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JARUZELSKIS RYŽOSI SUSTABDYTI STREI!
METINĖN B ALFO KONFERENCIJON 

j: ■ SUVAŽIAVO APIE 100 ATSTOVŲ 
1 f ~ MARIJA RUDIENĖJ IR VĖL IšiRKKT A B ALFO 
</ “ - V-BOS PIRMININKE, VISKAS ĖJO SKLANDŽIAI 
? v .............  ' -...... . ' ~ "
•'! DETROITAS, Mich. — Meti;

1 nė' BALFo -konferencija’ vyko
■ Detroite spalio 24--ir 25 dieno

mis. Konferencija skaboma spt 
-- -minga-,- -nes jdje- dalyvavo apie 

šimtas- atstovų,- atvykusių iš 
įvairių- 'lietuvių kultini jų, - jpse 
įs teigtų - ir -vokiančių ; ALFo 
įkyrių.--Vien tš .-Ėhicagos‘ tnivp . - W ' w’l

nedidės-surdevežimį ir Jąntiih’ J 
jgai nuvažiav-o ;iT grįžti.1 į į- - 
! ^-ikenfęrenęiją- buvo-’ ątvykęs 
ųirel. Lrudas -Tulaba.- Laikė mi-

< ..šias ir suvažiavusius- atstovus 
.pfalaiinino:-Prelatas^rengįąsi at-

- - -vykti į-Chicagą;-ąpsistiasiąs'pas 
marijonus. - Jis- rengiasi grįžti- į' 

tjktai lapkričio :4 di«X^- - 
. .’.suvažiavimą; buvo- 

iątvykęs., ir mokslininikas^ Kazys 
Ėringfs. Jis' skaitė paskaitą ąpie 
nuotąikas pavergtęHe žjętųvojer 
®riogis n^sęgĮąi. fal^ėgcf .^4^

—-vergtoš-Lietu vojį Apd^E jp'žinios- 
bŪv^ .įdomitisL / . ,????! Z’

-Detrciit-iečiai- baltininkai- labai 
gražiai -priėmė atvykusius BĄL- 
Fo.iatštovuš, juds--maitino; vai-

- ; PAPANDREOU TARSIS
- - SU JAV DĖL BAZIŲ

ATĖNAI, Graikija.— Andrėas. 
Papandreou prisipažįsta, kad 
rinkiminės kampanijos metu jis 
prižadėjo" Amerikos laivyno ba
zes Graikijoj panaikinti, bef da: 

t- ~ ’ ,:i 'bar klausima reikia rimtai per-zrtvykę ^ atstovų.-Jje-nusamde, svars^[L - -

Jeigu bazės reikalingos .Grai
kijos apsaugai, kad priešai ne- į 
galėtų įsistiprinti Graikijoj, tai ■ 
negalima tų’ bazių atsikratyti. 
Visi prisimena, kaip Graikijoje Į 
bandę įsigalėti komunistai, bet į 
jie buvo įveikti. Bet Ameriką’ 
turi pripažinti, kad Graikija yrą;: 
savarankiška valstybė, turinti 
pilną teisę pati tvarkyti savo rei- 
Įkalus. “Turime su amerikiečiais 
tartis, bet čia nenorim pasakyti, 
kad mes įsakysim amerikiečiams

&•
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Senatorius Charles Percy nori, kad-Atlanto lai varas, būtų leista naudotis Didžiųjų, ežerų van
denimis dar pora mėnesių. Didieji transporto’ laivai- gali .laisvai pasiekti ..Chicagą ir kilus 

. - • Vidurvakarių-uostui. ik-i= lapkričio mėn. pabaigos, j ‘
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apil^^^rįų^. Libijoje. M^yįeH 
MSžtiabbLišŲ&<>mos^;buVo’’ pą< 
kyięštąs aą^.hgtoną p^iįa- 
runajpiš', t>ė.t\ne - todėl; k'ąd jLįtH- 
jOS; yaftlžitis atšįpvaį jam jnitų 
grąšiįiei..jpą. ^valdŽžb^ji eigė 
žinją“^a(£:pčieš RžBb* kašr nors

'tąrp. įąbiejų Ųyąlsty-' 
bi ų' jsftrik kai. Ų,ib'ij cs
du lėkHv^-ski^ftiesiai j JAV 
lėktuvnešį. Jiems buvo pasak y-: 
ta, kad itėn neskristų. Kai lakū
nai atidarė ugnį prieš JAV Įėk- 
tuyus; tai; tie ,dtf Libijos lėktų-- 
vai buvo numuši i. " i-v.

^Rąbb yra^žyčfų kilmės libera
las. Pb toiihcidehto'jis nejaukiai 
jautėsi. Jis' Vargu ar norėtų da
bar grįžti į Libiją.

1 RUSAI NAUJOKUS 
GERAI ĄPKUL1A

WASHINGTON, D.C.— Kiril 
Podrabinek, tarnavęs Sovietų 
armijoje, tvirtina, kad naujo
kai, paimti Sovietų armijon, pir-’

A. Papandreou. >

DAR NEPASIBAIGĖ ORO 
KONTROLIERIŲ BYLA

WASHINGTON, DC. — Pre- 
zidentągA'Reagan atleido visus 

. str eil^djančitis/ lėk tu vų^^į-trp- 
- lieriusi- -Jie -buvo- pas;j-yzę gaut j; 
-dar^dėsnes-ai^a^dabargaurjb 
-po- $.4Q$00 ir-daugiau į metus) 
ir■ išiider^i įvairiau jWHvilegijas, 
bet-, -pągail^usitarimą',~jie rietu-; 
rėjų, teisės .^treik&^?-;- -

Jie padavė-prezidentą ir vy- 
-ria-usybę. į •'tęišrhą.^ -Vyriausybė, 
,esąj -netūrpiti - teisės - visų taip 
staiga.-šajjftti. 'Prisiekusių teis
mas įdavė iki pirmadienio 4 vai. 

„po pietų, paruošti atšakynius 
abiem pusėm. .

Jeigu prezidentas, pralaimėtų, 
tai jis eitų į aukštesnę instan
ciją, Jis yra įsitikinęs, kad oro 
kontrolieriai,, stodami dirbti pa
sirašę, kad nestreikuosią, neturi 
teisės to' savo pažado laužyti. 
PrezidentaS'tikisi laimėti.

SIEKTI TAIKOS, PASTOVUMO
IZRAELIO IR EGIPTO MINTSTERIAI PRADĖJO PASITA

RIMUS DAVID STOVYKLOS NUTARIMAMS VYKDYTI

J^ęĄY^yAS, Izraelis.— Pįr- 
prasidėjo Izraelio ir 

Egipto taikos, pasitarimai D.ą- 
vid stovyklos, nutarimams vyk
dyti, — pareiškė Egipto delega
cijos pirmininkas Kemal Hasan 
Ali. . ■

• - Izraelio premj eras - Beginąs 
keliais- atvejais būtų — galėjęs 
baigti taikos sutartį su egiptie
čiais, bet jis- niekad nerasdavo 
tinkamo laiko; Beginąs, atidėlid- 
damąs reikalo išsprendimą, no
rėjo pasisavinti karo metu pa
grobtas Jordanijos žemes.

Dabar atrodo, kad Beginąs jau 
yra pasiryžęs siekti taikos ir 
atsisakyti nuo pagrobtų žemių. 
Sadato mirtis pagreitino reikalą 
įgyvendinti taiką. Ministeris Sa
ron siūlo duoti didelę autono-

LABAI LĖTAI, BET 
KAINOS KRINTA

NEW YORK, N.Y.— Lunderg Į 
Survey jau kelinti metai ati
džiai’seka gazolino kainas. Dan 
Lundberg sekmadienį pareiškė, 
kad per paskutines dvi savaites 
visame krašte gazolino kainos 
sumažėjo, kai kur nst 17 centų. 
Anksčiau gazolino galohas kai-

mais^piėtžųs yra’ mušami, apva- Į navo $1.33, o praeitą sekmadienį

Vienur gali būti kelis centus 
daugiau ar mažiau, bet, bendrai 
paėmus, kaina-nukrito 17 centų. 
Paskelbti skaičiai rodo, kad ga
zolino’ kainos mažėja.

giami,. praranda drabužius, pi- galonas jau kainavo $1.16. 
nigus ir kitus dalykus. Juos mu
ša antruosius metus .tarnaujan
tieji kariai,puskarininkiai,' sava- į 
noriai jr Vyresnieji! Karo vado
vybė. tai toleruoja sąmoningai, 
kad kariai, vyresniųjų bijotų ir

— S.neoriusAlan Dixon sten
giasi užsienio pirklius vilioti 
į Illinois valstiją.

Is

KARIU INTERVENCIJA
Dalinga

WASHINGTON, D C. — 
Europos grįžęs krašto ■ apsaugos
.;ekretorįus Caspar Weinberger 
dudijavo Lenkijos padėtį ir ga-, 
’mas išvadas.

Weinberger nenorėtų, kąd len
kų kariams reikėtų kištis į’Len- 
kijc’s. vidaus reikalus. Visiems 

. . , i būtų daug naudingiau, jeigu- 
pos-valstybės-praeitą-sekmadie-j karjaim nereik^ k-^is j strci

► * ------- I ----------- j

; kus, bet atrodo, kad be to ne
apsieis.

Reikia tikėtis, kad jei lenkai 
negalės apsieiti bė karių inter
vencijos, vis tiek taip susival
dytų, kad apsieitų be kraujo 

(praliejimo. Įsikišus lenkų ka
riams, gali įsikišti ir Sovietų ar
mija. Tada jau būtų sunkiau iš
nagrinėti visą lenkų klausimą, 
samprotauja Weinberger is.

I
i 
t

EUROPIEČIAI NENORI j 
ATOMINIO KARO

BRIUSELIS,. Belgija-. — Ne | 
tiktai belgai, bet ir kitos Euro- į

KALENDORĖLIS
\ • z ‘ ' i

■ Spalio 27: Florencijus, Ramo
jus, Džiugailė, Eibutas, Kent- 
minė?'. * »
^Saiiė'teka 6:16, leidžiasi 4:52.

Oraa-d^besuotąs, yėsų<.' :

niekad negalvotų, apie pasiprie
šinimą arba įsakymų nepildymą. 
Rusai taip elgiasi sn pačiais ru
sais, o. dar aršiau yra okupuotų 
kraštų jaunimui, paimtam į So
vietų karo jėgas.

Podrabinek tarnavo Sovietų 
pulke, stovėjusiame Turkmėni
joj, nud 1974 iki 1976 metų.

BANDO SUPIUDYTI 
ŽYDUS SU EGIPTIEČIAIS

NEW YORK, N Y. — Praeitą 
savaitę buvo išsprogdintas Egip
to turizmo biuras. Padėtą bom
ba išdaužė visus didelius langus 
ir sugadiso biuro mašinas bei 
dokumentus. Niekas nebuvo su
žeistas. Bet iki šio meto niekas 
nežino, kas tą įstaigą išsprog
dino.

Sekmadienio vakarą vienas 
nepažįstamas žmogus pašaukė 
United Air Lines agentūrą ir 
pasakė, kad jis esąs Izraelio ap
saugos atstovas ir kad jis iš
sprogdino ta Egipto kelionių 
biurą. Pridėjo, kad David sto
vyklos nutarimai neturėtų būti 
-ykdomi, nes jie privers žydus 
atiduoti dalį senų žydų žemių

Izraelio apsaugos organizaci
ja pranešė, kad tai esanti pro
vokacija. Izraelio apsaugos or
ganizacija Egipto turizmo ištai
gos nesprogdinusi ir nieko bend
ro su tuo neturinti.

nį žygiavo Belgijos. sOsLinės gst-i 
vėmis ir protestavo prieš Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos pasi
ruošimus atominiam karui. So
vietų Sąjunga -Rytų Europoje 
turi 250 įtaisytų atominių ra
ketų.

Iki šio’ meto Vakarų Vokieti
joje buvo reikalaujama, kad 
JAV išvežtų iš Vokietijos visas 
savo atomines bombas. Tuo tar
pu praeito sekmadienio de
monstracijose buvo, reikalauja
ma, kad ir So’vietų Sąjunga iš
vežtų visas savo atomines bom
bas iš Rytų Europos.

Belgijos sostinėje buvo 200

KAREIVIAI PRIŽIŪRI TVARKĄ 
VISUOSE DIDESNIUOSE MIESTUOSE
JARUZELSKIUI TIEK ĮGRISO STREIKAI, KAD JIS SUĖMĖ

IR ATIDAVĖ TEISMUI <S ĮTAKINGESNIUS VADUS

VARŠUVA, Lenkija. — Prem
jeras Jaruzelski pirmadienio ry
tą pranešė lenkams, kad jis pa
siryžęs -sustabdyti visus bepras
mius streikus. Solidarumo unija 
ruošėsi paskelbti vienos valan
dos streiką trečiadienį visoje 
Lenkijoje, tai premjeras norėjo 
juos perspėti, kad jis imsis prie
monių tva-kai palaikyti.

Jaruzelski priėjo išvados, kad 
tokie streikai nereikalingi.. Pra-’ 
eitą savaitę buvo kai kur paruoš 
tas įspėjamasis vihoš vąląhdcs 
streikas, o trečiadienį jis turėjo 
būti paskelbtas visoję-Lenkijoje. 
Streikuojantieji lenkai nenori, 
kad vyriausybė trukdytų maisto 
pristatymą. Atrodo, kad vyriau
sybė dar turi maisto atsarga 
sandėliuose.

Premjeras aiškina-, -kad - jeigt 
darbininkai „^tręikųoją, tai ’ be 
gąfį^m'ąistp ątyežtv^plidferunięL 
unijos vadovybė Bnvd.pf'izadeju* 
si be reikalo nestreikuoti, be 
dabar be streikų negali, apsieiti.

Jaruzelskis sutiko • tartis g- 
Solidartimo unijos žmb'nėmif 
kelis jų priimti į valdžią. BIo 
giausia,Ėkad Solidarumo unijų 
atsfųyij’ tarpe,reiškiasi nesutik: 
mas. ijr pats Valensa -pasisak 
prHŠ? paskelbimą unijos valdy 
boš nedrganizuolu streikų^

S-. 'Premjeras apramins 
maištaujančius v '

Eyeinjeras . Jaruzelskis - taro* 
su komunistais ir su Solidarum, 
unijbs -atstovais. Jis manė, ka 
iaikyŠš įšušitarimų ir neslrc; 
kuoš, bet taip nėra. Kai kuri 
mesdami darbą tuojau kaltina 
vyriausybę, kad ji nesiima rei 
ki amų* priemonių, kada-iš tik-

rųjų vyriausybė dar neturėjo 
galimybės naujai susidariusią 
padėtį nu •ugniai aptarti. .-

Tada premjeras nutarė -imtis 
priemonių prieš maištaujančius. 
Jis yra įsitikinęs, kad streikai 
nieko nepadės suirusiam krašto 
ūkiui atstatyti. Jis yra karys. 
Paskutinius metus yra Lenkijos 
krašto apsaugos ministeris..’Jis 
sukvietė apylinkių vadus, išdės
tė galimas nuotaikas ir įsakė 
paruošti karius streikuojantiems 
suvaldyti.

Dabar jis jau turi paruošęs 
pakankamą karių kieki, kurie 
gali eiti militarinės policijos pa
reigas. Pirmadienio’ rytą jis pra
nešė visiems Lenkijos gyvento
jams, kad Lenkijoje negali būti 
streikų. .Jis pasiuntė karius į’ 
2,030 miestų ir miestelių, kad 
palaikytų tvarką. --

•? Pirmadienio; rytą-- lenkai nu
stebo, pamatę karius visose di
lesniuose miestuose. Kariai pa
siryžę’ palaikyti tyarką.; Lenkai 
.iąjj^kad visa tai kainuoja pini
gų 3r kad nauji streikai padė
ties nepagerins. ...

A. YOUNG IR S. MARCUS
' DEBATUOJA

mbasad orius. J ung L Ta u tose 
Andrew Young ir buvęs valsti
jos? legislatorius Sidney Marcus 
Jraeilą sekmadieni turėjo vie
šus debatus įvairiais miesto ad- 
ninistracijc's klausimais. Abu 

Tandidatuoja į Atlantos mero 
nareigas. Gyventojai šiandien, 
antradienį, rinkimuose duos sa
vo balsą už kurį jie galvoja, kad 
bus tinkamesnis meras.

— Pirmadienį aukso 
kainavo $433.

uncija

MONDALE KRITIKUOJA 
PREZ. REAGANĄ

WASHINGTON, D.C. — Wal
ter F. Mondale, šiuo metu įta- 

X>elgųu5 susuueje uuvO — j kingiausias Demokratu parlijoS 
tūkst. demonstrantų. Belgai pir- narys> par£iškė kad yrez> Rea. 

., ganas pakėlė mokesčius pasko
loms, padidino infliaciją, sustab
dė namų statybą... Prezidentas 
kartoja, kad jo sistema nugalės 

j infliaciją, Ik-t kiekvieną dieną 
ekonb„.in-ai reikalai blogėja.

Mondale tvirtina, kad gražūs 
prez. Reagano žodžiai nepage
rins krašto ūkio. Jis jau porą 
kartų tvirtino, kad krašto ūkio 
reikalai jau pradeda gerėti,, bet 
iki šio meto jo’ pranašavimai ne
išsipildė. Mondale mano, kad 
ir ateityje prez. Reagano prana
šavimai nsišsipildys. '

mieji pareikalavo, kad visos So
viet ųraketos būtų išvežtc’s iš 
visos Rytų Europos, ir kad JAV 
taip pat ištrauktų savo atomi
nius ginklus iš Vakarų Europos. 
Paryžiuje demonstravo 50,000 
prancūzų, pasisakiusių prieš ru
sų ir amerikiečių atominius i 
ginklus.

MEKSIKOS SOSTINĖJE 
DREBĖJO ŽEMĖ

MEKSIKA, sostinė. — Sek
madienį Meksikos sostinės prie
miestyje žemės drebėjimas už
mušė 3 žmones ir 28 sunkiai 
sužeidė. Nukentėjo visa pietva
karių sostinės dalis.

Drebėjimas nusitęsė apie tris 
minutes, ir protarpiais labai 
stiprus. Prieš penkerius metus 
toje pačioje srityje įvyko žemės 
drebėjimas. Drebėjimo epicent
ras buvo Ramiajame vadenync, 
apie 300 mylių nuo sostinės. 
Richterio skalėje rodė 6.5 stip
rumo, kas reiškia, kad galėjo 
padaryti nemaža nuostolių.

— Belgijoje buvo suruošta di
delė demonstračįja prieš JAV ir t 
Sovietų Sąjungos ruošiamus ato-1 
rainius ginklus. Belgai pirmieji 
protestavo prieš Sovietų atomi
nius ginklus Rytų Europoje.

— Atlantos mieste, Ga, kan
didatuojantis į merus A. Young 
kaltino’ savo oponentą Sidney- 
Marcus, kad jis nori valdyti juo
dukus ir jiems pataikaus.

Amerikietis Peter H. Hackett trečiuoju užlipo ant Eve
restu viršūnės praeitą šeštadienį. Hack tt yra kilęs iš 
Aliaskos. Jis studijuoja mediciną ir tyrinėja šalčio įtaką 

žmogaus organizmui.

z> /r



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

X---------------------------------------------------------- - ---------------

DU SVEIKATOS PAMATŲ 
GRIOVIKAI

Tabako rūkymas ir kavos gėrimas kerta 
šaką, ant kurios laikosi mūsų sveikata.

(Mediciniška tiesa)
Pakeltas kraujospūdis ir cuk- tabako kenksmingumą iš rūkan- 

raldgė yra du mūsų sveikatos ciųjų išvaizdos ir apsiėjdmd-lai- 
duobkasiai. Tos dvi negerovės kysenos.
sukelia žmogaus kūną naikinan
čias negeroves (degenerative ? 
diseases). Priedui prie tų dviejų! 
stiprių negerovių įkandin ateina ; 
mūsų sveikatą griauti dar du 
sveikatos pamatų griovikai — 

-tai tabako’ rūkymas ir kavos gė
rimas. Susipažinkime iš arčiau 
su tais dviem mūsų sveikatos 
priešais.

Rūkymo žala

Tiek daug yra prirašyta apie 
rūkymo žalą, kad nesinori nė 
raidės daugiau tuo reikalu ra
šyti. Bet mūsiškiai vis toliau 

. smalinas ir savo sveikata alina. 
Todėl priminsime dar kartą 
'saviškiams, kad bent vienas jų 
liautųsi save žudęs tabaku. Da
bar kreipsime dėmesį į tabako 
žalą, sukeliant naikinančias ne
geroves (degenerative diseases). 
Mat, turėti ar neturėti naikinan
čią kūną negerovę yra tas pats, 
kas veikai gyventi, ar gyvu la-

,.vcnu ant šios žemės rastis.

žmonės rūpinosi kaip tabakas 
kenkia sveikatai jau nuo seniai, 
nuo Kolumbo laikų, kai jis su

- palydovais iš Amerikos indėnų 
atvežė tabaką Europon, Taba
kas buvo kaltinamas pakenki
mu, plaučiams jau nuo senų lai
kų. Nėra tų laikų statistikos da
vinių, mat, tada sprendė apie

r

Blogis šuoliais skverbiasi 
mūsų tarpan

Jau 1900 metais kramtomojo 
rūkomo pypkėse tabako kie

kis šiame krašte buvo pakilęs 
iki keturių (1) svarų kramto
mojo ir pustrečio (2 Vii) svaro 
rūkomojo per metus. Cigarečių 
rūkymas pakilo iki 140 cigare
čių asmeniui metams. Gi, kapai 
metų (1961 m.) praėjus, šiame 
krašte žmogui per metus ciga
rečių reikėjo keturių tūkstančių 
(1.000).

Karlu su tabako sunaudojimo 
augimu, augo ir žmonių ligos. 
Žmonės ėmė mirti nuo širdies 
ligų, plaučių vėžio ir jų išsiplė
timo (emphysema) ir kitų ne
gerovių pasibaisėtinai gausiai.' 
Nežiūrint, kad nuo seno šiaip 
žmonės ir profesionalai tikėjo, 
kad rūkymas kenkia sveikatai, 
tik 1964 m. Surgeon General 
(vyriausias šio krašto gydyto
jas) pranešė viešai (Public 
Health Service Bub^e^tion 
Number 1103). kad * cigarečių 
rūkymas kenkia sveikatai.

Tuo .būdu dabar medicina vie
šai ir nsam j laik&i cfpkumėstuo- 
tai tvirtina, kad tabako rūkymas 
sukelia tūkstančius mirčių kas
met šiame krašte. Nuo to laiko 
cigarečių rūkvino garsinimas te-

®a

Tolumoje matyti Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

gu nerūkanheji.
Širdies ligomis susirgimai 

nėra tokie dideli. Rūkoriai rrrirš- 
la nuo širdies kraujagyslių Mgų 
^„coronaries) tik septyniasde
šimt procentais (7&$ū> dažniau, 
palyginus- su nerūkančiaisiais. 

; Kadangi labai daug žmonių ir, 
nerūkančių (dėl kitų priežasčių, 
Sakysim, cukraligės, pakelto 
kraujospūdžio, jiernebaūs krau
jo. ..) miršta širdies- kraujagys
lių rigo'mis — todėl rūkoriai to
kių mirčių apturi labai daug, 

’ daugiau negu nuo plaučių vėžio.

'taigi, cigaretės daro didžiau- 
•šią žalą širdies kraujagyslėms. 
. Bar- čia dvi naikinančios kūnų 
ligos pagausėję dėl rūkymo; tai 
arteriosklerozė ir pakeltas kraū 
jospūdis. Jomis rūkantieji mirš
ta 50% gausiau, palyginus 

rūkančiųjų tarpe {nerūkančiaisiais,
N erūkymasĮyra žmogui 

palaima

levizijoje yra uždraustas ir pa
reikalauta, kad ant kiekvieno* 
cigarečių pakelio būtų įrašytas’ 
perspėjamas, kad cigarečių rū
kymas yra pavojingas sveikatai 
(Warning: The Surgeon Gen- 
neral Has Determined That Cig- 
aret le Smcrking Is Dangerous 
lo Yotrr Health).

r
fsrnintmgann rodos, turėtų to 

pakakti; jis nė nepažiūrėtų ci
garetės pusėn. Bet kur tauT 
Žmonės sava sveikata susirūpi
na tik tada, kai ją neatitaisomai- 
praranda. Todėl mes nebūkime 
tokių eilėse h' pradėkime tikrai 
lietuviškai gyventi. Mes mokyki
mės iš kitų nelaimės. O ji štai, 
kokia.

su

ros srityje darbininkais. Jų bu- 
>vo tirta du tūkstančiai (2.000). 
:Jų tarpe širdies ligų padažnėji- 
.mas buvo siejamas su jų kavos 
; gėrimu. Nustebo daugelis žmo
nių, pirmą kartą išgirdę tokį, 

■kavos apkaltinimą. Kai kurie, 
į žinoma, netikėjo tokiems 
jBiams, jie toliau kava ardė 
\ sveikatą. Mat, Įpratimas 
antras prigimimas.

Vėliau tyrinėtojas Oscar 
kelson su savo talkininkais įro
dė, kad kava keičia žmogaus 7 O
kūne cukraus sunaudojimą, 
žmonės, gerdami kavą, dažniau 

j sunegaluoja cukrine liga. Tas 
r tyrinėtojas reikalavo, ragino ki
lus tyrinėtojus atkreipti dėmesį 
į kavos žalą.

Tyrinėtdjaš Samuel Bellet 
1968 metais įrodė, kad kavos 
gėrikams pagausėja laisvų rie
balinių rūgščių (free fatty 
acids) kiekis jU kraujuje. 0 jau 
mes beveik visi žinome, kad per-

tyri- 
savo 
yra

Jan-

KELIOS MINTYS VLIKO SEIMO PROGA
(Tęsinys)

O.
Tačiau yadt^vavimas yra vi

suomet ir pareiga, ir privilegi
ja. Jis negali būti arba vienas 
"arba kitas. Vadovavimo pareiga 
be los kilnios ir švelnios aplin
kos ir impulsų, kuriuos nuola
tos teikia vadovavimo privile
gijos, netrukus tampa nepake
liama našta. .Vadovavimo privi
legija be pareigos pojūčio ne
trunka virsti tuščiavidure veik
la, be krypties ir užmojo.

Vadovauti, tada, visų pirmiau
sia reiškia niekad nenustoti to- 
bmėjus ir tarnavus vadovauja
mos organizacijos ar instituci
jos gerinusiems interesams. VLI- 

atveju toks tarnavimas turi 
reikštis nenustojančiu darbu gi
nant pavergtos Lietuvos intere
sus. Praktiškai tai turi reikštis 
dar ir bandant spręsti -kai kurias 
sprendinio laukiančias proble
mas.

Pirmoji' problema kaip tik ir 
yra santykiai su Lietuvių Bend
ruomene. Nežiūrint pastarosios 
pretenziją ir jos kai kurių va- 

■ dovų bei prasikišusių aktyvistų 
išpuolių ar ambicijų, LB yra 
jau įsipilietinusi ir atlieka tam 
tikrą, kai kur net labai svarbų 
ir teigiamą vaidmenį. Jei nega
lima su ja sutarti visais klausi
mais, reikėtų sutarti kai kuriais. 
VLIKo' prestižas nuo to nenu
kentės.' Naudos bendram reika
lui bus. To gi siekiam visi.

Vienybė nėra pati didžiausioji 
vertybė. Bet puoselėjimas išsi
skyrimo ir vienybės sąmoningas

nūs darbus bent kelis metus j 
priekį, o jų organizavimas pati
kintų ne tik jų atlikimą, bet ir 
kitų gyvų visuomenės jėgų įjun
gimą į .bendrą darbą.

Gal jau atėjo laikas VLIKui 
ne tik daugiau susidomėti sub- 
sidijariteto principu, bet ir jo 
pritaikymo savo veikloj. Man 
atrodo, kad jo daugiau laikantis 
ir dalinantis darbu su kitomis 
institucijomis VLIKas greičiau
siai galėtų išspręsti ir anas pai
nias vadovavimo problemas, ku
rios kai kuriuos -žmones ir jų 
sambūrius veda į akligatvius.

Gal šis artėjantis VLIKo sei
mas galėtų būti pradžia tokio 
ne revoliucinio, bet prasmingai 
kitokio žvilgsnio į vadovavime 
problemą ir VLLKc^LB-sąveiką. 
Toks naujesnis žvilgsnis gal bū
tų šūvis, kuriuo VLIKas galėtų 
nušauti kelis sunkiai sugaudo
mus išeivijos “zuikius”.

Rikiuoju čia ir kitą iš VLIKo 
laukiamą, bet dar nesulauktą 
darbą. Tai pavergtosios Lietuvos 
politinės analizės. Gauname iš 
pavergtosios Lietuvos nemažai 
rašytinės medžiagos, pogrindžio 
spausdinių. Lengva gauti komu
nistinės literatūros. Yra ir žodi
nės informacijos, arba bent ga
lėtų būti (pokalbiai su atvažia
vusiais ar tėvynėje buvusiais

džiagos. Tik gaila, ĮiąeTyžaĮ mąr 
žai jos analizė§,į^hėsa,'Vardyk 
RemeikiąjĮĮfifar vienas kitas .yrą

; vengimas nėra, jokia doryfeėnr*: darbų.
‘tBlts 'elgesys Į dorybės laipsnį 
nėkeltirias.

jėįrbel pasigendu-.'^^fe^® 
■** ’ACįj 

Sakykim, kad ir toks dabar
tinis pavergtų lietuvių politinis 
spektras. Koks jis? Koks jo 
ideoio'ginis pokreipis? Gal jo
kio? Koks pavergtųjų žvilgsnis 
į politines partijas: laisvoje Lie
tuvoje, išeivijoje, ateities Lietu
voje? Kaip žiūrima į demokra
tiją? Suprantama, kad tai ne
lengvas darbas, gal iš viso sun
kiai Įmanomas, bet bandyti rei
kia būtinai, jei jau ne dėl ko 
kito, lai dėl trijų priežasčių.

Pirma, ne vienas VLIKcf gai- 
niotojas ir gnaibytojas jau tiek 
toli nuėjo, kad net vedamuo
siuose tarė, esą, pogrindžio va
dovybė apie VLIKą nenorinti 
girdėti, o lietuviai net nežino 
kas tas VLIKas esąs. (Sunku 
patikėti, kad tas laikraštis su 
pogrindžio vadovybe, jei tokia 
yra, pasikeičia informacijomis 

(Nukelta Į šeštą puslapi),

• Mano gaiva būtų labai gera, 
kad VLIKas atsimintų ir stip
riau praktikuotų planavimo, oT- 
ganiazvimo ir vadovavimo funk
cijas. Arą girtina, kad VLIKas 
pAts bando atlikti daug su Lie
tuvos laisvinimu susijusių dar- 
oų. Ir atlieka. Bet gal būtų kiek 
prasmingiau ir produktingiau 
(ilgesnėje perspektyvoje), o gal 
liet ir padėtų kai kurias proble
mas išspręsti, jei VLIKas, vie-

Tūkstantis kartų blogiau rūkan
čiajam negu nerūkančiajam

Gigareles
plaučių vėžys yra tūkstantį pro
centų dažnesnis sVėčias, paly- ( ,■ 
ginus su nerūkančiaisiais. O tas 
vėžys reiškia mirtį. Taigi, rū
koriai miršta nuo plaučių vėžio į . . • i . - -
tūkstantį procentų dažniau, ne- j ^es išvengiama padidinto mir-j Gau tas pats tyrinėtojas Bellet 

tingumo- širdies ligomis ir kūną susekė (1972 metais), kad ka- 
naikinančiomis negalėmis. Ne- i- voje esąs kofeinas (caffeine) 
žiūrint tų kūną- naikinančių ligų, [tiesiai veda prie tokio- širdies 
rūkymas yra taip baisiai žaliu- Į stovio, kad širdis ima drebėti.

I gas sveikatai, kad NERŪKĄ’-1 Dėl tokios jos drebėjimo (.pulso-r 
IMAS YRA BŪTINAS GEROSJ netvarkos) gaunasi širdies a ta- ?tou Vaniles vienas viską atlikti, 
I 4 _ ____________________ • r *** • • • ■ *** L x w I r\ w n _

* V 1 y 1 JLX-L X JL x . ■ -' - » » - *. xvx-x^x. j ;a. tas tyrinėtojas dirbo su šu-| 
j Atsimintina tiesa, kad rūkę ir < niniis ir susekė, kad kofeinas su- i _ 'I • W

Aišku dabar kiekvienam, kad gausūs riebalai kraujuje gausi- 
nerūkymas yra žmogui palaima/ na skleroze ir širdies ligas. Ve

1 SV EI KATOS PALAIKYMUI.

j metę rūkyti, labai sumažina sa-įgelia širdies skilvelių drebėjimą 
įį— fibrilaciją. 0 tai mirtinas 

kurie toliau rūko. Todėlp’eikinys, jei laiku nesigriebiama

Dreati'i
Machine

! vo mirtingumą, palyginus su
! tais,
j nuo šiandien visi lietuviai laikv-’į atsakančio gydymo.
j kime kiekvieną rūkorių griovį-: Taigi, kavoje kofeinas sukelia 
• ku savos ir artimo ssveikatos. Į širdies negeroves. Kaip kofeinas 
j Mat, tabako dūmais užterštas tų pragaištingą darbą atlieka, 

oras knkia nerūkančiajam taip, 
tarsi jis rūkytų, ir visas minė
tas negero'ves sau ant pečiu

j krautų.
1
i

dar tik dalinai žinoma. Kofeinas 
gali sukelti ir kitas širdį naiki
nančias negeroves, čia reikia 
priminti, kad be kitų blogių, ko
feinas gali net vėžį sukelti.

Tyrinėtojas Kuhlman susekė, 
kad kofeinas sukelia kūno celių 

Taip nuo senovės žmonės prie griuvimą (chromatic breakage) 
kavos gėrimo priprato, kad lai-1 ^ip, kaip, tos celės nyksta pa-

Kava (jos kofeinas) — 
sveikatos griovikas

daugiau ribotųsi planavimu, or
ganizavimu ir vadovavimu. Va
dovavimas iš tikrųjų suponuoja 
ne tiek darbo funkciją, kiek 
planavimo ir o r g a nizavimo 
funkcijas.

Apie planavimo stoką ne vie
nas ir ne vieną kartą kalbėjo ar 
rašė. Kaip minėjau, ta funkcija 
labai natūraliai tenka VLIKui, 
Iš kitos pusės gal kiek per ma
žai planavimo iš VLIKO susi
laukėme. Arba gal planavimo 
rezultatai nebuvo pateikti pa- 
črajai visuomenei per spaudą ar 
kita forma.

Planavimas atskleistu atlikti-

KNOW YOUR HEART

| i'CLllALU jJAipiCLLV, A.CIU t----T, vvivq

| ko sveiku jos naudojimą. Ligo- j veikus radiacijai. Taigi, jis su 
{ninėse (ypač lietuviškose) ne- -! talkininkais tvirtina, kad kofei- 
Į gausi vaisių sulčių, tamsta pa i nas keičia celes, o tas keitimą1 
cientc, bet kavos — nors matr į s’s Yra vėžio gimimas kūne. Mat, 
dskis: rytais, dienomis ir vaka- f pakanka vienai normaliai celei

-rais tau ąsočiais ,b»is patiekiama, j pakisti vėžiškai, ir vėžys kūnas 
| Už tai ligoninėse dabar pacien-: gatavas esti. Tik laikas praeis — 
Į tai lahai sumenksta, ypač ilgiau!?r vėžys kūną sunaikins.
i gulėdami. Baisus dalykas, kad į Aišku, kad kdfeinas yra žalin- 
• visos dietos leidžia juodą kavąjs85 kūnui. Todėl visi lietuviai 
1 gerti kiek norint, šitas blogis, j venkime visų gėrimų, kuriuose 

kaip ir vergija ar baudžiava, dar! >’ra kofeinas: kava, arbata ir visi 
ilgai nepranyks, nes vaisių sub lkiti birzgalai, turį kofeino (visi 
lis vieloje kavos duoti pacien-1 Cola gėrimai).
tams gerti piniginiai daug bran- j

;giau išeina. Todėl, kol auksas 
viešpataus ir valdys ne tik civi
liokus, bet it bažnytinius asm?

kofeino kava nenaudotina dėl 
polipeplidų buvimo joje. Išmin
tingam to užteks. 0 kitiems — 
ne angelas padėti nepajėgs.

Išvada: Sveikata — brangiau
sias turtas. Ją saugokime viso
mis priemonėmis, įskaitant ne
naudojimą visų nuodų, ypač ta
bako ir kofeino.

Pasiskaityti: John X. Leon
ard: Live Longer Now. Charter, 

CT J

New York.

HEIP VOUR HEAR! FU^D 
' * , * ■: * ' * *

HELP YOiJr HEART CB
S-4 ib

žodis apie kavos be 
kofeino gėrimą

> th* place tOat ia
tsl (jį dream*. And, UjS. Saving* 
donde have been helping to make 

dreatne come true for years. 
Now. Bond* mature in Teas than 

year*. That means your dream*
Mnoxne true faster than ever before. 

You <mj> bby shares in your parti- 
tirtam by jommg the Payroti

Dabar pelnaga tulžiai turi gau- 
nis, jokio pagerėjimo sveikatos s^a’ surinktų iš nesiorien- 
fronte nelauktina. Mes turime /mojančių kaip gyventi, ką val- 
kovdti su tuo Mdgiu. Kaip bau- >85’^ ir gerti mūsiškių ir nemū- 

| džlavos pranyko, pranyks ir ka Siškių. Jie dabar per televiziją 
gėrimo blogis. Mat, dabar 

, jtu gausėja davinių kiekis afrie

yuu kiha, voux .\ii*eruxu
Ai * . * Vjr* Uv«.< h: w?U b* « h a w ut

Take stock in America

garsina be kofeino kavą. Pasi
rodo, kad be kofeino kava turi 

kavos ir tikros arbatos žalą: Į taip vadinamus 1*OLA PEPTT-j 
)»agatisėj:mą ardančių kūną lįtų jDŪS (jie Atsiranda šalinant 1«f| 
skaičiaus vien dėl minėtą gėra- I *e’nU >S kavos). Tie paptidai yra| 
’* " ” * ~ zatiūgi sklandžio jaudinttįai. į

1odėl_ jotįuj būdu nenaudptini ■ 
• .viS.ems, ypač- skramHio ligomis ' 

sergantiems. |
Aišku, kad kava nenaudotina

Is vai'fojinx>.

Karas tr arbatos 
gėrhno Žala

^J a 1 M3 nie^^ (). Paul a t-
LIETUVIŲ

liko tyrimus čhitagojc su elekt- Oėl kofeino- buvimo joje. 0 be 2_ Nauiiaods, 8, lAmday, October 27, 1981



LOS ANGELES, CALIF.
SKAUTŲ VEIKLOS IR TAUTINIŲ NAMŲ 
SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMO PARENGIMAI

^Spalio 17 d. vakare dvi svar- Vokietijoje Glemžos vadovau- 
bjos losangeliečių organizacijos į jarros “Labdaros” draugijos šelp 
minėjo sukaktuves: Tautiniai 
narnai 20 metų, o skautai ir skau
tės savo 30 metų veiklą peržiū
rėjo ir publikai nušvietė. Kai 
Tautinių namų organizacija pir
ko nuosavybę ir kai skautai pir
ko stovyklavietę Big Eear kal
nuose, tai anais metais ne tik ko
respondencijomis sumanymus 
parėmiau, bet ir po šimtinę dole
rių jų geriems tikslams daviau.

Rūpėjo ir dabar pamatyti ir 
pasiklausyti kaip tuose sukak
tuviniuose baliuose, ar kitokio 
vardo sueigose, bus prisiminta 
praeitis ir atliktieji darbai. Bet 
kliūtis. Abi organizacijos tą pa 
tį vakarą savo sukaktuves atžy
mi. Kur, į katrą eiti? Buvo lai
kai, kai Čikagoje gyvendamas.. 
Naujienoms žinelių rinkdamas, 
kartais vieną vakarą net du ar 
tris parengimus aplankydavau: 
ir Lietuvių auditorijoje, ir A. 
Kairio administruotuose Tremti
niu namuose, etc. Tad, kodėl da- 
bar “neatjaunėti”? Kodėl iš vie
nos salės į kitą nepavažiuoti ?
DAUG JAUNESNIOSIOS KAR 
TOS PUBLIKOS TAUTINIUO

SE NAMUOSE

j ’Pfieš 7:30 Vakaro jau buvau 
Tautinių namų salėje. Ji nau
jai išpuošta, naujas apšvietimas, 
nauji laiptų kilimai, pagražintos 
Sienos. Renkasi publika. Veikia 
taras su gausybe “tauriųjų” gė
rimų, jaunimas vaikščioja siū
lydami mažus užkandėlius. Taip 
toji' susipažinimo arba apšilimo 
Valandėlė nusitęsė net iki 9 vai Į tėvą su Vazneliu adresais, susi- 
Vakaro.

•« Pagaliau Jonas: Petronis, Tau
tinių, namų pirmininkas, per gar 
siakalbi pradėjo- publiką kviesti 
■prie stalų, bus vakarienė. Ir kiek 
čia gražios publikos, nes tokių 
Senių žilgalvėfių kaip aš čia ma
žuma. Vis jaunesnieji karta, nė 
$0 metų nepasiekusieji, spėju, 
-jog vyravo per 40 metų persiri
jusieji, ant kurių pečių užkris 
tolimesnė išeivių lietuvių veik
los našta.

VYRASIš SUVALKŲ 
TRIKAMPIO

j? Bare dirbo du vyrai. Vienas 
man anksčiau nematytas. Pra
šnekinau. Tai Rėmas Vaznelis, 
/dūri,tik prieš vieną kitą mėnesį 
'Čia -iš vadinamojo Suvalkų tri
kampio atvykęs. O ten Punskas. 
Suvalkai ir t. t.

-' tSu Punsko ir apylinkių lietu
kais jau kelintas metas padrau
gauju. Gavau iš Balfo centro,

tinų šeimų, paremtinų mokslei
vių adresus. Pasiunčiau siuntinu
kų. Atėjo laiškų su prašymais pa 
gelbėti iš anksčiau nežinotų as
menų. Viena siuntinį gavusi mo
teris atsiuntė įspėjimą: siuntinių 
prašo ir tie, kuriems nereikia, L 
nes gautas dovanas parduoda; 
Lietuviams į Ameriką laiškus ra
šo ir arš:ausi lietuvių priešai len
kai, prašo paramos.

Čia pat pasitaikė ir Aloyzas . 
Pečiulis, jau kiek anksčiau iš to ( 
trikampio atvykęs. J:s/tvirtino, 
jog tikrai ten esamą7 ir apgavi
kų, kurie siuntinių prašo, ku-j 
tiem ir be jų nesunkus gyveni-j 
mas. Siuntėjų adresus gauna iš 
'enkų paštininkų ir rašo į Arne; 
riką.

Kai Tautinių' namų pirminiu-■
kas Jonas Petronis sukvietė pu-»nusijuokia, save ar kitus ekrane 
Gliką prie, vakarienės, baras iš- Į pamatę. Vaizdus puikia tarsena 
tunštėjo, pasilikau su Romu Vazj linksma nuotaka aiškina Violę- 
neliu pasikalbėti. Neseniai grįž-Į 
damas iš San Franscjsco apylin 
kių parsivežiau nemažai marčiai; 
anūkėms ir sūnui nebereikalin
gų drabužių. Ir iš kaimynų ga
vau. Galėčiau gal net 4 ar 5 siun-

Kalifornijos pakraščiuose

* > 48^- •» - '

seka ir kartais linksmai garsiai

ta Mitkutė Gedgaudienė, prieš 
30 metų buvusi jauna skautė, o 
dabar puiki visuomenininke.

Prie mikrofono atėjo Giedra 
Gustaitė. Pasakoja, kaip steigėsi, 
ką veikė skautai akademikai. Ir

tinius po-20 svaru išsiųsti. Pats vą| ekrane vaizdai. Toliau pro* 
oaštą apmoku, apytikriai — 20' gramai vadovavęs Manfredas 
dol. už 20 avarų, tai mano au
ka šalpai, su Balfo pritarimu? 
Jau esu .išsiuntęs 17 siuntinių. 
Turiu nea^akytų laiškų, tad 
kalbinau Romą Vaznelį, gal jis 
sutiktų peršiūrėti pas mane esan 
čius prašytojų ir siuntinių gavė- j 
iu sąrašėlius, gal ras pažįstamų, l

• gal duos naujų adresų. Pasikei-

Prišmantas kviečia prie scenos 
skautus veikėjus veteranus, ei
na pagerbimai, prisiminimai vėik 
’os. . .■

Turiu nušokti į Juta dįeftą,.į 
sekmadienį, spaK^^Sfe-- .Skautai 
jubiliejaus iškilmę Pandai?

Grįžtu šia korespondencija į 
Šv. Kazimiero parapijos salę, • 
spalio 17 d. vakare? Pamačiau, 
,’og preL J. Kučingio iš Tautinių 
namų parvažiavęs atėjo į skautų 
vakaronę. Vadinasi, ten gal ir j 
vakarienė, pavalgyta, bus kito
kia programą. Aš vėl automobi
lyje ir jau Tautiniuose namuose.

ŠPRAKALBA-BE. PRAEITIES 
? ŽAIZDŲ PRISIMINIMO .<

Prie mikrofono Rūta Šakienė.

prieš tokios organizacijos, kaip 
• Tautiniai namai, steigimą; Iš anų 
metų “kovotojų” vienas kitas, 
matyti praeities veilką apgailes
tavęs, linksmai po programos da
bar šoko.

JAUNOS JĖGOS 
PROGRAMOJE

daugiau, kurių nepamąčiau.
į Jau nebe pirmus metus pix? 
| mininkauja Jonas Petronis- Tau
tiniai namai tiek išaugo, jog net 
dūkstantį dilenų padovanojo 
Lietuvos konsulato išlaidoms.

j Pagerinimų pagerinimai kas me- 
ą daromi. Dabar salės atnauji

nimo darbus atliko pirmininkas 
su dekoravimo specialistu A. Ža- 
liūnu ir A. Pečiulių. Visiems 
jiems buvo publikos valio! To
liau — publikos šokiai, kaip sa
koma, prie geros muzikos.
JAU IR APIE NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMĄ KALBAMA

Kaip p ivačiame pasikalbėji
me Jonas Petronis prasitarė, lo- 
sangeliečiai senus metus baigti 
ir naujus sutikti galės Tautiniuo
se namuose. Taip, tai dar toli, 
bet ne tik lietuviai ruošiasi.

Štai Los Angeles Times rašo, 
jog jau suplanuota: prezidentas 
Ronald Reagan ir žmona Nancy 
senus metus baigs, naujuosius su 
tiks Kalifornijoje, Palm Springs 
dykumos mieste, buvusio amba
sadoriaus Annenberg prabangi
niuose namuose. Svečių būryje

I

minimi Frank ir Barbara Sina
tra, Bob ir Dolores Hope ir visa 
?ilė kitų milijonierių, įskaitant 
ir vadinamąjį “virtuvės kabinė
tą” — neoficialiuosius preziden
to “ministerius”, patarėjus. Šo
kiams gros Joe Moshay orkes
tras, kurs esąs Los Angeles gar
sus ir ambasadoriaus Annenberg 
mėgstamiausias.

PROF. PETRAS JONIKAS IR 
JO ŽMONA VIEŠI 

KALIFORNIJOJE

Spalio 18 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos sodyboje buvo valandė
lė pasikalbėti su Petru Joniku 
ir jo žmona, kurie iš Riverside, 
Ill., sakėsi jau trečią savaitę lei
džią Kalifornijoje pas pažįsta
mus besisvečiuodami, bet jau 
besidairą grįžti namo.

Prof. Petras Jonikas, P. Skar
džiui ir A- Saliui mirus, laisva
jame pasaulyje bėra vienas aukš 
tąjį mokslą baigusių ir Lietuvo
je profesoriavusių kalbininkų. 
Jis kurį laiką buvo Naujienį 
redaktorium, tvarkė kalbos da
lykų skyrių. ■ J

1 X 1 1
i Jauna dainininkė Vija Variako- p 

■jytė padainavo keletą dainų, lt. 
Muzikos kompozitorė Ona Met t fe 
rikienė akompanavo. Progra-j 
mai vadovavo jauna veikli Re-i k ' 
gina Stančikaitė. Ji dėkojo Tau
tiniams, namams, kad labai leng
vomis sąlygomis yra davę Jau- ■ 

erdvią patalpą; .

DIDELĖ ORO DUOBĖ IR GRAUDŪS 
VERKSMAI

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

tiksiya.
IR SKAUTŲ JUBILIEJUJE 
DAUG JAUNOS PUBLIKOS

Ir šitaip mudviem besikalbant, 
Tautinių namų, pirmininkas man 
dagiai pakvietė prel. J. Kučingį 
vakarienės maldai. Kažkaip gal
von atėjo prisiminimas kariškos 
komandos: ^Maldai kepures nu
siimk!” Nusiėmiau ne kepu
rę, bet išvažiavau į šv. Kazimie^ s 
ro parapijos salę (kelio nė 10 mi
tučių) pasižiūrėti, kaip ten skau- 
ti>’a savo 30 metu sukaktuves v
švenčia.

Pilna salė, daugiausia jaunuo
menės, be mažųjų skautų. Čia 
jau, kaip sakoma, “šaukštai po 
pietų” —po vakarienės, po ka
voms. Prisėdau prie pažįstamų 
stalo. Eina kultūrinė dalis. Sce
noje ekranas. Eina vajzdas po 
vaizdo. Juose skautai, kurie prieš 
30 metų.-tik vaikai tebuvo, o da
bar tuos vaizdus jau jie suaugę

Skaito įvairių organizacijų svei- i 
įkinimųs Taųtipiiį nanių vadovy- ■ 
bei, įterkia pirmininkui Petro
niu! įrėmuotą ■ tekstą. Alfonsas
Valavfčiūšųtyi'enšs iš 'veikėjų nimo sąjungai erdvią patalpą] .

>Taurinius-namus; organizudčirit^ sueigoms -ir kitokiai veiklai. O
, . v v. . . s^oi^/pąjgriiidmis khtbė-dos bažnyčioje, sueiga parapijos*. : y?- <■. . . , ;■ * *- uojas. r t

<• ■

Kalbajųdomi tūor.kad nebuvo.
minėti ąsmeps, kųriė. praeityje
čia; veikė? nebųVo.’pamiftėtos.jr 
tos kliūtys, kęrios stėigėjų dar-

■ bą? trugdė. Pr^ritiš tik • tiek pri-

salėje, pakėlimai,' apdovanoji
mai, įsakymų skaitymai ■ Labai 
daug mažųjų skautų skaučių, 
kurie gal vakar vakare -tėvams 
parapijos salėje 'praeities jg^ikįg 
prisimenant, jau miegojo 'ar 
TV spoksojo. f
, Salė knibždėte knibždi;N# 
tik skautijos, bet ir šiaip publi
kos apstu. Buvo ir iš toliau at
vykusių skautijos vadų: I. Kere- 
lienė, S. Miknaitis. Sueiga baig
ta vienos valandos filmu, Povilo 
Jasiukonio pagamintu. Skautiš
kos veiklos vaizai nuo 1955 me
tų: sueigos, skautai gamtojė,, 
prof- M. Biržiškos pagerbimas,: 
■stovyklavimai ir, baigmėje- šių 
metų stovyklos vaizdai iš Sąri 
Bernardino kalnų, iš savos Ram- 

. byno stovyklavietės netoli Big 
Bear ežero. Ir garsus, kvatojimas 
pačių mažųjų, kai'save ar saviš
kius skautiškuosius brolius-ar 
seses ekrane papamatydavo.

ė-, tai priešinga “franto” vyrų daž- * 
niems tvirtinimams Drauge, jog

r?' Tautiniai namai neparėmė jau-j
.Striųjų, išprašė vadinamąjį infor-

■maicijos centrą iš savų namų. 
Žinia, tie “informatoriai” išvirto

- į svętimįaučįų biznio kompanijos
, rėmėj ūs, "pasisamdydami “spe-

: ’metąs įtą
‘rimą, jog tai tautininkų namai..
Tačiąu, tąi visuomenės namai.

■ Vąląvįčjiįs kalbėjo „apje Pen 
silvanijos angliakasių Lietuvą, 
apie įvairių t sambūrių -išėivijds 
lietuvybei išlaikyti' Tėikšnę, tar

,-nebūtu ^susitelkę ? parapijai stei
gti, tad ųr -Tautirulį narni!’ nebū-

‘- Į? ’■. ■ j.V •; i????’ to
' - A. Valavičius-škaite pasirašy-

jei ię mąldoė'nėgalima žo.-. 
tižių/išbraukti/nėgėliniaj ir įsto-. 
rinrų faktų ’ anityjėti.Šiaip’• ar 
taiį>, ivadinąmiėji bendruomeni-. 
pinkaianais" metai s varė akciją

.cialus’V Lietuvos laisvės bylai Į 
vesti. ■ .

A. Valavičius kalbėjo, jog 
Tautinius namus steigiant, vei-i t * 
kėjai turėjo daug ne tik visuo
meninės veiklos rūpesčių, bet ir 
savų įsikūrimo problemų. Da
bar laikai pasikeitė. Tautiniai na
rnai skolų nebeturi. Jų ateitis’ 
jaunosios'kartos rankose. ’ 
? O tos jaunosios kartos atsto
vų tą vakarą salėje, apstu. Bus 
kam veiklą tęsti, p iš Tautinių 
namų organizavimo laikų, kiek 
spėjau pastebėti; salėje be paties 
A. Valavičiaus’dar buvo Vytau-, 
tas Alekstndrūnaš, Bronius Dū
da/ Pranas Gustas,- gal buvo ir

Vladas Rasčįauskas

Jau minėjau, kad nutariau 
gimtadienį paminėti kelionėje 
aplinkui pasaulį. Jau-esu ne vie
ną kartą apskridęs aplinkui pa
saulį, bet šį kartą norėjau savo 
80-ąjį gimtadienį paminėti toli
moje kelionėje. '•

• Visą savo gyvenimu, nuo -Pa
nevėžio pradžios. mokyKlds, .vis 
svajojau apiplaukti, apvažiuoti, 
o kai pakilo -lėktuvai ir pajėgė 
greičiau skristi, tai šavtf kelio
nėms pasirinkau lėktuvą. Lėk-

tuvas. yra pati geriausioji skil
tuvas yra pati geriausioji kelia
vimo' priemonė. Aplink pasaulį 
ir aš raketa kelis kartus Žemę 
arba net ir Mėnulį apskrieti, bet 
paprastoms kelionėms raketos 
dar neprieinamos. .O kai raketos 
jau pradės vežioti tokius pra
muštgalvius, kaip aš, tai jau tu
rėsiu labai daug žilų plaukų ir, 
ko' gero, tokioms skubioms ke
lionėms mano širdis ir akys gali 
netikti.

75 metų amžiaus sukaktį mi
nėjau prancūziškame “Concor
de” lėktuve, kuris iš Washing- 
tono į1 Paryžių " nuskrido per 
pusketvirtos valandos. Nespėjo 
lėktuvas pakilti reikalingon 
aukštumon, tuojau pradejd leis
tis žemyn, kad pasiektų Pary
žiaus didįjį aerodromą. Jau mi
nėjau, kaip .kapitonas patarė 
visiems keleiviams pakelti tau
rės už Walter Rašką, “Concor
de'* lėktuve; minintį "Savo 75-ąjį 
giintalienį.' L *.?■>■?'' 

■? Dabar mane nešė į Rytus mil
žiniškas.-TWA Jėktiivas,. skren
dąs į -Vakarus, kad pasiektu Ry- 
tusL Lėktuvas pakilo. San „Frąn- 
cisco aerodrome, o > nusileido

(Nukelta į 5 psl.)'
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MARIJA NORELKIENS

/ 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

U : 2501 W. 69th St, Chicago, IR 60629 ♦ TeL 925-2737

MilIHHIIIIM

JAY DRUGS VAISTINE
8759 W. 71et St, Chicago, IK

■ ItnsTWOAI bpeldoxi mckftai • FANNIE mat SAX- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

raimi ratmiąĮi:

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

A : 7 A i * 5 ”/ -

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

l>S

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina ^25. Kieti virželiat Paštas $2.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslą 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. J ciniko, V. Sfankcsę 
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. Rukšlelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTĖS 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 duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 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 82. , i

• LIETU V išKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardfių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

'• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. ’

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

•' SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygo! gaunamo* Naujienose, 1738 So. Halsted St., Chicago,

Naujienoj Chicago, 8, TIL Tuetday, October 27, 1981
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Frontininkai nepasitiki savo jėgomis
Lietuviškiems frontininkams ir jų Įsakymus pildan

tiems Fronto Bičiuliams rūpi Į savo rankas pagrobti iždą, 
o vėliau pastatyti lietuviškų organizacijų priešakin savo 
žmones. Jų skaičius ne toks jau didelis, bet turi gerai 
organizuotą centrą, kuris nustato kas ir ką privalo pulti, 
grobti ir valdyti.

Pasinaudodami Amerikos laisve ir krašte leidžiamo
mis diskusijomis, jie jau turi savo rankose kelias Romos 
katr’iku valdomas organizacijas. Jų žinioje yra Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos centras. Dar 
yra lietuvių katalikų, kurie frontininkams nepritaria.ir 
kartas nuo karto' pakelia prieš juqs -savo balsą, bet visa 
organizacijos, vadovybė yra Fronto Bičiulio Sauliaus 
Kuprio žinioje. - • ■

Jų žinioje taip pat yra katalikų leidžiamos Kronikos 
vadovybė. Prieš porą metų Kronikas tvarkęs kunigėlis 
paskelbė, kad frontininkų vadai pas ji užėję ir pareika
lavę perleisti jiems visą Kronikos iždą. Tuo metu jis pa
sakojo, kad tiems dviem frontininkų vadams pinigų jis 
neperleides. Bet iždą jie paėmė savo kontrolėn kitu keliu 
Jie pasiūlė grupė veiklių Fronto Bičiulių, kurie vis dėlto 
iždą kontroliuoja. Kunigėlis pinigų jiems “neperleido”. 
bet Įsileidęs frontininkus i vadovybę, turėjo perleisti 
jiems visos organizacijos vadovybę. Kunigėlis vis dar 
vaikščioja i organizacijų susirinkimus, prašinėja aukų 
bet niekam nepasako, kad iždas jau yra frontininkų kon
trolėje. Iždas jiems yra pats svarbiausias dalykas. Kuni
gėlis gali ir toliau vaikščioti ir ubagauti, bet ką. jis su
rinks, tai kontroliuos frontininkai. Jie kontroliuoja ir 
kitų organizacijų iždus, čikagiečiai jau žino kunigėlio 
tikslus. Gerbdami kunigą, leidžia jam papasakoti, kaip 
Kronikai reikalingi pinigai, bet susipratusieji jam aukų 
jau nebeduoda.

Pasipinigavimo tikslams A. Mažeika Įsteigė Baltic 
American Freedom League. Pradžioje buvo vadinama 
Los Angeles Informacijos centru, bet vėliau grįžta prie 
Baltic American Freedom League. Amerikos lietuvių 
dauguma pasisakė prieš šios Baltų Lygos užsimojimus. 
Pirmiausia prieš juos pasisakė Los Angeles organizacijos,

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIŲ TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(TęsinvsJ

Pagaliau baudžiava tapo numesta. Sodiečiai 
Įgijo šiek tiek didesnę laisvę, bet ir ant jų, kaip 
ant bajorų ir kunigų, kabojo tas pats politiškas 
jungas. Ypač tas jungas pradėjo Įkyrėti lietu
viams nuo to laiko Muravjovo-Koriko gaudynės, 
kuomet lietuviams tapo uždrausta spauda, užgin
ta pirkti žemę ir užiminėti Įvairias vietas admi
nistracijoj. Šią maskolių politiką, paskirtą Lietu
vos ištautėjimui, pagaliau . pradėjo suprasti kai 
kurie mūsų šviesuoliai ir nenutautusieji lietuviai 
sodiečiai. Tauta pabudo iš ilgo miego. Juo tolyn, 
juo daugiau pradėjo atsirasti užtarėjų lietuvių 
tautos ir apgynėjų jos reikalų; pagaliau atsirado 
užsieninė mūsų rašliava.

Bet Lietuvai tebesant maskolių junge, mūsų 
tauta negali Įgyti priderančių jai tiesų, šauksmai 
ir maldavimai susimylėjimo prieš vaklžią, užsi
spyrusią surusinti mūsų kraštą, nieko negelbsti; 
prieš valdžios stiprumą prisieina išstatyti dar 

i; tautišką sumanią lietuvišką organiza
ciją ligai i ui pradėjo Lietuvoj atsirasti naujos 
Šviesos žibvvt'iai. Tie žiburėliai, skelbėjai laisvos 
ir neprikiauson os Lietuvos, užšvito pagaliau ir 
,-nrūkusicse libtuvių vargdienių grytelėse po kai

prūdausančios Amerikos Lietuvių Tarybai. A. Skyrius, 
leidžiąs “Amerikos Lietuviai Vakaruose”, patyręs, kad 
tų Baltų komiteto priešakin atsistojo tas pats Mažeika, 
kuris New Yorke organizavo didelę demonstrącjją Lie
tuvos laisvei ginti, o vėliau padėjo grupelei žmonių nu
nešti visus demonstracijos metu surinktus pinigus, atsi
kratė nuo tų Mažeikos baltiečių. Jeigu Mažeika būtų bent- 
paaiškinęs, kaip organizavo demonstracijas ir viską pra
rado, tai dar būtų galima kalbėti, bet jis apie praeiti ir 
kalbėti nenorėjo. »

Atsisakius organizuotiems Kalifornijos lietuviams 
pritarti Mažeikai, atsisakė Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, atsisakė ir Amerikos Lieteuvių Taryba. 
Nutarimas buvo paskelbtas -spaudoje ir perskaitytas pei
ksi kurias radijo stotis.

Frontininkų kontroliuojama spauda keliais atvejais 
parodė savo džiaugsmą Hannafordo garsinimų bendrovės 
vienos savaitės atliktais darbais. Ji ne tik Kalifornijoje, 
Washingtone, bet ir Chicagoje suorganizavusi teki didelį 

susidomėjimą lietuvių pastangomis išlaisvinti lietuvį, kad 
visa didžioji spauda apie tai prašnekusi.

ALTo konferencijos metu paaiškėjo, kad Hannafordo 
bendrovė buvo parašiusi laišką Amerikos Lietuvių Tary
bai ir paprašiusi atsiųsti jai visus savo skyrių adresus, 
pirmininkų vardus ir telefonus. Hannafordas nori įtrauk
ti tas organizacijas Į Skuodžio laisvinimo kampaniją. 
ALTas prieš metus jau buvo ėmęsis žingsnių Skuodžiui 
laisvinti, kai Hannafordo specialistai apie jį nieko negir
dėjo ir nežinojo. ALTas nepažįstamiems žmonėms savo 
skyrių, pirmininkų adresų ir telefonų nedavė.

Bandyta sudalyti Įspūdį, kad A. Mažeika ėmėsi orga
nizuoti užsieniečius lietuvių reikalams ginti, bet praeitą 
šeštadienį paaiškėjo, jog tai būta inž. Algimanto Gečio 
sugalvota apgaulė pasipinigauti. Mažeikos idėjas rėmė 
ne tik Gečys, bet ir Vytautas Kutkus. Praeitą šeštadieni 
Bostonan suvažiavusiems neorganizuotos JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos nariams Kutkus suteikė tokias 
žinias:

“Keletą kartų JAV LB Krašto valdybos posė
džiuose ir Lietuvių Bendruomenės bei Jaunimo Są
jungos suvažiavime Dainavoje buvo ■ svarstytas Los 
Angeles Informacijos Centro, vėliau pasivadinusio 
Baltic American Freedom League, reikalas. 1-981 m. 
rugsėjo mėn. 7 d. tas klausimas buvo svarstytas ir 
PLB visuomeninių reikalų komisijos posėdyje, nes 
vienu metu susidarė Įspūdis, kad syergiama-s naujas 
politinis vienetas. Dabartiniu metu/ principiniai jau 
susitarta, kad pusę direktorių lietuvių plus vieną Į 
direktorių tarybą pristatys JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Taryba ii’ tvirtins JAV-LB Krašto .valdyba. 
Finansus-savo veiklai telkia jie patys. Memorandumų 
pasirašymas ir reprezentacija .-State Departamente,- 
Baltuose Rūmuose ir kitose svarbesnėse Įstaigose 
paliekami JAV LB Krašto valdybai”. <
Iš šio Vytauto Kutkaus pranešimo JAV LB tarybai 

matyti, kad tos Mažeikos lygos užnugaryje stovėję ne 
tik Gečys, bet ir pats Kutkus su visa krašto valdyba. .Jie 
planavo, kad Baltų komitetas mistų komiteto surinktais 
pinigais. . Bet Amerikos lietuviams-patyrus, kad Hanna
fordo komitetas-nieko nežino ir nieko taip greitai ne
žinos, pinigų Mažeikai nedavė ir organizacijos patarė 
savo nariams neduoti.

Bet Mažeikos komitetas pinigų neturėjo. Dabar aiš
kėja, kad jis tų pinigų ir neturės. Pirmąsias dvi sumas 
Hannafordui turėjo sumokėti iš Kutkaus kontroliuojamų

Dr. Kazys ŠidlauskasAMERIKOS PARTIJOS,SUSIMO DIRBA vieningai
(Tęsinys).

Suprantama, jog mūsų politinė 
strategija reikalautų, kad męs 
pirmoj eilėj • pasiremtume mūsų 
byloje pačiais -svarbiausiais prin
cipais, nęs' nukrypimas- į šaluti
nius ir mažiau-reikšmingus.daly-' 
kus gali aptenjdytilvisą Lietuvos 
laisvės bylos >vedjmą.- •

Taigi- koks svarbiausias ir pats 
-pagrindinis, momentas -yra Lie
tuvos -laisvinimo .byloj?.Ogi, nuo 
pat pirmosios-Lietuvos - užgrobi
mo dienos mes ..vedame kovą už 
•lietuvių tąutai padarytos'skriąu- 
dos- atitaisymą. Sovietų -Sąjun
gos karinėms jėgoms. užimant 
Lietuvos teritoriją. . sulikviduo- 

-icUit- jos teisėtą .vyriausybę ir be
gėdiškomis-klastos priemonėmis 
Įjungiant Lietuvą-į Sovietų-Są- 
įungą. Todėl pačiu svarbiausiu 
Lietuvos, laisvės byloj tarptauti
nės .teisės principu tenka laikyti 
valstybių teritorijų - neliečiamy
bės principą, suformuluotą 1928 
m. Pąryžiaųs- arba vąd- Briando' 
KėUoggo Pakto, o JAV-bių 1932 
-m. paskelbtą kaip atskirą tarp
tautinės teisės doktriną.

Netenka stebėtis, -kad Madri

do’konferencijoj JAV-bių dele
gacijos atstovas Warren Zimmer
man, sakydamas kalbą apie ’VIII- 
tą Helsinkio Akto principą dėl 
tautų teisių lygybės ir jų laisvo 
apsisprendimo ir užpuldamas 
Sovietų Sąjungą dėl Pabaltijo 
valstybių u-žgrobimoy pąsakė, 
kad šis' smurto veiksmas palei
džia ir IV-tą Helsinkio Akto prinJ 
.cipą dėl svetimos teritorijos už
ėmimo sulaužant tarptautinę tei
sę ir todėl niekuomet negali įgy-. 
ti teisinės galios-. Mums tik ’tik
tų -tą užgrobimo-nepripažinimą 
jau seniai nustoti vadinus “poli-, 
tika”4, nes* reikalas eina apie tarp 
tautinės teisės principą. Kiek te
ko pastebėti, tik • vienas prezi
dentas Fordas vartoj o tiksiu ter- 
:mbią, vadindamas tą nepripaži
nimą JAV-bių užimta -pozicija 
/position) , o ne politika.

Kuomet Lietuvos laisvės by
loj- kalbame apie tautų laisvo 
apsisprendimo principą, mūsų 
nusistatymas turėtų būti aiškus/ 
kad lietuvių tautai nereikia jokio 
-naujo laisvo apsisprendimo, nes 
lietuvių tauta' tą apsisprendimą* 
yra seniai padarius visiems lai-

fondų. Iš. tų pačių šaltinių teks sumokėti ir kitas sąskai
tas. JŠaltų Lygos planas buvo- sudarytas visai kitais su
metimais.

mus ir miestus. “Lietuva — lietuviams!”, “Lietu- toje caro arba priklausančios jam saujos urėdų 
va turi būti laisva!” Ir šis iš pradžios nedrąsus ..viršenybės privalo įvykti pačių žmonių viršenybė, 
šauksmas pradėjo apimti vis didesnes ir didesnes 
žmonių minias. Lietuva yra politiškai apmirus, 
Lietuva nori politiškai atgyti — toks tautos tiks
las, to visos jos veikiančiųjų partijos programos 
reikalauja. Laisva ir nepriklausanti kitoms tau- ?
toms ir viešpatystėms Lietuva — tai tolimasis 
siekis mūsų Lietuvių Demokratų partijos.

Pasisekimui šio plataus siekio yra reikalin
gas kuo plačiausias mūsų visuomenės ugdymas. 
Toksai ugdymas yra šiandien valdžios draudžia
mas: viskas prisieina slapčia atlikti; net papras
tas kultūriškas drabas, kursai pačioj Maskoiijoj 
kitoms tautoms nėra užginamas, lietuviams yra 
uždraustas. Mes juk neturime ne tik laisvos spau
dos, bet ir paprastos cenzūruotos; toliau, neturi
me laisvų sueigų, laisvo jaunuomenės mokymo, 
laisvo išpažinimo tikėjimo, žodžiu sakant, neturi
me tų tiesų, kurios kiekvienoj apšviestoj Viešpa
tystėj šiandien yra žmonėms užtikrintos. Visos 
šitos tiesos, kaip pas mus, taip ir visoj Maskoiijoj, 
yra valdžios suvaržytos. Lygiu būdu prie viešo 
viešpatystės valdymo patys valstiečiai negali nė 
Į išleidimą naujų Įstatymų kištis, nė daboti jau 
išleistų Įstatymų, nė užiminėti vietas pačioj ad
ministracijoj sulig žmonių išrinkimu. Viskas ga
lutinai priguli nuo Įsiskverbusios po sparnais 
maskolių erelio biurokratijos, arba, tiesiog sa
kant, nuo caro.

Ne taip turėtų būti: visuose reikaluose vie-

Toksai valstiečių viršenybės Įvykimas tėra gali
onas, tik dabartiniam’biurokratiškam arba poli- 
riaiarn'Maskolijos surėdimui žuvus. Šiandien jau 
ir jpati .valdžia žino, jog panaikinimo jos geidžia 
kaip kalstančios prieš ją pačių rusų partijos, taip 
lygiai ir visos gyvenančios po Maskolijos jungu 
tautos, kurios trokšta išsiliuosuoti iš po to jungo.

Taigi norėdami įgyti ir lietuviams šitą virše
nybę ir užtikrinti jiems vaisius tos politiškos lais-

kąnis Jbūti laisva, ką yra patvir- 
tiBęį savo Ęezalįucija Lietuvos 
Steigiamasis Seimas. Mes tik 
š&k>awe, kad būtų atstatytas So 
vietų -Sąjungos smurto veiks- 
ma s laikinai pertrauktas to lie
tuvių tautos laisvo -apsisprendi
mo vykdymas. Prašymas Pabal
tijo tautoms naujo laisvo apsis
prendimo' gali pasidaryti tiesiog 
oavoj+ngas, ypačiai latvių ir es- 
u tautoms, kurios’.netrukus sa

vo teritorijose gali likti tik ma
žumomis.

Grįž'ant pne • žmogaus teisių 
r laisvių principo, mes vėl nie
kuomet neturėtume pamiršti 
^un^tmiu Tau+ų Generalinio Su.- 
■?u-inĮrtp'o priimto Dekolonizaci. 
;os Deklaracijos nuostato, kad 
tau ai uždėtos .svetimos jėgos 
iun-'as reiškia pagrindinių žmo
gaus teisių paneigimą, atseit iš
vis -negali būti kalbos apie žmo
gaus teisių paisymą tokioje lau
ktoje, kuri yra dominuojarna ki
tos svetimos tautus. Šitas Jung
tiniu Tautų paskelbtas principas 
turėtų tiesiog būti spausdinamas 
ant -viršelių -visokių leidinių apie 
žmogaus teisių pažeidimus oku- 
ouotoie Lietuvoje, kaip Viola
tion xrf Human Rights in Occu
pied Lithuania, Katalikų Bažny
čios Kronikos ir kitų, nes kitaip 
mes galime, kaip sakoma, pet 
medžius, nepamatyti paties miš
ko. Lietuvių tauta gali būti pa
mažu pradėtą laikyti tik viena 
iš daugelio Sovietų Sąjungos 
etninių grupių, kaip jau dabar 

-kartais pasitaiko •įvairių etnikų 
rezoliųcijos,e.

Paskutinis Helsinkio Akto 
-orincipas apie sąžiningą tarptau
tinės Teisės prievolių pildymą, 
atrodo, nereikalingas jokių ko
mentarų. Mes- žinome, kad So- 
vi^ų.-Sąjunga, pavergdama Lie
tuvą, sulaužė visas su ja suda
rytas tarptautinies sutartis ir šis 
principas tik reikalauja, kad tų 
sutarčių įgaliojimas būtų atstaty
tas. - ■ - . : .-r .

Baigdamas noriu išreikšti nuo- 
-širdžiąpadėką visiems ALTo 
Valdybės nariams, ęcs pareigų 

Parns ar tarnautojams, kun. dr. 
"J. Prūnskiui už ALTo Informa
cijų ir kitų raštų redagavimą bei 
poniai Irenai Blinstrubienei už. 
pavyzdingą ALTo biuro tvarky
mą ir už tikslų, greitą ir sąžinin
gą -kiekvieno .pavedimo .atlikimą.

Visos ALTo vadovybės vardu 
nuoširdžią padėką reiškiu visoms 
ALTą sudarančioms orgahizaci- 
joms, .ALTo skyrių valdyboms ir 
plačiajai Amerikos lietuvių vi
suomenei, moraliai ir materialiai 
parėmušiems Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbus, kad didvyriškai 
besilaikanti lietuvių tauta pa
vergtoje Tėvynėje greičiau susi
lauktu laisvės ryto.

Ačiū už dėmesį.
(Pabaigą)

Santrauka kaip minėtų siekių, taip ir reika
lavimų, tolesniai smulkiai išdėstytų, ir reiškia sa
vaip Lietuvių Demokratų ^partijos programą, ku
ri, mūsų spėkoms einant stipryn, tikimės, turės 
tobulintis ir plėtotis. Su šia -programa jungiasi 
taipogi ir mūsų taktika, tolesniai apsvarstoma, 
kuri, kaip prideranti nuo spėkų pačios partijos, 
joms augant, turės tobulėti.

II. Mūsų reikalavimai
Kaip Maskobjoj, taip ir priklausančioj jai

vės, mes privalome eiti iš vieno su laistančiomis i Lietuvoj, nėra nė seimo, nė kito kokio žmonių iš- 
prieš dabartinę valdžią Maskolijos partijomis. Mi
nėdama tai LDP stengsis solidariškai laikytis su 
tomis partijomis, kurios reikalauja šios politiškos 
laisvės.

Bet išgavimu politiškos laisvės Lietuviii De
mokratų partijos reikalavimai neišsibaigia. Tar
dami ’“Lietuva — lietuviams!”, mes trokštame iš
gauti mūsų -tautai tokią politišką tvarką, kuriai 
esant lietuviai galėtų patys save valdyti, nepri
klausydami svetimiesiems, o kultūriškas jų ūgis 
•nebūtų trukdomas svetimtaučių. Tai tegali įvykti 
išgavus pilną Lietuvos autonomiją etnografiškose 
ribose.

Nesigilindama i busimosios autonomiškos 
Lietuvos pamatus, LDP tuo tarpu laiko per reika
lingiausią daiktą ugdyti visuomenę partijos pa
kraipoj ir pratinti ją prie gynimo savo reikalų 
nuo valdžios ir svetimtaučių, kurie trukdytų mūsų 
siekių, įvykdymą.

i rinkto susirinkimo, prieš kuri -mes galėtume per- 
j statyti savo reikalavimus, kaip tai yra daroma 
■ viešpatystėse, kuriose yra parlamentai. Savo rei- 
' kalavimus mums prisieina kelti tik prieš Masko- 
I ii jos valdžią, kuri gali juos priimti arba atmes-i 
(ir net nubausti už pakėlimą tokių reikalavimų, 
j Iš prityrimo mes žinome, jog valdžios akyse turi 
vertybę tik tokie reikalavimai, kurių išpildymo 

i reikalauja plačios žmonių minios ir kurių ne
pakakinus gali įvykti sukilimas tų minių prieš 
valdžią. Ii’ mūsų statomi reikalavimai beveik

I tokios rūšies...
(Bus daudau)
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VAKARŲ VĖJAI
112- modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiusime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

WUMWMIH

w v u argi n 
•YDYTOJA* IB CHIRURGAS 

Waa*dMa*ar CtPMnunity klinika* 
Maelclnaa direktorių*

VALANDOS: >—> darbe dienooda &

TEL 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3997 Wwf 103rd Street

OFTOMETRtSTAS 

kalba lietuviškai 
26U Wl 71H St. Tel. 737-5149 

Tikrine ftlcįg. Pritaiko akūnui 

ir “coated leasee”.

Dr. LEONAS JSEIB U TIS 
INKSTŲ, rUSLĖS IR 

PROSTATOS CHMIOROUA

VuaadOK attend. 1—4 popiet,

i-LUftiilA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

I’d. (813) 321-4200

FiKKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
žema Kaina 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. 1aL 925-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi? atstumu. ' 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-18*2 arba 376-5996

DIDELĖ OąO DUOBĖ IR 
GRAUDŪS VERKSMAI

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Ilong Konge. Pakilo rugsėjo 29 
dieną, o nusileido rugsėjo 30 d. I

Lėktuvas buvo milžiniškas, 
didysis sprausminis jumbo jet 
Pakilo vakare. Jis turėjo pasiek
ti Manilą, paimti daugiau gazo
lino, leisti keleiviams atsikvėpti 

• ir skristi tolyn.' Bet milžiniško- 
lėktuvo vadovybė nutarė nesuk
ti j Manilą, o siųsti jį tiesiai į 
Wong Kongą.

Lėktuvas 'buvo milžiniškas. 
Buvo 30 sėdynių- eilių, kiekvie
noje eilėje po 10 žmonių. Lėk
tuvas nešė daugiau 300 keleivių. 
Lėktuve buvo- tikras internaeio- 

’ nalas. Kalbėjo Įvairiausiomis 
kalbomis. Kalbėjo žmonės japo
niškai, kinietiškai, ispaniškai, 
keliomis indų kalbomis. Vienas 

’ keleivis kalbėjo lietuviškai. Bet 
! jis turėjo’ kalbėti pats su savimi. 
į nes jam buvo pasakyta, kad ta
me lėktuve lietuvių nebuvo, iš
skyrus mane.

Kai į lėktuvą susėdo net ir pa
vėlavusieji, tai pradėjome kilti. 
Pasižiūrėjau į lėktuvo didžiąją 
salę, tai buvo smagu, kad skren
du ne vienas. Važma buvo sun
ki. Tikrai didelis keleivių skai- 

• eius, o reikia’ turėti galvoje, kad 
kiekvienas dar nešėsi didžiau
sias įvairių prekių valizas. Pa

ir mažų, bet jautėm, kad lėktuvas 
’ atlipo nuo žemės, pakilo ir prisi

leido’ tiesiai į vandenyną. Jau
tėm, kad lėktuvas visą laiką kilo 
ir kilo. Kartais atrodė, kad jis 
saulę pamatys, bet nematėm. 
Iškilom virš debesų ir nematėm 
jokių šviesų.

Už dešimties ar daugiau va
landų, pasiekėm Vidurkelio sa
las. Angliškai jos vadinasi Mid
way Islands. Havajų salos buvo 
pasilikusios kairėje. Mes buvo
me maždaug pusiaukelyje tarp 
Amerikos ir Azijos pakrančių. 
Netrukus mums pranešė, kad 

į jau prasidėjo’ rugsėjo 30 dieną. 
:žamės linija, einanti iš pietų į 
šiaurę, skiria vieną dieną nuo 
kitos. Mes išskridome rugsėjo 
29 dieną, o viduryje Didžiojo 
Vandenyno įplaukėm į 30 dieną.

Turiu pasakyti, kad lėktuvo 
patarnautojos buvo labai apdai
rios, skubios ir mandagios. Davė 
po stikliuką, kad būtume ramūs.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA. LA1DOTUVIU KOPLXCLL

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Pel 226-1344

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4EIMOS VALANDOS 

V«o» programos ii W0PA,

Lroauvi^ kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais ano 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — • Aldona Daulcus 
Talei.: HEmlock 4-2413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

KAZĘ BRAZDžfONYTt 
Programos vadaja

“Lietuvos Aidai”

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
vak vakaro.

Visos laidos ii WC£V stotie*.
banga. 1450 AM. .

St. PrtersbOTK. Pla.. 12:30 vai. p p> 
U wns stotie»,“H10 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629

- Tekt 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DfKMLLšTJ ‘'NAUJIENOJ

į Aš .ėkiuve niekad nebyliu. Pir- 
‘m’.ausėa užkalbinu greta sėdin- 
,čius, o vėkau, kai š-e išvargsta, 
tai einu pss snikesnius. Noriu 
patirti, kaip jie gyvena, kuo ver
čiasi, kaip kili gyvena. Pavaka
rieniavę ir svarbesnius reikalus 
aptarę, taisėmės paliesti, kad

’ sakančią dieną būtų daugiau 
energijos, ir galėtume daugiau

, pasakyti ir pasikeisti nuomonė
mis. ■ . ‘

Lėktuvui praskridus dar ket
vertą valandų, ‘kai jau pradėjo 

įmesti diena, viskas lėktuve su-. 
l drebėjo: Kurie snaudėm, tai lėk- 
: tuvo drebulys mus visus prikėlė.
Netrukus lėktuvą sukrėtė dar

• stiprus drebulys. Šį kartą ir mus 
: sukrėtė. Jautėm, kad krėtė ne 
r tik lėktuvo sienas, bet ir mūsų 
: rankas. Atsirado patarnautdjos 
ttr liepė prisirišti diržus. Kam 
į rankas drebėjo, tam ir diržus 
prisegė. Bet visa tai mažai te
padėjo. Sutvarkyti 300 žmonių 

, minią buvo didelis darbas. i

ūoliką mylių, lėktuvas ir vėl 
pradėjo kilti aukštys.

Netrukus k s m tonas visus ao A.
raminv.

— It was an’ air pocket, — 
pasakė, bet mes jį praskridino- 
nie ir viskas tvarkoje. Koks 
buvo tas “air pocket”, man .buvo 
neaišku, nors aš taip pat pama
niau, kad mes krentame į “oro 

. kišenę”. Džiaugiausi tik tuo, kad 
buvau paėmęs bent porą ap- 
draudų... Jeigu-jau reikia mirti, 
tai nieko nepadarysi, nuo mir
ties nepabėgsi. Man mirtis suki
nėjasi Azijos pakraščiuose. Aną 
kartą bdmba sprogo Maniloje, o 
šį kartą didžiulis lėktuvas lei
dosi Taivano var.denvse.

Man atrodo, kad lėktuvas 
įplaukė ne į oro kišenę, bet į oro 
duobę. Sunku įsivaizduoti oro 
duobę, bet pasitaiko erdvės, 
kur “nėra oro”. 0 kai nėra oro,

tai pasidaro oro--duobė, lėktuvas 
neturi, ant ko laikytis ir neria i 
temyn. Mes krintame, kai žen
giame į duobę. Nėjra ant ko atsi-!

15ioU. Lėktuvas krinta, kai įplau- 
’ kia j c’ro duobę. Jis laikosi ore. 
Tirštame ore jam. lengviau lai
kytis, bet kai smarkus vėjas vi
są orą itšraukia, arba kai siena 
jį pakelia, tai pasidaro vieta be 
oro i1- lėktuvas ten krinta.

Jeigu kapitonas būtų nasuvaL- 
dęs lėktuvo, tai visi 300 kelei
vių su kapitonu priešakyje bū- 

• tume nėrę į gilumą, nespėję nė 
atsisveikinti. Bet oro duobės re
tai pasitaiko. Kelis kartus ap- 
skridau pasaulį ir oro' duobių ne
pasitaikė. Tai buvo pirmas atsi
tikimas. Manau, kad ateityje tas 
duobes užpils. Tai neturėtų būti 
toks sunkus dalykas. Oras, mat, 

: lengvas..’.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

•IfiNUOfflA W MDtlAUSLi LAIDOJIMO ĮSTAIGA

nUHMr? SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL >27-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
TeMoau S23-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

KALĖDINIŲ ŠIAUDI
NUKŲ KURSAI

Kaip kiekvienas metais, taip 
ir šįmet, kalėdiniu papuošalų — 
šiaudinukų gaminimo kursai - 
pamokos bus pravedamos Lietu- 

, . viii Kultūriniame Centre — Bal-Salia manęs buvo st,prus jap<s W12 Arc|)w
nas. tarisu _.r jis pradėjo rėkt,;
K? jis sake, man butų sunku . m ,,nVpSin e a T -ual vralroTn 

■ pasakyti, bet rėkė kaip pamišęs.
lis, matyt, įsivaizdavo, kad lėk
tuvas. neria tiesiai Į vandenį. j

— Keep quite f — aš jam su
rikau. D kai nenustojo, tai atsi
liepiau lietuviškai: — Tylėk, 
rupūžei Tylėk, o gausi į spran-

kad. lėktuvas eina galva žemyn. 
Nepasakyčiau, kad gaiva, bet 

;nėrė žemyn. Kartais jis pavirto 
• tar ant vieno, tai ant kito šono. 
Prasidėjo šauksmai ir panika.

Ave., Chicago. Kursai prasidės 
š.m. lapkričio 6 d, 7 vai. vakaro 
ir tęsis kasdien, dvi valandas. 
Kursų vedėja — p. Helen Pius. 

' Šiaudinukai bus gaminama iš 
plastikinių, šiaudelių. Kiekviena 
mokinė, norintį šio šiaudinukų 
gaminimo meno' išmokti, už tų 
šiaudelių parūpinimą turės mo-

— Mano riksmas ir kumštis kėli $4.50.
!B aprammo, o gal jis ItetuvS.- Tikslesnėms j B f 01Wacijoms 

1531 S:';,r k . a- n skambinti tel.
— Tf we nava to d:e ,\ve shall -—><> „ v . ...’ rl n *23-5a23, prašant p. Ritą. Skam- te l,ke human bemgs, not bke bjnimo g

animals! -- as jam pasak.au. _ • K ; 4 va[ -t
Apsižiūrėjom, kad lėktuvas is 

30,000 pėdų aukštumos jau atsi- 1 
dūrė visai prie vandens. Atrodė, 
kad tuoj pasieks vandenį. Bet 
ten jis išsitiesė ir skrido tolyn, 
kaip mums atrodė, beveik van- . 
dens paviršiumi. Praskridęs ke- ’

— Nepalis paskelbė,- kad prie 
Aliaskos klimato pripratęs ame
rikietis jlipo j Everestą be jo
kių ypatingų sunkumų.

— Sohlitz bndrovės vadovybė 
pranešė, kad ji nesijungs ir savo 
dirbtuvių neparduos Heifeman 
savininkams.

ENOCH YERSAVICH

Gyv. Braceville, Dhrtois

Mirė 1981 m. spalio 23 d. 5:15 vaL popiet, sulaukęs 89 
melų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuiiadę: keturi sūnūs, duktė, brolis ir kili gimi

nės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Patterson koplyčioje, 389 E. Mam St., 

Braidwood, Illinois.
Antradienį, siralio 27 d., 10 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į iv. Kazimiero Lietuvių kapines.
Vi«i a.a. Enoch Ycnavžch girrfnės, draugai ir pažįstami 

nucširdžiii kviečiami įlalyvauti laidotuvėse ir sulikti jam 
paskatinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūdo*, dūkta, broli*, gimimH.

I^rco*'tviŲ (lirekterius James W. Patterson,
Tel. (815) 458-2336.

DUJOS SPROGO ANTRAME 
AUKŠTE

Park Ridge priemiestyje ant
rame namo aukšte sprogo dujos. 
Sprogimas visai nunešė tretįjį 
mūro aukštą naujame name ir 
padarė labai daug žalos namui 
ir apylinkei.

Sp"ogimas buve' toks didelis, 
kad išbyrėjo langai plačioje 
apylinkėje. Pradžioje buvo ma
nyta, kad sprogimas užmušė 
kelis žmones, bet vėliau paaiš
kėjo, kad niekas neužmuštas, o 
2K žmonės sužeisti. Sužeidė le
kiantį stiklas.

Po sprogimo 50 žmonių turė
jo ieškoti nakvynės kitur, nes 
niekas nebuvo tikras, ar neįvyks 
dar vienas sprogimas.

— 44% Cbcagos kūdikių ge
ma nevedusioms moterims. 
Daugumoje atvejų, tėvai augina 
dukterų vaikus. 

6

Mielai

MEKSIKIEČIAI NELABAI 
PATENKINTI CHICAGA

Į Chicagą privažiavo daug 
meksikiečių, bet jis nelabai pa- 
:enkinti. Jie gauna įvairių dar
bų, bet jie nepajėgia tuose dar
buose išsilaikyti. Jie nemoka 
kalbos, jie neturi amato. Dalis 
meksikiečių bando’ įsitraukti į 
prekybą, liet jiems čia dar kiek 
sunkiau, nes prekybai reikia tu
rėti daugiau kapitalo.

Dabar patys meksikiečiai ban
do jungti savo jėgas, kad kiek
vienas atvyksiantis pramoktų 
amato ir galėtų įsitraukti į dar
bą ir užt-krinti savo ateitį.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

CUcacot

Lietuvi?

Laidota vi?

Direktorių

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

SIEPOflAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69th STKEK1 7-1213
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, III 174-4411

*i»4 So. HALSTED STREET Tai. I Arda 7-UU

BUTKUS - VASAITIS
1446 3o. sęth Aye, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1004

mirus,
jos AŪrų dr. S'gsj Jasaitį, jd žmoną Birutę ir arti- 
muos'ds širdingai užjaučia

PRANAS ir MARIJA ŠVEIKAUSKAI

SOFIJAI LUKAUSXAITEI
’ JASAITIENEI

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
SMS So. UTUANICA AVĖ. Tel.: YArd. 7-1,38 -UH

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday. October 27, 1981

pasak.au


RALFAS

Atėjo šaltas rudenėlis, o 
juo kartu ir vargo bei visokią j. 
nepr; ?klių spaudžiamųjų di lis' 
rūpestėlis. įkandin atžingsniuo- j 
janti žvarb:G‘ji žiema, daug kam 
kelia nerimą. Nė kieno nekon- į 
troliuojamos pelnagaudžių vis 
keliamos kainos menku ištekliu 
mūsų vargo broliams kelia siau- j 
tingą baimę. Prieš akis iškyla 
visa eilė neatlaid .iu klausimų: į 
kaip apsirūpinti šiltesne apran ' 

’ ga, kaip išsiversti su malsiu, | 
ypač komunistų pavergtoje mū- ,

krsuluvių susirūpinusių pirkėjų 
eilės ilgėja. Tai gyvybiniai rū 
pėsčiai, kuriuos tesupranta tik ; 
jautrios ir gailestingos širdys,! 
susitelkusios BALEo šeimoje.

Kad nors dalinai pajėgtų var
go paliestiesiems lietuviams iš
tiesti pagalbos renką, BALFąs j 
per ištisus metus rūpinasi tam i 
reikalui kaupti išteklius, orga-' 
nlzuodanias airkų rinkiinva-, i 
ruošdamas geimžines bei kito- 
kius renginius. Betgi svarl.>u- J 
sias reikalingai pagalbai įp .1 . 
kų šaltinis yra rudeninis visuo-: 
tinis piniginis vajus — didžioji I 
rinkliava, šiuo' metu tas vajus i 
vyksta visose lietuvių gyvena-1 
niose vietovėse. Idealistai sava- ; 
noriai rinkėjai — tikri artimo Į 
meilės apaštalai — lanko be iš- j 
imties visus lietuvių namus, ne- j 
retai užsukdami ir pas nelietu- Į 
vius kaimynus, prašydami kiek- j 
vieną atvira širdimi ir nešykš j 
čia ranka, vadovaujantis lietu- ; 
viška sąžine, — įteikti atvykti- į 
šiam rinkėjui (rinkėjai) auką ■ 
savo tautos sesei-broliui Sibire { 
tremtiniui, pavergtoje Tėvynėje 
okupanto apiplėštam ir 
kitur su 
čiam.

Nors jau ir ne vienas dešimt
metis praslinko nuo mūsų pra
gyventų metų Vakarų Vokieti
jos vargingose tremtinių sto
vyklose, bet dar gerai prisime
name — kaip buvo džiugu su
laukti taip tada reikalingų do
vanų iš geraširdžio BALFo bei 
kitų šalpos organizacijų. Dau
gelis tada yra gavę siuntinių ir 
iš pavienių visai nepažįstamų

NELAIMĖS IŠTIK
TŲJŲ PAGUODA

geras rd/ių Amerikos lietuvių. 
Atidarant gautą tokį siuntinį ne 
vienam nuriedėjo per skruostus 
d/iaugsnio ir dėkingumo ašara. 
Nematomu būdu per tolims 
eidvt s su il’ko tada gailestin
gojo siuntėjo ir paga’bos sulau- J 
k;:<cjo lietuviškos širdys. į 

Anie geri ji ir nuoširdūs: 
Amerikos lietuviai, daugiausiai 
mažamoksliai, iš savo menkučių! 
•iždai bių še’pė ir visokiais bū- j 
d.:s gelbėjo mus, parūpindami 
garantijas atvykti į Ameriką.

LALFo ir pavienių gerųjų lie- ’ 
♦ iivių dėka atvykę į šį laisvės 
ir gerbūvio kraštą, čia patogiai 
isikūrę, jaučiame moralinę pa- i 
reigą susimąstyti ir atkreipti Į 
S :vo žvilgsnį ir širdį j tuos, ku- Į 
«i yra atsidūrę žiaurioje kernu-1 
nistinėje Sibiro tremtyje, kalė
jimuose, okupuotoje Tėvynėje 
apiplėš Ii, persekiojami, visokių 
nepriteklių spaudžiami. — I vi-1 
ms tuos ir neįmanomus sumi-| 
nėti BALFas pagal išgales tiesia j 
savo pagalbos rsnką.

K ai toji ranka niekad nelik- 1 
lų tuščia, mūsų visų pareiga jos 
dalijamai pagalbai išteklius pa
pildyti. Savo širdies jautrumui 
parodyti šiuo metu turime < 
kingą progą piniginio vajaus 
vyksmo metu: 
atsilankiusio rinkėjo neišleisti Į 
tuščiomis ar su šykščia auka. | 
P>ukime jautrūs varge atsidūru-* 
sienis, kaip mums buvo jautrūs 
kiti, kai mes buvome vargo 
besti.

Bedieviškasis ir žiaurusis 
monizmas, pavergęs mūsų

minėje dalyje ir giedos šio mi

tik esamos sąlygos kidžia. Ži
noma, bet kokia analizė Čia turi 
būti labai atsargi, bet jokia ana
lizė kažin ar pateisinama.

Trečia, vadovaujant laisvės • 
kovai užsieniuose, būtina žinoti Į 
politines nuotaikas pavergtoje 
tėvynėje. KeEų atskirų, kad ir J 
gerų veikalų, neužtenka. Reikia 
bent kiek metodingesnio ir spe
cifiškesnio pav. Lietuves politi
nės padėties piūvio. Tai VLIKo 
tiesicg’nė pareiga, nors nebūti
nai tiesioginis darbas.

8. r ' ’
IŠ VLIKo visuemsnė laukė ir 

tebelaukia gyvesnės ir geriau 
organizuotos demokratinės ak
cijos ir antikomunistinės veiklos. 
Pirmu žvilgsniu atrodo, kad 
Amerjkc f kalbėti apie demo
kratinę akciją būtų lyg visą rei
kalą kiek perdėti. Tačiau ar iš 
tikrųjų? Demokratija yra idėja, 
kurią kiekvienas individas, kiek
viena karta ir kiekviena tauta, 
net kiekviena kultūra pergyve
na saviškai, individualiai ir ne
pakartojamai. Tad ir mūsų kar
tai, ir mūsų išeivijai dabar ir čia 
demokratija atsiskleidžia kaip 
iššūkis, kurio mes negalime nu-1 
neigti. Mes galime pačią demor nis 12 butų. Parduotas, 
kratiją nuneigti (kai kas ją nu-

PASKOLOS PERKANT NAMU$, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACUŲ KREIPTIS I: ■; , -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road ' Chicago, UI. Tel. 847-7747

i ii’ .

I

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS'

• NOTARIATAS • VERTIMAI. '

flSV RŪŠIŲ. DRAUDIMO AGENTŪRA jį|
X BACEVIČIUS - BELL REALTY Į|

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 , ” ”

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksusi-

visur
vargu besigrumian-

sius savo gyvenimą, tikisi su
žlugdyti visą didžiąją BALFo 

dė' * šalp°s akciją. — Toks yra pik- 
1 tosios raudonosios rankos dar

bas. Kad nepalankiai BALFo1 musu namus . , .f x , ...? j atžvilgiu nuteiktų dabartinio va-
j jaus metu aukotojus, kad su- 
. maišytų galvas savo tvirtų prin
cipų neturintiesiems, vajaus 
pradžioje lietuvių visuomenei 

j pakišta okupuotoje Lietuvoje iš- 
. I leista tikrai velniška knyga, ši ko- : knyga ir garsinama • mums ne- O O

įprastu būdu;
kaip nė viena kita: vienur po

nėjimo pamaldų melu Tėvų JA- nei-ia mūsuose ir šiandien), bet butų.
- v. . nPifalimP icvpncrti inc ivčnlrinzuitų koplyčioje. i

pa-

Tė-
aę ir visą eilę pasaulio' kraš- ji ir platinama

tu. pavertos skurdžiais paverg- , v. t. _ . . , . .< : dešimtį, kitur po vieną doleri.
j Jos paruošimo' ir išleidimo tiks- 
j las kiekvienam doram lietuviui 

aiškus. I. S.

tuosius, visomis priemonėmis i 
trukdo šalpos darbą: persekio-J 
ja šalpos gavėjus, šmeižia ir nie- ] 
kiną jos teikėjus, šią savo pik
tąją akciją prieš didžiausią ne
laimingųjų geradarį — BALFą 
— Lietuvos okupantas jau se-į 
niai yra plačiai išvystos ten — | 
pavergtame krašte. Skaudžiau- Į 
šia, kad savo pragaištingam dar-- 
bui vykdyti talkininkų randa ir 
laisvajame Vakarų pasaulyje. 
Suniekindami BALFą, o per jį 
artimo' meilės darbui pašventu-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav^egularfy!

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UPTO

see us for 

financing 
° AT OUR 10W RATES

WITH REPAYMENT 
TO AT YOUR INCOME

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
Parduotas.

Ptid tad 
Compounded

Mutual Federal 
Savings and Loan

222 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS &0I

Fbocet Virginie 7-7747
Thur.9-8 Sat. 9-130URS1 Mon.Ta».Fr1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
- Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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 SI persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

IX rx kJ V 1 U X’, V kJ,

17S9 8o. HALSTED ST., CHICAGO, IL $0403

<

nuveda j gyvenimą, 
tų, kurie jį randa.”

-— Čikagos vilniečiai prisimins 
savo mirusius narius šv. Mišio- 
mis Tėvų Marijonų koplyčioje 
lapkričio mėn. 1 d., sekmadieni, < 
9-tą vai. ryto. Po pamaldų lan
kys narių, kapus šv. Kazimiero 

j Liet, kapinėse ir Lietuvių Tauti- 
* nėse kapinėse. Visi skyriaus 

nariai prašomi dalyvauti.
Skyriaus valdyba

— Solistė Dana Stankaitytė 
atliks meninę programą LKVS 
“Ramovė” Čikagos skyriaus 
30-ties metų minėjimo akade-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, sratt. • 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS -

4514 S. Talman Ayg» 
Tek 927-3559negalime išvengti jos iššūkio.

Man dingojas, kad išeivija 
daug permažai kreipia dėmesio 
į demokratiją ir jos visokerio
pas apraiškas, o VLIKas lygiai 
mažai daro, kad dėmesys demo
kratijai ir jos poreiškiams būtų 
atitinkamoje įtampoje. Turinti 
galvoje, kad demokratija yra tas! 
lopšys, iš kurio kilo' modernioji 
Lietuvos valstybė, tas aruodas, 
kuriuo šiandien minta lietuviš
kasis valstybingumas, toji dirva,

3 butai irBrighton Parke mūrinis 
krautuvė. Parduotas.

Daj turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

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

Liability apdraudimas pensinia-
kams. Kreiptis:

A LAU RAITIS
4445 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775
■— I M i ——>

PROTINGAS PASIRINKIMAS

“Įeikite pro ankštuosius varj 
lūs; nes platus ir erdvus yra ke
lias, kuris nuveda į pražūtį, ir 
daug yra tų, kurie juo įeina. 
Nes ankšti yra vartai ir siauras 
kelias, kuris 
ir maža yra

“Taigi kiekvienas, kuris girdi 
šituos mano 
do, prilygs gudriam vyrui

Pasiklausy 
taip svarbiu"; 
8:15 vai. vai: 
AM per “Liė

šį penktadienį 4:23 vai. popiet demokratijos misijos kuklumą, 
per Sophie Rarcus radiją išgir- kai reikia tvirto ir ilgalaikio už- 
site “Niekųbniet Vienišas”. ? siangažavimo.

Parašykite mums, pareikalau-'
Į darni knygelės “Užgimęs lais- nuoseklu, kad su demc-

VaS”’ Į ; - 
šom rašyti
tries, P. O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60154.

žodžius ir juos vyk- Insurance, Income Tax

' : kurioje sudygę mūsų politinės į 
kite mums visiems teisės, truputi nuostabu, kad de-1 
įs- temos šiandien mokratija nėra daugiau paga-Į 

. radijo banga 1150 vusj niQSų širdžių ir užvaldžiu-į 
tavos Aidus . I sj kūrybingų protų. Juste juntu Į

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie $9,000
prisiusime dovanai. Pra- kratine akcija kartu suaktyvėtų nuomos. Atskiri gazo šildymai.

Lithuanian Minis- ir antikomunistinis veikimąLX 
Nuoseklu ir iš filosofinio ir iš 
praktinio taškų.

( Komunizmas yra viskas tas,

2 sklypai; 2 garažai. . 
Brighton Parke. $57,700.

• Statybai gražus sklypas
( kas nėra demokratija. Jis yra Marquette Parke.

KELIOS MINTYS VLIKO L pati tikroji demokratijos priešių
SEIMO PROGA l gybė ir priešginybė. Argi nuo-.

(Atkelta-iš antro puslapio)

ar pravedė pavergtoje Lietuvoje
piliečių apklausinėjimą.)

Antra, atstovaujant tautos po
litinę valią, reikėtų dėti visas 
pastangas, kad ta valia būtų ži
noma, arba bent spėjama, kiėk

KooI-Aid...On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze -■ • 
until almost firm.lnsert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia tr turtingiausia lietuvių tratern&linė trr- 

ganiuicija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jan per 92 metus.

SLA — atlieka kultGrlnlua darbui, gelbsti tr kitiems, kurie tuca 
darbus dirba.

8LA —įmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerli 
•pdraudų savn nariams.

SLA— apdraucffia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, n>- 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

RLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoe suma temoka tik $3.00 metama.

SLA__kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės
1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jumi 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite fcr*!pto tr tfeelal ( SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

T«L OHl) Ms-mo

• Su $15,000 pirkėjui, proga
. stabu tad, kad juo mes daugiau Marquette Parke gauti 'labai 
' Z~. 3 ir tikime demokrati- svariai užlaikytą mūrinį namą,
•• V- . _ , _ ' ’ -

’ gyvename i 
j , juo aršiau turėtume kovoti] į 
prieš komunizmą. Dar daugiau, seniau imamais procentais.
Komunizmas didele dalim kal
tas dėl Lietuvos tragedijos. Tie
sa, dalis tenka ir rusiškajam im
perializmui, bet didele dalim 
Lietuvos pavergėjas ir engėjas 
yra komunizmas.

' Šia ikedėl nuostabu, kad anti- 
į komunistinės akcijos išeivijoje 
' nedaug. Nekalbame čia apie pra
kalbas, retkartinius straipsnius 
ir pan. Turiu visų pirmiausia 
galvoje sistemingą antikomunis- 

(tinį švietimą ir auklėjimą (ypač 
jaunimo), o paskiau atitinka- 

i mos lektūros paruošimą, jos 
platinimą, seminarus, susirinki
mus, demonstracijas, dalyvavi
mą amerikiečių antikomunistų 
akciojje, etc.

Tiesa, pastarąjį dešimtmetį 
bent spaudos prasme pagerėji
mas matomas. Bet to neužten
ka. Antikomunistinė akcija turė
tų būti VLIKo ilgalaikio darbo 
planavimo labai svarbi dalis. 
VLIKas negali sakyti, kad ta 
mintis nebuvo kelta. Ji buvo 
kelta jau prieš 10 ar anksčiau 
metų. Nepervėlu ir dabar, nors 
gaila sugaišto laiko.

9.
Jau ne nauji ir Seinų krašto 

bei Gudijos lietuvių vargai. 
Broliai lietuviai skursta ir ken
čia tenai ne tik nuo prispaudėjo 
komunisto letenos, bet ir nuo 
prispaudėjo lenko ar ruso lete
nos. Kai kas yra daroma jų pa
dėčiai palengvinti. Bent Seinuo
se. žinoma, kažin ar daug kas 
įmanoma padaryti. Vienok, būtų 
gera, kad VLIKas svariu žodžiu 
išeitų į visuomenę ir bent su
jungtų ją vienon akcijon. Dabar 

f kartais atrodo, kad parama te-

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai tr brangtnybic;
Pardavimai ir Talsymaa
3644 W«st «9fh Street.
TeL KEpubIJc 7-1941T t

V- --- *
- • *» ' • • ...» i

Siuntiniai i Lietuvą ;
ir IdtuM kraštus '

P. MEDAS, 4059 Archer . Avirtyeį 
Chicago, iii. 60631TeI. YA-^-59Į0nes pardavėjas duoda paskolą;

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7290 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu- 
merį automatiniame aparate.

“LIUCIJA”
- 4

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą' nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autevių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago. IL 60629.

PATS SKAITYK IR DAR KI 

TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

bėra labai partizaniško neorga
nizuoto pobūdžio. Yra net ir vi
sai vienas kitam priešingų pasi
sakymų. VLIKas čia turėtų kaip 
tik parodyti, kad jis yra vado
vaujantis pavergtos Lietuvos 
užsieninių atžalų (diasporos) 
organas ir surikiuoti gretas.

Tai tik kelids mintys. Yra jų 
ir daugiau. Viliuosi, kad jos bus 
priimtos tokia dvasia, kokia tei
kiamos: draugiškai ir nuošir
džiai.

(Pabaiga)

f .

k

■' N«ttty -PuMb; 
1NCOMI TAX SERVICI

42S9 S. T»l. 254-74N
Tai» pat daromi vertimai, siminlv 
Ukvietimal, pildomi plilotvMa pra

šymai Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

40642, > 4244654

F. Zapolia, A®ent 
ttMft W. 95th U

Advokatai

GINTARAS P- ČEPtNAS
Dtrbo vaUndog: nuo 9 vaL ryti

6 vaL vak. Se5tadienl nuo
9 vaL ryto Ud 12 vaL d.

Ir pagal gusttarlma.
TU. 776-5162 arta 776-516I

2649 WM 63rd Street
Chicaco, HI- 60629 

w ■■ ■ ■ —■

RENTING IN GENERAL
Nuomai < Ą /

IŠNUOMOJAMAS kambarys vy
rui ar'moteriai su virtuvės privi
legijomis — tel. 254-7036.

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, October 27, Į^Į.




