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RICHARD DALEY JR LAIMĖJO RINKIMUS
SĄJUNGININKAI EUROPOJ PATENKINTI 
i JAV RINKIMU REZULTATAIS

PRANCŪZIJA SICLO SUŠAUKTI VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJĄ

PARYŽIAUS. — Iš Europos 
sostinių ateina žinios apie pasi
gėrėjimą Amerikos balsuotojų 
nuosprendžiu bei prezidento rin 
kimų rezultatais. Tik paaiškėjus 
rinkimų duomenims, Prancūzi
jos prezidentas Valery Giscard 
d’Estaing. atsiuntė Ronald Rea- 
ganui nuoširdžią sveikinimo te
legramą- Joje jis tikisi vėl su
daryti su R. Reaganu draugiš
ką dialogą,, kuris visuomet būda
vo tarp šių draugiškų kraštų .ir 
sąjungininkų. Prez. Giscard yra 
įsitikinęs, kad R. Reagano busi
mieji veiksmai prisidės prie tai
kos palaikymo ir prie laisvės 
gynimo.

Iš Paryžiaus atėjusiomis žinio
mis, prez. Giscard d’ Estaing tuoj 
po Ronald Reagano inauguraci
jos, daro pastangas suruošti Vir 
šūnių konferenciją Martininkos 
saloje. Joje jdalyvautiį JAV ir 
prancūzijos prezidentai, taip pat 
Vakarų Vokietijos kancleris ir 
Didžiosios Britanijos premjerė.

Vak. Vokietijos kancleris Hel
mut Schmidt savo sveikinimo 
telegramoje tikisi sekančią savai 
tę pasimatyti -nrĮ aptarti tinka
mesnio kooperavimo. kausimus.- 
Pirmadienį"*jis- buvo Paryžiuje, 
tarėsi su Prancūzijos prezidentu 
ir pritarė -Viršūnių konferen
cijai. Apie ją kalbės su George 
Schulz, Reagano vyr. patarėju.

Pačią nuoširdžiausią sveikini
mo telegramą atsiuntė Didžio
sios Ęritanijos premjerė Marga
ret Thatcher. Ji pakvietė Ro
nald Reaganą tuoj po inaugura
cijos atvykti vizitui, pažadėda
ma geriausią ir nuoširdžiausią 
priėmimą valdžios ir žmonių, i 
i Iš visų Europos valstybių sos
tinių atėjo -nuoširdžios sveiki 
nimo telegramos naujai išrink
tam prezidentui Ronald Reaga- 
nui.-Jose išreiškiama kooperavi- 
mo pažadai - ir pasitenkinimas 
Amerikos balsuotojų nuospren
džiu. /

DARBUS PRARADUSIEJI 
SENATORIAI

WASHINGTON, D.C. — Patį 
svabiausią ir didžiausią dar
bą Senate prarado senatorius 
Frank Church. Jis vadovavo 
Senato užsienio reikalų komite
tui. Prezidentas negalėdavo nie
ko šiuo atžvilgiu padaryti, iš 
anksto nepasitaręs su senatorių-- 
m i Church. Senatorius buvo tik- 

t

tai 58 metų amžiaus, bet jis eilę 
metų buvo dirbęs. Senato užsie
nio komitete. Jis gaudavo iš 
Valstybės departamento beveik 
visas žinias apie 'planuojamus 
užsienio politikos reikalus. Abe
jojama, kad po šio pralaimėji
mo jis ateityje vėl bandys sėk
mingai kandidatuoti į Senatą.

Darbo neteko ir senatorius 
George McGovern. Savo laiku 
jis buvo^pasišoygs tapti krašto 
prez i d en tu, bet _ pralaimėjo,. Se
natorius McGovern dėjosi radi
kaliu žmogumi, bet paskutiniais 
metais, kai pamatė, kad neturįs 
žmonių pasitikėjimo, tai savo 
radikalizmą gerokai sušvelnino. 
Abejojąrna;'įkąd jis pajėg£--giųž- 
ti į Senatą.: J© vietą užėmėįjudy 
rus respublikonas;.

Darbo neteko ir Washingto- 
no senatorius Warren G. Mag- 
nuson. Jis jau ėjo 75 metus, to
dėl nesitikima, kad jis kada nors 
vėl kandidatuotų.

Indianoje pralaimėjo ir popu
liarus senatorius Birch Bayh.

■MM*

Prez. Carteris sutinka bendradarbiauti su Reaganu ir perleisti jam karšto valdymą, 
bet jis priminė, kad už krašto reikalus jis esąs atsakingas iki sausio 20 dienos, kai 

toms pareigoms bus prisaikdin tas išrinktasis Ronald Reaganas.

PASIENIO SARGAS NUŠOVĖ KARININKA
- IR PABĖGO I VAKARUS

ALEKSĖJ KOSYGINAS IŠBRAUKTAS IŠ POLI
TINIO BIURO NARIŲ SĄRAŠO

BERLYNAS, Vokietija.—.

DAUGIAUSIA LAIMĖJO 
HOWARD BAKER

WASHING-TON, KČ. —

REAGANAS GAVO 489 ELEKTORIUS, 
0 PARTERIS TESURINKO TIK 49

CHICAGOS GATVĖSE TREČIADIENI BUVO SURUOŠTOS 
DŽIAUGSMO DEMONSTRACIJOS DALEY PAGERBTI

CHICAGO, Ill.— Ne tik Ame
rika, bet ir visas pasaulis labai 
nustebęs tokiu dideliu Jimmy 
Carterio vadovautos Demokra
tų partijos pralaimėjimu. Viską 
suskaičiavus, paiškėjo, kad R. 
Reaganas gavo 489 elektorius, 
o prezidentas Carteris vos pajė
gė pravesti tik 49. Trečiadienio 
vakare rinkimų daviniai jau vi
sur buvo suskaičiuoti ir viešai 
paskelbti. Viena valstija po ki
tos savo elektorius atidavė res
publikonų parinktam 69 metų 
kandidatui. .

Suskaičiuoti ir paskelbti davi- ( 
niai rodo, kad visame krašte už 
Ronald Reaganą buvo paduota 
43,201,220 balsų, o už prez. Car 
terį balsavo 34,913,332 piliečiai. 
Reaganas surinko virš 8 mill- j 
jonų balsų daugiau, bet elekto-! 
rių skaičius dešimt kartų^ di- j 
dėsnis. Visa eilė vastijų, anks-1 
čiaii.balsavusiu -už demokratus. 1

rodo, kad Senate antradienio ’I kartą atidavė savo balsus uz į 
laimėjo Reaganą. _ Irinkimais daugiausia

54 metu amžiaus Tennessee sa- C

Richard M. Daley laimėjo 
rinkimus Cook apskrities 
prokuroro pareigoms 22,000 
balsų persvara. Prieš Daley 
balsavo dalis demokratų, 

bet didelė jų dauguma 
pasisakė už jį.

— Demokratams pralaimėjus 
daugumą Senate, senatoriaus 
Edward Kennedy padėtis labai 
susilpnėjo.

RESPUBLIKONAI LAIMĖJO
• DAUGUMĄ SENATE

'•"Jau tikrai nustatyta, kad res
publikonai turi 52 senatorius, 
bet dar neaiškūs yra dviejų se
natorių daviniai. Yra pagrindo 
manyti, kad respublikonai gali 
laimėti dar dvi vietas Senate, 
tačiau tuo tarpu dar abejojama 
dėl visu suskaičiuotu balsu. *• 4-

> Respublikonai padidino atsto
vu skaičių ir Atstovu Rūmuose c 2
bet ten dauguma dar tebėra de
mokratų kontrolėje. • w ■ I . • »

Buvo susidaręs įspūdis, kad

BERLY*NAS, Vokietija.—Ant- ja ir išsivežė nušautojo lavoną. I natOr^u® Howard Baker. Iš pra- 
radienia popiete komunistinės Tuo tarpu kitas pasienio karvs; Rs norėjo kandidatuoti^

. ^0 siena ir nuėjoĄ Vakarus. I Prezidento pareigoms, bet Ją^ąi 
Trečiadienio naktį pasienio į Sreitai įsitikino, kad jam nepa- 

sargvbos vadovybė kreipėsi į Va-I v>,ks ir Paraukė iš kampanr 
karus, prašydama atiduoti pa- 
bėgusį pasienio sargybinį. Va
karų 
sakę, 
metų 
leisti 
Tas leidimas buvo patenkintas bus labai galingas. Antradienio 
ir 19 metų jaunuoliui duota tei- pavakare senatorius Baker.pa-

darė labai griežtus,pareiškimus j T.—*7^
■ ' ..... ” Buvo susidaręs įspūdis, kad

Jis tvirtino, kad pasibaigs šiame dideliame respublikonų 
bereikalingas pinigų ir turto laimėjime jie taip pat laimėjo 
švaistymas.

Manoma, kad gerokai sustip-' tvirtovėje, čia ėjo smarki rin
tės senatoriaus Charles Percy 
įtaka, nes jis siekia Senato už
sienio komiteto pirmininko vie-

Ą^ofeetijbs pasienyje' įvyko susi- 
■ šaudymas. Tuojau paaiškėjo, 
kad susišaudymas įvyko pačių 
pasienio sargų tarpe. Vienas pa
sienio sargas paleido kelis šū
vius į kitą pasienio sargybinį, 
o vėliau buvo pranešta apie vie
no kareivio pabėgimą į Vakarus.

Vėlyvesnis pranešimas sakė, 
kad pasienyje buvo nušautas 
viršila Ulrich Steinhauer. Jis 
bandė šaudyti į kitą pasienio 
karį, bet nepataikė. Tas karys

1 savo ruožtu paleido kelis šūvius 
nelaimėjo, o tik į viršilą, kuris ten pat sukrito. 

Į pasienį atskubėjo ambulanci-

Trečiadienio naktį’ pasienio ! Sreitai įsitikino, kad jam >ėpa-

Vokietijos pareigūnai ai- 
kad į Berlyną atbėgęs 19 
jaunuolis, kuris- prašė 

jam apsigyventi Berlyne.

leisti didesnių sumų rinkiminei 
kampanijai.

šiandien niekas neabejoja, 
kad sen. Howard Baker taps Se
nato daugumos vadų. Jo balsas

Diplomatų nuomone, Irano re
voliucinė vyriausybė .nori. grei
čiau užbaigti įkaitų klausimą. 
Ji įsitikino, kad laikydama įkai
tus, ji nieko 1 
pralaimėjo.

sė Berlyne apsjgyventį. Jis ne- i
bus atiduotas Rytų Vokietijai, Į visos Amerikos politikos reika- ( 
nes jauni vokiečiai neprivalo 
būti mobilizuojami pasienio sar
gų pareigoms.

A. KOSYGINO NĖRA
POLITINLAME BIURE

hu.

LAUKIAMA PAKAITŲ VID. 
RYTŲ TAIKOS DERYBOSE
JERUZALĖ — Izraelio vyriau

sybė ir diplomatiniai sluoksniai 
yra įsitikinę, kad Ronald Rea- 
gano išrinkimas JAV preziden
tu pakeis Vidurinių Rytų politi
ką- Izraelio premjeras Mena- 
chėm Begin nori galimai grei
čiau susitikti su naujuoju JAV 
prėžidentu ir iš jo patirti pakai
tas, prie kurių jis norėtų prisi
taikinti. To pat norėtų ir Egip
to prezidentas Anwar Sądatas.

Prieš du metu pasirašytas 
Camp David susitarimas buvo 
taikos vadovu, tačiau siekiant 
taikos, buvo pradėta politikuoti.

KALENDORELIS

Lapkričio 7: Karina, Ernes
tas, Žanga, Sirtautas, Jurtenis.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 4:38.
Oras rudeniniSj vakari Iii.

Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d’Estaing 
pareiškė, kad jis norįs susitikti su naujai išrinktu 
JAV prezidentu R. Reaganu, kai jis bus prisaikdintas 
prezidento pareigoms. Giscard nori su juo aptarti

• , visu* strategijos ir taikos reikalus,.

MASKVA, Rusija. — Trečia
dienio vakare po Maską buvo iš- tos. Senatorius Percy daug dir- 
nešioti ir pristatinėti visi politi- ba, skaito, studijuoja svarbes
nio biuro nariai. Oficialiai pa- j nius klausimus ir yra pasiruo- 
skelbta, kad šiomis dienomis I šęs įveikti svarbesnes politines 
Maskvoje posėdžiaus komunistų 
politinis biuras.

Prieš dvi savaites buvo pa
skelbta, kad Aleksėj Kosyginas 
atsistatydino iš Sovietų Sąjun
gos premjero pareigų. Jis jau 
anksčiau norėjęs pasitraukti, 
bet Brežnevas Kosygino pareis- j miteto narys, be to, priklausė 
kimą nešiojęsis kišenėje ir jo 
nesvarstęs politinio biuro posė
dyje. Jis paskyrė žmogų į Ko
sygino įstaigą, o kai tas susipa
žino su pagrindinėmis problemo
mis, tai tik tada paskyrė jį prem
jero pareigoms. Brežnevas ofi
cialiai paskelbė, kad Kosyginas 
atsistatydino, bet nieko nesakė 
apie kitas ligoto žmogaus parei
gas. Trečiadienio vakarą buvo 
iškabinėti visų politinio biuro 
narių paveikslai, bet Kosygino 
paveikslo ten jau sebuvo.

Visi daro išvadą, kad Kosy
ginas jau išstojo iš politinio biu
ro. Liga neleidžianti-jam eiti tų 
pareigų. Politiniam biurui vis

ar jis turįs žinių apie nenor
malų balsų registravimą, jis at
sakė, kad jis girdėjęs ir skun
dus patikrinęs, bet neradęs 
skundams didesnio pagrindo, 
todėl nesirengiąs niekam kelti 
bylos.

Kai oficialus pranešimas anie 
Richard M. Daley pasiekė rinki
minį centrą Bridgeporte, jauni
mas sulipo į automobilius ir va
žiuodami skelbė visai apylinkei 
eavo džiaugsmą. Visi žinojo 

, i kaip neteisingai Richard M. Da- ir didelėje Chicagos demokratu!. . , , ^„aJ ° - j iey buvo kathnamas paskutinė
mis rinkiminės kampanijos die
nomis, todėl dabar šis laimėji
mas jiems pasidarė reikšmin
gesnis. Džiaugėsi ne tik lietu
viai,•airiai, slovakai, bet prie jų 
prisijungė ir kiniečiai, pratęsda
mi demonstracijas ir vadinama
me kiniečiu mieste.

Mums smagu pranešti, kad \

kimine kova dėl Cook apskri- 
ties prokuratūros. Demokratai 
tikėjosi, kad Richard M. Daley 
turėtų laimėti šią vietą, bet iki 
trečiadienio popiečio nebuve 
aišku. Paskelbti duomenys ro
dė, jog kartais balsų persvara 
ėjo respublikono Carey puseje, 
o kartais ji būdavo demokrato 
Daley pusėje. Prieš Daley griež-’ Illinois valstijos Senatą buvo iš 

veik
lus Chicagos savivaldybės na
rys. Prieš jį buvo išleistas Mau
rus atsišaukimas, kuris nepasie
kė savo tikslo, nes gyventojai 
šmeižtą ignoravo ir dar labiau 
•susijungė ir kvietė balsuoti už 
senatorių Frank D. Savicką.

Gaila, kad John Paukštis ne
surinko pakankamo balsų skai
čiaus. Jis suruošė genis susirin
kimus, plačiai aiškino savo apy
linkės gyventojams savo pasiry
žimą, bet jam buvo labai sunku 
įveikti stiprią politinę mašiną.

Prezidentas Carteris, pralei
dęs dvi dienas David stovykloje 
ir gerokai atsikvėpęs po sunkios 
rinkiminės agitacijos, rengiasi 
važiuoti į Plains, Georgia vals
tijoje, ir rašyti atsiminimus. Jis 
turi daug ir įdomių nuotykių 
pasakyti apie paskutinių rinki
mų nuotaikas ir priežastis, ku
rios nuvedė ji prie politinio pra
laimėjimo.

problemas. Jis moka rasti bend
rą kalbą ir su opozicijos gru
pėmis. ...

Senate sustiprėjo ir senato- tai pasisakė dabartinė miesto rinktas ir Frank Savickas, 
riaus Robert Dole pozicija. Jis j merė Jane Byrne, 
jau dabar pasižymi keliose sri
tyse. Jis yra Senato finansų ko-

prie Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo komisijos. Jam 
yra gerai žinomi Lietuvos pa
vergimo klausimai.

Ji ragino 
nebalsuoti už Daley. Bet visiems 
buvo aišku, kad nebalsavimas 
už Daley buvo naudingas tiktai 
respublikonui Carey.

Cook apskrities tarybos pir
mininkas George Dunn trečia
dienį popiet paskelbė, kad rin
kimus prokuroro pareigoms lai-

Gynybos departamento . mėjo Richard M. Daley. Pats 
išbandė koncen-1 Daley, susipažinęs su balsavimo 

truotus spindulius, galinčius su- Į daviniais, viešai paskelbė, kad 
naikinti atskrendančias raketas. 
Aukštos įtampos elektros gene
ratorius kainuoja apie 4 2 
jonus dolerių.

mokslininkai

mili-

JAV— Irane kalbama, kad 
rinkimų rezultatai apsunkino 
52 įkaitų padėtį.

žiuoja j aerodromą atvykusių
dar vadovauja Brežnevas. Jis prezidentų sutikti. Tai. esą pro
ne tik tariasi sų užsienio diplo- į tokolas to reikalauja, o Brežne- 
m a tais, bet dažnai pats nuva- vas norįs būti pareigingas.

jis laimėjo lapkričio 4 d. rinki
mus ir esąs Cook apskrities 
prokuroras. Už poros valandų 
pakvietė laikraštininkus j savo 
įstaigą ir su jais pasikeitė nuo- ’ 
monėmis apie rinkimus ir apie 
ateities veiklą. Jis taip pat pa
stebėjo, kai balsavimo metu kai 
kur buvę netikslumų.

Prokuroras Carey savo ruož 
tu laikraštininkams savo ofise 
pareiškė, kad rinkimus laimėjo 
Richard M. Daley. Paklaustas,



KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PAŽIŪRA 
I BENDRINES ORGANIZACIJAS

Lietuvių krikščionių demokra- sos lietuvių politinės organizaci- 
tų atsak ngi asmenys ne kartą įysį turėjusios savo atstovus de- 
yra pasisakę bendrinių organi- mokratinės Lietuvos seimuose.
žarnų prigimties, paskirties, sa
vitarpių santykių bei bendradar 
Uav.n o klausimais. Visas jas 
1a kė leiksmingomis, talentingu 
pramatymu įkurtomis ir šiuo pa
vertos Lietuvos gyvenimo lai* 
knfarpiu labai reikalingomis.

Lietuviai krikščionys demo- 
k^a'ai tas organizacijas vertina 
teigiamai. J:e jas, bendraudami 
su kitomis grupėmis organizavo, 
joms paskirtį ir kryptį for
mulavo pačioje jų atsiradimo 
pradžioje.

Netikėtai kilus kietam susidū
rimui kai kurių organizacijų vei 
kloję, o Amerikos Lietuvių Ben
druomenei skylant į dvi, išaugo 
pavojingas įtempimas, nesantis 
žalą visam lietuviškam darbui. 
Tokio fakto akyvaizdoje jaučia
me turį teisės i pareigos pasi
sakyti, kaip krikščionys demo
kratai žiūri į tuos nesusiprati
mus.

1. Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, 1943 metais su
organizuotas Lietuvoje, o 1944 
metais vasario 16 dieną paskel
bęs savo reikšmingą deklaraciją 
taip pat Lietuvoje, yra lietuviu 
tautos laisvas ir autentiškas bal 
sas be: jos valios reiškėjas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas yra pačios lie
tuvių tautos savo žemėje suda
rytas organas jos teisėms ginti 
ir už jos laisvę bei nepriklauso
mybę kovoti. Jis yra vieninte
les vyriausias Lietuvos laisvės 
kovos vadovas ir vydytojas pa
sauline apimtimi. Tauta pati to
kias teises jam suteikė ir tokius 
uždavinius davė. Ji sudaro vi-

kaip tikrosios politinės tautos va
lios reprezentantės, ir visi rėžis-
tenciniai sąjūdžiai, gynę Lietu
vos teises ir jos laisvės siekimus 
okupacijų metais. VLIKas yra 
lietuvių tautos organas, jis nėra 
skirtas išeivijai, todėl išeivių 
organizacijos negali norėti ir ne 
gali tapti VLIKo nariais, bet jos 
privalo VLIKą remti ir su juo 
nuoširdžiai bendradarbiauti Lie
tuvos laisvinimo darbe, Per 
VLIKą ir per VLIKą sudaran
čias grupes, reiškiama politinė 
lietuvių tautos valia ir to nie
kas negali pakeisti. Galima VLI
Ką sugriauti, bet negalima jo 
origimties ir jo struktūros pa
keisti- Tai žinotina visiems.

Lietuviai krikščionys demokra 
tai, kaip tada, ir taip dabar, yra 
įsitikinę, kad tokia VLIKo struk
tūra yra gera, tampriai rišasi su 
oavergta tauta, pilnai atitinka 
lietuvių tautos ligšliolinę politi
nę diferenciaciją, palieka plačias 
galimybes bendradarbiauti su iš 
veivijos organizacijomis. Todėl 
jie nesutinka su siūlymais kai 
kurių asmenų, arba ir kolekty
vų. kurie s’ekia pakeisti VLIKo 
struktūrą iš esmės, priimant i 
VLIKą nariais išeivijos kultūri
nes organizaci:as, taip, kad po
litinėms organizacijoms ir rezis
tenciniams sąjūdžiams beliktų 
tik simbolinė reikšmė.

2. Amerikos Lietuvių Taryba 
yra artima VLIKui organizaci
ja, kaip savo struktūra, taip ir 
savo tikslais. Jos veiklos plotas 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Taryba sudaro visos ideolo
ginės ir politinės srovės, akty

Baltų poezijos ir fotografijos 
vakaras New Yorke

šeštadienį, lapkričio mėn. 1 d., 
Estų namuose New Yorke BAL- 
TTA meno draugija surengė 

i baltų poetų ir fotografų vaka- 
> ra, į kurį atsilankė nedidelis 
f žmonių skaičius. Tačiau pati 
programa buvo turininga ir 
pakili.

Vakarų pravedė Alina Stak- 
nienė. Vakaras buvo dedikuotas 
Marie Under (18834980)z atmi
nimui, kuri yra viena iš svar- 
blausių estų poečių. Apie poe
zijos aptarimą kalbėjo estų poe
tus Aleksis Rannit, kuriam poe
zija reiškia įvairių menų su
jungimą, ir kuris neseniai New 
Directions žurnale savo poeziją 
išrašė kaligrafiškai. Kaip pirmo
ji, taip ir antrasis yra nuolati
niai kandidatai Nobelio premi
jai literatūroje.

Sekė kiti poetai — Leonardas

Dalai Lamos portretas, baltų 
vakare.

Beje, vakaras galėtų būti pla
čiau išgarsintas amerikiečių 
tarpe. Galų gale jis vyko anglų 
kalba. Jog tai ir buvo sekantis 
žingsnis po baltų literatūros va
karo 1966 metais Maspetho lie
tuviškoje bažnyčioje, kurį aš 
pats rengiau. Pagaliau tai galė
tų tapti nuolatiniu metiniu įvy
kiu. Saulius šimoliūnas

Buvusių Lietuvos Policijos 
Tarnautojų Krivūlės 

klubo veikla
VEIKLA

Š. m. rugsėjo mėnesio 20 die
ną, Chicago] e, šaulių Namuose, 
Buv. Liet. Polio. Tarnautojų 
“Krivūlės” Klubas atšventė savo

viai pasireiškusios Amerikos lie- byla. Kas nueitų kitu keliu, la- 
tuvių visuomeniniame gyveni
me. Jos buvo tikruoju aktyvu, 3. Bendrasis Amerikos Lietu- 
kuris sukūrė: palaikė ir išugdė vių Šalpos Fondas, BALFu va- 
lietuvių išeivijos tautinį judėji- dinamas, yra labdarybės, ir šal
mą. Kai tas aktyvas apsijungė, pos organizacija. Ji apima visus 
atsirado Amerikos Lietuvių Ta-1 JAV lietuvius, nežiūrėdama nei 
ryba, Lietuvos laisvinimo darbui 
dirbti. Ne kuriam kitam darbui, 
bet išimtinai Lietuvos laisvini
mo darbui Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Todėėl Amerikos 
Lietuvių Taryba galėjo tiek daug 
padaryti. Jos užnugaris yra gau 
sus. ALTa turi didesnį skaičių 
rėmėjų negu kuri kita organi
zacija Amerikoje. Amerikos Lie
tuvių Taryba yra nepakeičiama 
lietuvių organizaera Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, taip to
dėl reikia ją remti, ją išlaikyti 
ir su ja bendradarbiauti visiems, 
kurie rūpinasi Lietuvos laisvės

bai suklystų.

/

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 61/2%.

This 6^% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series ,E Bonds 
that have not readied original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,1979.

So yuu see,
Take 
stock

Bonds are getting better all the 
time. This new 6r/2% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

Andriekus, Voldemars Avelis, 
Rita Gale, Demie Jonaitis (dau
gumoje reiškiasi kaip vertėja 
anglų kalbon), Aina Kraujiętė, 
Jonas Mekas, Gunars Salins.

Neabejotinai Jonas MekasAyr'a 
vienas iš svarbiausių lietuvių

gu vienos ar kitos organizacijos 
interesai. Turim idealiai orga
nizacinę struktūrą:

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas (pats pavadini
mas pasako jo paskirtį), Lietu
vių Bendruomenė įkurta VLI-j poetų, kuris savo neeiliuotoje 
Ko tikslu puoselėti lietuvišką ! poezijoje sulygino poeziją su 
kultūrą ir mokyklas, Amerikos [religija. Mekas puikiai skaitp 
Lietuvių Taryba apimanti visus | savo raštus ir salės buvo šiltai 1- ■ > / *- t- a -w- Tlietuvių kilmės JAV piliečius, 
BALFas — visų prieglauda ne-

jų tikybos, nei politinių įsitiki
nimų. Tai yra tikras lietuviškas 
Samarietis, Tai didžiai brangi 
organizacija, nesi veržianti į ki
tų organizacijų darbo sritis,- bet
su dideliu pasiaukojimu dirbau- laimės atveju, 
ti sau skirtus darbus. Nepapras- Kviečiame visus ir visas ręs
tai reikalinga organizacija, ver
ta visų lietuvių paramos ir gau
sių aukų, kad, piniginiai ištek
liai nesumažėtų, kad pajėgi bū
tų sutelkti pagalbos kiekvie
nam j vargą natekusiam lietu
viui-

4. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė yra didžioji -lietuvių išei
vijos užuovėja. Joje sutelkta' 
-gyvybiniai reikalai ir labai..var 
būs uždaviniai. ' Lietuvybės iš- 

; laikymas, lituanistinis švietimas, 
lietuviškos kultūros puoselėji
mas. kultūrinių 'vertybių 'kūry
bos ir kūrėjų rėmimas yra išim
tinoje Lietuvių Bendruomenės 
atsakomybėje. ■

Galima tikrai pasidžiaugti dau
gelio kraštu Lietuviu Bendruo- 
menių atsakomybės supratimu, 
pareigingumu bei veikla,, kiek 
atitinkamo krašto lietuvių - pa
jėgumas leidžia.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menė, jai priklausančių kultū- 

. ros bei lituanistinio švietimo’ sri
timis .nepasitenkino ir pasuko į 
polit:nę veiklą. Toks elgesys iš
šaukė ALTos pasipriešinimą, o 
ALTą sudarančių organizacijų 
nepasitenkinimą. Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės vadovybė, 
vietoje švelninti susidūrimą, to
liau tęsė ALTos darbų menkini 
mą. Tame Įsisiūbavime atsirado 
opozicija pačioje Amerikos Lie
tuviu Bendruomenėje, o iš jos 
susiformavo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė. Ine. Taip • priei
ta gilaus nesusipratimo, nesan
taikos ir kaltinimų vienų ki
tiems.

Toks susipainiojimas darbo pa 
daloje ir priešiškos nuotaikos 
tarp labai svarbių organizacijų, 
yra apgailėtinas ir skubiai šalin
imas. Siekiamieji' mūsų tikslai 
įpareigoja negaišti klystkeliuo
se, bet v eningai ir sutartinai 
ieškoti būdu esamai negerovei 
pašalinti. P Inas savo darbų su
pratimas. artimo meilė ir tikra 
pagarba savo broliui lietuviui ga 
ti daug padėki šioje painiavoje. 
Tiesiausias kelias į susipratimą 
yra pokalbio kelias. Pokalbis su
artina žmones ir jų mintis. Po
kalbyje išryškėja s’ekramie'i 
tikslai ir tinkamiausi jiems pa 
siekti keliai. Reikia pradėti po
kalbius, nes kRtf. kelių susipra 
Ūmui pasiekti nėra.

Ris Lietuviu Krikščionių Dc 
mokratų “CREDO” buvo pas
kelbtas 1976 m- lapkričio mėne 
sį. Jis nenustoja aktualumo 
šiandien. Pavergta Lietuve -rer 
kafauja iš mūsų darbu. Gi ma- 
žiausia? darbas galimas* tik ta
da, kai kiekvienas individas ir 
kiekviena organizacija atliks 
saX>0 ■pareigas. Da mlam darbui,

sutiktas. Kunigas Leonardas 
Andriekus atneša savo gražias 
meditacijas poezijon ir bent šį
kart jis ir Jonas Mekas tarytum 
vienas kitą papildė.

Iš keturių latvių rašytojų iš-

pektuoti vieni kitus, nelipti sa
vo broliams ant kulnų ir “var
dan tos Lietuvos” dirbti savo_ 
srityje, ne visur darbų yra bėga- kiliausias buvo Gunars Salins,

kuris iš profesijos yra psicho
logas, o paezijoje yra surrealis- 
tas. Jis taipogi yra puikus ir 
raiškus deklamuotojas, kūns 
greitai ir taikliai paaiškina savo 
poeziją, šiame vakare jis pašie
pė latvių surusėjimą Latvijoje, 
kur rusiškas vot beveik tapo

lės, o darbininkų maža.

KAS YRA VYRIAUSIAS LIE
TUVOS IŠLAISVINIMO KO- 

MITETS (VLIKas)

Biuletenio 18 nr. davėm prel.
M. Krupavičiaus pasisakymus 
apie VLIKą ir kitus veiksnius.
Pažiūrėkim ką galvoja kitų įsi-j įpilietintu žodžiu. Kodėl nepa- 

J keisti vot Į what? Rita Gale yra 
ne vien tik poetė, bet ir kultū
rinė korespondentė. V. Avens 
— poetas ir fotografas. Aina 
Kraujiętė — žinoma laivė poetė.

Fotografai geri ir jų darbai 
sumaniai atrinkti. Man patiko

tikinimų žmonės:
— VLIKo kompetencija ir už

daviniai, jam Lietuvoje susior
ganizavus ir pradėjus veikti, bu 
vo vieningu tautos pritarimu nūs 
tatyti ir išdėstyti VLIKo 1944 m. 
vasario 16 dienos deklaracijoje. 
VLIKo uždavinių esmė — vado
vauti tautos kovai už išsilaisvi
nimą. VLIKas Lietuvoje buvo 
vienintelis ir vyriausias organi
zuotas lietuvių tautos atstovas 
ir jos kovai vadovauti organas.

Karo įvykių eigoje atsiradęs 
Vakaruose, VLIKas laikė ir lai
ko save tautos įgaliotu ir įparei
gotu vykdyti jam pavestą užda
vinį — ginti laisvam pasauly 
Lietuvos išlaisvinimo reikalą, 
šiuo tikslu atstovaujant kovo
jančiai tautai ir veikiant jos pa
vedimu- Tuo pavedimu VLIKas 
buria ir lietuviškąją emigraciją 
bendroms pastangoms Lietuvai 
vaduoti.

Kiekvienam objektyviai gal 
vejančiam politiniam veikėju; 
suprantama, jog VLIKas yra su 
interesuotas ne vien moraline ir 
materialine tos emigracijos pa
rama, nuo kurios pareina jo ak
cijos planavimo apimtis ir kon
krečių žygių Lietuvos reikalu 
pravedimas, bet jis lygiai yra 
suinteresuotas, kad lietuvių iš
eivija būtų galimai daugiau vie
ninga. kuriame krašte ji bebū
tų, ir kad galimai aktyviau da
lyvautų VVLIKo vykdomoje 
Lietuvos laisvinimo akcijoje, kol 
ši kova bus laimėta.

Tačiau VLIKas neturi mora
linės teisės ir negali atsižadėti 
savo įgaliojimų,esmės betkieno 
naudai, kol bus išsilaisvinurioe 
lietuvių tautos laisvu sprendiniu 
atpalaiduotas nuo dabartinių pa 
reigų.

Prof. J. Kaminskas

Sudarytas Lietuvoje iš atsto 
vų nuo visų poetinių srovių ir 
rezistencinės veiklos sambūrių, 
kaip organizuotos tautos valios 
reiškėjų ir vykdytojų. Vyriau
sias- LietuVbs-t Išlaisvinimo- 
mitetas buvo lietuvių tautos pri
pažintas vienintele jos vadovy
be kovoje dėl išlaisvinimo. Įvy
kių išblokštas į laisvuosius Va
karus. VLIKas kuka save kovo-.

ir įpareigotu toliau reikšti ir vyk 
dyti pavergtos tautos valią bei 
daryti užsienyje visa, kas gali
ma lietuvių tautai išlaisvinti ir 
atkurti Lietuvą kaip demokrati
nę respubliką. Toks yra VLIKo 
veiklos tikslas šioje “geležinės 
uždangos”

gyvavimo 25 metų sukaktį. Bu- / 
vo surengtas banketas su trum
pa paskaita, apie Lietuvos poli
cijos kūrimąsi ir tobulėjimą. 
Kalbėjo Krivūlės Klubo garbės 
narys Algirdas Reivytis. Po to 
buvo trumpa meninė programa. 
Vėliau prasidėjo vaišės su šam
panu ir prie gražios muzikos šo
kiai.

Praslinkus porai savaičių, spa
lio mėnesio 5 dieną, Angelų Sar
gų šventėje, įvyko pamaldos 
Šventos Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje.

* Po pamaldų, Šaulių Namuose, 
įvyko metinis narių susirinki
mas- Aptarta įvairūs klausiniai 
liečią “Krivūlės” Klubo veiklą. 
Išrinkta nauja Klubo Valdyba, 
kuri pasiskirstė{^eigomis se
kančiai: . KlutiO5 -pirmininkas- 

. Gabrys Jobas, ■-gyvi''- <7248.. So. 
Trby Štr. Chicagoje, teL Nr. 
434-8695; padėjėjas —Pranaitis 
Juozas, gyv. 4120 So. Artesian, 
tel. 847-7213; sekreto. Stasiūną?

, Stasys, ■ gyv- 2125 West Str., tel- 
■ 376-1976,- kasininkas-Hiacintas 
Suvaizdis, gyv. 1614 So 49 Ave, 
Cicero, tęl. 652-3737; parengimų 
vadovas-Aglinskas Pranas gyv. 
6808 So. Campbell Str., telefo- 
nas, 434-0914; valdybos narys .— 
Skverblis Jonas, gyv- 1512 So. 
Komensky Str. Chicagoje, tek 
Nr. 521-3426. ..

; Įvairiais “Krivūlės “Klubo rei
kalais prašau kreiptis į aukščiau 
išvardintus asmenis.

Hiacintas Suvaizdis

pusėje.
Pulk. K. Škirpa 

iš “VLIKo Grupių 
Pranešimas” išleista

Citatos 
• Komisijos
1958 m. (pusi. 18 ir 77).

VEIDU Į LIETUVĄ

— “Šitas bendradarbiavimas 
su kraštu, dabar mestu nauju 
šūkiu, kuris yra perdaug komer 
cinis — “veidu į kovojančią Lie 
tuvą” — man asmeniškai yra 
visiškai nepriimtinas. Pasakyti 
dabar •— tai būtų prisipažinimas, 
kad per tuos keturiasdešimt me 
tų mes į Lietuvą nežiūrėjome 
savo veidu. — Aš norėčiau pa
keisti, kad mes ne su veidu su
kamės į kovojančią Lietuvą, bet 
su visa širdimi, su visa siela, su 
visais savo darbais”. (Ištrauka;

Virėja (broliui; kuris ją ap
lankė) “Jeigu ateitų ponia,’ tu- 
turi sakyti, jog esi mano pus
brolis. Aš sakiau, jog buvo bro
lis sekmadienį”.

Svečias (mažam vaikui): 
“Petrai, aš girdėjau, jog tu 
mokiniesi kalbėti prancūziškai. 
Kiek jau tu žinai?”

Petras: “Na— dar ne visa”.

Baudi: “Ką manai daryti nu
vykęs į Australiją?”

Marks: “Griebti žemės”.
Baudi: “Ar daug?”
Marks: “Po kastuvą iš karto”.

Kurčias: ‘‘Ar tamsta- e-Hi pa- . 
sivaikščioti ?”

Antrasis (taip pat kurčias):
iš kons. V. Čekanausko kalbos! “Nė, aš'einu pasivaikščioti”. 
ALT sąjungos suvažiavime Či- Kurčias: “O, aš maniau, kad 
kagoje 1980- VIL5). tamsta eini pasivaikščioti”.

Str
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UŽ LIETUVIŲ KALBOS TEISES sparčiai augtį ir ligi pabaigos 
1916 įvairiose vietovėse įsikūrė 
apie 40 ■ kuopų, arba skyrių. •. 
I pasaulinio karo metu Sandara 
turėjo net tris laikraščius —■ 
Vienybę Lietuvininkų, Lietuvą 
ir Ate:tį... 1918 nupirko iš bos
toniečių Ateitį, sumokėdama 
daugiau kaip 5p00 dol. V ardas 
buvo pakeistas į Sandarą ir 
centras nukeltas į Č kagą. 1920 
m. Sandariečių veikla buvo itin 
gyva, ir tuo metu centrui pri- 
klausė per šimtas kuopų...

“Sandara” — tautiškai demo 
kratinės krypties savaitinis laik-

vcucpcs nariai, Brocktone, Mass., j

?ais, kurie per ilgus metus buvo 
renkami ir taupomi namų ata- 
ybai. O to neleidžia nei Sarida- 
os ir nei valstybės įstatai, nes 
Įąndara yra ne pašalpinė, o kul- 
firinė ir visuomeninė organiza- 
Ija, tvarkoma visai kitokio sta
ll to, teikiančio, dar kai kurių 
raidžios ‘‘malonių”.
|O jos nariai jau pasižęrę ant 
|alo, regis, net 75,000 dolerių!

Taigi, ar jos vadams neateina 
* .galvą mintis, kad tokiu bizniu 

[ nsa organizacija gali susikem- 
iromituoti lietuvių visuomenės 
įkyse? *

štai Sandaros Centro valdv- .... . / ! >a prašo is visuomenes aukų 
! centro namui Chicagoje remon
tuoti, prašo savo laikraščio spaus 
tinimui patobulinti, prašo jo iš
leidimui padažninti, o pinigėlių 
oilną gorčių pasistatę prieš save 
ant stalo, 24-sips kuopos nariai 
jau taikstosi iš jo semtis riešku-

Į čiomis... • : ■ ” * - ;
i Juk už tuos pipiguą Brockto- 
Į-ie būtų galima pastatyti namus, 
kuriuose lietuviai galėtų orgaąi- 
zuoti savo renginius, kaip wor- 
eesteriečiai daro r Maironio Par
ke, tai galėtų būti paminklas ir 
seniesiems Sandaros veikėjams 
Brocktone, (K, Jurgęliūnas, A. 

Į Jezukevičiūs; J. Mickevičius, V. 
jSarkus, T. Miliauskas ir kiti), 
įkurie ilgus metus dirbo Sanda
ros klube Brocktone be jokio 
i atlyginimo, kad tik galėtų su- 
į taupyti, pinigų, organizacijos, na- 
' mų statybai.
t O: dabar tie pihigai: dalinami 
i naujiems nariams,; kurių dalis
■ netgi nelietuviai...
■ Tokios žinios akvivaizdoje mes
■ norėtume paklausti:

Ar Sandaros Centro valdyba 
: žino, ką jos 24-j i kuopa daro?

Ar ji davė šiai kuopai ir sa
ris dėlto dalinasi kuopos pini- vp leidimą tokiam savanaudiš

kam jos narių bizneliui?
Jeigu davė, tai gal parodytų 

visuomenei, kaip tas šermeninis 
leidimas atrodo ir kokiu įstatų 
paragrafu remiantis leista tuos 
surinktus pinigus išsidalinti? ;

Be to, ar pati Centro valdyba 
kartais nebijo už tokias išdaigas 
gana skaudaus valdžios botago?

Tokią pat mintį išreiškė 
“Draugas” laiškų skyriuje 
292, 1977 m. gruodžio 14 d.:

LAIŠKAI “DRAUGUI”

“Sandaros” klaidingas kelias 
Daug Amerikos lietuvių klu

bų turi valdžios leidimus nepasi? 
pelnimo tikslui ir nemoka mokes 
čių. Kai kurie klubai tūri susi- . 
taupę pinigų. Pvz., Brocktone 
Sandaros 24-tos kuopos klubas 
rinko pinigus naujo namo sta- 
tvbąi. Turėjo surinkę jau per 
$75.000. Bet kai kam kilo min
tis, kad tuos pinigus reikia pasi
dalyti nariams. Ir toks nutari
mas, atrodo, jau yra padarytas. 
Mat, tam nutarimui lengvai pri
tarė nariai, kurie yra nelietuviai. 
Bet kas keisčiausia, kad Sanda
ros centro valdyba tą pasidalini
mą palaimino. ' t

*4 ’ *

“Spaudos Baruose” galima 
gauti pas autorių J. Kapačins- 
ką, 6811 Sb. Maplewood, Chica
go, IL 60629. ; ; :

(Bus daugiau)

Everesto Rainas

Lietuviškąją visuomenę labai 
sujaudino Kremliaus vadovų nu 
s.statymas sustiprinti rusų kal
bos dėstymą bei vartojimą są
junginėse respublikose naciona
linių- mažumų kalbos sąskaitom 
1979 m. vasarą pagal galimybes! 
Lietuvoje buvo renkami parašai I , , ,
prašymai, kad Lietuvoje būtų I destoIŲ4 Pakeitimą į ru- 
paliktas senasis rusų kalbos dės
tymo bei vartijimo planas. Aukš 
tiesiems šalies pareigūnams ~šis 
prašymas buvo pasiųstas su at
galiniu Jono Volungevičiaus, 
gyvenančio Vilniuje ir dirban- 
čioč “Dailės” kombinate, adresu.

1979 m. lapkričio 19 d. Vilniaus 
“pąilės”; kombinato partinės or 
gąnizacijos sekretorė pranešė. J. 
Volungevičiui, kad jis kviečia
mas pokalbiui į miesto partijos 
komitetą į “dėl kažkokio pareiš
kimo”. J. Volungevičius be ofi
cialaus iškvietimo vykti į parti
jos komitetą atsisakė. Kitą die
ną J. Volungevičius buvo iš
kviestas į kadrų skyrių ir ten 
jam įteike kvietimą atvykti į 
partijos komitetą lapkčįo 21 d. 
16 vai. ryšium su jo pareiškimu 
Lietuvos : Komunistų partijos 
Centro Komitetui.

■ M ' S : : ■ i ; ' •' ,

Nuvykusį J. Volungevičių prie
me mokyklų- skyriaus vedėjas -dėstomi rusų kalba. Tai išgirdę Taip pat pasakė, kad netikslin- 

Šiąm pasiūlius ir J. pareigūnai buvo “didžiai nuste-( ga dėstyti lietuvių kalba, daly- 
Volungėvičiui ■ sutikus, dalyvauti] binti” ir pažadėjo pasidomėti, o Į kus tose aukštose mokyklose ir 

retos 
ir studentų grupės

Kažkodėl Ladukas sąmoningai 
ar nesąmoningai pokalbio metu 
keletą kartų norėjo pabrėžti, lyg 
pareiškimas būtų rašytas vieno 
Volungevičiaus.

Ladukas pareiškė, kad jis “nie 
ko nežinąs apie lietuvių kalba

sų kalba dėstomus dalykus”. 
Jis težinąs, kad dabar Lietuvo
je visi dalykai yra dėstomi lietu
viškai. Tačiau esą būtina tobu
linti rusų kalbos įsisavinimą,— 
tai Ladukas ir Tarvydas daug 
kartų pakartojo. “Mums bus gė
da prieš kitų TSRS tautybių ats
tovus, jei mes blogiau mokėsi
me rusiškai, negu jie”. J- V. pa 
klausė: “Tai kieno sąskaita mes 
tobulinsime rusų kalbos žinias, 
jei ne savo gimtosios kalbos sąs- 
kaiton? Ar norite padaryti taip, 
kaip. Baltarusijoje ir Ukrainoj, 
kur gimtoji kalba jau baigia iš
nykti, nes ten mokyklose dau
giausia dėstoma rusų kalba?” Į 
ši klausimą nieko neatsakė nei 
Ladukas, nei Tarvydas.

J. V. pastebėjo, kad daugely 
aukštųjų mokyklų ir techniku
mų įvyko pedagogų posėdžiai ir 
juose jau buvo kalbama apie1 
pasirinkimą dalykų, kurie būtų! įvedamas rusų kalbos mokymas.

ir-.
NrJ

Ladukas.
-4

pokalbyje atėjo propagandos ir 
agitacijos-skyriaus vedėjas Tar
vydas- Ladukas paaiškino, kad 
atsakymas į J. Volunkevičiaus 
pareiškimą dėl lietuvių kalba 
dėstomų dalykų pakeitimo aukš 
tosiose mokyklose į rusų kalba 
dėstorųus dalykus duos Centro 
Komiteto pavedimu. Pirmiau
sia J. V. buvo paklaustas, ar ji 
kaip tėvą domina pareiškime iš
dėstyti klausimai-? J. V. atsakęs: 
ir kaip tėvą, ir kaip lietuvi. La- 
dulęas paklausė, ko J. V. norįs 
savo pareiškimu. J. V, atsakė, 
kad pareiškime yra viskas aiškiai 
išdėstyta ir norįs žinoti atsaky
mą, o be to, pareiškimas pasira
šytas ne jo vieno, bet tų šimtų, 
kurie taip pat laukia atsakymo.

kol nėra nieko konkrečiai vy- [ technikumuose, kur. yra 
riausybės patvirtinta, jie nieko i specialybės 
nežiną. Į tai J. V. atsakęs, kad nevnršija 30 žmonių, 
mums bus ne laikas rašyti pa
reiškimus, kai jau bus galuti
nai nuspręsta. Mes norime, kadt toks lietuviškas kaip tarybiniais 
jūs žinotumėte lietuvių nuomo
nę, kol dar neišstumta gimtoji niuje ir rusų niekuomet nebuvo 
kalba iš mokyklų”. Ladukas at- tiek daug kaip dabar”. Jam bu- 
sakė, kad “tokiais gandais gali- i vo atsakyta, kad tai yra norma- 
ma tik nesveikus jausmus su- ■ lu.
kelti liaudyje ir yra labai gerai, ] Kaip daugianacionalinės ša- 
kad tai vienintelis pareiškimas lies, pavyzdį Tarvydas paėmė 
tokio turinio”. Tada J. V. pri- JAV, kur vartojama bendra kai 
minė, kad neskaitytų tai vienin
teliu pareiškimu, nes po tuo pa- duoti suprasti, kad ir pas mus 
reiškimu pasirašė apie 2.000 lie galėtų taip būti). “Tačiau JAV 
tuvių, o jų bus ir daugiau. j bet kurios tautybės bendruome

Ladukas ir Tarvydas patvirti- Į nė turi teisę netrukdomai steig- 
no, kad darželiuose tikrai bus ti mokyklas, kuriose

Tarvydas dar “pasiguodė”, kad 
‘Vilnius niekada dar nebuvo

metais”. J- V. atkirto, kad “Vil-

ba (atvirai nesakydamas, norėjo

dėstoma 
gimtąja kalba”, — tęsė J. V. —

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 

i ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas! 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati’ 
nimo vajaus talką!

ištisi lietuviški kaimai neturi tų 
' teisiu, kurias turi tautinės ma- 
j žumos Vakaruose. Mūsų tautie- 
i čiai lietuviai Baltarusijoje kiek 
yra rašę pareiškimų, kad būtų 
leista jų vaikams mokytis lietu-

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardai_____________________________ _ ________ __
Adresas _________________________________ ___________ ____

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas _____________________
Adresą* ----------------------------------------------

, kuris

Sponaoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dok
Pavardė ir vardas —;------------------------------------------------------ --
Adresas__________________ ____________________________ —

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites »u»ipažinimul nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir varda* ------------------------------------------ ----------------- ,
Adraaas  -------------------—--------------------------------------------------- -

“Sandara” yra tęsinys Bostone 
■ ėjusios “Ateities”, kuri įsijungė 

su spaustuve ir skaitytojais į 
“Sandarą”. / ' •

“Sandara” *'šleicžiama penkta
dieniais šešių, kartais aštuoniv 
puslapių. Jos turinį sudarp įvai 
rios žinios iš"plačios lietuviškos 
veiklos, ir dar visuomet yra kas 
nors ap e Lietuvą.

1 *• rt -š

: < SPAUDOS ATGARSIAI '

Ar leistina nariaims dalintis
- /it*' ,1 >

• kultūrinius, dolerius? ''
Paskutiniu metu Sandaroj 

veikla gerokai ' susilpnėjusi; 
daugelis' jos kuopų išsiskirstė, 
nes po Antręjo pasaulinio' kare 
atvykę lietuviai, mažai į ją teįši- 
jungė. Todėl ir Sandaros orga
nizacija, seniems išmirštant 
ėmė kai kur silpniau besireikšti, 
o kai kurios kuopos panoro lik-

! viduotis. Ir štai B'rocktono San
daros kuopos nariai nutarė savo 
veiklą nutraukti ir kuopą likvi
duoti. Bet įdomu tai, Kad orga
nizacijos turtą neskyrė tauti
niams, kultūriniams ar labdaros 
tikslams, o panoro susipilti į 
savo kišenes, tarsi jie būtų tų 
turtą užsidirbę. Bet tas jų žygis 
sukėlė , ir tam tikrą reakciją ir 
mūsų lietuvių spaudoje. Stip
riausiai reagavo Bostono Kelei
vis Nr. 45, 1977 m. lapkričio

vių kalba! Jums, čia sėdintiems, 
turėtų skaudėti širdį dėl tokios 
mūsų brolių, padėties. Juk jūs 
taip pat esate lietuviai, mūsų 
tautos dalis, o ką jūs padarėte 
palengvinti savo tautiečių da
liai?” , .

Kai buvo kalba apie lietuvių 
kalbos likimą, Ladukas taip pat 
pasivadino patriotu. Bet kai rei
kėjo atsakyti ką nors konkrečiau 
dėl lietuvių padėties Baltarusi
joje ir kodėl ten neatidaroma 
lietuviškų mokyklų, aiškino, esą 
ten per maža lietuvių koncentra 
ci j a. J. V. pastebėjo, kad tos vie 
tovės anksčiau priklausė Lietu
vai (lyg jie to nežinotų) .ir kad 
ten yra ištisi lįętuviški kaimai.- 
Tada pareigūnai atsakę, kad jie- .
nieko negirdėję ir nieko nežiną,! Nors ir sakoma^.kad pinigai 
i___________z______ o_________
cija. “Jūs žinote tik tai, kas mi?ys> -bet. kažkodėl visi juos 
jums naudinga ir ka nojite žino imd Plikom rankom,: gniaužia į 
ti, o kas ne jūsų .naudai, visuo sau^’ q šykštuolis, kartais net 
met išgirsi atsakymą - nežinau, spaudžia prie-Jūpų ar širdies, 
negirdėjau, tai bobučių plepalai Tiek;4o. Tebūnie. ,
ir pan. tokia J. Volungevi- geį mums vis. dėlto rūpi, ar

- “Ar panelė: Freda namie?”:
“Ne, ji išjojusi ant savo ar

klio”. .
“Ar panelė Joana namie?” ?
“Ne, ji sportuoją^.
“Ar ponia Smith namie?”
“Ne, ji skrenda; per Atlantą”.
“Ar ponas Smith namie?”
“Ne, jis išėjo į savo virimo 

pamoką” ■ : \ :- .- i

| . . BALZEKAS MOTOR’S .
| 4030 Archer Av&, TeL VI 7-1515

ir kad č J esą klaidinga’infomj: ' yra nešvariausias žmonijos ga-1 : ' Seniausias automobilių pardavėjas lietuvlf

čiaus replika baigėsi pokalbis.
A. Zmuida.

■ Aušra Nr. 21 (1980).

tie pinigai, drąsiai semiami į 
saują, tikrai juos.gniaužiančiam 
priklauso, ar- tie ’sliuogiantieji 
riesti pirštai' kartais neartėja 
prie mūsų ■ visuomeninio turto; 
o ypač prie kultūros reikalams 
sunkiai sumedžioto dolerio?

I • . t J .
Į Mes’ jau esame4rašę apie vi-

Trečioji Juozo Kapačinsko knyga
tinas buvo įvykęs Amerikos šokias Ąv. Jond, šv* Jokūbo, šv. 

“Sandara JAV politinė vidų- tuvių seimas Brukline (1914 X Rapolo ir dar kitų šventųjų mį- 
rio srovė, kurios pilnas pavadi- 1)> kur neorganizuoti vidurio rusias pašalpinės senosios' kar-

(Tęsinys)

srovės žmonės pralaimėdavo ponimas yra — Amerikos Lietuvių
Tautinė Sandara. Ligi susiorga- Į zicijas socialistams. Pasitraukę 
nizuodami į pastovią organiza
ciją, šios srovės žmonės save 
laikė “tautiečiais”. Ši srovė savo 
pradininku laiko J. Šliūpą, ku
ris JAV pradėjo išeiviuose ža
dinti tautinę sąmonę. Jau 1909 
metais J. Šliūpas, J. O. širvydas 
ir M. Petrauskas buvo mėginę 
kurti tautininkų partiją... 
“Tautiečiams” organizuoti aks-

tos organizacijas, kurių ' iždus 
išsidalino dar likusieji gyvi ar 
paskutiniai įsirašę nariai, nie
kam nė ačiū nepasakydami, jo
kiam svarbesniam lietuviškam 
reikalui kartais nė dolerio, nepa
aukodami. Na, tesidžiaugia jie 
tuo ankstyvesniųjų velionių su
krautu lobiu, nes jis ir pagal tų 
šalpos draugijų, ir pagal JAV 
įstatus jiems priklauso, o geros

iš lietuvių seimo, jie įkūrė Au
tonomijos fondą, o paskui nu
tarė steigti ir naują partiją, ku
rią pradžioje pavadino Tautine 
lietuvių pirmeivių partija; jos 
vardas 1915 m. buvo pakeistas 
j Amerikos Lietuvių Tautinę 
Sandarą, o jos nariai pradėti va
dinti sandariečiais... Nuo to lai
ko organizacinis darbas ėmė valios iš jos neturinčių negali- 

------------------------------------ ------- . me reikalauti.
<[1 Bet gi dar yra ir kultūrinių

me reikalauti

>

Volare Premier Coupe •••

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
(Vartotos mašinos urmo kainomis) . .

Geriausi; mechanikai taisymo ir priežiūros departamente 
- ' * ’ 9 • • , * ‘ * ’ * , • ‘ ‘ <

>

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

■ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Reglitruotai vaistininke*

TeL 476-2206

draugijų, prie kurių iždo net ir 
labai garbingi nariai neturi tei
sės savo letenos kišti. Tai visi 
įstatai griežtai draudžia. Na, kas 
gi būtų, jeigu koks nors gobšių 
narių “simpoziumas” imtų da
lintis Lietuvių Mondo milijoną 
ar Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 

j Fondo tūkstančius? Rodos, apie 
tai negalima nė galvoti.

Na, o štai turime visai pana
šų pavyzdį.

Pasirodo, Sandaros 24-sios

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRĄ, lietuvių literatūros, • meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta; Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctaiko, V. Slankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik §3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

liėjuai Ii apaudoa ir galima gauti knygų nukopi

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Sidlauako knyga apie Amerfko* lietuviu pastan
gas daryti {tako* J kraite politiką. 102 pat Kaina fl-M.

Knygos bu* Ilalųstoa, Jei I1J56 čeki* arba Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu • drąsu:

NAUJIENOS,
1731 S*. HslrLM St, Chfeac*, Et M«|

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them 
the chance... use

A Sergeants
* 1070 V**^r Morton Cnnor'y a of

A H Rob»<V4 Co 2A230

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOV E LES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičiu 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina £2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
(L 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Kanadoje:
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Lietuviai buvo nepatenkinti, kai prezidentas Carte
ris, su didžiausiais lietuviškų organizačijų junginiais fe- 
pasitaręs, paskyrė lietuviams mažai pažįstamą jat&ą 
žmogų prie 30 patarėjų, važiuojančių lapkričio 11 dieną 
į Madrido konferenciją. Kokiais sumetimais prezidentas 
priskyrė nepasiruošusį jauną žmogų prie Madrido kon
ferencijos būrio, nebus aišku, kol jis pats tuo irikalu ne
pasisakys. •

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dionrasčio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose: 
metams ~ 
pusei metų ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams ________

Užsieniuose: 
metanu » 
pusei metu

$48.00
$28.00

imtis dr. Aiello, tvarkęs visus rink’imi'Rius pi’ezktento 
Carterio etninius reikalus. Jeigu toks buvo ęlf. Ateito pa
tarimas, tai jis padarė prezidehtUi meškos pataikavimą. 
Dr. Aiello nepasistengė susipažinti su fretuvių visuome
ninėmis organizacijomis, nepatyrė, kad šioje srityje lie-; 
tuviai buvo daug geriau pasiruošę, negu pats Ateito. \

Naujienos eina kasdien, iiskiriant
$45.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben* 
$24.00 drovė, 1736 So. Halsted St. Chicago, 
$12.00 IL 60608. Telef. 421-8100.
$5.00 i

! Pinigus reikia siusti palto Money %
$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

Aiello būtų galėjęs pasimokyti ir duoti prezidentui gerą • 
patarimą. Bet jaunam Aiello šitie klausimai Visai nerū- ’

Panevėžio miestas Lietuvoje

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
oio 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vtL

Rinkimams praėjus
JAV prezidento rinkimai suskaldė lietuvius. Vie

niems atrodė, kad prez. Carteris bus geresnis tokios ga
lingos ir didelės valstybės administratorius, o kitiems 
atrodė, kad geriau kraštą galės administruoti Ronald 
Rėaganas. Kandidatavo ir John Anderson, bet niekas 
netikėjo, kad jis galėtų būti išrinktas prezidento parei
goms, todėl juo mažai kas ir domėjosi.

Vieniems atrodė, kad prezidentas Carteris turi dau
giau patylimo valstybės administracijoje, o kiti manė, 
kad ir Ronald Rėaganas gali būti geras administrato
rius. Jis buvo Kalifornijos gubernatorius, pravedė kelias 
reformas ir buvo pasiruošęs tvarkyti visus valstybės rei- 
kalūs?1 Rinkiminės kampanijos. :metu pats gubernatorius 
Rėaganas kalbbsėį?pasigirdavo, kad jo admmstracija Ka
lifornijoje padariusi' kelias naudingas reformas. Bet vė
liau rinkiminėje kampanijoje šis argumentas nebuvo dau-., 
giau vartojamas, kai vienas klausytojas viename mitinge 
norėjo sužinoti, kodėl gubernatorius Rėaganas prakišo 
antram terminui rinkimus, jeigu jis taip sėkmingai ėjo 
Kalifornijos gubernatoriaus pareigas.

Lietuviai respublikonai išmetinėjo prezidentui Car- 
teriui visą eilę kitų klausimų. Jiems labai nepatiko, kad 
prezidentas Carteris neatvykęs į Tautinių Šokių šventę. 
Į prezidentą kreipėsi lietuviai respublikonai, bet jis Į jų 
prašymus neatsakė. Jeigu būtų į jį kreipęsi demokratai, 
tai gal jis būtų atsakęs, o gal ir pats būtą atvažiavęs, bet 
jis to nepadarė. Prezidentas žinojo, kad Tautinių šokių 
šventės priešakiu buvo atsistoję respublikonai. Jis ne
norėjęs važiuoti, kad šventės organizatoriai jo neįžeistų. 
Jis žinojo, kad ankstyvesnėje Šokių šventėje, prieš ponią 
Fordienę, atvykusią Į Šokių šventę, buvo suruošta ateiti
ninkų protesto demonstracija su plakatais. Prezidentas 
nenorėjęs, kad respublikonai prieš jį suruoštų demonst
racijas. Bet prezidentas galėjo būti labai užimtas ir ne
turėjęs laiko atkreipti dėmesio į Lietuvių Tautinių Šokių 
šventės kvietimus, ir gal net neturėjęs laiko pasveikini
mui pasiųsti. Nei vienas JAV prezidentas nebuvo atvy-

- kęs į Lietuvių Tautinių Šokių šventę, galėjo į ją neatvykti 
1 ir prezidentas Carteris. Dangus dėl to šokių šventės būtų 

nesugriuvęs.

nam” grupės nuotaikomis. Jis žinojo, kad iiėtuvių tarpę 
buvo jaunų lietuvių veržli grupė, kuri Wvo pasižadėjusi: 
kalbėti lietuvių vardu, visai neturint jokių jgalioj'Wnu.'

Chicago posėdžiavo Amerikos I^ėturių Tatyba, Vy--. 
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, bet etninius 
reikalus tvarkantis Aiello šiomis galingomis Organižači-t 
jomis nesidomėjo. Jis turėjo žmonių, parilkošusių Stė tik) 
paneigti Sovietų diplomatų melą, bet if pajėgiančių 
tarptautinių teisių klausimą nuodugniai išnagrinėti ir 
nurodyti Sovietų prasižengimus. Aiello domėjosi tiktai 
“Mes ateinam” grupelės tuščiais “žygdarbiais”. Vietoj 
patraukti didesnį skaičių lietuvių į prezidento gretas, jis 
juos pastūmęs į Reagano eiles.

Chicagos lietuviai savo balsais padėjo išrinkti sena
torių Frank D. Savicką, nors prieš jį buvo vedama labai 
priešiška propaganda, bet lietuviai jo nepaleido vėjais. 
Prieš pačius rinkimus Savickas buvo pavyduolių mela
gingai apšmeižtas, bet Savicką pažinusieji lietuviai ir 
nelietuviai neleido jo išmušti iš eilių. Jis ir vėl buvo iš
rinktas į, Illinois valstijos Senatą.

Richard M. Daley pats prisipažįsta, kad lietuviai 
jam padėję laimėti lapkričio 4 dienos rinkimus. Lietuviai 
aiškiai žinojo, kokioje sunkioje būklėje buvo senatorius 
Richard M. Daley, kandidatuojantis Cook apskrities pro
kuroro pareigoms. Lietuviams buvo aišku, kad miesto 
tvarkos ardytojai buvo pasiryžę suklaidinti tūkstančius 
rietuvių. Lietuviai suprato pavojų, prirėmė savo petį ir 
padėjo išgelbėti jauną ir padorų advokatė.'Jis išrinktas 
Cook apskrities prokuroru. Išrinktas ne paprasta balsų 
dauguma, bet 22,000 balsų persvara.

ŽGNAS PE'fRAUSKAS

KAIP LIET. BENDRUOMENĖS VADAI 
BENDRAUJA SU TAUTA

_ T
Daug kartu savč kalboje
Izbickas kartoja tą diktato-P 

rišką išsireiškimą “MES ATEI
NAM”. štai kitas jo sakinys. Ir 
vėl “mes ateinam, kada bolševi
kinis okupantas bando įbaugin
ti ]>atriotiškus išeivius nuo SAN
TYKIAVIMO SU SAVO TAUTA 
(mano pabraukta — I.P.), kad 
pastaroji pamestų bet kokią viftį 
susilaukti laisvės pragiedrulių”. 
Taip kalba Bendruomenės vadas 
B-nės grietinėlės suvažiavime. 
Jis šmeižia visus tuos, kurie ne
nori bendradarbiauti su oku
panto tarnais.

Prieš -keletą metų Bendruo
menės vadai viešai hesirėkla- 
rhaVė už 'bendradarbiayimą. 
IJirbo tyliai jų naudai. Po to is? 
leido Vadėvelį, pilną komunisti
nės propagandos, suvažiavime 
ragino jaunimą vykti į Vilniaus 
propagandinius kursus ir pama
žu Yuošė bendrhdaidriautojų kad- 
Ttts. Dabar jų Vadas viešai pa- 

dauguma, bet 22,000 balsų persvara. j smerkė Visus, kurie priešinasi
Daktaro Aiello klaida prez. Cafteriui labai brangiai, okupanto agentams.- Reiškia, 

kainavo. Ji buvo skaudi. * ;
Bet lietuviai rinkimines aistras, pyktį ir klaidas pri

valo užmiršti. Praėjus rinkimams, lietuviai ir vėl privalo 
rasti bendrą kalbą ir bendrą dąrbą. Patirtis rodo, kati 
galime būti naudingi pavergtai Lietuvai tiktai vienin
gai dirbdami.

Rinkimai atėjo ir praėjo. Tokių rinkimų bus ir atei
tyje. Iš tvarkingų rinkimų privalome mokytis, kad gale-, 
tume jais pasinaudoti ir atsilikusiems kraštams galėtume • 
nurodyti pavyzdį, kaip reikia pavyzdingus ir teisingus 
rinkimus suorganizuoti. Taip pat turime išmoktų kaip 
tvarkingais rinkimais privalome neskaidyti organizacijų 
ir kaip po rinkimų turime vėl vieningai didelius dar
bus dirbti. . - - ’ ’
VIŠI LI ET b VI A1~B iz N f Ė RIA 1 
SKELBKI ĖS N A U JIE NOSE

ronio apmokamomis atostogo
mis ir visomis kitomis komunis
tams tšHvftegijomis, bendrauja 
ne su tauta, bet su okupanto tar
nais, arba, kaip dr. Nerhickas 
rašė: . bendrauja su paver
gėjui parsidavusiais Lietuvos 

’išdaVikafe...” Ir dabar suva
žiavime jų Vadas viešai smer
kia visus tuos, kurie nenori 
bendrauti su tais Lietuvos išda
vikais.

Pažiūrėkime, ką sako oku
puotos Lietuvos lietuviai apie tą 
Izbicko ir kitų -pataikūnų taip 
jų vadinamą “bendradarbiavi
mą su tauta”. Jaunas- lietuvis 
Giedra, kuris savo laiku bandė 
pagrobti rusų lėktuvą ii- pabėg
ti iš okup. Lietuvos,-štai ką pa
sakė Margučio radijo progra
mos vedėjui p. Petručiui apie 
tuos išeivių -lietuvius,- kurie 
naudojasi okup. agentų malone. 
Ponui Petručiui paklausus, ar 
jam teko sutikti atvykusius" išei
vijos -lietuvius, jis trumpai at
sakė “-Ne’\ nes jis 'gyveno Pa
langoje ir tų lietuvių, kurie at
važiuoja penkioms dienoms i 
Vilnių, jis neturėjo' progos su
tikti, nes niekas neleidžia jkSiftį 
į Palangą atvažiuoti. O su tais, 
kuriuos agentai atveža į Palan-^ 
gą, vietos lietuviai nenori bend
rauti, nes jie yra p'rokomunis- 
tai. Štai kaip mūsų per gen. Pel- 
tronj “bendradarbiaiitojus su 
tauta” vertina okup. Lietuvos 
lietuviai. O čia tie bendradar- 
biautojai visa gerkle rėkia ir 
platina okupanto idėjas.

Tą patį pasakė ir Vladas ša
kalys, kuris daug metų išken
tėjo Sibiro taigose. O kodėl tas 
Bendruomenės vadas taip žiau-

I bendruomenė jau tvirtai jų ran
koje, kad gali viešai paskelbti, 
kad jie -sti Okupanto tarnais. Jie 
nuolat ‘skelbia, /kad bfendrąvi- 
Thihs su okupanto tarnais, nau
dojantis ju .patarnavimais ir 
lėngvątdinis, yra bendravimas, 
palaikymas ryšio Sti tauta.

Lietuviai išeiviai bendrauja 
su savo artimaisiais, siunčia 
Jiems siuntinius arba važiuoja 
Į Vilnių jų (ne Petronio agen
tų) aplankyti. Užtai jiems nei 
leidžiama net savo tėviškės ap
lankyti. Jie girdi giminių riurd-

- skundimus ir pasikeičia nuorrro- 
' rtėlnis. Tokį bendrartmą dau- 
• gūtna išeivijos lietuvių ir laiko 

bendravimu šu tauta. O tie lie-
_ i tuviai, kurie naudojasi gėn. Pet- riai šmeižia išeivijos lietuvius?

O todėl, kad tie patriotai lietu
viai sutrukdė taip gerai supla
nuotą okupanto darbą sugriauti 
VLIKą ir ALTą. Jų agentams 

, lengvai pasisekė nemokamomis 
atostogomis Vilniuje suvilioti 
minkštasprandžius naujos ba
jorijos atstovus. Kaip teisingai 
p. Tričienė pasakė, jog daug 
mūsų naujos bajorijos vėl tam
pa tautos išdavikais. Senoji ba
jorija nuėjo su lenkais, o nau
joji musu bajorija, tituluota 

’daktarais ir inžinieriais, -poeto 
ar solisto titulais, nuėjo padėti 
okupantai, susidėjo su tautos 
isdaxuks.is, kaip rašė dr. Ne- 
mickas.

Ar ne keistais sutapimas? 
Clirušraovui lankantis Ameriko
je, (darbininkų vadai jo nepri
ėmė O milijonierius Eaton iš
kėlė jtrm puotą, kurioje- daiy- 
Vavo -daug .fabrikantų. Taip ir 
agrntW Kazakevičius užpraeitą 
vasary ^Vėiia. ne pas Vilnies 
rėni'ėj-us, komunistuojančius liė- 
’tuviuš Bridgėpbrte. Jis svečia
vosi apie du mėnCsili -mūsų nau
jos bajorijos, rilaktaYtp inžinie
rių ar poetų rezidencijose. 'To
dėl -ir Izbickas tą savo griaus
mingą kalbą “mės ateinam” ir 
paskelbė nė Mildos salėje, o pui
kiame viešbutyje;

Man keista, kad tuos bajorus, 
šliaužiojančius apie Lietuvos 
jšdarikus, sveikina kai kurie at
stovai. Ar gi jie ‘negirdi, neskai
to net ką sako Giedra ir Vladas 
šakalys? Ar gi visai nesvarbu, 
kad šitų ponų tikslas — sugriau
ti ir VLIKą, ir ALTą?

— Trečiadienį pasiekė šiaurės 
Filipinus uragano centras. Vėjo 
greitis siekė 163 mylias per va 
landą. Žuvo 6 asmenys ir 43,000 
liko be. pastogės. Pakilęs van
duo Cagayan upėje sunaikino 
pasėlius. Kiek nusilpęs uraganas 
dabar siaučia pietinėje Kinų jū
roje.

; P. KESIŪNAS

: TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
’ 3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Tik dabar ji -pradeda suprasti, kai]) ji klydo 
manydama, kad perskyrus Ringaudą -su Irena, 
ji bus laiminga ir pajunta, k-Ad jos sieloje vyksta 
didžiausia permaina. Tą vakarą, per keliolika 
minučių, ji patyrė ir išmoko daugiau, negu per 
visą Savo trumpą amžių. Ji pamatė, kad meilė 

. nėra ire> užtarnaujama, nei nupėrkahia, nei iš- 
maldaujaina — .ji gifhsta ir miršta savaime, be 
jokios prievartos, be jokių pastangų. t)ar dau
giau: dabar ji pajuto, kad mylėti galima ir be 
atpildo, suprato, kad ’del mylimo žmogaus totą-. 
loYiu ne tik pavargtų nukentėti, bet ir pašiau 
koti... “Toliau kovoti būtų visai beprasmiška”, 
pagalvojo ji ir pajunta, kaip jos širdį užlieja 
kožkoks keistas, iki tol ja» visai dar .nepažįsta
mas jausmas.

Ji vis stovi ir žiūri pro lahgą; prieš jos akis 
išplauKia iš debesų tylus, Varnus mėnulio veidas; 
vėliau pragiedrėja ir visas dafrgus, o kartu pra
giedrėja ir j^s si<la. Ji jaučia, kaip iš jos‘širdies 
ima nykti nerimastis, pavydas ir net baisusis 
egoizmas — pasilieka tik meilė.. . tyra trieile... 
Tada pamato ji. kad galima džiaugtis ne tik sava,

bet ir kitų laime...
Tokias jos svajingas mintis nutraukia links

mas Ringaudo balsas: ■
— Ramune, drauguži] Keliaukime jau — 

Irena taip pat vyksta su mumis.-. .
Ramunė atsisuka, maloniai šypsodamos, pri

eina prie jų ir ištiesia pirmiau Irenai, o paskiau 
ir Ringaudui savo ranką.

Nuoširdžiausiai linkiu jums sukurti šeimą 
ir laimingai sugrįžti laisvėn tėvynėn, — nušvi
tusiu veidu pasveikina ji sužadėtinius.

Irena iš sykio netki Ramunės nuoširdumu ir 
žiūri į ją baisiai nustebusi, manydama, kad ji tik 
taktika keičia.

— Nesistebėk, mieloji Irena, — kartais įvyks- ’ 
ta ir stebuklas, — atspėjusi jos mintis, vis šypso
damos pasako Ramunė.

Dabar Irenai dar labiau ima veržtis ašaros iš 
Akių, bet šį kartą jau džiaugsmo ašaros.. .

Ringaudas žiūri į Ramunę ir stebisi — jis 
negali suprasti, apie kokį stebuklą ji kalba. Kad 
ji pasveikino juos kaip sužadėtinius, jam atrodė 
visai hatūralu — juk visuomet geri draugai taip Į 
daro. Bet greit jis pradeda prisiminti kai kuriuos 
momehtus, iš kurių galima buvo spręsti, kad Ra
munė jį myli. Prisimena jis pirmąjį susitikimą 
su ja tTaufų girioje — kas ją tada atvedė į miš
ką?... Tą vakarą jis pagalvojo, kad ji nori at
keršyti Bičkovui, bet ar ji jam keršijo? ... Pa 
galiau jų išvadavimas? ... Iš kur tas nepaprastas

narsumas ir pasišventimas? <.. Iki šiol jis nie
kuomet apie tai nepagalvbjb. Kitų jausmais ir 
siekimais nebuvo kada jam ir domėtis: anksčiau 
sunkios ir -atsakingos pareigos, o vėliau, kalėji
me, tokie -dalykai niekam -nebeateidavo į galvą. 
Vienintelis žmogus, kurio jis niekuomet negalė
jo pamiršti, tai buvo Irena. Bet jis gi ją mylėjo. 
O Ramunę? ... Jis tebūvo matęs vos porą sykių 
ii* kaip tik tada, kai jis buvo “aklas” — išskyrus 
Ireną, kitų motėrų visai nematė. Savo meilės 
Irenai jis gi neslėpė, ir Ramunė sužinojo tai anks
čiau, nėgū jį pažino. Čia yra kažkoks nesusipra
timas, nusprendžia jis pagaliau.

— Ruoškis, Irena, paragina Ramunė.
Vos tik spėjo Irena pasiruošti kelionėn, kaip 

su didžiausiu triukšmu įgriūva į kambarį apsi
ašarojusi Radasta.

— Kokia nelaimė! Traukinys suvažinėjo Jo
ną.dar tarp durų surinka ji.

— O Viešpatie!... Tai aš jį pražudžiau. .. 
— sudejuoja Irena.

— Kur? ... Kada?... — skubiai ima teirau
tis Ringaudas.

~ Visai netoli Lašinskų buto. Ak, kaip baisu! 
Perplautas per pusę... — labai susijaudinusi aiš
kina Radasta. . ' .

— Kaip gaila — jis jau būtų susitvarkęs, — 
atsiliepia Ramunė.

— Aš bėgu pas motiną, ji, vargšė, iš galvos 
eina - tą vieną teturėjo... — išbėga apgailes

taudama Radasta.
— Irena, paskubėk, — nerimauja Ramunė.
— Aš jau pasiruošusi, tik parašysiu porą žo

džių tėvui, — atsako Irena.
Ji susiranda lapelį popieriaus ir skubiai pa

rašo šiuos trumpus žodžius:
“Aš paklausiau savo širdies balso ir savo 

sąžinės — išvykstu drauge su mylimu žmo
gumi ir noriu išpirkti nors dalelę tavo pada
rytų skriaudų mūsų vargstančiai tėvynei.

Irena”
Pabaigusi rašyti, ji padeda laiškelį ant stato, 

matomoj vietoj, pasiima lagaminą, ir visi pasi
ruošia išvykti. Bet tuo pačiu metu žaibo greitumu 
atsidaro kambario durys ir pasirodo į juos nu
kreiptos dviejų revolverių tūtos.

— Rankas aukštyn! Kas tik pasijudins, bus 
nudėtas vietoje!.,: — dar iš už durų pasigirsta 
kriokrantts Bt&bvo balsas.

Gintis buvo nebeįmanoma, nes nors ir men
kiausias sujudėjimas būtų apmokėtas gyvybe.

Pro duris pamažu įslenka vis dairydamies ir 
laikydami rankose ištiesę ginklus, Bičkovas ir 
vienas policininkas.

— Aha, paukštelis pats įskrido į narvą!... — 
ima tyčiotis Bičkovas iš Ringaudo.

(Bus daufiiar)
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ARMAGEDONAS
IR PO JO — PASAULINE TAIKA> -

Jis Surinko juos j vietą, kuri hebraiškai vadinama 
Armagedon”. — Apreiškimo 16:16.

4. Taip pat yra ir su Armagedonu. Toje vietoje įvykdavo žy
mesnės Izraelio kovos, ir norint suprasti simbolinę to žodžio pras
mę, reikia tik susipažinti su kai kuriomis senovės izraelitų kovo
mis. Reikią žinoti, kad ne visos jų kovos buvo laimėjimai. Kar
tais Dievas leido kitoms tautoms nugalėti jo tautą. Taip atsitik
davo dėl to, kad jos žmonės buvo nusidėję prieš jį ir turėjo būti 
nubausti. Tačiau visos izraelitų kovos buvd skirtingos nuo tų, 
kurias turėdavo pagoniškos tautos tarp savęs. Mat, su izraelitais 
buvo Dievas, kuris dalyvaudavo jų kovose ir duodavo jiems nu
galėjimą arba pralaimėjimą, sulig savo nustatytuoju amžių p'anu.

Pastebėję šitą faktą mes pamatome, kad žodis Armagedonas 
turi panašios reikšmės tai, kokią turi žodis Waterloo, nors ir jie 
skiriasi vienas nuo kito.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 So. Mozart, Chicago, IL 60629

•»>

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa^chaater Cannwnity kteikos 
Msdlcinss direktorius

SOPHIE BARČUS

VAULNDO& 3- "S dirbo dimomii ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIŲ LIGOS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 Icil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja. —■ Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

Vllmdoi Mil gFWtwim»
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, IL 60629

OPTOMBTRISTAS 
KALBA LOtrUVlSKAl 

UIS W. 71 «. TfL 717-5149

“contact lenac**'

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

. Valandos: antrad. 1—4 popiet,

X •

“Lietuvos Aidai”

Ofiso telefonas; 776-2880, 
Rexidencijo, talaf.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS į 
GYDYTOJAI lt DHMUIUA.

••mira praklfta, «M. MOTIRŲ llace. 
ohm« us? wist »»■ marr 

Tol. PB B-lltt
OFISO V Alų pinu antrad, tračiad.

P ŠILEIKIS, O. F.
Aparatai * Protezai. Med. ban-

TaM.: PR»^»ct e-MM

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai- vakaro. 

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SU Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
is WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71 st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ

Lietuvių Moterų Apšvietus draugi
jos eilinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadieni, lapkričio 8 d., 1 vai- popiet 
3808 So. Union Avė. Narės prašomos 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Bus_ ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

į

G8 str. yra neteisėtas, kaip paže! 
džiantis TSRS tarptautinius įsi. 
pareigojimus.

LTRS konstitucijos 48 str. sa
ko: “Sutinkamai su Haudies in- 

į teresais ir siekiant stiprinti so- 
" alistinę santvarką, Lietuvos 
TSR piliečiams garantuojamos 
žodžio, spaudos, susirinkimų, mi 
tingų, gatvės eitynių ir demons
tracijų laisvės”.

Vienintelis logiškas taip sufor 
myluoto straipsnio aiškinimas 
tegali turėti tą prasmę, kad LT
SR piliečiams suteikiama visiš
ka žodžio, spaudos, susirinkimų 
laisvė, nes tik tokia laisvė sutin 
ka su liaudies interesais ir todėl 
stiprina socialistinę santvarką 

. Lietuvoje.
Stalino — Serijos laikų repre- 

[sinio požiūrio įtakoje LTSR ir 
j konstitucijos 48 str. aiškinamas 
'kaip laisvė pasisakyti už konkre 
j čią valdžios formą ir valdžios 

veiksmus. Tai loginis absurdas!
i “Laisvė” šaukti “tegyvuoja!” ne 
buvo ribojama ir žiauriausios ti-

i ronijos. Tokia “malonė” negali 
vadintis laisve. Hitleris irgi ne

neteisėta’ i '3UVO įstatymiškai uždraudęs nai 
-. • Įtinamiems žydams žavėtis na

cistiniu teisingumu. Tam, kad 
aiškinti žodžio laisvę BK 68 str. 
dvasia, LTSR konstitucijos 48 

i str. tektų perredeguoti maždaug 
[ taip: “LTSR piliečiams garan
tuojamos žodžio, spaudos ir ki
tos laisvės tik tiek, kiek tai pade
da vykdyti esamos valdžios pot 
varkius”.

Todėl BK 68 str. yra neteisė- ’ 
{tas, kaip prieštaraujantis LTSR 

LTSR BK 68 str., numatantis | konstitucijos 48 str. reikalavi-. 
baudžiamąją atsakomybę už mas.

Į “antitarybinę agitaciją ir propa
gandą”, yra ne tik neteisėtas, antitarybinė agitacija ir propa- į 
bet dėl eilės’ priežasčių sudaro | ganda yra: “Agitacija ir propa-' 
juridinę .ir loginę nesąmonę. j ganda, kuria siekiama pakirsti 

Sutinkamai su TSRS pasira- » ar susilpninti Tarybų valdžią ar j 
šytos Vienos konferencijos apie ! ba padaryti atskirus pavojingus. 
tarptautinių sutarčių teisę 27 | valstybinius nusikaltimus, sklei- i 
straipsniu; valstybė — Konfe- dimas tarybinę valstybinę ir vi-

I rencijos dalyvė (taigi ir TSRS) suomeninę santvarką žeminan- 
negali nuorodomis į savo vidaus į čių šmeižikiškų prasimanymų 
įstatymus teisinti tarptautinių Į tais pačiais tikslais”.

? sutarčių nevykdymą.; Taigi, kiek: šio straipsnio komentarų 10 
viena valstybė, ' sutinkamai su ■ punkte nurodoma, kad “kaltinin 
tarptautinės^ teisės reikalavi- kas supranta, kad jo skleidžia
mais. privalo savo juridines nor- mos idėjos, šmeižikiški prasima- 
mas derinti prie tų tarptautinių nymai, gaminama, platinama ar 
įsipareigojimų, kuriuos yra pasi- j laikoma literatūra yra antitary- 
rašiusi. Į binio turinio, numato, kad jo

TSRS yra. pasirašiusi Visuoti-1 veiksmai gali susilpninti Tary- 
nę žmomaus teisių deklaracija, i bų valdžią ar sukelti atskirus į 
Europos valstybių pasitarimo ' itinpavojingus valstybinius nusi 
Baigiamąjį aktą. 1976 m. kovo kaitimus ir to nori.
23 d. įsigalioja ir TSRS pasirašy- j 

| tas Tarptautinis paktas dėl pi-1 
Kaip įrašyta kratos protokole, lietinių ir politinių teisių, priim- 

kratos tikslas — “surasti ir paim tas 1966 m. gruodžio 16 d.
Visi šie tarptautiniai susitari- ■ nessa Redgrave trečiadienį 

mai yra privalomi ir TSRS; žo
džio ir kitas laisves jie neriboja 
antitarybinėm ar protarybinėm 
kvalifikacijom, todėl LTSR BK

PROTESTO PAREIŠKIMAS
LIET r vos KOMUNISTŲ PARTIJOS CK ANTRA

JAM SEKRETORIUI N. K. DYBENKAI

1979 m. spalio 3 d. grupė sau
gumiečių, vadovaujama vyr. tar 
dytojo kap. Daugalo, patykoju
si, kada aš išeisiu į darbą, įsiver
žė į mano namus daryti kratos. 
Be dalyvavusių: maj. Stakevi- 
čiaus ir maj. Adomaičio bei vyr. 
Įeit. Mariuko, buvo atsivesti ir 
“kviestiniai”: Glušakovas L N. 
ir Linėrskis V. S. Glušakovą ei
lė asmenų matė neseniai vyku- Į žodžio laisvė yra labai nedvi- i 
šiame teisminiame susidorojime , prasmiška ir aiškiai suprantama 
su Romu Ragailiu. Ten Gluša- sąvoka. Ji. glūdi visų laisvių 
kovas, kaip “operatyvinės gru- pamate, ir visos laisvės be žo- 
pės” narys, kartu su savo sėb-} džio laisvės nustoja būti laisvė- 
rais surašė šmeižikišką raportą ■ mis aplamai. Pasinaudojimas žo- 
prieš Liutaurą Kazakevičių, su-1 džio laisve įrodyto šmeišto atve- 
laikytą saugumo papulk. Žila- ju tampa nusikaltimu, 
kausko nurodymu. Kadangi ra
porte surašyti šmeižtai vėliau 
buvo teisėjo išnagrinėti ir atmes f 
ti, tai duoda pagrindą minėtą 
pil. Glušokovą laikyti ne tik 
“operatyvinės grupės” nariu, bet 
ir provokatoriumi, vykdančiu 
“socialinius užsakymus.” LASR 
BPK 153 str. nurodo, kad kvies
tiniai yra bet kurie pašaliniai, 
byla nesuinteresuoti asmenys- 
Taigi, to straipsnio požiūriu, 
Ghišakovas. vykdąs saugumo nu 
rodymus, -negali būti- laikomas 
kvicstin'u, o tik saugumo ben-j vi- 
dradarbiu (kolaborantu). Tokie 
LASR BPK pažeidimai daromi 
dar ir tuo tikslu, kad nuslėpti 
nuo tikrai pašalinių kviestinių 
savo veiksmus. Džiugu, kad sau
gumiečiai supranta, jog jų dar
beliai yra slėptini, tačiau tokie 
Įstatymų pažeidinėjimai rodo, 
jog nusikalstamos priemonės te 
gali tarnauti tik nusikalstamiems 
tikslams.

ii antitarybinio turinio leidinius

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

PERK KAUSTYMAI

GET RELIEF 
FROM COMFTWWDOM 

WITHOUT 
SMSMS OR CRAMPS

Apdrausta perkrMatymas 
is Įvairi? itstvmv. 

ANTANAS' VILIMAS 
Tek 374-1882 arba 3763996

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063
» ...........................

uo

1914 meto

STOOL SOFTENER’
Passbook Savings.

it

4 t "urs .Txnngs 

(Mmhnsm .$500) 
Cenrficstc

Midland having?
nauja taupymo .amu 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasakė j ima. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ir

Sąskaitoj apdraustos 
Iki $40,000

2657 W. 69 STREEt- 
Cbic*gc. U. 6042

Tel. 925-7400
9929 SO. HARLEM A v fe, 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

M
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60612

PHONE 254-4470

ir dokumentus bei technines jų 
gaminimo priemones, o taip pat 
kitokius daiktus ir dokumentus, 
.galinčius turėti įrodomąją reikš 
mę byloje”.

Tokius tikslus turinti krata,! 
kaip ir pati byla, yra i---------- ,
neįstatymiška, nemorali, o todėl ; 
būti laikoma tiš susidorojimo rū
šimi.

. LTSR BK 68 str. sakoma, kad

Vladas Šakalys 
(Bus daugiau)

Va- 
pa- 

neigė pranešimą apie Izraelio 
sunaikinimą. Ji to niekuomet ne 
sakiusi, nes tai būtų Vid. Ry
tų katastrofa.

43 metų britų aktorė

i

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd« 7-3401

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-44H

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-113S

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. įoth Ave^ Cicero, I1L

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI Friday, November 7. 1980

•JUOZAS BAGDONAS
Gyv, Evergreen Park, Hl.

Slirė 1980 m. lapkričio 4 <L, 1: lit vat. popiet, sukinkęs 
62 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kėdainių apsk., Siru- 
tiškių kaime. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko nuliūdę: žmona Ida, podukra Gisa Bormann, 
švogeris Juozas Jurkšaitis su žmona Martha, švogerkos sū
nūs -- Walter Sncider su šeima ir Oswald Schneider, švo- 
gerka PJla Kasputis (gyv. Vokietijoje), švogerkos sūnūs 
Werner ir Robert Sncider su šeimomis, švogerkos sūnus 
Walter Kcblcr (gyv. Vokietijoje) ir kili giminė-s draugai Itei 
pažįstami. Lietuvoje liko švogeris Ričardas Palcnėius su 
šeima.

Kūnas jrašarvotas Petkaus-Manfucttc koplyčioje, 2533 
West 71st St, Chicago, III.

Šeštadienį, lapkričio 8 d., 9:15 vai. ryto bus lydimas į 
Ziono Evangelikų bažnyčių, !MXJO S. Menard Avenue, Oąk 
Lawn* III. Po pamaldų has nulydėtas j Lietuvių Tautines 
kapit»e8.

Visi a.a. Juozo Bagdono giminės, draugai ir pažįstami 
nilošrrrttiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini |*atamavintą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, podukra, giminės, draugai ir pažįstami

Laidotuvių direktorius Donald A. Peikus. Tel. 176-2345

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika y Evans
Laidotuvių Direktoriai

rj 6845 SOUTH WESTERN AVĖ 
< Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

yl/4 2533 W. 71st Street
A j 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
„ AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMflULANSO
PATARNAVIMAS

TURiMK 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TeL: OLympic 2-1003

TeL YArdi 7-1911



I

Treji metai, kai dainuojame
(R) LB Dainininkų Būrelis 

greT švęs trejų melų savo veik
los sukaktį. Dainuojančiųjų 
skaičius nedidelis; 10-12 žmo
nių. Tas skaičius Būrelyje nėra 

. pastovus. Dėl įvairių priežasčių 
dainininkų sudėtis keičiasi: vie- 
ni išeina, kili ateina. Bet yra ir 
tokių entuziastų dainos mylėto- 

;.jų, kurie pastoviai laiko :i nuo 
pat Būrelio įsikūrimo dienos.

x . Kol tokių entuziastų turėsime, 
' nors ir keli liksime — nenusto- 
>sime dainavę, nes daina ne tik 
dvasinę, bet ir fizinę sveikatą 
stiprina.

i Dainininkų Būrelio' tikslas: 
-išlaikyti nesužalotą lietuvišką 
dainą Amerikos lietuvių išeivių 
tarpe. Ji pradeda lyg apmirti ir.

.žalojama svetimos įtakos nešė
jų, netenka savo lietuviškojo 
? grožio, kuris per šimtmečius 
Į veikė, guodė ir gaivino lietuvių 
ĮŠirdis net sunkiausios priespau- 
:.dos dienomis.

Atneštinė solisčių ir grupėse 
su gitaromis dainuojama daina 

įima išstumti savitą liaudies dai
ną. Jei jos dar ir neatsisakoma 

i visai, ' tačiau buvusi melodija 
Įkeičiama, lenkiama paklusti gi- 
’ taros akordams pagal solistės ar 
grupinių dainininkių interpreta
ciją. Taip mūsoji daina ir slen
ka pakalniui. Dainininkų Būre- 

Tio tikslas ir pareiga — sulaikyti 
.jos nykimą, išskleisti ir išryš- 
kinti jos prigimtinį groži. Jei 
mes nebedainuosime savųjų dai
nų — svetimieji jų nedainuos. 
Tad kas pratęs į ateitį dainose 
įaustą mūsų tautos išgyventą 
tragediją ir niekieno nepakar
tojamą jos grožį?
. š.m. lapkričio 22 d., šeštadie
nį, 6 vai. vak. švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos salėje, 
b820 S. Washtenaw Ave., (R) 
LB Marquette Parko' Apylinkė 
ruošia priešadventinę kultūrinę 
vakaronę su medicinos paskaita 
špie širdies atakas, kurią skaitys 
dr. Valentinas Plioplys. iš Rock- . 
ifordo. Menine dali atliks Daini
ninkų Būrelis, šiai vakaronei 
paruošęs gražių liaudies dainų.

. Labai gražiai, sumaniai ir 
nuoširdžiai su Būreliu dirba mu- ■ 
izikė Adelė Gabalienė, muzikos

srityje turinti daugelio metų 
patirtį. '

Dainininkai, visus -savuosius 
darbus bei reikalus metę į šalį, 
atskuba kas savaitę j repe'ici- 
jas jr su didele meile, kantrybe 
bei ištverme dainuoja.

Tad visus kviečiams lapkričio 
26 dienį 6 vai. Dainininkų Bū
relio paruoštų naujų dainų pasi
klausyti, dr. V. Plioplio apie šir
dies negales žinių bei patarimų 
išgirsti, o po visko — kavute bei 
užkandžiais pasivaišinti.

Teodora Serapinienė

—Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos rudeniniame pareiĮ- 
ęime, kuris Įvyks š.m. lapkričio 
mėn. 8 d., šeštadienį, šaulių Na
muose, meninę programą atliks! 
Racine Lietuvių moterų baigų j 
kvartetas; 1980 m. šaudyrpo! 
varžybų laimėtojams bus įte^į-1 
tos dovanos, veiks baras, svečiai 
bus vaišinami šaltais užkan
džiais ir šilta vakariene, šokiams 
gros smagus Ą. Stelmoko or
kestras. Kviečiama visuomenė 
ir jūriniai šauliškos veiklos dė
mėjai dalyvauti. Kvietimai gau
nami pas V. Utarą^, tel. 847-0664.

:

pasiūlyta. Ways and Means ko-' 
miteto pirmininko pareigos. Jis 
gali būti išrinktas ir demokratų 1 
kalbėtoju kongrese. '•

’I REAL ESTATE
Nemei, žemi — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

. Namai, 2*mi — Pardavimai 
BEAL ESTATE FOR SALif

SENATORIAUS KENEDY ’ 
ĮTAKA' SUSILPNĖJO

WASHINGTON, D.C. — Jei- 
' gu prez. Carteris būtų laimėjęs
ir demokratai nebūtų praradę 
daugumos Senate, tai ssnato- 
riaus įtaka būtų gerokai sustip- 

; rėjusi. Dabar jo įtaka labai su
silpnėjo. Jis jau buvo gana įta-1 
k ingis teisių komitete, bet da
bar nežinia, ir jis pajėgs išlai- 

: kyti bent vieną dabar turimą 
1 poziciją.
Į Senatorius Kennedy siekiant 
Demokratų partijos nominaci- 

1 jos labai aštriai kritikavo pre- 
' zidentą Carterį ir jo ekonomi
nę politiką, daug demokratų 
nuteikė prieš prezidentą. Dabar 
prezidento pralaimėjimas rinki-

jams už okupuotų ir pavergtų muose ir jam asmeniškai paši
le raštų laisvę. I Jaro labai kartus, nes senatoriui

Tautinės grupes, siekiančios teks prarasti privilegijas, gau
sa vo kilmės kraštų laisvės, yra namas iš jo aukštos pozicijos 
kviečiamos gausiai dalyvauti su kaip Senato juridinio komiteto 
plakatais Madrido konferencijos pirmininkas, 
tema. Žuvusių 'pagerbimo iškil-; 
mės prasidės 11 vai. ryto prie; 
Dearborn St. ir Washington • 
Blvd.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ‘ 
ŽEM KIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
OBSBa

PRANEŠIMAS
LIET. . BENDRUOMENĖ

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, ŪL TeL Virginia 7*7747

BUTŲ NUOMAVIMAS j
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI. . ’.’g

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

tintuose namuose, 6422 So Ke- 
dzie Ave., Chicago Iii.

BUS LYDEKŲ BALIUS
Cicero Lietuvių žvejotojų 

medžiotojų “Ešerių” klubas šių 
i metų lapkričio mėn. 8 d. 8 vai. 
vak. Amerikos karo veteranų 
VFW 9115 posto salėje, 1434 So. 
49th Ct., Ciceroje, rengia metinį 
lydekų balių.

šeši vyrai, su'.Alfonsu Kizlai 
čiu ir Juozu Juškausku prieš-j 
akyje, buvo penkioms dienoms 
išvykę į Wisconsiną ir parvežė 
puikios žavies, kurias šeiminin
kė tikrai skaniai pagamins. Šo
kiams gros geras ofkestras. Pas 
Kizlaitį ir Juškauską bei kitus 
klubo valdybos narius galima 
gauti kvietinius.

Visi kviečiami ir laukiami.
S. Paulauskas

ir

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ~i

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Viktoras Motušis, 
Lietuvių atstovas Paverg-!

tų Tautų komitete

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali -daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo. Alphonse

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duotu Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. ■ 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. ♦< 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. f 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY D Ė M E S 1 O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

ĮKAITŲ PADĖTIS PO JAV i W^LS peržiūrėta, “Sūduvos" 
PREZIDENTO RINKIMŲ ĮiJUic+o v™-<ro

TEHERANAS — Irano prem-'
j eras Mohammed Ali Rajai tre-,

Notary Public

Insurance, Income Tax
išleista knyga su legališkomb 
formomis.

i Knyga su formomis gauna 
č?edienį pareiškė^ kad Amerikos ' “a Naujienų administracijoje 
prezidento rinkimai neturės įta- ^^39 South Halsted St., Chica 
kos jo krašto politikai. Jis nema- 
to skirtumo tarp Reagano ir Car , 
terio: abu jie tarnauja JAV im- j . 
perializmui. j

Tačiau parlamento kalbėtojo 
pavaduotojas Musavo Shoeini 
pareiškė PARS žinių agentūrai 
Reagano išrinkimas prezidentu 
ilgiau užtęs įkaitų paleidimą. . Jis 
pakartojo, kad Įkaitai bus i tei- Į 
siami, jei Washington© adminis 
tracija nesutiks su Irano reika
lavimais. Priešingus išvedžioji
mus pareiškė karingųjų studen
tų kalbėtojas, kad įkaitų likimas 
priklauso tik nuo imamo — mu
los Chomeini. •

4645 So. ASHLAND AVE. 
Tel. 523-8775R.

rengia simpoziumą aktualiomis 
šių dienų temomis. Pagrindinės 
simpoziumo temos: Santykiai su Į g' 
VLIKU, ALT A ir L. Bendruo-į 
mene, antroji tema — Išeivijos | 
ryšiai su pavergta Lietuva. I

Temas pristatys, jas ryškins ] PADĖS VAINIKĄ ŽUVUSIEMS 
........... ‘i ,v r

| Lapkričio 11 d., antradienį, 
Madride prasideda Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencija (CSCE), į kurią 
telkiamos viltys tautų ir žmo
gaus ■ teisių įgyvendinimui tai
kingu 'būdu. Lapkričio 11-oji 
yra ir Amerikos karo? veteranų 
šventė. Tą dieną, pagerbdami 
žuvusius karius, jie padeda vai- 

;niką prie Amžinosios Ugnies, 
Daley Civic,Center Plaža. Šiais 
metais į šią iškilmę jungiasi ir 
Pavergtų' Tautų Komitetas, ir 
padės vainiką žuvusiems kovoto-

žinomas kalbėtojas, visuomenės | 
veikėjas A. Kasiulaitis, iš Clėve-j 
lando, ir mok- Ignas Serapinas, 
R. L. B-nės generalinis sekreto
rius. Sipoziumo moderatorius 
— dr. V. Plioplys, iš Rcckfordo. 
Yra skirta laiko ir diskusijoms.

Visi‘lietuviai, besidomintieji iš
eivijos politiniu, kultūriniu gy
venimu, yra kviečiami dalyvau
ti simpoziume, kuris įvyks š. m. 
lapričio men. 9 d. 3 v. p. p.} Tau- “

ir

i

i

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai;

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

i

Well help you make the right move.

NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP

GENERAL REMODELING '
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FET1NGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K*dzie Avenue

Tel. 776-8505

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

— Atstovui. Dan Rostenkows- Į 
kiui, demokratui iš Illinois,' yra

$8.00

$4.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
3501 W. 99th St, Chicago, HL 10629. — TeL WA 3-2737

1

!

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____ __________ ____________

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

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or- 

ganiLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuot 
darbus dirba.

SLA — išmokėję daugiai: kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
tpdraudų savo nariams.

_ «
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na- 

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA—kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitča 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums____
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N«w York, N. Y. 10001 

307 W. 30th $♦.
Tai. (111) Kl-Hie

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar

i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N0REIKIEN1

2603 W*»l 69tt St, Chicagę, UL 60629 • Tri. WA 547# 
Didelir paalrir.kimaj geroa rūfiea įviirių prekųj.

MAISTAS H EUROPOS 8AND1LIŲ

ENERGY 
WISE

Organize car pools tQ i
save gasoline. < 
Don’t be a Bom Loser!

see us for 
tytyUfc financing 
1 AT OUR low RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tha best way to i ulartyl

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

Mutual Fedrai 
Savings and loan

22X2 WEST CE2MAK ROAD chkago, Illinois meat

SEBVHG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Premjeroje

— ši opera statoma 
pirmą karta.

| — Joneli, tu klysti,
kur tai matyta, nes dekoracijos 
man yra pažįstamos.

scenoje

Man ji

MISCELLANEOUS)
Įvairūs Dalyke!

MILŽINIŠKAS DAIKTŲ 
IŠPARDAVIMAS

• šeštadienį, lapkričio 8 d. 
nuo 7:30 vai. vak. iki 11 vai.

■* Sekmadienį, lapkričio 9 d..
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai p.p.

SKOKIE VALLEY TRADITIONAL 
SYNAGOGUE

8825 E. Prairie St., Skokie

HPLF WANTED — FEMALE 
Darbininklp reikia

REIKALINGA MOTERIS pri
žiūrėti seną asmenį ir lengvai 
namų mošai — Weschesteryjc. 
Geras atlyginimas, kambarys 

ir maistas.
TeL: 562-5583

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MES 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

• Tel. 767-0600

r. E. industrial

INDUSTRIAL BUILDING 
43 rd & Wolcott

11,455 sq. ft. 131x338 lot.
Zc'ned M2-3. A.D.T., sprinkler, 

air cond., 20x40 cooler, 
heavy power.

Call 795-8700, ext. 313

CONSTRUCTION & REMODELING
— Statyba ir remontai —

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work—patios, sidewalks, etc. 
Tuck pointing, chimney work. Sewer 
work, electric rodding. Roofing — hot 
roof or shingles. All work guaran
teed, no job to small.

Call 788-5298 D

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas 3 kambarių butas su 
Šilima ir karštu vandeniu.

Skambinti HE 6-2640

JOHN GIBAITIS

Advokatu įstaiga 
6247 S. Kedzie Ave. 

(312) 776-8700

APSISPRENDIMAS
Pasakė išminčius: Kai žmo- « 

gus pasiekia savo amžiaus čiu-| 
kurą, jis turi apsispręsti, ar nori j 
pratęsti savo jaunystę ar savo 
amžių.

DAŽYMAS IR REMODE- 
- DAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus painiu.
Iš lauko ir vidaus. • 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tei. YA 7-5980

M. i I M X U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.
............... i ■ ■ ■ ■■T

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 -/i 95th St 
Evarg. Park, 111. 
40642, - 424 *654

State Fawn F>re and IawKy Conran?

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

%

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo B vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 Wed 63rd Street

Chicago, UI. 60629
*

6 — Naujienos, Chicago, 8, IM. Friday, November 7, 1980




