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Dr. Leonas Kriaučeliūnas vadovaus lietu
viškos Am. Balso programos sukakčiai

Amerikos Balso lietuviškai programai šiemet sukanka 
; 30 metų. Ji buvo išrūpinta Amerikos Lietuvių Tarybos pastan-

- gomis ir ji ėmėsi iniciatyvos tą sukaktį paminėti. Minėjimas 
įvyks Kongreso rūmuose — Kapitoliuje — gegužės 11 dieną 
t2 vai. 30 min. Minėjimo garbės pirmininku sutiko būti 
senatorius Charles II. Percy. Jis pasakys ir pagrindinę kalbą. 
Senatorius Percy yra Senato Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas ir lietuviai džiaugiasi tokie įtakingo žmogaus prie
lankumu. I minėjimą bus kviečiami JAV valdžios žmonės, 
Lietuvos diplomatinio korpuso nariai^ laisvinimo veiksmų va
dovybės.

Minėjimo organizavimo techniškus darbus atlieka ALTo 
Visuomeninių reikalų komisija, vadovaujama dr. L. Kriau
čeliūno, glaudžiai palaikydama ryšį su Amerikos Balso lie-

- tuviškos pro’gramds vedėju P. Petručiu ir Lietuvos atstovu
dr. S. Bačkiu. // (ALTo Informacija)
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KALENDORELTS
Reaganas tre

— Vokiečiu valdžia išpirko iš 
Maskvo’s apie pusę milijono tau 
tiečių. Jie yra didžiausi komunis 
tinės sistemos priešai.

Kovo 12: Grigalius, Regiman- 
tė, Gožtautas.

Saulė teka 6:09, leidžiasi 5:53.
Oras truputį šiltesnis, debe-_ 

suotas.

PREZ. REAGANAS ĮTIKINO 
PREMJERĄ TRUDEAU

OTTAWA, Kanada. — Prezi
dentas Reaganas, praleidęs ke
lias valandas su Kanados prem
jeru Pierre Trudeau, įtikino jį, 
kad Amerikos; nutarimas teikti 
jaaramą Salvadoro vyriausybei

£
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KONCERTAS KOVAI 
PRIEŠ VAIKŲ ŽUDYNES

ATLANTA (UPI-. — Antra
dienio vakare virš 4,000 asme
nų dalyvavo^ koncerte, tikslu su
kelti ‘ lėšų aiškinti vaikų žudy
nes Atlantos mieste. Koncerto 

^programoje dalyvavo Frank. Sj-

tai- buvo niuo 25 iki 100 dolerių, 
bet kai kurie dalyviai aukojo 
po $500. Koncerto dalyvių tarpe 
buvo Georgia valstijos guberna
torius George Busbee.su žmo'na 
ir miesto meras Mąynąrd Jack- 
son. Koncertas ^sukėlė: virš 140 
tūkst. dolerių? Nusikaltėlis, tele
fonu policijai pranešę,', kad- laike 
koncerto bus nužudytas dat vie
nas juodukas.

Nuo 1979 m. liepos mėnesio 
buvo pagrobti ir rasti nužudyti 
20 negrų vaikų, o du dar yra 
paieškomi.

Prieš koncertą pcflicija su šu
nimis ieškojo Civic Centro sa
lėse bombos. Koncerto metu ap
linka buvo sustiprinta policijos 
patruliais, FBI agentais ir spe
cialios policijos jėgomis.

JAV INSTRUKTORIAI 
SALVADORE NEKARIAUS
SAN SALVADORAS. — Sal

vadoro prezidentas Jose Napo- 
leoJi Duarte rašytame pareiški
me tvirtina, jog teigimas, kad 
JAV Salvadore įsivėlė į antrąjį 
Vietnamą, yra tik kairiųjų bei 
komunistų propaganda. Gi Sal
vadoro gynybos ministeris Jose 
Gulilermo Garcia jį papildė, 
kad JAV kariuomenės instruk
toriai jokiomis aplinkybėmis ne
kariaus vyriausybės kariuome
nėje. Jie yra paprašyti JAV val
džios būti kariuomenės techniš
kais patarėjais ne kovos aki
vaizdoje.

Dabar Salvadore yra 54 pa
tarėjai bei instruktoriai. Salva
doro kariuomenėje yra 15,000 
vyru.

ir teisingas 'žingsnis. Jeigu So
vietų Sąjunga, Kuba ir kitos ko
munistinės valstybės leidžia di
deles sumas ginklams ir žmo
nėms pervežti į Salvadorą, tai 
reikią^įiadėti yįetos valdžiai, .ko
kia ji bebūtų, gin: i s nuo komu
nistu. Reaganas įtikino premje
rą Trudeau ir kitus pareigūnus, 
kad reikia padėti Vidurio Ame
rikos valdžioms gintis nuo. ko
munistinių karo jėgų, o vėliau 
siekti demokratinių idėjų die
gimo.

Daugelis kanadiečių susižavė
jo' prez. Reagano vizitu, jo dės
tomais argumentais ir pasižadė
jo su JAV glaudžiai bendradar
biauti. Premjeras Trudeau ant
radienį pareiškė, kad jis, išsi
aiškinęs kelis klausimus, prita
ria JAV prezidento politikai ir 
patenkintas Reagano pasakyta 
kalba parlamente. Kilo mintis 
netolimoje ateityje turėti naują 
pasitarimą, kuriame dalyvautų 
ir Meksikos prezidentas.

Prez. Bonald
Čiadicnį pasakė kalbą abiem
Kanados parlamento rū
mams, patardamas glau

džiai bendradarbiauti
i ^U.JAV-ėiĮHS.

Anglijos princas Pilypas (kairėje) ir jo sūnus princas Charles, kuris rengiasi valdyti Di
džiąją Britaniją. Princas Charles ruošiasi vesti liepos mėn. ir išplaukti j Australiją, kur 

bus paskirtas eiti gsn. gubernatoriaus pareigas.

AMERIKOS AMBASADORIŲ LIBANE
KULIPKA PRAKIRTO SARGYBINIŲ MAŠINOS PADANGĄ 
^BEIRUTAS. — Antradienio 

ryftį Amerikos ambasadorius Li
bane John Gunther Dean važia
vo iš namų rytų Beirute į amba
sadą. Jo inotorkadoje buvo trys 
mašinos: ambasadoriaus juodas, 
neperšaunamas limuzinas ir dvi 
sargybinių. Rytų Beirute gyve
na daugumoj krikščionys, o va
karų Beirute — mahometęnai. 
Tarp šių miesto' dalių yra kele
tas blokų niekam nepriklausan
čios — niekieno žemės. Ten pa
skirais šūviais dažnai apšaudo
mi pravažiuoją automobiliai. 
Kaip tik toje niekieno teritori
joje įvyko incidentas: paskiras 
šūvis prakirto sargybinių maši
nos padangą. Kairiosios ir deši
niosios grupės incidentą laiko 
pasikėsinimu nužudyti ambasa
dorių, nors jokių įrodymų bei 
motyvų nepateikė. Policija inci
dentą linkusi laikyti eiliniu, o ne 
pasikėsinimu prieš JAV am
basadorių.

55 metų karjeros d’plomatas 
John Gunther Dean paskirtas 
ambasadorium Beirute 1978 m.

j spalio mėnesį. Incidentas jo 
1 darbo nesutrukdė. Po jo. jis at- 
’ vyko į ambasadą ir dirbo visą 
dieną.

1980 fn. rugsėjo 27 d. amba
sadoriaus Dean molorkada buvo 
apšaudyta kulko'svaidžių n* mes
ta pro]>elcrinė raketa, kuri spro
go už keleto pėdų nuo ambasa
doriaus mašinos. Tada su juo va
žiavo žmona ir duktė. Buvo pa
stebėtas nežinomas asmuo, ku
ris pranyko artimai esančiuose 
krūmuose. Ir pirmame ir antra
me incidente niekas nesužeistas 
ir niekas neareštuotas.

— Baltųjų Bumų spardos sek
retorius James S. Brady pareiš
kė, kad vyriausybė neplanuoja 
masinės nelegalių imigrantų 
amnestijos. Planuojamas sezo
ninių^ daęhkunkip {sįteidimas iš 
Meksikos. > <1* , •

IRANO MULOS .NEPA- 
phiržfDENTU

GRAIKIJOJE VĖL DRE
BĖJO ŽEMĖ

TEHERANAS, Iranas. — Sa
* vai lės pradžioje pats žiauriau- 
i sias teisėjas Chak-hali labai ašt- 
j riai puolė krašid prezidentą 
! Bani Sadr. Dabar 136 IranoJfeų 
j sėjų, teisiančių žmones pngąį
• Islamo Koraną, pasirašė Js’kun-

ATeNAI. — Antradienio rytą dą prieš krašto prezidentą. Jie
Graikijoje ir vėl gana smarkiai tvirtina, kad dabartinis prezi- 
drebėjo žemė. Drebėjimas ne- (tentas sėja nesantaiką iraniečių 
buvo toks'smarkus, kaip anks-{ tarpe. Jų raštas eina mulai Cho- 
čiau buvo, bet jis išgriovė ma-; ineini ir parlamentui, 
žiausia 150 namų, stovėjusių! 
pašlaitėse. Laimė, kad gyven-j 
tojai, pastebėję treškančias šie- tas trečiadienį svarstys teisėjų 
naš, išbėgiojo į laukus ir apsi-; skundą prieš dabartinį prezi- 
sąugojo nuo didesnių* sužaloji-’ dėntą. Parlamentas „ prezidento 
mų. Apie antradienio vidurdie-Į nepašalins, bet mulos gali ap- 
nį jau buvo nustatyta, kad že- karpyti jo galią, 
mės drebėjimo metu Prevezos 
uosto apylinkėje gyvybės nete- J 
ko du žmonės. Toje apylinkėje 
Richterio skalė rodė 5.3.

Parlamento pirmininkas Raf
sanjani pareiškė, kad parlamen-

Jeigu įsikiš į nesusipratimą 
• mula Chomeini, tai jis gali par- 
i lamentui uždrausti prezidento 
Į galios klausimą svarstyti. Cho- 

drebėjimas! meini jau vieną kartą muloms 
bet ten patarė nesikišti į prezidentūros 

3 iki reikalus, bet jie, matomai, į tai

Atėnuose žemės 
kiek ilgiau prasitęsė, 
Richterio skalė rodė nuo 
4.3, kas palyginamai nėra toks dabar nekreipia dėmesio, 
didelis drebėjimas.

Policija tvirtina, kad didžiau j 
šia žala narnantis, keliams, van 
dentiekiui 
uosto srityje 
nuo tarpukalnės, vedančios 
Adriatikos pajūrį.

— Prezidentas Reaganas pa
sakys kalbą Amerikos konser- 

padaryta Prevezos vatorių ir Young Americans for 
Ta vieta netoli Freedom konferencijoje kovo 

į 19-22 dienomis Washingtone.

DR. ANTHONY ROBBINS 
ATLEISTAS Iš PAREIGŲ

WASHINGTON. — Sveikatos 
ir Žmonių tarnybos departamen-1 
to sekretorius Richard Schwei- j 
ker atleido iš pareigų daktarą • 
Anthony Bobbins, 1 
saugumo ir sveikatos 
direktorių.

Minimas institutas 
palankius nuostatus 
dirbtuvėms. Instituto 
įtaka bus mažinama.

Profesinio 
t instituto

GEN. JERUZELSKIS GREITAI SUSITARĖ 
SU UNIJU PIRMININKU L. VALENSA

VALDŽIA SUTIKO LEISTI ORGANIZUOTI Į UNIJAS 
visi; LENKIJOS LIGONINIU TARNAUTOJUS

VARŠUVA. — Trečiadienio 
naktį Lenkijos premjeras gen. 
Vo'itiekas Jeruzelskis, tris valan 
das aptaręs su Lešeku Valensa 
visus Lenkijos darbininkų ir val
džios atstovų nesusipratimus, 
sėkmingai baigė Lenkijos darbi
ninkų streikus.

Premjeras turėjo aptarti kelis 
svarbius klausimus, bet buvo du 
pagrindiniai klausimai: 1) Lod
zės darbininkų planuojamas 
streikas, ir 2) Lenkijos ligoni
nių tarnautojų organizavimas į 
darbininkų uniją.

Pats generolas pasiūlė pirma 
aptarti ligoninių tarnautojų ne 
susipratimus. Valensa trumpais
ir aiškiais sakiniais išdėstė, ko-, 
dėl Solidarumo unija privalėtų 
gauti teisę organizuoti ligoniniu 
tarnautojus. Jis labai lengvai 
įtikino premjerą, kad Solidaru-, 
mo unįj ą Jlųrėtų_.Įęisę_ suorganL 
zuoti vfeus^^gcmmių tarnauto 
jus. Valensa sutiko nekelti slrei 
kų, bet jis norėjo, kad ligoni 
nių tarnautojai būtų jo unijos 
suorganizuoti. Jiedu išsiąjskino 

.darbininkų su o r-g a n izavimo 
reikšmę^ ir tikslus, t Temperas j 
pasižadėjo . suvaldyti Varšuvos | 
policiją, kad nesikabinėtų prL i 
unijos organiazlorių, teismai jų( 
netardytų ir paliktų darbinui- 
kų organizaciją ramybėje.
- Išsprendus pirmą svarbų ne* 

į rinio klausimą, jiedu tuoj jMTėję 
prie Lodzės darbininkų klausi
nio. Lodzėje yra pati didžiau 
šioji Lenkijo’s audimo pramonė 
Tėn yra 1,300 didesnių ir ma
žesnių audimo dirbtuvėlių. Yra 
dirbtuvėlių ir kitos pramonė?, 
šakų. 1 aJzė nuolat auga. Ma
žai betrūksta iki milijono gy 
ventojų. Patys darbininkai tvir
tina, kad Lodzėje dirba pus;- 
milijono darbininkų.

Lodzėje buvo kelios darbi 
ninku unijos, bet kai lenkų vai 
džia leido laivu statybos darbi
ninkams organizuoti unijas be 
komunistų, tai Lodzės darbiniu 
kai atėmė komunistams privi
legijas. panaikino unijas ir per
ėjo prie Lešek Valensos organi-

L1ETIWĄ VALDO RIM
GAUDAS B. SONGAILA

NEW YORK, N.Y. — Iš pa
vergtos Lietuvos atvažiavusieji 
amerikiečiai tvirtina, kad nuo 
vasario pradžios į Tarybinės 
Lietuvos premjero pareigas pa
skyrė 1929 metais Rusijoje gi
musį Rimgaudą Bronislovą Son
gailą.

Iki šio meto, kaip lietuviai ži
no, rusai Lietuvai valdyti buvo 
paskyrę gudą Josifą. Maniusį.,, 
Jis pramoko gana gerai lietu
viškai. Galėjo su lietuviais susi
kalbėti be Sovietų valdžios 
agentų žinios. Jeigu naujasis 
premjeras būtų gimęs Lietuvoje, 
tai jis būtų vadinesis Bronius 
Songaila, bet Rusijoj gimęs va
dinosi Bronislav Songaila. Lie
tuviškai išvertė į Bronislovą 
Songailą. Pavergtoje Lietuvoje 
jam pridėtas -Rimgaudas, k. d 
atrodymų lietuviškiau.

Tvirtina, kad jis mokęsis Dot
nuvos Žemės ūkio akademijoje, 
bet Vilniuje buvo sunku ras-i 
lietuvį, kuris būtų kartu su juo 

j'mokęsis. Dotnuvos akademija 
yra pati geriausioji visoje Sovie
tų Sąjungoje. Akademiją baigu- 

• šieji siunčiami į visus didesnius 
į sovietinius kolchozus. Songaila 
pakviestas politikuoti.

— Laivyno sekretorius John 
Lehman planuoja JAV laivais 
pirmauti Sovietų Sąjungos do
minuojamose vietose bei jos pa
krantėse. . •

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $473.

-— 44 m2tų Los Angeles ad- Į 
vokalas, bankininkas, ūkio savi-1 
ninkas ir milijonierius Charles 
Tayler Manatt išrinktas Demo
kratę partijos pirmininku.

— FBI rado nenormalumus
kido ne- 
gamybos 
veikla ir Los Angeles saugumo sisteeino1

je, kuriais pasinaudojo Viktoras 
Malašauskas, kėsinęsis pagrobti

— Vienoje susirinkę maisto, lėktuvą, 
gamintojai nustatė, kad dabar ’ 
pasaulyje badauja 460 milijonų 
žmonių. Suvažiavusieji nesusi
tarė, kaip paskirstyti turimas 
Amerikos ir kelių kitų kraštu 
javų ir yiabąlų. atsargas*

— Prez. Reaganas iš biudžeto 
išbraukė 82 pozicijas. Jis pa
reiškė, kad čia yra tiktai pra
džia. Jis dar labiau apkarpys 
biudžetą. i-<

— Romos ligoninių gydytojai i 
streikuoja, protestuodami prieš ( 
kainų už patarnavimus įvedimą. I 
Antradienis buvo ketvirtoji 
streiko diena.

zuojamų unijų. Buvusios lenkų 
valdžios nenorėjo kisti audimo 
pramonės darbininkams pereit i 
į Solidarumo unijas, bet galų 

I gale Jeruzelskis sutiko dėl šven
tos ramybės. Jis malė, kad strei
kai yra didžiausioji Lenkijos 
darbininkų nelaimė. Valensa 
sutiko neleisti darbininkams 
skelbti naujų str ikų, o darbi
ninkų vardu Valensa sutiko ne- 
streikuoti. Premjeras tuojau 
isakė palikti Solidarumo unijos 
organizatorius ramybėje, nekelti 
jiems bylų ir leisti suorganizuo
ti Lodzės darbininkus.

Lešek Valensa, vidurnaktį iš
ėjęs iš premj ro kabineto, pa* 

I reiškė, kad jam lengviausia 
įtartis su gen. Jeriizelskiu. Anks
čiau buvusieji premjerai bijo- 

I davo daryti sprendimą, tuo tai

Michail Suslov, seniausias ru
sų politinio biuro narys. Jis 
patarė L. Brežnevui nekeisti 
dabartinio politinio biuro są
stato, kad neprasidėtų savi* 

-tarpio rietenos.

pu gen. Jeruzelskis, gavę?
| h nsos pažadą nestre.kimti
’ jau apsispr n<!ė.
į Wilensa patyrė, kad \’aršuvos
Į pakto valstybės nutarė k. vo
Ijaigoje pravesti manevrus rytų 
Lenkijoje. Juose manevruose 
dalyvaus Rylų Vokietijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos ir Sovietu

tuJ-

mentu jos peržengs Lenki jos- 
Rusijcte sieną ir įžengs į lenkų 
teritoriją, bet minėtos karo jė
gos Lenkijoje nepasiliks.

Busbee.su


mo laimėti karą, ąr veiksmingai 
apsiginti- Kaimyninės valstybės 
tikisi, kad Irano Jrako kara$> 
Persų įlankos srityje neišsiplės, 
nes nei viena iš jų negalėtų apsi
ginti nuo Irako žemės jėgų, arba 
Irano modernių orp jėgų, jei ku- ■ 
-i iš jų išeitų dabartinio 
laimėtoja.

Iki šiol irakiečiai savais

Pirmu žvilgsniu atrodytų, kad 
tolimųjų kraštų Įvykiai mūsų 
neliečia, nes ten gyvenimo bū
das, santvarka, papročiai ir kt 
vra mums svetimi. Tačiau XX 
amžiaus laikotarpyje “pasaulis į 
pasidarė mažas’, nes technolo-- 
gijos pažanga, kad ir tolimus ■ 
kraštus, tampriai jungia, todėl 
verta susipažinti ir iš įvykių pa- 
sirr^kvtL Tas praverstų mums! niais veiksmąis teparodė 
paties krašto laisvinimo atveju.

Ai Ūmieji Rytai Persijos įlan
kos aplinkoje buvo tarytum už
miršti, nors visų pasaulio kraš
tų laivai plaukiojo Persijos įlan
ka su gausia, ten esančių arabų 
valstybių iš žemės imama alyva, 
ankstyvesniais laikais taip pigia 
ir taip reikalinga civilizuotų čių gamybos, aviacija ir priemo- 
kraštų pažangai. Ypatingą dėmėj nėmis). Jie neoficialiai klausinė
se rodė dar carų Rusija, žvelg-j 
dama į Persų įlanką, kaip arti
miausią kelią jai išeiti į Indijos 
vandenyną. To kelio neužmiršo 
Leninas. Į ta kelia brausnasi ir v . jdabartiniai sovietinės Rusijos vali 
dovai, turėdami pirminį tikslą 
— užgniaužti Vakarams reika
lingos energijos tiekimo galimy
bes. kad sužlugdytų demokrati
nę pažangą su žmonių gerbūviu.} 
Tas gi rusams yra pirminė kliū
tis, siekiant pasaulinės hegemo
nijos. Šiuo metu, ton sritin pa- Į 
šaulio dėmesį nukreipė, tylą su-| 
drumste. Persijos — Irano įvy
kiai: šachą pakeitė dvasininkis 
Chomeini, atnešdamas kraštan 
anarchiją, paneigdamas visus 
tarptautinius ir įstatymus ir 
tradicijas. Vėliau įsiliepsnojęs 
ginkluotas konfliktas tarp Irako j ketos ir pabūklai pasirodė visai 
ir Irano, palietęs ekonominiai ei
le vakarų valstybių ir Afganis
tano okupacija, nepadarė regi
mu skonominių kliuvinių, ir, at-j 
rodo. įspūdį paliko tik popierių-j

’ je.
Persijos įlankos valstybės eks

portuoja 50^ viso pasaulio su-{ 
naudojamos alyvos, imponuoja 
ginklus ir karinius reikmenis išj. 
visų pasaulio kraštų (paskuti-1 
nių 6 metu laikotarpyje, vieni 
ginklams išleido 360 bilijonų, 
dol.): su jais ate’na įvairių rūšių 
specialistai, technikai, patarėjai 

* ir yisoki kasdieninio gyvenimo 
c reikmenys. Milžiniškos išlaidos« 

ginklams, tiems kraštams neat-j luotų jėgų ?
nešė nei saugumo, nei karinio! ginkluotos jėgos, atrodo, galėjoj 

šarvuočiais manevruoti, bet bu- ’ 
vo nepajėgūs kautynėms: pasi-. 
kartojančiai nepajėgė priešo ‘‘pa
gauti 
spalio mėnesį irakiečiai buvo pri j 
versti sustoti prie persų miestų 
Dezful, Ahvas, Abadan ir naftos 
įrengimų Chuzestano srityje, kur 
turėjo sutelkti dideles jėgas to
limesnėms kovoms, kai tą patį 
galėjo padaryti karo pradžioje su 
ribotu šarvuočių kiekiu.

Anglų karinių stebėtojų pa
reiškimu, Irakas pradėjo karą

karo

kari- 
koks 

gali būti beprasmis pinigų eik
vojimas ginklams ir dar labiau 
beprasmingas gyvosios jėgos nai 
kinimas. Virš metų laiko irakie
čiai planavo, kaip pirmomis ko
vų dienomis sunaikinti persų 
oro jėgas ir jų bazes (buvo skai
tytas! su jų modernia, amerikie-

jo patarimų Įvairių Europos vai 
stybių (JAV imtinai) aviacijos 
karininkų, kaip reikėtų tą vyk
dyti. Daugiausia buvo pasikliau
ta prancūzų ginklų pirklių pata
rimais. Prieš pat karo pradžią 
Irako prezidentas S. Hussein 
operacijų tikslu pastatė ‘‘pirma
vimą Persijos įlankoje”. Tačiau, 
irakiečių pirmavimas ore, karo 
pradžioje tęsėsi mažiau pusva
landžio. nors jie ir turėjo netikė
tumo pirmenybes. Jų aviacija 
oasirodė neįtikėtinai menkaver- 
’ė: vos kas dešimtas lėktuvas 
kliudė bet kokį persų taikinį, gi 
jų karo aviacijos bazių ir lėktu
vų visai nepalietė. Neatsiliko ir 
Irako priešlėktuvinė apsauga, 
kuri sugniužo pačioje karo veiks 
mų pradžioje: priešlėktuvinės ra

■'W

Jūratė Ona Nausėdaitė — Ann Jillian

Jūratę įimi jau Amerikoje, nytę, kuri taip pat pagarsėjo 
Cambridge, Maas., dabar yra 30 

T metą amžiaus, vedusi buvusį 
policijos valdininką iš Čikagos.

. Skaitant tą straipsnį, tuoj gali 
pajusti išsiauklėjimą lietuviškd-

• je (tėvų) šeimoje. Taip pavz. ji 
; pasakoja, kad jos meilę Ameri- 
i kai įkvėpė jos tėvai, kurie So- 
■ vietams okupavus Lietuvą, iš 
' jos pabėgo. Jūratė prisimena, 
kokį baisiai slegiantį įspūdį pa
darė priespauda (Lietuvoje) jos 
šeimai.

Ji sako: "...mūsų laiškai gi
minėms Lietuvoje visada buvo 
cenzūruojami ir sukarpyti į ga
balus, ir taip buvo ir su laiškais, 
kuriuos mes iš ten gaudavome. 
Kiekvienas, kuris kariauja prieš 
komunistus, kad žmo'nės būtų

Į laisvi, mano akyse yra herojus”.
Ji nepaprastai šiltai atsiliepia 

’ apie savo mamą, kuri dirbda- 
I ma, visą savo uždarbį investa
vusi j Jūratės ateitį. O ir dabar 
mama “... niekada nėra pirkusi 
minko kailinius iš mano pinigų. 
Viskas eina atgal į mano ateitį”. 
‘‘Aš duodu jiems viską, ką tik 
galiu, nes aš jiems skolinga vis
ką. Tai tikras Amerikos Sapnas 
— American Dream”. Mažai ten-

į ka skaityti Hollywood© padan- 
j gės žvaigždžių tokių šiltų atsi- 
Į liepinių apie savo tėvus kaip Ju- 
! ratės O. Nausėdaitės. Tai gero 
i lietuviškos šeimos auklėjimo 
žiedas.

Atsimename kita lietuvaite 
» Hollvwoode — Rūta Lee Kilmo- 1

lietuviška kilme, ypačiai kai vy
ko net į okupuotą Lietuvą savo 
močiutės išvykimo į Ameriką 
reikalu. Didžiojoje spaudoje bu
vo pilna Rūtos įspūdžių ne tik 
apie Lietuvą, bet ir apie oku
pantą.

Lėktuvo grobikas lietuvis?

Visi jau bus girdėję ir skaitę, 
taip pat matę televizijoje, kai 
kovo 5 d., praeitą ketvirtadienį, 
visą dieną Los Angeles aerodro
me vyko FBI derybos su Conti
nental kompanijos keleivinio 
lėktuvo, kuriame buvo arti 100 
keleivių ir 7 įgulos nariai, gro
biku (hijacker) Victor MALA- 
jo, 44 metų amžiaus. Pagavęs 
lėktuvd pirmoje klasėje stiuar
desę, pareiškė, kad portfelyje 
SAUSRAS, kaip vėliau paaiškė- 
turįs sprogstamos medžiagos, o, 
be to, buvo matyti ir revolveris, 
ir kad jis lėktuvą “hajackina”.

(Bus daugiau)

GĖLIŲ BIZNIS

Grįžęs iš kalėjimo gangsteris 
aplankė savo paną, kuri turi gė
lių pardavimo krautuvę, ir pa
klausė, kaip sekasi biznis.
“Fatališkai blogai, — prisipa

žino pana. — Vakar ištisą dieną 
nepardaviau sė vienos gėlės”.

“Būk rami, nuo šiol biznis su
klestės. Prižadu tau jau šią sa
vaitę keletą laidotuvių”, — pra
džiugino gangsteris paną.

be strateginio plano, be aiškių V L. BAKENAS 
tikslų (karinių siekių) ir be aiš
kaus karinių veiksmų plano. Sto 
ka planavimo ir veiksmų kontro
lės aiškiai matėsi pradedant aukš 
ciausia vadovybe ir iki dalinių' 
vadų- Žemesnių laipsnių karinin 
kai ir vadai, su kovotojais imti
nai, abiejose pusėse pasirodė ge
ri, kaip ir bet kurios kitos vals
tybės, tačiau vadovybė, taip pat 
abiejose pusėse, yra neįtikėti
nai bloga, ypatingai irakiečių 
generalinis štabas buvo tikras 
farsas, primenantis I Pas. kare 
anglų kariuomenės gen. štabą, 
kai, pagal pačius anglus, "liū
tams vadovavo asilai”. Irako ka
reivius galima prilyginti tigrams, 
vadovaujamiems asilų.

Amerikiečių karinių žinovų, 
turėjusių ilgametį patyrimą Ira
ne. nuomone: tab antras karas, 
kuriam arabai buvo paruošti ru
sų ir aprūpinti rusiškais gink
lais ir priemonėm, kuris įrodė, I 
kad jie negali sėkmingai derin
ti oro jėgų veiksmų su šarvuo
čių puolamaisiais veiksmais. Iš 
patirties Egipte ir Sirijoje, atro
do, rusai tendencingai vengia 
paruošti jų globojamas valsty
bes sėkmingiems veiksmams, 
turėdami savus išskaičiavimus, 

ir sunaikinti, to išdavoje j Arba jie nesugeba ar nežino kaip 
patarti, aprūpinti ir paruošti. 
Nors dar anksti .yra daryti galu- j 
tines išvadas apie irakiečius, ta
čiau jau yra aišku, kad kas turi 
rusus kariniais patarėjais, tam į 
jau nereikia priešų.
Irakiečiai nepramatė, kad pirm 

negu užimti Chuzestano ir Shat- 
Al-Arab sritis, reikė o pirmiau 
(neutralizuoti persti šarvuočius

netikslūs ir blogai veikė. Abi 
pusės lėktuvų oro kautynėms ‘ 
buvo visai nepasirengę — pilo-1 
tai naudojo I Pasaulinio karo 
lėktuvų kautynių ore taktiką. 
Persai, karo pradžioje vyravo

! ore. bet dėl atsarginių dalių trū- 
j kūmo ir stokos mechanikų, nete

ko daug lėktuvų ir prarado ini
ciatyvą ore. nors pilotų ir nesti
go. Taip pat ir jų vadovavimas 
oro kautynėms buvo patenkina
mas. ’

Žemės dalinių kautynių veiks
mai. abiejose pusėse, buvo nege
resnė Irakiečiai neapskaičiavo 
savų galimybių ir Irano gink- 

atsparumo. Irako

PASTABOS
PASTANGOS PADĖTI

IŠ TOLO
BRAŽINSKAMS

pajėgumo, tai įrodė 1980 m. spa- j 
lio 21 d., sekmadienį, kilęs tarp; 
Irano ir Irako karas. Abi vals-1 
tybės neįstengė apginti turėtų j 
žemės alyvos įrengimų, ypatin-1 
gai iraniečiai, nors ir turėdami * 
viršijančias modernias oro jėgas j 
ir galėdami pasirinkti puolimui 
neginamus taikinius —: irakiečių 
alyvos įmones, tuo metu, kai Ira 
kas puolė persų rafinerijas Chu- 
zestano srityje, š aurės vakari
niame Persų įlankos pakraštyje. 
Nei viena šalis neparodė pajėgu-

Amerikos Lietuvių Tarybos I 
veiklusis Los Angeles skyrius 
aktyviai įsijungė į pastangas 
padėti Bražinskams, kad jie ne
būtų deportuoti. Skyriaus val
dyba išsiuntinėjo skyriui pri
klausančių organizacijų pirmi
ninkams laiškus, pasirašytus pir- ‘ 
mininko F. Masaičio ir sekre
torės R. Šakienės, su tokiu teks
tu: BRAŽINSKAI PAVOJUJE!’ 
Imigracijos Įstaigos nuomone, 
Pranas ir Algirdas Bražinskai 
turėtų būti grąžinti Sovietams. 
Tačiau teismo sprendimu Jiems 
leista kreiptis i naująjį valsty
bės sekretorių Alexander Haig, 
pakartotinai peasant Azilio Tei
sių, kurios, pagal Jų ankstyves
nį prašymą, nebuvo Jiems pri
pažintos.

Mūsų VISU laisvųjų lietuvių 
pareiga Jiems padėti. Todėl AL- 
Tos Los Angeles skyriaus Val
dyba maloniai prašo Tamstą pa
rašyti tuo reikalu laiška Valsty
bės Sekretoriui, Jūsų organiza
cijos vardu.

Adersucti:
The Honorable

Adresuoti:
Secretai’y of State, 
Department of State, 
Washington, D.C. 20520 

Iš anksto dėkingi, 
pasirašo F. Masailis, pirm.

Rūta Šakienė, sekr. • 
1 

.aiške yra dar toks Post' 
Scriptum: Jei tai nesudary
tų didelių sunkumų, norėtu
me Jauti Jūsų laiško nuo- . * rašą, kurį pasilaikytume 
grynai informacijc's reika
lams.
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vie-

Do-lt- Yours elfers:

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 SM — makers 
of the “Sand Pak’’ line of 
sand papers — have organized 
the line by type and ltsp. 
Every possible home sanding 
job has been charted in plain 
English to help you pick the 
right paper for the best 
rėsults:

Production sandpairer » 
Ideal for hand or machine 
landing on most surfaces * 
found in the home, amon^ 
them wood, metal, paint, 
plastic and ftbergiass. Cwartf 
m used iqr heaty slock n- 

or the shaping of wood 
o< plastic. A so for removing 
SXint. tarnish or rust Irorn 
metal or wood. Medium is

sanding metal. It too comes 
in three grades: Coarse for 
reritoving corrosion, rust or 
paint from metal; Medium 
lorHight sanding or deburring 
of metal and fur cleaning 
garden or shop tools; Fine for 
finishing or polishing metal 
before priming or painting. 
In addition, hTTs used to clean 
electrical Contacts and to pre 
pan? metal for soldering.

Ftint l«an an-aruvrnd utility 
t^Tfect for moiivraU* st sandpaper made for lisht 
removal an I Icvehng of wodti, 
mcUt! and plastics. Lgr hi for 
final sandai or Iwe wood 
t>c.ro^ prinvng aM

gųr Ux /*
In- IlM'd l»>r 

aSKjib aud ‘uc 
it airo d tn 
rtdTadb for

Al ‘
1,,

fr trg' t XL

htfxl wndina and cleanup 
Coarse flint is used for hand 
sanding soft w ood to eliminate 
scratches »nd defects arid for 
•įiAibvlhg pain!, eofiro^on Ard 

hum w aoden-.
MirfaCN15 Medium is nsru to

nn Wypdj .< n^tair os.
wfet dfc TOMei^r JaftdM 
fends to, the 

‘mdlnj Art
-O • «r /• 4 m ■ V / f 4

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. Th< 
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 
betwe<*n coat? of paint or 
varnish. It’s alK) used to scuff 
old paint so new coats lay 
down 
used for wet sanding of the 
last lacquer coating for a satin 
finish on decoupage or othor 
craft objects.

Fre-Cut is made wiUi syn
thetic silicone that ctUs fast 
and produces a s?tin sifeooth 
finish. This paper is jrfWfight 
for sanding sealers, bfWners, 
paints, varnishes, fiberglass 
and soft resinous woods. Very 
Fine is used for spot sanding 
and for senfnng old painu 
Extra Fine works on primers, 
paints or varnishes betweert 
top coats It also removes 
minor brush marks ?nd othef 
finish imperfections.

The researchers* poifft Trot 
there are afeo mbny other 
typ«s of sandpaiį?r in tne 
Sand Prk line. And, they 

with ’he help of th* 
guide presided, even a novice 
rag get yofessional looking

litrą Fine is

ir jų oro jėgas, užimti eilę jų 
miestu ir naftos įrengimus. Jie 
užmiršo pagrindinę II Pas. karo 
pamoką, kad miestų ir gyvenvie 
čių kautynėse abiejų pusių jė
gos išsibalansuoja ir pergalė pri
klauso nuo pėstininkų ir jų sun
kiųjų priemonių, bet ne nuo šar
vuočiu. artilerijos or lėktuvų. Jie j 
užmiršo, kad gatvių kautynės; 
gali tęsti savaitėmis be tiekimo 
papildymų, ir kad priklauso nuo r 
kovotojų ir jaunesniųjų vadų 
moralės, bet ne nuo aukštesnės 
vadovybės, ginklų 
technologijos ((A.
’‘Military’ Balance 
Culf”). Tačiau, dėl 
kaltinti vien tik Irako aukštes
nės vadivybes. Persai irgi neiš
naudojo iš amerikiečių gautų 
modernių ginklų ir priemonių, 
taip kaip irakiečiai gautų iš ru
sų ar kitų Europos valstybių. 
Abi pusės parodė nepajėgumą 
veiksmingai panaudoti šarvuo
čius besikeičiančiose aplinkybė
je. tolygiai kaip 1973 m. Egiptas

skaičiaus ar
K. Masui 

in Persian 
to negalima

Prof. M. Brakas vėl Lietuvos j 
Studijų Komisijoje

Iš patikimų šaltinių esu paty-j 
ręs, kad iš VLIKo Lietuvos Stu-j 
dijų Komisijos pasitraukė 
Jonas Šalna, žinoma, gaila, 
dr. J. šalna atsistatydino, 
džiugi žinia pasiekė, kad jo
ton į Lietuvos Studijų Komisiją 
grįžo klaipėdietis prof. Martynas 
BRAKAS. visų komisijos narių 
kvietimu. Prof. M. Brakas yra 
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio pirmininkas, kurio pa
reigas kai kurį laiką ėjo dr. J. A. 
Stikliorius.

Prof. M. Brakas, be kita ko, 
yra parašęs stambų veikalą 
"Lithuania Minor” (Mažoji Lie
tuva), kuriame telpa net šešios 
plačios studijos su daug žemė
lapių.

ir Sirija. Persai panaudojo eibei 
F-4 naikintuvų, bet .pagal stebė-l 
tojų pasakojimus, jie veikė kaip 
prekiniai traukiniai — raketo
mis ir bombomis nuklojo dide
lius taikinius, bet nepajėgė tak- 
t niuose veiksmuose panaudoti 
raketų prieš oro (lėktuvus) ir 
žemės (tankus) taikiniu* Išleis
ti bilijonai dolerių buvo nepanau 
doli veiksmingai. Iki šioT aišku, 
kad nei viena kariaujanti šalis 
nesugebėjo veiksmingai išnaudo
ti modemiškų kovos priemonių 
ir ginklų.

(Is Kario) 
(feuš daugiau)'

Lietuvaitės veidas 
žurnalo viršelyje

Angliško žurnalo’. Taigi kas 
svarbu. Dažnai perverčiu daug 
nelietuvišku laikraščiu ir žurna- 

i lų, ieškodamas juose ko nors 
lietuviško: veidų, vardų ar bent 
mažiausių užuominų apie Lith
uania. Retai, bet pasilaiko rasti. 
Štai neseniai, Hollywoodo gyve
nimu besidominčių (neskaitau 
save toje kategorijoje) plačiai 
skaitomo žurnalo “National 
EXAMINER” (š.m. sausio 20 d. 
laida) viršelyje įdėta labai di
delė, puikiai spalvota, gražios 
artistės nuotrauka su labai im
ponuojančia antrašte: *‘Ann 
JIEL1AN our rising star”. Kas 

^ria lietuviško? Viskas: Ann Jil
lian yra tikra lietuvaitė — Hol- 
lywoode iškopusi į televizijos 
aktorių žvaigždyną JŪRATE 
ONA NAUSftDAITE.

žurnale įdėtas ilgas, iš su ja 
pasikalbėjimo, straipsnis, pava
dintas “Aš mylių Ameriką” 
(I Love America), kuriame ta
čiau apstu užucTninų, kad ji ne 
mažiau myli Lietuvą, o užvis la- 
bUtisiai ša io. lietuvius tėvus, 
kurie dviračiais paspruko nuo 
rusų iš Lietuvos. Jas tėvas J. 
Nausėda Lietuvoje buvo aviaci
jos kapitonas. dal>ar su žmona. 
Jūratės molina, gyvena Kalifor
nijoje.

Kas protingai imituoja, 
Tas naudą iš to gal turėti; ,
O. kas be proto kitų veiksmus kartoja,-^ 
Tas gali žiauriai nukentėti.

* * *

Vienas nuotykis toliau čia aprašytas, 
Kurs tropiniuos miškuos matytas.
Kas beždžiones matė, pasakoja, 
Kad jos viską noriai imituoja.

Afrikoj, kur daug jų laikos, 
Jų ištisas būrys medyje tupėjo 
Ir vyrą slapčia stebėjo, 
Kaip ant žemės tinkluos jis vartos. 
Viena beždžionė tik baks kaimynei Į pakošę 
Ir tyliai šnabžda, vis kartoja: 
“Žiūrėk Į tą vikruolį, 
Koki staigų jis padarė šuolį.
Kažin ar taip vartytis jis ilgai tvers?
Tai per galvą jis apsivers, 
Tai vienu šuoliu išsities, 
Tai i kamuolį susiries, 
Kad nei kojų, nei rankų nematyti. 
Mes esam vikrios ir jaunutės, 
0 tokio vikrumo nespėjom dar Įgyti. 
Mielos sesutės!
Ar mums jį pamėgdžiot nevertėtų? 
Geriau, kad- mums užleistų, o pats ilsėtų, , 
Gal jis nueis, nes mankštą jis tur būt atliko”. 
Žiur, tinklus jis joms tikrai paliko.

“Tai“ sako jos, “ko mes dar laukiam? 
Bėkim greičiau, ilgiau netraukim”.
Nubėgo tekinos. Brangiems svečiams žemai 
Iškloti ant žemės tinklai.
Š*ai jos tinkluose vartos, šokinėja, 
Jais apsigaubia, ar užsisukinėja;
Iš džiaugsmo klykta, šūkauja, pokštus krečia. 
Niekas geriau negali palinksmint savo svečią. 
Bet jų likimas buvo gan skaudus, 
Kai jos norėjo apleisti tuos tinklus.
Vyras tuo tarpu jas stebėjo 
Ir su maišais laiku prie jų priėjo. 
Nors jos ištrūkt norėjo, 
Bet išsipainiot iš tinklo negalėjo 
Ir į maišus jis jas visas sudėjo.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 psl., 
kaina $3, gaunama Naujienose.

They call it 
“The Overnight Wonder* 

for constipation.
Are you uncomfortable wtth your laxative’ Then meet 

ohrX'^-T^±,hT r" OvernK’h'
vour system s 

morning, you reown natural rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably! !t’» 
a good feeling.

What H “The Oversight Wonder”7 
Ex-Lax’ Pills. That’s right -pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

Am
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A. TAMl’LYNAS

ŽVILGSNIS Į P. L BENDRUOMENĖS

rie nepriklauso jokiai organiza 
eijai.

čia tenka apgailestauti, kad 
Lietuvių Bendruomenė nesuge
bėjo sujungti visų lietuvių bend- 
ron lietuvių šeimon, o tik liko 
dalies pokario lietuvių, atvyku
sių svetur, organizacija, nes se
nieji Amerikos lietuviai, kurie 
rūpinosi ir mūsų atvykimu Ame
rikon, buvo palikti už Lietuvos 
Bendruomenės ribų.

(P.S. PLB-nės konstitucijoje

Šių metų vasario 24, 25 ir 26 d. 
‘‘Drauge” atspausdintas Vyt. 
Kamanto straipsnis “Lietuvos 
Laisvės Kova ir Bendruomenė”. 
Straipsnį pradeda pakartodamas 
PLB Konstitucijoj įrašytas min
tis: ‘‘Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės šeimos pagrindiniai tiks
lai yra: reikšti lietuvių tautos 
ryžtą būti laisvai ir nepriklauso
mai, rūpintis lietuvių aktyviu 
dalyvavimu Lietuvos laisvinimo 
darbe ir visais būdais padėti pa
vergtai lietuvių tautai atgauti įrašyta Pasaulio Liet. Bendruo- 
laisvę ir valstybinę Lietuvos ne- 
priklausomybę, išeivijos lietu
vių tarpe išlaikant ir ugdant tau
tine gyvybę ir gilų tautinį šamo-1 
ningumą”.

Pasakytos mintys yra teisin
gos, tik reikią^ jas tiksliai su
prasti ir gyvenime jas vykdyti. 
Juk kiekvieno lietuvio šventa 
pareiga siekti Lietuvai laisvės ir 
rūpintis išlaikyti tautinę gyvybę, 
vavimu laisvinimo darbe, kiek 
galint padėti pavergtai tautai ir 
rūpintis išaikyti tautine gyvybę, 
ugdant tautinę kultūrą ir, svar
biausia, išlaikyti lietuvybę, lie
tuvių kalbą ir kt.

Ką gi reiškia rūpintis lietuvių 
dalyvavimu: laisvinimo darbe? 
Tai nereiškia, kad mes turime 
sugriauti ALTa, VLIKą ir užim- 
ti jų vietą ir tęsti jų dirbamą 
darbą. Priešingai, kiekvieno Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
šeimos nario pareiga, pagal sa
vo sugebėjimus ir išgales, prisi
dėti prie mūsų politinių veiks
nių vykdomų darbų.

Ką reiškia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės šeima?

Mes, visi lietuviai, sudarome 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės šeimą: jos. apimtin įeina 
tiek VLIKas, ALTa, Lietuvių 
Bendruo'menė, šaulių S-gos or
ganizacijos, Am. Lietuvių Susi
vienijimas ir visos kitos lietuvių 
organizacijos ir tie lietuviai, ku- 

■■■■■i .■■■■i. — .........-. —

menės šeima, nes steigėjai ma
nė, kad ji sujungs visus lietu
vius vienon šeimon.)

Jei
tuvių

žvelgsime į dabartinę lie- 
veiklą, tai gausime maž- 
tokį vaizdų: viena dalis 

B-nės šeimefs — VLIKas,

iš gėlių ciklo — aliejus 1974Magdalena B. Stankūnienė

Liet.
ALTa ir Diplomatinė Tarnyba 
rūpinasi lietuvių politine veikla. 
Kita Liet. B nes šeimos dolis — 
Liet. Bendruomenė, jos vadai 
palieka kultūrinę veiklą ir lie
tuvybės išlaikmą eiliniams na- ’ ~~ - ------
riams, o jie bando savo laimę vaj ^aisv?- kultūrinės veiklos 
politinėj 
’‘tikrina”, ar stiprus ALTos ir 
VLIKo sostas (na, žinoma, 
BALFo); “rūpinasi” ALTos 
VLIKo vadovų sveikata, ypač 
dr. K. Bobelio, kad jie dirbdami į ruP,nasi 
nepervargtų ir mielai norėtų balais, 
juos jau pakeisti. .. kad ir šian
dien !

BALFas laikosi darbo’ pada
los: dirba rūpestingai šalpos j pjntllsj Lietuvos reikalais ir at- 
darbą, niekam netrukdydamas. J eitu mūsų politiniams veiks- 
Kitos organizacijos irgi nesnau- i nįams ALTai, VLIKui ir Lietu

vių Diplomatinei Tarnybai tal
kon. O dabar priešingai, vietoj 

, kiekvieną lietuvį 
j apima liūdesys, kad tie politi-

veikloj: rūpestingai. *r U^tuvybės .š.aikymo nebū
tų ir mūsų pelitinės veiklc 

teigia, 
turėtų 

kad daugiau iš 
Lietuves laisvės

ir. vvu. Kamantas 
jr kiekvienas lietuvis 

džiaugtis,

kad
tik

rci-

būtu visiems lietu
je! tie bendruo-

Tikrai 
viams džiugu, 
menininkai, o ypač jų vadai, rū-

džia — dirba savo darbą dau
giausia kultūrinėje srityje.

Kiekvienas lietuvis mums yra džiaugsmo, 
brangus ir jis vienokiu ar kito-j • ’
kiu būdu prisideda prie mūsų^nįaį veikėjai apleidžia kultūrine 
kultūrinės ar politinės veiklos. | veiklą, nesirūpina .lietuvybės iš- 
Visi šie darbai yra lygiaverčiai j laikymu, eina griauti, niekinti 
lietuviams kovoje dėl mūsų lau-pnQSų politinių institucijų ir jų 
tos laisvės. Dirbdami kultūrinėj Į veikėjų. Argi p. V. Kamantas 
srityje, stipriname ir mūsų po-įgalėtų džiaugtis; jeigu kas pra- 
litinę veiklą. Visi mūsų .darbai (]ėtų griauti Liet. Bendruomenę, 
artimai susiję ir veda į vieną f dublikuotų jos darbus; sakysim, 
bendrą tikslą — atgauti Lietu- Liet. Bendruomenė ruošia dainų 

■ ■■■■" 1 ■■ ' ■«'■■■ ■ šventę, tuo pat metu ir šaulių

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

į. .; CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 

savo asmeniška dėmesį gerai su j'omis susipa
žinti ir j’as užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

Na, ir kam iš to nauda?!
Arba vėl, kam gali suteikti 

Į džiaugsma kad ir toks kuriozas: 
ALTa ruošia Čikagoje, Mar
quette Parke kasmet tradicinę 
Vasario’ Ifi-osios-- Lietuvos ne-

St. Petersburgo BALFo 143-jo skyriaus 
ypatingas susirinkimas

St. Petersburgo BALFo 143-jo 
skyriaus ypatingas susirinkimas 
vyko dr. K, ir D. Bobelių rezi
dencijoje. Susirinkime dalyvavo 

pirmininkė 
Rudis, prel. 
A. Stasys, 
ir, vietiniai

Madrido konferenciją, kad lie
tuvių reikalų garsinimas buvo 
išvystytas visomsi priemonėmis 
ir labai sėkmingai, nežiūrint,

kad lėšų tam reikalui buvo ski
riama, palyginant, labai mažai,

BALFo susirinkimas užbaigtas 
pasįvaišinimu ir draugišku min
čių pasidalinimu.

Susirinkimui vadovavo skyr. 
pirmininkas Jonas Valauskas

Valdyba

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati' 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

« Ii anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą., taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo iilaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai ____________________________ _ ~__________
Adresai __________________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo______________, kuria
yra naujas akaitytojaa Priede  dol
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresai —------------------------------------------------------- ----------------

Sponioriaua pavardė, vardas Ir vietovė ------------------------------

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudu ii
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti už pridedamus —__dol.
Pavardė ir vardas „ „. - ■ —
Adresas ——- -------------------------------------------------- ----------------

• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi m 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas —---------- , , . -------
Adresas — , ------ -- -------- — ----- -----

rWashingtone leidžiamas The} 
ŠporlUght 1980 m. gruodžio 22 
d. numeris rašo, kad JAV Ats. 
Rūmai ir Senatas, veikiant 
Wiesenthaliui ir grupei kon- 
^c|;manŲ, ekspromtu priėmė 
ir prez. J. (parteris spalio 6 d., 
pasirašė įstatymą Public Law 
96 —388, kuriuo skiriama $2,- 
442,000 biudžetas Holocaust 
Memorial Council.Ta suma ta
rės būti išmokėta 3-jų metų 
bėgyje. Vėliau gal bus paskir
ta daugiau. Minėta taryba vei 
kasianti iki 1980 metų.

Sakoma, kad antrojo karo 
metu Europoje buvo išžudyta 
apie 6 mil. žydų..,Yra žinoma 
kad išžudyta apie 5 mil’ ir ki

priklausomybės minėjimo šven
tę. Visos lietuvių organizacijos 
dalyvauja su savo vėliavomis, 
o kur mūsų Lietuvių Bendruo
menė su savo vėliava?! Kur gi 
Liet. Bendruomenės vadai? Jie 
boikotuoja. Ką? Na gi, ALTos 
suruoštą Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, kuri mums lietu
viams ypač yra brangi.

Per šių metų ALTos suruoš
tą Lietuvos nepriklausomybės 
šventę buvo pagerbti Lietuvos 
savanoriai kariai, kurie 1918 m. 
savo gyvybėmis mokėjo už Lie
tuvos laisvę — nepriklausomy
be. • Ju eilės kiekvienais metais 
retėja, bet minėjime jų dalyva
vo dar per 20. . . .

Visų lietuvių pagarba jiems 
— savanoriams kariams, kad ir 
amžiaus naštos- spaudžiami, dar 
jie lanko Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo šventę.

Toliau Vyt. Kamantas 
kokie dideli darbai buvo 
B-nės atlikti;,

Iš tokių darbų dali paminė
siu. Pirmosios PLB valdybos 
pirmininkų: dr: J. Sppgaiįos ir 
J. Matulionio ir atstovo dr. J;

svečiai — Centro 
M. Rudienė, ir.ž. A. 
J. Balkūnas, kun. 
p. G. Čepauskienė 
skyr aus nariai-

Ma’onu buvo pasidalinti min
timis, liečiančiomis BALFo rei
kalus, puoselėjant artimo meilės 
ryšius su vargstančiais lietuvius 
už Or uose ir už geležinės už
dangos. •

P. M. Rudienė padarė išsamų 
pranešimą apie Vasario 16-tos 
gimnaziją, kur ji pati asmeniškai 
lūkėsi. Ji pareiškė?

“Vasario 16 gimnazines padė
tis yra daugeliu.atžvilgių taisy
tina. Kiek dabartinis direktorius 
J. Kavaliūnas turėsi galios gim
naziją pastatyti į tinkamus rė
mus, parodys ateitis. B ALFas 
gimnaziją parėmė $15,000, šelpė 
visą laiką ir dabar šelpia $300 
per mėnesį. Žinoma, gimnazija tų tautybių žmonių, bet apie' 
gauna dar didelę paramą iš vo
kiečių valdžios. Mokinių yra 60, pinigų
o mokytojų 24. Atrodo, kad ad-1 įsteigti Washingtone Holocaust 
ministracija pastatė instituciją į; Memorial Muziej.ui; be to, vyk 
netinkamas vėžes”. Į domos kitos programos, kaip

Dar p. M. Rudienė palietė l vieši prisiminimai mokyklų
1 kurse istorijos tekstuose, jbažJ- 
nyčįų apeigose ir kituose pro
pagandos kanaluose.

Įsteigiama ’tautinė šventė— 
“The Day$ of Remembrance“,, 
kuri bus minima kiekvieno ba

savai t- 
Homoseksualai, susi-

mininkus, kad jie savo darbais 
skyrėsi nud dabartinių: jie rūpi
nosi suskilusio VLIKo sujungi
mu, o dabartiniai 4PLB ir LB 
vadai elgiasi priešingai — vie-

Holocaust tarybos aukštesnį 
niems pareigūnams buvo pri^ 
taikyta^ federalinis GS-18 sta'4 
lusas, kuriuo gaudavo mažJ 
daug $69 630 metuose. Tienri 

Delpareigūnams, iš Interior 
artamento sumų, išmokėta 
mėnesių bėgyje £840,000.

Kiekviena tauta ir mes? 
tuviai ,turime skaudžias praęž 
ties prisiminimų dienas ir g€į 
dalingas šventes. Taipgi, 
girtini ir žydai, 
savo tautiečiu v 
rios priežastimi

Tačiau, kaip 
j e, skir 
.mokėtojų

lie

p&-
kad įamžiną 

tragediją, ku* 
buvo naciai/ ’-

Amerikoj 
mokesčių 

pinigus

čia, 
visu C 

sudėtus
I , .1
-Ivien tik nacių aukoms pagerb-

juos neužsimenama. Paskirta 
suma bus panaudota

ningą VLIKą ir’ALTa nori su-j indžio paskutiniamę 
griauti ir jų politinę veiklą per
imti savo žinion.- -

V. Kamantas rašo, kad antro- 
sios ir trečiosios PLB valdybų vin Boozer, taip pat bus prisL 
pirmininkai Juozas Bachunas niinti tame gedulo savaitgaly- 
bei Stasys’ Barzdukas plętė 
bendradarbiavimą tarp PLB ir 
VLIKo valdybų. ?

Reikia pasakyti^; kad apie J. j 
Balchuną ir jo nuveiktus darbus f 
.visi lietuviai atsiliepia pagar- į 
biai- Ir jis savo paprastumu,1 g 
rit&šįrdumu, meile lietuviams,- | 
ūkiškai praktiška galvosena yra g 
pavyzdys ir mūsų dabartiniams]h 
LB vadams. Tai buvd žmogus, 
kuris nesivadovavo tuščiomis -g

______  _______ ____ _  J ambicijomis, kuriš vienijo lie7 g 
Puzino pastangomis buvo suskio V tusius^ kaip-sakoma — ėjo ieš-.g

būrę į Gay Activists Alliance,' 
kuriems vadovaują tūlas Mel-

ti, būtų labai-netikslu. Būtina 
Public Law 96-388 -praplėsti 
taip, kąd jame; lygiagrečiai 
atsispindėtų ir komunistų Lyk 
dytas ir vykdomas tautų geno
cidas. Vien Europoje kruvina
sis Stalinas ir jo sėbrai, yra iš
žudė virš 30 milijonų žlno- 
nių.

Būtų labai didelė ir nedova
notina klaida, jei Holocaust 
muziejuje ir kitose programo
se būtų praleista komunistų 
žmonių naikinimo atlikti dar
bai į r I z :

J. J-fų

■g Ar jums kada atėjo' į gal
vą,'kad daugumas mūsų žmonasje,qnes ir jie lygiagrečiai buvo 

naikinami antrojo : pasaulinio1 pasirenka tokioje šviesoje, ko- 
karo metu. kioje net batų nebūtų pirkę?

rašo

lęs VLIKas. - VLIKas sujungtas, koti paklydusios ‘aVelės, kad ją 
Tik viena, ką .galima pasakyti susigrąžintų lietuviu šeimon.

apie tuos pirmuosius PLB pir- \ (Bus daugiau)(Bus daugiau)

^51

Persiuntimas $1.401 puslapių. Kaina S8
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< ‘ e LITERATŪRA, lietuvių literatūros, • meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
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 33.

• 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 duOmenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 32.

• LIETUVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcrvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 36.

• 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 33.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskcr knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novdių. Kaina 32.

Knygoc gaunamai Naujienose, 173© So. Halsted St, Chicago, 
IL 00608. Užsakant paltu, pridėti dolerį perriuatimo maldoma.
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Lietuviai Madride
Šių metų pranbiškonų lietuviams leidžamuose Ai

duose V. V. (Bene bus Aidų redaktorius Vytautas Vo- 
lertas?) parašė patį įdomiausią ir naudingiausią repor
tažą apie lietuvius Madride.

Į Madridą buvo nuvažiavęs didokas būrys lietuvių. 
Reportažo pavadinimas “Lietuviai Madride”. Galima 
buvo laukti glaustai paminėto kiekvieno lietuvio atlik
to darbo, bet V. V. visai nerūpi lietuvių ryžtas, užsimo
jimai i - darbai. Jam rūpi tiktai vienos lietuvių 
grupelės uarbai. Jis net nepaminėjo Madridan sugužė
jusių lietuvių,; užsimojimų ir atliktų darbų. Jis tekalbė
jo apie vieną. Savo reportažą-pavadino “Lietuviai Ma
dride”, o keturiose Aidų skiltyse tebekalbėjo tiktai 
apie Rimą Česoiai.ri‘RimasL?Česonis Madride” būtų bu
vęs tikslesnis pavadiniams, bet frontininkų propagan
distas nebūtų propagandistas, jeigu jis “mokslinio” 
žurnalo nebūtų panaudojęs ne tikslios informacijos 
tikslams, bet gryniausios politinės propagandos 
tikslams.

Dr. Kazys Bobelis, dr. Kazys Šidlauskas, Vladas 
Šakalys, A. Mičiudas ir net kunigėlis Juozas Prun- 
ikis daugiau padarė informacijai apie pavergtą Lie

tuvą, bet V. V. reportaže jų vardai visai nepaminėti, o 
Aiduose skirta vieta pašvęsta tiktai Rimui Če
soniui.

Amerikos lietuviai, patyrę apie R. Česonio pasky
rimą vykti į Madridą, atspėjo apie jo vertę Lietuvos 
laisvės reikalui Madride. Jie žinojo, kad Česonis nieko 
negalės pasakyti pačioje Madrido konferencijoje, nie
ko nepasakys ir grįžęs Į Ameriką. Į Madridą suva
žiavo pusantro šimto latvių, besirūpinančių Latvijos li
kimu. Pačioje konferencijoje jie žodžio negalėjo pasa
kyti, kaip jo nepasakė ir Česonis, bet latviai suruošė di
delę propagandos išdaigą, kuri praskambėjo po visą 
pasaulį. Dr. Bobelis ir dr. Šidlauskas apėjo visą eilę Va
karų valstybių delegacijų, Įteikė jiems tikslių duome
nų apie Lietuvos dabartinę būklę ir prašė užtarti pa
vergtą lietuvių tautą, kai ateis laikas taikos klausimui 
ir pavergtų žmonių likimui svarstyti. Kas paskaitys 
to meto lietuvišką, ispanų ir portugališką spaudą, tai

ras tikslius ir sąmoninkus Vlado šakalio pareiškimus 
apie okupantą ir pavergtą lietuvių tautą. Ten ras ir 
Mičiudo padarytus pareiškimus ir policijai padarytus 
paaiškinimus lietuvių demonstracijų metu, bet niekur 
neras jokio R. Česonio pareiškimo. Česonis tylėjo Mad
ride, tylėjo ir tyli ir Amerikon grįžęs. Kitasibūtų savo 
Įspūdžius aprašęs ir visai spaudai išsiuntinėjęs, bet jis 
ir to nepadarė. ‘

Česoniui parašyti savo Įspūdžius būtų buvę labai 
sunku. Jam buvo reikalingas frontininkų ągitotorius, 
kad parašytų apie jį ir pasakytų, kad rašė apie “Lietu
viai

A. SV1LONIS

RĖKSNIŲ NEGIRDI
lietuviškos veiklos

vių gyvenvietės, kur nestinga 
dinamiškų veiksnių.

Baigęs rašyti apie tokį ppzi- 
tyvų veiksnių įvertinimą, jis pri-

tik rėksniai, ir kurių vieni £ar-

r.ys darosi stipresnis, nors tas 
rėksmas, kaip jis rašo, yra tik 
paprasčiausias kito veiksnio įver
tinimas, o ypač — kritika dir-

Madride”.
Iš Aidų V. V. g’avo 4 skiltis, Įskaitant ir pusė skil

ties fotografiją, bet jis tos vietos neišnaudojo tiksliai 
informuoti. V. V. paklausė česonį, kokiu keliu jis pa
teko Į Madrido delegaciją; jis tuojau atsakė: “Sekąs 
JAV politinį'gyvenimą, žino dėsnį —' už nieką gauna
mas tik niekas”. Tame pačiame puslapyje, trečioje skil
tyje ir maždaug toje pačioje aukštumoje, V. V. pa
klausęs, ar visa tai krito iš giedro dangaus, Česonis 
jam atsakė:

“Netiesa. Reikėjo daug pastangų. Už nieką gau
namas tik niekas.” (Aidai, 4 psl.).
Visą laiką buvo kartojama, kad Rimas Česonis bu

vo didelis demokratas ir N. J. apylinkėje padėjo prezi
dentui Carteriui surinkti tos apylinkės balsus, bet V. 
V., prieš klausdamas Česonį, papasakojo, kad jis, Česo
nis, buvo sąmoningas mūsų visuomenės asmuo”, kad 
buvo JAV LB vicepirmininkas ir A. Gečio sudarytos 
“Visuomeninių reikalų tarybos” narys.

V. V. paklausus apie jo kelią Į JAV delegaciją, V. 
V. šitaip užrašė jo atsakymą:

“Prezidentui J. Carteriui padėjau nuo 1976, 
susidariau ryšių, atėjo mano eilė atpildai. Buvo ke
letas progų jam atsiminti, tačiau 1980 pradžioje 
man kilo mintis, kad, lietuviškai galvojant, daly-

JERONIMAS CICĖNAS sopulyje gimdomos. Laisvę išpažistan-

apie juos spau- 
netikslia infor- 
nugirstais gan-

nustebti ir tik-

Manąu, nesuklysiu sakyda- jo žodžių, kad tokie centrai yra 
mas, kąd iš visų išeivijoje lei- gyvybiniai, 
džiamų savaitraščių, bene bus būtinybė. Ir pagaliau jis padaro 
geriausiai paruoštas, Kanadoje: išvadą, kad laimingos tos lietu- 
leidžiami Tėviškės Žiburiai. Jo 
gan plati apie okupuotą Lietu
vą informacija verta dėmesio. 
Taip pat verti pasigėrėjimo ir
šio savaitraščio vedamieji, ku- mena. kad yra ir tokių veiksnių 
riuose gan taikliai paliečiamos centrų, kurie, jo' manymu, yra 
įvairios išeivijos gyvenime išky
lančios problemos. Žinoma, tai siau, kiti silpniau rėkia. O kuo
nuopelnas paties redaktoriaus, garsiau rėkia, tuo ir tas veiks- 
Nors kartais taip pat pasitaiko 
ir tokių vedamųjų, kurie pa
remti tik užuominomis, o ne 
faktais. Matyt, būna tada, kai
vedamojo rasėj as rašo skubotai | ban tiems.
ir neįsigilinęs į temos gelmes; j Tikrai, reikia nustebti, kad šį 
ypač tai pasitaiko, kai jis palie- kartą “Tėviškės Žiburių” rėdak- 
čia mūsų laisvinimo veiksnius, torius šiuo vedamuoju išdrįso 
arba pasiremia 
doje paskelbta 
macija, ar tik 
dais.

Tačiau reikia
rai padėkoti redaktoriui, kuris 
atspausdino vasario mėn. 19 d. 
minėtame savaitraštyje veda
mąjį, jį pavadinęs “Rėksniai ir 
veiksniai”. Tikrai, šis jo veda
masis vertas dėmesio. Jąme jis 
nepaprastai įvertina veiksnių 
buvirpą, pabrėžia j'ųtbūtinuiną ir 
reikšmę. Taip j>at pabrėžia,' kad 
be tokių organizuotų centrų, di
desnio ar mažesnio mąsto, visuo
menės gyvenimas taptų palaida 
bala, kurio’je būtų daug stum
dymosi, bet nebūtų darbo pa
žangos. Ir ten, rašo jis, kur to
kių centrų nėra, ten ir lietuviš
kos veikios nėra. Reiškia, anot

aiškiai atskleisti dabartinių L. 
B-nės vadų rėksmą. Jie šaukia 
taip garsiai, niekindami mūsų 
laisvinimo veiksnius, ypač Ame
rikos Lietuvių Tarybą įir Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, tą mūsų pavergtoje 
Lietuvoje įkurtą Tautos Atsto
vybę, o ypač, jų vadovus ir jų 
veikėjus. O kiek jų rėkime tuš
čio pasigyrimo neva nuveiktais 
darbais, kurių dauguma yra tik 
Įnuilo burbulas, grynas vande
nėlis. .. Manau, kad Tėviškės ži
burių redaiktorius bus skaitęs, 
kai neseniai Vytautas Kamantas 
rašė pasigyrimus, kuriuos jis 
spausdino net per tris Draugo 
laidas.

O kiek žiaurios ir piktos de
magogiškos kritikos LB-nės va- O o
dų užgožtoje spaudoje laisvini-

vavymas šioje konferencijoje būtų svarbus. Taigi 
ryžausi pakliūti ir įdaviau savo resume. Liepos 25 
Baltųjų Rūmų pareigūnė į namus, telefonu, prane
šė, kad prezidentas prieš porą valandų manę dele- 
gacijon skyrė, kaip vieną iš visuomenės atstovų.. 
Lapkričio 8 d. išskridau į Washingtona. Pernakvo
jęs viename Valstybės departamento reikalams 
bute, ankstų rytą įlipau Į Karibų lėktuvą ir už 7 
valandų atsidūriau Madride”. (Aidai, ten pat.) 
Prezidentas Carteris tiek pažino Rimą Česonį, kad 

jis, paskirdamas jį “visuomenės atstovu”, net pavardės 
nežinojo. Prezidentas ją netiksliai užrašė, o Baltųjų 
Rūmų tarnautoja, sudarydama sąrašą, Česonio pavar
dę klaidingai užrašė ir visiems dalino.

Prezidentas Carteris jį Įtraukė Į sąrašą ne kaip cle- 
demokratą, ne kaip lietuvį, bet “kaip visuomenės atsto
vą”. Jis net nežinojo, kad Česonis buvo Gečio vadovau
jamos Bendruomenės ir “visuomeninių reikalų” tarybos 
narys. Šie visi titulai atsirado ir prie Česonio buvo tik
tai vėliau prilipdyti.

Netenka stebėtis, kad prez. Carteris ne tiktai tar
nautojus, bet ir jų viršininkus iš Baltųjų Rūmų išpra
šė, o vėliau ir pats raktus Reaganui atidavė. , •

mo veiksniams! Tenka tik pa
minėti aprašymą VLIKd seimo, 
įyvRusio Toronte. Kiek jie ant 
jo užpylė paniazgėlių, kaip su
niekino jo pirmininką dr. K. Bo
belį! Jį niekinti įjungė net savo 
dukras. Todėl mums supranta
ma, kad “Tėviškės Žiburių” re
daktorius, turėdamas tuos ne- 
leemtus faktus prieš akis, nors 
ir nepaminėjo LB-nės vardo, bet 
juos pavadino rėksniais, kurie 
garsiai rėkia. Mat, tuo jie siekia 
atkreipti ir visuomenės dėmesį, 
va, žiūrėkite, koks stiprus bend- 
ruomenininkų “veiksnys”. Ve
damojo autorius tokia užuomi
na aiškiai parodė, kad jis išgir
do LB-nės vadų rėksme tų liūd
ną tikrovę, tų, kų jau dauguma 
mūsų išeiviškos visuomenės pa
stebėjo, kad jie siekia ne ko kito, 
kaip suniekinti mūsų laisvinimo 
veiksnius. Jau neminint kitų 
nelemtų faktų, užtenka prisi- 

'minti Vasario 16-sios šventės 
metu grobstymų laisvinimo rei
kalams renkamų aukų. Mat, jie 
spųudoje rašė ii' kalte kalė su
sirinkimuose, kad Vasario 16-os 
šventės metu reikia rinkti aukas 
ir LB-nės reikalams.

Reikia manyti, kad vedamojo 
autorius dalyvavo ir VLIKo sei- 
pae Toronte. Ten jis galėjo savo 
akimis pamatyti, kokie buvo 
konstruktyvūs atstovų pasisaky
mai, jų pranešimai ir kokiu rim
tumu buvo svarstoma pavergto
sios Lietuvos būklė ir buvo 
sprndžianji klausimai kaip sėk- 
miųgiau’ j ai'pagelbėti. 0 ką Liet. 
B-nės vadai apie tą seimų pa
rašė? JĮ suniekino ir juodžiau
siais purvais supurvino jo pirmi- t 
ninką dr. K. Bobelį. Mat, vedat 
mojo autoriaus žodžiais tariant, 
jie dedasi šajomoniškais išmin

čiais.
Tikrai, pasekus jų žinioje 

esančių spaudą ir kiek joje ten 
rėksmo, kad tik labiau sunie
kintų laisvinimo veiksnius, da
rosi a i šku, kad -tokie- rėksniai, 
kaip minėto' vedamojo autorius 
rašo, neverti jiems skirti pre
mijos, nes jie yra pozityvios 
veiklos griovėjai. Taip pat nėra 
jokios abejonės, rašo jis, kad 
ateities istorikai, pavartę bend- 
ruomenininkų užvaldytą spau
dą, susilauks gėdingo pasmerki
mo. Jie šiandien tikrai daro la
bai daug žalos, jie klaidina išei
viją ir sukelia daug erzelio, kas 
mūsų nevienija, o tik skaldo. 
Bet jų rėksmai taip pat laikini, 
jie baigsis.

0 vis tik didelė visuomenės 
dalis jų rėksmo negirdi. Tai pa
rodo kad ir Chicagos Vasario 
16-sios minėjimas. Bendruome- 
nininkai ga/siai šaukė, rėkė, kad 
aukas B’-nės reikalams aukoti. 
Tuo tarpu minėjimas, kurį su
ruošė Chicagos ALTo skyrius, 

(Nukelta į penktą puslapį)

MINTYS APIE GYVĄJĄ
LITERATŪRA ‘

Žiū, sesuo, klausyk su vėju
iš tėvų šalies: skundas kelias, skundas liejas, 
Skundas neramus . . .
Išblyškę veidai,
Samanotos krūtinės,
Ir kerštas ir plienas akyse....

džiausią. Baudžiava darė nelaisvę, — tai buvo di- aukštaitis Antanas Strazdelis, iš baudžiauninko 
džiausią nelaimė.Užsimesi eitiį įsvietą, į šviesą, o lūšnos į pono virtuvę tarnai lėliu Įsigavęs, pro 
ponas tau pasakys tu mano inventoriaus dalis, aprūkusius puodus ir išvirtusius vyno indus rai- 
įregistruota į knygas, aš už tave valstybei moku dę, tą užburtąjį Laimės žiburį, išvydęs, prieina 
visas sunkenybes, tu man už tai turi dirbti ark
liu ir jaučiu.”

Iš metų perspektyvos žiūrint, koks tragiš-

Ir tiek nulydėjus pakalnėn — pakalnėn 
Ir brolių ir seserų, aimana ėjusių — 
Danius visiems pilnas gausus, 
Ir , , nuiaistyta žemė —
Tik kalėjimas.
Čia žodžiai iš senesniosios mūsų poezijos,

čiau ir šiandien sugrįžtą lyg gyvi. Ak, ir liaudies 
daina šaukia: — vienas brolelis rytų šalelėj, o ki
tas — vakaruosiu...

(kūrybos
ičioje tautoje lygu viesulas įsisuko iš svetur už
neštas jungas ir žmogaus paniekinimas. Tvino 
okupanto i rytų, ūžterėjo iš vakarų, me
tai po metų eina didžiai ilgi ir rūstūs; suguro 
du baisūs totalizmo židiniai, daug šalių (o,’ko
kia ironija! su Vokietija ir Japonija imtinai!...)
.grįžtą į rimtį ir jau gali atsigauti balzamų iš kas, tačiau išganingas buvo pastoriaus Martyno 
tyrosios demokratybės versmės, o Lietuva, tė- šaukimasis: 
vyne mūsų, beveik penkeri metai anapus pačių

— * ir netie- t darni permanykiet....”.
Dieve Tu mano, šaukė 1547 metais, vadina

si, vos 90 metų praėjus nuo baudžiavos įvedimo, 
kada ta vergijos sistema augo, ryškėjo, žiaurėjo, 
kada vienas šuva skalikas ponui buvo vertinges
nis už šimtą įr tūkstaųti baudžiauninkų. Dvari- 

inipkas savo vergui nedavė duonos plutelės ir 
’ 1 V TO I O Of OO O Z>»O I O. T 4“ T I T O I O O VAI ZA. O T

“Imkiet mane ir skaitykiet, ir tatai skaity-

ta-

elemen tariu jų teisių ribos. Ta kartumo 
sos taurė su kaupu....

PO LIETUVĄ ŽIEMA ..
Tur būt, atsimenate iš Vaižganto 

drulių”, kad užėjo baisumas, kokio Lietuva ųųo 
amžių nematė: pūtė šiaurys, sukaustė žemę* 
sniegai gulėjo kalnais, žmogus spraudėsi per 

į šaltį ir kvėpavo ne orą, bet šerkšną.

Istoriškai, deja, imant, musų, lietuvių^ kul
tūrą negaudas pagavo dar prieš korikui Murav
jovui pasireiškiant. Čia turime grįžti į XIV —

“Pragie-

T v.. ---- ----------------.----- O r--------------i--------------

XV amžių.Tauta skaudžiai skilo. Kultūrai (anuo 
chiniai įvykiai neaplankė ir mūs numylėtosios 
šalies. Karo negeidę ir jo niekam, netgi priešui, 
r<dmkėję. prieš savo šventą valią buvome įtrauk-

i į k:>.. o ūkuiv. Artojas kas rytas su plūgu iš- 
' ida'"• i - u’ . :. žvejas priešais saulę ir vėją džio- 
vė rinkiųkm i sotumas kasdieninis ir vertv- 
. k-o'! < r*>pr eina su nepastoviu laiku, nes

metu) paslankieji sluoksniai — bajorija ir besi
formuojančioji miesčioni ja — atkrito nuo ka
mieno ir nuėjo pas svetimuosius. 1457 metais 
valstybės įstatymais įvesta Lietuvoje baudžiava. 
Labai tiksliai Tumas savo “Paskaitose apie draų- 
įdžiamojo meto literatūrą” pastebėjo, kad “bau
džiava darė neturtą. Tai buvo bėda, bet ne di-

miego vą I an dėl ės, ar galėjo būti kalba apie rai
dės pažinimą?! Rask tų man žmonijos kultūros 
istorijoj kitą tokio dvasinio gyvenimo ir veržlu
mo pavyzdį: — “Catechismuso prasty szadei” 
naktį be ryto buvo užregėti ir į širdį pasiimti, 
kąip prasidėjusi ir nesibaigianti šviežio kraujo 
tėkmė.

Radosi žmonės, kurie Parsifalį ir dar vieną 
Europos pietuose po kurio tai mūšio ragu pūtusį 
vyrą į raštą ir gaidą įsidėjo ir visuotinį nuosta
bumą kėlė. O Lietuvoje, kaip B. Brazdžionis sako, 
mano šiaurės pašvaistėj ir gėlėj sidabrinių rytų, 
ar ne tolygūs prometėjai ir faustai kad ir šiedu: i 

i '

prie mokslo (kunigas buvo, bet su didele nuodė
me gyveno: prieš mokytojus, eilinius ir prelatus, 
savo prastą kilmę užslėpęs, žinia, iki Įšventimų!), 
o tada.*.. kada noriu verkiu, kad noriu dainuoju, 
ir bažnyčioj, ir zakristijoj, ir kur lygūs laukai, 
ir pakelės karčiamose, ir per krikštynas, ir per 
pakasynas skelbia didelį ir nebesulaikomą visai 
varganai tautai paavsarėlį ir gerąją naujiena, 
kad prikalta daugel plieno, ateis tokia sūdna 
diena.. .

Žemaitis Simanas Daukantas — eigulio sū
nus — vos su trimis rubliais kišenėje pėsčias eina 
kelis šimtus kilometrų į Vilnių, tą mokslų gyve
nimą, ir tylus, pakantrus kaip kandis įsikimba į 
knygą, skamba Vilniaus varpai ir kartoja kunigo 
Mikalojaus Daukšos “credo”: gimtoji kalba yra 
vienybės ryšys, tautybės motina ir pilietybės tė
vas, ir jis pasiryžta ne dėl mokslinčių ar galvočių 
rašyti, bet dėl motučių, kurios sugeba savo vai
kams į smegenis ir kraują įlieti žygius ir darbus 
sentėvių ir prosenelių, kurie už viską labiau tė
vynę mylėjo.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos. ChPato III., Thursday, March 12, l!*6l
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Laidotuvių Direktoriai'5*2-2727 arba 542-272*

IR GEDIMINO KALNASVILNIAUS KATEDRA

Smulkios informacijos praneš

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties, 1110 AM banga.-

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
Laiškas Naujienoms

JONAS GAIŽUTIS 
NEKANDIDATAVO

Uk. PAUL V. DARGUS z 
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 

Wtsrchettof* Community kltnikn 
Medicinos dirokroriui

K Manheim Rd^ Westcbeeter, IL 
3—* (Urbo dienomu

‘’Lietuvos Aidai
KAZE BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedėja

TEL. — 5E ^5^2

OK. A. B. GLEYECKAB 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

&PECIALYB* AKIŲ LlOJf 
3907 W»5i iWro r
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BVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių pianą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIl S

vėsinama laidotuvių koplyčia

GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika & Evans

D1L FKAiNA PLEUKAį 
OPTOM4TR1STAS 

AAJuBA. ULTUVIŠKAI 
W. 71 St. T»L 737-5145 

lYtrihA 4ju>. AJLimiu u
uoncaci, 

Uikuryu

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Rezidencijos rblefu 448-5545

DIDELĖ VISUOMENĖS DALIS 
RĖKSNIŲ NEGIRDI

Atkelta iš 4 psl.

puikiausiai praėjo. Prisirinko 
masės žmonių Gimimo Švč.

. Mergelės parapijos bažnyčioje! 
i ir didžiulėje Marijos Aukštesnes 
mokyklos salėje. O taip pat ir 
piniginės aukos buvo gana gau
sios. Reiškia, visuomenės dau
guma nežiūri į išpūstus “laimė
jimus” bei Washing tone Valsty
bės departamento koridoriuose j

1981 metų Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės

31-sios Š. Amerikos Lietuvių mų, arba (703) 533 2884 darbo. 
To Sporto žaidynės įvyks 1981 m.

gegužės 16-17 d. d., Baltimore, ta visiems sporto vienetams. Klu 
Md. Visuotinio ŠALFASS-gos 
Suvažiavimo nutarimu ir ŠAL
FASS-gos Centro Valdybos pa
vedimu, žaidynes vykdo Balti-' 

’morės Lietuvių Atletų Klubas.
Žaidynių programoje bus krep 

šinio, tinklinio, plaukymo ir in
dividualinės šachmatų varžybos
— 1981 m. Š. A. Lietuvų pirme
nybės.

Krepšinio varžybos bus vyk
domos šiose klasėse: Vyrų, Jau-

i pasivaikščiojimus, bet į tai, kasi A Jaunhį B, Jaunių C, Mo-

.. i xj.uxJiiJ.iirx'AOTEALST'Ai 
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pavergtosios tautos laisvinimui 
nuveikta. Tokių nuveiktų darbų 
reklamuoti nereikia, nes jie pa 
tys save pristato mūsų patrio- 

t tiškai visuomenei.

Laiškas Redakcijai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, m k.^tų ir šlapumo 

laKų chirurgijt.
oUŽ5 CENTRAL AVK 

■i. .Petersburg, Fia. 33716 
lei (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Gerbiamieji!

Malonu buvo skaityti S. Pet
rulytės laišką (Naujienos, vasa
rio 28 d., 1981, Skaitytojų Bal
sai). Laiške buvo išreikšta, ką, 
manau, daugelis Naujienų skai
tytojų jaučia nuo dr. P. Grigai
čio netekimo laikų.

Spausdintas žodis turi būti: 
teisingas (faktai patikrinti ir 
dar kartą tikrinti), mandagus 
ir kultūringas. Kolioj imąsis, ne
pagrįsti kaltinimai, žodinė graž
bylystė ir įkyrūs kartojimai yra 
žemos etikos ir nekultūringumo 
pažymiai, atbaidantieji skaityto
jus ir suniekinantieji net ir pa
čios skelbiamos tiesos esmę.

Tik pakeitus dabartinį redak
cijos ir bendradarbių “žurnalis
tikos” stilių, galima tikėtis, kad 
Naujienos išsilaikys kaip demo
kratinis, nepriklausomas, libera
lus ir tautinis žiburėlis.

Linkiu sėkmės,
Kostas Burba

— Kiekvieną savaitę iš Rytų 
Vokietijos perbėga du arba trys 
Sovietų kareiviai.

© 80 proentų amerikiečių tur 
vienos ar kitos rūšies kredite 
korteles. Dauguma pripažįsta 
kad turint kredito korlelę yra 
perdaug lengva pasiduoti pa

| gundai ką nors nusipirkti.

• Skolintojai turi geresnę ai 
mintį negu skolininkai.

I VANCE FUNERAL HOME
s 3
| 1424 South 50th Avenue *
| Cicero, ILL. 60650 |
| Tel.: 652-5245 |
| TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ |

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: |

g JEAN VANCE ir GEORGE SORINl |

a Aikštės automobiliams pasivyti

terų ir Mergaičių A
Tinklinio pirmenybės numa

tomos pravesti šiose klasėse: Vy 
rų. Moterų, Mergaičių A ir Mer
gaičių B.

Krepšinyje ir tinklinyje — 
Taun'ų ir Mergaičių A klasei pri 
klauso gimusieji 1962-64 m., B 
klasei — gimusieji 1965-66 m. ir 
C klasei — 1967 m. ir jaunesni.

Krepšinyje, kiekvienoje kla
sėje gali dalyvauti nedaugiau 
kaip 8 komandos, reikalui esant, 
atrinktos pagal apygardinių pir
menybių davinius ar pagal Cen
tro Valdybos parėdymą. Vyrų 
klasė bus išskirstomą į A ir B 
‘ik tuo atveju, jei atsiras pakan
kamai komandų.

Tinklinyje, komandų skaičius 
neapribojamas. i

Galutinis krepšinio ir tinkli
nio varžybų formatas bus nus
tatytas po preliminarinės regis
tracijos, kuri privalo būti atlik
ta iki 1981 m. kovo 20 d., 
adresu:

Mr- Algirdas Veliuona, 
Stonewall Rd., Baltimore, 
21201. Tel. (301)-744-2044.

Smulkios in^rmacijos 
neštos visiems sporto vienetams.

PLAUKYMO PIRMENYBĖS •

Plaukymo pirmenybės bus 
jravestos šeštadienį, gegužės 16 
1, Catonsville Community Col
lege baseine, 800 South Rolling 
Rd., Baltimore MD 21228. Var
žybų laikas — nuo 12:00 iki 4:00 
OM. Dalyviai prisistato nuo 11:00 
XM. Baseinas yra 25 yd. ir turi 
3 linijas. •

Šios varžybos bus 1981 m. š. 
A. Pabaltiecių Pirmenybės, iš 
kurių bus išvestos r lietuvių pir
menybės-

Pirmenybės bus vykdomos šio 
se klasėse: vyrų ir moterų, jau
nių ir mergaičių 13-14 m., jau
nių ir mergaičių 11-12 m., jau
nių ir mergaičių žemiau 11 m. 
Klasifikacija nustatoma pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. ;

Programa apijna visus plau
kymo stilius, šuolių į vandenį 
nebus. j

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų plauki
kams. į

Dalyv ų registracija atliekama 
iki 1981 m. gegužės 9 d., šiuo 
adresu: '

Mr. Arvydas Barzdukas, 3322 
Hartwell Ct., Falls Church, VA 
22042. •

Telefonas: (703)-560-1410 na

ŠIUO

118
MD

pra-

bams nepriklausą plaukikai dėl 
informacijų gali kreiptis. Į A. 
Barzduką.I

ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS

1981 m. Š. A. Lietuvių Indivi
dualinės Šachmatų Pirmenybės 
bus pravestos gegužės 16-17 d. 
d., Lietuvių Namuose (Lithua
nian Hall), 851-853 Hollins St., 
Baltimore, MD 21201.

Turnyras bus pravestas 5 ratų 
Šveicarų Sistema. Laiko riba — 
40 ėjimų per 90 min. Trys ratai 

. bus vykdomi šeštadienį ir du 
sekmadienį. Pirmojo rato pra
džia — 10:00 AM, šeštadienį, 
gegužės 16 d- Dalyviai prisistato 
nuo 9:00 AM.? '

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuviams šachmatininkams. Žai 
dejų skaičius neapribotas.

Dalyvių registracija atlieka
ma iki 1981 m. gegužės 9 d-, šiuo 
adresu:

Mr. Petrąs Okas, 1250 Elm St., 
Baltimore, MD 21227. Telef. 
(301)-242-3112.

Smulkios informacijos yra pra 
neštos visiems sporto klubams, 
žinomiems šachmatų vienetams 
bei kai kuriems pavieniams ša
chmatininkams. Suinteresuoti 
pavieniai šachmatininkai, kurie 
nėra asmeniškai gavę informa
cijų, prašomi kreiptis į Petrą 
Oką.

šALFASS-gos CENTRO
VALDYBA

• Tuščioje galvoje svetimos 
mintys sukelia garsų aidą.

Naujienų 1981 m. kovo mėn.
3 d. nr. 43, pirmame puslapyje, 
atspausdinta žinutė: “Triukšma
vęs J. GAIŽUTIS neišrinktas”. •

Virš paskelbtoji žinutė visai 
neatitinka tiesai. Senos valdybos 
buv. pirm. Jonas Gaižutis, buv.

1 sekr. K. Juškaitis ir buv. kultū
ros reikalams vad. K. Leknickas, 
patikrinus susirinkimo protoko
lą, visai nekandidatavo į naują 
valdybą, todėl ir negalėjo būti 
-išrinkti. ..

Jonas Gaižutis susirinkime ne
triukšmavo. Jis kėlė tik to'kius i 
klausimus, kokie paprastai susi
rinkimuose yra keliami.

Albinas Beniulis, 
Susirinkimo sekr.

ROCKFORD, ILL.
ALTo Rockfordo skyriaus me

tinis susirinkimas šaukiamas 
kovo 15 d. 2 vai. popiet Lietu
vių klubo salėje. Organizacijų 
atstovai, skyriaus nariai ir sve
čiai kviečiami gausiai dalyvauti. 
Bus metų veiklos pranešimas, 
valdybos rinkimai ir kiti eina
mieji reikalai. Sk. valdyba

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

-1605-07 SO. HERxMITAGE AVENUE
.. TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Kanados premjeras Tru
deau patarė prezidentui Reaga- 
nui sušaukti JAV, Kanados ir. 
Męskivos vyriausybių pasitari- 
m apie šiaurės Amerikos bend
rą apsaugą.

— Vakarų Europos politikai 
sako, jog Sovietų Sąjungos kom
partijos sekretoriumi geriau L. 
Brežnevas, negu maršalas Usti
novas.

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

Telef. 476-2345

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago*

Lietuvių 

-aidotuvių 

Direktorių 
Oodacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštės AUTOMOBILIAMS PASTATYT]

1446 So. 50th Avė., Cicero, ŪL

CONTROL OF CONDITIONS 
CAUSING HEART ATTACK 

AND STROKE

THAT may come from 
expanded heart research

CORONARY CARE UNITS 
SAVING 50,000 YEARLY

HEART DEFECTS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
33U7 So. UlUAxMCA AVB. TeL: YArdi 7-34UJ

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. MTUAN1CA AVB. TeL: YArds 7-1138 -1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HID*, I1L >74-4411

3354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-U11

tjieucra d. 1U. Thursday, Mareli 12. 1981
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J. ŠOLIŪNO VEDAMASIS
Fr» nlininkai, norėdami pas-Aineriką, o ne j Sibirą. Ir tuo 

lupti savo tikslus, priekin pa
statė pavyzdžiu savanorius, o 
tos pre nagandos skleidėju pa
sirinko J. šoliūuą. Perskaičiusi 
jo straipnį, aiškiai man si, ku_j 
rią kryptimi jis suka ir kam 
jis yra laikomas, nors faktinai 
išėjo ginti savanorių garbę.JeiĮ 
Vas. 16-ji kriklanso tik savo- 
noria m s, o jiems i šm irtis, kas 
tuomet atstovaus Vasario 16- 
ją? Tuomet okupantas galės 
būti ramus kad jam niekas 
Bed rums nuotaikos.

Be to, ALTas jati rengė Va
sario 16-ją, kuomet savano
riai dar nebuvo atvykę į Aine- 
ką. Tik ALTo veiklos dėka ir 
savanoriai galėjo atvykti i J- 
AV, o ne į Sibirą, kaip kad bu
vo atiduota ir išvežta gen. 
Maso v|T armija, 

c
J. šoliūnas rašo: “ši diena 

yra jų diena, ši diena yra sa
vanorių diena. Jie yra ir buvo 
tie, kurie realizavo visos tau
tos troškimą.Vasario 16_ji pri
klauso tik savanoriams. (Ar
gi? — A. M.). Vasario 16-siosl 
dienas .minėjimai turi būti grą 
žinti ne aukoms rinkli, bet sa
vanoriams pagerbti. To 
lauja jų sudėtos aukos.

Jeigu įvairūs veiksniai 
ganizacijos nori telkti 
savo kilniems tikslams,
rinkimini yra kitų būdų ir 
progų. Tai galima atlikti laiš
kais, rinkliavomis gatvėse ir 
kitų renginių metu.

Vasario šešioliktoji yra mū
sų tautos šventė. Ja subana. u 
linti teisės niekas neturi ir jos 
tikroji prasmė turi būti atsta
tyta/6
Kadangi “Draugas“ skleidžia 

frontininkų mintis, tad jie se
kančiais metais, tai privalo 
duoti pavyzdį ir per Vasario 
16-ją daugiau aukų nebe
rinkti.

Seniau ALTo aukų rinkimas 
pavergtos Lietuvos išlaisvini
mui niekam nesukėlė jokių 
abejonių, kad tai yra Vasario 
16-t os p ažen ti n i i nn s. Yp alin
gai mes “Dievo paukšteliai“, 
tarp jų ir J. šoliūnas, buvome 
laimingi, kad pakliuvome į 

LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY
———

MiX ’n MATCH
1 GOLD

Neckchains 
and Bracelets

NeworUsedor 
' Old Broken Jewelry 
Watches, Bracelets, 

Pins, Rings,
Class Rings, Dental Gold ... Any Karat 

Turn įtinto CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money ki The Bank & Draw Interest.

INSTANT
' CASH!

^e^S’0lJs Medals

at 30% SAVINGS

met mes puikiai žinojome, 
kad tai buvo ALTo darbas ir 
p r Vasario 16-ją visi kartu 
tilpome i Marijos Auditoriją ir 
niekas nekėlė jokių abejonių, 
kad nebūtų renkamos audos. 
h LB, nors rengdavo Vaasrio 
16-o> minėjimus, bet pagal šu
drai finą, aukas grąžindavo 
ALTui.

Bet dabar, kada atsirado 
frontininkai, lai jie pasisavino 
rusų metodą, kad sutarčių ga- ‘ 
Įima ir nesilaikyti, o surinktus 
pinigus pasilaikyti sau. Jie gal 
voja, kad ir jie dirba laisvini
mo darbą, dublikuodami AL
To veiklą Washingtone.

Ansčiau skleista 'į-B mintis, 
kad gali kiekvienas laisvai au-‘ 
koli kam nori per Vasario 16- 
ją,aišku, ir LB, kad tik susilp
ninti finansiškai ALTa Bet 
šis procesas pasirodė neveiks
mingas ir gali per ilgai už
trukti. Tad sugalvojo nauju 
metodus, f n n liniukų many

mu, gal bus ’ veiksmingesnis, 
patrijotiškesiifs. Tai per Va
sario l()-ją visai nerinkti pini-J 
gų, nes čia bus jau savanorių: 
šventė. Tad šiuo būdu finan-l 
siškai ALTas bus jau visiškai 
parblokštas ir frontininkai ga
lės kelti džiaugsmo švente, o 

tiltu( galės pa
siųsti pasiuntinį tiesiog į Mas
kvą ir įteikti telegramą^ kad 
ALTas jau nugalėtas ir dau-’ 
giau nebeegzituoja.

Antanas Marma.

ar oi’
aukas.
atiku savo nutiestu

— Aristidas E. Bičiūnas yra 
Chicagos apylinkių Transporta- 
cijos studijų politikos komiteto’ 
vykdomasis direktorius

— Pianistas Vytautas Smeto- j 
na iš Clevelando pakviestas gro- ! 
ti šią vasarą solo partijas su St. I 
Louis ir Toronto simfoniniais 
orkestrais.

— Kovo mėn. 21 d. St. Peters- 
burgo Liet, klubo salėje koncer
tuos Floridos universiteto cho
ras, vedamas dr. Grigsby. Pra
džia 7 vai. vak. St. Petersburgo 
ir apylinkių lietuviai kviečiami 
atsilankyti. Po’ concerto bus po-

i būvis.
— Vitalis Utara, jūrų šaulių 

kuopos sekretorius, gydosi Lo
rdo ligoninėje dr. Kisieliaus

i priežiūroje. Jam buvo padaryta 
Į sunki operacija, bet jis pamažu 

— Kazys Gaižutis išrinktas taisosi.
LKVS Ramovė Clevelando skv^ ’ . /

________________________ j — Viktoras V. Lapačinskas 
į iš Marquette Parko, pratęsda- 
• mas prenumeratą, parėmė Nau-

riaus pirmininku, Jonas Skavi-Hienų leidimą -510 auka. Dėkui.
cius -t vicepirm., Ignas Slankus 
— szkr., Pranas Mainelis — ižd., 
Jonas Citulis — informacijai, 
Jonas Raškauskas — parengi
mams, Juozas šlapelis — vėlia
vininku.

— St. Petersburg© Liet, klubo 
jaunimo tautinių šokių grupė 
“Banga’^savo eilėse turi 22 jau
nuolius. Be to, dabar turi savo 
nuolatinį akordeonistą B. Pakį, 

1 kuris repeticijoms atvažiuoja iš 
Tampos. Grupė, be pasirodymų 
Vasario’ 16-osios minėjime ir 
tarptautiniame festivalyje, va
sario mėn. 15 d. šoko St. Peters
burg Pier, kur žiūrovų buvo šil- 

- lai sutikti. Grupei vadovauja M.
Į Jokubaitytė-Sandargienė.

Į We*t 5K® St, Čile?.**, HL I6S2I « Tfil WA 
Didelir puirinklmAi geroi rfiflet įvairių prekig.

KAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
KARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

JW1 W. Oik st, Ckicxjo, EL iiO62L — TeL WA 11717

- ------------------------------------ --------- --------- --

SUSIVIENULMAS LIETUKŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių traternaltnė ar- 

ganiradja. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metux.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuog 
darbus dirba. \ /

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MHAJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pa grindų.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiaL

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

SLA— kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA jsirašytL

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001 

M7 W. ft. 
Tot HU) 541-M11

I Taip pat dėkui tJj> apylinkės 
tautiečiui, užsisakiusiam Nau
jienas vienerisms metams ir 
įteikusiam penkinę už kalendo- 
rių, bet pavardės prašiusiam ne
skelbti.

— Eufrozina Mikužiūtė, Chi
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkė ir SLA iždininkė, daly
vavo SLA Investavimų komisi
jos posėdžiuose. Ji keletą dienų 
buvo apsistojusi pas visuomenės 
veikėją Bronę Spudienę.

— Bronė- - Spudienė, Wood
haven, N.Y., Lietuvių Darbinin
kų Draugijos pirmininkė ir veik
li visuomenininke, pratęsė pre
numeratą per Naujienų direkto
rę E. Mikužiu te ir įteikė $10 au
ką. Dėkui. Dabar ji išvyko' ke
letui savaičių pas savo seserį 
Mariją Akela, gyvenančią St. Pe
tersburg, Fla.

— Dėkui dr. K. Pautieniui,
PAnrh Fla nž rmnla lij°s 11 iš pilietybės popie-rompano J5eacii, 1 la., uz nuoia- riaį įvairiu valstybės formų pildy-l 

tin informacija ir už nuolatinę mas. Interesantų reikalais lankosi; 
u'valdžios ir savivaldybes įstaigose bei i paramą. konsulatuose. Padeda'sutvarkyti pen-j

Mino 4t. ■.-’Kivi ncčolnoc l-uii kiftia!

— Bronius Bendoraitis, South
Haven, Mich., pratęsdamas pre
numeratą, j

mus atlydėjo £5 auka. Dėkui.
— Dėkui Viktorui šarkai iš Sracinius

Marquette Parko, ilgamečiu! ir asmenų paieškojimai. Be to. išrft-j 
statyt,„inkui. už ankstyva pre. I
numerates pratesima ir už at-
siustą S5 auka. ‘ Į A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC;r *■ i • Evergreen Park, Ill.

HAPPY EASTER

Interesantų reikalais lankosi; 
valdžios ir savivaldybes įstaigose bei i ■ — ■ - ... j
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus! 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare! 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin-' 

_. .... jgiems gauti iš WELFARE ir kitų istai-; 
savo gerus Imkeji- gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo' 

— ’ * gydymo, nemokamo maisto kone-;
les ir kitką. Taip pat paruošia imi-į

dokumentus ir iškvied- ątttrphy’S PARTY RENTALS 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentait

— The Lira Singers, kurioms 
ilgus metus vadovavo muzikė 
Alice Stephens ir dabar yra mu- 
zikalinė direktorė emeritus, ruo
šia koncertą balandžio 11 d'eną 
8 vai. vak. Marijos aukšt. mo
kyklos srdėje.

I . *
i —SLA 134-tcs Moterų kluopos 
! susirinkimas įvyks šeštadienį, 
I kovo 14 d., 12 vai., Chicago Sav
ings bendrovės patalpose, 6201 
S. Western Ave., Chicagoje. Vi
ses narės kviečiamos dalyvauti. 
Po susirinkimo bus vaišės. V-ba

Namai, Žsmi — Pardavimui 
R£AL ESTATE FOR SALI

Mamai, 2am* — Pirdavlmei 
REAL ESTAT® FOR SALI

— Zarasiškiu klubo narių su
sirinkimas šaukiamas sekma
dienį, kovo 15 d., 2 vai. popiet 
Vyčių salėje, 2155 W. 17th St. 
Nariai prašomi susirinkti laiku. 
Beikės apsvarstyti klubo pava
sarinio banketo ruesos reikalus.; 
Banketas įvyks balandžio 25 d. • 
Vyčių salėje. Klubo Valdyba j

— Pakilus susidomėjimui Ma
žąja Lietuva, jos pažinimui daug 
padės 6 plačios studijos prof. M. 
Brako paruoštoje 304 puslapių 
LITHUANIA MINOR knygoje 
su 50-čių žemėlapių. Kaina $15, 
su 50-čiu žemėlapių. Kaina $15, 
persiuntimui pridėti 81c. Kreip
tis į knygų platintojus arba lei
dėją -— Lithuanian Research 
Institute, Ine., 149-31 120th St., 
So. Ozone Park, NY 11420. (Pr.)

— VERTINGIAUSIA DOVA
NA — lietuvio dailininko meno ! 
kūrinys. ČIURLIONIO G ALE- 
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, III. Telefonas — Mid
land. Savings darbo valandomis j 
254-4470, kitu laiku 434-6155. !

— Viktoras Šimaitis pildo j
INCOME TAX Šimaitis Piealtyj
Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street, j REAL ESTAT£ _ 0UT 0F T0WN 
Darbo valandos kasdien nuo į Namai/ žemė _ už miesto riby 
10 vai. ryto. Tol.: 436-7878 arba j 
763-0337. (Pr.) į

I

Į 2 butų, 6 metų senumo mūrinį
avaVsSW.sm.v.’av.'av.w namą su baldais, 2 mašinų gar.

Pensijos ir kompensacijos iš Voki e-}

Ul aauieuų. u/. <c >
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip-
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Income Tax Service
3259 SOUTH HALSTED STREET 

(Trečias aukštas, įėjimas iš fronto)
CHICAGO, ILLINOIS 60608

Tel. 225-8275
W»Wb1mVwVsWASV«VmVmW«% ’

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’5 
išleista knyga su legališkomis ’ 
formomis.

Knyga su formomis gauna-*
ma Naujienų administracijoje. Groun^s^lm^W^^lL-Wis'^te 
1739 South Halsted St, Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

ir

Juozo Šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

GERAS. BET NEVISIŠKAI

Danguolė išmetė pirmuosius 
dančiukus ir išaugo antrieji. Sy
kį susimąsčiusi ji pasakė moti
nai: “Mamyte, ar ne tiesa, kad 
Dievas žmogui duoda dantis du
kart, bet jei jis ir antruosius iš
meta. tai jau turi pats naujus 
nusipirkti?”

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
7EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSMOKĖJIMAIS. į 

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
22’2 W. term ak Road Chicago, III Td. Virgiui* 7-774į

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 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 Dar-

, duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

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

SAVININKAS PARDUODA

Informacijoms rašyti:

108 McMahon Dr.
Hot Springs, AR 71901
Tel.: (501) 623-2891

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Party - Banquet & Conven
tion Equipment.

3114 W. 95th Street
423-1810

DO DROP SEWERAGE 4
j $5 discount on repairs with this ad.

Catch basins cleaned, nodded or re
paired. Sinks, tubs, toilets opened 

. or no charge. Plumbing repair.
SEWER PROBLEMS?

Radio dispatcher — minutes from 
your home. 30 years experience.

3459 N. Kostner 
588-1015

DEALERS WANTED 
FOR WILMOT FAIR

‘ Opening Memorial Day weekend 
May 23-24 at Kenosha County Fair _ * _ _ .. . .1. TTY* _ _ A.
\J1VUI1U5, *».*. tt -v. —.t.

Line near Great America. Equidistant 
Chicago, Milwaukee Resort Recreation 
Area — indoors, outdoors weekend 
dates thru October.i

’ (312) 835-1761 or write: P.O. Box 62, 
Hubbard Woods, IL 60093

SHOPPING? DROP IN!!!
NEW ARCHVIEW RESTAURANT 

3840 S. Archer Ave. 
254-4862

OPEN 24 HOURS 
“HAPPY EASTER”

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave. 
(312) 776-8700

LIGA IR ČEKIS

— tekis, kurį frian davėte, 
sugrįžo. nes banke nebuvo pa
dengimo. ..

— Daktare, mino liga taip
gi grįžo...

|S — Naujienoj Chicago, 8, DL Thursday, March 12, 1981
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ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING i 
® Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. e Staliaus darbai,,ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NG1S CONSTRUCTION 
7152 So. K*dzie Avenus 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
'LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybė® 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 West 6<Hh Street 
Tai. Republic 7-1941

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5930

H. ĮIMTUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICI 
<259 S. piewood. Tel. 254-7451 
Taip pet daromi vertimel, giminiu 5 
Iškvietimai, piJdomi pilietybes pre- j 

iymai ir kitokį blenkil.

0ME0WNERSPOUCT
F. Z4pcli*, Agent 
1208'/i W. 95th St 
Ev.rj. F»rk, 111, 
€0642, - 424-8654

- -------------------------- —%
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tor 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandcx: nuo 9 vii ryte 
Ltei 6 vai vak. šeštadieni nuo 

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

Tai 776-5162 arba 776-5161
2649 Weat 63rd Street

Chicago, E]. 60629




