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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS SENATE

Lietuvos Nepri- goms, kas žadina visų paballie- 
viltis. %

(ALTo Informacija)

JAV Senai 
klausomybės minėjimas įvyko čių 
vasario 23 dieną. Amerikos Lie-1 
tuvių Tarybos paprašytas, minė
jimą organizavo sen. Charles 
Percy, kuris minėjimą ir pra- i 
dėjo savo lietuviams labai palan
kia kalba. Priminė laisvos Lie-! 
tuyos konstituciją, garantavusi,’ w „arimus su Ka-
kalbos, .sustruAmii;, rehguo, ■ na(fos ,ri bės atstovais žu., 
btsyę. Primulė.niauri.. Sonetų ■ vinink fe reikaIais. kažliokiais 
S,jungos,vykdyta I-.ctuvos oku-1 sumclimais afeisakė dvti 
PK1J,. Reiškė vilti,' kad ir kiti j Kongreso kMnitetlli lurin;u,! 
kU.egos senatonai jungsis S-į doklImmhls. Sskretoriui atrodė, I 
nant PaMI.Jo tautų lekesi j kad iSkėlus klausima viešumon, i 
Daaugės,, kad JAV nėpripaųsta bus visam pasilariinu|
tų kraštų .mkorporaeiios j Sov.j ir žuvillįnk tės reikaIui 
Sąjungą, ką yra patvirtinęs ir 
prezidentas Rcagah bai VaLsty-1 ’ 
bės sekretorius Haig. Priminė kitaip j šį reikalą pažiūrėjo. Į 
kalinairuĮs lietuvius, išvardinda
mas JAV pilietį V. Skuodi, B. 
Gajauską, V. Petkų. S. Kudirkos 
išlaisvinimas tepask alina siekti 
ir kitų išlaisvinimo. Krizė Len
kijoje, Lietuvos žmonių. -kalini-

SEKRETORIUS WATT 
PATEKO BĖDON

i

WASHJNGTDN, D.C. — Vi
daus reikalų sekretorius James;
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Rumunija
sumokėti už likusią skolą procentus, kas iš viso sudaro 5.8 mil. dolerių. 

Rumunija skundžiasi, kad ji lekios skolos nepajėgs sumokėti.

RUMUNIJAI ĮSAKĖ MOKĖTI 
UOMERIKOJ PIRKTAS PREKES

PRAEITAIS METAIS PREZIDENTAS ĮSAKĖ
AMERIKIEČIAMS IšVAžlCOTl Iš LIBIJOS

WASHINGTON, D.C. - Pra
eitą ketvirtadienį JAV saugumo 
taryba, aptarusi Libijos diktato
riaus tarptautinę veiklą ir kiš:* 
mąsi į JAV užsienio ir vidaus 
politiką, nutarė uždrausti įvežti 
į JAV Libijos degalus. .

Saugumo taryba jau seniai 
buvo informuota apie tarptauti
nę Libijos politiką ir glaudų 
bendradarbiavimą su Sovietų 
Sąjunga, nutarė imtis šio svar 
baus ekonominio žingsnio prieš 
Libijos diktatoriaus M. Chadafi 
santykius su JAV ir Vakarai;.

Ajjskaiciuojama, kad Chadafi 
pajus šį nutarimą, nes JAVJš 
Libijos pirkdavo apie dešimta 
dalį savo naftos ir degalų. Dide
lė dalis tų degalų eidavo Vidur
žemio jūroje esančiam laivynui

JUODIS WILLIAMS NIEKO 
NENUŽUDYS

ATLANTA, Ga. — Fotografas 
Wayne B. Williams pare:škė 
prisiekusiųjų teismui, kad jis 
nieko nenužudęs, nesir.ngė nu
žudyti ir nieko niekad nežudys. 
Jis tvirtino, kad jis su tėvu kelis, 
kartus buvo nuvažiavęs prie 
Chattahoochee upės pameške
rioti, bet niekad nevažiavo .su 
kitais žmonėmis.

Savo kalbos pabaigoje jis pri
dėjo, kad prokuroras yra di
džiausias melagis, nes jis teisė
jams pripasakojo labai daug 
melo.

Kaltinamasis turi labai gyvą 
advokatą Alvin Binder, kuris lei-

Sekr. J. Walt privalo parodyti 
komitetui turimus dokumen
tus, bet jis atsisakė. Sekretorius 
neturi tokių privilegijų, pagal 
kuriąs galėtų atsisakyti duoti 
prašomus paaiškinimus. Dabar 
visas, reikalas .snsHioinplikuDs. į 

i To komiteto nariai ■ svarstė
ri tiĮijo laisvo ^žoiĖio/-turi būti klausimą. 27 demokratai ir vie- 
pąsmėrkta. Reiškė viltį, kad tei-įnas respublikonas pasisakė prieš 
sėti Lietuvos Jąisvės reikalavi-! privilegijas, o 19 respublikonų 
iriai- pagaliau triumfuos.. . / ' | ir 2 demokratai — už. privilegi- 
. L - , ' - '■ j jas. Reikia manvti, kad sekreto-
. Se»?lo. posedjųe per semto-, rius brfe eitf } ;cisma h. aiSkin.

.koflA jis apsakė -klausv 
dr. I. .Kmųčebunas, B. Triėytė Kon.?- 
ir ;kųn."J. Prunskįs jĮUOšjrdžiai 
sėnątorhii' Percy padėkojo už 
tokį; jiioių, .nuolatinj -Lietuvos 
teisių gynimą.. i; .

Ir daugiau senatorių savo pa-

ti

SOVIETU CIRKO DIREKTORIUS 
ĖMĖ KYŠIUS Iš ARTISTŲ

SUIMTAS CIRKO DIREKTORIUS ĮVĖLĖ IR PATIES 
BREŽNEVO ŠEIMOS NARIUS

MASKVA, Rusija. — Chicago 
Tribune biuras praneša, kad 
Maskvoje suimtas Sovietu cirko’ 
direktorius .ir jo pavaduotojas.Jeigu jis nenorėjo iškelti vie

šumon kanadiečių'-atsiųstų Jais- Vasario 17 dieną buvo padaryta, 
kų,/taiteismui jis bus privers .
tas įrodyti/visus doktiftierttus. f Policija nustebo, kai jo' bute ras- 

... , Juos galės skaits-ti ir komentuoti : tas didelis kiekis aukso ir įvai-
reiskimus Lietuvos laisvės rei- \ j’ • • . . , ■
kalu padare.- Jų vardai bus pa- u; . '

Sekretorius Wa 11 /parodė visiš
ką . nežinojimą, • kaip Kongreso džiausiu teatrų 
komiteto, nariams paaiškinti _ to- • mėgsta cirką. Jie moka didelius 
kią padėtį. Jeigu jis būtų išd.ėętęs' pinigus, kad tik galėtų pamatyti 
reikalą, tai komiteto nariaiebūtų ' geriau paruoštą vaidinimą.
supratę, pasižiūrėję ir palikę jį • Caro laikais rusų cirko artis

tai labai aštriai pajuokdavo ne
nešė komiteto nariams, kad jis’tikusius ir nedorus valdininkus.

j pasinaudosiąs turima privilegi- Cirko artistai panašiai elgdavosi 
ja, kurios neturi. Dabar komite- Į ir su komunistinės valdžios aukš
tas atidavė reikalą Atstovų Rū-"tais pareigūnais. Stalinas nega- 
niams.

■ Jeigu teisme sekretorius Watt'Jis pradėjo šalinti ir teisti kiek- 
pralaimės ir bus apkaltintas vi-ną cirko artistą, kuris pasi-

skelbti vėliau. Iki vasario 23 d. 
imtinai kalbėjo devyni Senato
rial?'.-•»! * " ■ '

LIETUVA ŽEMĖLAPY

Freedom Hotise Washing tone, • ■ ■■• . ■ , . . ramybėje. Jis pasisaipe ir pi a-
isleido sąrasus laisvų ir nelaisvu - - 
kraštų su atitinkamu žemėlapiu. 
Kadangi ten nėra reikiamai pa
žymėtas Lietuvos pavergimas, 
ALTo pirm. dr. K. šidlaifjkas 
parašė raštą Freedom House 
egzekutyvo direktoriui R. Suss
man ,kad šis reikalas būtų 
taisytas.

cirko direktoriaus bute krata.

riaušių brangenybių.

Maskvos cirkas yra vienas di-
Rusai labai

: Cirko artistai panašiai elgdavosi

Įėjo pakęsti jokio pašaipymo.

i Kongreso negerbimu, tai bus nu- šaipydavo iš Stalino valdžios pa-
1 baustas. O lai reiškia, kad jisjreigūnų. Dabartiniu metu cirko

kam netikdavo, jau atgyveno 
kūrybingąjį laikotarpį, o’ kai 
juos išveždavo į Bulgariją ar 
Turkiją, tai tie artistai dingdavo.

Sovietų policija išaiškino 
naują cirką

Vis dėlto Andropovas tą nau
ją Sovietų cirką .išaiškino. And
ropovas pasiuntė savo agentus 
pas cirko direktorių ir rado cir
ko artistų paliktas dovanas. Blo 
giausia, kad į 'skandalą įsivėlu- 
sios kai kurios Sovietų užsienio 
reikalų ministerijos įstaigos. So
vietų valdžia yra sudariusi spe
cialią užsienio pasų įstaigą, kuri 
rūpinasi leidimais išvažiuoti į 
užsienį. Pasirodo, cirko direkto
rius turėjo ir čia savo ryšius. 
Tiktai jis už leidimą ėmė ne be
verčius Sovietų rublius, bet 
brangenybes. Brežnevo dukra 
buvo’ labai gera draugė apkaltin
to cirko direktoriaus.

SUIMTAS CIRKO DIREKTO
RIUS A. KOLEVATOV

MASKVA, Rusija. — Chicago 
Tribune korespondentas prane
šė, kad Maskvoje suimtas Sovie
tų cirko direktorius Anatolijus 
Kolevatov. Jį suėmė Sovietui po
licija, kai vasario 17 diena jo bu
le padarė kratą ir rado brange
nybių, kurių vertė peršoka mili
joną rublių. Policija uždarė, už
rakino ir uždėjo antspaudą jo 
valdytoje cirko įstaigoje.

Keliom dienom prieš direkto
riaus Kolevatovo areštą, Mask
voje buvo suimtas direktoriaus 
pavaduotojas Viktor Gorsky. 
Manoma, kad direktoriaus pava
duotojas papasakojo daugiau, 
negu turėjo pasakyti.

Rusus nustebino ir tas faktas, 
kad buvo atleistas iš pareigų 
Konstantinas Zotovas. Jis vado
vavo visos Sovietų Sąjungos pa
sų įstaigai. Tvirtinama, kad Zo
tovas taip pat išmoko imli ky 
sius už pasus išvažiuoti užsienin.

aprūpinti. I ždraudimas įvežti 
Libijos degalus į JAV atsilieps 
į visą Libijos rinką. Libijos naf
ta yTa geras rūšies, jos ekspor
tuojama dideli kiekiai, pajamos 
už degalus diktatoriaus naudo
jamos nerimui sėti pačioje Af
rikoje, Europoje ir Amerikoj .
(-radaii atšaukė diplomatus iš 
Libijos ambasadų užsienyje, pa
siuntė teroristus,.kurie naudoja 
si diplomatinėmis lengvatoms 
politiniams savo priešams' nai 
kinti.

Prezidentui Sadatui išvarius 
Sovietų karo laivus iš Aleksand
rijoj jie suplaukė į Tripolį ir 
tęsė šnipinėjimą Viduržemio ju

sėjui Clarence Cooper ir prisie
kusiųjų teismui aiškino, kad 
prokuratūra nepateikė teismui 
jokio įrodymo, kad kaltinamas1* 
nžudė bent vieną iš dviejų nu
žudytų vyrų, dėl kurių jis dab::r. 
kaltinamas.

bus priverstas atsistatydinti.

Vasario 27: Grabrielius, Vil
mantė, Tolmantas, Duonė, Aš
mantas, žvaigonė.

Vasario 28: Fortūnatas, Ūmė, 
Žygimantas, Pergula, Atis, Va- 
damara.

Kdvo 1: Albinas, Rusnė, Ama- 
Jis, Gražuolė, Ilgvaris.

Oras giedras, šiltesnis.
Saulė teka 6:30, leidžiasi 5:38.

Praz. neaganas, aptaręs rei
kalą su saugumo tarybos 
nariais, įsakė visoms ameri-

* * *

PRITARIA SOLIDA
RUMO SĄJŪDŽIUI

Jungtinio Pabaltiečių Ameri
kiečių Komiteto vadovybė pa
skelbė pareiškimą, kuriub prita
riama lenkų Solidarumo sąjū
džio laisvės, demokratijos, dar
bininkijos teisių gynimo pastan-

artistai negali juoktis iš atsakin
gų ministerių, bet cirko direk
torius padarė cirką iš visos so
vietinės sistemos.

Direktorius leido artistus 
užsienin

' KALENDORltLIS

Maskvos cirko direktorius pra
dėjo leisti cirko artistus užsie
nin. Nieko kito rusų artistai taip 
labai nenori, kaip išvažiuoti už
sienin ir nebegrįžti Maskvon. 
Jiems duoda gerus butus, moka 
geras algas, leidžia įsigyti auto
mobilius be eilės, bet neišleidžia 
užsienin.

Keli geresni Sovietų baletcf te
atro šokėjai išvažiavo ir nebe
grįžo. Panašiai atsiliko ir su 
cirko artistais. Direktorius išlei
do kelis artistus, iš kurių jis 
paėmė kyšius. Sovietinių rublių 
jis neėmė, bet imdavo auksinius 
ir sidabrinius daiktus iš norinčių

IZRAELIS NORI UŽIMTI 
LIBANĄ

WASHINGTON, D.C.— Prieš 
kelias dienas paskirtas Izraelio 
ambasadorius Mosė Ahrens pa
reiškė. kad JAV verčia Izraelį 
mestis į karą. Jeigu JAV par
duos galingus ginklus arabams, 
tai Izraelis bus priverstas gintis 
nuo arabų. Bet jeigu arabai už
pultų Izraelj netikėtai, o Izrae
lis neturėtų laiko susiorganizuo
ti ir paruošti savo gynybą, tai 
arabai per kelias dienas Izraeli 
visai sunaikintų.

Todėl kyla mintis, kad kol ga
lingieji ginklai dar neatiduoti 
arabams, tai Izraelis privalo už
imti Libaną ir padaryti jį neutra 
lia valstybe. Tuo atveju Izraelis 
turėtų saugią bent vieną sieną. 
Tada Izraelis gal ir pajėgtų ap
siginti. Bet šiandien, kai reikia

WASHINGTON, D.C. Ni
karagvos ginkluotos pajėgos li
pa Į kalnus, suima miskito gen
ties indėnus, juos sušaudo, su 
degina ar apkasa, Senato komi
tetui liudijo išsigel bėjęs Sted 
man Fagoth Muller. Jis yra bu
vęs su miskito genties nariais ir 
žinąs, kad dabartiniai kariai no
ri visai išnaikinti miskito gentį.

Elliott Abrams, Valstybės sik- 
reteriaus padėjėjas, tvilrino Se
nato komitetui, kad jis yra bu 
ves Nikaragvoje ir savo akim s 
matęs dabartinės Nikaragvos ka
rius, žudžiusius vietos indėnus. 
Jis tvirtina, kad sandinistai su
degino 12 kaimus, užmušdami 
vieto's gyventojus. Dalį žinių jis 
gavęs ir iš JAV misijonierių, pa 
jėgusių pabėgti į Honduras. 
Liudininkai tvirtino, kad sandi- 
nistai laidojo sužeistus indėnus.

Fagolh yra 26 melų indėnas, 
pajėgęs ištrūkti iš sandinislų.

roję. Dalį Egipte laikytų lėktuvų 
rusai permetė į Libijos aerodru 
mus. Vėliau Libijos diktatorius 
pasiuntė Libijos tankus pereiti 
Egipto’ sieną ir veržtis gilyn. 
Prez. Sadatas sustabdė tuos tan
kus, apšaudė Sovietų karo lėk
tuvus Libijoje ir apramino 
diktatorių.

'Chadafi siuntė Libijos gink
luotas pajėgas į Maroko Sacha 
ra, puolė Sudano žemes, ruc’šė 
naują puolimą į pietinio Egipto 
žemes, bet visur buvo sulai
kytas. Viduržemio jūroje jis

dviejų šimtų mylių jūros ruožą 
paskelbė savo teritorija ir ren
gėsi kontroliuoti visus Vidurže
mio jūra plaukiančius laivus, lx*t 
JAV tos zonos ( hadafiui nepri
pažino, pranešė apie JAV šešto
jo laivyno manevrus ir perspė
jo Libijos lakūnus ncar’ėti prie 
laivyno bazės. Chadafi nepa
klausė, dviem lėktuvam Ii 
skristi į Viduržemio jūrą ir pa
tikrinti manevruojančius Ame
rikes karo laivus. Abu Libijos

ambasadorius norės* gauti dau 
giau ginklų iš JAV. Jie nori

kiečių bendrovėms, valdžios 
įstaigoms nepirkti Libijos 

degalų.

išvažiuoti cirko artistų. Kartais 
jis paruoštus artistus nuvertin
davo, paaiškindavo, kad jie nie-

gintis iš visų pusių, tai jis nepa
jėgtų apsiginti.

šiuo savo pareiškimu Izraelio

gauti tuo pačiu metu, kai Saudi 
Arabija. Jordanija ir kitos arabų 
valstybės pirks ginklus.

Sekretorius Haig socialiai 
skrido j Rumuniją įtikinti 
prezidentą Ceausescu ir ki
tus valdžias narius, kad rei 
kia mokėti skolas JAVėms.

lėktuvai buvo numušti, kai grei
tesni amerikiečiai lėktuvai jups 
pastebėjo ir pavijo. ’

JAV saugumo taryba, patyru
si apie Libijos diktatoriaus glau
du bendradarbiavimu su Mask- 
va, įsakė visLms Amerikos pi- 
’iečiams važiuoti namo. Vieni 
paklausė ir išvažiavo, o kili, pa
lies Chadafio agentų viliojami, 
lūkuriavo ir pasiliko. DaJiar, 
Amerikai uždraudus įvežti Libi
jos naftų į JAV, likę piliečiai 
paskubomis nešdinsis namo.

Ta pačią dienų Valstybės de- 
•^artamcnlrs pran šė Rumuni
jai, kad ji be atidi'jojimo turi 
sumokėti JAV pinigus už Ame 
rikoje p rkla m lista. Rumunija 
buvo pasižadėjusi mokėti už per
iamas prekes, būt paskutiniu 
metu pradėjo atidėlioti. Prade- 
o pasakoti, kad ji turinti rimtų 
keneminių sunkumų, kad jai 
rūksta užsi.n’o valiutos.
I'raš perą savaičių sekreteJit> 

laig, lankydamasis Europoje ir 
Afrikoje, pasuku vienai dienai į 
Rumuniją. Sekretorius Haig ta
rėsi su Eendrosics Rinkos atstu 
sais LriuAclyje, išsikalbėjo su 
Portugalijos prezid ntu ir prem
jeru, užsuko į Maroką, o vėliau 
skrido tiesiai į Bukarcšią. Sek
retorius, reik a spėti, pasak? 
ap‘e reikalų mokėti skolas, jei 
nori ir toliau palaikyti prekyba. 
Vakarykštis kabin to primini
mas Rumunijai rodo, kad ji pri- 
va’ės mokėti *5.8 milijonus pa-

I lukanų už paskolas.




