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NUSTOJUSIEJI GERTIP.E.N. KONGRESAS LINKSNIUOJA
PETKŲ IR TERLECKĄ

Viktoro Petkaus ir Antano 
Terlecko atvejai buvo nagrinė

dami Tarptautinio P.E.N. klubo 
suvažiavime, įvykusiame Londo 
•ne lapkričio 20-21 d. Posėdžiuo
se dalyvavo du pabaltiečiai: Eg- 
zilų PEN Centro Amerikoj vice
pirmininkas Algirdas Landsber
gis ir Londone gyvenanti latvių 
PEN Centro atstovė Velta Sni- 
kerė.

Apie Terlecko suėmimą kon
greso dalyviams pranešė Kali
namų Rašytojų Komiteto pirmi
ninkas Michael Scam mėli, kuris 
paminėjo, kad Terlecko straips
niai buvo išspausdinti lietuvių 
savilaidoje. Kongreso dalyviams 
buvo įteiktas- autobiografinis 
Terlecko laiškas KGB vadovui 
Andropovui, 1975 metais pasi
rodęs lietuvių savi laidinėj e 
spaudoje ir vėliau L. Bendruo
menės išleistas anglų kalba. Sa
vo pranešime apie kalinamus ra
šytojus, Scammcll taip kalbėjo 
apie Petkų:

cenzūra). "‘Kultūros archyvas” 
buvo konfiskuotas per jo areš
tą, noTs yra žinių, kad kopija 
šliko”.

Suvažiavimo metu, Škotijos 
P.E.N. centras nusprendė "adop- 
tuoti” Viktorą Petkų — įtraukti 
iį į savo narių sąrašą, šiuo metu 
jau 31 kalinami rašytojai tokiu 
būdu yra tapę P.E.N. klubo 
"garbės nariais” ir naudojasi jo 
moraline parama.

P.E.N. kongresui baigiantis. 
:škilo ir Pabaltijo klausimas. 
Bulgarų Centro delegatė pareiš
kė abejonę, ar “tebėra prasmės” 
toliau pripažinti estų ir latvių

Centro 
atsakė, 
susiau- 
bei lal-

P.E.N. centrus. Latvių 
atstovė Velta. Snikerė 
kad jei P.E.N. klubas 
rintų ar panaikintų estų 
vių centras, luomi būtų patei
sinta “agresija prieš tris Pabal
tijo valstybes ir jų neteisėta 
aneksacija”. P.E.N. klubo Gene- j 
raliais sekretorius užtikrino lai-j 
vių atstovę, kad jokių pakeitimų 1 

i. 1Norėčiau atkreipti^.jūsų ,de- nemanoma daryti 
mesį į lietimo Viktoro Petkaus i 
atvejį, kurio reikalu- mes ape- 
liavom. prieš keletą mėnesių. 
Aleksandras Ginzburgas prane
šė iš New Yorko, kad Petkus- 
dabar čistopolio kalėjime. Ka-.kusioje spaudos konferencijoje, 
dangi jis neturi artimų giminių, Į Rusijos žydų disidentas Eduar- 
jo nepasiekia piniginės perlai- j das Kuznecovas pabrėžė Lietu- 
dos,. neprileidžianti lankytojai.,vo's tautinio ir žmogaus teisių 
Su kitais kaliniais jis dėlioja; sąjūdžio svarbą. Vienas iš pen- 
miniatiūrines laikrodžių daleles, kių buvusių politinių kalinių, 
prie nepakankamos šviesos. Iš-j pernai balandžio mėn. iškeistų 
darbio normos tokios .’aukštos, Į Į du Amerikoje kalinamus so- 
kad niekam neįniano'ma jų išpil-j vietų šnipus, Kuznecovas lankė- 
dyti. Visi politiniai kaliniai ten si Anglijoje pristatyti savo nau- 
yra . patyrę izoliatoriaus skonį”, j ją-knygą rusų kalba, “Mordovi- 
Scammell paskelbė čistopolio: jos maratonas”. JĮ pakvietė ir 
kalėjimo adresą ir ragino P.E.N. ‘spaudos konferenciją suruošė 
nariusk rašyti Petkui laiškus..“Writers & Scholars Interna- ____. . - . . , ».• _ •__ «

KUZNECOVAS PABRĖŽIA^ 
LIETUVOS SVARBĄ

Lapkričio 22 d. Londone įvy

ŠA1

Merė Jane Byrne prašo savivaldybę palikti priedi- 
nius, per klaidą biudžete įrašytus 29uv?4^Wūs/(l9“ 
ienų. Jie gali, būti reikalingi įvairiems reikalams.

Dėl tų priedinių mokesčių sausio 11 dieną buvo 
atleistas iš pareigų biudžeto direktorius.

)N, n a.. Moks- 
’u parodo, kad 
•n s mėtojusios 
yvena, negu ge- 

MuLSiikcs duomenys 
kLo, kr d nuolat geriantieji deg- 
ne u ir kiirs .-\aigams, įnirš- 

kartų g eiU.au, negu gė- 
ir do unės ar kilų svai- 

‘sik aėiusicji.
! ko. po acija vedė tyri-

.lėjimus ištisus ketverius metus, 
nustatė tyrinėjimo bazę ir 

tingumą. Tyrinėjimo’ pra- 
> e t riami alkoholikai kiek

vieną dieną išgerdavo po 17 stik- 
iURų įvairios ar vienodos deg
inės. Praėjus ketveriems 
ams, 113 šitai)) geriančių vyrų 
ir moterų jau mirė.

šitaip geriančių girtuoklių 
lauguma susirgdino kepenis. Jų 
šgelbėli niekas jau negalėjo. Ki- 
:i mirė nuo nelaimingų atsitiki
mi. Tretieji negalėdavo pakęsti 
girtuoklio gyvenimo, jau* pa- 
•iam. būdavo nejauku, tai dido
kas jų skaičius nušižudydavo.

BANĮ SADR KEIČIA 
PAŽIŪRAS

me-

REIKALAUJA LAISVĖS VISOMS TRIMS 
PABALTIJO VALSTYBĖMS

PABALTIEc.IU LAIŠKŲ KOPIJA PAŠIUSI A 
JUNGTINIU TAUTŲ GEN. SEKRETORIUI

JAV KONGRESAS PRITARIA
MASKVOS OLIMPIADOS BOIKOTUI

SENATAS SAVO REZOLIUCIJOJE PASIŪLĖ ATEITYJE 
RENGTI OLIMPINES ŽAIDYNES GRAIKIJOJE

WASHINGTON, D.C. Rv- išvykimo leidimų ar valiutos su 
šium su Sovie+u kariuomenės varžymais, 
invaziia į Afganistaną preziden
tas Cartcris ] 
olimpinių žaidimu. Įvyksiančių 
1980 m/ '

Buvo numatyta, kad olimpia-
paskelbė • boikotą d°i Maskvoje dalyvaus 1 13 va Is- X. I “ - I* 9 v v •

MASKVA. Rusiju. Ovi<b- 
šiint penki lietuviai ir L t .iai ir 
keturi estai šių mob; : a .. b- 
2S dieną pasiuntė Sovirlų A :L> 
čiausiosios tu.rybcs pirniinn.k ii 
laišką, kuriuo prašo B ’e.inevą 
grąžinti laisve Lietuvai La'v’J^i 
ir Estijai, praneši iš M -T v s 
(Christian Science McniU” :c* 
porteris David K. Wilb’s. P po 
terio pranešimas buvo atspaus
dintas sausio 29 dienos C!:. Li
lian Science Monitor pirmame 
puslapyje.

Trijų valstybių atstovai para
šė dar v.eną laišką Maskvoje 
neikiančiam Olimpiniam komi’ 
totui. Jie pataria šią vasarą 
olimpinių žaidimų neorganizuo
ti, nes nieko iš to neišeis Jie 
mano, kad padėtį būtų galima 
išgelbėti, jei olimpiada būtų or
ganizuojama kuriame nors ki
tame Sovietų Sąjungos mieste.

Brežnevui pasiųsto rašto Tto* 
pija pasiųsta ir Jungtinių Tau
tų generaliniam sekretoriui K. 
Waldheim. Jam priminta, kad 
praeitais melais Brežnevui buvo 
‘teikta 15 pabaltiečių peticija 
panaikinti Sovietų Sąjungos ir 
nacių Vokietijos sutartį pagrobti 
Ssas tris Pabaltijo valstybes, 
•/okiečiai panaikino Hitlerio ir 
Stalino sutartą paktų, bet So
vietų Sąjunga to pakto dar nėra 
oanaikinusi. Pasirašiusieji pa* 
maltiečiai prast- panaikinti tą su
tarti ir grazin’i visoms trims 
Pabaltijo valstybėms nepriklau
somybę, kaij) buvo prieš Antrąjį 
^asaul nį kavą.

Be lietuvių ir latvių, abu laiš
kus pasirašė keturi estai, gyve
nantieji Tartu mieste. Parašus 
padėjo: Mart Nikius, Er-c Udjn 
Enn Tarto ir Endel Ral s.

Sovietų valdžia neatsakė i t"i- 
jų Pabaltijo valstybių įteiktą 
15 žmonių pareiškimų. Yra Pa
grindo manyti, kad ji :š viso 
neatsakys.

Minėto pakto dėsniai yra ži
nomi visų trijų valstybių gyven 
ojams. Ten išdėstytomis minti 
mis naudojasi minėtų kraštų 
gyventojai, besikalbėdami su 
Sovietu atstovais.

Paskutiniu metu į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją pradėjo' grįžti 
Sovietų kariuomenėn mobilizuo
tų jaunų vyrų lavonai. Pradžio
je minėti kariai buvo Sovietu 
daliniuose, buvusiuose Rytų V o 
kietijoje, bet vėliau tie daliniai 
pateko į Afganistaną. Afganis
tano valdžia nėra paskelbusi 
karo Sovietų Sąjungai. Afganis
tanas 200 metų buvo rusų kai
mynas ir niekod nereiškė jokių 
pretenzijų į rusu laikomas teri
torijas. Afganistanas ir dabar 
neturėjo savo karių Sovietų pa
sienyje. T uo tarpu Sovietų karo 
jėgos įsiveržė į Afganistaną. Ten 
įvyko susirėmimų, kurių metu 
žuvo didokas skaičius lietuvių 
kilmės karių. Lietuviai nieko 
nežinojo apie Sovietų karo jėgų 
įsiveržimą į Afganistaną, bet iš 
Afganistano' pradėjo grįžti rusų

PADĖJO 6 IŠVAŽIUOTI 
Iš IRANO

OTTAWA, (’an. Keturi 
Kanados ambasados tarnauto
jai padėjo keturiems Amerikos 
diplomatams ir 2 jų žmonoms 
išvažiuoti iš Irano, šie šeši tar
nautojai JAV ambasados okupa
cijos dieną ėjo į darbą, bet kai 
patyrė, kad Amerikos ambasadą 
okupavo studentai, tai jie i vidų 
nėjo ,bet pasuko į Kanados am
basadą ir paprašė globos. Ten 
jie išbuvo 12 savaičių.

Kanad:ečiai nutarė likviduoti 
savo ambasadą Teherane ir 
siuntinėjo namo visus l>ereika- 

ilingus tarnautojus. Prezidentą 
rinkimo dieną paskutinieji ketu
ri Karados ambasados tarnauto
jai susodino visus (i amerikie
čius ra(ys kartu išvažiavo. 
Visiem^ pasiekus Europą, buvo 
pranešta 2‘nia apie (i JAV dip- 
1om~ paiiėgimą ir Kanados 
ambasados tarnautojų išvažia
vimą.

Dabartinė Irano valdžia, suži
nojusi apie amerikiečių išvažia
vimą, yra pasiryžusi keršyti Ka- 
nado's pareigūnams, l’ž ką jie 
keršys, taip ir nesakė. Kad Ira
no studentai neturi teisės laikyti 
JAV tarnautojų įkaitais, jiems 
ir i galvL neateina, fe *

šLĄjURĖS IR PIETŲ 
KORĖJOS TARSIS

TOKIJO, Japonija. — šiaurės 
Korėja sutiko su Pietų Korėjos 
pasiūlytu planu ir paruošta 
dienotvarke. Abi pusės susitarė 
susitikti vasario 6 dieną Pan- 
munjom kaimelyje. Pirmas .u- 
sitikinns nieko svarbaus nenu
tars, bet paruoš dienotvarkę ruo
šiamam susitikimui. Tai bus 
pirmas oficialus dviejų Kūrėju 
pareigūnų susitikimas ponkerru 
metų laikotarpyje.

— Maskva žino, kad Afganis
tano kariai bando Sovietu kariu 
atsparumą. Jie rengiasi pulti 
Sovietų karo centrus.

mobilizuotu lietuviu lavonai. 
Sovietų valdžia nebuvo paskel
busi karo Afganistanui, bet ka
rių lav.uim Ižta iš Afganista
no iifluv. . iJkalauja gnr

b. uivius karius iš Afganis- 
u.n . iš viso’ Sovietų valdžia ne
turėjo t usės ių ten siųsti. Ii lau
žo tar| ‘autinius įstatymus ir 
pagrindines žmogaus bei tautų 
teises.

Vienam estų menininkui prieš 
11 melų buvo duota sovietinė 
pilietybė, bet jis pareiškė, kad 
Sovietų pilietybės jis nenorįs, ji 
jam esanti visai nereikalinga. 
Jis prašo rusus leisti jam išva
žiuoti į Prancūziją, n<> jis k n 
yra gyvenęs ir yru įsi tikinęs, 
kad ten jam būsią lengviau gy
venti. Ar Sovietų \aidžia estų 
menininką iškis iš Estijos, tuo 
tarpu nieko aiškaus nėra.

jai išrinktas !r.w prezidentas 
L Bari S- >r pakeitė savo pa- 
žiūras • ut-nkos ambasadoje 
aikoitiu įkaitų reik<u. Praeitą 
šeštadienį jis ireiškė. kad 
kaitų klausima galima lengvai 
šspręsti. nes šiandien jis jau 
lėtinąs tos svarbos, kurią turėjo 
iki šio meto. Buvo susidaręs 
įspūdis, kad jis už kelių dienų 
'alės paleisti visus įkaitus. Jis 
lar pridėjo, kad jų likimas pa
vestas prezidentui, nepriklausys 
mo studentų grupės, saugojair 
•ios su’fn t uosius’.

Tuo tarpu pirmadienį prezi 
lentas Bani Sadr padarytus pa- 
e'škimus apie įkaitų paleidimą 

rišo su Panamoje gyvenančiu 
šachu. Jis norįs įtikinti ameri
kiečius, kad šacho grąžinimas 
vra būtinas. Irano Islamo tavy 
ba buvo pasiuntusi į Panamą 
savo komisiją ištirti šacho tei
sinę padėtį. Jis gali išvažiuoti 
kada tik nori, bet jam reikalin
gas Panamos vyriausybės leidi
mas. Palies ša< ho komisijas na
riams neparodė.

tybės. Iki antradienio šešios 
JAV, Kanada, Nor- 

, Bahraim, Marokas ir 
Saudi Arabija — jau oficialiai 
prisidėjo prie boikoto.

... vasarą Maskvoje. Jis valstybės —- 
prašė Kongresą pritarimo. Ant- U'i

Londone raf^ieni Senatas pritarė olimpia
dos boikotui 88:1 balsų daugu
ma, savo' rezoliucijoje pasiūlv- 
dainas ateityje žaidimus ruošti 
Graikijoje, kurioje jie prasidėjo. 
Atstovų Rūmai pritarė boiko
tui 380:12 balsu dauguma. Re
zoliucijoje nesiūloma boikotą at
šaukti, jei Sovietų Sąjunga iki 

i savo 
kariuomenę iš Afganistano.

Senato San+vk>u su užsieniu 
komitetas, vedo'vairiamas sen. 
Frank Church (D.. Idaho) pa
rėmė bo:kotr visa’s 1 I balsų ir 
ragino Senatą jam pritarti, kad 
nebūtų uždėtas pritarimo ant
spaudas brutaliai 
invazijai.

Baltieji Rūmai 
prez. Cartons dėl 
ir Afganitsane negalės dalyvauti 
Žiemos olimpiados atidarymo 
iškilmėse. Olimpiada prasidės 
sekantį mėnesį Lake Placid. 
Newr Yorko valstijoje.

Sen. Bill Bradley (D.. N.J.), 
buvęs krepšinio žaidėjas ir gavęs 

• teismo metu pareikštus nepa-. apkso medalį olimpiadoje, prita- 
grįstus ir neįrodytus kaltinimus j r2 bciktftui, pareikšdamas, kad 

lyra momentų, kai laisvo pasau
lio nusistatymas yra daug svar-

P.E.N. klubo nariai buvo supa-jtional” organizacija, 
žindinti su trumpa Tomo Venc-j Spaudos 2tstOvams 
lovos paruošta Petkaus Uteratii-,. KuznecOvas pareiškė, 
rinės veiklos apžvalga, kurioj e, ^aus -teįsįu sąjūdis 
rašoma: U

"Viktoras Peikus studija^);b 'lietuviams. jis paminėjo An- 
lietuvių kalbą ir literatūrą Vi l|ano Terlecko suėmimą, bet sa
maus universitete, bet iš jo bu-į kėg. neturįs smulkesnės infor- 
vo paašlintas dėl politinių kalti- jmacijos apie j0 dabartine padė- 
nimų. Savo pastangomis virto, paklaustas apie suimtųjų v • 1 • _ __ 1 zvLre* I ** _
*

pertu. Jo biblioteka jr archyvu i į^dino Balį Gajaus-
i._ ........ Tikhij ir kiluS( su kuriais

j jam teko drauge kalėti. Jie, ypač

jog žmo- 
Lietuvoje 

’stiprėja ir išreiškė savo pagar-

žymiu lietuvių literatūros eks- Į 4elsinkio OTU iu narių dvasinį I vasarj° 20 d- atitrauktų

naudojosi* daugelis lietuvių in* į 
telektusflų. Petkus sudarė di-į 
didžiausią is visų egzistuojančių|Gajauskas jau buvo patyrę la- 
lietuvių poezijos kartoteką — |gerių skonįjr žinojd, kas jų lau- 
biblibgrafiją. Jis taip pat parašė 1^. are§Įaj jr drakoniškos baus- 
darbų iš lietuvių literatūrinės! ju nepalaužė) ir jie bema- 
islorijos, kurių negalėjo išspaus-L t -steigė Helsinkio grupę la- 
dinti dėl savo politinės reputa-,geryje Suimtieji Helsinkio gra
cijos. Organizavo savilaidinį; *> - -• • •• ■-
žurnalą "Kultūros archyvas”,

pių nariai nejaučia depresijos
_ jie žino, kad jų veikla svarbi 

kuriam surinko visą medžiagą sus.ilailkia plataus atgarsio
ir ją suredagavo (toji medžia
ga _  žymių lietuvių rašytojų
kūriniai, nepraėję pro sovietų;

KALENDORĖLIS

Sausio 31: Marcelė, Mindė,!

užsienyje.
Kuznecovas patvirtino iš rusų 

disidentų gautą informaciją, kad 
prie Viktoro Petkaus buvo lai
kinai priskirtas žinomas provo
katorius homoseksualas, tuomi 

Įstengiantis atgaivinti Petkaus

I
-

i "jaunuoliu suvedžiojimu”.
! ‘ (Hitą)

Brėkšta, Skirmantas.
Saulė teka 7:05, leidžiasi 5:03.
Oras šaltas, snigs.

_ Sovietų valdžia oficialiai 
paskelbė, kad prof. Andrei Sa- 
tharov nebus teisiamas.

ir pavojingai

pranešė, kad 
įvykių Irane

AFGANISTANE PUOLA 
SO\ TETŲ KARIUS

MASKVA, Rusija. Sovietų 
valdžios atstovai pripažįsta, kad 
Afganistano partizanai tebepuo- 
la Sovietų karius krašto viduje. 
Pačiame Kabule ir prie didžiųjų 
Afganistano kelių niekas ne
kliudo Sovietų armijai, bet kraš 
to viduje, kur Sovietų karia 
laikosi skyrium, būta užpuoli
mų, nors rusai pripažįsta, kad 
tie užpuolimai nekenksmingi.

Sovietų karo jėgos turi griež
tas instrukcijas palikti afganis
taniečius ramyl>ėje, nelįsti į gy
venamus jų namus. Praeitą sek
madienį Kabulo gatvėje buvo 
nušauti du kareiviai, bet karo 
policijai nepavykd kaltininkus 
išaiškinti.

šios dienos Pravda pripažįsta, 
kad krašto gyventojai nepaten
kinti ir vielomis įvyksta susirė
mimų, bet Sovietų vyriausybe 
bandys reikalus aiškinti. Sovie
tų valdžia nekalba apie kariuo
menės atšaukimą iš Afganis
tano.

JAV 
biuras šįmet suraši- 

Amerikos gyventojus. NU

GYVENT 'J KAITA 
AMERIKOJE

WASHINGTON. D.C.
Statistikos 
nės
matoma, kad jų pasikeitimas 
nulems atstovų skaičių Kongre
se. New Yorko valstija turės ke
turis atstovus mažiau. Illinois, 
Pennsylvania ir Ohio praras po 
du atstdvus, o Massachusetts, 
Michigan, New Jersey ir South 
Dakota praras po vienų atstovą.

Žymiai padidėjo gyventojų 
Floridoje: jie rinks tris atstovus 
daugiau. Kalifornija ir Teksas 
turės po du atstovus daugiau, 
gi Arizona, Colorado, New Mexi
co, Oregon, Tennessee, Utah ir 
Washington turės po vieną at
stovą daugiau.

besnis už žaidimus aikštėse. Jis 
pažymėjo, kad sportininkų boi
kotą turėtų paremti visi ameri- 

j kiečiai; o valdžia — nedavimu

Sausio 29 dieną Santa Mo
nica, Cai., ligoninėje mirė gar
sus juokdarys Jimmy Durante, 
sulaukęs 86 metų amžiaus.

— Rusijos studentija protes
tuoja prieš prof. A. Sacharove 
Išvežimą iš Maskvos.



H. GRADOBOJEV

KRYŽKELĖJE
“Primename, šiandieną Juo

zui Visarionovičiui Stalinui su
kako 73 metai 3 mėnesiai ir 8 
dienos. Stalino laikas eina prie 
ga^o . Taip turėjo būti pradė
tas pranešimas per radijo stotį 
“Pa Jliuosavimas”, d a b artinė 
“Laisvė". Paskutiniuoju mo
mentu vyriausybė Washingtone 
išsigando. Skamba perdaug drą 
šiai, Dėde Juozas gali užpykti. 
Todėl taip suplanuotoji radio 
programos pradžia buvo pakeis
ta. Vėliau bailiai vadovai iš siel
varto sau plaukus nuo galvų 
rovė. Žinios perdavimas per ra
diją į erdvę išėjo 1953 m. kovo 
mėn. 1 dieną, o Stalinas m?”ė 
kovo mėn. 5 dieną. Taip dabar 
tiniai vadovai, mėgstą vaikščio
ti ant galų pirštų, patys apsivo
gė, nunešdami pasaulinę sensa
ciją. Kad sutrukdytų žinių pli
timą, nuo pirmos valandos So
vietai pradėjo trukdyti stoties 
veikimą. <

Šį nuotykį prisimename, kai 
pradedame galvoti apie Brež
nevą ir jo valdžią. Brežnevas 
šiandieną yra tokiame pat am
žiuje kaip tada Stalinas. 1979 
m. birželio mėn. 4 dieną jam 
sukako 72 metai 6 mėnesiai ir 
15 dienų. Reikalas apie kurį 
kalbame liečia * ne jo amžių. 
Daugelis iš mūsų -televizijos 
ekranuose matėme Brežnevą, 
besilankantį Vienoje. Brežnevo 
susitikimą su JAV prezidentu 
Carteriu labai spalvingai apra
šė Novoje Russkoje Slovo ra- 
daktorius A. Sedich. Jo vaizdus 
papildysiu tik palyginimu su 
Maotsetung’u, kuris paskutiniu 
savo gyvenimo laikotarpiu bu
vo tokia pat gyva mumiją.

Tai toks žmogus valdo Sovie
tų Sąjungą ir jos kolonialinę 
imperiją. įsakinėja dešimtims 
užsienio kompartijų ir vairuoja 
komunizmo ekspansijai visuose 
pasaulio žemynuose. Šiam dar
bui reikalingas beveik nežmo
niškas pajėgumas.

Turimais daviniais, nuosekliai 
galvoti ir dirbti-Brežnevas'tepa 
jegia tik tris valandas į dieną. 
Kaip ilgai tokia nenormali pade 
tis tęsis? Atsakymą duoti į pa
našų klausimą niekas negali. Su 
prantama, kad Brežnevo epo-j 
chos pabaiga artinasi ir dėl to 
niekam jokių abejonių nebėra. 
Užtenka palyginti jo paskuti
niąsias nuotraukas Vakaru Eu
ropos laikraščiuose (retušuotos 
nuotraukos Sovietų spaudoje į 
klausimą neįeina) arba jo iš-

vaizdą televizijos ekranuose su 
jo nuotraukomis, darytomis 
prieš du metu, galima įsitikin
ti, kaip greitai progresuoja jo 
sveikatos blo|t^mas. Kiekvie
nas blaiviau galvojantis žmo
gus pasakys, kad Brežnevui jau 
seniai reikėjo poilsin išeiti arba 
kurį nors garbing postą, nerei
kalaujantį ypatingo darbo, už
imti. Vienok Brežnevas visai 
negalvoja tai daryti. Atvirkš
čiai: paskutiniaisiais metais jis 
pasiėmė papildomus įsipareigo
jimus, pasisavino sau naujus 
pavadinimus, pasipuošė savo 
Krūtinę naujais ordenais.

Brežnevą supantieji asmenys, 
partijos ir valdžios laiptų pako
pose, jam vergaudami, gaudo 
kiekvieną jo žvilgsnį, stengda
miesi atspėti kiekvieną jo ne
aiškų murmtelėjimą ir puola į 
paniką kai jų šeimininkas ap- 
kvaišta ar negali rankos pakel
ti bei kalboje užsikerta.

Prieš susitikimą Vienoje bu
vo daug svarstoma, kad tarp 
Brežnevo ir jo įpėdinių vyksta 
kova. Galimas daiktas, kad to
kia kova vyksta, bet Viena šių 
gandų' nepatvirtino. Brežnevas 
pasiliko šeimininku net ir tada 
kai jis maurojo o ne kalbėjo. 
Su juo Vienoje buvo dar trys 
politbiuro nariai, bet šie tik vyk 
dė jo nurodymus. Gal tai buvo 
tik vaidyba ar specialus spėk 
taklis Vakarams. Vidujiniai So
vietų delegacija veikė kaip ge
rai sucementuotas kolektyvas, 
kuriame nėra ne tik kovos dėl 
valdymo, bet nei įsitikinimų 
ar nuomonių skirtumo- To re- 
zultate dar didesnę mįslę sukė
lė ne tik pats Brežnevas bet ii 
visas jo režimas.

Nesudaro sunkumų suprasti 
dėl ko Brežnevas taip laikosi 
įsikibęs už valdžios vairo, nors 
valdymas jam jau nebepakelia 
mas. Jis labai gerai žino, kad į 
polsį išėjimas bus lygu lėtam 
karšimui- Jis neužmiršo ką jis 
pats padarė su Chruščiovu. Iki 
mirties apsigyventi prie Mas
kvos vasarnamyje, aptvertame 
lentine tvora, žiūrėti per tvo
ros tarpus į išorinį pasaulį, 
džiaugsmo maža. Žinoma jis gau 
tų asmenišką pensiją 1200 rub 
lių mėnesiui, bet prie jo apeti
to tai labai maža. Prisidėtu dar v 
honorarai už jo kūryba, bet kas 
pirks ar skaitys jo raštus jei jis 
bus pašalintas! Gal atsiras koks 
kvailys kapitalistas ar kolekcio 
nierius. Tokioje padėtyje esant

uždarbių tikėtis nebegalima. Pa 
siliktų jam vienas džiaugsmas, 
sukurti laužą iš sausų šakučių l 
ir žiūrėti, kaip jos dega. Taip 
dare Chruščiovas. Perspektyva 
nelinksma. Reiškia 
kytis už valdžios v 
kutink) atodūsio.

reikia lai- 
iro iki pas-

dėl ko jo

Justin Mackievičius, Jr., Standard Federal tau
pymo ir skolinimo bendrovės prezidentas.
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Iš^pręsiina mįslė:
neišstumia prievarta jo 

į pen^iia kaip tai buvo padary
ta su Chrušč:ovu! Dėl pagarbos 
ir meilės jam? Tokios meilės mo 
tyvas yra aiškus. Visiems yra 
žinoma kas dėjosi Maskvoje po 
Stalino mirties ir kaip tada el
gėsi jo dabartiniai draugai ir 
bendrininkai. Labai abejotina, 
kad jų psichologija pasikeitė ir 
jie pasidarė kitokį žmonės. Ju 
elgesio paslaptis labai aiški: am
žius. Kai Stalinas mirė, jo ben
drininkai buvo pačiame jėgų 
žydėjime. Pačioje pradžioje su 
dideFu įniršimu jie susikibo dėl 
valdžios vairo. Tuometiniai va
dai ir vadukai, kai nustūmė 
Chruščiovą, buvo 15 metų jau
nesni. O ką mes matome dabar? 
Brežnevas planingai rinkosi ir 
kišo į polit’biurą, į vadovauja
mus postus bei partijos vadovy
bę tik savo amžiaus žmones. 
To rezu]tate. Sovietų rėžimo va-j 
dovaujantis personalas, pagal ] 
amžių, yra pats seniausias pa-I 

•šaulyje. į
I

Vidutinis politbiuro narių
amžius artėja prie 70 metų, o an Association prezidentas ir 
vadovaujančio personalo žmo-1 Tarybos pirmininkas, šian- 
nės visi peržengę 70 metų.Į šiai dien įtikinančiai pareiškė,kad 
kategoriją įeina pats Brežne
vas. Kosyginas, Suslovas, Kiri
lenko, Gromyko ir Palše (dar 
ne visai susenęs.) Nors visiems j 
jau laikas, bet nei vienas iš jųi 
i pensiją ne’na. Ypatinga sveika 
ta nei vienas jų negali pasigir
ti. Daugumos darbingumas la
bai abejoU’nas. Neseniai Brež-! 
nevas pastūmėjo pirmyn Čer-. 
nenko, bet jam taipogi jau 67 
ar 68 metai. Kuris iš jų gali 
Brežnevo įpėdiniu pasilikti ir į 
kuriam laikui? Gal vieniems ar J 
dvejiems metams! O kas po to? | 
Visiems bus laikas eiti į pensi-: 
ją. Amžius tik ir yra faktorius | 
kuris saisto to ratėllo narkis j 
bendrai solidarinei "atsakomy
bei, už tai ir laikosi visi kartu.
Ateityje jaunieji gali išstumti 
juos visus į “istorinę atmatų dė
žę".

O kas tie jaunieji? leškoda 
mi atsakymo žvilgterėkime į 
SSSR partijos struktūrą. Šiuo 
tarpu partijoje priskaitoma dau
giau kaip 16 milijonų narių ii 
kandidatų. Žmonės labai įvai
raus amžiaus, skirtingų profesi
jų ir įvairios visuomeninės pa-

pasilikti iri
’iomomc >»r *

ši Taupymo ir Paskolų Bend
rovė ir šiais metais, kaip ir 
1979-taisiais metais, jos Augi
mą plės ir stiprins. Užbaigiant 
1979 metų (gruodžio mėn. 31 
d.) apyskaitą, Bendrovės akty
vai viršijo 500 milijonų dole
rių, kas sudarė $512,965^364.31.

1979 metų pabaigoje Bend
rovė turėjo 74,601 taupytojų 
sąskaitą, kas sudarė 112,514,- 
145 dolerius. Atsargos ir rezer
vai. kuriais yra garantuoja
mos su taupos, pasiekė 31,368,- 
633.58 dolerius.

Praeitų metų bėgyje, Stan
dard Federal Savings Bendro-- L.-
vė, .savo taųpytuįanis sumokė
jo rekordinę už jų sutaupąs 
nuošimčiu suma —$27,608 807. 
Nežiūrint paskoloms nuošim
čių pakilimo, tieĮ< paskolų pa
reikalavimas, tiek jų išdavi
mas žymiai padidėjo.

Standard Fedęral’s per visą 
laiką darė įvairins projektus 
ir statybomis plėtė ir tebeplia- 
čia visų savo skyrių ofisus.

wica tą jų paramą labai ir la- Kanados ir visos aralų vaisty
tai vert’na. Tfks didelis tau-

1 pyloj ų šia Taupymo Institu
cija pasitikėjimas, jai leido 
kiekvienus darbo metus ūž-

( baigti vis su nemažu pelnu.
j 1980 metai, sausio mėnesio 
25 diena.

STANDARD FEDERAL 
SAVINGS

4192 Archer Avenue, Chicago, 
Illinois 60632. Phone 817-1140

Norinčius smulkesnių infor- 
macįjų prašome kreiptis į: 
Mary F. Sworsky — Manager, 
Communitv Relations (Adv.)

(Pr.)

bės ats sakė siųsti savu’ sportr 
ninkus į Maskvą. Visi reikala
vo atšaukti rusų karo jėgas iš 
Afganistano. Rusai nieko neat
sakė į tokius reikalavimus, bet 
pareiškė, kad jie vieni organi
zuos olimpiada ir kvietė visus 
joje dalyvauti.

Manoma, kad rusai vilios Va
karų valstybių sportininkus ko
munistus ir apmokės jiems ke
lionę, bet jų skaičius nebus di
delis.

Lombard skyriuje buvo įruoš
ta Walk-up sistema (taupymo 
operacįjų atlikimas neišlipant 
iš automobilio), kas padidino 
taupytojams per savaitę ligij 
60 valandų taupymo operaci-| 
joms laiką. Garfield Ridge 
sui praplėsti, prie Archer 
Austin gatvių, 
dratinių pėdų, 
mėn. pradėta didžiulė nauja 
statyba, kurią 
baigti 1980 met. kovo mėnesio 
31 dieną.

Statybos pamatų prakasi
mo ceremorjjos, pilnam Chi- 
cagos pietvakarių Oak Lawn 
taupytojų patarnavimui, jau 
yra numatyta šių metų kovo 
mėnesį.

Mr. Mackiewich nedvejoda
mas pareiškė, kad Standard 
1N Ai Savings Bendrovei įei 
nant į naują dešimtmetį (de
cade), ji pasižada savo 
mą taip ištobulinti, kad 
darytų pati stipriausia 
pymo Institucija visoje

30 VALSTYBIŲ NEDA
LYVAUS OLIMPIADOJE

WASHINGTON, D.C. — Tris- 
dešimt valstybių pranešė Sovie
tų valdžiai, kad jos nesiųs savo 
sportininkų ir sporto mėgėjų į 
rusų ruošiamų olimpiadą Mask
voje. Tokį pranešimą rusams 
padarė visa eilė valstybių pas
kutiniame šeštadienio posėdyje.

Tarp visos eilės pasiūlymų, 
Amerikos atstovas sutiko daly
vauti olimpiadoje, jeigu ji bus 

.'perkelta į kitą vietą, ne Mask
voje, bet rusai nesutiko kitur jos 
kelti, nes visa tai labai brangiai 
kainuotų.

Rusai labai apgailestavo, kad 
Vokietijos, Anglijos, Prancūzi
jos, Danijos, Švedijos, Amerikos,

Prieš veidrodį 
fe" • . vMaždji Onytė ilgai stovi pnes 

veidrodį užmerktomis akimis. 
Praeinanti motina klausia:

— Onute, kodėl žiūri į veid
rodį užmerktomis akimis?

_Mamyte, aš noriu sužinoti, 
kaip atrodau, kai miegu.

— Į vieną didelę universali
nę krautuvę, laike didžiųjų 
švenčių prie eleveitonaus su
sirinko daug žmonių. Jų tarpe 
buvo senelė, vaikas ir jo moti
na. Eleveitorininkas paklatise: 
“Jūs turbūt, į dovanų skyrių, 
jaunuoli norite patekti?”

Vaikas tuojau atsakė: “O, 
ne, aš su mama vežame močiu
te į duso kambarį, į suomiška 
pirtį” ;

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

DU ŠUNES
lr 

ant 1,000 kva- 
nuo gruodžio

numatoma už-

veiki- 
pasi- 
Tau- 
erijo.

je. Tokių laimėjimų pasiekti 
nebūtų galima, jei ši Taupymo 
ir Skolinimo Institucija nebū
tų taip nuoširdžiai j< s klientų 
remiama, todėl Mr. Mac'kie-

o

dėt’es. Be partinio bilieto kiše
nėje, Sovietų Sąjungoje pilie
tis neskaitomas pilnu žmogumi. 
Tokioje įvairiaspalvėje sudėty
je partija nustoja būti vienmin
čiu sąjunga, nustoja būti par
tija tikrąja to žodžio prasme. Ir 
partijos viršūnės visa tai labai 
gerai žino.

šios 16 milijonų narių parti
jos viduje randasi dar antra, 
nors ir negarsi partija: tai įvai
raus rango aparatčikai, išmėty
ti po visus partijos skyrius ir 
grandis, valdomuosius organus, 
armiją, pramonę ir t. t- Jų skai
čius niekada niekur neskelbia
mas, bet manoma, kad turi tarp 
2.5 iki 3 milijonų asmenų. Šios 
partijos sąstate randasi savos 
rūš;es part jos “pretorinė gvar
dija”, įtraukta į “nomenklatū
ros sąrašus. Tai rajonų, apskri
čių, respublikų ir visasąjungi
nio darbo priežiūros nariai. 
Vienokiems ar kitokiems atsa- 
kiming’ems postams žmonės at
renkami tik iš šio “nomenklatū 
ros sąrašo". Tolimesnis jų kili
mas eina irgi tik pagal “nomen
klatūros sąrašą”. Nomenklatū
ros laiptais - kilimo sistema bu
vo įvesta dar Stalino laikais ir 
be pakeitimų tebelaiko iki šios 
dienos, ši sistema yra šiurkšti, 
priežta ir biurokratiška, šios 
nomenklatūros pakopose įstri
gę žmonės išbūna po keliolika 
ar keletą dešimčių metų Būna 
ir greitesnio kilimo atvejų, bet 
jie labai reti, šitokioj struktū
roj, kol žmogus pasiekia parti
jos centrinį aparatą ar ministro 
kėdę, jau būna jis 50 ar 60 me

tų amžiaus. Amerikoje tokio 
amžiaus valdininkai jau prade
da galvoti apie pensiją, kai tuo 
tarpu Sovietų Sąjungoje prasi
deda kopimas į aukščiausią kar 
j eros postą.

Tokiu keliu zenito viršūnę 
pasieKė Brežnevas ir jo dabarti
niai bendrininkai, tokiu keliu 
keliauja ir jo busimieji įpėdi
niai. Visų šių “keliauninkų" pa
saulėžiūra susiformavo žemes
nėse partijos pareigose. Bekil
dami la’psmuose jie apsiksbmč 
:o ordenais bei medpl ais mv 

:o įvairias partines mokyklas, 
bet jų galvosena ir tokau like 
~aikomo sekretoriaus lygio. Jei 
atidžiau pažvegsime į Stalino, 
Malenkovo. Chruščiovo bei Brež 
nevo 
kad 
kus 
nio 
giu

rėžimą. tai pastebėsime, 
kiekvienas iš jų bendrinin- 
rinkosi savo tipo bet žemes 
kalibro. Išsilavinimo atžvil- 
šalyje per paskutiniuosius

30 metų yra išugdyta stiprių jė
gų. Bet tik šalyje, o ne “norųen- 
klatūroje”. ,

Brežnevas savo egzistenciją 
kuriam laikui dar gali nutęsti, 
nors jo paties kaip ir jo visų 
bendrininkų saulėlydis jau arti
nasi. Nežinomi nei vardai nei 
paveikslai tų, kurie juos pamai 
noje pakeis, bet neabejotina, 
kad tai bus iš “nomenklatūros1*. 
Dabartinis Sovietų rėžimas yra 
ne diktatūra proletariato ir ne 
diktatūra partijos, bet diktatū
ra “nomeinklatūros. Tai ir yra 
pati didžiausia mano buvusios 
tėvynės nelaimė.

Iš rusų kalbos vertė
K. Plepys (

2 — NAUJIENOS, LHfCAOOj 8, !LL J '

Du šunes po laukus bėgiojo, 
kiškius medžiojo.

Ir visą pusdienį sugaišę, 
javus ir dobilus išmaišę, 

tik vieną pusdvėsį kiškelį tenuęįupo.
. -Z- ,-V r ; - ■' ■- f.

“Dabar dalykivos”, pasiūlė Margis. r
0 Rudis, atsikandęs sau ausies kraščiuko, 
atsakė jam: “Dalybos jau ne vargas.
Tiesa, tu man pagelbėjai—džiaugiuosi, 
dėl to tau letenas ir grobus atiduosiu, 

o gal ir uodegą pridėsiu — - 
' dar pažiūrėsiu.” ■

—“Ar taip?” sušuko Margis: tu, klumpakojį!
Tu žmogui tik tuščiai laukus klampoji/ 
javus braidai, ir tu man dalį skirsi!”

— “0 tu jau kuo čia pasigirs! ?” 
suriko Rudis: “Arkliadanti!
Varlių medžioti į pakrantę!”

—“Palauk!” sušuko Margis, pasipustęs iltis:
“Aš tau parodysiu, kur pamazgos supiltos!”

Ir griebė Rudžiui. ■
0 tas — atgal. Abudu susikibo suerzėjo.

ir tik gaurai dulkėjo.
(A. Giedrius, PASAKĖČIOS, 175 psl.? gausiai 
iliustruotos, kaina $2, gaunama Naujienose).

Everyone has chain fever and we've 
got the selection and prices to prove it.

All styles... all widths and 
lengths... all great value and aU 

in 14k gold FtOntltafy.

40% off
14k Gold Charms — 30% off
14k Gold Earings — 30% off 

14k & 18k Religious Medals — 30% off
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Ypačiai laukiami lituanistinių 
mokyklų mokiniai ir organiza
cijų nariai. Vėliavos pakėlimas 
įvyks miesto centre Vasario 
1G <1. K:30 vai. rvlo; nuleidimas •r *

5 valandą popiet.
v * $

Kai kurių detroltfočių nuotai
kos prieš Vasario IG-ąją

Kaip ten bebūtų, 
6-osios iškilmingo

Detroito naujienos
5 asario 16-osios minėjimo 

informacija

\ asario’ 16-osios Lietuvos 2 
priklausomyliės atstatymo 
metų sukaki ies iškil n i ingą
nėjimą ruošia Detroito Lietuviu 
Organizacijų Centro valdyba. 
Minėjimas ruošiamas DLOC jau j 
35 metai, šįmet mums brangi į 
šventė ruošiama vasario mėn.
10 dieną Dievo Apvaizdos para-116-osios iškilmingo minėjimo 
pijos salėje. ! pasiruošimas eina prie pabaigos,

šventė pradedama pamaldo-į Tačiau dar ir dabar jaučiasi 
Organizacijos pamaldose: šioks toks Įtempimas. Vasario 

dieną LB Detroito apylinkės 
Pamaldos į valdyba ruošia politinę popietę 
’. Antano, • su kovingu paskaitininku Gu- 

recku, tartum LB krašto valdy
bos pirmininkas V. Katkus ne
pajėgtu tai atlikti. Užgavėnių 
baliui vasario 16 d., šeštadienį, 
kalbėtoju pakviestas koks tai 
senatorius. Gal ir nebloga kom
binacija sugalvota ,bet ko tuo

urs.
dalyvauja su vėliavomis, pasi- i 
renkant šventoves.
prasidės 10:30 vai. J
Dievo Apvaizdos ir šv. Petro 
šventovėse. Iškilmingoji akade 
mij a-m inėj imas prasidės para
pijos salėje 12:15 vai. su vėlia
vų Įnešimu; vadovauja Švyturio 
jūrų šaulių kp. vadovybė. Minė
jimą atidarys DLOC valdybos 
pirm. dr. Algis Barauskas, c 
jam vadovaus DLOC vicepinn. 
dr. Arūnas Vaitiekui lis.

JAV himną sugiedos mergai
čių grupė, kurią sudaro: A. Jur 
gutytė, Lėlytė, V. Leonavi
čiūtė, K. Nevcrauskaitė, K. Ve- 
selkaitė, K. Jankutė, K. Pana- 
vaitė, L. Tautkevičiūlė ir T. Za 
rankailė. Akompanuos muzikas 
St. Sližys.

Invokacija sukalbės Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonas 
kun. Vi ktc’r a s Kr i šč i ūne v i č i u s. 
žuvusiųjų dėl Lietuvai laisvės 
pagerbimui eilėraštį deklamuos 
Vylė šnapštyiė.

Michigano valstijos guberna
toriaus proklamacija skaitys 
Aldona Petrauskaitė ,o Detroi
to miesto burmistro proklama
ciją perskaitys A. Lėlytė. Kalbės 
Michigano gubernatoriaus pava 
duotoj as James Brickley ir 
tuvos Generalinis konsulas 
tautas Čekanauskas iš Los 
gėlės.

Bus rašinių konkurso laimėto
jų, Aušros- ir žiburio lituanisti
nių mokyklų apdovanojimas ir 
rezoliucijos skaitymas.

Meninę dalį atliks (su instru
mentalistais) Jaunimo choras, 
vadovaujamas muziko Stasio 
Sližio. I žbaigai — Lietuves 
himnas.

Visi Detroito ir apylinkių lie
tuviai kviečiami bažnyčiose ir 
minėjime gausiai dalyvauti.
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MOŠŲ SPAUDOJE
— Išeivijos jaunimo gagh'ose- 

na apie Lietuvą.
Tėviškės Žiburių 4 n r. “Jau

nimo Žiburių” puslapyje yra at
spausdinta Toronto aukštesnių
jų lituanistinių kursų studentų 
pasisakymai tema “Ką man 
reiškia Lietuva”. Rašo Vaidila 
Danelis, Dana Barakauskaitė. 
Sigita Bersėnaite. Alvinas Kir- 
šonas, Gintas Sendzikas, Aldo
na Remeikaitė, N- Slivinskaitė 
ir Dana Skukauskaitė. Visų ra
šinėliai yra įdomūs, verti cita
vimo, tačiau dėl vietos stokos 
ribosiuos tik dviejų autorių 
raštais.
Dana Barakauskaitė taip rašo1 
“Prieš dvejus metus man teko 
kartu su tėveliu aplankyti Lie
tuvą. Iš karto man pasirodė 
miestai labai senoviški ir Įspū
dingi.

das šio lietuviškumo buvo tėvų 
sukurtas. Be jų raginimų moky 
tis lietuviškai aš nebūčiau su 
pratusi lietuvybės reikšmės.

Pradžioje ta re’kšmė buvo la- 
labai neaiški. Tėvų pasakojimai 
apie savo nuotykius Lietuvoje, 
apie 2patĮ kraštą sudarė man 
daug’neaiškumų, ir aš pradėjau 
galvoti, kad. prieš gimimą > visi

siekiama? Nemanau, kad tokio- i** * st r\ i
s ko.ni,i,taeijon>iS blls atlik,,- Kompartija ir V. Daunoro koncertas 

kas nors naudingo, siekiant; 
ALT-os ir LB-nės susitarimo. 
Taiytum tyčiomis tai darojna.

Dievo Apvaizdos parapijos sa- 
]ės išnuomavimą tvarko LB apy
linkės vadai. Pernai nuomoj ant 
Vasario 16-osios minėjimui, mi
nėti žmonės artimiausiai datai, 
nenuomavo, ir salė vasario 17 d. 
Ūko neiŠHuomoia. LB korespon— 
deniai spaudoje pernai užsipuo-- 
lė, girdi, Vasario 1 (5-osios minė-j 
jiniai lai per anksti, lai per vė'j 
;ai ruošiami. Ar tai čia ne sa-į 
botavimas?...

Detroite ikinkvtos stipriausios 
rašytojų jėgos, spaud 
viską su žem
nigų, pinigų. “Dirvoje 
24 d., Nr. 4, tarp kitko ALTai 
LB-nė stato sąlygas. Dar nesu
sitarus veržiasi rinkti aukas vie
nu ir tuo pačiu laiku, kada per 
10 metų ALTa rinko Lietuves 
laisvinimo darbams finansuoti.
Tai kuriems galams dar tie su-į rybinėje’ 
sifarimai, jeigu i juos nekreipia
ma dėmesio.

įdomu būdavo pasiskaityti 
“Tėviškės Žiburių” informaciją 
apie lietuvius pasaulyje. Nors 
ji trumpa, bet gana išsami, kuri 
atskleidžia lietuvių gyvenimo ir O ne tuos, kurie pasitarnavo to- 
veiklos vaizdą.

Bet _į kartą teko nusivilti, 
paskaičius šių metų, šio savait- 
traščio pirmamame numeryje 
atspausdintą labai kreivą, neob 
jektyvų reportažą liečiantį so
listo V. Daunoro koncertą, Jau
nimo Centre, Chicagoje. Ir tuo 
labiau keista, kad pats reporte
ris pradžioje pareiškia, jog šis 

maišo i koncertas buvo suruoštas su 
ir vis dėl tų pi-i kompartijos žinia, kuri nutarė 

sausio Į siekti pagrindinės naudos.-, ji 
V. Daunorą išleido į JAV, pa
lydini Bekoniui.. . Mums labai 
aiški toji kompartijos nauda, 
tai lietuvių vienų su kitais piu- 
dymas. Be to. pademonstruoti 
išeivijai ir tai, kaip aukštai “Ta 

Lietuvoje yra iškilęs 
menas. Keista, kad “Tėviškės 
Žiburių” reporteris, kuris rašė 
šį reportažą nepasijuto, kaip 
jis pats įsijungė į kompartijos 
propagandos skleidėjų eiles ir 
niekinimą tų, kurie suprato kom 
partijos siekiamą naudą ir pa
reiškė protestą. Jis gi, užuot.

aiškiai išriskinęs “Tėviškės Ži
burių” skaitytojams ko tokiais 
koncertais okupantas siekia, už
puolė ir ėmė niekinti patriotus.

GEGUžINĖ PO STOGU

mėn.

Jw fturm* A XISJ IK THE DARK. PlfantlikŲ Ir fntyrslŲ aavtyfcte 
xpniyMi, pili^Tį ii Lengvai stilius, gyri kxlbx. *nžlii UUisu
150 psL Kaina mo.

Or. B. Kenčiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvei Utorju
.^ntnuAx nuo pa', senųjų imsiu iii poterio Metų. Vidutinio formato, 145 
pik, kainuoja X3.00.

Dr. Jaras B. Kenčiu*, VYTAUTAS TH5 GX2AT, Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvai vairtybe? ir jot kaimynų istorija 
311 psl. Kaina tt.OO. Kietai* virtuali U.0C.

_ Dauguma Žiu knyfų yra tinkamoj dovanai Jvttrtonda progomli. Jas b 
Idtaj knyga* galima {atgyti atsilankius 1 Naujienas arba itstuntus čeki u 
piniginę perlaidu 4
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Kai piadėjau lankyti lietuviš
ką mokyklą, man paaiškėjo, iad 
esu gimusi Kanadoje, tik m mo 
tėvai Igimė Lietuvoje. Aš pradė
jau lyginti savo gyvenimą Kjana 
do j e Įsu tėvų praeitimi Lietuvo
je. Vėliau aš pagalvodavau. Ha*P 
aš pergyvenčiau, neigu sąlygos 
priverstų mane Kanadą palikti. 
Ka^p mano tėvai pergyveno,;kai 
jie paliko savo tėvynę. į

KaUangi aš niekada Lietuvo
je nesu buvus, mano jausmai 
apie Lietuvą yra pergyvenimai 
tėvų džiaugsmų ir vargų Lietu
voje. šis jausmas žadina many
je norą stiprinti lietuviškumą, 
kad būtų galima apsiginti nuo 
priešų, kurie gali atimti mano 
laisvę ir prievarta valdyti mano 
kraštaą.

Lietuva davė man supratimą 
apie laisvės svarbumą gyveni
me, ir aš dabar suprantu, kodėl 
stengiasi mano tėvai tą lietuvy
bę įdiegti mumyse.”

Jaunimo Žiburius redaguoja 
Laima Beržinytė ir Danguole 
Juozapavičiūtė.

K. Petrokaitis

Iš tikrųjų iki šios dienos dar 
nesurūšiavau savo įspūdžių. Bet 
įspūdingiausias dalykas buvo 
žmonės. Jie buvo labai susikau
pę savo mintyse ir buvo labai 
sunku giliai su jais pasikalbėti. 
Visi gyvena visko bijodami.

Viskas vyko slaptai. Niekur 
negalėjome nuvažiuoti ir jaus
tis kaip laisvi.

Mėginau palyginti jų veiklą 
su mūsų. Sunku buvo, nes turė
jau atsiminti, kad mes ne Lietu
voje, o išeivijoje gyvename ir 
dėlto turime smarkiau stengtis 
išsilaikyti.

Važiuojant per Vilniaus kraš
tą, apylinkės pasirodė labai pa
našios į Niagaros arba centri
nės Ontario provincijos sritį. 
Labai gražu ir malonu, bet ma
tyti, kad žmonės atsilikę, gy
vena skriaudoje. Dėlto naujas 
judėjimas yra labai mažas.

Labai įdomu buvo pamatyti 
visas vietas ir dalykus, apie ku
riuos mokausi. Galėjau viską 
apžvelgti, bet, kaip ir ankščiau 
minėjau, iki šiol mano nuomo
nė yra labai nepastovi.

Nors lietuviai yra maža tauta, 
bet turi daug stiprybės. Svarbu, 
kad jie nepasiduotų desperaci
jai.75

Nebuvusi Lietuvoje Sigita 
Bersėnaitė taip rašo:

“Nuo pat mažens, kai ištariau 
pirmutinius lietuviškus žodžius, 
Lietuva vyravo mano gyvenime, 
veikloje ir galvosenoje- Pagrin-

palinksminti.
Iš viso, qr gi ne liūdna, kad 

mūsų bėgliai, pabėgę nuo Mas
kvos komunistų antplūdžio, lai
kui bėgant išsiplovė smegenis 
ir ėmė tarnauti kompartijos tiks 
lams. Jie jau nebegina visuo
menės aukomis pastatyto Jau
nimo Centro, kad jis nevirstu 
komjaunimo centru.

Šia proga reiktų suminėti dar 
ir kun. Saulaitį, kuris tuose pa
čiuose “Žiburiuose” prisimena 
V. Daunoro koncertą. Jis sus
kaitė, kad jame dalyvavo 695 
dalyviai, bet nepajėgė suskai
tyti 150 piketuotojų ir jų plaka
tų., Jis jų * tesuskaitė vos 40 ir 
28 plakatus. Tai tendencija pa
rodyti “T. žiburių” skaityto
jams, kad mažas būrelis lietu
vių piketavo. Jo noras buvo 
sumenkinti piketavimą. Žinoma, 
kunigui tokia tendencija, nepai
syti objektyvumo, nedaro gar
bės. Bet ir jis patvirtino oku
panto tikslus, ko nesuprato kai 
kurie mūsų, net ir visuomenės 
veikėjai. Jis aprašė kokiu laiku 
buvo įmesta plyta ir kaip ji bu
vo iliustruota: kūju piautuvu 
ir penkiakampe žvaigžde...

kio koncerto suruošimui, ne
puola tėvelių jėzuitų, kurie lei
do Jaunimo Centrą panaudoti 
kompartijos siekiamai naudai. 
Bet niekina Naujienų redakto- 

I rių, rašytoją ir dainininkę p-lę 
Kemežaitę, dr. V. Dargi ir visus 
tuos, kurie piketavo. Kurie tik
rai yra užsitarnavę lietuviškos 
visuomenės pagarbos ir padė
kos. Jis nepuola nė vieno dak
taro ar daktarės, kurie sėdėjo 
koncerte kartu su Chicagos “pa 
žangiaisiais” plojo, kėlė ovaci
jas solistui ir jo palydovui — 
pianistui, teisingiau pasakius- 
enkavedistui.

Paskaičius šį reportažą, atro
do, kad “Tėviškės žiburių” re
porteriui suskaudo širdį, kodėl 
Chicagos visuomenė, komparti
jos siekimams pastojo kelią. 
Tat, jis ciniškai pašiepia tuos, 
kurie jo manymu koncerto me
tu įmetė per langą plytą. Gir
di, jie nepataikė nei į solistą. 
V. Daunorą, nei į palydovą- Jei 
šis rašėjas būtų turėjęs bent 
kiek geros valios ir jam būt rū
pėjusi tiesa, tai rašydamas apie 
šį nelemtą įvykį būt perskaitęs 
Naujienose straipsnius, kuriuo
se buvo smulkiai išnagrinėta ko 
kompartijos agentai šiuo kon
certu siekė ir kas galėjo tą ply
tą mesti. Pagaliau, jei tą plytą 
metė, anot reporterio superpat- 
riotas,-tai. tikriausiai Jis .jos ne
metė nei į Daunorą, nei į jo pa
lydovą, bet į tuos, kurie sėdė
dami drauge su Chicagos komu 
nistais jam kėlė ovacijas. Tiks
lu priminti, kad Sibiran ištrem
tiems lietuviams, bei kalėjimuo
se sugrūstiems, kompartija 
jiems nesiunčia solistų jų ten

D’Acosta dažnai sakydavo:
— Kada aš rengiausi susi

tuokti, tai taip buvau įsimylė
jęs i dabartinę savo žmoną, 
kad dėl tos didelės meilės, no
rėjau ją suvalgyti, o dabar gai
liuosi, kad aš to nepadariau”.

Dual Formula

FEEN-A-MINT
Laxative Pills 

Contains a mild stimulant 
plus the softener 

most recommended by 
doctors.

Read and follow label directions.
— Dvidešimtojo amžiaus pa 

žanga labai didelė visose gy
venimo srityse: lėktuvai, radi
ją, televizija, atominė energi
ja. Vieno dalyko dar trūksta: 
kraičio be žmonos...

laimę, 
rūšies, 
darbš- 
Drižie-

į Feen-a-mintu
‘Plough Inc. LAXATIVE PULS .4

17W R>. HAL8TKD ST, CHICAGO, ILL. HIM
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A.L.B. Radijo klubo 
gegužinė po stogu

Gegužinė įvyko sausio
20 d. Dievo Apvaizdos parapijos i
salėje Jabai gerai pavyko. Žm0-
nių buvo pilna salė. Gegužineijimas — kokiame 0r6) kad ir 

blogiausiame, ji gali įvykti. Tai
gi ir ši gegužinė praėjo pakilio
je nuotaikoje.

Buvo parengtas didžiulis lai
mėjimo stalas. Kas tik norėjd, 
galėjo pabandyti savo 
Užkandžiai buvo pirmos 
kuriuos pagamino mūsų 
čios šeimininkės, Zofijos
nės vadovaujamos. Buvo gausiai 
privirta cepelinų, prikepta kuge
lio ir visokių pyragų.

Radijo klubo vadovybė papil
dė savo kasą visiems metams.

Ant. Sukauskas
IT» Beiti HibUi StrrM, &L MiS S

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

I

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai --------------------  $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ...........................$5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ......
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS R

Atdara šiokiadieniais nuo
ENYS

n. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIENOSR GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO. VISUOMKNPS VlIKtJO IR KASYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 2» p«l.. iWHJtnfitw

metą frykln*. JMjIomUc Ir lotortlflo jauno dieno tr 
rPybatru.

ntaf 
ttJN

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVI LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai___ $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai_________________ $15.00

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai___ $10.00

Or. K J. — DANTYS, ji prictlūra. rreiteti Ir
Kietai* rlriulUU, betoje 34.06 dabar ——----------
MlnkKtlf ririeUaia tik___________________ —------------•

Or. A. J. — A U KITA KULTŪRA — HAUtOl IMOWtK
KeUotiAt m Boropa IrpCdiUl. Dabar tik

Čeki reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St
60608Chicago,

Pridėti doleri p*4fo iilaidom*.
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Prezidentas Carteris tiesiogine telefono linija už-l 
klausė Sovietų aukščiausios tarybos pirmininką L. 
Brežnevą, ką Sovietų karo jėgos daro Afganistane ka
da jos išsikraustys ir išsiveš visus savo ginklus. Brež
nevas nustebęs, pradėjo aiškinti Prezidentui, kad Af-j 
ganistano valdžia yra prašiusi Sovietų Sąjungą padėti 
nuginkluoti užsieniečius, neklausančius Afganistano vai- • 
džios. Prezidentas Carteris Brežnevą išvadino melagiu,

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

$10.00

mai nėra daromi ir kitais atž- 
vilg ais (pvz. balsus skaitant).

VIS’ LIETUVIAI
YRA LB NARIAI

I Kada prel- M. Krupavič’us, 

VLIKo pavestus, su užsidegimu 
o’-panizavo PLB ir suformulavo 
n- ve-'k'^o taisykles, jis. atro- 

, do. t’kėjo. kad pavyks į ją 
1 įtrauk i visus lietuv’us išeivius, 
j Tada jis į jos ve’kimo dėsnius 

’traukė princ pą. kad PLB-nei 
nriklauso visi lietuviai, prilei- 
dž ant. kad vien JAV-se yra 
^augiau kaip pusė m l’jono lie
tuvių Bet netrukus jam teko 
•’uriv Iti, susidūrus su ameri- 
kieč:u lietuvių nenoru burtis į 
LB, kada grėsė tiek daug lietu
viu pas’likti už LB ribų/ Bet 
Ja- labiau iis nusivylė, kada į 
’’•'e^o' oolit nes organizacijos 
rankas patekusi Be- ’ merė 
nebedėjo daug parinr ""-lės 
h'/sayo veikimą ar kr t ’Ojoje 
išeiv io’e, daugiau be -up'nda- 
~r'a išlikti vienos srovės įtako
je. J’s įsitikino, kad jai vado
vaujančių asmenų pastangos 
yra daugiau nukreiptos ne į LB 

’’spietimą amerikieč ų tarpe, o 
daugiau į siekimą viską suimti 
į savo rankas. Tada jis įsitikino, 
kad tuo keliu eidama, Bend
ruomenė jau nepasidarys vi- 
Tiot nė ir visus lietuvius api
manti organizacija, nes ji, kaip 
i:s rašė 1963 metais, dar nėra 
išvesta iš kūdikystės amžiaus.

Po ^kiekvienų tarybos rinki
mu balsavusiųjų skaičius rodė, 
kad juose dalyvaujančių skai
čius beveik nebedidėja, kad ji 
jau nebeauga ir kad ji į visuo
tinumą neprogresuoja. Pateki
mas į vienos srovės kontrolę už
kirto jai kelią į visuotinumą. 
Kartu jos sroviškumas apsun
kino jai atlikti ir jai skirtą lie
tuvybės išlaikymo uždavinį. 
Tuo tarpu LB veikėjai, lyg tik
ros padėties nesupr’asdami, vis 
dar skelbė, kad jai priklauso 
v'si lietuviai, nes L’etuvių ben
druomenė esanti prigimt’nė ir 
visus lietuvius apimanti orga
nizacijai--

Kada kartą LB veikėjai savo 
vadovaujamai institucijai tai 
prisitaikė tai, ką Krupavičius 
rašė apie prigimtinę lietuvių 
bendruomenę, jis viename strai 
osnyje paaiškino, kad turėtų 
būti skiriama bendruomenė ma 
žąja raide nuo Bendruomenės, 
didžiąją B raide rašomos. Tau
rinė bendruomenė nėra t krinis 
vardas, ji rašoma mažąja raide. 
Tuo tarpu “Lietuvių Bendruo
menė” yra tikrinis tuo vardu 
pavadintos organizacijos var
das, todėl rašomas didžiosiomis 
raidėmis. Pirmoji natūraliai yra, 
o antrąją reikėjo sukurti, suor
ganizuoti jos apylinkes ir apy
gardas, nustatyti jos uždavinius 

(Nukelta į šeštą puslapi

K. BARTKUS

VLT^A^ LIETUVIU BENDRUOMENf«

i kas”, ir vis’ atsilankę į tą “pik- 
JAV LB NARIŲ SKAIČIUS | niką” kviečiami balsuoti. Ko- 

1 misi os nariai kalbina balsuoti 
Po JAV LB ėję įvykdyto ski-' -enus žmones, nežinanč’us net, 

i:^o ios nariu skaičius sumažė- kokie čia vyksta balsavimai, 
jo. Net ir nėra skelbiamas tik- Paaiškinama, kad čia balsuoja- 
ras Bendruomenės narių skai- ma “už Lietuvą”. Taip balsuo- 
čius, o skelbiami tik LB Tary- tojų gavosi daugiau, negu apy- 
K-r>‘3 rinkimuose balsav’mų duo- j ’inkė turi narių. Kitoje apylin

$15.00! nes kiek jam žinoma, Afgan’stane nebuvo jokių užsie
nio karo jėgų, išskyrus Sovietų divizijas, įsiveržusios į 
Afganistaną.

Prezidentas Carteris kre’pėsi.į Saugumo Tarybą, 
prašydama privrsti Sovietų Sąjungą atšaukti ka
ro jėgas iš Afganistano. Sovietų ambasadorius Jung
tinėse Tautose uždėjo veto. Visi Saugumo Tarybos na
riai pasmerkė Sovietų Sąjungą už įsiveržimą į Afgani
staną, išskyrus Rusiją ir Rytų Vokietiją. Kada kląus;- 
mas buvo iškeltas specialioje Jungtinių Tautų sesijoie. 
didelė Jungtinių Tautų dauguma pasisakė prieš Sovie 
tų įsiveržimą į Afganistaną, reikalaudama apšaukti So
vietų karo jėgas iš Afganistano.

Saugumo Taryba svarstė Sovietų įsiveržima į Af- 
garistaną 3 dienas, speciali Jungtinių Tautų sesija 
svarstė įsiveržimą į Afganistaną keturias denas. Bim
ba visą laiką gyveno New Yorke. Jis turėjo progos s°kti 
Jungtinių Tautų pasisakymus ir pasip'ktinimą J. Tau- 
įų salėse 112 narių pasisakymus prieš Sovietų karo jė
gų įs’veržimą i Afganistana svarstė rusu padaryta žalą TV'enys- Ir balsavusiųjų skaičius 
beginklei tautai, skaitė laikraščiuose, klausė radijo pra;

si balsavus’eji yra LB nariai. 
Bet tai fiktyviai gaunami duo
menys. Tikraisiais bet kurios 
organ’zacijos nariais galima lai
kyti tuos, kurie moka metinį 
nario mokestį ir dalyvauja jos 
susirinkimuose ir kitokioje jos 
veikloje. Gi dalyvavusius jos 
organų rinkimuose galima lai
kyti nariais, jei jie balsuoja pa
gal iš anksto paruoštus iš narių 
sudarytus rinkikų sąrašus. Gi 
pripuolamai per kitus savo bal
są “atsiuntusių” ir organizaci
joje visiškai nedalyvaujančių 
^ėra jokio pagrindo užskaityti 
ios nariais.

Tačiau JAV LB to nesilaiko. 
Norėdami išpūsti savo narių 
■kaičių jie leidžia ir pviėčia 
balsuoti sąrašuose nesančius 
žmones, kas tik ateina. Tai rodd, 
kad rinkimai čia turi uždavinį 
ne tik T-bos narius išrinkti, bet 
ir sutraukti kiek galima dides
ni balsuotojų skaičių, k?d pati 
LB atrodytų gausesnė. Vienoje 
apylinkėje

$ 4.00

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00
$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

Kaip Bimba gali per akis taip meluoti?
Antanas Bimba, pats seniausias Amerikos lietuvis 

komunistas ir ištikimiausias Maskvos tarnas, dar tebe- 
leidžia “Laisvę”. Darbas sunkus, metų našta jį spaudžia, 
jam buvo pažadėta parama, bet paramos jis negauna. 
Maskva jam buvo numačiusi labai gerą pagalbininką, 
bet jis neskuba į Brooklyną. Meluoti ir jis moka, bet 
jis visdėlto nepajėgs taip meluoti, taip viską aukštyn 
kojom apversti, kaip tai padaro Bimba.

Visi žinome, kad Sovietų karo jėgos įsiveržė į Af-

nešimus ir matė televizijoje, kaip visas pasaulis buvo 
paspiktinęs rusų įsiveržimu i Afgan'stoną, o jis visdėl- 
to savo laikraštyje rašė, kad prezidentas Carteris “tie
sia kelią i naują pasaulinį karą”. Sovietų karo jė
gas sudaro 12 Sovietų divizijų, apginkluotų didžiau
siais tankais, šarvuočiais, lėktuvais ir kulkosvaidžiais,

ganistaną praeitų metų gruodžio 24 dieną. Patys afga- prez. Carteris prašė Sovietus tas karo jėgas atšaukti
nistaniečiąi paskelbė, kad pradėjo gabenti karius Į Ka
bulo, d.'.dįjį aerodromą. Sovietų lėktuvai apsistojo aero- 
dromo1;pabaigoje, leido išlipti keleiviams, o šie tuojau 
pradėjo nešti į aerodromo pakraštį gana aukštus, stul
pus, kad galėtų apsaugoti nutūpusius Sovietų lėk
tuvus.

Kabulo radijo stotis pranešė, kad būriai Soy. lėktuvų 
atskrenda ir vėl išskrenda, atveždami vienus ir išsivež- 
dami kitus Sovietų karius. Sovietų lėktuvai nieko neiš- 
veždavo, bet visada vežė Sovietų kareivius ir jiems rei
kalingą karo medžiagą ir maistą. Afganistaniečiai ne
žinojo, kas darėsi aerodrome, nes pats prezidentas H. 
Amin karo vadovybei buvo pasakęs nekišti nosies į Ka
bulo didįjį aerodromą.

Sekančios dienos rytą, gruodžio 25-tą, Sovietų ka
riai užėmė Kabulo siunčiamąją radijo stotį, o vakare 
Sovietų kareiviai užėmė visus strateginius Kabulo 
centras. Sovietų kareiviai saugojo Afganistano ministe
rijas, bet nieko nedarė įeinantiems ir išeinantiems žmo
nėms. Afganistaniečiai nežinojo, kas sostinėje darėsi, 
bet kol rusai nieko nedarė, tai gyventojai tiktai stebė
josi. Tiktai trečią dieną buvo paskelbta žinia, kad pre-Į 
zidentas H. Amin nušautas, 
saikdintas Babrakas Karmai.

Tiktai Sovietų karo jėgoms užėmus Kabulo aero-

iš Afganistano, o Bimba tvritina, kad Carteris nori su
kelti “naują pasaulinį karą”, o ne Brežnevas, pagrobęs 
250,000 kvadratinių mylių žemės ir pavergęs 200 metų lai-1 
svai gyvenančius 17 milijonų afganistaniečių. “Laisvė
je” Bimba šitaip rašo:

“Sunku ir besuprasti, kas pasidarė tam mūsų 
prezidentui. Štai vėliausias pranešimas iš Washing- 
tono. Skaitai jį ir net nenori tikėti, jog tai yra tie
sa, o ne tik kokio nors piktos valios sutvėrimo iš
galvotas m'tas. Jau vien tik pranešimo antraštė su
purto normalų, gyvybę gerbiantį ir taiką mylintį 
žmogų. Tik pasiskaitykime: “Baltieji Rūmai reika
lauja bilijono ir šimto milijonų dolerių ekstra Egip
to apginklavimui”. Kodėl jam staiga pasidarė tas 
toks apsiginklavimo padidinimas reikalingas? Kas 
iš kur jam grūmoja užpuolimu ir įsiveržimu? Juk 
šiandien jo saugumui ir nepriklausomybei iš niekur 
nėra jokio pavojaus.”

(“Laisvė”, 1980 m. sausio 25 d., 2 psl.) 
Visas laisvasis pasaulis pasmerkė Sovietų Sąjungą

kėje balsavimą užba:?us ir bal
sus suska;čius, paaiškėjo, kad 
balsavo labai mažas žmonių 
skaičius. Tada komisijos nariai 
(jau balsus suskaičius) dar dvi 
dienas važinėjo po namus, kur 
tik ž’nojo, kad ten gyvenama 
lietuvių, ir prašė pabalsuoti. 
Padidino balsavusiu skaičių. 
Bet tokiu “balsavimu” pagrįs
tas LB narių-skaičius yra fikty
vus, ir patys rinkimai suklas
toti. Nustatant narių skaičių, 
negalima remtis tik balsavu
siais rinkimuose, nes kai kurie 
nariai nedalyvauja rinkimuose, 
o šiuo atveju nemaža buvo “bal 
suotojų” kurie nėra nariai.

Sprendžiant iš panašiai orga
nizuotu balsavimu ir iš komisi
jų dedamų pastangų surinkti 
juose kiek galima daugiau bal
savimo lapelių, negalima sutik
ti, kad po rinkimų skelbiamas 
balsavusių, o kartu ir jais pa
grįstas LB narių skaičius yra 
neperdėtas. Jei daromi tokie di
deli nukrypimai nuo balsavimo 
taisyklių vienu atžvilgiu (bal
sus gaudant), nėra jokios ga- 

padaromas “pikni- rantijos, kad panašūs nukrypi-

i už įsiveržimą ir pavergimą Afganistano, o Bimba ban- 
’ do savo skaitytojus įtikinti, kad prez. Carteris stengia- 

o naujas prezidentas pri- sj naują pasaulinį karą.

Bet neužtenka vien Jungtinių Tautų pasmerkimo.

Tokio 
žurnalisto 
kad “Laisvės” skaitytojai patikės tokiam melui ir ap
gaulei.

Kaip Amerikos Imigracijos pareigūnai gali laikyti 
Amerikoje tokį melagį ir karo kurstytoją, kaltinantį 
laisvės siekiantį Amerikos Prezidentą? Kuriais sume-

melagio, tok'o sukčiaus ir tokio silpnapročio 
lietuvių tautoje dar nebuvo. Jis, mat, tiki,

dromą ir sostinę, Sovietų divizijos, stovėjusios Atgani- ?raeitą šeštadienį prasidėjusi ir pirmadienį pasibaigu--- ~ t ---- -—
per šioji 36 arabų valstybių pasmerkimas Sovietų Sąjungos < timais jis apgaudinėja kelis senus Amerikos lietuvius?

'už Sovietų karių įsiveržimą į Afganistaną, o Bimba Į Kaip gali jis vis dar aiškinti viską kitaip
tvirtina kad ne Brežnevas pradėjo naują karą, bet yra? Kokiais sumetimais Bimba ir tol’au apgaudinėja 
prez. Carteris bando sukelti naują karą. ' atsilikusius Amerikos lietuvius?

stano šiaurės pasienyje, pradėjo veržtis j pietus.
dvi savaites Sovietų divizijos užėmė visą Pakistano ir 
Kinijos pasieni, o trečią savaitę Sovietų tankai pasiekė 
pietų Irano pasieni.

negu t’krai

J. KUČINSKAS

NAUJI METAI ATLANTE
(Tęsinys)

Saloje yra du lietingi perijodai.: pir
masis nuo gegužės m. pradžios iki birželio m. ga
lo, antrasis — spalio ir lapkričio mėn. Daugiau- 
šia čia pučia' rytų vėjai, todėl šiauriniai ir ryti
niai šlaitai gauna daugiausia lietaus nei pietų 
vakarų. Kur daugiau drėgmės, ten ir augmenija 
geriau bujoja. Lietus paprastai čia esti trumpas, 
bet stiprus, tropikinis. Po to, ir vėl šviečia saulė 
ir oras esti gaivinančiai grynas. Tada augmeni
ja dideliu greičiu stiebiasi aukštyn, o žmohės 
tampa linksmesni ir judresni. Saulė, pakilus iš 
ryto, greitai skuba dangaus platybėmis, o vaka
re leidžiasi iš lėto, tarsi duodama pakankamai 
laiko; pasigrožėti saulėleidžiu. Klimatas visada 
yra švelnus, šiltas, malonus ir gaivinantis, tem
peratūra gana pastovi.

Kalnų šlaituose, kur pakankamai yra drėg
mės, ten auga gražūs miškai. Nerūpestingi šei- 
mininaki kirto juos be jokios kontrolės ir stipriai 
juos sužalojo. Bet visgi dar neblogų pušynų ir 
mahogany miškų yra išlikę ir juos teko pamaty
ti. Domininkonų mahogany medis yra gerai ži
nomas dėl jo medienos grožio ir geros kokybės, 
čia taip pat gerai auga t. v. satinos medžiai, ku
rių švelni, gelsvos spalvos mediena labai tinka

baldų, fanieros ir muzikos instrumentų gamy
bai. Labai svarbūs pramonei yra kadugių ir da
žų medžiai. Miškų ūkis dabar yra intensyvu” ir 
gana taupiai tvarkomas. Visgi iš jo kasmet pai
ma apie 24,000,000 kūb. pėdų medienos. Nors be
veik 70% krašto apaugę miškais, bet, didelė jų 
dalis, dėl netvarkingo eksportavimo, pavirto Į 
krūmus ir daug prabėgs laiko, kol praeities klai
dos bus atitaisytos. Krašto administracija yra 
susirūpinus nenormalia miškų padėtimi ir deda 
visas pastangas jų stovį pagerinti. Yra įsteigta 
mišku akademija, kur studentai rimtai ruošiasi 
miškininko profesijai. Taip pat valstybė atlieka 
didžiulius atžveldinimo darbus, organizuoja sti
prią priešgaisrinę apsaugą ir kovą su kenkėja s. 
Tačiau praeis dar kelios generacijos, kol Respub
likos miškai vėl atgaus savo pirminį stovį.

Arčiau Atlanto auga coconut palmės. Jos 
yra gražios ir jokių ligų nepaliestos. Tokias pat 
palmes Floridoj ir Jamaikoj liga jau baigia vi
siškai išnaikinti. Teko matyti Jamaikoj ištisus 
šlaitus padengtus išdžiuvusiomis palmėmis, ku
rių tik’ parudę ętiebai teberiogsojo ir darė liūd
ną vaizdą. Atrodė, jog visos kalvos gaisro būtų 
nusiaubtos.

Be didesnių upių, čia dar vingiuoja daugybė 
mažų upelių. Jų vandens srovė čiurlena per ak
menis, gi sutikus didesnę kliūtį, kiek pašėlsta ir 
šniogždama leidžiasi pakalnėn, kur jau savo ke

lionę tęsia ramiai, netriukšinaudama.
Kasto ekonomija dabar jau daro didelę pa

žangą. P^r šimtmečius ji buvo paremta t‘k cuk
rinių nendrių, -banabų ir kavos auginimu. Tokia 
padėtis išugdė tarp žmonių labai nepageidaus 
mą struktūrą. Išs’vystė ponų ir vergų luomas. 
Ponai gyveno liuksusiniuose namuose, o vargai 
—■ paprastose šaktose. Bendradarbiavimo tarp 
jų jokio nebuvo. Vieni dirbo, o kiti naudojosi jų 
darbo vaisiais. Dirbančios masės gyvenimas ne
buvo lengvas — jie gyveno skurde ir nedatek- 
liuje. Dabar ta padėtis pamažu jau atitaisoma. 
Nors ir dabar dar daug skurdo yra, bet, įvedus 
naują industriją, daug skurdžių gavo ten dar
bo. Kai kurių padėtis žymiai pagerėjo ir jie jau 
net tapo vidutinės klasės gyventojai. Pagaliau ir 
plantacijose atlyginimai žymiai pakio ir planta
cijų darbininkų skurdas kiek sumažėjo. Didžiau
sia betgi problema paliko, jų aprūpinimas geres- 
nais butais.

Vyriausybė daug dėmesio kreipia į žemės 
ūkio pagerinimą. Įvedamos naujos augalų rūšys, 
kaip ryžiai, pupelės, kukurūzai, riešutai, braškės 
ir kt., kurie palankiose sąlygose duoda gerą der
lių ir trigubai atlygina už įdėtą triūsą bei ka
pitalą.

Gyvulių auginimas tapo didelis biznis. Au
ginama daug kiaulių ir galvijų mėsai. Mėsos pro
duktų jau pakankamai pagamina kraštui ir jų

perteklių net gali eksportuoti. Ta'p pat ir pieno 
ūkis žymiai pagerintas ir sumodernintas. Kar-

• • 1 v, • • e-au m„........
vesta special stams, kurie nualatos ji. 
liuoja. Nuostabu yra, jog čia įsikūrė nemaža T u 
ropos "ydų, pabėgusių nuo nacių per-V i - 
Labar jie čia pagmina patį geriausią sviestą, sū 
rius j r rūkytą mėsą.

Dėka užsienio kapitalo ir vietinės iniri.-'- 
vos, atsirado nauja pramonė, o taip pat ir seno 
ji atsigavo. Darbams - spec alistai buvo paruošti 
iš vietinių gyventojų, kurie tūojaus pajuto ky ’ 
lančio krašto pulsą ir- su noru įsijungė į krašto 
gamybinį procesą. Jie tapo rimti rėmėjai krašto 
vyriausybės ir jos pastangų atstatyti kraštą ir 
Užgydyti pilietinio karo padarytas žaizdas.

Krašte pamažu nyksta buvusi'rasinė neapy
kanta. Visi dirba savo kraštui ir tuo didžiuojasi. 
Tai yra visiškai naujas reiškinys. Diktatorių 
laikais žmonės nežinojo, kas jie esą, kam jie dir
ba ir kokia jų ateitis. Dabartie mato Savo kraš
to progresą ir supranta, kad tai yra jų darbo vai
sius. Jie tuo džiaugiasi, myli savo kraštą ir deda 
visas pastangas jo atstatymui. Bendrai, žmonės 
yra nuoširdūs ir draugiški, ypač jeigu mato, kad 
įvertina jų pastangas ir nesmerkia jų gyvenimo 
būdo. Jie mėgsta sportą, šakius bei įvairias pra
mogas.

(Bus daugiau)
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SLSIRINKl.MI
(Tęsinys)

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIU*

GYVOJO DIEVO BAŽNYČIA

Šiandien pasaulyje yra daug žmonių rankomis pastatytų puoš
nių šventnamių, vadinamų bažnyčiomis. Bet Dievo Žodyje yra 
parašyta, kad “Aukščiausiasis negyvena rankų darbo pastatuose” 
(Ap. Darb. 7:48). Kristus po prisikėlimo iš numirusių “įžengė ne 
į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų” 
(Žyd. 9:24). Turėti draugystę su Dievu ir su jo Sūnumi Jėzumi, 
nereikia didelių ir puošnių namų. Jėzus yra pasakęs: “Kur du 
ar trys yra susirinkę mano vardu, ten aš esu jų tarpe’* (Mato 
18:20). Šv. Povilas sako: “Jūs esate Dievo bažnyc’a ir Dievo dva
sia gyvena jumyse” (1 Kor. 3:16). šita Dievo bažnyčia yra sta- 
tomą iš gyvų akmenų. 1 Petro 2:5 skaitome: “Jūs būkite kaip 
gyvi akmenys, ant jo (Kristaus) antstatomi”. O gal ir tu norėsi 
būti vienas iš anų gyvų akmenų? Ateik pas D’evą maldose ir 
prašyk jo patarimų. Psal. 32:8 skaitome: “Aš pamokysiu tave 
ir parodysiu tau kelią, kuriuo tu turi vaikščioti”.

8V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikam, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

'Y;..
■* j’kl.

DR. K. G. BALUKAS 
mkUJERIJA IR MOTERŲ LIGO* 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawfora 
Madical Building) Tai. LU 5-6444 
ftriima ligonius nagai susitsrinu.

lei neatsiliepia, skambinti 77*-80<w

OR. PAUL V. DARGTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westeh+sfer Community klinikos 
Medicinos cfirokrorius

938 S. Msnhsim Rd.. Westchester ii
VALANDOS: 3—4) darbo dienomis 

kas antra šeštadieni 8—3 vai 
T.I.: 542-2727 arba 562-272S

TEL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALY86 AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strool

Valandos pagal susi turim*

DR. FRANK PLECKAis 
OPTGMETR1STAS 

KALBA LTETTIVTSKM 
2613 W 71 St. T«L 737-5149 

Citrina akis. Pritaiko akinius i 
“contact lenses’*

Vai sues’ ’izda.rvtr *

IT

DR. LEON AS SEIBl m>:
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2454 WEST street ... .
Vai. antrad 1—4 popiet

Ofiw falai.. 774’8*0
ReridencIĮo* M3-5545

MiOTSF f u.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR

Ttl. PR t-1223
>FISo ¥ AL oirTM ąntTMd.
r Denki 2-4 ir 8-8 vnl. r^k. d^tadir-

"uaifl 2-4 vii nopiet Ir

ORTHOPFP a>-PRCTEZTST.* ‘ 
t Aparatai - Protezai. Med. Mn 
įt dažai. Speciali pagalba kolan* 

''Arch Supports) ir t. t

2450 Wart 41rd St.. CNema. in
T«M.: PRespoct 4-5M4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlaoumc 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 3371 (

Tel. (813) 321-4200

” ER KRAUSTYMAI
MOVING 

Leldimd — PHtw tpdreud* 
ŽEMA KAINA 

R. IE Rt NAS 
T*l. WA 5-WS3

MOVING

U jvairiy aHtumy.
ANTANAS VILIMAS

Tai. I74-1M2 at** V4-5TN 
________—------------------------------ *

eilės kita mano praktika

Bridgeporto Lietuv u Namu Sav 
ninky draugijos s ..si r in k imi s įvyks 
šeštadieni vasario 2 d., 1 vai. popu t 
3808 S. Union Avė. (įėjimas iš kie
mo.) Nariai malonėkite atsilankyti j 
susirinkimą ir uzsimokėki'e dvokia. 
Išgirsite įdomių žmių. Po s ž 

— vaišės, kviečia .a..
Stella Kau akis.

— Sen. E. K;nr.e< 
vesti rinkiminės kam 
klausimų ap e v_hA.p 
incidentą. Žmonės, lyg 
vis nori daugiau žinoti 
10 metų įvykusią nsla

P *■
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IŠ 
bnvo mechaninėse dirbtuvėse, 
iriose buvo iš keto liejama vi- 

n^roatu^a krosnims ir vir
tuvėms, dalys mašinoms, pradė- 
+ n padargai žemės
ūkiui. D'rbtuvė-e dmbo kelioli- 
Vn ^^nrrrcju darbininku ir ke- 
’i vaikezai mokamai murzino- 
'—5- no- nrs Inžmie^’aus pare- 

fprėiau nradėt1’ nuo brū 
f k

tt-Httwo nuo kiekvieno 
" — nulygin-

taisyklingos 
manęs ne
vis nuėsda- 
Bet mane 

duotas^s-už-
p vivTTrą- buvo įdomi dirbtuvės 

K?ek suaugusieji dar- 
b^^k-i žiūrėio į mane, atrodo, 
~*'a^kiai. tiek jaunikliai mur- 

-ą nosimis nesuvaldyda- 
r-n j-’r^r^os man pašaluos. Ne- 

fprn įr jaunį?
Dirbtuvėje dir- 

” rr>t neilgai. Artėjo bai-

— Islamabade buvusi musul
monų valstybių konferencija 
prašė Irano valdžią tuojau p - 
leisti visus JAV ambasadoj e T .- 
herane laikomus an.ei'ik.cč-u. .

— Biznierius A ? 
pareiškė teismui, ..ad i 
sitarimą jis sumokėme
Scott žmonai $20,000, nors j. d r 
nebuvo dirbusi nė vienos valan
dos jo Įstaigoje.

sus’kūrusi ‘Proletariato’ kuopė- r 
lė. V. Janavičius buvo jos na
rys ir bene pirmininkas. Grįž
damas Lietuvon, Janavičius sa
ve laikė sociabstu. Buvo susi- 
nyžinęs su gamtos mokslais ir 
pergyveno gilų konfliktą su pra 
dinėm s savo religinėmis pažiū
romis, galutinai atsisveikinda
mas bent su katabkybe. Bet la
biausiai jį domino visuomenės 
ir social’niai klausimai. Buvo 
susipažinęs su K. Markso ir F. 
Engelso veikalais; kaip vėliau 
sakės1’, daug j u buvo skaitęs ir, 
turėdamas praktišką protą, rea
lu prie gyvenimo klausimų prie 
jimą, stengdavosi savo sąmonė
je atkošti pačią jų esmę. Ką jis 
iš Markso ir Engelso visų pir
ma pasisavino, tai visuomenės 
evoliucijos teoriją ir jos varik
lius. kapitalistinio ūkio esmės 
supratimą ir jo visuomenėje ku 
'Vmų santykių pobūdį. Jam 
buvo aiškus kapitalisto ir dar
bininko vaidmuo ne tik ūkiš
kame gyvenime, bet ir visuo
menės pažangai.

Lietuva jam atrodė beveik vi 
sais atvejais atsilikęs kraštas, 
’-et tai buvo jo kraštas. Dvi 
'varbiausias Lietuvos atsiliki
mo priežastis V. Janavičius ma
tė mūsų bajorijoj ir viską var
žiusiame cariniame rėži me. 
\b’em jis virto nepermaldauja
mu priešu. Mūsų bajorai, eko
nomiškai stipriausia visuomenė 
;e grupė, kuri galėjo lemti ūkiš
kąją Lietuvos pažangą, buvo jo 
vertinimu ūkiškai suglebę, tin
gaus proto, sukiautėję luomo 
tradicijose, ne gyvenę, bet ve
getavę; V. Janavičiui jie buvo 
’varbiausias stabdys, kad Lie
tuva labai palengva jungėsi į 
kapitalistinio ūkio raidą ir ne- 
taimėjo to, ką su savimi nešė ir 
pozityvaus to ūkio pažanga. Ne 
paprastai veržlus V. Janavičius 
visu veidu žiūrėjo ateitin; mū- 
■'u bajorai gyveno praeitimi, ir 
iau to užteko, kad jis jų nepa
keltų. Savo jiems ordiną: Du- 
'en, paniek Janavičius nešykš-

SENIAUSIA

'G05-07

4330-34

SO. HERMITAGE AVENIU
Tel. 927-1741 — 1742

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Viets

GAIDAS - DAIMID
IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

labai reikalingas.
Prieš mane stovėjo 

’’ž mane galvomis augštesnis 
milžinas, dulkėtas ir miltuotas, 
sustabdęs mane ties Gliatmanų 
butu ir pašaipus į mane žiūrė
io. Tai buvo Vincas Janavičius, 
n^žmai kelionėse, reikalų ir su- 

v:svomet pilna galva.
T07bėio lenkiškai.

V. Janavičius buvo Guberni- 
*ns gyvenimo įasmeninimas ir 

-jo variklis. Janavičius kū- 
ė r»au‘a Guberniją. Garo malū

nas ir mechaninės dirbtuvės bu- 
”o io kūdikiai, Kad javai Gu
bernijos laukuose v‘s geriau de- 
‘ėjo. tam ir buvo Janavičiaus 
^alva ir ūkiškai budri akis. Kas 
Gubernijoje buvo gaminama, 
-eikėjo pelningai prekyvietėje 
■^eal’zuoti, reikėjo jausti tokios 
nrekyvietės pulsas, teisingai 
orientuotis ir atlaikyti konku- 
'en^iri su gerą biznierišką uos- 

turn čia's varžovais. Plataus
~asto ūkinė iniciatyva, realus ‘■ėdamas dalijo kur tik gauda- 

eez?minai; jau tuomet gyvenimo vertinimas ir neišse
miama energija iš Vinco Jana- v. Janavičiaus lūpomis iš da- 
^r*čiaus darė naujos, jau prade- : 
4usics pramonėti Lietuvos pio
nierių. o Gubernija taisėsi jos 
miniatiūra.

Įgimtus gabumus papildė pa
siklosimu. Lietuvio ūkininko 
vaikas, V. Janavičius anksti iš-į 
ėjo iš kaimo ir pradėjo mokytis- { 
Aukščiausią savo mokslą jis ėjoj 
žemės ūkio mokykloje Dublai- 
nuose, Lenkijoje. Daug skaitė. 
Tuometinio besimokančio jau
nimo tarpe socialistinės idėjos 
įgydavo vis daugiau simpatijų, 
ir V. Janavičius taip pat pakry- 
oo jų pusėn, bet savaip jas pa
sisavindamas. Dublianų mokyk

— žiūrėk, kad tau peranksti loję besimokiusiųjų, kur vyravo 
snapo nenulaužtų. — gyvenime lenkų jaunimas, tuomet buvo

dviem

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

V

Briižeklis
I’locfinqai

— Jr-rpstus.
' t4k man

mas progos. Reikia manyti, kad

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

virtą praeitų metų bertainj tu
rėjo $561 milijoną nuostolių.

j

Don't Go Out Without It. j
A Co

nvs'states stoti į spe- 
^okvk^al ir reikėjo pasis- 

S matematikos. Iš savo 
r^vikos Gubemiioie aš vis
telio ka;ko ir laimėjau: ji da- 

mnn o^o^os žvilgterėti į nau- 
gyvenimą, ne tokį, 

s is buvo gimtajame kaime, 
e toki, kaip jį vaizdavo skai 

knv<?os. Praktika Gu- 
-b-ie berods, mane pamo

kė gerbti betkokį darbą, ir Jur- 
Čeoul'o atsiminimą išsive

žiau ?:š Gubernijos ilgiems me
tams.

— Tai ką. pradėjote buntavo- 
tis?

•ies kalbėjo ir mūsų kaimas, — 
šimtmečiais auginta kaimiečio 
neapykanta dvarui.

(Bus daugiau)
NARIAI:

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

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

Telef. 476-2345

Oo-lt-Yfii’iselfers:

In just about every kind of 
finishing or renovating job you 
undertake you’ll find sanding 
is needed. Traditionally, sand
papers have been coded with 
letters of the alphabet indica
ting different weights for 
different uses. But even exper
ienced do-it-yourselfers find 
the coding confusing.

To end the confusion, 
researchers at 3M — makers 
of the “Sand Pak” line of 
sandpapers — have organized 
the line by type and use. 
Every possible home sanding 
job has been charted in pi* in 
English to help you pick the 
right paper for the best 
results:

Production sandpaper is 
ideal for hand or machine 
ending on most surfaces 
found in the home, among 
Jiem wood, metal, paint, 
plastic and fiberglass. Coarse 
is used for heavy stock re
moval or the shaping of wood 
or plastic. Also for removing 
paint, varnish or rust from 
metal or wood. Medium is 
perfect for moderate stock 
removal and leveling of wood, 
metal and plastics. Fine is for 
final sanding of bare wood 
before priming or sealing and 
or cleaning metal and prepar- 
jig for priming. Extra Fine 
^an be used for sharpening 
cools and for finishing metals. 
U is also used to prepare a 
surface foj painting.

Emery Cloth is a work 
horse for removing rust or

1

ir pradėjome.

r-4 • * -rrrt x -»• 
k 3

sanding metal. It too comes 
m three grades: Coarse for 
removing corrosion, rust or 
pair.t from metal; Medium 
for light sanding or deburring 
of meta! and for cleaning 
garden or shop tools; Fine for 
finishing or polishing metal 
before priming or painting. 

. In addition, it is used to clean 
electrical contacts and to pre
pare metal for soldering.

Flint is an all-around utility 
sandpaper made for light 
hand sanding and cleanup. 
Course flint is u^d for hand 
sanding soft wood to eliminate 
scratches and defects and for 
removing paint, corrosion and 
other deposits from wooden 
surfaces. Medium is used to 
remove defects and blemishes 
on wood and other surfaces 
where the material sanded 
tends to clog th** abrasive. 
Fine is for sanding soft wood

before painting or varnishing. 
It is also for light cleaning of 
other surfaces.

Wetordry is a waterproof 
paper for wet sanding and 
finishing soft woods when 
clogging is a problem. The 
Very Fine grade is used for 
spot wet sanding to blend or 
featheredge a spot into the 
surrounding surface and to 
prepare wood for first prim
ing. Extra Fine is perfect for 
wet sanding either before or 
between coats of paint or 
varnish. It’s also used to scuff 
old paint so new coats lay 
down easily. Ultra Fine is 
used for wet sanding of the 
last lacquer coating for a satin 
finish on decoupage or other 
craft objects.

Fre-Cut is made with syn
thetic silicone that cuts fast 
and produces a satin smooth 
finish. This paper is just right 
for sanding sealers, primers, 
paints, varnishes, fiberglass 
and soft resinous woods. Very 
Fine is used for spot sanding 
and for scuffing old paint. 
Extra Fine works on primers, 
paints or varnishes between 
top coats. It also removes 
minor brush marks and other 
finish imperfections.

The researchers point out 
there are also many other 
types of sandpaper in the 
Saud Pak line. And, they 
say, with the help of the 
guide provided, even a novice 
can get professional looking 
results.

EAST CHICAGO, IND.
Lake apskrities ALTos sky

dus, Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 62 metų sukakties
orosa, rengia Vasario 16 d. mi- į 
neiimą. 1

1980 m. vasario mėn., 16 d. i | 
9 vai. ryto E. Shicago, Ind. prief 
miesto rotušės bus pakelta Ne- 
oriklausomos Lietuvos vėliava. | 5 
Vėliavos pakėlimo iškilmėse da 
lyvaus East Chicagos meras Ro

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TUKIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ANSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd* 7-3401

bert Pastrck, Amerikos Legijo. 
no Vytauto posto legijenienai, j | 
East Shicagos miesto pareigu- | 
nai ir apylinkės lietuviai. į

Vasario 17 d. 10:30 r. bus at-J 
našaujamos Sv. Mišios East Chi 
nago, Ind., šv. Pranciškaus lie- i 
tuv;u parapijos bažnyčioje ir j | 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi- į j 
jos bažnyčioje, Gary Ind. 4 vai.
p. p.

šv. Pranciskaous parapijos sa 
Įėję East Chicago. Ind. įvyks iš
kilmingas Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo minėjimas 
su banketu ir programa. Vyriau 
siu anglų kalba kalbėtoju bus 
kong. Adam Benjarhin, o lietu
vių kalba — Vladas Vaicekaus-

, kas. Meninę programą išpildys 
solistė Elviną Giedraitienė, mu
zikas Antanas Giedraitis ir* 
Frank Zapobo vadovaujama 
tautinių šokėjų grupė.

Minėjmui rengti komitetą su 
daro Julius Valeika-pirm. Al-

‘ bertas Vinikas — vicepirm., Bi 
’ rutė Vilutienė — propaganda, 
Teresė Degutienė — banketo 
vvriaus’a šeimininkė ir atstovai 
iš visu apylinkės lietuviškų or
ganizacijų: Petras Aukselis, Ka 
zys Čiurinskas, Kazys Domar
kas. Marija Gelvickienė, Julius 
Gudynas, Dan Pauls. Jonas 
Skėrys, Žigmas Stankus, Al 
Tracy, Kazys Valeika ir Anta- j 
nas Vilutis.

ALTos Vaidyba

■

BUTKUS - VASAITIS
1440 du. ūutn Avė., Ciceru, 11L TeL: OLjtnpic z-luu«

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDA1INAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, UL 974-441C

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

h

RADIJO iUMOS VALANDOJ
VkA, Ii WOPA

L U tuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėju Aldona Daukvi
Tetefa HBmleck 4-24 U

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

5 — NAUJIENOS, CHICAGO, t, ILL<

Powerful antMtdi 
drag you Can buy 
without an Rx!

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE^. Use only as 
directed. The medically oroven 
s™,o-'

Thurcdsy. J^Lu in



NEPASIMESIfflI KLYSTKELIUOSE
'l'ėviškes Žiburiuose** s. m. L’e*uvių Der<lmoineneL To be- 
sio 21 dieną įdėta apystambi re kėjo1 
drauka, kurioje Sibiro kan-į 
ys kun. Al. Močius neša di- 
ili kryžių, ( lis pasirašęs bal
ių rasta, reikalai!ianti Balti- 
valstybėms nepriklausomy- .

.) Iš paskos eina išsirikiavu- 
nia. Jie žygiuoja i Meš- 
kryžių kaina. Atstumas 
Būkime tikri — jie neina 
na. bet giliai su-ikaupę

Idoje. .Milicija bando kliudyti 
žygiuoja ir tiek! 

>e esą ir nemažai 
siaus žmonių.

Dr. Kiueliti< taip nugyveno 
atvitiirnkus ir perdavė J. E. 
L:učkai. kad pastarasis jau už- 
mi šo p *oL Pr. Dovydaičio ale*- 
t ninku idializinų ir meilę 'Fėvv- 
ne: Lie i u vai.

m
‘M 
lm.

Atrodo, ji’

numeryje
A. Rama-

,imi

Uh J

iuZ'.i, minėti:.rrti 62 
n p. ikiausdmybės 
Įkiiąoia prisiminti

alga-( 
ir j 

M ndaugo karūna v. mo i 
Okup. Lietuvoje vietoj 
Itrosios įvedė M ndau-

40 karūnavimų. Jau pernai A R. 
tų direktyvų įtakoje skaitė pa

ame pat “T. z.’ 
ašoma. kaip slnd. 
skaitė, stiidi jnojanti liluu 
iką, nuvažiavo i Baltgudiją 
B tuvių apgy vend ‘ n ta s vi e to 
parinkti tautosakos. Jilici- 

buvo areštuota ir išniekinta, 
spausdinta iš Tikinčiųjų Tei* 
s Ginti Katalikų Komiteto 
umenlo Nr. 2, 1979 m.) 
iesiog šiurpas, kai žiūri į tą 
dininkų eiseną ir skaitai A. 
lanauskaitės kančių epizodą, 
as darosi pas mus? Pertekę 
mimu 12 organizacijų jau- 
iai ir suaugę vasario 1C\ d. 
ėjimo* išvakarėse rengia Jė- 
į namuose “šunim burum” 
lačiausia programa ir pagė- 
i’s. (Pernai vienas asmuo 
> užėjęs pačiame įkarštyje, 
tiesiog baisu buvę. Turėjo 
i lauk nuo apygirčio jau-

eilininkai išsiuntinėjo ap- 
ašti nariams
i VLIKui,

Chicagos Li?L Bn-ės suvažin- 
nulare eiti per namus 
aukas Vasario 1 tosios 
Žinoma, užsuks ir ]> ts ne

vi mas 
rinkti
proga
savo narius.

Tiltų statytijai ir visokie tipo 
kolaborantai kartu su diktatūri- 

fniu užmačių frontininkais būti
nai nori sugriauti ALTą, ta or
ganizaciją, kuri mus išgelbėjo 
nuo komunistų, ir Lietuvos vals
tybinę instituciją VLIKą.

“Dirva” vėl paskelbė naujus 
fi punktus, kuriuos priėmus — 
tolygu ALTos likvidacijai.
akiplėšiškai veržiasi į Baltuosius 
Rūmus su tikslu pakenkti toms* 
mūsų aukščiausioms tautinėms j 
ir valstybinėms institucijoms. «

Okup. Lietuvoje su meile ir 
didžiausia rizika būti ištremtam 
procesija žygiuoja į Kančių kai
na. O mes agentu įtaigoti kelia-j

su aukų pa- me erzeli ir nesantaiką, užuot
ALTai, nas ir dirbti, aukotis Tėvynės ir Tau- 

_____ . _______1
, 1 bus, parėmė Naujienų leidimą

Jie

tos labui. Pasekime tų idealistų 
pavyzdžiu!

Vasario 16-osios išvakarėse ne- 
pasiineskime ir atiduokime ta 
duoklę ir auką, kuri stiprins to
limesnius tautinius, valstybinius 
užmojusi- K. Radusis

jo Stasys Rupertas iš Marquette 
Parko ir R. P. Laukaitis iš Tor
rington, Conn. Dėkui visiems.

— Dėkui poniai Martai Jurk- 
šaitis iš Čikagos pietvakarių už 
gerus linkėjimus ir už $5 au
ką. Taip pat dėkui tos apylin-f 
kės tautietei, užsisakiusiai Nau
jienas trečdaliui metų, bet pa
vardės prašiusiai neskelbti.

— Arėjo Vitkausko World-
Wide News Bureau skiria me
tinę 1000 dol. premiją už knygą su lietuvišku gyvenimu ir dau- 
anglų kalba apie Lietuvos oku- j gvbė neorganizuotų lietuvių pa 
nooiio 1 Q4A -1 4 v* v* 4- i J ~

(Atkelta iš ketvirto puslapio) 
ir jos santykius su kitomis or
ganizacijoms. Kas to skirtumo 
nesupranta, tiems ir l’gi šiol jų 
LB apylinkėms ir apygardoms! 
tebepriklauso visi lietuviai, ne- j 
žiūrint, kad jie g rnė Ameriko-; 
je ir apie Bendruomenę nėra i 
nė girdėję. Su kel’a;s tūkstan-Į 
čiais narių Amerikoje Lietuvių 

j Bendruomenė proklamuojama ’ 
• kaip visų lietuviu organ zacija,! 
■ kada tuo tarp JAV se lietuvių^ i ■ iį yra daugiau kaip pusė milijono.

1950 metu gyventojų surašy- ■ 
į me JAV se rasta beveik keturi! 
> š;mtai tūkstančių lietuvių. Ta- 
j čiau, kaip žinoma, ne visi lietu- 
j viai buvo užrašyti lietuviais, 
i Dalis jų buvo surašinėtojų užra 
syti rusais ir lenkais, dalis jų, 
Amerikoj gimusių užrašyti ame 
rikiečiais. Skaičiuojama, kad 
nelietuviais buvo užrašyti dau
giau kaip du šimtai tūkstančių 
lietuvių. Kas nenori apsijuokin
ti, nenori skelbti, kad jie visi,: 
net patys nežinodami priklau
so jų nė negirdėtai Lietuvių 
Bendruomenei, turinčiai kelis 
tūkstančius narių.

Lietuviu Bendruomenės kū-
- i

rėjai galvojo apie joje visų lie-j 
tuvių Amerikoje sujungimą. Į 
Tačiau joje tepavyko suorgani-j 
zuoti tik “dypukus”. Visa Ame-Į 
rikos lietuvių visuomenė
daugybe organizacijų, parapijų.

Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Name), 2*mė — Pardevfmu) 
REAL ESTATE FOR SALS

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Tel. Virginia 7’77212 W. Cermak Road Chicago, HL

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS- • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

G529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marauette Parko centre Leng
vos 
nis,

pirkimo sąlygos, labai geras biz 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS [RFNG1MAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3S59

Notary Public
Insurance, Income Tax 

su i 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878.

— Ponia Genė Prusis iš Ca
lumet City, III., vykdydama sa
vo šeimos bei giminės ilgame
tes tradicijas — remti lietuviš
ką spaudą ir bendruosius dar-

839-1784 arba 839-5568.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S, Western Ave^ Chicago, HL 60643

Telef. 312 23S-9787
Nemokamąs patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų kelio 

miises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
ilionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
ome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-1 
is visais kelionių reikalais. i
Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vieta- 

sto — prieš 43-60 dienų.

I 1

$10 auka. Dėkui už ją ir už 
ankstybą prenumeratos pratę
simą.

— Vytautas P. Janulaitis, 
Morton Grove, IIL, gavęs Nau
jienų kalendorių atsiuntė spe
cialiu laišku $5 auką. Ponia M. 
Matijošaitis iš Rochhestėr, N. 
Y., atsiuntė tuo pat tikslu $3. 
Dėkui.

paciją 1940 metais ir partizanų 
kovas prieš ją. Reikalingas įro
dymas gauto honoraro. A. Vit
kausko adresas: 309 Varick St., 
Jersey City, N. J. 07302.

— Bilietai į iš Pietų Amerikos Amerikoje. Tie lietuviai jų Ben- 
atvykstančiu tautiniu‘šokiu qru- Romėnei nepriklauso. Lielu
pės “Ąžuolyno” ir vokalinio Vie-1 viu- Bendruomenes vadai Ame- 
neto “žibučiu” koncertą gauna-) riko-ie Per tiek dau§ metli ne' 
mi Vaznelh/- Gifts interna- rado kelio i čia *3™™^ lie*Į

I siliko už Bendruomenės ribų.
Tuščiai gali toliau nematantys, 
apylinkių ir apvgardu pirminiu- Į 
i • +• L' .t . { pietvakariuGSekai didžiuotis, Kad jiems pri-1 H

, klauso pusė milijono lietuvių,’ BUDRAITIS REALTY

druomenei nepriklauso. Lietu
vių Bendruomenės vadai Ame- 

J rikoje per tiek daug metų ne-

tional parduotuvėje, 2501 West tuvių masę, pasilikdami tik k

iri U 8.
Gausus namų paslriūklmac j

DĖMESIO
62-30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJE
Tiktai $106 pusmečiui automobil 

Liability apdraudimas pensininkan
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kaim nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas - 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

— Petras Velykis, Rockford, 
Ill., pratęsdamas prenumeratą, 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
$10 auka.

—Mini ir Hermanas Viliūnas, 
Greendale, Wis., pratęsdami 
prenumeratą, atsiuntė penkinę 
už kalendorių. Po $2 atsiuntė-’ 
A. Balchunas iš Chesterton ir 
oonia Bernice J. Williams iš

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas Terre Haute, M., a. šiigaiis 
o asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
:i ir jas užsisakyti.

UJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
■RAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
UJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

LA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Ž DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati 
to vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju 
ilsis prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

U JIENOS
S. HALSTED ST.

CAGO, IL 60608

Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- 
laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede......dol

ardė ir vardas _______________________ __ ___ _______
asas _____________________________________________

Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .. 
naujas skaitytojas. Priede _____  dol
ardė ir vardas _____________________
esąs ______________________________

kuris

ūsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
ijienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
ardė ir vardas _________ ___________ ____________________
esąs _________________________________________________

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
:es susipažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų. 
rardė ir vardas ...... ...... ......................................
•esąs --- ---------------------------------------------------------------------

iš Burbank, Ill., Aleksas Matu
sevičius iš Kenosha, Wis., Ė. 
Kaptein iš Brighton Parko, 
Kostas Šlapikas iš Cicero, ponia 
Anna Dambrauskas iš Bridge
port©. G. Misiūnas iš Marquet
te Parko ir V. Stanevičius iš 
Greenrnore, Ont- Dėkui visiems.

— Povilas Malžinskas, Los 
Angeles, Cal., parėmė Naujie
nų leidimą, atsiųsdamas $5 au
ką už kalendorių. Ponia Pauli
na Varneckis, Prospect Heights, 
Ill., atsiuntė $4. Po doleri auko-

lis tūkstančius narių turinčios- 
organizacijos vadais. Per tiekj KAIP SUDAROMI 
laiko jų tarpe neatsirado zmo-, , tvrE'NT'F A T
gaus su veržlia idėja, apie ku-j £iA xjHLI

— Horoscopes or Astrologies rią būtų susikristalizavusi Ame Į padėti teisininko Prano Šulo 
Tarot Card Readings. Saturday rikos lietuvių visuomenė Į vie- ’ paruošta, ' ‘ ‘
11 to 5 no appointment neces-j na stinru ir darnu tautini vie-C 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. neta. * ’ I
STATE St., Rm. 1717. Mes kai-: 
bame lietuviškai. 782-3777 or 
025-8392. Professional Member 
American Federation 
logers. (Pr.)

• SPECIALI 20% 
D A PRISTAČIUS, ŠĮ 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes i 
kolekcijas. Mokame 
kainas. PATRIA, 4207 So. 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

71st St. Bilietų kaina $6, $5 ir 
•$4. Koncertai Įvyks vasario 23 
ir 24 dienomis Jaunimo centre

I Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4C59 Archer Avė'.
Į Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5981

of Astro-

NUOLAT
SKELBT

— teisėjo Alphons* 
IV e U s peržiūrėta. ‘‘Sūduvos’ 
kleista knyga su legališkomū 
formomis. -

Knyga su formomis gauna 
:na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica

Lietuvių Bendruomenės vadų' 
oretenzijos į visuotinumą išduo-. 
da kitą j'ų užsimojimų atžvilgį • 
— tai jų totalistinę savijautą.* 
Viena politinė organizacija tvir-, 6()608> Raina
tai. laiko savo kontrolėje LB, pa§tQ igaidoms pridėti 90c.

- iš jos organų nušalinusi Kitų» 
srovių žmones. Per Bendruome- j

i nę einama į visos lietuvių vi-naoza šmotelio 
suomenės suėmimą į vienos sro , 
vės kontrolę. Dėl to jų užsimo-:

M. i I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
| 4259 S. Maplewcod. Tel. 254-745C 
| Taip pat daromi vertimai, giminiu 
> iškvietimai, pildomi pilietybės pra* 
’ šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY

ATSIAHN1MŲ
monetas bei pašto ženklų į™» ^esuk^rni. Kol •

aukšta 
Sac

— Indijos vandenyse gyve
na tokios žuvys, kurios maiti
nasi vabzdžiais, juos užmuš
imos vandens lašelių “kulke
lėmis”.

I OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.
(312) 226-7828

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENf

2608 We«t 69th St., Chicago, Ill. 60629 « TeL WA 5-278’1 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69fh St., Chicago, ID. 60629___TeL WA ft-2717

jie neatsisakys pretenzijų, kad 
tik vieni išeivijai turi visose . 
srityse vadovauti ir kol neatsi- ■ 
sakys pažiūros, kad jų vado- ■ 
vaujamoji Bendruomenė 
tau visa tauta, jie negalės 
likti svarbiųjų uždavinių, 
riems ji buvo sukurta.

Lietuvių Bendruomenė 
labai svarbi ir labai reikalinga 
centrinė organizacija. Jos lie
tuvybės išlaikymo uždavinių 
šiomis išeivijos sąlygomis nie
kas kitas neatliks, kiek dar juos 
galima atlikti. Labai svarbu,, 
kad ji daugiau prie jų susitel-( 
ktų. Jos sėkmingai veiklai bū
tina, kad joje būtų atstatytas 
vieningumas, kad ji tuo būdu • 
atgautų visų išeivių pasitikėji-, 
mą bei pritarimą, kad ji atsipa
laiduotų nuo vienos srovės k ont 
rolės ir visus lygiai jungtų, kad 
joje niekas nesijaustų svetimas 
ir kad ji susitelktų prie be galo į 
svarbių mūsų tautai lietuvybės 
išlaikymo uždavinių ir atsisa i 
kytų pretenzijų paveržti Lietu-1 
vos laisvinimo veiksnių darbo , 
sritį- . .

Visos lietuvių politinės sroves 
išeivijoje susigyveno su minti
mi, kad partinės kovos bei var
žybos dėl įtakos visuomenėje 
mūsų išeiviško gyvenimo sąly
gomis nebeturi rimtų uždavinių 
ir nebepasitamauja tautai. Jei 
tai suprastų ir Lietuvių Bend
ruomenę kontroliuojančios sro
vės vadai, galėtų tiek Bendruo- 
menės, tirt ir laisvinimo veiks- • JAV taupymo bonus

r nių veikla pasidaryti daug dar-

Graži, lengvai skaitoma 
domi 250 puslapių knyga su, 

'trauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

Ų+a skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa-

at- 
ku-'

yra

11

F. Zapolis. Agent 
32081/2 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

State Farm F«e..and Casualty Company

Knygos kaina >- 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 6IM529.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
. iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo

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

Tel. 776-5162 arba 776-5163 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI. 60629

ENERGY 
WISE .

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkip reikia

EXPER. WAITRESS WANTE]
FULL TIME — A.M. SHIFT 

3236 S. Halsted St 
Tel. 326-2724

Limit use of diswasher Į 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
end alectricity. į 
Don’t be a Bom Lorecf <

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.
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