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: ; LIETUVOS REIKALU
. Amerikos .Lietuvių Tarybos sudaryta speciali teisinė ir va 

vardu pirm, dr.- K. Šidlauskas jaus komisija.
specialiu raštu kreipėsi į JAV 
seną tūrius -ir kongresmenus, pra
šydamas, kadVašario 16 d. pro-1

- ga Kongrese U iškeltų Lietuvos 
Jąisvėš reikalą, pasisakant pri.š 
Lietuvos, .okupaciją ir rėikalau- Į 
jąint' Lietuvos- žmonėms laisvo • 
apsisprendimo vykdymo dėl sa- ' 
V<f politinės santvarkos.

; - DR. X GENYS KALBĖS 
: (Z - J . RACINE

•Kąęjne, Wis., ALTo skyrius 
Va^Yio 16 minėjimu ruošia, va
sario, 21-^. 3 vaJi ŽaHjė- 
toju.pakvivstes' dr..^^'Genys įš’
V^ipgtpno., C Meninę programą t naujų rūpesčiu, . reikia daugiau 

‘>of.. Laiina' Stepąitienė. išteisti sienoms saugoti.
Rąeipę.. kgjtfntja. Pasiuntinybės

SIŪLYS PADIDLNTI 
ĮVAŽIAVIMO KVOTAS

WASHINGTON, D.C. — Pra- 
■ eilg pirmadienį prezidentas R. 
Reaganas pasiūlė Kongreso ko
mitetui padidinti imigracijos 
kvotas Kanadai ir MeksikaL

Dabartiniu metu iš Meksikos 
ir Kanados kiekvienais metais 
į JAV.gali įvažiuoti po 20,000. 
Tai labai mažia kvota. Iš abiejų 
valstybių įvažiuoja žymiai dau- 

| giau žmonių, <j tai sudaro nele
galų. įvažiavimą. Tai sukelia

Jeigd Meksikos , ir Kanados
rūmų remontui, jau iki sausio kvotos bū tų padidintos ir kas-
Į2 bėyo' surinkusi 1,600 dol

LATVIAI DOMISI HE-
TŲVOS REIKŠIS į

met būtų įš tų kraštų įleista po 
40,000 žmonių, tai nelegalaus 
įvažiavimo nebūtų ir klausimas 

• būtų išspręstas. Be to’ reikėtų 
ne-<jChjeagojb priedą, ktįffe 'teistų

Y>irT)i įninkąs 'ftėrgma'nis'VPiInai kvotai-papildyti. Jeigu'iš
kF&AUovi ftsmu ŽIBO- j Kanuos, s^ykhn; -ivažiuotų 

ipSkbmisiją Vytauto iš Meksikos ga
; 'Šitucįdzio.?išlaisvinimą reikalu.] -įyažiupti 50,000. Kongresą 

Gavo' iš' nakomisijos-. pirm; Don šiurs. klausimus svarsto. 
Bohkėr;patankn laišką, kad jie 
š|.zįeikal^Jaą gina' Helsinkio ko- 

planuoja ręzo- 
liuęijęį - pąvi^Įpt kėltį: ^Atstovų 
-Rųm^įpa^^ei .vasari^ mėnesį.
’ - ^SicagosirttetyW ' '-^iletenis ....... . .................... .

• -Litviėn - ^'ewsletter įviėpą. dieną darosi vis sunkiau 
ša^a imięįe^; :į^ėjb informa-! aiiį;s;. . T • 
cijlUXpiK Skuodį 'ir išspaus- į & j

kun. J. PTunskio^kvietė Į šalę dvasiškį Burris T. 
pran^ūpą apie M'askvos. pro’pa-1 Qj^bs. Jam įžengus į teismo 
gandmfu^;/ niikn^iuius: _ filme1’ - - t ;
‘T^iUiĄčdwh .WaT5’, kartu - rei- 
kąlaiį^nfĮ' 'kad mdkytojų sąjun- 
ga Rational Education Associa
tion atšauktų1 to filmo indbr- 
šavfrių: ’ i > ' ’

AUKOS PASIUNTINYBĖS 
RŪMŲ REMONTUI

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdyje sausio 15 d.

F6 JOGRAFUI WILLIAMS 
ZLABAI SUNKU GINTIS

ATLANTA, Ga. >Iš; teismo 
eigos matosi, kad 23 metų, foto- 
grafui Wayne B. Williams juek-

Pirmadieni prokuroras' pa-

>■ sa
lę,. prokuroras jam nurodė 12 
metu berniuko fotografiją ir. pa- 
klausė ar pažįsta fotografijoje 
matomą asmenį. Ji.C tuojau at
sakė, jog tai esanti jo anūko 
Charles Stephens nuotrauka. 
Jis buvo nužudytas ir įmestas 
į tą pačią upę. Chemikas pa
reiškė, kad jo kakle rastos odos 
lupenos atitinka fotografo' Wil
liams odai. Pasirodo, kad dar 

inž. Gr. Lazauskas ir dr. J. Va-:ta Paltis pasikartoja dešimties 
laifis pranešė apie sausio 10 die-į nužudytų berniukų atvejuose, 

ną įvykusius sėkmingus pąsita-i —;--------
rimus Vašingtone su Lietuvos! — Irano kariai sutraukė savo 
atstovu dr S. Bačkiu ir Liet.'‘ginkluotas pajėgas prie Irako 
Bendruomenės atstovais V. Kut- Pasi€nio- Siekia ten įvesti tvarką.
kum, inž. V. Izbicku, V. Naku, 
dalyvaujant ir ALT© atstovui 
VaŠintgdne dr. J. Geniui bei d r. 
D.-Krivickui.',

, Sudaryto Pasiuntinybės rūmų 
restauravimo /komiteto pirmi- 
pihku vienbalsiai išrinktas dr. J. 
Genys, o atstovu technikiniams 
reikalams — inž. V. Izbickas. 
Pasiuntinybės remontui jau gau
ta aukų $35,000 iŠ 28 organiza
cijų ir -džiugelio pavienių. Bus

Leonidas Brežnevas asme
niškai norėjo pranešti žinią 
apie didžiausio savo globėjo 

M. Suslovo mirtį.

KALENDORIUS
Sausio 27: Jonas Auks., Auk

suota, Vidutė, Akytė, Raudonis, 
Ktrdlė, Gedautas.

.Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:54.
Oras debesuotas, ne lokę šaį- 
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ITALIJOS KOMUNISTŲ VADOVYBĖ 
ATSISAKO KLAUSYTI MASKVOS

/— KOMl^TSTINIO VATIKANO NĖRA/ MĄSKVA NEGALI 
^GSŲ-E2tSKOMUNfiCUOTI, — PAREĖ^’G; TAJETTA .

BOALA, 'Italija. — Kcmunisti- le rašytų puslapių, 
nio Vatikano nėra, Maskva ne
turi teisės mūsų ekskomunikuo
ti, — pirmadienį pareiškė Gian
carlo Pajetta, Italijos komunis
tų partijos užsienio reikalų ana
lizuotojas.

Vatikanas gali bet kada eksko
munikuoti bet kūrią tikybinę or
ganizaciją ar paskirą asmenį, 
jeigu. jis neprisilaiko pagrindi
nių bažnyčios dėsnių.

Stalinas buvo pasirinkęs sau 
teisę šaudyti Maskvos neklau
sančius komunistus. Pirmon ei
lėn jis. išžudė kitaip galvojan
čius Rusijo's komuistus, o vėliau 
pradėjo šaudyti lenkus,, lietu
vius, estus, gruzinus ir kitų 
kraštų komunistus. Bet Mask
vos valdovai įsitikino, kad šito
kiomis priemonėmis jie negali 
valdyti komiinistų. Jie gali Ita
lijos komunistus apibarti, bet 
jie negali, komunistams įsaki
nėti.

Berlinguer aiškiai kriti
kuoja Maskvą

Italijos komunistų partijos va
das Enrico Bcrlingucr pirma
dienį pareiškė, kad Maskvos ko
munistai yra lėti ir dideli atsili
kėliai, jie nesupranta moderniu 
socialistinių -tendencijų ir nesusi
gaudo kaip j jas reaguoti. Mask- 
viečai* yra atsilikėliai, jie nepa
jėgia žingsniuoti su moderniu 
gyvenimu. Maskvos komunistai 
nesupranta Solidarumo' unijas 
veiklos ir be reikalo ją kriti
kuoja.

Tuo tarpu Maskvoje leidžia
ma Pravda tvirtino, kari Italijos 
komunistai labai sudešinėjo. 
Berlingucr reikalauja, kad Mask
va duotų Eurdpos komunistams 
daugiau laisvės, bet Maskva to 
nesupranta.

Italai paruošė 15 puslapių 
atsakymą

Italijos komunistų partijas 
centro komitetas, paskaitęs 
“Tass” pranešimo vertimą, ap
tarė reikalą ir parašė Maskvai 
atsakymu. Jis užjma lp mašinė-

Italai priminė Maskvai ne 
vieną Kremliuje sėdinčio komti
ni td klaidą,'visiškai išardžiusią 
komunistinį judėjimą. Italai pri
minė, ir Ispanijos komunistų už
simojimus, kurie kelis metus 
pagyvenę Sovietu Sąjungoje, 
apie maskvinį komunizmą ir 
kalbėti nebenori.

Italai priminė Maskvai, ką ji 
padarė su Jugoslavija ir Kinija. 
Jeigu ji iš klaidų nepasimokė ir 
rengiasi eiti tais pačiais kėliais, 
tai italai nesirengia imtis žings
niu 
su :

i suderinti savo skirtumus 
Maskva.

BEGINĄS PRAKIŠO 
IZRAELIO SEIME

JERUZALĖ, Izraelis. — Me
nachem Beginąs pranešė ameri
kiečiams,. kad jie bus priversti 
pakelti atlyginimą už Izraelio 
piliečių Sinajaus kalnuose palik
tą nuosavybę. Jis aiškino, kad 
viskas pabrango, todėl Izraelis 
turės pakelti atlyginimą balan
džio mėnesį paliekamas žydų 
namus ir kitokį turtą, kurks da
bartiniu metu yra Sinajaus sri
tyje.

Gynybos ministers Ariel Ša
rūnas praeik savaitę buvo Kai
re ir viską aptarė, bet Beginąs 
dar norėjo gauti parlamento 
nutarimą sąlygoms kiek pakeik
ti. Beginąs pasiūlė pabranginti 
20% izraelitų turtą Sinajaus sri
tyje. Prie $262 milijonų, reikė
tų dar pridėti $52.4 milijono. 
Bet parlamentas 45 balsais 
prieš 40 ametė Begin© pasiūly
mą. Tai būtų egiptiečių erzini
mas.

— Generolas Jaruzelskis labai 
norėtų įtikinti L. Valensą tartis 
Solidarumo unijos reikalais, bet 
Valensa ir klausyti apie tokį pa
siūlymą nenorįs.

— Antradienį prezidentas Rea- 
ganas pareiškė, kad jis nesiren
gia krašto gyventojams kcjti 
valstybinių mokesčių.

pgt

PASISODINO SNIEČKŲ l SAVO TANKĄ, žVDe 
SUIMTUOSIUS IB LIEPe PALIKTI GATVfiSE

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
žinių agentūra "Tass” antradie
nio rytą pranešė, kad Michailas 
Suslovas, Andriaus sūnus, se
niausias Sovietų Sąjungos poli
tinio biuro narys, mirė nuo šir- 
d es smūgio. Jis prieš porą de-!| 
šimtmečių turėjo sunkumų su 
šird.mi, buvo paguldytas Krem
liaus ligoninėn, bet pirmadienį 
jo širdis nustojo’ plakusi.

Lietuviai Suslovą pažino karo

Michailas Suslovas

antrą kartą įsiveržė į Lietuvą ir, 
pradėjo naikinti laisvės ir nepri- '■ 
klausomybės siekiančius. Sovię-^ 
tų vyriausybė oficialiai paskyrė!

( Michailą Suslovą prie karo jėgų 
armijos štabo, kad sudarytų są
lygas tarybinės Lietuvos vyriau
sybei sustiprinti. Suslovas turė? 
jo didele galią, bet jis nemokėjo 
lietuviškai, neskaitė liėtuviškai

4 ir apie lietuvius nieko nežinojo', 
leivinis Boeing 737, prieš dvi sa-« Jam'buvo aišku, k^3 didėlė Te- 
vaitęs Įųs^ęs pakilti is National jKivl^Įtoūgttmabuvb. nusiteikusi 
aerodromo ,labai lėtai kilo'. { prieš Sovietų 'okupaciją ir karo 

Nustatyta, kad sausįo 13 diė- pradžioje visa lietuvių tauta au
na iš National aierodrmno kilęs kilo prieš okupantą, 
lėktuvą kilo labai lėtai. Boeing; •
737 turi kilti, pasiekęs -144 maz-'. kad nepadarytų didelių klaidų 
gus. Dar geriau, jeigu lėktuvas 1 . 
įsismagina ir padaro-147 j nist«j, Suslo'vas pasodino Anta _
gus. Tuo tarpu juodoji dėžė nu-Sniečkų į savo tanką ir šliau-j Reikalai pablogėjo, kai Stali- 
statė, kad Boeing 737. pakilo Ūlę- visus kaimus ir mics
tai.• 377; pėdas; nepasiekė rerkA- ■ _ „
linger greičio, o/yėtaū motorai . _ / .
dar sulėtėjo' ir* Jėktuvai'su 
žmonėmis.pradėjo.leistis'žėmyti. 
Bo.yjfg 737 f pamažu' leidosi že> 
nnm, užkabino- ūž vieno tilto- ir 
krito į Potomac upę. Specials- • Sovietu divizijom 
tai ndri nuslatytk.iodėl.lėktu^ ^anJos i^brovėlių rusų ar ukrai

LĖKTUVAS LABAI
LĖTAI KILO

WASHINGTON, D.C. -

motorų-greitis sulėtėjo.

LENKIJOJ PALIKS
KARO STOVĮ

va su Trockiu ir jo šalininkais, 
Suslovas nuėjo ‘su Stalinu. Jis 
anksti pateko į Centro’ komitetą 
ir į politinį biurą. Suslovas, ne
baigęs universiteto, h>po Stalino 
'“teoretiku0'. Jis "įrodė*'''rusams 
komunistams, kad Marksas ir 
Leninas galvoję stalinisliškai.

Suslovas padėjo Stalinui nai
kinti Ukrainos ir kitų krąš ų

(

ir nepradėtų žudyti pačių komu Rusijos ūkininkus. Suslovas'pa
ruošė “teoretinius” įrodymusr

; telius, kuriuos užimdavo gen. 
Jvąno D., černichovskio vado- 
. vaujama Sovietų armija. Lietu
vą vadavo ne gen. Petronis, ne 
Sniečkus, bet Umanėje gimęs

- rusas. Į Lietuvą įsiveržė keturios 
visos vadovau

mečių.
Sovietų karo jėgos, užėmusios 

strategines pozicijas, žingsniavo 
pirmyn, o Suslovas, Sniečkaus 
patariamas, likvidavo vbus lic-

VAR&UVA, Lenkija. — Gene- j tuvius/ kurie priešinosi ar galė 
rolas V. Jaruzelskis vakar pa-įj0 pasipriešinti lietuviams ko- 
reiškė, kad karo stovis tuo tar- munistams ar komunistų suda- 
pu krašte pasiliks Dabartinė pa- Į rytai “tarybinei" vyriausybei, 
dėtis neleidžia kraštui grįžti į Gen. čemichovskio karo jėgos 
pne tos padėties, kUri buvo prieš * žingsniavo’ pirmyn, o Suslova*, 
karo stovio paskelbimą. Vasario pats dieną ir naktį gvvendamas 
pabaigoje bus pakeisti keli karo 1 
stovį tvarkantieji dėsniai, bet, 
pats, karo stovis turės pasilikti 
dar ilge nį laiką.

Lenkai galėtų tikėtis anksčiau 
panaikinti karo stovį, jeigu jie 
nepadarytų nė vieno’ nusikalsta
mo žingsnio, parlamentui pareiš
kė gen. Jaruzelskis.

— Valensa nesutinka eiti į jo
kį vienuolyną. Jis yra pasiryžęs 
kovoti prieš diktatūrą paskelbu
sius karius.

— New Yorko valstijoje, On
tario apylinkėje, uždaroma ato
minė jėgainė elektrai gaminti, 
ne* iš jds pradėjo sunktis nuo
dingos dujos.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $372.

nas mirė. Suslovas žinojo, kad 
Berija buvo dešinioji Stalino 
ranka^bet paties Su-lovo plė
šas. Berijai buvo žinomi Visi 
Suslovo juodi darljeliai prieš 
kiekvieną politbiuro narį, komu
nistą ir čekistą. Suslovas su 
Chruščiovu pradėjo organizuoti 
suokalbį prieš Beriją. Juodąjį 
darbą atliko Chruščiovas; bet 
kai Berija, palikęs savo gink4ą 
už durų, Suslovas, sėdėjęs šalia 
Berijos, pirmas jam kirto į smil
kinį. .Tada prasidėjo Berijos mu
šimas. Chruščiovas Sadatui pa
sakė: “Visi lupom Beriją, kol 
prikipcm’’. Lupo ir spaudė visi 
politbiuro nariai. /X

Suslovas suorganizavo ir 
Chruščiovo nuvertimą. Jis, kaip 
vyriausias politinio biuro narys, 
įtikino politbiuro narius, kad 
reikia atleisti Chruščiovą iš ko
munistų partijos sekretoriaus ir 
premjero pareigų.

Suslova^ turėjo politbiuro ži
nią pranešti Chruščiovui, grįžu
siam iš Egipto ir užsukusiam į 
Kaukazą poilsiui, bet Susimo 
širdis “labai suspaudė". Jis PX 
bijojo, kad nemirtų “dėl trkįn 
tipo". Suslovas įtikino Brežnevą 
atlikti operaciją. Brežnevas 
organizavo Chruščiovo “nusodk 
nimą" iš balno ir pa’.s atsisėilo 
partijos, politbiuro ir valstybės 
priešakin. /

Pirmadienį Kremliuj? nūri

tanke, važinėjo po rusų užimtas 
sritis, gaudė partizanus, buvu 
sius Lietuvos karius, mokytojus, 
g’innazijų ir unrvenitetų jauni 
mą, apklausinėjo, kiustelėjc 
Sniečkaus, o vėliau rusams įsa 
kydavę be teismo ir be jokia 
tardymo vietoje šaudyti. Suslo 
vas tnie^teliuos? ir kaimuose 
suimtus jaunu* vyrus šaudė ir 
liepė palikti gatvėse prie kelio, 
kad žmonės matytų lavonus.

Kard melu žuvo daug lietu 
vių, bet niekas n išžudė tiek 
lietuvių, kiek jų išžudė Suslo
vas, komunslų partijos sekreto 
riaus Snkčkails padedamas. Su*- 
lovą lietuviai prisimins kaip patį 
didžiausią ir žiauriausią lietu i pats Žiauriausias Rusijos komti- 
vių tautos žudiką.

Bit Suslovas buvo toks žiau
rus ne tik su lietuviais. Jis toks 
buvo ir su pačiais rusais. Susld- 
vas, ūkininko vaikas, karo metu 
įstojo į komunistų partiją. Kai

| nistas. Suslovo bijojo visi Rusv 
jos komuninių partijos vadai. Be 
Suslovo bus sunku ir pačiam 
Brežnevui išsilaikyti valstybės

— Mokslininkai nustatė, kad
dažnas šaltų vandenų žuvies j ParU°je atsirado nuomonių skir- 
valgymas gerokai sumažina, Sudovas nėjd su Leninu, 
cholesterolį žmogaus gyslose,’k** SV Stalinu. Kada pačioje ko 
pranešama iš Sduth Carolines. I munistų partijoje prasiėję kę>-

— Irano kariai veda kovą su 
Bani Sadr kariuomenės liku
čiais, pritariančiais buvusiam 
prezidentui.1 c
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R. Liet. Bendruomenės 1981 m. suvažia
vimo rezoliucijų komentarai 

į v
Buvau paprašytas parašyti, kuriuose buvo šmeižiama ir nie- 

1981 m. gruodžio 12 d. RLB-nė'- į kinama ALTa ir raginama AL- 
Tarvbos nariu ir atstovu šuva- 

* *■ 4-

šlavimo priimtų rezoliucijų ko 
mentalus, todėl tą pasdadėji 
mą ir vykdau.

Rezoliucija Nr. 1: “Rinkimais 
pagrįsta LB, pamynusi bendru
mo principą, išsigimė į fronti
ninkų partijos organizaciją”.

Turbūt, daugumai JAV lietu
vių yra. gerai žinoma ir neginči
jamas faktas, kad Lietuvių
Bendruomenės vadovybė, ne pa kant aukas ALTai, pradėjo kai

šioti ir savu' kepurę, ir kumpus

lai neaukoti. Tie lapeliai nie
kieno nebuvo pasirašyti. Bet ga
lima spėti kieno tai darbas. Jau 
ir anksčiau, vienur ir kitur, teko 
nugirsti iš užkietėjusiu fanatikų 
frontininkų ir bendruomeninin- 
kų, kad norint susilpninti ALTos 
veiklą ir ją likviduoti, reikia iš 
jos atimti pinigus. Ilgai nereikė
jo laukti, kai JAV LB, Vasario 
16-osios minėjimo progomis ren-

ti bendruomenė kaip tokia ir ne
jos eiliniai nariai, pamynė sol: nagus, ir tuomi grobstyti ALTos 
darutao principą su čia, JAV-se, pinigus, neatsižvelgdami į savo 
\eikiančiomis lietuviškomis ori į kuriamojo akto iškilmingą pasi- 
ganiiacijomis, ir nuėjo savo žadėjimą “pareigingai remti Lie- 
skirtingaiš keliais. Jau prieš tuvos laisvinimo kovą”. Daugiau 
1967 m., nejučiomis, eiliniams apie tai bus kalbama vėliau.
LB nariams, o taip pat ir kitų 
organizacijų nariams nępaslri 
biht, tyliai, pamažėle frontinin
kai ir . jų idėjoms pritarią kitų 
organizacijų asmenys užvaldė 
JAV LB ketvirtąją Tai-ybą. Ir 
1967 m. ta Tarvba sekančiam 
terminui ntbeišrinko Jono Ja
saičio' JAV LB valdybos pirmi
ninku. Jo vietoje buvo išrinktas 
Bronius Nainys. Jonas Jasaitis 
buvo šalininkas solidarumo ir 
bendTadarbaivimo su visomis 
lietuviškomis organizacijomis ir 
Lietuvos laisvinimo verksnias^- 
ALTa, VLIKu, BALFu ir kW 
mis liet.' organizacijomis.

Rezoliucija Nr. 2. “Palikusi už 
LB, ribų visas šio krašto organi
zacijas, ji savinasi tų organiza
cijų veiklos vaisius ir boikotuo
ja bei stengiasi sunaiknti visus 
kurie jų * “valdžios'’ neklauso”.

Bronius Nainys, tapęs JAV 
LB valdybos pirmininku, su sa
vo šalininkais išėjo į aiškią ir 
griežtą konfrontaciją prieš AL- 
Tą. Jau sekančiais metais, prieš 
Vasario 16 minėjimą, LB išsiun
tinėjo lapelius, kuriuose tos 
šventės minėjimo proga buvo 
prašoma aukoti Lietuvių Bend
ruomenei (LB). Pačios šventės 
minėjimo dieną, kada mūsų tau
tiečiai tam minėjimui gausiai 
rinkosi į Marijos aukštesniąją 
mokyklą (Maria High School), 
Clncagoje, ant šaligatvio, prieš 
tą mokyklą, vienas jaunas blon 
dinas vj'rukas dalino lapelius, I ti į Lit

ujamojo akto iškilmingą pasi-

Bendruomenės padalinys.
Rezobucija Nr. 3. ‘Toji LB or

ganizacija, nutolusi nuo tikrųjų 
savo uždavinių — lietuvybės iš
laikymo ir kultūrinės veiklos — 
nuklydo į politinę veiklą, j bend
radarbiavimą su okupantu ir 
pagrindinių organizacijų — VLI-) 
Ko ir ALTc's griovimą”. |

Vytautas Kutkus, 1975 metų 
birželio ‘20 d. “Drauge”, savo 
straipsnyje “Ar pajėgsime susi
tarti?” rašų: “Tikras muilo 
burbulas, kad Bendruomenė su 
kažkuo susitarė, kad dirbs tik 
kultūrinį darbą. Lietuvių Bend
ruomenėje dirbu nuo pat pra-1 
džius ir tokio susitarimo niekur į 
nemačiau“.

L. Bendruomenės įstatuose 
1972, 9 pusi, yrą atspausdintas 
ir JAV LB įkūrimo AKTAS. Ta
me akte pasakyta: “a. aktyviai 
dalyvauti Jungtinių Amerikos 
Valstybių gyvenime ir įsijungti 
į jų kovą prieš internacionalinį 
komunizmą; b. veikliai imtu to 
gyvenimo prisidėti savo kultūri
nėmis ir tautinėmis savybėmis 
bei lietuviškais papro&a*; ... 
d. pareigingai rems Lietuvos 
laisvinimo kovą ir Lietusių Tau
tos gelbėjimo pastangas, nuo
širdžiai išreiškia savo tautinį so
lidarumą JUNGTINIŲ AMERI
KOS VALSTYBIŲ LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE”.

Lietuvos laisvinimo kovai ir 
Lietuvių Tautos gelbėjimo pa
stangoms vadovauja ALTa ir 

1 VLIKas. Ir JAV LB savo steigia
majame Akte pasižadėjo tas

Garbingos atminties iškilus vi 
suomenininkas, b e n druomeni- 
ninkas ir vienas RLB-nės steigė
jų] ų a.a. dr. Zenonas Danilevi
čius, pirmajam.^ R> Į^iet. Bend
ruomenės atstovų suvažiavime^ 
viešai pareiškė, kad po visų, 
skandalingų, gėdingų rinkiminių 
balstų klastojimo per 7-osios 
JAV LB Tarybos-rinkimus ir po 
nelemtų LB Marquette Parko ir 
Cicero apylinkių neteisėtų val
dybų išrinkimo, 1974 m. vasa
rą, kol dar nebuvo ^viešai pa
skelbtas LB skilimas, .vieną po- e 411UJUA11V aXXXW I \J UCLū

p.etę, viename privačiame bute. | Iaisvini|no lnsljlul:ijaji pare.;glI!_ 
’ abiejų pusių dalyvaujant peri f rtni(, . nuošir(ižiai reikš(, 
", alsu°"’s\ l'^0 PMla”ai I savo tautinį solidaru™ JAV lie- 
tiksiu išlyginti nuomomu skir-}. • >. . „ .. ‘-x. ..., ‘ . tuviu bendruomeneje. Nereikiatumus, susidariusiems nešusi-. T • . t> j....... v. .jmaisvti dabartines Liet. Bend- 
pralimama paeaimt, .r gražini, , rl|omenės OTganizacijos „ ta 
JAV LI> vsmngmtų Buvę ta-Į JAV 
namasi visa popiete iki sekančio , • , , ; , , .v . • na tada ir dabar sudaro dauge-ryto ausros. Pne jokiu nuomomu ' . . . . . , ?x . ... . . ‘. .., fc; lis lietuvių organizacijų, ir klu-skirturuo išlyginimo ir verkios . rr . v.. . J .. .- . .. x. , . . . , : bu. lai >itai daugialypei lietu-pasiskirstymo principu nebuve i • , > : . , ,x - . , . r r ? vių bendruomenei, tos bendruo-pneita. tokie bevsmai pasitari- _ ... . .... .. menes organizacijoms ir klu-

...... , • bams, dabartine Liet. Bendruo-irontimnkai ir ju salininkai • • . .v ...j ... i . ’ uienes organizacija pasižadėjob e n d r uomemnmkai pareiškė, ,, , . x., , - " nuoširdžiai reikšti savo tautinikad j u tikslas esąs perimti visa ...♦ r ... * , - sohdaruma.lietuvių išeivijos politinę, kultu- ;
rinę ir šalpos veiklą į savo ran-; LB daro š andieną ? Visas 
kas ir nuo to tikslo jie neats:-’^as hetuxiškas organizacijas ig- 
sakysią ' 1 noruo.ia ir stengiasi sunaikinti.

Ir štai, Vytautas Kutkus — ■ Iei pasižadėjo pareigingai 
dabartinis JAV LB pirmininkas.'1011^’ Lietuvos laisvinimo kovos 
1975 m. '‘Drauge’' viename savo t’n5’,1^UC1-1^’ saxaime aišku, 
straipsnyje siūlo ALTai Įsijung•' ^.a<^ sau savistoviai veiklai pasi

ūt. Bendruomenę, kaip losp’^0 kultūrinę veiklą.
• 'J uose pačiuose JAV LB jsta
I tuose yra atspausdinta ir VLI- 
I Ko paskelbtoji Lietuviu Charta. 
j Bet sąmoningai tuos: JAV LB 
i (staluose praleistas (.'.bartos jva- 
, Ji.lis žodis, kuriame pasakyta: 
: 'Yra nuogąstaujan i’j. k <1 PLB 
i 'rg"niz:icij.j ji arys anti veikian- 
į '-is.s lietuviu iše.v Ų draugijas.

islo pa. rintio. 
ateina r ? esa

mų draugijų 
aikmti, bet tik 

įpi dyti ir
■ i u lietu

apylinkės akhri

i 1>j m ė be mažiau 
i PL1> o<g.n'zacij ' < 
- Anri tvarkos ii- e s 
! k ei Ii. gr a it i s r rr 
* ų \ eiki c-s paremi: 
! apvaifiiku.o!i bendra 

vių organ zsci’a“.
Iš nukščai š f:"’ 

kad LB- i bar. o ;r
i tome, 
yskirta 

itinėje 
remti Lie-

.ar. ursi
.'vT« Jv

-.u z< s Ja svinimo veiksni s — 
Al.Tą -r VLlKą. Tai kokių suši
lai .‘r >ų t!; dar n 
pasizaitėjuniA 
dvni j.s ie.k a

Ir. Pranskevičivnė, R/ LB-nės Cicero 
narė, renginiu šeimininkė, su savo vaikais rengiasf Kalėdų 
šventėms, dirba lietuviškus šiaudinukus. Iš dešinėm: b 
pranskev M’ienė, duktė Danutė, studentė, sūnus Gėdinu-, 
nas, studentas. Nuotrauka buvo palaipinta CICERO LIFE 
laikraštyje, kalėdiniame numeryje 1981 XII-25 d. laidoje.

(CICERO LIFE nuotrauka)

i ? T k tuos 
;r (Charles nuro- 
ykdy ; h\ vardan 
Išsakyti griauna- 

^bo. Tik 
v išeivių 

ianaybė,

4 moju r cU*d<4Ucjo
' ta p cig antis, < 
i dės

Lėtines okupinlas >i akail* 
’<z\ š rdini nuirk savo Uosį.

Rezoliucija Nr. I. 4 Visos idė- 
j nė j u pOiiLnėį išeivijos grupės

Mirtis į Anapilį išsivedė taurų lietuvį, 
a.a. maj. Br. Ambraziejų

'Tariamas paskutinis sudie tau

St. Pranskeyičius, aktyvus i Cicero R. LB-nės veikėjas, 
prie šeimos, kalėdinės eglutėj žmonos Jrends darbo ir šei
mos talkos pastangomis padarytais šiaudinukais papuoš
tos. ši nuotrauka veik, per pusę puslapio buvo patalpinta 
CICERO LIFE laikraštyje su plačiu lietuviškų kalėdinių 
tradicijų aprašymu, patalpintu laikraščio’ kalėdiniame 

numeryje 1981 m. gruodžio mėn. 25 d. laidoje.
(CICERO LIFE nuotrauka)

riam lietuviuį, Reorganizacinės 
Liet. Bendruomenės iškiliam, 
pavyzdingam narui maj. Br. 
Ambraziejui, kurį mirtis į Ana
pilį išsivedė praeitais metais, 
1981 m. gruodžio mėn. 20 d. Pa
laidotas gruodžio mėn. 23 d. Lie
tuvių Šv. Kazimiero kapinėse. 
Tebūnie velioniui lengva šioji, 
draugiškai priglaudusio, krašto 
žemė.
A.A maj. Br. Ambraziejus yra 

gimęs Lietuvoje, Sūduvos kraš
te, Mariampolės mieste, 1898 m. 
Mokėsi Mariampolės gimnazijo
je. Pašauktas į karo tarnybą, tar 
navo caro raitelių armijoje, Ru
sijoje. Už nuopelnus tarnyboje 
yra apdovanotas Šv. Jurgio III ir 
IV laipsnio kryžiais. Nepriklau
somai Lietuvai kuriantis, su
grįžo į Tėvynę, Savanoriu daly
vavo Lietuvos nepriklausomy

bės kovose su lenkais; dalyvavo 
Klaipėdos krašto atgavime. Bai
gė Nepriklausomos Lietuvos 
Karo mokyklos antrąją laidą ir 

Vytauto Didžiojo Aukštųjų ka
rininkų kursus,-; aftiler j jos 1 sky
rių. Lietuvos kariuomenėje tar
navo visą jos:nepriklausomybės 
metą. /

sargytą ėjo šauliai paradinėmis 
uniformomis pasipuošę. Prie kar 
sto budėjo ramovėnai. Religines 
apeigas koplyčioje atliko kan. 
V. Zakarauskas, bažnyčioje ir 
kapuose — kuri. Vytautas My
kolaitis-

Velionį į kapus palydėjo ramo
vėnai, šauliai, Reorganizacinės 
LB-nės žmonės, kurių buvo ga
na didelis būrys, šauliai, ^saulės, 
paradinėmis uniformomis pasi
puošę, sudarė garbės špalerius, 
karstą nešant į bažnylią ir prie 
duobės. Karstą nešė ramovėnai 
karininkai — kap. A. Juškevi
čius, Al.Repšys ir šauliai. Lai
dotuvių dalyviai, po religinių 
apeigų, sugiedojo Lietuvos him
ną. Šauliai ir šaulės karstą api
bėrė gėlių žiedais, o velionies 

'žmona ant karsto užbėrė Lietu
vos pajūrio saują gintarėlių. 
Gen. štabo pulkininkas Kar. Da 
bulevięjū^><sŽūlių nuimtą nuo 
karsto tautinę vėliavą, įteikė ve
lionies žmonai.šaulių Garbės žy- 
menio ženklą — ŠauUų^žvaigž- 
dę, kurią maj.z B^'f Ambraziejus 
buvo gavęs už- Veiklą Lš Sąjūn- 
gdį.žmonai Įteikė šaulių vadovas 
Mackonis.

Tariant velioniui maj. Br.Am-

sutaria pavergtos Lietuvos va
davimo .darbe ir tremia los. veik
los institucijas, tuo tarpu fronti
ninkų partija, užvaldžiusi spau
dą, LB-nę, Lietuvių Fondą ir 
kitas organizacijas, kelia nesi
baigiančius ginčus ir įtaigoja 
jaunimą, nukreipdama jį nuo 
natūralios išeivijos veiklos”.

Lietuvių Fondo įstatuose* 35 
paragrafe, yra pasakyta: “šie 
įstatai JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos priimti ir patvir
tinti 1962 melu vasario 4 d.” 
Įstatų 33 paragrafe parašyta: 
“Abiem atvejais? (įstatų, A; Pi.) 
pakeitimai įsigalioja Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos prita
rimu".

Kaip matome. Lietuvių Fon
das yra visiškoje LB-ės globoje 
— LB padalinys, satelitas.

Iš didžiausios dalies, lietuviš
koms mokykloms ir lietuvių 
jaunimo auklėjimui vadovauja 
LB, ir tuo pačiu rengia busimuo
sius politinės ir Lietuvos laisvi
nimo veiklos vadovus. Niekam 
ne pa>laptis, kad LB propaguo
ja Vilniaus Kapsuko kursus lie
tuviškam jaimunui. Tuo reikalu 
LB Visuomeninių Reikalų Tary
bas pirmininkas Atg. Gečys net 
aplinkraštį išsiuntinėjo ("Dir
va” 1981.XI.19). TO pasėkoje, 
pasižiūrėkime kokios politinės 
ar v.siškaN politinės veiklos ū 
Lietuvos laisvinimo idėjos nesu 
pratimas liet, jaunimo galvose 
yra įskiepytos ir įsiviešpalava
šiom. ' v

Prieš kiek laiko* įmano ran
kas pateko “Patattlip lietusių 
jaunimo sąjungos poKtints ap- 
•inkrašhs’*, pavadintas k*Kova'\ 
Ne 2, 1978.IX.19. Tiražas: 75. 
Redaktorius Vflrtpm Nakas, 
kuris 1978 m. per Vasario 16 
šventės minėjimą, Hamiltone, 
Ont., Kanadoje, kaip pagrindi
nis kalbėtojas pasakė, kad, girdi, 
LIETI VA, E G ZIS T A \TS1 
CARP 1918-191V M., JAINLD 
LIAMS YRA MIRCSI Kitoji 
savo kallx)sr vieloje jis pasakė: 
‘JAUNIMAS Į ATEITI ŽIŪRI 
\isAt kitom Akim in lie- 
1VVA MATO KITOKIĄ BE 
PARTIJŲ, BE “WENOCENT-

lil.2). Tais pačiais metais dr. L. 
Kriaučeliūnas jam skyrė 1,000 
do!, stipendiją mokslui tęsti. Rei
kia manyti, kad Viktoras Nakas 
šiandien kiek kitaip galvoja.

Tame PUS aplinkraštyje 
“Kova” rašoma, kad PUS na
riams buvo išsiuntinėta anketa 
su 30 klausimų. Nepasakyta 
kiek iš viso anketos egzemplio
rių būvo išsiuntinėta. Užpildę 
anketas grąžino 10 moterų ir 13 
vyrų. 17 iš jų buvo JAV pilie
čiai; 6 — Kanados. Pagal iš tų 
anketų surinktus duomenis, 10 
jaunuolių apie Amerikos Lietu
vių Taryną. — ALTą šitaip -pa
su ako:

“Tą patį varo — pešasi su 
Bendruomene ir nieko nepasie
kia'^ ‘juokdarių gauja — mėgs
ti fotografuotis, bet neapsiimu 
konkrečių uždavinių”, ’"yra pa
pirkti C1A ir FBI (tikras mano 
galvojimas, kaip kitaip išsiaiš
kinti jų veikimą?)”, “nors daug 
“veikia*\ dirba kaip vištos be 
gaivų’, “padlaižiauja Amerikos 
politikams”, ‘‘neturi politinės 
programos, neturi paramos lie
tuvių visuomenėje’, “vis kas 
metais mažėja, nes jaunimo ne
turi , “turi pinigų ir kontaktų”, 
“tun judrumo, bet neperdaug 
įžvaigumo”, “turi šaltojo karo 
mentalitetą”.

Kiek iš tų jaunuolių yra baigę 
Vilniaus Kapsuko kursus, apimk- 
rastis nepasako. Bet Kai kurių 
jaunuolių pasisakymai apie AL- 
ią, atrodo, tiesiog paimu iš so- 
Vivunių-boiševikinių KGB agen
tų burnos.

1 ų jaunuolių, kaip ir visų kitų 
jaunų žinomų, pradedančių ženg
ti j gyvenimą, poKUnės ir visuo- 

lemi liks pakuros kartais yra 
sunkokai suprantamos, neaiš
kios, iš-1 blaškiusios ir nenusisto- 
♦ ėjuoios. Keikia manyti, kad tie 
jaunuoliai išsakė ir pareiškė 
<rontminkų ir LB vadovų min
us ir pageidavimus, kai LB po 
196/ m. išėjo’ į atvirą kovą prieš 
ALTą, o patys LB vadovai iš 
oendrus Lietuvos laisvinimo ko
vos laukų dezertyravo, šis skau
dus ir niekuo nepateisinamas 
įvykis patriotams lietuviams yra

Už nuopelnus karinėje tarny
boje yra apdovanotas DLK Ge
dimino . ordinu? ir, 10 metu tar
nybos medaliu. Klaipėdos atva
davimo žymeniu ir Šaulių žvaig- 
de. x

Artėjant bolševiku antrąja! 
okupacijai, 1944 met. pasitraukė 

4 Vakarus,į Vokietiją. Imigravęs 
į Ameriką, apsigyveno Chica
go j e. Dirbo fizinį darbą. Kai 
jis išėjo į pensiją, taip pat gy
veno Chicagoje, kur mirė ir pa
laidotas.

Maj. Br. Ambroziejus buvo 
taurus lietuvis, gilių tautinių 
principų asmenybė. Turėjo svei
ką. gilų protą iki pat mirties, 
puikiai orientavosi pasaulinėj ir 
tautinėje politikoje, stpriai jau
tė išeivijos politinį pulsą, griež
tai priešiškai laikėsi prieš dik- 
tatūrininkus ir bendradarbiau- 
tojus, kuriuos laikė tik politi- 
niąis pasimetėliais*

Gyvendamas Chcagoje, pri
klausė šioms organizacijoms: 
LKV S. Ramoves Chicagos sky
riui, ALTui, BALFui, moraliai 
rėmė VLIKo veiklą, aktyviai 
priklausė LŠS T. Vytauto Di
džiojo rinktinei, /Reorganizaci
nei L.B..Brighton Parko apylin
kei, kur buvo aktyvus ir pavyz
dingas ap. valdybos narys. Visa 
tai pažymėjo K Pocius, velionį 
atsisveikindamas.

Velionis, maj. Br. Ambrozie- 
jus buvo užtarnautai jautriai ir 
iškilmingai atsisveikintas ramo
vėm!, šaulių ir Reorganizacnės 
LB-nės žmonų. Atsisveikinimas 
įvyko D. Petkaus koplyčioje, 
gruodžio mėn. 22 d. Atsisveiki
nimo apeigas pravedė ramovė
mis, E. Vengiau skis. Atsisvei
kinimo kalbas pasakė: kap. A. 
Juškevič'ųs — LKVS Ramonės. 
Chicagos skyr. vardu, J. Macko
nis — LšST. Vytauto Didžiojo 
rinktinės. Sav. J. Tamulis—Klai 
pėdos sukilėliu, V Pocius — Re^ 
organizacinės LB. vardu. Garbė*

braziejtd paskutmįsudviev.tenka 
pasakyti, jog jis buvo aukštos 
kultūros, tvirtų tautinių princi
pų ir drauge labai malonaus ir 
švelnaus būdo žmogus. Jis dar
noje gyveno ir su savo gyveni
mo drauge, žmona Anele, kuri 
jį, sergantį, atsidėjusi globojo.

Velionis paliko nuliūdusią 
žmoną ir sūnų muziką Bronių, 
kuris yra ok. Lietuvoje. Liko 
mirusios sesers sūnus dn Algir
das P a u t i e n i s ir duk
ra Gražina Juodeikienė su šei
momis, gyvenantieji Calif omi- 
joje bei.kiti giminės ir draugai.

Velionio artimieji, ypač jo 
tautnės politinės ideologijos 
draugai, apgailestauja, kad maj. 
Br. Ambraziejui neteko amži
nam poilsiu atsigulti tėvų že
mėje — Lietuvoje, už kurią jis 
visą savo amžių kovojo tiek 
ginklu rankoje, tiek ir kietu, ne- 
atlaidžiu žodžiu prieš tautos oku 
pantą.

Tenka pripažinti, jog su maj. 
Br. Ambraziejaus iškeliavimu į 
Anapilį drauge pasistūmė gilyn 
i istorijos ūkanas ir pats Nepri
klausomybės laikortarpis, nes 
maj. Br. Ambraziejus buvo šio 
gyvenimo pradininkas ir dali- 
ninkas: Lietuvos Nepriklauso
mybės kovų savanoris, Lietuvos 
kariuomenės karininkas iki pas
kutinės Lietuvos nepriklauso
mybės dienos.

Z. J.

gailėtinas. kai tuo veiksimi su 
glaustus ir kietos Lietuvos lai*- 
vinimo koxrn eilės buvo apardy
tos ir susilpnintos, okupanto 
naudai.

RO.. .’* (TėMškės Žiburiai, 1^78. sunkiai suprantamas -ir Ubai ap-
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LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

Kot.

ANGLIJOS LIETUVIŲ BAL-

TAUTINIS SĄMONINGUMAŠį SOLIDARU

Kr. Donelaičio Lit mokyklos vedėjas
Laike R.L.B. Marquette Par

ko apylinkės narių susirinkimo, 
p. K. Povilaitis pasiūlė įsteigti 
Atstovybės Rūmu Remonto fon-

Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja f6.\ ■
• SATYRINES NOVELES, M. .Zosčenko kūryba, J. Vilnia

SAS PIMEš “PASIVAŽINĖ
JIMUS” I OKUP. LIETUVĄ

R.L.B. "Marquette Parko 
apyl- valdyba

K. R.
UŽTARNAUTAS PRIEKAIŠ
TAS FRONTO BIČIULIAMS.

Kviečiame visus minėjime da
lyvautu Pakvietimai .gaunami 
pas valdybos narius. Auka —10. 
Valdyba

; PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

Aukas prašome ^įnešti į eina
mą sąskaitą Nr. 3974-9. Tarnau
tojai sutiko kiekvienam mielai 
padėti. > - - >- -

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

GYVENKIM, NEMIRKIM: ŠEIMOJE 
KALBĖKIM LIETUVIŠKAI!”

JULIUS ŠIRKA, . '

S LITERATŪRA, • lietuvių ’literatfffog, ■ meno - ii
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincą 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoC. 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus h; V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis P 
M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir X Var

dą ir jį pradėjo įteikdamas $20. 
Nariai tuoj jį papildė iki $240.

Apylinkės valdyba, žmonių 
^patogumui, atidarė einamąją są- 
Jtaitą Nr. 3974-9 Midland Sav
ings and Loan Assn, 2657 W. — 
Lithuanian Plaza Court (69th 
Sar.). - , : .

Visi lietuviai prašomi prisi
dėti prie mūsų Atstovybės Rū
mu remonto. Jokia auka nėra per 
maža ar, per didelė. Visi prisidė-

Midland Savings ^įstaigą yni 
p i ame Marquette Parko vi 
duryje. Visiems patogu ją pa

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENE

Prof. dr. J. Eretui 85 m.

Pagarbiai prisimenamas švei- 
car ietis prof. dr. J, Eretas jo 86- 
metų amžiaus sukakties proga. 
Jam nulenkiama galva, atiduo
dama pagarba, už jo didelį mok
slinį, kultūrinį įnašą į neprikleu 
homos Lietuvos gyvenimą. Iš 
reiškiamas didelis pasitenkini
mas, kad profesorius, nors ir su
grįžęs į savo gimtinę Šveicariją, 
neužmiršta lietuvių ir 'Lietuvos 
laisvės reikalų.

Padėkme atstovybės rūmų
remontui

Plačios pažiuręs ar bepriuci. 
p.lkumcs

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787,

LKDS Biuletenis, 19S1 m. •' 
gruodžio mėnuo

Patiekiamos, gvildenamos gy

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

• VLENIšO ŽMOGAUS GY V ENEMAS,'Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauge 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už S2.

• LIEJU V IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJtusks 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje du ndama 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokleSų kslb$. Laba! 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

— Įvedimas nelegalių atstovų 
i organizacijų .komisijas ar su~ 
važiavimus, tikslu perimti orga-. 
mzaciią į savp kontrolę, yra 
:fektingo vado pažymys, ar tik
tai paprastas^ šarįitaniznias?
’ J.-engy’a darVti išvadą, :og LKk 
DS, Šio klausimo' furma, daro už 
tarnautą priekaištą franto b čiu-. 
liams klastau ' apgaule pa.ėmu- 
siems Romos Katalikų Federa
ciją į savo, frontininkų partijos 
kontrolę. Pasirodo, jog neberei- 
kąlo >yra •,liaudies pasakyta: 
“Neik su velnių riešutauti”...

■ - . Z. J.

Pagerbti senjorai - <"

Rašoma. apie nusipelniusius 
LKŲS vyresnių antžiaus narius, 
jų pagerbimą ir juos išvardina 
pavardėmis: Bem. Žukauskai, 
A. Balčiūnas, prof.Balys Vįtkus, 
St. Rauckinas, pulk. J. Švedas. 
P. Spetylą, dr. B. Paliokas,’, V. 
Žemaitis, K. Mickevičius.

Dalyvaukime kan. V. Zakaraus

ko 75 m. sukakties minėjime ..
. R. L.B. Marquette Parko apy
linkės valdyba ruošia gerbiamo 
kan- V. Zakarausko 75 metų su
kakties minėjimą. ,

Minėjimas įvyks vasario men. 
28 dieną 1 vai. (2 vai. pradėsime 
pietus). Gold Coast salėje, 2525 
W. 71st Street.

Įteiksime sukaktuvininkui, do 
vaną, pabendrausime . su visų 
gėfbfirntf Tr mylimu kanaunin
ku, pasidalinsime įspūdžiais, bei 
prsiminimais.

Kaip iš spaudos yra* žinoma, 
Anglijoje seniai veikia Didžio- 
s -oš Jiritanljo,\ Lietuvių Sąjunga^ 
kuri plačiai apjungia liettuvius. 
Apie šĮo$ Lietuvių Sąjungos' 
veiklą yra daug ir plačiai apra
šyta. Dabar pasigirdo skundų 
spaudoj, kad DBL Sąjungą pra
de ją graužti bendradarbiavimo 
kirminas,nea į ok.Lietuvą pradė
jo dažnai važinėti net ir kai ku
rie Sąjungos' valdybos žmonės- 
Tad patriotai Sąjungos nariai 
alermuoja spaudoje; su pasipik
tinimu rašydami kokią nelaimė 
ištiko DBL Sąjungą.

Korespondentas iš Anglijos 
patiekia ilgą straipsnį apie Są
jungos veiklą ir gana griežtai 
pasisako prieš važinėjimą į ok. 
Lietuvą. Jis šitaip rašo:

DBLS vadovybę neturi bū- 
ti-.renkamirir LNB tarnyboje ne 
gali būti laikomi ar samdomi as- 
menys< kurie važinėjo į Lietu
vą ar į čią .kviečiasi gimines.” 
Pasirašo V. Kupstys, 1982 m. 

-sausio mėn. 7 d., nr. 7, L. L. 
(Pastaba * V. . Kupsčio alermas 
prieš bendradarbiavimą yra ge
ras pavyzdys, kaip reikia atsiri
boti nuo bendra darbi auto jų. Be 
to, vėliausio bėglio iš ok- Lietu
voj/profesoriaus Ėringio teigi
mu, į Vakarus yra išleidžiami 
išvykti ir grįžti atgal į ok. Lietu
vą tik partijos žmonės arba par-, 
tiečiams jau labai patikimi as
menys. Taip ir yra, kaip žino
ma, nes ir nemokšos, paprastos 
bobutės, Važiuojančios atlankyti 
savo gimines, privalo atlikti 
joms pavestus šnipinėjimo dar
bus).

Apie valdybos nuveiktus dar
bus pranešė Ig. Petrauskas. Apy 
linkė turėjo savo metinę vaka
rienę ir vasaros metu pikniką. 
Suruošė Romo Kalantos mirimo 
metinių minėjimą. Turėjo dvi 
paskaitas: Sveikatos dr. Jono 
Adomavičiaus ir dr. Ėringio, 
npie okupuotos Lietuvos gyve
nimą. Turėjome dvi iškylas: į 
Rockforaą ir į East Chicagą. Įsi
gijome tautines vėliavėlas ir ka
pų dieną tomis vėliavėlėmis atžy 
mėjome mirusių narįų kapus.

Apylinkė 1981 metais turėjo 
pajamų $5,856.48 o išaidųl $4,- 
805.45. Kasoje, 1982 m, sausio 
mėn. 1 dienai iko $1.061.00.Au- 
kų išskirstėme $225.00.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė K. Povilaitis. Pranešė,kad 
knygos vedamos tvarkingai. Iš
laidų ir pajamų dokumentai ati
tinka kasos įrašams. Pinigai lai
komi Midland Savings, sąskai
tos Nr. M 434-7.

Dviejų metų terminui išrink
ti šie asmenys: Ig. Petrauskas, 
J. Bagdžius, A. Gustaf, St. Kau- 
lėnienė ir J. Kreivėnas. Revizi
jos komisipa palikta ta pati-

Nežiūrint labai šalto oro, na
rių atsilankė apie 100. Po susi
rinkimo visi pavaisinti kavute ir 
pr Ankaus pyragaičias.

Korespondentas

R. L. 3-nės Marquette Parko 
apylinkės narių metinis susirin

kimas
š-m. sausio 17 dieną 11 vai. 45 

min. p;irapijos salėje įvyko me
tinis R.L.B. Barquette Parko 
apylinkės narių susirinkimas.

Susirinkimą pradėjo pirm. Ig. 
Petrauskas. Vicnčs minutės su
sikaupimu pagerbti 1981 m.mirę 
nariai. Pirmininkauti pakvietė 
M. Pranevičių, o surašyti proto
kolą p. Laimą Vaičiūnienę. Į 
garbės prezidiumą — dr. K. Šid
lauską. Praeito susirinkimo pro
tokolą perskaitė D. Tričienė. 
Protokolas surašytas pavyzdin-

venamo meto aktualios temos 
organizaciniai ir tarporganizaci 
niai išeivijos rekalai, perleisti 
per LKDS politinę idealoginę 
prizmę.

Patiekta prel. M.Krupavičiaus 
testamento ištrauka.

Pasisakant išeivijos centrinių 
organuacjų rekalu, rašoma: 7į

“VLIKas — Vyriausias poli
tinis organas, kalbąs pavergtos 
tautos vardu.

ALTas — Amerikos lietuvių 
politinio balsas JAV.

PLB — lietuvybės išlaikymas 
ir talka VLIKui ir ALtui. • •

BALFas — lietuvių globa bė
dos atveju.

Rašoma, kad už šią organiza
cinę sąrangą girdisi vis daugiau 
Įr daugiau balsų. Neminint jau 
daugumos VLIKą sudarančių 
grupių, šia prasme pasireiškė 
lietuviai mokytojai, visa eilė LB 
apylnkių, Amerikos Lietuvių- Ta 
ryba, Lietuvos Vyčiai, Reorg. 
LB. Naujienos visada nesvyruo
jančiai remia šią sąrangą.

St^aipcnyje aptariami išeivi
jos tarpusavio ideologiniai ne
sutarimai. Daroma sugestija ieš
koti tarpusavio nesutarimo prie- 
žns'ies. Klausimų iforma d.aromi 
už atnauti priekaištai nesilai
kantiems susitarimo ir melu, kla 
sta besivadovaujantiems. Rašo
ma, klausiama: i

LB SUBSIDIJUOJA NESAMĄ 
CICERO LTpJANISTINĘ 

MOKYKLĄ

LB. Švietimo Taryba, Pasau
lio Lietuvyje, patiekė 1981-mų 
metų finansinį raportą, kuria 
me yrajpažymėta, kiek kuriai 
lituanistinei mokyklai yra duo
ta pinigų. Ten pažymėta, dar ir 
Cicero ■ lituanistinei mokyklai 
yra . duota $600, kai tokia , mo
kykla visai neegzistuoja. • . -

. Tiesa, keturi lietuviukai .vai-, 
kai šeštadieniais susirenka j Šv. 
Ahtano parapijos kleboniją po
rai "valandėlių-pasimokyti lietu- 
viškai skaityti, rašyti, bet- tai jo
kia- mokykla. Teisingi ir protingi 
žmonės daiktus, įvykius bįei;fak- 
tus vadina tik jiems atatinka
mais vardais. ■ *

Suorganizuotas ir pravestas 
daktarų konsiliumas, labai ak
tualiu senesnio amžiaus žmonių 
sveikatos reikalu; tema: Senes
nio amžiaus žmonių geta/rinės 
ligos.j Konsiliumo sąstatą suda
rė dr. K- Bobeis, dr. J. Bakys, 
ir dr. Vaičius. Konsiliume da
lyvavusieji patyrė labai daug 
įdomių žinių sveikatos reikalais, 
už ką jie nuoširdžiai padėkojo 
tiek konsfliurnų rengėjams, . tiek 
ir gydytojams paskaitininkams.

Apylinkė finansiškai remia vie
tos lietuvių radijo: “Lėtuvos A- 
dai” ir Reorganizacinės LB.-nės 
ideologinę spaudą,, ypač “Nau
jienų” dienraštį. Apylinkei pri
klauso keturiasdešimt vienas re 
gistruotas, nario mokestį mokąs 
narys- Vietinių teigimu. Reor
ganizacinės LB idėjai pritarian
čių yra labai daug, kurie ir su
daro St. Pėtersbūrgo letuvių 
daugumą.

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

(Atkelta iš antru puslapio) 
r

St. Petersburg, Fla.
R. LB-nės St. Petensburgo apy

linkė vysto kultūrinę veiklą 
Apylinkės sekretorius A. Vy- 

dutis, veiklos raporte centro or
ganams rašo: 1981 metų bėgyje 
yra padaryti 6 valdybos posė
džiai, 4 apylinkės narių susirin
kimai, suorganizuota išvyka į 
gamtą, Scmenol parke, lapkri
čio mėn. 3C?d. Pravestas iškilaus 
mūsų tautos dailininko — muzi
ko M. Čiurlionio 70-tiės metų 
mirties iškilmingas minėj mas. 
Paskaitą skaitė dail. V. Vai tekti" 
nas, dabartinis apyl pirminin
kas. Į paskaitą buvo kviesti visi 
vietos lietuviai Dalyvių buvo 
nemažas skaičius.

minimai Ir mintys apie įamenis ir vietas neprūr. Lietuvoje it pir- 
maišiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik ?3.

• JuLIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf. 
:ai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje spie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe>

Prof, dr. K, Ėringio piintys 
Patiekiama vėliausias pabėgėlio 

iš ok. Lietuvos prof. J. Ėrin
gio pasisakymas okupuotos Lie
tuvos lankymo reikalu, Los An
geles lietuviams, prieš okupan
to ūkinės pažangos liaupsė j i- 
mą:

— Besidžiaugdami . išeivių 
veikla, Lietuvos žmonės gilaus 
liūdesio būna apimti, kad iš lai
svojo pasaulio atvykę turistai 
imą viešai džiaugtis, kad: ir ke
liai jau meksfaltuoti^' kad namų 
pristatyta ir kt. — Rąšoma, kad 
profesorius užsiminęs apie išei
vijos tarpusavį nesutarimąir 
veiksnių niekinimą, Iiūdija, jog 
taip elgiantis yra pastamauja- 
ma tik okupantui. < ‘ / • <
VLIKo prigimtis ir paskirtis .
Pateikia ištrauką iš Al./^ro

mo minčių Akiračiuose,: nr/ A 
Pateikia objektyvius^ tikslius:, ir 
A. Štromo pasisakymo komenta
rus

Patiekiama žinių iš VLIKo 
posėdžio, 1981 m.gruodžio mėn., 
Chicago j e.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL
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Janušaičio pokalbis su Kamantų
Frontininkų Liet Bendruomenės leidžiamame žur

nale “Pasaulio Lietuvis” 1981 m. gruodžio mėn. numeryje 
yra rašoma apie 1983 metais Chicagoje įvyksiančias Pa
saulio lietuvių dienas (PLD). Ten atspausdintas ir pokal 
bis, įvykęs tarp Jurgio Janušaičio ir PLB pirm. V. Ka- 
manto. Kaip buvo galima tikėtis, kai kurios tame pokal
byje paliestos temos neišvengė užmaskuotos demagogijos 
ir pagiežos, ir tuomi tikrai neprisdėjo prie lietuvių išei
vijos susivienijimo ir apjungimo bendrai kovai dėl. Lie
tuvos laisvės. t* '■ ' - 4 '■

?is pokalbis parodo* ir dėl to tenka tik. apgailestauti. 
kčWV-e./vkštumoje yra tų pokalbininkų intelektualini0 
lyg? ir kokios menkos yra Sutartino bendro darbo per- 
sp^ktvv-:?. šxai norą^J.Jrir V.K. pokalbio “perliukų”:

Klaus m .s: Turime vadinamus veiksnius — VLIK’a. 
ALT’a. Ar Tems numatote PLD kokius nors uždavinius 
ir ar jie prisidėjo prie jų įgyvendinimo darbu, pinigais?

Atsakymas: Ne, nes tų institucijų dabartinių vadovų 
nusiteikimas LB darbams yra labai kritiškas ir negaty
vus. Tačiau tikiuosi, kad kai kurie tų institucijų asme
nys. kaip pridera LB šeimos nariams, įsijungs ir kuo nors 
prisidės prie PLD Įgyvendinimo.

Klausime J. J. sugesti juo ja, kad VLIKas ir ALTas 
yra tik PLB padaliniai, kurie turėtų būti pavaldūs PLB 
ir k’ansyti jos nurodymų. Klausdamas, ar VLIKas 
ir ALTas prisidės darbu ir pinigais-, J. J. ignoruoja darbo 
ir veiklos sričių padalos susitarimą.

Jei PLB vadovybė, vietoj kovojusi prieš veiks
nius. sutartinai ir nuoširdžiai su jais bendradarbiau
tu. be abejonės VLIKas ir ALTas PLB užmojus kiek ga
lėdami paremtų. Dėl pinigų klausimo reikia pasakytų kad 
LB daug Įplaukų gauna iš šaVo narių mokesčių, iš au
kų, iš dainų ir šokių švenčių, netgi iš PLD. Taip pat ją 
gausia’ remia ir Lietuvių Fondas. Užsiminus apie atei
nančių PLD finansus, prisimena praėjusios PLD Toron
te ir kanadiečių komiteto nusiskundimai dėl labai'nerū
pestingos ir miglotos piniginės atskaitomybės, dėl ne
pristatytų pateisinamųjų dokumentų išlaidoms, ir t.t.

Be to, iš šalies žiūrint, susidaro įspūdis, kad PLB

kuo toliau, tuo labiau darosi išlaidi, ypač 8U Savo vadų 
kelionėmis po platųjį pasaulį. Jie turėtų imti pavyzdį iš 
VLIKo pirm. Dr. K. Bobelio, kuris ne tik savo brangį 
profesinį laiką aukoja, bet ir kelionių išlaidas pats už* 
sifnoka.

PLB Vadovaujasi amerikiečių posakiu: “easy come, 
easy go”. Negana to, norėdama laisvinimo veiksniams 
atimti finansinį egzistencijos pagriną, PLB daf drįs
tų kišti ir savo kepurę per Vasario 16 d. minėjimų pro
gomis daromas pinigines rinkliavas.

Kol PLB vadovavo tolerantingas, gilios erudicijos, 
plačių pažiūrų ir nuoširdus lietuvis a. a. j. Maciūnas, 
tol jokių nėsūšipratimų tarp PLB ir VLIKo bei ALTo 
nebuvo. Nesusipratimai prasidėjo, kai PLB vadovybę 
Užgožė taip vad. “frontininkai”. PLB Vadai pradėjo nė- 
besūgyventi šū VLlKu, o vėliau ir su ALTu. Pagaliau, 
LB vadams iiėtoleruojant kitaip mąstančiųjų opozicinė' 
nuomonės, pati LB skilo.

Didžiausia visų nesutarimų priežastimi reikia lai
kyti PLB vadų pasinešimą bendradarbiauti Su. okupan
to statytiniais ir jo įstaigomis.

Įvairūs ok. Lietuvos menininkų koncertai, filmų ro
dymai, jaunimo siuntimas i politinės indoktrinaeljos 
kursus Vilniuje, privilegijuotos kelionės į pavergtą tė
vynę per “Rodinos” draugiją (net gi LB vadai atosto
goms savo dukras siuntė pas gėn. Petronį, tuottii saVė 
diskvalifikuodami iš LB vadovybės), skilimą ir tarpū- 
šavę nesantaiką tik paaštrina, štai dėl ko V. K> savo 
atšakyinė ir sako, kad “tų institucijų dabartinių vadovų 
dūšitėikiinas LB darbams yra labai kritiškas ir ne
gatyvus”. .J.'

Panagrinėkime dar vieną to pokalbio klausimą:
Klausimas: Be abejo, PLD ruošdami turėkite Susi

durti su protokolu, kviesdami garbes svečius, apie ku
riuos jau dabar , užsimenama posėdžiuose. Kas. garbės 
svečiais btiš kvieČiamlii* kolriū pagrindu- ir ar 'būš kvie
čiami bendrinių organizacijų vMtfovai, kttrię, kaip žino
te, yra priešiškai nusistatę prieš LB Vadovaujančius as
menis ir net juos niekinę? -rt

Atsakymas: (..,) Nenorėčiau, kad būtų.kokiu nors 
būdu pagerbti tie, kurie viešai ir privačiai kovoja prieš 
Lietuvių Bendruomenę, jos idėją bei jo& pozityvius dar
bus, neteisingai informuodami bei klaidindami -liėtūviūš 
(kaip, pavyzdžiui, daro Laisvės-, Naujienų ir Vilnies, re
daktoriai). Arba tie, kurie sąmoningai ir užsispyrę 
griauna LB organizacinę struktūrą, skelbdami prasima
nytus kaltinimus ir viešai propaguodami kelių Žmonių 
sukurtą, vadinamą “Beorganižuotą LB”.

J J. klausime išreikštas rūpestis buvo visiškai be pa- 
grindo. Jei PLB pirm-kas nesiteikė nei asmeniškai, nei 
raštu pasveikinti praėjusius ALTos ir VLIKo SUvažia- 
vimuš, tai tikriausiai jis nekvies šių veiksnių pirm-kų 
būti PLD garbės svečiais. Tuo labiau nėbūs kviečiami 
RLB vadai, neš nepaminkime, kad į Toronto PLD nu- 
vykušiėms RLB atstovams nėbūvo leista nėt tarti žodį 
ir pasveikinti7, jie buvo atstumti ir ignoruojami.

V, Kamahtas savo pykti išlieja it ant Naujienų 
dienraščio, to beveik vienintelio forumo, kūr dar gali
ma nurodyti, kai kurias mūšų višuomėniniū gyvenimo 
negeroves ir pakritikuoti kai kurių PLB ar ALB vadų 
nepagirtinus pasielgimus. Jis Naujienas prilygina ko^ 
mūništinėms Vilniai ir Laisvei. Naujienos, būdamos vie
nu iš nedaugelio liet išeivijos laikraščių, griežčiau pa
sisakančių prieš bendradarbiavimą sū mūsų tautos bkte 
pantu, dažnu atveju yra niekinamos ne tik Vilnies, Lais
vės ir Gimtojo Krašto, bet ir Pasaulio Lietuvio, 0 kar-

Dirvos bendradarbių klubas

nonnalioš motinystės teisę — 
paaukoti savo gyvenimą vaikų

B. STASIUKAITIS

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-ga - auklėjimui. Moteris, kuri darbe, 

deihčkratiškiausia” šalis pasauly prabūna 7 valandas, ir dar pri- 
f šeimoj atlikti visūs namų 

Pasaulio* Lietuviu Bendruomė-į mote-ims sąlyįjcr' derinti darbą 1 apyvokos darbus, negali pilnai 
įateiduoti v&fkų auklėjimui. Vai

kų lopšeliai ir darželiai, kaip ži
nome, motinų nepakeičia.
Daug kalbama apie tarybinės 
moters gyvenimo privalumus 
brieš kapitalistines moteris. Ta
čiau tarybinė sistema per dau
giau begu 60 ekzistavimo metų 
hėpasistengė pasirūpinti moters 
bti.it.ies sąlygų pagerinimu. Mo- 
tėryš Šalia septynių darbo va
landų, -ištisomis valandomis iš
stovi. eilėje, kad nupirktų batu
kus . ar padoresnį drabužį, kad 
aprūpintų savo šeimą būtiniau
siais maisto produktai^4(kurių, 
kale bks.yklė.. .trūksta ir dėl jų 
vyksta ^-grumtynes). Mažai kas' 
padarytą, sulyginus, su kapitalis
tinių- kraštu.. moterų padėtimi, 
virtuvės darbui palengvinti. :

Tarybinė ’ moteris, turėdama 
lygias teises į darbą, dažnai pra
randa pačią ^svarbiausią mote
riai savybę — tfibtėfiSkUmą. . Ar 
gali moteris" išsaugoti švelnumą, 
grakštumą, dirbdama sunkiuose 
statybos darbuose, kombaininin
kais. 'ttakto’ristais bfei kituose fi
ziniai sunkiuose darbuose, čia 
tenka kalbėti ne apie moterų 
lygiateisiškumą, p. visišką jų 
beteisiškumą, kuomet socialinė 
padėtis ir įstatymai leidžia jas 
taip išnaudoti.

(Būs daugiau)

TSRS -
nė išleido B. Stasivkaičio stu- f 
diją “Tarybinių Soc'al’stinių • 
Respublikų Sąjunga — “demo
kratiškiausia” šalis pasaulyje”, 
spausdintą prieitais meta s ne
legaliai leidžiamų Perspektyvu 
21 numeryje. Manoma, kad N. 
skaitytojams bus įddmu susi
pažinti su autoriaus keliamo
mis mintimis.

N ao į ienų Redakcija
X . € " : T ' ■ ‘

(Tęšiftyš)

3. MOTERŲ “LYGIATEI
SIŠKUMAS”

“Moteris ir vyras TSR Sąjun
goje turi lygias teises, šių teisių 
'gyvefidirliSią.. užtikrina inote- 
rifitš SūtfeikfOs lygios su vytais 
galimybės Įgyti ni'okšlą ir pro- 
fėsinį parengimą, dirbti, gauti 
atlyginimą už darbą ir būti pa
aukštintoms darbe, dalyvauti vt- 
submėniri'ėje-polftinėjė ir. kultū
rinėje veikloje^ taip pat .specia
lios moterų darbo ir sveikatos

su motinyste; motinystės ir vai
ky teisinis gyvenime, materia-

tani apmokamų atostogų ir kitų 
lengvatų teikimą nėščioms mo
terims ir motinoms, laipsnišką 
darbo laiko trumpinimą mote
rims, turinčioms mažamečių vai
kų”. (35 str.).

Iš konstitucijos matyti, kad 
tarybinės moterys pasiekė “r<J- 
jails laikus”, apie kuriuos vatg- 
sės kapitalistinės kolegės tegali 
tik svajoti.; Todėl tikslinga pa
nagrinėti kiek toks moterų tei
sių formalus traktavimas skiria
si nuo realybės. ' : d' 

žeini tarybinių piliečių uždar
bio atlyginimai verčia dirbti lt 
vyrą, ir žmbhą, neš vieno vyro 
uždarbio neužtenka šeimos išlai-, 
kymuk Tokiu būdu moteris .yra i 
priversta dirbti valstybinį darbą, 

ipsaiigOš priemonės! sudalytos nežiūrint į tai, kad pra'raiida

tais daf ir Draugo bei Akiračių.- Ne Naujienas, bet 
Pas. Lietuvį būtų galimą sugretinti su Vilnim ir Lais
ve, nes jų pažiūros bendradarbiavimo ir tiltų statybos 
klausimais dažnu atveju labai sutinka.

V.K. nepamiršta ir “kelių žmonių sukurtos Vad. Re
organizuotos LB”. Vardan teisybės reikia pasakyti, kad 
RLB nėra jaū teks nereikšmingas foktorius. Bav., į stei
giamąjį RLB Marųuettė parko apylinkės susirinkimą 
parapijas Sporto salėje atsilankė apie 350 žmonių. Bū
dama didžiausia lietuvių kolonija JAV-Se/RLB Mar
quette parko apylinkė savo narių Skaičiumi žymiai vir
šija frontininkų diktuojamą LB. Be to, RLB turi įstei
gusi savo skyrius ar apylinkes daugelyje JAV lieti ko
lonijų. Šis faktas V. K. neturėtų būti ignoruojamas, nes 
RLB sąjūdis-kasmet auga, didėja.

— Britai, olandai ir. šveica
rai labai nepatenkinti, kad Prąn- 
cūzijos Mitterrandas, neinfonna- 
vęs Europos parlamento komi
sijų, pasirašė 25 metų sutartį su 
Sovietų Sąjunga Sibiro natūra
lioms, dujoms pirkti.

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Bendruomenės apylinkės pirmininkas, į pasi

tarimą kviestas, neatvyko. Vienas “bičiulių bičiu
lis” tame pasikalbėjime aiškino, jog Banaičio pa
skaitą reiktų rengti ne Tautiniuose namuose, bet 
kad ir svetimtaučių salėje, kuri būtų Visiems pri- j 
imtina. Dauguma griežtai pasisakė prieš tokį pa
siūlymą, ir buvo nutarta: Banaičio paskaitos vieta 
bus Tautinių namų salė.

Kaip wko tos paskaitos rengimas parašiau 
korespondencija Naujienoms ir Dirvai, Abu laik
raščiai išspausdino. Dirva 1962 m% 1. nr, tą mano 
kere pmdeneiją “Valteris Banaitis pirmiausia 
lankysis Los Angeles” pradėjo spausdinti pir
mame puslapyje, tęsinį nukėldama į kitą puslapį. 
Po tuo raštu nėra jokio ženklo, jokio parašo, bet 
tai mane rašyta korespondencija. Lygiai ir 1961 
m. viename Dirvos numeryje yra korespondenci
ja ir fotogi afijos, kaip Los Angeles lietuviai pa
minėjo dr. J. Šliūpą. Nėra ir po ja jokio ženklo, 
kas rašė, bet žinau, jog tai maho rašyta korespon- 
tenci’a, tariau, nesvarbu, kas rašė, bet pats 
"f-ktAF.

Ti o-l «• viniai, kaip čia "bendruomeninin- 
::ai” vsf/ė . lui buvo žinomi, tad jis minAda- 

o i r'. j c. s bendruomeninkus turėjo pilną

pagrindą parašyti jų pavadinimą tarp kabučių.
Bačiūnas miręs, bet laiškas liudija, ką jis gal

vojo apie bendruomeiiinkus. Ir ftiah jo laišką te
beturinčiam nėra reikalo Bačiūnd iš kapo liudi
ninku kviestis, kaip priekaištauja Raila, norėda
mas mano teigimą nuvertinti. Pate Raila bastūne 
tikrai yra labai daug mirusiųjų is kapo pasišau
kęs jo “taurios, prakilnios” Veiklos liudininkais 
ir patvirtinti, kad Smetonos laikų saugumas hot 
jo laiškus iš Prancūzijos siųstus tikrinęs.

RAILOS MELAS APIE DIRVOS 
BENDRADARBIŲ KLUBĄ

Žinoma, kur Raila kiek nosį prikišo, tai jau 
tas turi būti kažkas nepaprasto. Ir štai kaip ne
teisingai apraše 1962 m. rugsėjo 20 Dirvos 
bendrfedarbių klubo steigimą: “Vienu ūietil Čia 
staiga išdygo išorinė iniciatyva įsteigti net visą 
Dirvos bendradarbių klubą. Tai bu'o narsus už
mojis iš šakalio priskaldyti Vežimu Buvt> sukvies
tas susirinkimas -— te,' žinot, mielu hOrU atsilankė 
per 20 potencialių DteVos bendradarbių bei foto
korespondentų! Klubas buvo Įsteigtas, tradiciniu 
metodu (per prievartą...) “išrinkta” valdyba, 
tuo nufotografuota ir netrukus ,į laikraštį įdėta”.

Tą išorinę iniciatyvą išdaigino ar gal jau is- 
daigintą atvežė tuometinė Tautinės s-gos centro 
sekretorė E. Čekienė. Susirinkime dalyvavo ne 
“per 20” asmenų, o tik btrtome keturiolika,'sve
čius E. čekienę ir jos vyrą iškaitant Nemačiau, 
kad kas būtų prievartą pavartojęs Railą į naujo

klubo valdybą išrenkant. ‘Tradiciniu metodu” jis i 
atsisakinėjo, bet Sutiko, kiti valdybon išrinkti: 
T. Mickūs, A. Latvėnaš ir V. Gilys.

Valdybą išrinkus fotokorespondentas L. 
Kantas pradėjo užtaisinėti savo foto aparatūrą 
SUsirinkimO dalyvius nuotraukoje įamžinti. Ka
dangi aš nušptehdžiau nebūti to klubo nariu, tai 
ėjau iš salės. Man laiptais beeinant pasivijo K. 
Latvėnas ir šūktelėjo t “Ko bėgi? Ar Grigaičio 
bijai?”.

Nieko neatsakiau. Mane Grigaitis niekada 
nėbaldė it jo nebijodamas apie septynetą metu 
išdirbau Naujienų spaustuvėje raidžiu rinkėju, 
bet kad Hafla sutiko įeiti į valdybą, tai jau man 
buvo aišku, jog klubas mirs, kaip čia mirė San- 
taroš-SviėšOs skyrius, kai Raila buvo apsiėmęs 
pirmininkavimą ir užvedė jo mandrumą tedan* 
čiūs ginčus, sutrukdė ir paruoštą Metmenų žur
nalo naudai parengimą.

FOTO LIUDIJA, KAS KLUBO NARIAI
Dirvos 1962 M. 11$ MY. yra to losahgeliškių 

bendradarbių klubo susirinkimo dalyvių fotogra
fija. Pirmoje eilėje, į paveikslą žiūrint iš kairės, 
sėdi: S. Žymantas, A Nausiedienė (bet jot pavar
dės nėra, “pakrikštyta’’ į “neatpažintą ponią”), 
E. Čekienė, D. Railienė, dr. čekas. Antruj eilėj iš 
kairės stovi V. Gilys, T Mickus, A Latvėnas, B. 
Raila, A. Valavičius, A Mažeika ir V. Alekfcand- 
rūnas. Tai tik 12 asmenų. Kaip sakiau, rtesifoto-

grafavą’u, ir paveiksle nėra susirinkime dalyva
vusio fotografo L. Kanto, bet visvien Raila sus
kaičiavo per 20 dalyvių.,Tame pačiame Dirvoš mr- 
mefyje yra ir išrinktos valdybos fotografija: 
T. Mickus, B. Raila, A. Latvėnas ir V. Gilys. Kai 
ta fotografija buvo traukiama, nemačiau ir ne
žinau kokia prievarta buvo pavartota, kaip kad 
Raila skundžiasi, kad jis, pagaliau, leidosi nu- 
fotografūojat&as kaip naujo Ųtibd pimlnoinkas 
su-kitais valdybos nariais. ' k

Su anuometiniu Dirvos redaktorium J. čiu- 
berkiu buVau pažįstamas šiek tiek iš studentavi
mo laikų. Jam redaktoriaujant aš net penkioms 
organizacijom? mokėdavau nario mokestį, kai 
kurių net valdybose buvau. Parengimai, susi
rinkimai reklamuotini, tad į Din ų siųsdamas or- 
ganižocijų oftduUtm pranešimufe ar parengimų 
tekiame*, pridėdavau te Italp vtefoa žinelių, kurių 
būdavo labai nesunku surinkti, kai organizacijų 
veikloje tiek daug žmonių susitikdavau. Viehų 
paklausdavau, kas naujo spauda^ o būdavo ir tte 
kių, kurie paprašydavo jų naujienas paminėtu

(&UŠ daugikli)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ 'NAUJItNCS"
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Kaip tad mes galime pasirodyti akivaizdoje mūsų Sutver
tojo, kurio įstatymai buvd sulaužyti? Kuo remiantis bent vienas 
žmogus gali turėti vilties sugrįžti į Dievo malonę ir vėl gėrėtis 
privilegija gyventi amžinai tikrai laimingose Bąlygose T Argi Die
vas atšauks tavo smerkiantį sprendimą priei mes, remdamies 
vien niūsų pasižadėjimu nuo šio laikd geriau elgtis?

BibLja tikriausiai parodo Sutvertojo planą, kuriuo einant 
prarastoji žmonija turės progos sugrįžti į santaiką su Jud; bet 
norųit sužinoti tiesą tuose dalykuose, reikia žengti pirmyn labai 
atsargiai. Aišku, kad kasinėdamies po tradicinės teologijas pur
vus ir akėdamies ten rasti sau kokį nors protingą pagrindą tikė
jimui ir paguodžiančiai vilčiai, mes nerasime jokio’ patenkinančio 
atsakymo, todėl ieškodami laikykimės tik Biblijos.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 5. Mozart St., Chica9o, IL 60632
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it i V DARGI'
■ m CHIRURGĄ*

Ab 4 R<, WfeSTcbem?k.
ALZ.NDOS: 3—S darbo dienozaU 

šatra 8—3 vkl
Tel. M3-V17 «rba

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR chirurgas.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal husitą rimą

DR. KRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

. KALBA LIETUVIŠKAI 

folk W. 71 st St. TeL 737-5149 

CUcrina akis. Pritaiko a kimu; 

ir “contact lense*”.

Kr-’ * .
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APŠEPIMO PROGRESAS
Per dvidešimt du laisvės me

tus Lietuva įsirikiavo į ekono
miniai ir kultūriniai stiprių vals
tybių eiles. Tas įrodo tautos gy
vastingumą, sugebėjimą ir ryžtą 
būti laisvais, kad galėtų pilnai 
savo kūrybingumą išvystyti.

Lietuvis sėkmingai prasikuria 
išeivijoj, net ir tremties taigose. 
Nestebėtina, kad ir utopinėj ko
munistinėj santvarkoj iškyla 
aukščiau ir už savo pavergėjus. 
Taip pat nestebėtina, kad dar ca- 

I ro laikų išeivija, dabar ok. Lie-

Nauja kriminalo 
organizacija

Amerikoje nuo seniai yra žino
ma kriminalo ir gengsterių or
ganizacija Mafia, kurios kilmė 
yra iš Italijoj esančios Sicilijos 
su sostine Palermo. Ji čia Ame
rikoje yra įleidusi labai plačiai 
savo šaknis ir kontroliuoja bili
joninius visokius nešvarius biz
nius. Tačiau dabar dar vis stip
riau atsikelia ir įsistiprina iš Ja
ponijos kriminalo banga Yaku
za. ši organizacija, susideda iš 
“šeimų ir karių”. Japonijoje ši 
organizacija turi apie 2,500 šei
mų 4r 100,000 “karių”. Ameri
koje jos veikla daugiausia reiš
kiasi Los Angeles, San Francis
co ir Las Vegas.

Kol kas ši organizacija užsi-1 tuvoj atsilankiusi, mato atmai- 
ima narkotikų kontrabanda, gin-t nas jų kadaise paliktoj varganoj 
klų šmugeliu, prostitucija ir (tėviškėj. Tačiau tikrai stebėtina 
prievartiniu pinigų, gėrybių,\iš- •yra, kad čia, -ar dar laisvoj Lie- 

L>r. I-iKONAS SKCBI iTkS reikalavimu. Yakuza “kariai” *' tūvoj išsilavinusių terpe yra nai_- 
yra persiėmę samurajų tradici- į vių, pagarbinančių dabartinę ‘pa
lomis, jie gali žudyti be jokio žangą” okup. Lietuvoj leidžia- 
gaūesčio, irgi nieko nesiskaito, mame “Gimtajame Krašte”. Skai- 
su savo gyvybe. Mūsiškė Mafija tytojų, kurie savo eilėraščius 
šnairomis žiūri Į savo konkuren- duoda spausdinti, ar va, sekan
te Yakuza, kuri gali visiškai pa- ’ či.ai pabehdrauja: 
siglemžti dabar turimas Mafijos 
pozicijas. J. J-tis

INKSTU, rUSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGU* f 
1656 WEST 63rd STREET 

Valandos, antrai. 1—4 popiet,. 
keivmad. 5—1 vtL.vak. 
Ofiso telefonas; 776-2888, 

Rszidencita* mfote 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

■ 5025 CENTRAL AVĖ.
S L Petersburg, Fla. 33710 

Tek'(813) 321-4200

FtRKRAUSTYMAI

MOVING 
žeidimai — Pilna apdraucu 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
1C IE KENA b. 1«L 925-8043

MEET THE CHALLENGE!

ŽAIDĖME IR KREPŠINĮ

Gerbiamoji redakcija! Apra- 
šydamL.trečiąją tarptautinę ma
tematikų konferenciją Vilniuje 
(“G. k.” Nr. 28), praleidote vie
ną labai svarbų momentą. Mi
nite futbolo rungtynes Lietuva 
— likęs matematikų pasaulis, 
kurios pasibaigė namiškių ne
naudai — 1:4. Tačiau birželio 
25 d. prie Kauno marių buvo su
rengtos ir tokios pat krepšinio 
rungtynės. Turėjęs garbės ne 
tik konferencijoje dalyvauti bei 
palikti straipsnį Lietuvos mate-

į. matikos rinkiniui, bet ir užimti 
; minėtose krepšinio rungtynėse 

dešinioji sparno puolėjo pozici- 
, ja Lietuvos komandoje, kuri 
L—____________________

r

r

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

MOVING 
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiu atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1812 arba 37SS99*

R. VILIAUS

VAKARU VĖJAI
I ?

112 modernios poezijos pdslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezyą, kai atsiusite pinigus 

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

ainniHM

jantiems “veidu Į Lietuvą” tokie . - -r.r.- ..

| “veidai” bepatinka.
Maža nauda ir iš tų, kurie, 

nors :jr į Petronio pinkles ne- 
ĮkLuvę, ilgiau pabuvoję — daug 
pamatę, be? įkalbant ir tiesios iš
girdę, sugrįžę tyli. Mat, gal dar 
uorės pasinaudoti privilegijo
mis. Tiesa, pavieniams tokie iš- 
pasakoja apie ten esamą liūdną 
tikrovę, anot viend; “Progresas 
vyksta atbulai — j apšepimą”.

Drauge (1982.1.11) Mykolas 
Drunga, ieškodamas iliuzijų bei 
jas aptardamas, pats jose pa
skęsta. Jis tvirtina, kad yra: 
“... kai kurių išeivijos sluoks
nių atkaklus priešinimasis bet 
kokiems ryšiams su okupuota 
Lietuva".

Įrodinėdamas, jdg yra iliuzi
ja, kad okupantas tenori bend- 

j radarbiavimo tu išeiviais, rašo:
"Jei iš tikrųjų masinis išei-

urem-
jis leis-

nugalėjo varžovus, norėčiau, . 
kad būtų paskelbtas ir šių var
žybų rezultatas-..

Prof. Konstantinas
Kęstutis Klioris j 

Gannon University, ; 
Pennsylvania, JAV:

Nuo Redakcijos: Lietuvos ko
manda, kurioje žaidė ir šio laiš
ko autorius, tada įveikė “psau- 
lio rinktinės”-krepšininkus re
zultatu 32:27. Beje, rungtynėse 
ypač pasižymėjo profesorius K. 
K. Kliorys, pelnęs savo koman
dai gal pusę iŠ 32 pergalingųjų 
taškų. Linkime gerbiamajam 
profesoriui,-^ ^Gimtojo krašto” 
skaitytojui, kūrybinės sėkmės, 
tolesnio smagaus sportinio azar-j 
to.” (G.K, Nr. 37, Vilnius, 1981> 
m. rugsėjo 17 d.)

To paties G.K. numerio pirma
me puslapyje telpa paaiškinimai 
po 3 nuotraukomis. Tenka tik 
trumpai juos pakomentuoti.

Panašu, kad. D- Šatas yra rim
tas konkurentas biznieriui, eks
kursijų- organizatoriui Rasčiaus. 
kui. Tuo labiau, kad Šato vado
vaujami ekskursantai gauna to
kias privilegijas - 
pabuvoti, susitikimus su pačiu 
Petroniu ir panašiais,' o ir platų 
pasivažinėjimą. (Kadangi para
šyta “turiningą VIEŠNAGĘ”, ga
lima spėlioti ir apie neblogus iš
gėrimus.) žinoma, iš tokių “eks
kursantų neišgirsi apie smaugia
mųjų lietuvių šauksmą, prie
spaudos kančias ar paprasčiau
sius medžiaginius nedateklius.

Tenka suabejoti, ar ir šūkau-

dešimt dienų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
/ĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

EUDEIKIS
lie 
tll 
pas gimines, laisvai keliauti po 
kraštą ir neribotų turistinių vi
zų penkių dienų terminu. Deja, 
kol ka; taip nėra, ir iš to. tiktai 
peršasi išvada, kad tikrai ne
varžomas, masinis turizmas 
tarp išeivijos lietuvių ir Lietu
vos Kremliui tebūtų tik žalin
gas. Kodėl žalingas? Ogi to
dėl, kad griautų tą izoliaciją, ta 

• geležinę sieną, kuria sovietai 
stengiasi Lietuvą atitverti nuo 
Vakarų. (Vis dėlto Kremliaus 
dvarponiai —'sienų, statymo, 
ne griovimo specialistai.)

Užtat ir pvz. “Tėviškės" 
draugijas generolo Prano Pet
ronio graudenimai išeivių ad
resu tetarnauja tik iliuzijos 
kūrimui. Gaila, kad čia jam 
padeda asmenys išeivijoj, pirš- 

. darni nuomonę, jog išplėstų 
išeivijos santykių su Lietuva 
tetrokšta tik okupantas. Tai ne 
pirmas atvejis, kada vienoje 
geležinės uždango’s pusėje vei
kiantys iliuzionistai ir kitoje 
pusėje gyvenančios jų apgau
namos avelės ranka rankon 
dirba bendrą geležinės uždan
gos skylių lopymo darbą.’’
Kaip matosi, M.D. naudoja są

voką: "Santykiai su okupuota 
Lietuva’’. Lietuva turi Maskvos 
pastatytą ir VALDOMĄ, daugu
moj iš lietuvių sudarytą, dalinę 
valdžią. Bet kurios valstybės 
valdžią galima sinonimu vartoti 
ir tos valstybės pavadinimą. 
Taigi, santykiavimą su ok. Lie
tuva M.D., turbūt, ir turi min
tyje su te marionetine valdžia, o 
tuo pačiu ir su Maskva. Jei taip,

(Nukelta į šeštą purlapį)

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 1980 BECAUSE...

Doctors of osteopathy 
D.O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 0 FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% G2CWTH 

FOR THE OST EC PA > r iC 
PROFESSION DURING

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIOiNED KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME

GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I

t

amsulanso 
patarnavimas

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL; 652-5245
UBU V KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JKAA YANCE ir GEORGE SOR1N1

aiKštea automobiliams pastatyti

! I s
i

1

/

SOPHIE BARČUS

A

PeL iAJMU ?-LfD

BUTKUS - VASAITE
T«Ll OLrtapic Z-19C4

i 
t

TURIMI 
XOPLYCMU 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSE.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

IADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūJy studijos 
Marquette Parke.

ixeKtoriy

į® “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDtlONYTt 

Profvamot vc&U

Vedėja —- Aldona Dauku* 
Telef.: 778-1543

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

ViMe Gidas ii WCEV stotim, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, AA, 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS sfottefc, 1110 AM banga.

2645 W. 71st Street

OtfoMTo, niinois 60529 
Tdet778-M74

P. J. RIDIKAS
8554 Bo. HALSTED STRKžT

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
(LACKAWICS^

^424. 63lh bTKEKl
4.1(12$ SOUTHWEST HIGHWAY, FUt* Hilu, UL 974*441*

Naujienom, Chicago, 8, UL Wednesday, January 27, 1982

CMAAL1S m. kayts

lASTytAR LOOOU

TMf O* f kA

I

Manipulative 
THERAPY PROVIDES 
patients with 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. •

N'
$.®/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

PETRAS BIEUŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVK T^Lt LAfayetU 3-3572

GEORGE F. RUDAHNAS
«S1« e. UTUA.MCA AVĖ. Td-: YArdi 7-llSS llll

^4 Ą *



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

Knyga su formomis gauna-; 
ra. Naujienų administracijoj*

Alphonse 
‘Sūduvos*;

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke,

plastic ice-cube trays or 
smalt paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm- 
Makes about 20.

g Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke ■, gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas. įduoda ..paskolą 
seniau imamais procentais. i

don't cut pm between cars 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.-. « “

Eleonora Jakštas į 

4104 S. Archer Avenue ; 
i bloko į vak. nuo California) į

Laikrodžiai Ir brangenybės
' -t- r- -y . į e . *" * «*'•/'

Ftrdavimasjtr Taisymas
264« imk Strs®' .
T»L REputfk 7-1941 z

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-Z200 arba 737-8534

Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas

I 
Minėjimas įvyks vasario 21 d.j 

sekmadieni, Lietuviu klubo sa| * * v <Įėję, 716 Indiana avė. Jį ruošią

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir iildymae)

F.ZapeJU A«Mt 
ttOtfc W. 95th M 
Ever*. Farit, HL 
40642, - 424-1654

Dienom telefonuoti 247-0749, 
vakarais — 523-3685.

j ;.TESTA.MKNTAI
^Tnoprikalų jums gali daug 

aąrlėti, tetsin&Kd Prano ŠULO 
aaVuohk,'5-- -teišėjo' 
>VEJ,LS,.peržiūrėta,

i šleista-, knyga su legališkopaitį

REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC

Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI „■ '

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

garantuot*! ir ųžiningeL _ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ave. >’ 
ToL 927-3559

Galite kreiptis ir.tiestai | SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANC9 OF A2MXJCA 
Me* York. M. Y. 1*3*1 

MT W. MO f». 
Tri. CT!S) S53-2T1

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ^VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

Advokatas

GINTARAS ?. CEPtNAS
Darbo valandos: nuo S vaL ryte 

iki 0 vai vak. šeStadierd bpo
9 vaL ryto iki 12 vaL 4 . • 

j . tr pagal <ndtArim> i /

* 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

pžLsimątymd^kitaife ml
;Pptpę^amqsį-iitQštoni pietūs 

Pageidautina^ įą^jb^t^pie- 
•įurhs ^*Ž^ę^^|^aksto%'as 
4taldyBo^Yiarti^ BjĘ-

Šią džiaugsmo ir liūdno prisi
minimo šventę švęskime su vil
timi. kad laisvės varpas Lietui 
vai vėl suskambės.

Rorkfordietis

PAS ŠAULIUS1
Vasario 7 d. 2 v. p. p. Vytau 

to Didžiojo šaulių’ rinktinės na- 
muoąe ,v; šaukdama^ hį^ujotįhb 
rinktinės"nariu šūsTrinfem^Z 
susirink įmo'.lAi ši kavidte. 4 PHšo-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 
J. BACEVIČIUS L BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

■ " . ji IMK ui* j
■ '■ -W&fr Mai ?'.4"■ 

INCOME TAX SERVICE
4259 5. Maplewood. Tot 254.7451 
Taip pat daromi vertimai, fbtdhh 
SkvietimaL pildomi piik*yb4a Jrt 

tymai Ir kitokį blankai

p?£ A.'P.'uikčtc. fe* 43-^787'1. '
Lietuvos pasiuntinybės ,Wa 

šingtone rūmų remontui renka- 
rr>o< aukos, Tua rrikaht krrip 
tis į rinktinės iždininką J. Po 
ciu, tel. 927.6222.

Naujienų paramai ir 48 dol. pre 
numeratai į Argentiną, Jonu

Prašom palikti- savo telefono nu
merį automatiniame aparate, i

$3.00
ŽIAURŪS

— A. Juzelskis, iš Dowagiac; 
Mich., rašo: ‘‘Atnaujinimui laik
raščio' Naujienos prenumeratos 
1982 metams 
?30- auk;
sveikatos ir ištvermės taip sur> 
kiame, šiuo laikotarpiu, laikraš; 
čio spausdinimo darbe”. Nuošir
di padėka. -.į'• ;

Jonas, Virbalas, iš Omroį 
Wise., pratęsdamas prenumera
tą vieneriemsv metams, .pridėjo 
$25 Naujienoms paramą. Dėką- 
jame už paramą ir gražius linr 
kėjimus.

— Justinas Palubinskas, iš 
Marquette Parko’, ’ Chicagoje, 
rašo: “Mieli naujieniečiai, siun
čiu 118 dolerių čekį: 45 dol. prer 
numeratai atnaujinti, 25 dot

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMlNAkSJ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPTIS J: ' C 5

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. TeL 847-7747

š. Milkovaičiu?) f ; :
' Visiškai nesuprasdamas šio 
Aplinkraščio, kreipiuosi į Tams
tą ir Centro Valdybą su gausi
mu ir prašymu. Klausimas: ar 
Centro Valdyba, keturioms die
noms praėjus nuo AGREED OR
DER pasirašyme/, susitarimą at
šaukia? Prašymas: Baikite 
mums visiems Įgrisusf ginčą. 
Pas mane (ir pas Tamstą) yra 
šešių šaulių kuopų, vienos rink
tinės ir viso Kanados Vilniaus 
Rinktinės visuotinojo suvažiavi
mo prašymai ginčą baigti, Gar
bės Teismui ir Centro Valdybai 
susitikti bendrame posėdyje,

prof. dr. Vaidievutis A. Man- 
taulas labai atidžiai sekė pas
kutiniu metu RŠST kilusius 
nesusipratimus ir pareiškė sa
vo nuo'monę, bet šauliams ji 
mažai težinoma.

Mums atrodo, kad ne tik 
k^li, bet ir visi šauliai turėtų 
žinoti garbęs pirmininko nuo
monę apie šaulių rūpesčius ir 
pastangas iškilusiam tarp šau
lių nesusipratimui užbaigti. y 

Spausdiname dr. Mantauto 
nuclnonę, praneštą Amerikos 
šauliams praeitų metų kovo 
20 dieną. 'Štai ji: 
“Perskaitęs ir atidžiai išstudi

javęs APSKRITIES TEISMO 
dokumentą, iš džiaugsmo pra
džioj? net nenorėjau tikėti aki
mis. Iš pradžių, Centro Valdy
bos aukščiau minėto aplinkraš
čio suklaidintas, maniau, kad 
tas dokumentas tai APSKRI
TIES TEISMO sprendimas. Bet 
dabar, atidžiau įsižiūrėjęs ir pa
kalbėjęs su keliais kolegomis 
akademikais, dirbančiais teisės 
profesijoje, matau, jog. kovo 
C>-orios dokumentas-yra žymiai 
reikšmingesnis, daugumai šaulių 
džiaugmingesaLs Sąjungos la
bui naudingesnis dalykas už 
TEISMO spread iną. Juk tai ne 
APSKRITIES TEISMO sprendi
mas (verdict, judgment)’, bet 
TEISMO ĮSAKYMAS (Agreed 
order), kuris, Jkaip man tvirtina 
visi pažptami Icisininkai, Jung
tinių Amerikos Valstybių tiek 
federalineje, tiek lokalinėje įu- 
risprud.- nei joje ir jurisdikcijoje 
duodamas ąbiems pusėms susi
tarus Teismo akivaizdoje prieš- 
bylinio pasitarimo (pre-trial 
conference) jnetuv v

Dokumento įžanga rodo, jog 
abi pusės (atseit. Tamsta ir Gar
bės Teismo Pirmininkas bei Tei
sėjai} susitarėte APŠKPJTIES 
TEISMO akivaizdoje, "jog ūbu 
Sąjungos organai, atseit, Centro 
Valdyba ir > Garbės Teismas, 
grįžta į statd^ųuo ante (prior to 
the date of various, controvert 
sies),? į padėtį, kuri, egzistavo 
prieš: ginčo pradžią. Dokumento 
įžanga taip pat rodo, jog abi pu
sės traktųdja viena kitą kaip Są
jungos VALDOMUOSIUS orga
nus jų kompetencijos ribose 
(their respective status as one 
of the governing bodies ■ of the

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir ;rašytojo aUiminimus,

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pst,.liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
msirūpinimą__ _ -• ■ ■____________  18.00

Dr. A. J. Gussen —DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir --r-.-
grožis. Kietais- viršeliais _______

. Minkštais- viršeliais,/-tik
Dr.-A. J. Gussen — AUKŠTA. KULTŪRA

ŽMONĖS. Kelionės po .Europą įspūdžiai, lik

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

dedant SI persiuntimo RlAidhm^ į^ -į

— Stasys Sabarauskas, iš Chi
cago, Ill., pratęsė prenumeratą 
ir atsiuntė $2 už kalendorių ir 
$10 Naujienų paramai. Ačiū, i

Sibiro tremtinės Matildos Mė 
lienės knyga itleista rinktinė 
lėšomis. Knyga tiek įdomi, kac 
ją, pradėjęs skaityti, negali pa 
dėti. Ji gaunama Hi^g'j pla
tintojus :r rinktinas namų bare 
P&sk-Jtę,. dar karią pajusime 
ki?1’ mūsą broliri. yra iškentė
ję Nepamirškime, kad dauj 
da,- ir d'Vr Si^irr ver-

Papečkiui. Ją sumokam jau ke-1 
linti metai Antanais Dumčius, iš 1 
Cicero, III., ir Justinas Pakibins- Į 
kas, iš Marquette Parko. Su ge-» 
riausiais linkėjimais jums vi-| 
slėnis per 1982 metus”. Nuošir
džiai dėkojame.

9

— A. Kažemekaltis, iš Rdd- 
ney, Ont., Canada, pratęsė pre^ 
numeratą vkneriems metams ir 
pridėjo 15 dolerių Naujienų pa
ramai. Dėkui.

PARUOŠIAME TAKSŲ 
z LAKŠTUS 

ASMENIMS IR BIZNIAMS

raštyje susitarimas net nemini- - 
mai; vimas susitarimo punktas 
(Tamstos suspendavimo nuėmi
mas) išimtas iš konteksto ir prie 
jo pridėtas filosofavimas apie 
trijų reikalaujamų raštų negrą
žinimą (tuo tarpu mano žiniomis 
Teisėjas tu raštų grąžinimo net^ 
nesvarstė). Išimtas iš konteksto

rinporsry Restraining Or- 
atšaukimas, tai pavaizduo-

ienašališką Centro 
r Garbės 
visai už- 

kad panaikinus
Čikagos konferencijos nutari-

Order” 
Toliau,

d ėmes ro: 
62-80 METU AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobili c 
Liability apdraudimas ptnginla-;

kąms. Kreiptis: >
A. LA U R Al flS Z

4645 So. ASHLAND AVfc. f 
v TeL 523-8775 ri > >

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yn seniausia. (ndŽzBask? Ir hirtŠįlatelR lietuvio DnterzmllD^ ar* 

txztodja, lietuviams ištikimai tarnatžjKiiE jau per « nietua.
■'* č ** .C

SLA — atlieka kultūrinio darbo, felbrd tr kiti emu, kcrla tnef- 
darbo dirba.. 4 <įį :

SLA—fimokėjo daugiaa kaip AŠTUONIS MILIJONUS dderii 
ipdrradn savo wmarex A

SLA —• tpdrauffia pigiausiontfg kalnomia. SLA neleiko pelną na
riams patarnauja tik aarilalpos pacrlndoL

Kiekvienas lietuviu ir lietuviu draugzi t»ll 
Surivienijime apsidrausti Dd 510,000.

SLA —. apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, zteijnnčlnsi 
aukžto/o mokslo ir ju gyvenimo pradėtai.

<La — nikua apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
11,000 apdraudė aunu temoka tik $3.00 metama.

SLA — koop^ vyra viao^e lietuviu kolonijom. KretpkitAf 
J f«vo apylinkės SLA kuopai veikė i ux jie Juiaa 
mielai pagelbės 1 SLA IsiraŽytL

jų, prašome ^kreiptis.. į i moterų 
'^4 

5p9Ja£ba' ’— j/ Sasnauskienę 
UlP 476-8402. .

Vasario 21 d. 9 ijy. rytehr^nk 

tines šaujiai; uyj^s .į >4tockford?

• Nestkelk su gandras, su 
varndtmis nukrisi.

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds.
Dfain lines Open or no charge.

Free estimates. .
735-6361

siunčiu $40
Lieku linkįs Jums Į ALTo R'ockfordo skyrius. Pamali 

' dos už žuvusius už Lietuvos 
laisvę bus atnašaujamos Šv. Petį 
ro ir Povilo bažnyčioje 12:1| 
vai. po piet. Po pamaldų iškil4 
mingas minėjimas vyks salėje: 

Chicagos rinktinės šauliai jai 
eilę metų atvyksta mums padė
ti šią šventę švęsti. Jie ir šįme: 
dalyvaus, o jų jaunieji šokėja' 
išpildys programą. Dedamos pa. 
.stangos .iškviesti chorą, kuri s 
giedotų pamaldų- metu.

ALTo valdyba kviečia visas 
organizacijas ir pavienius asme
nis savo darbu ar pinigine au 
ka prisidėti prie Lietuvos lais 
vinimo darbų.

Vieningai dirbdami, gražia 
paminėsime šią šventę. Kvie 
čiame "kitų kolonijų lietuvius at
vykti pas mus . šios šventė: 
proga.

Roękfofdiečiai -mielai prisime
na praeitų’ metų: svečius,, ku

4 “Lig

j'4Atsieita iš 5-to puslapio)- 

lai kuo M.D. besiskirta nud tų 
marionečių?• Anie dar bent gali 
tikrų ar tariamu pasiteisinimų 
ieškotų - j. - r

Sąmoningi lietuviai palaiko 
ryšius su-ok. Lietuvos lietuviais 
_ {riminėmis ar- pažįstamais. 
Tokiems santvkiams pasiprieši- 
lančių sluoksnių nėra tekę gir- 
lėti. Gal M.D. būtų malonus 
juris paskelbti. Kitaip, jo tvirti- 
limas, kad toks priešinimasis 
igz’stuoja, liks niekuo neparein
ąs Teigimas kažkokių propa
gandinių pasigyrimų — kvieti- 
lėjimų liks negražia insinuacija.

Kremlius nori dolerių ir nai
vių bondradarbiautojų. Tokiems 
ir privilegijas teikia. Varžo tik 
ndiinč’us palaikyti santykius su 
«-«»ino5.s'

ginčą likviduoji. To' Tamstos 
prašė ir Sąjungos Garbęs Nariai 
(išskyrus lik Brolį Vladą Išga* 
naitį). Į minėtąjį prašymą Gar
bės Teisinas-'Teigiamai atsąkė 
du kartus, riš Centro Valdybos 
atsakymo tebelaukiame jau be
veik metams praėjus. Todėl dar 
kartą prašau: Gana! Baikime 
ginčą ir laikykimės, kad netap: 
tume pajuokos objektu ir šau
liams, ir visuomenei.

Su šauliškais linkėjimais, 
Prof. Dr. Vaidievutis A.

Martautas
LŠST Garbės Pirmininkas

patyrimas sukelia viltį.

Kool-Aid...0n A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

šaulių reikalai

Vaidievučio A. Mantauto nuomonė 
apie šaulių nesusipratimus

Lietuvos šaulių Sąjungos NATIONAL GUARD OF LITH
UANIA IN EXILE). Įžanga taip
gi rodo, jog abi pusės sutinka, 
kad Sąjungai bus naudingiausia 
(in the best interest of all con
cerned), kad abu organai, kaip 
teisėtai išrinkti (duly elected) 
ir toliau veiks kiekvienas savo 
srityje pagal Sąjungos statulą 
(all in accordance with the Sta
tutes, Rules and By-Laws of 
said Organization),

APSKRITIES TEISMO įsaky
mai rodo', jog, abiems pusėms 
susitarus, visų pirma panaikina
mi Čikagos konferencijos nuta
rimai; toliau, jog panaikinamas 
Tamstos suspendavimas nuo 
LŠST pirmininko pareigų; pa
narinamas ankstyvesnis AP
SKRITIES TEISMO “Temporal 
ry Restraining Order’’. Pagaliau, der 
įsakymai rodo, kad, net ir bylai jant kaip 
pasibaigus, TEISMAS pasilaiko Valdybos laimėjimą 
savo jurisdikciją Šaulių Sąjun-( Teismo pralaimėjimą, 
gai ir jos valdomiesiems centro mirštant faktą 
organams (a) prižiūrėti, kad įsa
kymai būtų pildomi ir (b) pri-’mus, šis “Restrainin. 
versti abi puses juos pildyti (toj lieka nebereikalingas 
assure compliance with the pro- j abiejų pusių susitarimas Aplink- 
visions of this Order and to en-Į raštyje paverčiamas savivaliavi- 
force same). Mano pažįstami tei-' mo, šmeižto ir melo byla. Pa
sės ekspertai sako, jog;šia siau-j galiau, Tamsta, pasirašydamas 
ra prasme, laikinai ir reikalui, Tplinkraštj kaip LŠST Pirminin- 
3Sant vyriausias Sąjungos vaL! kas, Garbės Teismo Pirmininką 
durnasis organas yra APSKRI-! Diplomuota Tėisininka, garbės 
TIES TEISMAS, bet ne Centro šaulį Marijoną šnapštį vadinį 
Valdyba su Garbės Teismu ir’šnapščiu arb* š. šnapščiu. (Ar 
Kontrolės Komisija. 1 tai yra pakvietimas Tamstą at-

Paskaičius aukščiau minėtąjį peilyje vadinti Milkovaičiu arba 
AGREED ORDER, galima tik
tai nuoširdžiausiai džiaugtis ir 
sveikinti tiek Sąjungos Garbės 
Teismą, tiek Centro Valdybos 
Pirmininką bei Valdybą dėl šio 
puikaus susitarimo. Galima 
jausti pagarbą abiems .pusėms 
už visai Sąjungai ir,r^LJietuviš- 
kajai visuomeneT^^p?^risusio 
ginčd pąvjr£^igaL šališką ir 
brolišką; ĮuSaiAft^^^usitaru- 
srųjų TEIS
MO bendrai išvados
ir nutarimai yra;’^Į^>pgalvo
tį, šauliški. Juos neąliėžSiiai pa- 
girtų ir Sąjungos •T^^Sjas bei 
Ideologas Vladas-, ^^yinskis - 
Pūtvis. Bravo! Sveikinu labi pu
ses ir džiaugiudsi. Sveikina ir 
džiaugiasi heabejbtinai Ė5 dauge
lis kitų brolių ir šeėį^^iulių.

Tačiau, nuosfabą‘;?uJ4;nerimą 
kelia; keturias dienas, po. susita
rimo rašytas Centro. ■Valdybos 

Į Aplinkraštis Nr.' 2-8’1:* Aplink-

LIUCIJA” J 
Afiko šileikio apsakymų knyga 

;‘TĮiucija’, jau .atspausdinta.f 
Xutdfiusl .pavaizduoja lietuvių 
g^enimą nuo XX šimtmečio 
prą^ios Xi II Pasaulinio karo. 
22'ilgesni ir trumpesni apsa- 
^ky^ai,;184 psl.' Kaina Š5.- ' 

Gaunama “Naujienose^ ir pas 
ątrtcrių: 6/29 So. Campbell 

Į j Ave.. Chicago, IL 60629.

HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

■ ■ ■■ 1 - . . z..




