Sąjungos Chicagos skyriaus 
:avo prie parapijos rėmėjų Valdyba išsiuntinėjo ateitinin- 
/ūrdi. i kuri įsijungė: New karos laiškus, kviečiant paremti 
ėorko Lietuvių Prot. Parapi- Lietuvos laisvinimo veiklą. Pa- 
a. Parapijos Moterų ratelis, raginimas baigiamas gražiu sa- 
;ew Yorko Mažosios Liet. Bi- kiniu: "Mūsų auka terodo mū- 
iuliu Draugija, SLA 368 Kuo- Sli vilU Lietuvos laisvės ąteiti- 
a, A. P. Dagiai, A. Reventas, ir ateitininkų kongrese 

\. Eorfkevičienė, J. šneiderei- paskelbtu šūkiu: “Liudyti Kris-
is. Skirtu laiku ateidavo čekis 
;u maloniu kun. Dagio laišku. 
'977 metų čekis buvo atsiųstas 
). Ramūno Brako su pastaba, 
kad kun. Dagys sunkus ligo-

tų ir savąją tautą’’.

Tai gražu, kad ateitininkai jun 
giasi į laisvinimo veiklos rėmi

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad, 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vai vak.

. t Ofiso telef.: 776-2880 „ 
Reziaęncijos telef.; .+W-5545

DR. VYT. TALKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, ^pec. MOTERŲ ligo^ 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie 
2iai$ 2-4 vaL popiet ir kitu laiki 

pagal susitarimą.

•P. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPEDAS-PROTEZISTAt 

Aparatai - Protezai. Med. ban 
dažai. Speciali pagalba k-joms 
(Arch Supports; ir L L

V *14 8 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—j 
2850 West 63rd St, Chicapo. III. 6062$ 

Telef.; PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST Urd STREET 
T. I fonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

mą, kviesdami savo vienmin
čius paremti šią veiklą pinigine 

rs, ligoninėje. Vėliau liūdnes aUka.
'e žinia. į Tačiau, kokia teise ir kieno

Lietuvoje, studentaudamas nutarimu ši minėtoji valdyba
Petras Dagys dažnai apšilau- pasiremdama, ėmėsi įtaigoti šias 
kydavo Pieno centro pieninių laisvinimui renkamas aukas su
sieisimo Biržų aps. reikalais, niesti į tris “kepures?” Iki šiol 
Visuomet malonusy su jaukia Chicagos ateitininkai surinktas 
šypsena, paslaugus, ’ draugiš- aukas Vasario 16-sios šventės 
kas. Taip susidarė* draugiški proga jas visas įteikdavo Aliai, 
santykiai visam amžiui. Jis &as oh šiais metais Chicagos 
bendradarbiavo ir kitus koo- ateitininkų Sendraugių Valdy-* 
įeratyvus steigiant. Nukeltas bą vertė pakruti į šią nelemtą 
kunigauti į Klaipėdos kraštą kontraversiją ir siūlyti ateitinin- 
r būdamas 1932 m. Budingos kams šios šventės proga surink- 
evangelikų - liuteronų klebo- ^as aukas paskirti ir LB-nės reL 
iu. buvo išrinktas šventosios kalams.
?osto žvėjų kooperatyvo pir- Man atrodo, kam, kam. Vėl 
nininku. 1934 m., būdamas ateitininkams nereiktų veltis į 
Lietuvos kariuomenės evange- šią kontraversiją ir įnešti j atei- 
ikų - liuteronų kapelionu ir tininkų tarpą erzelį, šitokį ne- 

Klaipėdos gubernatūros tiky- sklandumą į lietuvišką išeiviją 
jos reikalams referentu, įslei- įnešė LB-nės vadai, tikslu pini- 
:ė Akc. B-vę “žuvys” ir daly- giniai susilpninti Altos institu- 
vavo jos valdyboje. k ciją.

Vokiečių okupacijos metu Ateitininkai turėtų būti apdai- 
atlikinėjo religines ir visuo- rūs. kad LB-nės t vadų įneštas 
nenines pareigas. Tekdavo su- toks negerumas ir lietuviškoje 
mtikti ir pabendrauti. JAVT du išeivijoje yra sukėlus nemažą 
kart teko aplankyti jo šeimą kartelį. Tai buvo viena iš tų prie 
’r paviešėti jo ir jo žmonos žascių ir jos pačios suskilimui. 
Yrianės malonioje globoje. Ateitininkai turi budėti, kad

Fruit-Filled Fantasies

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna aparauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
į Tel. 376-1 M2 arba 376^5996

i, ■— , — ■" —\

SQPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos Ii WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šešta dieniais 
ir sekmadieniais nuo fr-30 iki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Daukus

TeUf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

— — ■

Eajoy the fruits ’ s
msm dressiflC- SimpleCM Ac a
fantastic t& a pfttter of fredt — gcapoa,
atravbernea, dferties, A, piržftsppie,
and kiwL 

Developed by bosne economist? for Mortos Salt Cccrpesy. 
the dressing's quick, pfrk-me-np flrror comes froca a combiw 
boo of brown sugar and Mortou*Nature’» SeaaonAeaaootaf 
Mend.

Other wind tips? To please the eya as veins the taste bs^fr 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or wgHaMee) 
CO the serring platter.

To prevent cut fruit from disooloring. dip aUces or wdfea 
<rf apples, peaches, nectarines, peas and some plums h leaaoB 
Joies,

Soar Cream Dressing tor Fresh Fruita
1 fa-ounce) carton sour . 16 teaspooe Motion 4

cream Nature^ Season*
; 16 eop firmly peeked aeasoMng bleed

brown sugar
Combine aO ingred^ott fe email bovi; sdz VeD. film Is 

Ae mfridamAocMMEM about 2fl cufb r r

JAV grįš prie 
karo prievolės

LONDONAS. — U. S. Armi- 
ja, norėdama padary ti sava
norišką kariuomenes tarnybą 
patrauklesne, išmoka vfenain 
britų socialiniam mskslinin- 
kui $12.000 kad ištirtų ar Gis 
(JAV kariaij nori jungtis į 
darbo unijas. Septyni Europos 
kraštai, jų’ tarpe ir Vakarų Vo
kietija, kur yra JAV-bių ke- 
reivių. leido savo kariškiams 
formuoti savo unijas ar profe
sines asociacijas, kad galėtų 
derėtis dėl algų ir darbo sąly
gų. Bet Gwyn Harries-Jenkins, 
Hull universiteto lektorius ry
tinėje Anglijoje, kuriam pa
vesta ta klausima išaiškinti 
netik, kad Dėdės Šamo aukš
tieji ar vyresnieji karininkai 
yra prinokė unijoms.

“Kiek galiu spręsti iš neofi
cialių kontaktų, manau. Kad 
;ie unijas skaito geros tvarkos 
ir drausmės trukdomu ir kariš
ko tinkamumo kovos efektingu
mui silpninimu”: pareiškė pro- 
esf orius.

WASHINGTON. — Sen. 
John C Stennis (D—Miss), tre 
čiadienį pareiškė, kad jis nu
mato galimybe, jeg dėl nedar
bo jaunuomenės tarpe ir talen
tų stokos savanorių armijoje 
gali būti įvesta jaunimui vi
suotina tarnyba.

Senato Ginkluotųjų Pajėgų 
Komiteto pirmininkas paskel
bi'' savo nuomonę, kad Jungti
nės Valstybės atsižadės sava

norių armijos ir grąžins karei
viavimo prievole. Sen. Sten
nis pasakė, kad atrankamiems 
jaunuoliams bus skiriama tar- 
nyba kokiai jie tinka ir tuo 
būdu pakankamai daug talen
tingų jaunuolių pasirinks ka
riuomenės ar kitas su ja susie
tas tarnybas.

§ Garsioji škotų sargyba 
saugojanti karališkuosius Buck- 
inghamo rūmus Londone, nieko 
bendro neturi su škotais arba 
su Škotija. Tokio vardo sargy
binių pulkas buvo įsteigtas 15 
šimtmetyje Prancūzijoje sau
goti karalių Karolį VII. Pulką 
sudarė 300 rinktinių vyrų, ap
rengtų gražiomis uniformomis. 
Jie ne lik saugojo karalių, bet 
ir dalyvavo įvairiose iškilmėse 
bei paradinėse sargybose. 24 iš 
jų buvo paskirti specialiai kara
liaus apsaugai, o 6 buvo asme. 
niški jo sargai. Dabartiniai pre
zidentų apsaugos vyrai yra ge
riau išlavinti savo tarnybai, bet 
neturi tokių gražių uniformų.

S Prancūzų dailininkas Monet 
nupaišė charakterigą tiems lai
kams paveikslą, kurį pavadino 
“Impression: Sunrise”. Tos me
no krypties dailininkai buvo pa. 
vadinti impresionistais.

O Kol jaunas buvau, pas avi
ną gyvenau, kai pasenau, pas 
žmogų nusidanginau ?

(Kailiniai)

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
rių susirinkimas ivyks trečiadieni, va
sario 15 d.. 1:00 vai. po pietų. Saulių 
namuose. 2417 W. 43 St. Nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų. taipgi laikas užsimokėti klubo 
duokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt

mūsų laisvinimo jėgos nebūtų 
skaldomos.

Ateitininkija turi ne t:k liu
dyti Kristų ir savąją tautą, bet 
ir budėti. At-kas'

1 The home pictured aberę 
dotxtfl >ppor much differeni 
thAū xny typical ru burbau 
h«me. B«t K h>eorpor»lcs en- 
erty>mvinr featares te de- 
Mca, materteK and

Heatltetor Fireplseee (rlrht), 
desfrwed te drew room »lr in 
thrbvth the lower Tents, 
run M and then re-dired

sulation ▼ithln Trails and eefl- 
ine as ttcU as in earthen berms ( 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun attl-

the heated air hack bite the 
peom.

The aort effective ere of 
jenery-sarinf design* materi
als and appliances can well 
Bare up M one half the cost of 
beating and eoollnt our bomea. 
Thk claim b beinu proven by 
Ne<r York’* Long Island Sar- 
Ino Bank. Its *CentenerKy 
“76” house vas built to demon
strate the many practical ways 
< cansernne enency. The to
tal additional eoM of these 
laprovemeate was approxi
mately B4.000 ... projected to 
he amertteed vUhin 4 te 1 
yean throngh ledneed 
Įmik TfifflUKm;

tudes, enerry-iavinj appli
ances and fireplaces.

The two Heatllator 77re- 
pteces re-eireutete heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
flreplaces, according to the de- 
aixners of MCenteD«Ty "74.*

The /repZacei were acppSed 
by Home Cra/ti, norai 
Parle, Hex York. HeotOaior 
Firgplace, Ji DtMem of Feps 
Zadurtries, IockM in Mt. 
PlMMnt, Totm. mannfactarar 
« COMpfefe teM Of 
frtaUnliff as<

Xreptaoar . • • !■<

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
"Dievas yra Šviesybė ir jame nėra jokios tamsybės* — Jono 1:5.

Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra “ti
kroji šviesa”. TodtM į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas Šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | t$ klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. 1LU 60629.
4V. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

WAVAWiW- VWWWAW-WZZA

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA. LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

W5-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TBVA5 IR SUKUS
MARCH ETTE FUNE21A1 HOME

2533 W. "1st Street
Telef,: GRovehiH 8-2345-C

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOvrahall 3-2108-J

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIK§T£ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

NARIAI:
CklcapM
Lietuvių

Laidotuvių 

rXreKtoriu

Assotlacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL 
X 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd« 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
14A6 So. 50th Ave^ Cicero, OL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetl* 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArrfa 7-1138-1139

STEPONAS Č. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tn STREET RKpvbUc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vlixlnla 7-64571

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, P*lo« HlUa. 1H. 974-441•

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1911

» — MAUJIKMOS. CMKAGO A «X — MONDAY. FEBRUARY 13. 1878



suplakti su Mindaugo minėjimu?
švitus laisvės aušrai, kurioje j 
reiškiama pagarba žuvusioms, I 
paguoda vergijos pančius neš a n ’ 
tiems, paskatinimas Lietuvos 
išlaisvinimo siekiantiems.

š’ šventė buvo švenčiama be 
jokių priedu Nepriklausomoje 
Lietuvoje, Vokietijoje tremti-

i nių stovyklose ir šiandien visa-

d

“Darbininko” savaitraštyje, 
sausio mėn. 27 dienos laidoje, 
tūlas A. Verbeiis komentuoja 
L.B-nės K. Tarybos pirmininko 
J. Gailos, jo aolinkraštyje pas
kelbtą naują Vasario 16-sios m i 
nėjimo idėją. Idėja, kuri tikrai 
turi nustebinti kikvieną betu
ri.

Aplikraštyje įtaigojama L.B- me laisvajame pasaulyje. J. Gai 
nės apylikes, bei apygardas pra la, užuot suradęs būdų, kap šią 
plėsti Vasario 16-sios šventės šventę dar iškilmingiau ir 
prasmę. Atrodo, kad jo galvai dingiau paminėti,savo aplinkra. 
pasirodė, jog Vasario 16-sios stelių siūlo šį didįjį mūsų tau- 
šventės prasmė yra per siaura.»tos istorinį faktą, teisinį laisvės 
Tat, siūlo į ją įjungti ir kara- kovai pagrindą, suplakti su ki
baus Mindaugo vainikavimo mi tu istoriniu, nors taip pat dide- 
nėjimą. Siūlo šias šventes su-’liu ir svarbiu faktu, lyg siekda- 
jungti ir kasmet jas, kaip neat-!mas Vasario 16-sios faktą dau- 
skiriamas mūsų valstybinės ir 
laisvės troškimo manifestaci
ją, švęsti.

Ir kam gi gali būti dar ne
aišku, kad J. Gailos šis minėtas 
siūlymas praplėsti Vasario 16-j* mūsų tautos istorijos. Bet ko- 
sios šventės minėjimą yra ne j dėl J. Gailai panūdo aplinkraš- 
jos prasmės praplėtimas, kiek tėliu įtaigoti šį tautos laisvės 
sumenkinimas to didžiojo Va- aktą suliedinti su kitu istoriniu 
sario 16-sios istorinio fakto. Va faktu? 
sario 16-ji. jau šešiasdešimts
metų buvo švenčiama, kaip Di- jis kels sumanymą minėti lan
džioj i tautos Diena, kalbant tos didžiuosius istorinius fak- 
apie tautini ir valstybini Lietu-

giau ar mažiau aptemdyti.
Mes žinome, kad šiandien oku

pantas pavergtoje Lietuvoje vi
su Įnirtimu ši faktą kiek įmany 
damas slopina, jį išbraukia iš

Niekas J. Gailai nesakys, jei

tus, kurie liudija, kad Lietuva 
vos atbudimą. Kaip aktas visai Į turi seną ir plačią savo istoriją, 
mūsų tautai laisvės kovų, ištverĮkad Lietuva buvo jau prieš 700 
mės, laimėjimo ir vilties neisse- metų karalija. Niekas jo už tai 
miamas šaltinis. Vasario 16-ji, nekritikuos, kad reikia šalia Vy 
tai Didžioji Diena, tai pabudi-, tautos Didžiojo paminėti ir Mih 
mas iš šimtmetinės sutemos, su ! daugo vainikavimo faktą. Bet

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

nuo vasario 1,1978 m. NAUJA SPECIALŲ VAJŲ 
“ ųariams įrašyti.
[ Duodama didelė 50% nuolaida nuo pirmųjų metų mokesčių 
visiems apdraudos skyriams:

Viso Amžiaus apdraudai,
, 20 Metų Mokamai Viso Amžiaus,

20 Metų Taupomajai apdraudai ir 
10 IMetų Taupomajai apdraudai.

Aplikantai iki 70 metų amžiaus gali apsidrausti netikrin-| 
darni sveikatos.

Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius pasinau
doti šia nepaprasta proga.

Smulkesnių informacijų galima gauti Sushienijimo Centre:

Lithuanian Alliance of America^ 307 W. 30th St., New York, N. Y., 
10001. TeL (212) 563-2210.

KAUj 1ENOMS šiemet ruėjo S3 metai. Minint tą jnkaktL gerbiant pirmojo 
Amerlroc lietuvių dienraščio steigėjus bei Uetuviškof ^prodor pfmfi- 
in.5 Ir atilehant bfltinu partijas airžlEan Ūetnvybėf išUklmul iktl- 
blimu Kanjlenj platinime vajui.

<AUJDt^OS tvirtai aževf b kovoje Uetrroe ir Uetjcrtw
saltLuroi Ir neildMiMOf l nndėrlni tr Akupantrti v Jų Ixrtlo

CAUJIEKOS prtilko vlm Uetnvlų demckntiner zrnpea, bendrai initlti- 
djas ir remix viių lietuvių beudmod-as darbui bd ttalna.

NAUjlENGS atitovinji lietuvių dauguma Hali pasimetimo, reto 
tikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
<r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jai prenumeruotL

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
ikelbdama platinimo vaių kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu ^sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lletuvoa Ir j oi Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneaaom. t
KAINUOJA: Chlcafoja Ir Kanadoje metama — S3Ū.00, pute! metų — FILM, 

trims min. — $430, vienam mirų $100. JAV vieteac metama 
— $24.00, pute! mėty — $14JX), vienam min. — X2-50. Užsieniu* 
•v — $31.00 metama. Sutlpažlnlmuf riunčiama uveltf nomekavial

Prašoma naudoti žemiau esančią ilkirp*.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 

Chicago, Kt 60608

□
□

Siunčiu--------------- SoL Ntajlenq prtnwmeratri^ FuHlJejtoJo
vajani proga paremdanua lietuvilk^ aptndą.

Vajaus proga praiau siųsti Naujienai dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimu.

PAVARO® IR VARDAS_________________________________

IDRESAS

'Sniegas mėnesienoj?'Janusas

labai mėgstu ir linkiu, kad jų 
skaitytojai vis didėtų, kaip di
dėja šio vajaus metu. Dabar 
siunčiu Jums tik <$30 prenume
ratai, kad nereikėtų siųsti ragi
nimo. Tokį gera laikraštį rei
kėtų efektyviau paremti, bet 
tuo tarpu negaliu. Matote, esu 
invalidas ir tenka pragyventi, iš 
nedarbingumo pensijos. Nese
nai lankėsi pas mane labai bran
gus asmuo ir didelis giminė iš 
užjūrių, tai ištuštino visas ma
no sutaupąs. Auštant pavasa
riui, gal sutaupęs atsiųsiu nors 
pora skatikų Naujienų “para-

— Jonas Krištolaitis, Kleve-

yra įneštas miesto savivaldybės Į 
tarybom |

l — Vasario 16 proga Ford Ci- j 
ty Prekybos centre bus trijų die- 
n ų programos, pavadintos Li- 

j thuanian Salute vardu. Trečia- 
’ dienį, vasario 15 d., 5:30 vai. vak. 
Įcentrinėje salėje šoks tautinius 
šokius Lietuvos vyčių grupė. Ket 
virtadienio programoj dalyvaus 
“Suktinio” grupė, vadovauja
ma Nijolės K. Pupienės. Gru
pės nuotrauka šokio pozoje til
po Southtown Economist tre
čiadienio laidoje.

— B. Dilkutės-Betraks kera
mikos darbų paroda bus vasa
rio 25 ir 26 d. Toronto lietuvių 
Prisikėlimo parapijos salėje. Ba 
landžio 22 ir 23 d. ten bus dail. 
Vytauto Igno darbų paroda. Pa
rodas globoja KLK Moterų Drau 
gija.

— Dainavos Ansamblio pirm. 
A. Smilga ir scenos reikalų žino
vas J. Rūkuiža buvo numykęs Į 
Torontą ir tarėsi su Prisikėlimo 
parapijos vadovybe bei komite
tu dėl “Kūlgrindos” pasta tymo 
parapijos 25 m. sukakties mi
nėjimo proga balandžio 15 d.

— Anapilio Moterų Būrelis 
nutarė išausti parapijai tauti
niais motvvais kilimą. Darbams 
vadovauja dali. A. Tamošaitienė 
talkinama Kristinos Pikūnaitės.
♦ Kas šio mėnesio gale ar 

kovo pradžioje važiuojančių į 
Floridą turėtų vietos vienaip 
asmeniui, kurs kelionės išlaidų 
dalį mielai apmokėtų, prašomas 
skambintu Naujienoms :dėl J. 
Pr., tel. 42L-61O0J

tokiems paminėjimams reiktų 
parinkti ir kitas datas. Kaip, 
sakysim, yra parinkta Vytauto 
vainikavimo paminėjimui die
na.

Teisybė, kad yra pavojus pa
miršti ryšį su savo tauta ir jos 
praeitimi. Bet ar tas ryšys bus 
nepamirštamas tik tada, jei mū 
sų istoriniai faktai bus supla
kami su Vasario 16-sios šventės 

: minėj imu?
Šiandien vedama kova dėl Lie

tuvos laisvės, jos teisinis pag
rindas Vasario 16-sios aktas. 
Lietuva juo buvo paskelbta ne
priklausoma ir daugelio valsty- I mal • 
bių kaip tokia buvo pripažinta, { _ jonas Krištolaitis, Kleve- 
šiandien kovodami dėl tautos j ian^ Ohio, kalendoriaus proga 
laisvės remiamės ne Mindaugo 
karaliumi vainikavimu, bet Va
sario 16-sios aktu.

Kažin ar kuri kita tauta, švę
sdama savo nepriklausomybės 
šventę, ją suplaka su kitu ko
kiu nors istoriniu faktu. Kodėl 
J. Gailai šovė Į galvą mintis? ly.g 
ir aptamsinti mūsų didžiąją 
Tautos Dieną? Jei pagaliau ir 
taip būtų deroma, tai mano su
pratimu J. Gaila per menkas 
autoritetas, tokiam įtaigojimui 
pirma nepasiteravus mūsų tarp 
tautinės teisės bei istorikų ži
novų, ar dera suplakti Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo f ak 
tą, su kokiu nors kitu istoriniu 
Įvykiu. _ .

vėl atsiuntė penkinę Naujienų 
paramai. Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas vienę- 
riems metams, bet pavardės pra 
šė neminėti. Dėkui už nuolatinę 
paramą ir už dėmesį. $

— Dėkui A. Galdikui iš-Lės 
Angeles, Cal., už atsiųsta penki
nę prenumeratos pratęsimo pro
ga. Dėkui. Taip pat dėkui tės. 
apylinkės tautiečiui už pareikš
ta dėmesį Naujienoms ir užsi
sakymą 3 mėn. tolimesniam su
sipažinimui. šiam tikslui Nau
jienos yra siunčiamos 2 savai
tes nemokamai.

— Bruce Algird Gramaila 
Bridgeporto apylinkės baigė Illi
nois universitetą Champaign - 

, Urbanoje.
— Southwest News 5 Herald 

vasario 9 laidoje vedamuoju iš
reiškė pritarimą aldermanui 
Ken. Jakštui ir aid. John Madr- 
zyk už zonų patvarkymo pro
jektus, kuriais būtų uždrausta 
steigti pornografijos krautuves, 
panašaus stiliaus tavernas ir pa

A. Svilonis

— J. Raulinaitis iš Klevelan- 
do atsiuntė tokį laišką: Oro 
pablogėjimas neleido aplankyti 
Chicagos ir Naujienų, kurias aš'silinksminimo vietas. Prrvsktas

(Pr.)

t “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZĖ BRAZDŽIONYTE,

PROGRAMOS VEOtJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Mini

JAV

MARIJA N0RE3KIEN*
Wert Sttk St, Chicago, IIL W62t • TeL WA

Oldalli Mslrintfmas h>idf
MAISTAS U !UROPOS SANOtLIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MAROurrn GIFT FARCttS mvici 
IM1 W. fftft St., Chtewe, IIL — T*t WA S-Z7X/ 

2333 S*. -M. Chlc^*, IIL 4MM. — T»L 1S*4»

Jau mm laiku atspausdintų Ir f ■linu ginti knygų rinkoje

Alekso Abrose mygi aprašant! paikutlnlų W (IMO-JflCO) metų 
Chicago* lietuvių gyvenimų ir 19 atliktai darbui 0B4 paL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

lletnvių kolonijom jų raorganlzsotoi talpos dnųgljcg, itatytm hriL 
nyflos. įsteigti lalkrifeui, kurių viso buvo .121. 41 teatro dranElja, 4E 
pojaulieti&ki chorai, 9 bažnytLadai ir 314 Telklemlų žmonių Mografl- 
jo*. Duoti dokomectal katalikiškų, aocailirtimų, LaiavcrnaaRkų ir 
kitų organlncijų atlikti darbai, įrtelgtof mokykloa, akaitytioa, bo- į 
kai ir kt, >> į

Norintieji žiu knyga IrtgytL praioml paradyti čeki arba Mooey i 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ HTORUOS DRAUGUOS
vardu ir paaiųati:

17M Sk HalMM 8L* Cklesf^ BL MMS

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.

Chicago, ŪL 60629

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg.. 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-cia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5^ kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akra.

ŠIMAITIS REALTY
Notary PubHc

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
S38»800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
užimti, grafoje gatvėje Marquette 
Parke/ S29.900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu- 
pirksit už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marouette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

• Jei jiionte susipąnnti su 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti 
prenumeratoriais. Naujieji skai
tytojai ne tik turės progos pa
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienų atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf Blvd., St. Pet ersburg, Fla., 
taip pat mūsų bendradarbės M. 
Miškinytės $50 premiją.

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd Sh, Chicage 

" TeL 767-0600.

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

SOUTHWEST MICHIGAN’S top 
NITE CLUB —

a going business with live rock bands. 
Has restaurant potential with kitchen 
quarters. Plenty of parking facilities. 
500 foot frontage on main highway.

1 mile from 1-94 and 1 mile from
Lake Michigan.

For appointment .or more information 
write: BAR, Box 57,

Union Pier, Mich. 49129.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statybą Ir Remontai

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto JoMImą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose grrtt/ ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559 M

42-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tikti! $93 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreipti*

HELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikią

________________ _ of
conveyor systems, overhead cranes.

Vieškeliams reikės
19 bilijonu doL

WASHINGTON. —. Kongres 
mano Sam M. Gibbons turi
mais apskaičiavimais,
tarpvalstijinių vieškelių, kurie 
susidėvėja daug greičiau negu 
buvo manyta, remontui ir at
naujinimui iki 1995 metų gali 
tekti išleisti arti £19 bilijonų.

“Buvo tikėtasi, kad Inters
tate kelių sistemos amžius bus 
20 metų, bet kaip GAO (Gene
ral. Atskaitomybes Ofiso) per 
nykštis raportas parodė, Inters 
Late kėliai susidėvi 50 nuošim
čių greičiau negu spėjama pa
taisyti, pasakė Gibbons. Vėliau 
šia Federalinė Plentų Admi
nistracijos studija parėdė, kad 
daugiau kaip 8,000 mylių tarp- 
valstijinių kelių — apie penk
tadalis viso 38.000 naudojamo 
trafiko — jau reikalingi nau
jo užpylimo, remonto arba at
naujinimo.

MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background <

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer ‘

<443 Se. ASHLAND AVI 
52*4773

LAIKRODŽIAI Ir BRANGKNYBtS

Pardavimas ir Taisymu 
2444 WEST 49th STREET

TeUf^ REpuWlc 7-1941

Notary PoWIc 
INCOME TAX SVRVKI

Taip Dtt daromi vertimai, fimluty 
Iškvietimai, pildomi pilietybėj prt-

PRODUKCIJOS DARBAMS 

šalto plieno apdirbimo įmonė 
ieško nuolatinių darbininkų. 

Pradinis atlyginimas $4.97 per vai. 
ir labai geri bendrovės apmokami 
priedai. Kreiptis nuo 9 ryto iki 3 vai. 
po pietų. Reikia kalbėti ir skaityti 
angliškai.

WYCKOFF STEEL DIV.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av» 
Chicago, IIL 40632. TeL YA 7-4940

3200 So. Kedxie Ave.
Visiem s lygiu galimybių darbdavys;

M/F Į

AR JAU PASIDAROTE
SAVO TESTAMENTĄ7 |

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TES1AMENTAI

BEST THINGS IN LIFE

I Fr»nk Zapoll*
jQOSYi W.T5tt» St 

į GA 4-S454

futi raui

JWIU»AWC

blate Farm LWe Insurance Company

Su legaliŠkomis formomis ? 
Knyga su formomis gauna-! 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaliiko 
mis formomis — S3J5O.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago IIL 60608.

Didžiausios kailių 
pasirinkimai

Hari feUHninką 
CMoa<oje

NORMANĄ

S77-44A9

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
IAUJIHAS

> —




