
VOL. LXVI

Betgi visus tuos diktatoriaus 
Castro tvirtinimus bei teigimus

ką neatsižvelgiant pasikviesti 
pas save bet kokios valstybės 
karines' jėgas. Tai esą Kubos vi
daus reikalas. .

Soviety Rusija viršija 
JAV atomo ginklais

dinėjo naujos tvarkos reikalin
gumą pasaulyje, o po to pradėjo

-■Lsmerkti ir kaltinti-JA Valstybes, įsakmiai sugriovė ties Jungtinių
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IŠLAISVINIMO ORGANIZACIJĄ

Kubos diktatorius F. Castro valstybė, todėl ji turi teisę Į nie- 
Jungtinių Tautų asamblėjoje, 
iškėlęs pirštą virš savo galvos, 
kaip ir reikėjo tikėti iš Maskvos 
valdovų patikėtinio,—pirma įro-

Tautų rūmais ir ties Kubos pa
siuntinybe susirinkusios masės 
kubiečių, to paties Castro bro
lių Ir seserų, kurie šaukė, kad 
Castro nėra žmonių išrinktas 
būti valstybės galva, kad Castro

kad jos yra agresyvios, išnaudo
tojos ir panašiai.

Barzdotasis Castro nepaliko 
ramybėje ir Izraelio bei jo vy
riausybės. Jis užpuolė Izraelio 
vadovus, kad jie nesąžiningai
naikina ir persekioja arabus, .J yra tik žmonių žudikas, išžudęs 
prilygindamas jų veiksmus' Hit- tūkstančius Kubos gyventojų ir 
lerio naciu darbams. C, ----- —----- X. -------------į--------

Valdovas Castro visa gerkle 
šaukdamas J.T. asamblėjoje, iš- 
didžiai pareiškė: “Aš Įspėju jus, 
jeigu jūs taikingai ir išmintin
gai neišspręsite ir nepašalinsite 
esamą neteisybę - bei - nelygybę, 
ateitis bus tamsi ir žiauri — 

---- apokaliptinė”. Dviejų valandų

1.1. Net tikra Castro sesuo da
lyvavo prieš jį suruoštose de
monstracijose. Ji žurnalistams 
pareiškė, kad Castro išdavė ru
sams Kubą ir kad jis apgavo 
Kubos žmones.

ALTOS IR AMERIKOS LIETUVIŲ

Ko siekia Maskvos ponai, prisiuntę j Kubą modernių ginklų, 
nemažą kiekį karinių “patarėjų” ir paruoštą kovm kariuomenės 
brigadų?—Ar jiems svarbrr išlaikyti raudonajame soste diktatorių^ 
Castro, ar tame glūdi kokie kiti tikslai?

.
S.aip ar Ąaip galvotume, vis rikai ir kad bus Įsteigta Flori- 

dėlto prieiname išvados, kad ■ doje sekimo bazė — centras, ir 
Maskvos ponams Kuboje rūpi i kad Karibų jūroje žvalgybos 
ne vien tik išlaikyti raudonąja-1 tikslais plaukiosią JAV kariniai 
me soste diktatorių Castro, oet laivai. I Esą. laivai dabosią kad 
jo priedangoje įsigalėti Pietų! iš Kubos nebūtų permesta ka- 
Amerikoje. j perimti priežiūrą riuomenė į gretimas valstybės 
Panamos kanaioYgalimu'sūšikir- * 
timo atveju užkirsti žemės alie
jau pristatymą iš Maž. Azijos, 
Venecuelos ir net iš JA Valsty
bių pašonėje esančių gausių 
aliejumi Meksikos šaltinių, žo
džiu, pastatyti JA Valstybes 
prieš tokią padėti, kad jos atsi
durtų labai sunkioje ekonomi
nėje ir karinėje padėtyje, ir tuo 
būdu būttų priverstos iškelti 
raudoną vėliavą su šūkiu “Ge
riau gyvam būti, negu mirti!” 
Trumpai tariant, tokie yra 
Maskvos ponų tikslai Kuboje ir 
jų jau atvirai karinėje “unifor
moje atsiųstų į Kubą smogikų 
uždaviniai.

kalba susilaukė didelib ~pfrtari- 
‘~ino iš Trečiojo pasaulio, kuris 

yra Kremliaus įtakoje,' 52 at-' 
stovų/ kurie atsistoję ir' šaukda
mi' “Fidel; Fidel”,' “net pusantros 

' minutės iki delnų skausmo plo
jo delnais. ' '„.'-T.

Castro savo kalbos pradžioje, 
pažymėjo!'kad .jis čia neatėjo, 
kaipti“ kaip ręvoliųcidni^-ius,' 
rie kaip Kdbdš atstovas^ bet kaip 
nepriklausomų valstybių pirmi
ninkas-.Esą. jis čia neatėjęs ža
loti JA Valstybių, bet, pasak 
korespondentų, nfet'keletą kartų 
smerkė,' kaltino ir'žalojo Ame
riką, dėlei jos vedamos Mažojo
je Azijoje politikos,' dėlei Pietų 

' ’Afrikos; 'Pi'etų' Amerikos’ ir' ypa
čiai dėl jos užimtos pozicijos 
Puerto Rike.

Kaip žinia, JA Valstybės 
Puerto Riko gyventojams leido 
laisvai ir nevaržomai balsavimo 
keliu' pasisakyti dėl savo atei
ties: ar jie nori būti JA Valsty
bių globoje^ ar nori susikurti 
savo' visiškai nepriklausomą 
valštybę? Ir tai jų buvo atsi
klausta prie prezidento Kenne- 
džio. Balsų dauguma gyventojai 
pasisakė pasilikti JA Valstybių 
dalimi. Tačiau barzdotajam 
Maskvos ponų patikėtiniui toks 
demokratiškai išreikštas Puerto 
Riko gyventojų noras nepriim
tinas. Jis reikalauja, kad Puerto 
Riko ateities klausimas būtų iš
spręstas viso pasaulio beveik 
revoliucijos būdu.

Jis nepamiršo priminti ir Ru
sijos brigados buvimą Kuboje.' 
Jis pabrėžė, kad Kuba yra sa-

JA Valstybių gynybos-depar
tamentas paskelbė, kad surink
tais daviniais remiantis, Sovietų 
Sąjunga savo atomo ginklais 
jau. pralenkė JA z Valstybes ir 
jas jau viršija santykiu 5:1. So
vietų imperijos valdovas Brež
nevas,, besilankydamas R.: Ber
lyne, savo kalboje pareiškė, kad 

.jei Vakarai nedidins savo gink
lų .arsenalo Vakarų Europoje, 
ypačiai atomo ginklų, tuomet 

- jis; -esą^--sutinka -laike-vienerių 
metų atitraukti iš Vokietijos ir 
bendraiAš-Europos pasienio su 
Vakąrų valstybėmis 20 tūkstan
čių karių ir,, galbūt, šiek tiek 
šarvuočių, žodžiu, -pasak, spau
dos, Brežnevas apgaulingai vi
lioja vakariečius.

Amerikos gynybos departa
mentas-praneša, kad JA Valsty
bės ir jos sąjungininkai, pri
klausantieji NATO organizaci
jai, yra numatę ir pasiryžę ge
riau apsiginkluoti, - kad bent su
silyginus su Sovietų Sąjungos 
apsiginklavimu. ..., • . .

. Vakarai-yra nutarę geriau ap
siginkluoti dar prieš pradedant 
tolimesnes su Maskvos ponais 
ginklų apribojimo derybas.

SALT II sutartyje, kurią JAV 
Kongresas nelinkęs patvirtinti 
tokią, kokia yra sutarta ir prez. 
Carterio pasirašyta, nėra visiš
kai kalbos, apie,atominius gink
lus, kurie gali naikinti Vakarų 
Europą iš anapus geležinės už
dangos, ir taipgi nekalbama ir 
apie tuos, kurie gali būti palei
džiami iš Vakarų Europos So
vietu pusėn. Šis klausimas, pa

KONFERENCIJOS VYKSTAM
ALTOS ATSTOVAI .ATMETĖ-LBPADIKTUOTUS 6 PUNKTUS.

A.L. KONFERENCIJOJE DALYVAUJA 150 DELEGATŲ

■ (Pranešimas telefonu iš Cleveland©) 
Amerikos. Lietuvių Tarybos konferencija didele balsu dau

guma pasisakė pri.eš frontininkų ardomuosius, darbus ir prieš 
ALTą .nukreiptus veiksmus. Lietuvių • Bendruomenės 6 punktų 
diktatas galutinai atmestas.

Konferencijoje dalyvauja virš 150 atstovų, jų tarpe Bakūnas 
iš Los Angeles, Dargis iš P’ttsburgho. B. Spudienė:iš New Yorko. 
Mikužiūtė iš Chicagos, Andriulionis iš Bostono, dr. Bobelis iš 
Floridos, taip pat daug veikėjiTiFKrtų' vietovių^

—Frontininkai—atšaukė iš katalikų—sąrašo ilgameti Amerikos 
Lietuvių Tarybos narį ir pareigūną kun. A. Stasį, bet konferen
cija visais balsais jį paliko Tarybos nariu dar vieneriems metams.

Konferencijų programos yra gerai paruoštos ir tiksliai vyk
domos. Prie jų ruošimo daug prisidėjo inž. Pautienis ir Karalis.

BADAS PABĖGĖLIU STOVYKLOSE
KARŲ NUSIAUBTOJE AZIJOJE

TAILANDO VYRIAUSYBEI LEIDŽIANT, PABĖGĖ
LIAMS PASKUBOMIS SURUOŠTA STOVYKLA

dokinijoje. kur milijonai žmo
nių mirė dėl to, kad pasaulis ne
paisė. nes neturėjo laiko”, paša- j 
kė Joan Baez, kurią filmui su-. 
sukti atlydėjo virš 50 spaudos ir 
televizijos reporterių.

JAV penktadienį Ženevoje 
per savo koordinatorių pabėgė
liams šelpti Diek Clark paske!-

neap-; bė atsišaukimą stvertis skubiau-

varankiška ir nepriklausoma * gynybos departamento, te
bus svarstomas besiderant 
atominių ginklų apribojimo 
tarties SALT II.

dėl
su-

--------- KALENDORftLlS

•Spalio 15: Teresė Avil., An- 
tiokas, Ina', Ėdė, Gailiminas, 
Vaišvilkis. -»

Saulė teka 7:03, leidžiasi 6:17.

Šaulėtar trupinį

, — šiaurės Korėja -kaltina 
JAV, kad jos vėl pažeidžia š. 
Korėjos erdvę, leisdamos skrai
dyti šnipinėjimo lėktuvams. Tai 
esą rimta karinė provokacija.

— Harvey, ,111.^ traukiniu ka
tastrofoje mirė 5 aąmenys ir 41 
buvo sužeisti,-r- v ■

WASHINGTON.—Garsi Ame
rikos liaudies dainų solistė Joan 
Baez, su skaitlinga palyda' at
vykusi į Tailando - Kambodijos 
pasienį įspūdžių filmo iš savo 
kelionės sukti. įspūdžių rado 
daugiau, negu galėjo jsivaiz-j 
duoti, kai malūnsparniu pasiek 
kusi Than Prik pasienio mięs<. 
telį pamatė bado, ligų ir
sakomo skurdo stovykloje tūks
tančius pabėgėlių iš Kambo
dijos. kur Vietnamo kariuome
nė kaujasi su nuversto Kambo-< 
dijos ministerib .pirmininko,, 
diktatoriaus Pot Pol partizanų] 
armija. ■ ■ ■ ’ . - •

Neutraliai Tailando vyriausy-l 
bei leidžiant, pabėgėliams pa
skubomis suruošta Stovykla, kur. 
jau rado prieglobsti 18.000 ir 
laukiami dar kiti 6,000. kurie 

■gelbėdami .savo ir savo vaikų 
■gyvybes “plikūtrakj” pabėgo, 
palikdami- savo namus ir kraštą. 

■ ■ “Per. trisdešimt metų istori
jos 'knygose, .manau, daugiausia 
rasimė^tik apie “holokaustą” In

sios pagalbos Kambodijos žmo
nėms, kur išnaikinimo pavojus 
gresia visai tautai.

D. Clark Jungtiniu Tautų ko
misijai tremtiniu reikalams pra
nešė. kad Jungtinės Valstybės 
Skubiai‘pagalbai pradėti pasky
rė septynis milijonus dolerių.

Prez. Carteris pareiškė sta
tybos unijų vadovybei, kad jis 
nedaleisiąs. kad statybininkai 
pasiliktų be darbo. Iš antros gi 
pusės; prezidento administracija 
labai suvaržė kreditą, kuris pir
moje eilėje palies statybos sritį. 
Kreditas varžomas tikslu nuga
lėti infliaciją.

Turistai ir kapines
VI' NIUŠ. — Okupuotame 

ypi-iuje išeinantis savaitraštis 
“Literatūra ir menas” paskelbė 
AI. Šidlausko s1 ip-’j. Kuriame 
autorius nr*' -to, kad atvažiavę 
turistai “ apsilankę Kaim" Pet
rašiūnų kapinėse n*3'' ..i surasti' 
kalbininko Kazir cio Jauniaus, 
pedagogo ir rašytojo Prano Ma
šioto. poeto. Kazio Binkio ir kitų 
padorių bei žymių lietuvių ka
pus. Esą. ant gausių kapuose 
paminklų nemažai yra įrašų, 
kurie yra .prasmingi savo filoso
fija,- eil'uotais posmeliais ir ki
tais prasmingais gyvies’ems žo
džiais! . .

Straipsnio ’ autorius siūlo prie 
Įėjimo į kapines įrengti skydą, 
kuriame būtų iškabintas kapi
nių planas su nurodymais kur 
ir kokioje vietoje randasi tas ar 
kitas žymiųjų lietuvių kapas, 
įdomesnis paminklas.

Autoriaus pastabos ir mintis 
yra gera ir sveikintina, bet var
gu ar įgyvendinama, kai oku
pantas stengiasi viską, kas lie
tuviška, kas kelia šiek bei tiek 
lietuvišką patriotizmą, primena 
laisvą ir garbingą lietuvio bei 
Lietuvoj pr;;<’‘i. f ' •

Naftos perdirbimo Įmonė
MAŽEIKIAI. — Mažeikiuose 

jau statoma didžiulė naftos per
dirbimo įmonė, kuri apima 
1,850 ha ploto. Žemės aliejaus 
į Mažeikių Įmonę bus pristato
ma vamzdžiais, kurių ilgis nuo 
Polocko iki Mažeikių siekia 442 
kilometrus.

Tai dar viena rusinimo prie
monė. Mažeikių naftos valymo 
įmonė terš okupuotos Lietuvos 
orą, vandenį ir pareikalaus ne
mažai darbininkų ir specialistų,' 
kurie, be abejo, bus atgabenti iš 
Rusijos gilumos. (“Tiesa”)

— Amerikos gaminių sandė
liuose didėja atsargos. Taipgi 
traukiniai ir sunkvežimiai jau 
turi mažesnę važmą. Prekių 
oervežimo kiekis vis mažėja. Tai 
pirmieji recesijos ženklai.

Tą reikalą gerai supranta 
prez. Carteris ir jo administra-

užpuolimo tikslais, kad karinės 
Amerikos jėgos įsivelsiančios 
tik tuo atveju, kai užpultoji 
valstybė paprašysiantis Bet jei 
tos jėgos iš Kubos persimes'ma
žomis grupėmis slaptai ir pra? 
dės veikti partizaniškai vietos 
gyventojų vardu —-nepasakė 
kaip bus reaguojama. Panašią 
praktiką Castro jau turi Įsigijęs 
Nikaragvoje, nuverčiant prez.: 
Somozos vyriausybę.

Gi Amerikos suliberalizuotoji 
spauda ir '‘media’’ tepadarė iš
vadą, kad rusuAkariu buvimas 
Kuboje surištas su Havanoje 
tuo 
mų 
vų 
tuo

metu vykusiu taip vadina- 
neutraliųjų valstybių atsto- 
su važiavimu. Esą. Maskva 
tik norėjusi pademonstruoti

- ei ja.—bet tik -aiškrar-jyTuškelt r | -savo_gan ą-ir-“pažemintf JA“ V als~ 
Amerikos visuomenei vengiama, 
prisibįjant panikos ■ ir turint 
prieš akis politinius rinkimus 
ir jau pradėt tuo reikalu smar
kią akciją, ypač kai konkurentai 
viešai skelbia, kaip sen. E. Ken
nedy, mažumų vadas Senate 
sen. Bakeriis. buvęs prezidentas 
Fordas ir kiti, kad Baltuose Rū
muose nėra tvirtos asmenybės 
ir tikrai tvirto šiems neaiškiems 
laikams valstybės vado.

Prez: Fordas šių metų rugsė
jo 3 d. “U.S. News and World 
Report”.žurnale aiškiai—pasako:—tas:-nesakoma?-kad-Kuboje—jau— 
“Mūsų bazės Irane nuplaukė 
srutų kanalais, prez.- Carteriui 
vairuojant valstybės vairą. Mū
sų bazės Turkijoje visiškai yra 
neveiksmingos ir todėl negali 
suteikti reikiamų žinių. U-2 lėk
tuvų skrydžiai, jei jie būtų ap
robuoti ir leidžiami, nepakanka
mi žinioms surinkti“.

“Sovietai naudojasi proga 
mūsų prezidento silpnumo. So
vietų jūrų pajėgos ir jų karinis 
potencialas bei galingumas pas
kutiniais penkeriais metais la
bai žymiai padidėjo. Karinių 
jėgų grupė jau Kuboje ir. be to. 
pranešama aktyvi rusų veikla, 
karinė ir kitokia. Pietų Jemene. 
Vietname, Malaizijos pasienyje .

Buvęs prezidentas Fordas ma
no. kad Sovietai bando valią ir 
ryžtą paties prezidento ir jo ad
ministracijos tokiais aiškiais 
savo ekspansijos veiksmais. Ta
čiau prez. Carteris tik nuolan
kia šypsena geruoju prašė drau
go Brežnevo išvežti savo karius 
iš Kubos. Brežnevui gi atsisa
kius patenkinti prašymą, tebuvo 
pasitenkinta sušaukti Baltuose 
Rūmuose saugumo pasitarimą, 
kuriame dalyvavo tokie proso
vietiniai liberalai kaip Clark ir 
W. A. Harriman’as (žiūr. prof, 
dr. Anthony C. Sutton veika
lus: “Western Technology and 
Soviet Development” ir “Na
tional Suicide — Military Aid 
to the Soviet Union”), ir po to 
pasitenkinta tik pranešti visuo
menei. kad rusų karių buvimas 
Kuboje nesudaro pavojaifs Ame

tybių prestižą. Bet nei prezi
dentas, nei "media” neskelbia ir . ■ ■ ■ . : 
nepraneša, kad Kuboje jau yra 
įrengtas modernus ir gerai ap
saugotas karinis uostas. į kuri 
gali Įplaukti didieji rusų karo 

. laivai. įskaitant ir atomu varo
mus povandeninius karo laivus; 
nepranešama, kad Kuboje jau 
yra didesnis kiekis visų rūšių- 
karinių lėktuvų, vairuojamų ru
sų lakūnų. kurie gali bet kų- 
rįoje Amerikos . dalyje paleisti 
atomo bombas. .nešančias rake-

yra didesnis kiekis karinių greit- 
laivių, apginkluotų visų rūšių 
raketomis, vairuojamomis rada
ru: neužsimenama, kad Kubos 
kalnuose Įrengta modernių gink
lu sandėliai, įskaitant ir atomo 
bombas nešančias raketas, —ir 
neužsimenama, kad rusų pati
kėtinis Castro turi jau gerai 'pa
ruoštos kariuomenės, apgink
luotos moderniais ginklais ir 
šarvuočiais, kad Kubos vande
nyse ir kitur Castro vardu nar
do modernūs povandeniniai 
laivai.

Nagrinėjant rusų karių buvi
mą Kuboje, katalikų konserva
torių laikraštis “The Wanderer” 
(8.30.79) priduria, kad Maskvos 
nonai be pertraukos, tylint prez.

^’dina savo karines 
’"’d Castro, re

ni, ų jėgų, netrukus

Carl erių: 
jėgas Kubo!' '■ 
m i;

\ tevoliucionierių pagalba
aktyvius veiksmus Puerto Rike. 
Ir tai bes daroma Puerto Riko 
salos nepriklausomybės vardu. 
Tam tikslui, pasak “The Wan
derer”, jau treniruojama tero
ristų grupė, kurių apmokinimu 
rūpinasi Palestinos išlaisvinimo 
organizacija (PLO), įsisteigusi 
savo centrą Havanoje. Esą. par
tizanai terorizmui ir sąmyšiams 
kelti bus siunčiami ne tik i Puer
to Riko salą, ne tik į Pietų Ame
riką, bet ir Į JA Valstybes.

— Europos politikai nori tai
kos, rte šaltojo -karo.’



kaina
kirtu

vertimas iš rusų kalbos
(Tęsinys)

kad Vokie-' rai plautinė
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organizacija

I

■

Montessori mokykloje

gos, kurios pilnateisiais nariais 
buvo Estija, Latvija ir Lietuva,

Po gana ryškių nesėkmių — Vlašavoš ' blėfo ir Kli
bos farso, Jungtinės Amerikos Valstybės jau visai artį 

> prie trečiosios probelmos, kuri, reik tikėti, gali nulemti
ir pačios valstybės_likimą. Neužilgo Amerikos^Senate at- 
sidurs dviejų galiūnų — Carterio ir Brežnevo pasirašyta 
ginklavimosi apsiribojimo sutartis, kurią Senatas gali 
patvirtinti, pakeisti arba atmesti. Ši sutartis viso pasau
lio spaudoje minima labai trumpu ^ąvadinimu., fai. , 
“SAT II”.Angliškai reiškia:-“The Second Strategis Arms , t 

Limitation Talks”. ' !'
Apie pirmąją šio tipo sutartį, jau netenka ir kalbė- ■ 

' ..................... . " tik So-

Ribentropo Į kol nebuvo joms pritaikytos 
nuo jo pa- “specialios priemonės”. Todėl 
i ■ mes pra Utims atitenka teisinė alsako- 

ri” . ybei niv'^ė dėl šių kraštų likimo. Mes 
: . ■ ■m- artimiausioje JTO

Le sesijoje imti svarsty- 
sima. kai:>. likviduoti MoI

galima būtų lotovo Ribentroi o pakto pasek
to J.i tų sudaryti atilin- 

komisiją iš atstovų, pas- 
SSSR. Federalinės Vokie- 
ir Demokratinės Vokieti- 
yriausybių; ,ji turi likvi-

■ MUč'.ovo-Ribentynpn pak- 
p;;sekmes;________________ _

4—

— Mes kreipiamės su prašy-
r - Į Atlanto Chartos signata- 
rus, "kad vykdydami prisiimtą 
moralinę atsakomybę, aiškiai 
pasmerktų Molotovo-Ribentro
po ptrkią ir jo padarinius. Mes 

kad 
tc’kia 
kieno

minėtas-

nirime priminti, 
tarptautinę teisę 
nėra Įsikišimas’į 
reik ahis, __neį____

.-o Tstnc ir ūksiu sudarė pa- 
vc'jų taikai ir.saugumui, kai bu
vo padarytas grubus prasižęn- 
a.'.-tris visoms-—priimtoms tarp- 
r autinėms normoms. Tautų ap- 
s sprendimo principas pripąžis- 

i vųlos eilės formų 
ir melfeibį kovoje prieš kolonia
lizmą, 1 kuris laikomas 
tiniu |5?aš>ižci1gnnu. Su 
Sl^CS VI2. lč 

n i n io kev: 
Tarpiau tmel 
klaraciją, 
yla i pareigi

akcija 
vidaus 
elgesys

nies.
Mes norime priminti, kad 

tautų apsisprendimo principas 
yra pripažintas dabartinės tarp
tautinės teisės. Jis yra įtrauk
tas visoje eilėje svarbių tarp
tautinių susitarimų, kaip Jung
tinių Tautų statute (str. 1, 13, 
o.). 7o); toliau — Deklaracijoje 
-apie nepriklausomybės davimą 
kdonialinėms_ teritorijoms ir
tautoms, kuri buvo priimta JTO 
Bėiidrojoje sesijoje_ 1960J jji,
gruodžio 14 d.; JTO Bendrosios 
sesijos 1965 m. gruodžio 20 d. 
rezoliucijoje, kuri pripažįsta 
kolonialinėms tautoms teisę ko-

jž~ savo laisvę:~TarptautL 
konvencijoje, panaikinan- 
visas rasinės diskrimina- 
fermas, kuri buvo patvir-

JTO Bendroje sesijoje 
m. gruodžio 21 d.; Tarp-*

r paskiras

tuo su
pūramos 

teikismas išsilaisvi- 
>ser. Toliau- pagal 
neisės-principų de- 
k iekvien a valstybė

.lapsi?.ikyti yir- pa- 
aift visas: koiektyvi- 

re«-
nn-

čioje 
oi jos 
tinta 
19G5
teises, priimtame JTO Bendrojo
je sesijoje 196B m. gruodžio’ 16‘ 
d.; Deklaracijoje apie tarptau
tinės teisės principus, priimtoje 
JTO NNV jiibilėjinėje Bendroje 
sesijoje 1970 m. spalio 24' d. 
šiuose ir kituose tarptautinės 
teises aktuose, priimtuoseMTOr 
atidengiamas turinvs tu dabar
tinių -tautų - lygiatei sišku mo: m 

■_?.psiprendimo principų.
Tatai reiškia:

-tinus ir - užsienio/■politinę padė- 
tį be užsienio ^ikišįmo ir sava
rankiškai tvarkyti savo politi
nį, ekoacminį, solialinj ir T<ul-' 
tūrini išsivystymą;

Teisę' kiekvienai tautai ’ 
pačiai spręsti kaip panaudoti 
savo gamtos turtus ir išteklius;

— Pareigą visoms valstybėms 
veikti kolektyviai ir savaran
kiškai, kad būtą Įvykdyti tau
tu Ivgvbėš ir apsisprendimo 
principai,, kaip yra nustatyta 
jto statutė, , .;.

Lvgvbėš ir savivaldos 
■principai yra paskelbti kaip 
svarbūs tarptautinės' teisės dės
niai; Europos -sa ugu m<y ir : ben
dra darbiavinio .- > konferencijos

ALGIS T R U C11A N A S
IŠ

ti; ji jau , ■ . . ...------
vietų Sąjunga, bet'ne Amerika. Rezultatai parodė.įtikrą . 
realybę, kas reiškia, kad Rusijos Nacionalistinė/ Imperi
ja ginklavimosis srityje jau žymiai' pralfenkė Jungtines 
Amerikos Valstybes. To fakto neginčma nei Amerikos 
magnatai, nei viešoji Amerikos spauda. Čia mėginsiu 
truputį panagrinėti kuo kvepia SALT II. .

žinomas USA poitikas Melvin Laird šitaip -aPiben-r 
drina šią išgarsėjusią sutartį i X£SALT II”, kuri (parterio 
ir Brežnevo jau pasirašyta, aiškiai: parodo Švelniai ir 
gerokai“painiai (sujauktai) vestas pįnklavimosi japsięi- 
bojančias sutartis, kur išryškėjo aiškūs, takai,;kad USA 
pasitraukė (kaputuliavo) prieš griežtą Sovietų mvynaūiL • 
sybės laikymąsi. ■ r- • y1" -?

Ar šį Laird išsireiškimą tenka laikyti 'realią' ’ tiesa', 
ar tik prielaida, reik truputį grįžti į praeitį jy/po to/pa; ... 
nagrinėti dabartinės pasirašytos 1 (dviejų pasaulinių pir-; 
mūnų) sutarties turinį.: ■ Lj;- . : ;

. I. b ,s / *; .T ;• ;> ,A • i
Prieš dešimtį metų, t.;;y, 4^59 me&ns, ką^ą-bųyp>;p^ą-

Rašo VLADAS RASCIAUSKAS ■’
(Tęsinys)

daug ilgesnė’ nr sunkesnę, negu 
j Southportą.' Bet visi Wrest 
Room tarnautojai man norėjo 
būti naudingi.- Vieni patarė

KERTAM^ SKERSAI ’ 
TAŠMANIJĄ'

Hobarto į Strachaną išva-
žiavome tuojau po 6 vai. ryto. 
Aš išgėriau puodeli kavos ir 
gabalėlį šviežios šiltos : žuvies,

greitai nevažiuoti, nes kelias 
būvo labai vingiuotas ir nesun- 

t , ,, ku nuo jo nusirišti. Kiti davėo'John Murphy nieko nevalgė. - = J . ...' ' vardus kelių žmonių, su Kūnais ............ . ................................. .
turėjau susitikti ir pasikalbėti. * dėti, pirmi-pasikalbėjimai apie-ginklavimosi,.jiap^iribojir/ - ,4 

.Visi buvo .įsitikinę, kad Tru-!ma Amerika turėjo, 1954 tarpkontinentinią raketų. Ma- 4 m 
chanašibuvo-.didelis žmogus. Jei- dinamų Inter-continehtal ballistic missilėš-('KzBM*)'‘iri-iš-' -* 
:gu jis; drįso pasipriešinti vai- po vandeninių laivų Jeidžiainų raketų, vadin^irių' Birbiną- ” 
džios- pareigūnams ir jo - ne- t&j^ne-ląunched ballistic; missiles.(! SLBM);•įuo-.lSųjf^o- 
nenubaude, bet dar pakele -qs ^šies. ginklų turėjo’žymiai rmažiaų. Pasikal-
na^turėjo naudin^p^ bėjimus betęsiant, Rusijos komumstiniąis.pbaisiais .Pa 

sakyti. Bet to, jis sakė be kerš- remta nacionalistinė 'imperija,^^ -risuo^^ dujama ąpiė 
to, dėstydavo jam gerai žino-;rikięčiams akis’,;;šįoš rūsi4s giAM^gąij^bą'taip pąš^ai'ri- 

,mus faktus, o išvadas-patarėkad pralenkė ir
patiems pareigūnams pasida-' pliekdama. 1400 .(yrą tikima, kad.f įąųg.-.dąugiąų:) Wnpr; 
ryt-‘ '■ ’ . • - tų^o SL'BMs — net 417%,.t y., ligi 1015bBe. toy siosĮ’-ake-!

Tručhanas buvo Tasmanijos^os buvo gerokai patobulintosTr'-jau tUrėjb -'berit p<D:'kė- 
• valdžios tarnautojas, bet tuo pa-1yag aįomjnes galvutes,' kurių kiėktdėna' 'galėjd’būtl Tlti- 
;-čiu-metu—vedė^kxxva_prieš—tuosi,  ____ , , - ' v ui-n. mi ■■ >;/ .}Į>»««h>-u fe<vt
valdžios .. atstovus,, 'kurie jam! kreiPSTjatskirOaiK™.... 
duoną-’ir-darbą duodavo,-jeigu.; . — - - . ............... ■
.pastebėdavo ką nors .neteisingo. 
Už tą drąsą visi ji mėgo. Pla-. 
tesni • -gyventojų’ 'sluoksniai gė
rėjosi jo drąsa bristi Į neperžen
giamus miškus,’o valdžios , parei-i 
gūnai, tą; lietuvį mėgo., dėl ja 
pristatytų nenugriaunamų arj 

.gumentų. Jie stebėjosi, kaip, jis; 
galėjo tiek daug patirti apieį 
Tasmanijos kalnus, upes ir t. t.Į

toS^,aj|-‘u Amerikos Valstybių dėl šio ivykitr-dulžiulis triekš- 

čiame Casino,' tai visi žiūrėjo* 
-kaip iš ’ntanęs 'ištraukti galimai 

»| daugiau ddlėrių. o šį kartą ’tna-_ 
ne rSadkrė savo šeimos nariu ir 
davė Įvairiausių patarimų. Aš 
tik tenai supratau, kiek jie ver
tino Algį Truchaną. Man buvo1 
smagiau važiuoti į Strachaną? 
nor’s ten nieko nepažinau.

Iš Hobarto . išvažiavome tuo 
pačiu keliu, kuriuo važiavome 

į Southportą. Tiktai šį kartą 
mašina suko ne į‘pietus, bet be
veik tiesiai į šiaurę. Tai buvo 
tas pats Australijos-valdžios nu
tiestas plentas, turįs du taku? 
Vienas ėjo į šiaurę, o antrasis' 
.traukė į pietus. Kelias geras, 
asfaltuotas. Mes negalėjome 
pasimesti, iš Southporto jis ėjo 
t es:ai Į Strachaną. • - - - -

Strachano miestas stovėjo ant 
'dpeš kranto. Tokio' pat vardo’ 
StrRcbėno upė įtekėdavo ’ į ne
didelę Btrachano įlanką, o ta. 
Įlanka buvo dalis didelės Mc- 
Gtfir£ Įlankos. 
"T McGuire įlanką visa eilė 
ųpių^sųpešdavo savo vandenis. 
Ten įtekėdavo plati Gordono 
upė. turinti kelis šimtus upių ir 

žūpelių, nešapčių Vakarų Tar- 
manijos vandenis. :

Keliaš pasuko Į šiaurę ir va
karus. kai pasiekėme New Nor- 
'fdlk miestelį Ten davėm kelias 
'minutės mašinai atsikvėpti ir 
patraukėme toliau. Ties Otis 
ūpe’kelias -skilo. 'Viena šaka ėjo 
į -Taraila, o arrtroji ėjo į'Šiaurę

Jis pasitenkino puodeliu kavos.
Visasp Casino^ .žinojo, ko aš at-, 

važiavau. ir. kur mudu važiuo-. 
jajn.-.>Kelionė .į’ Strachaną yra

aigiamajame. akte - (Helsinky- kbaštų g’yv’entojams yra ’ atiin' 
■h‘ ■' ta teisė ir. galimybė tvarkyti są- 
Pone i

j e). t-i --.L j.-.
Kaip Jimis žinoma 

Generalini. Sękreto*riau,, aukš
čiau .paminėti tarptautiniai dp- 
imnenfai. kurie yra privalom) . •<♦/ « ų. > (..'-.u
visiems, vra' laužomi kai kuriu 
valštvbiu JTO narių. Mes norė
tumėme, kad artimiausia JTO

vo’ pačiu likimą.
■1979 m, rugpjūčio 23 d.
(Seka paradai perrašyti iš

rM

J TO gene-
ma

dėti, kokia dabar-.yra Latvijoje- 
Estijoje—in:-Lieiim> jc,:- -ues ■ tų

Teisę visoms tautoms lai- Bendroji /sesija apsvarstytų tipą- 
tvarkyti savo likimą,; -t.-y 

kad- ši visai laisvai—mtsfatvti—savo vi 1 *

r
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MTong and self^uffident. And they’re helping thewe

America with the Payroll Savings Ptm. 
Buy United States Savings Boodk 
They won’t leave you Out »*

5 temperances. All serious enemies to 1 
rmy without proper clothing.

msxjvmucrx
k was an armv kng on courage, 
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Komas Andrijauskais, Stasė' 
An<įrijaūški'ėnė-į' Alfonsas An- 
driukaitiš, Edmundas Bartuška, 
Vytautas-’-Bastys, Vytautas Bo- 
"gųšis/^kimiga^VWas*B'obinas,- 
R6riias-4VitkėvtdzUsy -Jonas Vo
lungevičius; / Jonas Dambraus
kas. -Jonas i Eisvydas, Rimas žu-
kalikas; Ivars Žukovskis (Lai.) o 
'Alfredas-; Zaideks : (Lat.), Juris 
Žiemelis (Latij, JAfatauras Ka
zakevičius, Leonas Laurinskas, 
Rimas Mažukna,: Kunigas Mo
čius, Mart Nikius. (Ėsk), Ku
nigas, ?Napoleonas.;Norkūnas, Si
gitas -.Paulavičius-, Angelė. Paš- 
kauskienė, Kęstutis- Povilaitis, 
Jadvyga1 ^Pelkevrčiėnė;—Jonas^ 
-Petkevičius, Jonas Protusevl-

račius; Sigitas Randfs. EndėlTRa- 
t&š. (Est.)< Hemikas Sąmbcre, 
Julius ■ Sasnauskas;,-Leonora -Sas
nauskaitė, -Algis , Stalkevičius, 
Kęstutis Subačius, Ann Tarto 
(Ešt.), Antanas Terleckas, *Erik 
Edam (Estj, 'Intas Colitis 
(Lat). Petras Cidzikus, Arvy
das Gekanavičius, Vladas Šaka
lys; Jonas šerkšnas, Zigmas 
Širvinskas,. Mečislovas, . Jurevi-, 

: čiuš,. Kunigas Virgilijus dauge
lis. . ■ • ■: .. ,

Baltijos respublikos -.'Lietu
vą, Estija ir Latvija ;buvo 
Įjungtos Į SSSR,, nekreipiant 
dėmesio į tų kraštų gyventojų 
ndrą — iš esmės kaip SSĮ^R. ar- 
mijost okupacijos rezultatas. . ■ 

^Palaikydami lygias teises ir 
tautų apsisprenduna.- gerbdami 
kiekvienos’Tali'Jštiėišę laisvai 
spręsti savo likuną, nu?ąslaikęr 
t.dfey ktid- dateartmėjęi bstorinėje. 
pfoįętyje Lietuvos, Latvijos ir
llsijjdjį \aprf$p’v^iljfo NjiuSi;. 
nitfe turi bū Ii išspręstas refe
rendumo būdu, atliekaminkiek| 
viebame tų kraštų ir tokiose 
sąlygose, kad būtu ai^tikritifas 
l:R8vas tautos valios -pareiškiu 
įtiks. t. .....

fries palaikom j TJettlvėS; Es
tijos ir /Latvijos atstovų kreipi-* 
ntąsi ištirti tų brastų įjVvtnto- 
jų • teisės pažei'fiįiĄ' dėl apsis-, 
prehilhno -ir laisvės. nepriklau 
sumur ’tvarkyli xmo likimą.

1'970 m.'^ug^iMfčio^i’d.
MaKti Landa, Viktor

■ę . * NekipeloviTalianak.

c 7 Arina Gzh. (GinabuFi;)
(Pabaiga) M

’ * f ■tr vokams ’
1 F į* (Bu^-dcUČgfau)

i: u

Pasisekus užliūliuoti Aiii.er&4> Kremlius ueštiatidė ' •, 
ir. kitose ’Įsigalėjimo šmyšėf'' Visame- Viėtnkmė' !jL*a6se‘ ! ,;<i 
Kombodijoje;. Angoloje, ’Ėtijopijojė ir'Jj^^i^ąrie^karęf' j 
ir prievartos keliu, Įvedė marksistines vyriausyįęs, ,'>yį-!Hdr 
.sose šiose jau sukomunistintose valstybėse-Prigrūdo datE:/ 
gybę šovinistinių rusų patarėjų ir tų: valstybių skncl-ėiiūfe ■-• 
prikrovė moderniškais ; ■ paskutinės* ’' 'gamybdš ’ '• rašišfeaiš 1! ;i 
ginklais. Paliai Amerikos panosę KūKoje’įkurdino-ligi'. 
ausų ginkluotą ir'pilnai karui pąi-ųdsį
■kariuomenės brigada — ap i e 3,OOQ- S ukeltas į-Jijng.-i, ė

rios paaiškėjo, kad Amerika vėl kapu.tuRąyo^iiėM/ĮįjgiĮ 
kos “meškos” Neįit ,. rĮ,

Bet visa tai šiuo jaiku 
ir tų Įvykių galimų Pasėkų 
kalu parašysiu kiek vėliau.

(Bus daugiau.)*.

?
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see us for' 
/financing.

-AT OUR 10W RATS
with repayment 

TO FIT VOUR INCOM*

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav uiarty!

B

Savings and Loan

* iI

CHICAGO, XHJNQtS 6001 
fcbo®*l ''Trfini* 7-7747

Thur.9-8 Sat. t-l

NAUJIENO?. CllXAGO 8? HU

2212 WEST CERMAK ROAD

Pkter Kaiaxacskas.

BOURSi Mon.7ue.Fr 1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE, 1905

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

Mon.7ue.Fr


(R) LB ŠAUNUS RUDENS BALIUS i

t

Š. m. spalio 6 d., 7 vai. v., kų metui, talkininkai 
šimtmetinius papročius, baigus 
dienos darbus galingais balsais 

nųtužtraukdavo liaudies sutartines 
damas. Taip ir mes, sekdami 
senas tautos tradicijas, padai
nuosime ir užtrauksime šias 
liaudies daineles: L Ant kalno 
gluosnys (gluosnis), 2. Aš pa-' 
dainuosiu, 3. Siiskyiiiau skyni
mą, 4. Aš iš jaunų dienelių ir 
5. Jojau dieną, jojau nakti”.

Saulių Namuose, Chicagoje (R) 
LB Marquette parko apylinkė 
surengė savo tradicinį šaunų 
rudens balių. Svečius prie įėji
mo maloniai pasitiko ir. nurodė 
stalus pp. Ignas Petrauskas ir 
Jonas Kreivėnas (Sibiro kali
nys). Balių atidarė tos apylin
kės. energingas, darbštus ir su
manus. vice pirm. Juozas Bag
džius.
- Savo trumpame atida rymo” 
žodyje pristatė šiuos iškiliuo
sius garbės svečius: (R) LB 
centro tarybo's ir valdybos gar
bės pirm. Dr. Zenoną Danilevi
čių su ponia, tarybos pinu. An
drių Juškevičių, centro vald. 
pirm.riDr. Vytautą Dargį, Tary
bos ir vald. vice pirnv kanau- 

.. minką _kun.. Vaciovą Zakaraus- 
ką, Vytauto Didž. šaulių rinkt, 
pirm. VI. Išganaitį, šaulių mot. 
pirm. Si. Ceceyičienę. Kiekvian 
iš _eįlėg _b_uvo gausiai plojama- 
■l'o'l 1 a u pr i statė A n gEjosLiet. 
klubo pirm. Just. Šidlauską. 
Brighton parko (R) LB apylin
kės pirm. Valerijoną Pocių su 

-^ponia, Cicero apylinkės vald.

pagal

džius, A. Duničruvienė, A. Mur
ma, J. Daškevičienė, I. Pocienė, 
Pr. Prankienė, St. Rudokas, T. 
Serapinienė, Ig. Serapinas ir E. 
Umarkienė, muzika palydėjo K. 
Venckus. Dainininkų būreliui 
už taip gražiai padainuotas, taip 
širdžiai mielas ir malonias liet, 
liaudies daineles sv&c'iaį su -pa
sitenkinimų entuziastingai il
gai, ilgai plojo.

Garbė daminkų djūreliui, ku
ris susirinkusiems svečiams

IT’S AMAZING!

They cONaSiDEReo

NE EGYvmiAMS
EVEN MUMMIFIED

Ąn ordhse wnū 
A COMPLETE OEFWE 
H^IDE...WPfi Found 
įsi OKLAHOMA CITY, 

RECENTVH

gOUGRY pH INSURANT 
POLICY AGAlHSl DpMfiGE 
TO HIS TOMBS TOME !

i ’ i / : į
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Rūgštus lietus iŠ Kanados to l akuose įrengta atnAL.mo 
lenta. Pasak korespondento, vien 
tik Šilutės rajone susidūrimuo
se su partizanais krito 60 kom 
jaunuoLų.

Miną, esą, buvo padėję ir tuo 
būdu mirtimi nubaudė parsida
vėlius okupantui “Tauio” būrio 
partizanai, vadovaujami Kazio 
Auška!n:o. greičiausiai Mažosios 
Lietuvos lietuvio.

SUDBURY, Ont. — Kanada 
ir JAV-bės turi vieną bendrą 
problemą, kurios abi šalys ne
mėgsta, bet prieš vėją nepapūsi, 
tai yra oro tarša, sukeliama in
dustrijos ir vėjo išnešiojama per 
sienas iš vieno krašto į antrą.

“Rūgštus” lietus pasigamina, 
kai lietui krisdamas žemėn: 
oatenka Į didž.ųjų fabrikų, ka
syklų, tupyklų ir kt. kaminų 
leidžiamų dujų ir išgaravimų

pirm. St. Pranekeyičių su po- 
nia, East Chicago, Indiana apyl. 
.pirm. K. čiurinską su ponią, 
^Melrose “’parko" apyl. pirm. A.
Repšienę su ponu, Naujienų re- 
dakt. M. Gudelį, Naujienų ad- 
min. .Austin,, Bartkaus šeimos 
radio p.rogr. vedėją A. Daukus, 
Lietuvos Aidų radio progr. ve
dėją jKazę Brazdžionytę. Vi
siems gausiai paplota. Taip pat 
perskaitė svečius iš tolimųjų 
apylinkių, iš Crislal Lake (50 
m. nuo' Chicago^.) Ulevičių su 
ponia, Šimaitienę ir Jonelį, iš

taip gražiai ir įspiTdfngai padai
navo kiekvieno lietuvio širdžiai 
taip mielas ir malonias liaudies 
dainas. Įvairių operų arijas mes 
galime paiklausyti ne vien lie
tuvių solistų dainininkų ir cho
rų, bet taiį) pat ir svetimtau
čių. Bet jos visos mums yra 
svetimo’sT'rąip, jos yra gražios^ 
žymių muzikų - kompozitorių 
sukurtos, bet lietuviškai širdžiai |įs 
jos yra tolimos ir ne savos. Jos! 
nesužadina tėvynės meilės, ne- 
sųžadina tėvynės ilgesio jaus
mų. Kai tuo tarpu, lietuvių liau
dies daino's paliečia ir užgauna 
pačias giliausias mūsų širdies 
gelmių jautriausias stygas ir 
vėl iš naujo pažadina tą negęs
tančią meilę mūsų pavergtai

WRs.o'uprss 
CovJ DIO HOT

MOT 
GULT/!

' Morč -Than n.000 ,
OlFfe^T PRODUCES USEO ik) 
ALL MAKČS OF UFE ARE 
MRPf FROM <H£ COTYOM PLANT ’

prisiminimų, įspūdžių iš Vokie
tijos, Anglijos.

CHICAGO FlRč 
Of 1871 ’ 
STORY WAS A 
MYTH RNDTflf 
CAusf or-tue 
91SA$TeR-l$- 
UHKPOWM ’

Fl:n Floni Man., ir kt. Kanados 
industrijos išgaravimų vėjai at
neša iki New Yorko ir kt. Nau
josios Anglijos valstijų, o per 
vasaros sezoną oro tarša iš Ohio 
ir Pensilvanijos kasyklų, liejyk
lų ir tirpyklų siekia Kanados 
šiaurės rytų provincijas.

Pasak pranešimų iš anapus 
gelež nės uždangos. Sovietų Są- 
juugua visoje imperi joje yra'dL 
delis maisto trūkumas, nekal
bant apie kitas prekes. Prekių 
kainos didinamos.

SUSIRINKIMŲ

Rūgštus” lietus susidaro iš
oro taršoje esančių sieros, azoto 
ir kitų junginių.

Primena partizanus

Utencs Draugiško klubo susirinki
mas ivyks spalio 16 d. 6 vai- vak. 
Joanos svetainėje, 4258 So. Maple
wood Avenue.

____ _____ A. Brokevičius, rast.—DAGYS DEJUOJA IR DAINUOJA
J 

data: 1977. Tiražas 1000 egz.Paprastai manoma, kad daili
ninkai nedejuoja, —o—tik—džiau—-Spausdme—Litho-Art, Toronto
giasi, linksmais veidais vaikšti
nėdami pagyrimų laukia. Jei 
kartais paclainuoja, tai niekam 
negirdint.

Bet dabar Kanadoje gyvenan- 
skulptorius Dagys išleido

dailią knygą vardu Dagys de
juoja ir dainuoja. Spausdinimo

Kanadoje. 152 pusi., gausiai

Indianos (60 m. nūb Chicagos), 
Smilg'ys su ponia. Visiems taip 
pat buvo gausiai paplota.

V. pirm. J. Bagdžius visos 
Valdybos vardu išreiškė nuošir- 

__ džfų padėką visiems prisidėjus 
siems savo' darbu ar aukomis 
prie to baliaus parengimo taip 
pat ir stalų grupelių organiza
toriams, taip pat neužmiršo pa
dėkoti ir visiems atsilanikiu- 
'Siems vsęčiams.
j Meninę programos dalį išpil
dė Marquette parko (R) LB 
dainininkų būrelis vadovauja
mas pp. • Ig. ir T. Sęrapinių. 

Lprieš pradėdaiit programą Ig. 
j Serapinas susirinkusiems sve
čiams tarė įžanginį žodį: “Nepr.

- -Lietuvoje, atėjus rudens taU

tėvynei 
liams

Lietuvai ir mūsų bro- 
lietuviams nešantiems 
vergijos naštą. Liaudies 
mus nukelia i mūsų c-dainos

brangią tėvynę Lietuvą, jos pri-

skamba skardžiai,
Tik gaila jai ąžuolo amžiais 

auginto,
kurs kalba jai meilę kas 

naktį saldžiai.
Sveikinimo kalbas pasakė šie 

garbingieji visuomenininkai — 
veikėjai: Dr. Z. Danilevičius, A. 
Juškevčius, Dr. V. Dargis ir Ig. 
Serapinas. Po kiekvienos kalbos

mena_ mums—žaliąsias^—žiedais- -StYečiai_sma.rkiaį_plojq...
Toliau buvo paprašytas ka

nauninkas kun. V. Zakarauskas 
sukalbėti maldą ir palaiminti 
Dievo dovanas, kurias svečiai 
pradės valgyti. Maistas buvo 

įvairus, skaniai - gar-

pasipuošusias pievas, žydinčius 
lygius laukus, garbingus pilia
kalnius,, sentėvių — prabočių 
kapus, tj’liai tekantį mūsų upių,} 
upelių tėvą, senelį Nemuną, 
sriauniąją smarkuolę tyru kaip! gausus, 
krištolas vadeniu MINIJĄ, ku- džisi parengtas. Kiekvienas vai
rią mūsų didysis dainius Mairo-

— (Mačiulis) šitaip apdai-liiko- užsigėrė kavutės prikąs-
gė tiek, kiek tik panorėjo ir dar

nis
navo:

M i n i j a
Tik gaila jai kranto 

vainikai išpinto,
Tik gaila tų dainų, kur

damas saldžių pyragaičių, na, ir 
jdar stipresnių ar silpnesnių gė- 
jrimų. Vsiems gerokai pasisti- 
Iprinus, prasidėjo linksmoji da
lis — šokiai. Grojo K. Venckaus 
vadovaujamas orkestras. Visu

ŠILUTĖ.— siu metų 182 “Tie-j 
sos’’ numeryje paskelbta žinutė 
primena netiesiogiai okupuotos 

1974 m. eilėraštyje "Vasaros Lietuvos gyventojams partiza- 
vakarą rašė:____ — . - jr__jų_kovas -su -okupantu-,-

kovas už savo ir visos Lietuvos 
laisvę.

Žinutė aprašo buvusius įvy
kius Klaipėdos krašto Šilutės 
apylinkėje. Esą, kelyje nuo pa
dėtos partizanų minos žuvo 
kompartijos propagandistas Ar
kadijus Veselov’as ir stribai: 
Jonas Greifel’is, Eugenijus Nev- 
ski’s, valsčiaus vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduoto
jas Juras Pupeika ir kiti. Jų 
garbei Šilutės apylinkės Vainų-

Prie lango sėdžiu ir gėriuos
iliustruota to skulptoriaus dro- Aplinkuma: žaliu mišku,

Išmargintų baltų beržų stiebais,!žinių nuotraukomis. Kaina ne
pažymėta.

Skulptorius Jokūbas Dagys 
gimė Lietuvoje 1905.XII.16 d. 
Biržų aps. ir valse., Slepščių km.

Jo knygos pirmame eilėrašty
je Autobiografija, skaitome:

Palikęs Biržų liūdną pilį, 
Kaune po studijas plušau, j 
O pamatyt kitų kūrybą 
I užsieni išsibasčiau.

i 
■

OW YOUR HEART

HELP YOUR HEART FUND
15 -A-y * ’■* v

Aukštom parudusiom pušim, 
Klevais ir uosiais ir kitais, 
Miškus pamėgusiais, vardais.
O pro viršūnes jų tamsias 
Taip susipynusias, kuplias, 
Iš lėto slenka debesėliai 
Su pabalavusiais skvernais.

(Iš 102 pusi.)
Apie patį save (Dailininkas 

skulptorius Dagys, knygos 144- 
J.49 psl.) randame parašytus to-! 
kius sakinius:Baigęs Meno Mokyklą Kaune, | 

tuojau (1932 m.) pradėjo meno 
reikalus dėstyti Raseinių gimna
zijoje ir tenai redagavo vietinio 
pobūdžio laikraštėlį “Saulėtekį”. 
B er.dradarb; a v o t uolaikinė j L: e- 
tuvos ir Amerikos.-lietuvių spau
doj. Jo straipsnių, kartais net 
kiršlių, skelbiama ir šiuolaiki
nėje užsienio lietuvių spaudoje.

Kaip skulptorius . meno paro
dose dalyvauja nuo 1935 metų. 
Paskutiniaisiais metais spaudo
je matomos jo skulptūrų nuo
spaudos yra beveik “už širdies 
nutveriančios”, pilnos Tietuvisko 
jausmo, tėvynės meilės. Atlik
tos gražiai, patraukliai jun
giant natūralizmą su moderniz
mu lietuviškos prizmės apim- 
iyįe._

Dail. Dagys nemėgsta pasira
šyti vardu. Jo vardas Jokūbas.

1967 m. išleido anglų kalba 
knygą “Dagys Sculptures and

“Piešimas ir eilėraščiai buvo 
tik poilsis ir pasismaguriavimas 
laisvalaikiais, nes jo mintys i 
koncentravosi prLe_klausimų, 
kuriuos reikėjo nuosekliau ir 
ramiau spręsti. Ir taip jo žirgu 
tapo ne sparnuotas Pegasas, o 
bespornis sunkaus svorio Ardė- ( 
nas, kuris ištikimai tempė jo ve- •' 
žimą per visas gimnazijos kla-f, 
sės, berašant rašinius literatūros • i 

: mokytojui, kuris po pataisymo į 
daugiausia mėgdavo perskaityti 
juos kitose klasėse, pasakyda
mas: “Su čia pateiktomis min
timis galite ir nesutikti, bet žiū
rėkite, kaip reikia galvoti, filo-

sofuoti ir išvedžioti”.” (145 psl.)
Mūsų aptarta knyga parašyta 

nuoširdžiai. Alg. G.

2759 W. 71st St, Chicago, HL
’ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206
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A. Pleškys

L1M HalMad S<rw< »*«•»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
i

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

$6.00

NAUJIENOS
1759 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 1751 5*. HALSTED ST, CHICAGO. ILL.

KAUJ1»MOV CMiCĄtę It HX. Monday, October 15, 1978

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet And . ______ „
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. tablet. Gives you safety you

Lika til leading beadache v expect with extra strength you 
tablets, Anada starts with a want. Read and follow label ,A*______

1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ............................ $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ......................... $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai .......
Su žemėlapiu, daug, paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

svečių nuotaika buvo pakili, 
draugiška ir maloni. Kiekvienas 
jautėsi lyg būtų savo šeimds 
narių tarpe. Visiems gerokai 
pasilinksminus, • prasidėjo lai
mės mėginimai — loterijos 
lietų traukimas.

Balius - pobūvis užsitęsė 
vėlybos nakties.

Svečių buvo pilna salė, 
virš 150.

Knygoje “Dagys dejuoja ir 
dainuoja” gausu autobiografinių 
eilučių, netgi kelios nuotraukos, 
pirmoji iš 1917 m., kai jisai bu
vo jaunas mokinukas.

Knygoje yra autobiografinių 
skeveldrų, iš Lietuvos bėgimo

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. temiRM, A KIU IN THI DARK. PikantiikTj Ir tu 

tpraiyBMi, palntl Ii gyvenimo. Lengva* ttUlua, gyva kalba. 
130 pcL Kaina SJ0.

Dr. Jmoi B. Kaolin, HISTORY OF LITHUANIA. Lletnvoa latorij® 
antranki nuo pat aenuiu amfiq iki pokario metę. Vidutinio formato 1C 
mL, kainuoja 13.00.

Dr. Joana B. Kan£hn, VYTAUTAS THI GREAT, irortnial DLK Vy 
tauto brootal, paliečiant to laiko Lletuvoc valatyoea a yoa aaunynu LtorUa 
Ill pel. Kaina 0.00. Kietai* vlrieliala M.OU.

Dauguma thj knygų m tinkamo* dovano* įvairi orai* progomis. Ja* b 
kita* knyga* galima Ulgytl ataUanklua 1 Naujiena* arb* atahmtua čeki u 
?lnlglDe perlaida

NAUJIENOS! GAL IK, A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO
JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

A. J. Ovmn — MINTYS IR DARBAI. 230 p«L, UeitABČin* 190B 
įvykius. Jablonakdc Ir Totoraičio Jaunu dienia tr rtul

A. j. OvM»n — DANTY!, jtj prleUflr*, *reikat» Ir rnrtu 
Kietai* rtrtallau, vietoj* X00 dabar d k_'

KlnHtaU vtrtollal* ftk ' _ ___ __________ ___ __
A. J. »vt— — AUK1TA KULTORA — tlAUKOM tMONBL 

KtilonA* *« Butota lrpO<fitl»L Dabar tik

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis 

Minkšti viršeliai .. $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________  $15.06

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai $10.00

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Hl., 60608

Pridėti doleri palto išlaidom*.



vusius demokatinės santvarkos. ‘
Mickevičius-Kapsukas, Lenino paskirtas vadovau- 

ti Lietuvos liaudies respublikos vyriausybei, pirmiausia 
THi Lithuanian daily Kiwi- padėjo sovietų karo jėgoms parengti gudus, o dabar tie

Daily Exept Sunday by vu LixhMnUa Fab. fisc, patys gudai, suėję sovietų valdžion, pavergė ne tik Lie- 
I7T» $o. Hai»wd Mrw<, m. TiiiNum ci-4m tuvą bet ir kitas Pabaltijo valstybes.

second-class postage paid at chjcago, ILLINOIS j Rusai, įtraukę į kovą pavergtus gudus, pavergė 
Ukrainą. Pavergtus ukrainiečius naudojo pavergti Gru 

$ 9.00, zijai, Armėnijai if kitoms Kaukazo tautoms.ai 0«<»mb«r 1977
$ub*cription

.meago $33.00 per y<*r, $18.00 per 
u months, $10.00 per 3 month®. In 
,mer USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per ax months. S8.00 per 
-hree months. Canada $33.00 per year; 
other countries 3S4.00’ per year.

pusei metu ____
tmna mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
meunM_________
pusei metu __
vienam mėneeiui

, Sibire buvo sudaryta laisva rusų respublika vietos 
reikalams tvarkyti. Komunistai tapo visų Rusijos carų 

fiįioo teritorių valdovai Jie išžudė visus laisvės sieknančių
I

Huo 0fu*džiQ firmos «.

aieagoje Ir pneznieačiuoae: 
melams_____
pusei metu __

_ trims . mėnesiams
r lenam menesiui

Užaieniuom: 
metama _ 
pusei meta

$84.00 
$18-00
9 4-00

lose JAV rietoee: 
jaetama______

$18.00
$10.00
I 3.50

NAajienot elaa kasdien, ifaririant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
UL 60608. Telaf. 4^1-6100.

Ordaria kart* m fry.

Prievarta sovietų imperijai plėsti
i Paskutinių dešimtmečių istorija rodo, kad komuni

stai, primetę rusų tautai sovietinę sistemą, niekur tos 
sistemos .primesti nepajėgia be prievartos.-Nėra nė vie
nos valstybės, kurioje komunistinė sistema būtų buvu
si pačių žmonių laisva valia priimta.

Komunistai turėjo laisvą spaudą, radijo ir televi
ziją propagandai, bet niekur tie propagandistai nepajė
gė įtikinti vietos gyventojų laisva valia priimti komu
nistinę, sistemą^ Pačioje Rusijoje komunistinė sistema 
buvo primesta visai rusų tautai. Vėliau ta pati sistema 
ir kitomis prievartos priemonėmis, buvo primesta Rusi
jos kaimynams, o dar vėliau ji buvo primesta tolimes
niems kaimynams. Kur sovietų karo jėgos nepajėgia 
primesti savo valios, ten komunistinė sistema ne-

Rusijoje sovietinė sistema pirmiausia buvo-primes
ta Petrograde. Svarbiausias įrankis buvo Petrogrado 
darbininkų sudarytos tarybos- Petrogrado darbininkams 
teko vesti labai sunki kova, kol jie primetė tarybinę sis
temą visam Petrogradui, Kai pateko Petrogradas i ta- 
ryb.ų rankas, tai Rusijos komunistų partija, pradėjo, ko
vą Petrogrado darbininkų taryboms kontroliuoti. Tary-Į Galimas respublikonų parti- 
bas savo kontrolėn paėmė kalbomis, agitacija, spauda ir!J05 kandidatas į JAV preziden-

- ftus Ronald Reagan šio (spalio)
mėn. “Reader’s Digest' 
ryje paskelbė gana

tautų vadus ir įsteigė plačią Sovietinę Sąjungą, kurios 
pagalba nori pavergti visą pasaulį.-

Lietuva, Latvija ir Estija pasiskelbė nepriklauso
momis respublikomis. Apie dvidešims du metus šios tau
tos pačios tvarkė savo kraštų reikalus, bet labai neilgai. 
Stalinas, susitaręs su Hitleriu, pavergė minėtas Pabal- 

~tij*b valstybes ir prisijungė prie Sovietų Sąjungos. Vi- 
sos Hitlerio paruoštos sutartys anuliuotos, tuo tarpu 
Hitlerio sutartis su Stalinu ir šiandien galioja.

Maskva buvo pasiruošusi bombomis išgriauti net ir 
Kiniją. Bandė paimti Indoneziją ir Europą, bet sovietų 
-karo- jėgos-nebuvo-pasiruošusios- įveikti Indonezijos pa-— 
triotų ryžto.

Atrodo kad dabar sovietų karo vadovybė—jiptl 
įkelti koją į Vakarų Europą. Kiniečiai gana tiksliai in
formuodavo pasaulį apie Sovietų karo jėgų permetimą 
i karines zonas. ?

Rusai Pradės žygį į Vakarų Europą, jei žy
gis bus sėkmingas, tai visa Europa bus jų žinioje. Kad 
Europos pavergimas būtų tikresnis, atsiuntė į Kubą 
3,000 kareivių JAV transportui sutrukdyti.

Jei žygis į Vakarų Europą nepavyktų, rusai tęs 
mažesnius darbus ir lauks geresnės progos.

Atrodo, kad Amerika ryžosi pastoti kelią tolimes
nei eskpansijai. Amerikiečiai yra pasiryžę kontroliuoti 
šiais metais transported  ją vandenynais.

Europiečiams jau įgrisusi.nuolatinė- baimė. Jie no
ri taikos, bet jeigu jos negali pasiekti, tai yra pasiryžę 
kovoti, šaltam karui jie nepasiruošę ir nenori ruoštis.

NIAGARĄ LAUKIA TURISTŲ

munistų sąmokslas, ir J. Wayue
bėi kitų asmenų tam sąmokslui antrajai kadencijai. Jimmy Ste-

gubematoriaus, inauguraciją ti mokesčius už likerius, tąbą-

kitomis priemonėmis; kai įsitikino, kad geruoju visų 
neįtikins, tai pradėjo vartoti prievartą. Petrogrado dar
bininkų taryba (sovietas) tapo didelio masto savivaldy- strapsnį apie neseniai mirusį 
bė. Ji sudarė komitetą, į kurį buvo paskirti keli kariniu- 
kai, vėliau tapę bolševikų partijos nariais.

Petrogrado darbininkų tarybomss užėmus Petrog-

ekrano herojų

nume- 
įdomų

pasipriešinime? svarba.
Tame laikotarpyje, kaip to

liau pažymi R. Reagan, laike jo 
(R. Reagan) pirmosios kadenci

jos būnant aktorių unijos pir
mininku, jis susidūręs su dau
geliu kairiųjų, bandančių pe
rimti unijos vadovybę. Viena
me tokiame susirinkime jis be
jėgiškai stebėjęs, kaip jie (ko
munistai) be atvangos kalbėję 
(“filibustered’’), laukdami, kad 
narių dauguma apleistų salę ir 
tuo .būdu jie perimtų .vadovy
bę. Staiga kažkas iš minios su- 

j-š ūkęs, kad~reikią daryti per- 
. trauką. Reagan tuo pasiūlymu 
> pasinaudojęs ir tuomi išgelbė
jęs- uniją nuo komunistų kėslų. 
Bet antrdji pu^ė nenusileidusi ir 
pareikalavusi, kad asmuo, norė
jęs susirinkimo pertraukos,, bū-

wart ir John Wayne, vykdami 
į šias iškilmes, pakelyje pama-

ką ir degalus.
Opozicijos vadas Olof £ąįma 

kaltipjQĄ_kad ncūijdji^xy|įigiusy-
tę prieš R. Reagan nukreiptą bė esanti konservatyvi, peripė- 

damas, kad ji planuojanti, “kon 
frontacijos politiką jąęieš darbo 
klasę ir unijų veiklą-’. ... ■ ■.

demonstraciją, su iškelta Viet- 
kongo vėliava. J. Stewart sūnus 
buvo neseniai žuvęs Vietname. 
J. Wayne trumpam atsiprašęs 
ir nuėjęs Į demonstrantų minią. 
Jam grįžus, Vie.tkongo vėliava 
jau buvo dingusi.

Šis R. Reagan straipsnis apie 
J. Wayne yra įdomūs pasiskai
tyti. Kartu jis parodo Holly
wood© užkulisius ir ten vykstan
čią nuolatinę kovą su filmų pra-

Jo'hn 
■Wayne. Kaip žinome, ir pats 

i R. Reagan savo laiku buvo la- 
. . . . . "bai populiarus filmų žvaigždė.

iadą ir jo apylinkes, pradėtos organizuoti Maskvos tary- ĮVeliau jis susidomėjo politika, 
bos sostinei paimti. Maskvoje buvo didelis kareivių skai- i ir buvo net dviems terminams

nunieryje R. Reagan aprašo ir 
vieną kitą minus Įdomesnį epi
zodą.

Savo atsiminimuose jis rašo, 
kad “Duke’’ (J. Wayne buvo 
pramintas “kunigaikščiu-’) bu
vęs vienas iš retų filmų žvaigž
džių, turėjęs drąsos- dienos švie
son iškelti komunistų grupės 
užmačias perimti filmų pramo
nės kontrolę. Eilės smurtingų 
streikų ir sistematingos diskri-

žvelgęs susirinkimo dalyvaus, 
suprasdamas, kad retas kuris 
iš jų norėtų būti viešai identifi
kuotas, kaipo kraštutinės kai
rės priešas. Tada, pamatęs J. 
Wayne, jis taręs: “Man rodos,

komunistiniais gaivalais. Rea
gan politiniai priešai, norėdami 
jį pažeminti,, dažnai jį pavadina 
“kino artistu”, sąmoningai nu
tylėdami, kad jis buvo net du 
kartus iš eilės išrinktas didžiu
lės . Kalifornijos valstijos gu
bernatorium. —e j

-------------------- novos butą.

Į- Sovietų saugumo policija 
turi apsčiai daug darbo
MASKVA. — Disidentų lyde

ris A. Sacharov penktadienį pra
nešė Vakarų korespondentams, 
kad Sovietų saugumo KGB 
agentai pradėjo naują smūgio- 
veiklą prieš disidentus,Jkad KGB_ 
saugumas padarė 12 valandų 
trukusias kratas namuose Tatja
nos Osipovos ir Ivano Koyalevo, 

1 kurio tėvas Sergei- ..Ivanovas, 
biologas, sėdi kalėjime.

Antras enkavedistų būrys ir 
gi visą dieną krėtė Žmogaus tei
sių kovotojos Tatjanos Velika-

— Fordo bendrovės pareigū
nai ignoravo duomenis, kad 
Pinto -automobiliu benzino'bakai 
gali užsidegti. •

Čius, bet ju tarpe nebuvo nevieno kovoti pasiryžusio 1 perrinktas Kalifornijos^ v_alsti-.minacijo.s. pasėkoje—šie -žmonės Lkad-J. Wayne-pasiūlė-pertrau-
" -___ ________ :__ ,—-------------------- ——■ 1 J i - . i_____ , -  t-  • i--------  __________ r _____ J Wavnp stinrin hnl-^generolo, kuris Lutų pasipriešinęs komunistu pastan-'iJOS guberELatorium- Jis_yi’a skai- 

goms valdžią pagrobti. Kovoms , pnes perversmininkus: pftriu pOpuliari^iu respubU. 
vadovavo vyr. leitenantas Vladimiras Stankevičius, bet, konų kandidatu į JAV prezi- 
jis neturėjo karių, pasiryžusių stoti kovon. Jo vadovau-1 denius. Didžiausia kliūtis jo iš- 
jami kadetai buvo sumušti ir priversti bėgti. ... i rinkimui gali būti jo amžius.

i nes amerikiečiai yra įpratę sa- 
! vo vadovybėje matyti jaunes
nius, kad ir nepatyrusius, žmo
nes.

Minėtame “Reader’s Digest”

jami kadetai buvo sumušti ir priversti bėgti. .
Į Petrogradą atplaukė Kronštato karo laivas, pa

dėjęs sustiprinti naują sudarytą sovietinę valdžią. Vė
liau sovietų sudaryta raudonoji armija, vadovaujama 

Tuchačevskio, sumušė Kronštadto jūreivius, reikala-

buvę jau pavojingai arti savo 
siekiamo tikslo.

Kad atsispyrus šiai išdavi
kiškai veiklai, J. Wayne su tea
tro darbuotojų unijos vadu. R. 
Brewer, <

ką”. J, Wayne savo stipriu bal- 
’su tai patvirtinęs. Radikalų są- 
mokslas perimti unijos vadovy
bę Į savo rankas nepasisekęs.

J. Wayne taip pat mokėdavęs
dramaturgu M. Rys- tinkamai atsakyti tiems, kurie 

kind ir kitais, Įkūrę “Filmų Są- R įspėdavo, kad kova su komu- 
jungą Amerikietiškų Idealų Ap- rizmu suardys jo’ karjerą Holly-

woode.
Toliau R. Reagan prisimena

saugai”.
1947 m., Kongreso tyrinėjimų

metu, buvęs aiškiai įrodytas ko- savo, kaip Kalifcimijos valstijos

Ir vėl neramu
LA PAZ,. Bolivija. — Bolivi

jos prezidentas Walter Gueyara___ į
nelengvai pergyveno savo pir- 
mąjpolitinę- krizę, ‘kai praeitą 
ketvirtadienį Beni provincijoje 
ką tik neįvyko kariškas pervers
mas, kuris dar nepilnai likvi
duotas. Valdžios komunikate 
pareiškiama, kad maištaujantys 
armijos_ karininkai buvo atkal
bėti nuo maišto.

Nebuvo galima tos žinios pa
tvirtinti, nes su Beni- provinciją

NAUJA ŠVEDŲ VYRIAUSYBĖ 

"STOCKHOLMAS, Naujas Šve
dijos ministeris' pirmininkas 
Thorbjora Falldin, kuris yra 
Centro* partijos pirminin
kas, savo įžanginėje kalboje pa 
reiškė, kad jo nesocialistinė vy
riausybė laikysis “socialistinės 
gerovės, apsaugos ir pilno dar
bo” politikos^ bet perspėjo, 
kad neišvengiamai turės pakel- susisiekimas buvo nutrauktas.LIETUVOS KARIUOMENĖS_ _ _ _ VADU ATSIMINIMAI

Rašo gen. Itn. GALVYDIS - BIKAUSKAS
IŠ ATSIMINIMŲ

(Tąsa)
Greit prasidėjo kariuomenės organizacija, 

rinkimas savanorių karininkų, o paskui ir karei
vių. Gyvenome nepaprasto svarbumo laikus, — 
lietuvių tauta po ilgų amžių baisios, sunkios ver
gijos, visokiais būdais naikinama ir žeminama, 
gavo progos pradėti naują laimingą ir garbingą 
gyvenimą.

Džiaugtis gyvenamojo momento laime man 
pačiam trukdė blogi dirksniai ir bendrai sveikata, 
suardyta per karą ir būnant nelaisvėje; sunku 
būti laimingam ir energingam, kai sukasi galva; 
ilgi apatijos periodai keičiasi trumpa liguista 
energijos. Užuot gydžiusis, aplinkybės vertė sto
ti tarnybon.

Savanorių karininkų per trumpą laiką susi
rinko daugiau negu 100, ir kiekvieną dieną jų 
skaičius didėjo. Jei karininkų skaičius visai bu
vo pakarkarnas, tai negalima buvo pasakyti apie 
jų dvasią; ii.ri vergijos metai, caro valdžios su
rusinimo pasta-'gos ir pergyventas Rusų bolše
vizmas paliko savo gilų pėdsaką. Girdėti Rusuo

se kariuomenės reorganizacijos obalsiai, kurie 
savo esme daugiausia buvo dezorganizaciniai, 
dabar buvo laikomi naujais, geresniais organi
zacijos obalsiais ir buvo mėginta pritaikinti juos 
prie Lietuvos kariuomenės. - Pav., vienam pirmų
jų karininkų susirinkime buvo nutarta panai
kinti karininkų laipsnius ir kareivių pasisveiki-1 
nimą, lyg tarytum kito svarbesnio dalyko nė ne
buvo. Buvo tarp karininkų ir intrigų, buvo norė
ta užimti aukštesnes vietas, neatsižvelgiant i sa
vo visišką nepasiruošimą: Rusų pavyzdys, kur 
kariuomenės vadu buvo paskirtas praporščikas, 
o kuopų vadais buvo skiriami net ir “kaševarai”, 
užkrėtė ir mūsų karininkų dvasią.

Tie elementai, kurie Petrogrado suvažiavi
me balsavo prieš nepriklausomą Lietuvą, nepa- 
seikę savo tikslo Petrograde, grįžo J Lietuvą —_ 
siekti tą patį tikslą, tik kitais keliais, kita for
ma, dėdamiesi dideliais ir net kartais per dide
liais patriotais.

Lietuviai susirinkę savo senoje sostinėje, ra
do ją labai blogoje padėtyje: visur buvo matyti 
nutautinimo žymių. Ir tos žymės tiek buvo gilios, 
kad į Vilnių buvo pradėję pretenduoti rusai, va
dindami jį “istinno russkyj gorod”, lenkai, ras
dami užuojautos žymioje dalyje vietos gyvento
jų, ir, be to dar, žydai, taip pat statė savo reika
lavimus Tokiai padėčiai esant, Vilniaus valdy
mo reikalas labai ir labai buvo komplikuotas. Su

derint tiek pretenzijų, tiek reikalų ir pereiti prie 
laisvos sutarties, bendrai buvo negalima, ir ypač 
trumpu laiku. Naujai politinei situacijai susida-; 
rant, labai buvo svarbu, kas ką sulig teisėmis tu
rės užimti ir išlaikyti, kad visi prie to priprastų 
ir su tuo skaitytųsi, nes priešingai, mažiausias 
ir bet ko nustojimas labai galėjo būti pragaištin
gas ir sunkiai vėliau atitaisomas.

Svarstant komplikuotus reikalus, tie žo
džiai, tie motyvai turi didesnio svarbumo, kurie 
paremti didesne pajėga ir bendrai tokie reikalai 
dažniausiai nulemiami tik pajėga, nes politinės 
teisybės nėra. Net matematikos tiesos būna kar
tais įvairiai suprantamos. Ir graikai nustojo sa
vo senos sostinės Konstantinopolio, nes nesuge
bėjo būti stiprūs.

Man rodėsi, kad keli šimtai lietuvių - inteli
gentų, susirinkusių Vilniuje ir turinčių labai 
mažą paramą gyventojų tarpe Vilniuje ir jo ar
timiausiose apylinkėse, negalės paimti valdžios 
ne tik visoje Lietuvoje, bet ir pačiame Vilniuje. 
Todėl reikėjo kuo greičiausiai šaukti, mobilizuo
ti kaimas. Man rodėsi, kad pradžiai pakaks 3,000 

4,000 gerų kareivių, kurie sugebės suvaldyti 
Vilnių ir apsiginti nuo bolševikų gaujų, šios gau
jos jau buvo Pradėję veržtis Lietuvon. Lenkų sti
prios karinės vietos organizacijos nebuvo. Nei 
rusai, nei lenkai greit didesnės paskirties nega
lėjo susilaukti: bolševikų pajėgos buvo užimtos

grumtynėmis su vidaus priešais, o lenkų — su 
vokiečiais ir rusais.

Aš išdirbau trumpą projektą, kuriuo sava
norių rinkimas turėjo būti atliktas valsčiuose 
arba parapijose; kiekvienas valsčius arba para
pija, žiūrint jų tinkamumo, nusistatymo, turėjo 
aprūpinti apdaru, diržais, paprasta namine kup
rine ir valgiu 7-tai di^nų, nemažiau kaip 10 žmo
nių, kurie turėjo būti šaukiami ne visi iš karto, o 
atsižvelgiant į parengimą jų priėmimu, t. y. kaip 
bus paruošiama valgio, butų, ginklų ir t.t. Šitas 
projektas jau buvo hektografuotas, ir aš krei
piausi su juo į Komitetą, iš kur gavau atsakymą, 
kad ne mano dalykas rūpintis kareivių rinkimu. 
Su tuo pat projektu kreipiausi į Krašto Apsau
gos ir Vidaus Reikalų ministerius, vaikščiojau 2 
— 3 dienas, maniau pasinaudoti apskričių virši
ninkų suvažiavimu; bet niekur savo projektui 
nesuradau- palankumo, ir tuo visa pasibaigė.

Vilniaus likimas parėjo nuo to, ar mes suge
bėsime greit suorganizuoti karinę pajėgą ir tuo 
būdu paimti valdžią Vilniuje, ar ne. Reikėjo nė- 
paprastos energijos, nepaprasto dvasios pakili^ 
mo, kurio nebuvo matyti.

(Bus daugiau)

*«<tn** ***^v***—/»
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OR. K. G. RALUKAS 
jHKUa ik MOTERŲ LIGOS 

.INEKQLQGINI CHIRURGIJA . 
**49 So. Pulaski Rd. (Crawforw 
nodical Building) Tai. LU 5-6446 
Tiitna ligonius Dagai susitariąs.. 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8006

kultūringas

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinika* 
Medicinos direktorius

1933 S. Manheim Rd., Westcheetor, Ik
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

supras, j d-.iii; jei nieko nedarysi jos gy- 
kad Lietuvos laisvės reikalas vybei grąžinti. Ir jausi asmeni

nę la inę, suklojęs savą duoklę 
;clva turi jes laisvei . . .

Lyg tai būtų laisvi j esančio 
prasti. Pavienių žmonių ir t iu-j k tuvio dialogas su savim. Jis 
tų laisvė yra bendra- ir nedalo-1 
mas išsilaikyti norinčios civili
zacijos pagrindas.

“Aš noriu tikėti, aš pradeda 
tikėti tais žodžiais” (Ignas šei-

yra ne vienų lietuvių reikalas. 
Žmonės su širdimi ir 
suprasti, bus priversti tai su-;

Laisvėje gyvenančiam lietu
viui

TeL: 562-2727 ir b* 562-2728

TE1------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

"W West 103rd Strwt 
Valandos pagal susitarimu

i prabėgo 
pre akis -25 'Hiesų ‘Lietuvos pa
vergimo ir rezistencijos būdin- 
gioji faktai. Faktai ‘kalbėjo apie • n • al JI- i I •

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

OPTOMETRIST AS
KALBA LIETUVIŠKAI 

261S W. 71 St Tai. 737-514S 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu^ ir

“contact lenses’*
VaL mi nwitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR_______

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

enera

Ofiso tataf.: 774
Rtzidsncilot 44S-5545

VOLDElMAKIiNINKAl VOKIEČIŲ OKUPACIJOS METAIS
DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Undrt praktika, spec. MOTERĄ Ilge* 
Ofisas 2452 WEST 5>th STR2ET 

Tai. PR Ė-1223

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)

neišvengiamai veda į vieną ar 
kitą asmeniu) apsisprendimą. { 
apsisprendimą: tegul ten jie 
bus vienų vieni, tik tegul be 
manęs . . . Arba i kitą apsi- 
sprend'mą: drauge su ten ko-

ge -su juos remiančiais — už 
žmogaus pagrindinių teisių al
sia cvma šiame konkrečiame, 
nors ir mažame Baltijos pajūrio 

įvykusį ar lebesykdomą lietu- j p ct3, drauge su jais ir — aš. 
vio f)rievartaviina, apie fizinį’
ir kultūrinį genocidą anameI SLINKTIS į VAKARUS 
Baltijos plote, nors popieriuje Slinkties etapai, slinkties pa- 
«enocidas laikomas nusikalti-

Slinktie:
, teisinimas
i pasipriešinimas rodomas šioje

Kalbėjo apie lietuvių bėroji-;^'erat^roJe: 
į pasipriešinimą, -vykusį ar te-Į .
evykstantį kiekvienu, laiku ki-,^tl* prae:tis ^šo\ietų_ais_ 

apie despe-i 
ie vraJ

U.

tokiem priemonėm 
raciją pasijutus, 1

nei laumės nei 
t audėjos neateina . taikcP (K. 
1 Bradūnas),
į Faktai kalbėjo ir apie laisvo- 
•jo pasaulio nuotaikų bangavi
mą — banga Už išdavimą, už

Zenonas Ivinskis, Lietuvos ir

moksBi nepriklauso-

16-17 čia nurodomi ir isto
rijos klaus inai, kurie vokiečiu
isterikų kitaip 
sifikacija — rusų 
vakarus pagrindinis

kapituliaciją, už įteisinimą ver- •
gijos iš naujo; asmenų vergija 
buvo panaikinta prieš šimtme
ti (JAV), tautų vergijos vyk
dytojų ir jo's pateisintojų ir 
šiandien esama; kyla ir banga 
— už pasipriešinimą vergijai,

iskinanii; Ru- 
veržiniosi į 

veiksnys, 
Herojiniai 
islorij oje,momentai Lietuve 

Į L. 1(X>() Nr. 23.
V. Sruogienė, Bolševikai fal

sifikuoja Lietuvos istoriją. Lie
tuva, 1954 Nr. (i. Antanas 
steikis, Sovietų kultūros pažan
gumo mitas, Lituva. 1956 Nr. 8.

Mu-

"Žiūrėkite, broliai, į savo pašaukimą, kad nedaug yri išmintingų kū
nų, nedaug galingų, nedaug aukštos kilmės yra pašaukta" — 1 K o r. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė lik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jy širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik-
U, -tai turime juos mylėti tr visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
nykimą tikrą.

5V. RASTO TYRINĖTOJAI
J, Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika &•' Evans
■į Laidotuvių Direktoriai

y i rys Moderniška 
5s Mašinoms Vieta 
į Tel. 737-8600 
V Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

43^
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I kui1 ji bebūtu ir kurie galingie- 
Kili su sen. Thomas J. Dodd tuvai ateity. Tie kurie teikia jj pasaulio despotai ir demonai 

pažiūri į lietuvių rezistenciją šiuos defetistinius patarimus, įbevykdytų
u. i ... .... . . ,. . UJ_ Lietuvis, 'lydant laisvės_ir
^J-gažuoja amerikiečio sąžinę ir juos trumparegiais. Jie nejsten-, gerovės kalno užkilęs, jaučiasi 

' amerikiečio asmeninį atsakin- gia įžvelgti po momento faktų;.niinėto -prfeš>y^ klimato ao-
__  gumą: “Ar mūsų diplomatija paviršiumi slypinčios pasaulinės £jsilktas įr veikiainas 

priims tautų pavergimą kaip padėties realybės.... Tikras re-, &°jaučia lariaiUai sveiko pro-
Ar mes alizmas reikalauja optimistinės (& vardu didįjį gundvma defe- lyrillėiin,ai' 

paversime jų išlaisvinimą šven-eigos. Mes turime nedvipras- tistiškai jkalbahtj. nusiplauk
tu ir didžiu tikslu, kuris turi-miškai aiškiai^pai^dyt^Jsad^^^ užsikimšk ausis ir 
bū^iekTam^nmtvariairTŠ^^ k2BuJ^-ne^tsigrezdamas keliu—kurišT '
mai, visomis pnemoiiėtnis, iš- Un.u pasauliu niekad neįsileis ;į ^e(la tavo- ^menine laime p—■ i™ ~ —

(skyrus kar?- Tokius klausimus derybas ar nuolaidas pagrindi-i jaU(įia jr kitąTgundvma ta-'1 ates inlc' 1 SSR- 1954. 
mals žmogaus laisvės ir teisiu ' .. j .' namai mažiau žadanti, bet ipa- dalvKais . . . Mes neturime ten- , 5. . . .... leigojanciai tarianti: nebus taukintis pasyvia nepripažinimo „„ ......‘ . . , . , • nuosavos laimes, ijei jos nebuspolitiK-a. Mes turime kiekviena ,. .. ... .1 , , . j tėvynėje (A. Mickevičms); ne-proga skelbti apsisprendimo tei-' ,,, . . . 7 ,
sę iietuvia„, ir daugeliui kilu pkral>’s'- asn.enmes ulsak.,-1 
tautu, kenčiančių komunistinį i eS 3ausn10’ iei elsl ją lai- UlENliAsl J NAOJIENCS’ 

KXe"n‘b ' Kmi'i ..... ...... ........................ ............... .......................
Z Anttkos "Lni^odziui i -.na giminėms ir pažįsta,»ie,„s. kad š.,u. spaliu |

yra tai lyg pozityvus atsiliepi- -g lnėn. 3 3. 4 vai. p.p., sulaukus 94 metų, mirė mūsų brangi .J
mas— -—tolima^,—rlgar keliavęs J* motina, sesuo', uošvė/ senelė ir teta |

i žodžius, ku- I _ _ 1ftTOA Sffi T |l
= Į 

A elionė pil^.AČiai palaidota Pittsburgh'e, Pennsylvania. B
Nuliūdę lieka: g'
duktė Joan ii- žentas Harry Chase,

’diiūkai David ir Norma.
sesuo Elena Olšauskienė ir 1:
'brolienė Janina Bukaveckienė ir jų šeimos, f! 
brolėnas Albertas Bukaveckas, 1
broliai Kazimieras ir Viktoras Bukaveckai § 
su šeimomis Lietuvoje ir Anglijoje. 1

x=
^HHiiiiiiiiniiiiiiiniiiniiiniiniKniiiiiKimnininmRiiRffĖiHniiHjmjiimiiiiimiiiiiHiiiNfliiiiniiimiininniniiHffiiniiiiiiHiRmTiiniiiiiiiiiįiiiifiHijiĮrnniiiiiiiiii^

OFISO VAL.: pins.. tnttitL, tračiao. j^įp į dinamiška jėga, kuri an- save vadina realistai. Aš vadinu- 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL Tak. SfeJtadle ! ' ” '
daia 2-4 vaL popiet ir Mtu laikui
__ ___-oaiAl ausi tarimą.

* * * } nepakeičiama fakta?
ORTHOPEDas-PROTE^ISTAS
Aparaiai - Protezai. Mea. baa 
oazat Speciali pagalba kOleau. 
'Arch Supports) ir t t

WMt 43rd iStv Chicis*. 1(1. 6062$
T«l«f.: PRo*p«ct Ė-50M

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Teh (813) -321-4200,. _

°ERKRAUSTYMAI

Laidimai-—-Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŽĖRĖ NAS 
Td. WA -5-8063

MOVING
Apdraustas "parkraustymas 

fvalriU ihWmy.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1482 arba 376-5996

II. LŪŽIAI IKI SUKILIMO

proga buvo

yra Report
ittee-

ra padėtis. — Sovietų 
js ir okupacijos laiko- 
yra daugiau nušviestas.

surinkti ypatinga 
Kersteno komisijos 

kurių duomenys
of the Select Com-

to Investigėitc Commit- 
joist Aggression and the Forced 
.Incorporation of the Baltic'

j mes turime nukreipti į savo' są- 
| žines”.

Juo atviriau vienoje pusėje 
Į oportunistihės- Amerikos nariai 
Įsiūlo prisiderinimą, koegzisten- ] 
ciją, juo garsiau ir gausiau ide
alistinės Amerikos nariai stip
rina reikalavimus imtis- pozity
vios politikos tautų laisvei grą
žinti.

“Jungtinėsę Valstybėse vra 
kad—- -šiaiKlien- tekių-,-kurie -sako,

— mes turime priimti žemėlapį, atsiliepimas - _____________
“’Y kaip komunistai jį perbraižė, rities prieš 25 metus Įrašė šve-

Jie sako, kad mes tik apgaudi- du kalba paskelbtoje lietuvio 
tašytojo ir diplomato knygoje: 
“Amerika, kaip ir visas

nėjame save ir Lietuvos įmo
nes, kalbėdami apie laišvę Lie-

insect Controllers Say

Pesticides Produce Super-Flies

kitas i

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINK

DAR KITUS SKAITYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

__ 2533 W- 71st Street
f A 1410 So. 50th Ave., Cicero
4r Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Forging Fuel Economy

RADJJO ŠEIMOS VALANDOS

Vfees -rofnnwi ii WOPA,

LUfwiy 'kalba: kst«dl«>n nuo »lr- 
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

•Vadifa AldMa Deukut

.Talaf.: HBml^k 4-241J
7159 S«. MAPL1WOOD AVI

CHICAGO, ILL. '6«6»

-KAZĖ BRAZDžlONYTi

Pragrtmei

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 0 vaL vak.

Visos laidos ii WOPA stotim.
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fta., 5:30 vaL p.p.
ij WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Tetef- 778-5374 I

Farmers who routinely use pesticides to control flies make tbe 
problem worse — not better —.according to pest management 
advisor Dave Stephens.

One reason for this is that flies become resistant to the pesti
cides that were designed to kill them. In fact, university research 
Indicates that some insects - 
have developed . gęnes that 
give them hereditary protection 
against man-made chemicals.

Luckily, there are alterna
tives to pesticides.

One alternative comes In the 
form of a tiny insect no bigger į 
than a semi-colon It is 
the Pteromalid, a stingless 
wasp that preys on the de
fenseless fly pupae.

•Most fanners have these 
natural fly killers right in their 
own animal stalls and don’t 
know it,” says Stephens, part
ner in Beneficial BioSystems, 
a small" dalifOmia company. 
•Instead, they spray the bene
ficial insects along with the 
flies,’ then wonder Why the 
problem comes back the next 
month.”

*But the *r Pteromal
tas alone can v f the whole 
job,” cautions partner Gary 
Šatrom. "There just aren’t 
enough of them in nature ”

To help nature along. Bene
ficial BioSystems raises the 
mini-wasps in their insectary 
and ships millions of them ,to

< farms all over the US.
•But flies are such surviv- I 

on,” rays Šatrom, that you

must control every stage of 
their life cycle.”

So the partners built the bet
ter fly trap.

Called Killer insttnk, this 
cone-type trap relies on an 
irresistible, non-poisonous bait 
that attracts manure-breeding 
flies only — particularly egg
laying females.

f<To top it off,” laughs-Steph
ens, “we have since discovered 
a new way to attack flies in 
the egg stage of their life cycle 
—simply through good man
agement of ^Ltrimal Waste.”

These management tech
niques, which are presently 
used on dairy cow, horse, hog 
and goat operations nation
wide, are outlined in nn Illus
trated Handbook published by 
Beneficial BioSystems, Thece 
methods, sa^s Šatrom, not only 
prevent fly-breeding but they 
also can take less time than 
the old ways.

For more information about 
fly corfttoi; Pfcromalttts and 
fly traps, write Beneficial 
BioSystems, 1603-B '63 rd 
Street, KmeryviUe, CM 94668. 
To order the Handbook, en
close a $4 check 
order.

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant in a simple metal testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear forg
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas per month-or 36 million cubic

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių **
Direktorių

Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 so. LH'UAMCA AVĖ.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

...01

Tek: OLympic 2-1OOJ

PETRAS BIELIŪNAS
«48 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubHc 71213
2314 MEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel YArds 7-1511
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First and Greatest \
Lithuanian Daily in America

MANOMA, JI PAGROBĖ SOVIETŲ RUSIJOS 
AGENTAI Iš VOKIETIJOS

Tos grupės ar Komitetai ieško
■L a

Pasaulinio garso lietuvis spor
tininkas Vladas česiūnas 1979m. talkos užsieniečiuose, rašo spau- 
pabego iš sovietinių sportininkų dai. skambina radijo, teleyjzijos

- stot^msj vyriausybių atstovams, 
ilgai trukus jam Vakarų Vokie- Ypatingai svarbu prašyti Vokie
tija suteikė paprašytas politinio tijos ambasadas, konsulatus —. 
pabėgėlio teises. Į 1

Gyvendamas netoli nuo Duis- talkos aiškinant Česiūno pagro- 
burg'o esančiame Altena mies- bimą.

Būtų naudinga raštu kreiptis 
Bet į ją į visas Helsinkio sutartį pasira- 

išvykęs rugsėjo 13 d. jau nesu- šiušias valstybes—(išskyrus—Se-- 
vietų Sąjungą), prašant talkos

grupės Vakaru
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prašant Vokietijos vyriausybės; 
f i

411 wint
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7 • I
tolyje mokėsi vokiečių kalbą 
vok'škoje mokykloje.

I

Ė*

grižo;
Apie tai netrukus sužinojo vardan Helsinkio sutarties.

Kreiptis į pasaulines organi-Vokietijos lietuviai, žymus vei-
Kėjas Andrius bmitas kreipėsi 7acijas, ginančias politinių kali-' 

nių teises, jei Česiūnas tebėra 
Sovietų Rusijoje ir politinių ka
liniu retežiuose.

c) Visi geros valios lietuviai 
rašo, atitinkamus, laiškus- V okie= 
tijos atstovybėms ir kitiems.

Gynėme Simą Kudirką, Praną 
ir Algirdą Bražinskus, giname 
daugelį kitų iš Sovietų kalėjimo 
norinčių ištrūkti, ginkime ir 
Vladą Česiūną. Jo atvejis skir
tingas ir tai ryšku be platesnių 
aiškinimų. Nesėdėkime sudėję 
rankas, kai pavagiami mūsų

i Vak. Vokietijos vyriausybę 
Lietuvių Bendruomenės vardu, 
pranešdamas Įvykį ir prašyda
mas Vokietijos vyriausybę im
tis deramu veiksniu išaiškinti 

.žmogaus ^pagrobėjus, pagrobtąjį? 
grąžinti jo pasirinktai laisvei. 
Vokietijos vyriausybė pažadėjo 
prašytą paramą.

Netrukus tą patį pranešė žy
mus lietuvių' kultūrininkas ir 
spaudos vyras Kazys Baronas, 
iš Kanados persikėlęs i Vakarų 
Vokietiją.

Lietuvio politinio pabėgėlio 
V. česiūno pagrobimą skelbė 
įvairi užsienio lietuvių spauda.

Bet iki šiol nieko teigiamo 
Vlado Česiūno reikalu negirdėti.

Mes, užsienio lietuviai, nega
lime likti pasyvūs, mūsų tautos 
okupantams rusams vagiant lie
tuvius iš demokratiškų valsty
bių. Reikia veikti gyviau, orga
nizuočiau, plačiau ir įtakingiau. 
Siūlau:________ ______ i

IQ-Vokietijos lietuviams suda
ryti Komitetą Vladui česiūnui 
gelbėti iš Vokietijoje gyvenan
čių įtakingų vokiečių, lietuvių- 
ir kitų tautybių asmenų. Jie tš-' 
dirba detalius veiklos planus... ? -

b) Užsienio lietuviai' organi-' 
zuoja grupes Česiūnui pagelbė
ti.' ’Tokios grupės ar Komitetai 
galėtų būti sudaryti iš skirtin
gų organizacijų, veikiančių at- 1 
skirai: sportininkai, jaunimas, 
vadovaujančios o r g anizacijos,
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Namii, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL*
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Library uf Congress Gr.
Periodica] Division
Washington, D. C. 20540
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“VILNIS” KRITIKUOJA “REORGUS”
“Vilnis” kritikuoja “Reorgus”. teikė atsilankyti.

Tik kas dvi savaitės bepasi-t 1 
rodąs
“Vilnis” š. nf.
meryje rašo:

“Esame minėję, kad nacio
nalistams su. Pavergtų Tautų 
savaitės minėjimais darosi vis 

j prasčiau. Protingesni žmonės Į 
šią antiko'munistinės propagan-

I

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL F E D E R A L S A VLN G
------ P EURAS 1CXZ AN AUŠRA S, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Te). Virginia 7-7747

I
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1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

k Over One Million Lithuanian /C 
Vi In The United States ff

VOL. LXVI Price 20 c-
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ALTAS KVIEČIA VI SKUBION TALKA8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
£ _ _ __ _ ___
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

irvergtų tėvynainių liūdesiui 
! okupanto -tarnų džiaugsmui, 
mūsų išeiviai lietuviai, ypač la
biau materiališkai prakutę vad. 
■’tremtiniai”, šią nuodėmę vis 
dažniau papildo,. užmirš<|aini 
savo moralinę pareigą paverg
tai tėvynei.

Todėl, jei “Vilnis” džiaugiasi, 
kad prieškomunistinėje demon- 

“re- 
arbė jiems!

E. J.

l įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
įaiaza^, ai va -uua*jvj «.*vyr v»-
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima ai-

Kyla klausimas: ar frontinin- 
koniunislinis laikraštėlis kų LB Chiėagoje yra taip labai 

rugsėjo-ti -iL- nu skaičiumi—sunykusi,—kad" nebe
turi narių dalyvauti šioje visų 
Pavergtų Tautų tradicinėje, pa
triotiškoje eisenoje, ar čia yra 
koks slaptas? jų vadovybės įsa-

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax

X,

kymas, kad dėl pierisoviątinių stracijoje tedalyvavo tik 
deino'nstacijų nebūtų netenką- °rgai”, sakau: 
ma “Rodinos”

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,
gi

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ave~ 
Tei. 927-3559 J

DĖMESIO - 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio

PREMJERO ECEVIT PARTIJA 
PRALAIMĖJO RINKIMUS < i o

L :3 '
,'ri

... - ife
B ■

REIKIA RAŠYTI LAIŠKUS 
KONGRESO ATSTOVAMS

Prezidentas Carteris 
kalbėjo Chicagoje

CHICAGO.’Ill. — Pirmadie
nio vakarą prezidentas Carteris 

Į atskrido į Chicago ir kalbėjo 
I susirinkusiems mero J. Byrne 

Fondui miešio reikalams sukel
ti. Aiškia i i maty V,

I

M®1:. k '

■J.-?:-:-,;.::

NUOTAIKAS GADINA KAIRIEJI IR DEŠINIEJI 
KRAŠTUTINIAI ELEMENTAI

PRAŠYTI, KAD KONGRESAS NUTARTŲ KELTI 
LAISVĖS KLAUSIMA MADRIDE a •

Amerikos Lietuvių Kongre
sas. išklausęs dr. Kazio Bobelio 
pranešimą, nutarė prašyti visus 
Amerikos lietuvius rašyti savo 
valstijų Kongreso atstovams, 
kad jie kviestų JAV vyriausybę 
įrašyti Lietuvos nepriklausomy
bės klausimą į tarptautinę Eu
ropos taikos konferenciją, ver-. 
"čiančią Sovietų Sąjungą atšauk
ti okupacines kariuomenės ir 
poličijosjegas iš^Lietuvos ir leis-

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:- - •

: A. L A U R A I T l S .
4645 So. ASHLAND AVE. \

523-8775

t
i <

z

839-1784 arba 839-5568. <•?.

MULOS VARTOJA KOMU
NISTŲ METODUS

Konstantinopolyje mulos buvo 
sudarę labai žiaurius kovos bū
rius, kurie drįso pulti karius, pa
siųstus tvarkai palaikyti. Poroje 
mūšių žuvo, netikėtai užpulti 
kariai, bet netrukus karo vado
vybė susiorientavo ir muloms 
atėmė norą pulti tvarkai palai
kyti einančiusJkarius^------------

ECEVIT PASIRUOŠĘS 
ATSISTATYDINTI

j Premjeras Ecevit pareiškė, 
. kad jo vadovaujama partija yra

ANKARA, Turkija. — Bulent 
Eceyit vadovaujama respubliko
nų partija pralaimėjo praeito 
sekmadienio rinkimus. Rinkimų 
daviniai dar nepilnai suskai
čiuoti, bet pats premjeras pa
reiškė, kad partija nesurinko 
pakankamo atstovų skaičiaus. 
Skirtumas nedidelis, gal tiktai 
penkiais* atstovais, bet naują vy
riausybę teks sudaryti Justici- 
jos — Demokratm-pariajes--^va°- 
dui Suleyman Demirel.- Bet jis. 
neskuba pasigirti:7 laimėjimu, 
nes jis dąr nėra tikras, ar jam

?dr-jos ir kitų 
okupanto įstaigų teikiamų leng-, 
vatų ir malonių? Pagalvokime,J * 
ar čia netiktų prieš beveik šim- | 
tą metų mūsų tautos žadintojo Sj

dos šventę vis labiau numoja 
ranka. Kaip žinia, Čikagoje šios 
savaitės minėjimui suruoštoje 
eisenoje iš lietuvių bedalyvavo

_ -------- ; reorgu, J) jaunesniu
kankinimas ar jais prekyba yra jvisiškai nebuvo matyti.” ‘ldr. Vinco' Kudirkos pasakyti žo- 
viso pasaulio pasmerkta. Vakari- puola «reorgus»_ (Reorgani-’

! ^cinę "Liet? Bendruomenę) ko-

skaitantis.
Siūlau rinkti spaudos iškarpas

apie Vladą česiūną tiek iš lietu
viškos spaudos, tiek ir užsienie

tautiečiai. Juk baltų žmonių tį-jj.

viso pasaulio pasmerkta. Vakar reorgus”

gal ir ŠiaS eilutesimuAistai, įpuola , akiratininkar 
ir frontininkų? vadovaujama L. 
Bendruomenė.. Ir, matomai - už 
tą patį, t. y. už prieškom.ųnisti-

- . nę veikla. Yra faktas, kad ju
tiškos. Ir laiškus, dokumentus k;iV1-nni; ir nrav,arH^nn? 
tuo reikalu. Su laiku gali butu 
panaudota^knygai ar filmui;

- ii A 9^rdas Gustaitis i j^ūsū tautos okupdritą riiikreip- 
. į to’je veikloje. Be “reorgų”, py-

’ nę veiklą. Yra faktas, ’ kad jų 
visaip keikiami ir prava'rdžiuo-

- jami “reoi'gai^7.yis'dar_Iąbai^ak-
1 tyviai dalyvauja įvairioje prieš

, Amerikos.doieris-vos-jšsi^ įs ir ALTa' 0 į.
... - . . - įBpbeų išrinkus pirmininku,: ir
tvirtėja, tai vėl ima silpnėti, 'yf ' . ' '
Ąteitis. neaiški, ;ypač,< kad kovo-Į - šioje ’ «Vilniesu taiį sumeT1.

r ...’i'’* i

laiko prieš'kitas/valiutas: tai su-
_ - * * ~~ . -. ‘ X. * -** ■ į

tvirtėja, tai vėl ima silpnėti, yf j^as

c
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džiai, išreikšti eilėraštyje “La- 
bora”:

“Kol dar idealais, brol,
besigėrėsi,

Sieki idealo, tik doro 
ir aukšto,

O skubėk! Paskui tu.. . . 
į< jų- išsižadėsi, 
—DėLtrupinio aukso, gardaus 

valgio šaukšto!” 
žinoma, auksas ar

valgio šaukštas.yra tik: alego- fonsas Mikulskis. Koncertą ren-

— “Čiurlionio” ansamblis iš 
Cleveland© atvyksta į Chicagą 
spalio 27 d. su nauja ir įdomia 
programa. Praėjusiame sezone 

” ansamblis išpildė 
j daug koncertų rytiniame JAV 
pakraštyje. ' Nuo pat ' “Čiurlicu- 

’nio” ansamblio įsisteigimo pir- 
j maišiais okupacijos metais-Vil-

1
J “Čiurlionio

M. L. S.
Gausus namu c-astrliikimai 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdraudė —INSURANCT 
SOTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

TeL 767-0600.

g kad : majore

gardaus niuje, jam vadovauja muz. Ai

riniai,. perkeltinės prasmės žo- gta Balfo Chicagos apskrities ir
džiai. šiandieniniame gyvenime: skyrių valdybos, 35-erių metų
šiuos dr. V.; Kudirkos žodžius i Balfo veiklos sukakę ai A atžy-

BY OWNER
All brick 2 flat in Chicago Ridge. 
Clean kept building with 2-3 bed- 
"ooms, 1 % bath apartments, full 
basement, separate heating. Paved 
^ide-drive and off street parking. 
Ideal for income or two families. 
'101.900. Call Mary Kutka - Hartside, 
*60-1660.

r~
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A. T VER AS ’ :
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas .... .. 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941
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^iuntiniai-ULietuv  ̂
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. .
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980 
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1 
tŽmoniy daugėjimui 

nėra galo
Pasaulio Bankas, kurio tikslas 

yra tarpininkauti tarp daugiau 
techniškai išvysčiusių ir atsili
kusių valstybių, karts nuo karto 
kelia balsą,-apie v-fe-at žmonijai 
artėjančią grėsmę. Neseniai to 
banko prezidentas, > amerikie
tis Robert McNamara pasakė, 
kad žmonijai gresia pačių žmo
nių nesuvaldomas daugėjimas, 
kuris yra lygus atominei bom
bai. kurios sprogimas įvyks ne
žinomu laiku.

Primindamas, kaip sparčiai 
daugėja žmonija, McNamara 
suminėjo, kad pradedant nuo 
dabar iki 2000 metų, Afrikoje 
gyventojų kiekis per keliolika 
metų padaugės 275 milijonais ir 
visiška’ panašiu skaičiumi pa
daugės Pietų Amerikoje. Azijos 
kpntiric.itas_turės .rasti- rietos ir 
maisto kitam bilijonui naujo 
prieauglio.

j Tane Bvrnę. ateinančiai metais 
rengiasi balsuot’ ūž Carterį pre
zidento pare goms.

Senatoriaus Edward Kennedy 
propagandos agentūra paskelbė, 
kad Kennedy atidaro informa
cijos centrą Cricagoje. Senato- 
rius Kennedy nori tapti krašto, 
prezidentu ir iš anksto organi
zuoja savo šalininkus. Jis _nprį_. 
persiimti su prez. Carteriu pir
miniuose rinkimuose. Jis tikisi, 
laimėti rinkamus,' jei išstums ’ 
prezidentą iš pirminių rinkimų.

j tų lietuviams tvarkyti visus sa- 
j vo tautos ir valstybės reikalus.

Dr. Kazys Bobelis, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
oirmininkas. Lietuviu Konęre- 
sūi padarė platų ■ ir smulkme
nišką pranešimą' apie dabartinę 
Lietuvos bylos padėtį. Ameri
kiečiai ruošiasi ateinančiais me
tais Madride vykstančiai Euro
pos taikos paruošimo konferen
cijai. Atstovų Rūmų komitetas! 
nori įtraukti į Kongreso darbų 
tvarka—labai— svarbu,—Lietuva; 
Latviją ir Estiją liečiantį reika-; 

Ją. Nori įpareigoti JAV vyriau
sybę įtraukti 'Į Madrido konfe
rencijos darbotvarkę Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos klausimą. 
Komitetas paruoš tirikėmą rezo-

į

f®

M' ► . ■ M IBlaimėjimas užtikrins yyriąusy- ’ 
bės sudarymą. - - ;-

Pačioje Ankaroje. ir , keliuose j Demirelio vadovaujama Demo- 
kituose didesniuose. miestuose į kratų partija neskuba šokti prie 
ramybę gatvėse palaikė turkų valdžios. Demirel nori būti tik- Į--- .•--------1- T,-_--- X._- .... , . , ----
turkų kariai nesikiša į rinkimus. 
Jie šaukiami tvarkai palaikyti,

ri pasiruošusi atsistatydinti, bet
i t'..

SS
Izraelis negrobs 

arabu žemiu
JERUZALĖ, Izraelis.— Prem

jeras M. Begin pareiškė, kad 
ateityje Izraelis neims kairiaja
me Jordano upės krante esančių 
arabų žemių. Ten yra daug ne- 
dirbraios žemės, bet'tos žemės

£

i
-BKL ŠIMKŲ S

Notary Public. _ 
INCOME TAX SERVICE , 

4259 S. Maplewcod. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. .

_____ _______ '_____________ -

i
£

t’ :I ■ ■'ras, kad jis gaus pakankamą 
balsų skaičių naujame parla
mente. Demokratų partija išau
go iš vadinamos “Teisėtumo . 
grupės. Tarp demokratų ir senos 
šios giupės»yia-■nuomonių skir
tumų... Teisėtumo, grupė norėtų

kariuomenės daliniai. Paprastai,INCOME TAX SERVICEgalėtume suprasti kaip gintari- į mėti.
nes dovanas,^ p airias okupanto ( — Kr'.kštopaičio knyga 
teikiamas leng\atas lankantis,“Jūrų Keliais” rugsėjo pabaigo- 
pavergtoje tėvynėje, • sovietinių je “Draugo"’ spaustuvėje at- 
įstaigų prielankumą^ išleidžiant spausdinta 

ti, teigiamus.atsiliepimus sovie* • 
tinėje:.spaudoje.>:ąpie paskirus įr^meratoriaii
jiems-palankius rašmenis, Jr t.t. ' r u

denio? nepastebėtų jaunuoliu.^Nieko nau.ia--čiču-nerasimey—nesr“ Juozas—Bacevičius perkele

MARQUETTE PARK BY OWNER

Trick bungalow with 3 bedroom, 
oossible 2 more, living and dining- 

2 car garage, swimming pool 
:nd patio. $45,900.

PHONE 77S-1711.

SU ^fliaį.ja’. S™rŽ^lkI!'l ’kMoje ■ Pavergtų Tautų de- 

šeichų už naftą surinkti, bilijo- įįUSięję praėjusį liepos, mėn. 

kinėją, bet veržiasi ir į Ameri
kos rinką, kas, .savo keliu, anu- 
liuoja prez. Cąrterio.. pastangas

ditą ir jį žymiai pabranginant, įponstracijoje,. ir eisenoje, įyy-

skautai, šauliai, birutietės ir kt. nugalėti* infliacija.
gr——---------------------------------- ,-------------- — -

— Br. Krikštopaičio knyga Taip pat daromi vertimai, giminiu

pavergtoje tėvynėje, • sovietinių • •oom, 
■ T

ir ' perduota knyg-nąi dolerių ne tik-. auksą supir-, chicagos vidUrmie^tyje,. dalyya-
Irtrsnm T-s2-\4“ TTnv>X<nm 4 A ® t v • T TV •vo' apie pora šimtų RLB narių.

jų, tarpe 28 liet.-, tautiniais dra
bužiais , pąsipuosusios. moterys
ir keliolika “yilnies?’_kprespoDL-
<___ . _____
Tiesąjrijr frontininkų LB pusės [.tėvynės, reikalų, išdavystė yra' namų pirkimo-pardavimo ir ap-

gimines <jj Ameriką pasisvečiup- rįšykjai Rišyklai baigus darbą, 
ti,įteigiamus atsiliepimus soyie. įnyga bus tuojau siuntinėjama 
tinėje:-spaudoje-.apie paskirus .prenUmeratoriams.- 
jięms-palankius-asmenis, -ir t.t. _ _

Savininkas parduoda ž butu 3 me- 
'u namą arti Maria Highschool. In- 
Ajrmacijoms skambinti 476-5635.

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
-• F. Zapolis, Agent 

3203į/2 W. ?5th_Sfe- 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654 V

tnn

INSUtANCf

t I

kai policija jau. hepajėgia to 
padaryti. --■ . L

Vien tik Ankaroje Įvyko šeši 
susirėmimai su kareiviais, palai- 
kančiais tvarką. ne tik gatvėse,- 
bet ir prie urnų. .

eiti, į-vyriausybę,? .jei par] amen-
te turėtų pakankamą daugumą

$

1// CŽ-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
tedalyvavo nepilnai lQ.;a§męnų» taip, sena, kaip ,yra: sena ir pati draudos agentūrą į naujas pa- 
Net iu vadov-vbės atstovai nesi-žmonija. Deja, dideliam pa-.talpas — 6529 So. Kedzie Avė.Net jų vadovybės atsto'vai nesi-žmonija. Deja dideliam pa-. talpas 6529 Šo. Kedzie Avė.

— Los Angeles BALFp sky-

5 kam. 25 metu mūr. bung. 71 ir 

Tus. 925-6015.
Sacramento. Daug priedų. Nebran-

-State Farm Fsre and Casualty Company

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas vaidybą sudaro: pirminiu
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. . .. : ■ << . . ;

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-

Į

jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida.
’ - ' f..- įį - v, » • 7 'Kviečiame pasinaudoti proga.

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS. '■1 
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati-

nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. 
NAUJIENOS ' --........
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede....... dol.
Pavardė ir vardas '.................... ..................... .....................................
Adresas ....... .......... ........................ ........ ............................

® Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .. 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas ________ _____________
Adresas .................. ............................... ...........

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė ...

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARMA NOREIKIENt

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

; - - MAISTAS H EUROPOS SANMLIŲ -

J l kas — V. Pažiūra, vicepirm. — 
I R. Mulokas, R. Bužėnas, J. Ruk- 
5 šėnienė, sekretorė — A. Nelsie- 
J nė, ižd. — A. Alitkevičius; na- 
1 Iriai ir vietovių įgaliotiniai: San- 
5 ! ta Monikos — dr. B. Raulinai- 
j I tienė, Glendale — J. Dženkaitis.

SIUNTINIAI Į UETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, ID. 60629. — TeL W A 5-2737 

V. VALANTINAS

4!b Palos Verdes-Long Beach — B 
! Seliukas. Marina del Rey — L 
j Mažeikienė, .San_Fernando Vai 
ley — G. Leškys, Orange Coun
ty — A. Pažiūrienė, Santa Bar- 

, bara — V. Zaunienė, San Diege
• į — H. Gorodeckas, jaunimo at-

I
! i

stovas — J. Bužėnas.
— R. Sriubiskis pakviestas 

Toronto Lietuvių Namų “Lokio’ 
svetainės vedėju.

-f

— Montrealio Lietuviu Kre-
dito Unija “Litas” šįmet švenči;

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į"'
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- 

Sl^-atiiAkA dArhns ir Hiri-. h,^ t įkomisiją sudaro A, Vaupšas, J
Adomonis, B. Bulota, R. Ru

I
M
ę ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. Ą

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.—— ----- ' ~ ~ 5

25 metų veiklos sukaktį. Ta pro 
ga sekančių metų sausio 10 die
na Slovakū name ruošiamas mi 
nėjimas ir banketas. Rengime

6 kamb. 25 metu švarus mūr. bung, 
orie 71 ir Richmond. Geras ir ne
brangus. 925-6015.

ŽEMIŠKI LOBIAI

Kaip protingai galima tvar- 
' kyti savo turtus?

Pasiklausykite šios skirtingai
svarbios programos per “Gerąją 
Naujieną Lietuviams' ši antfa- 

?dieni, 9:15 vai.- vakare, -radijo 
; banga 1490 .AM per 

Aidus”. . . ..
Penktadienį, per Sophie Bar

čus, 5:50 vai. popiet, girdėsite 
1 “Bereikalingos pastangos”;

ccLietuvos

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

Langai — Durys — Porčiai — Ce

Parašykite pare ikalaudami ' 
knygelės “Mirtie, kur tavo ge
luonis?” Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454.

-r ’

Advokatas —
GINTARĄS. P,. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 val.-ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

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

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street ~

Chicago, UI. 60629
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“ •'T>as?r6db,; d&d.' didžiausia tur- 
• kų-nelaimė yrą dešinieji ir kai

rieji ; ekstremistai. Dešiniuosius 
. ekstremistus daugumoje sudaro 
atsilikę mulos ir jų .pasekėjai,
o kairiuosius sudaro įvairaus 
plauko komunistinės srovės. 
Juos'sudaro neramusis elemen
tas, kuris neturi ^kantrybės pa
laukti lėtai paruošamų įstaty
mų. . Kairieji ekstremistai negali 
suvaldyti galvas keliančių mu
lų, kurie buvo nurimę i nuo Ke-

kelioms reformoms pravesti.

■E
... .

Š: įž-

pdi uošę do
ri in-

(&■i-ž“ ' '

■

■ kumentus.
Pataria suvaržyti rusus
MASKVA. Rusija. — Ameri

kos ambasadorius Malcolm Toon,

saiJimkaCdar gyyjjyienį_yra 
išbėgę į Libaną, kiti gyvena Si
rijoje, bet jie ' .u

leidžiančius
kam pa- duoti tos žemės.

Kad niekas neg'" 
izraelitų arabų z.emių grobimu, 
jie nutarė perimti tas žemes, 
kurios nebeturi savininkų. Žy
dai yra pasiryžę mokėti už'ara
bu žemes, jas atpirkti ir *en įsi
kurti? Iki šio meto Izraelis nu
savindavo pabėgusių arabų že
mes, bet ateityje; to nedarys.

&Ui a££ Ž::? ž:'

kaltintiKur dėti atominio kuro 
radioaktyvius pelenus?

' CHICAGO. — Dabar, palygi
nant, nebrangiai tenka mokėti 
už atominių jėgainių, gaunamą 
elektrą, bet ateinančioms kar
toms gal teks mokėti baisias kai
nas dėl iki šiol paliktos neiš
spręstos problemos, kas daryti 
su • jėgainių kurui panaudotų 
atomų pelenais, kurie- lieka ra
dioaktyvūs.

Atomic Scientists' biuletenyje 
buvęs atomo inžinierius John 
Abbot, kuris kartu su Ralph Na
der (žmonių advokatu) parašė 
knyga “The Menace of Atomic

Dabar, palygi

Anglijus, .princesė. .Margarita atvyko. į JAV, kur 
aplankys, įvairius miestus, siekiant sukelti 

. .fonjią meniniam ansambliui padėti.

ių

liuciją,. o 'vėliau:turės prašyti -beveik tris metus praleidęs 
Kongreso atstovus, kad ta. rezo
liucija būtų priimta.

Dr. Bobelis patarė Hollendėn 
House salėn suvažiavusiems lie
tuviams rašyti, laiškus savo vals
tijos Kongreso atstovams,, kad 
pritartų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimo kėlimui Madri
do konferencijoje. Adresų ne
duodame, nes kiekvienas lietu
vis turi susirasti savo valstijos 
atstovo vardą ir' pavardę Kon
grese ir jam parašyti. Tuos laiš
kus gali rašyti pavieni asmenys 
ir didesnės organizacijos. Atsto
vų Rūmų užsienio komitetas 
klausimą svarstė ir turi paruo
šęs reikalingą rezoliuciją. Jeigu 
balsuotojai įtikintų savo valsti
jų atstovus pritarti Lietuvos 
laisvės klausimui, tai jis balsuos 
už Lietuvos laisvę.

Jepgu didelė Kongreso atsto
vų dauguma Pabaltijo vaistys.

Kongreso atstovus, kad ta. rezo- Maskvoje, eina atsargon. Sovie
tų valdžiai jis nelabai patiko, 
nes ne vieną kartą jiems pasa
kė kelis labai aštrius žodžius 
ivairiais''abieju valstybių santy
kių reikalais.

Ambasadorius yra įsitikinęs, 
kad Sovietų Sąjunga privalo 
prisilaikyti kokių nors ribų, nes 
ekspansijai nesimato pabaigos_

Ambasadorius yra tiktai 63 
metų, bet jis jau 40 metų dirbo 
įvairiose valdžios pareigose ir 
prašė prezidentą Carterį jį at; 

į leisti.

KURDU SUKILĖLIAI SUDARO 
PAVOJŲ IRANO VALDŽIAI

•jlEzPAGROBĖ VALDŽIOS TARPININKĄIR-NUŠOVĖ 
zrcc^VAKARŲ VOKIETIJOS PILIETĮ?

TEHERANAS. Iranas.-'Ira- nierių žuvo 13 partizanų”.
Sekmadienį Forqan grupės te

roristai nušovė Vak. Vokietijos 
pilietį Hans Joachim Leib, Iran- 
.Merck-vaistų bendrovės buhal
terį. Ta pati grupė nužudė gen. 
Mohammad Vali Qarani ir Mor- 
teza Motahari, abu iš Chomeinio 
organizacijos — Islamo Revoliu-

1

JAV siunčia maistą 
kambodiečiamsmal Pašos laikų. . '

' *' TURKIJĄ PAVEIKIA
IRANO ĮVYKIAI

Musulmonų mulas veikia Ira
no Įvykiai. Mulos niekad nema
nė. kad Irano mula Chomeini 
pajėgs, taip lengvainu versti ša-

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Amerikos lėktuvai 

Chicagos atvežė maisto į Tai
landą, kad jis būtų duodamas 
badaujantiems Kambodijos pi
liečiams.

Iš Bangkoko 150.000 tonų įvai
raus maisto vežama į Pnompe- 
ną. o iš ten jis jau bus vežamas 
prie Tajaus sienos ir perduoda
mas Kambodijos gyventojams. 
Bijomasi, kad maistą perimtų 
Vietnamo komun’stai. kurie pa
vergė visa Kambodiją.

Did:eji 1Sno valdžios žiaurus elgesys su 
kurdų sukilėliais bei su visais- 
kurdais aplamai, atrodo, sukėlė 
reakciją. Pars žinių agentūros 
pranešimu, penktadienį kurdų 
partizanai puolė provincijos gu- 
bernatūrą Mahaba'do mieste ir 
pagrobė Sadėo ■’Zibakalam, spe
cialų ministerio pirmininko Ba.- cinės Tarybos? Atsišaukime, ras- 
zargan įgaliotinį derėtis su kur
dų vadais dėl politinės taikos, 
šią žinią ' patvirtino Teherano 
spauda. Ji taip pat pranešė, kad 
šeštadienį dingo musulmonų 
dvasiškiu vadas “šventas žmo
gus” Ahmad Abbasi. Manoma, 
kad jis taip pat yra pagrobtas. -

, Irano vyriausybė pranešė 
spaudai, kad gavo laišką iš įga
liotinio Zibakalam. Jis rašo, kad 
yra “saugus ir sveikas” ir kadi 
kurdu partizanai žada ji paleiš-• v- * Kai nėra patenKinn maisto ua- ti. Jie palaiko nuoląVm. rysj su 1 .. . .’ '> Yr’ ■ % •) vinių, kuris buvo priimtas 1933*

yra įgalioti lartis jdėt Žiba

i

Energy”, perspėja, kad atomi-
nių atliekų “saugus palaidoji-chą. Niekas nemanė, kad Irano

generolai, turėdami pačius mo- mas” jau dabar reikalauja daug
• « « » . • ~ « 4-zU4-rri Zi fu icloirlll knis;

apkaltino Washington Post ko-
respondentą, parašantį žinių iš.

muloms sekti Irano Sovietų Sąjungos, gyvenimo.. _,

Veiksmus
mosioms 15,000 mylių,

Ml
listas buvo apkaltintas bendra
darbiavimu su JAV ČIA.)

i turės importuoti 700,000 statiniu 
gazolino. Dėl šios žinios žurna-

Jis parašė, kad 1982 metais So
vietų Sąjunga kiekvieną dieną

—Clevelande įvykusiame Lie
tuvių Kongrese dalyvavo virš

išlaidų, o ateityje tų išlaidų bus 
dar daugiau.

200 -atstovų, delegatų ir valdy
bos narių.

__zzi kalendorius---
Spalio 16: Jadvyga, Galas, 

Dova, .Qaudile, Gaudigirdas.
Saulė teka 7:02, leidžiasi 6:10.

— Naudoją darbe v automobilj- 
šįmet galės nurašyti puo paja
mų po 18.5 cento už mylią pir-

■ca

Auksas ir vėl pakilo
LONDONAS. Anglija. — Pir

madienį Londone ir Šveicarijoje 
už aukso unciją mokėjo S400.20. 
Buvo paleistas gandas, kad do? 
leris ir vėl nusmuks, bet tai ne
daug atsiliepė į aukso paraiką^ 
lavirną.

Doleris būtų nekritęs. jeigu 
japonai nebūtų spekuliavę. Pra
džioje jie bandė laikyti savo je
ną tam +’kroj aukštumoj, bet 

p buvo privers-
rinkca didoką dole-

HELP WANTED — MALI 
Darbinlnkv Reikia . .

DRAFTSMEN
With structural related experi
ence to discuss jobs with cus
tomers on phone. Parking on 
premises, excellent benefits. Lo
cated near ndrtlrwest imChicago. ~

For appointment call
MR. BARON
440-3864

dėmiausius ginklus, taip leng
vai‘sutiks pasiduoti muloms ir 
jų ' vadovaujamiems partiza
nams.

Turkijos mulos tikėjosi pa
veikti karius, bet muloms nepa
vyko. Keli jauni leitenantai, su- 
sižavėję Irano įvykiais, tuojau 
buvo atskirti ir atleisti iš karo 
tarnybos, o vyresnieji kariai, 
aptarę reikalą, nutarė neleisti 
jauniems i____ _ ____ -
pavyzdžio. Poroje vietų turkų 
vyriausybė paskelbė karo stovį,,

tame prie Leib lavono, rašoma, 
tkad jis buvo kapitalizmo rams
tis ir poliateistas. todėl ir su
šaudytas.

i

bių laisvei pritars, tai tada ban
dys panašią rezoliuciją pravesti 
ir Senate. Prezidentą Carterį 
paveiks Atstovų Rūmų daugu
mos nutarimas, bet jeigu Lietu
vos laisvės reikalui pritars ir 
Senatas, tai tada prezidentas bus 
priverstas šitą klausimą Įrašyti 
j Madrido dienotvarkės punktą.

Darbas vra didelis ir sunkus, 
bet lietuviai privalo pranešti 
savo atstovams savo pageidavi
mus ir prašyti atstovus pritarti 
Lietuvos laisvės bylai.

1 Apie Helsinkio Aktus labai 
išsamią kalbą pasakė Valstybės

- depą r tamento Spencer Oliver 
Jis labai gerai susipažinęs su 
Helsinkio aktais, jų paruošimo 
tvarka ir jų reikšme. Jis taipgi 
patarė lietuviams prašyti savo 
valstijų atstovams pravesti re- 
zoliucij'ą didesne dauguma. Jo 
pranešimas bus Naujienose at
spausdintais. - -

— Respublikonų politikieriai 
svarsto, kaip balsuotojai reaguo
tų į Reagan-Baker tikėtą prezi
dentiniuose rinkimuose. Daugu
ma a’škina, kad senatorius How
ard Baker iš Tennessee būtų 
idealus kandidatas viceprezi
dento vietai.

—Iranas sumažino naftos par
davinėjimą. Tvirtinama, kad 

-naftos gamyba gerokai sumažė
jusi. Uoste stovi daug tanklai
vių, kurių iraniečiai nepajėgia 
pripildyti.

Kaltina žurnalistą 
Kevin Klose

_MASKyA^B.ųsija^= Soviet 
valdžios laikraštis Sovietskaja 
Rosija praeitą sekmadienį viešai

jienoms bei jų tarnautojams ir 
bendradarbiams. Dėkui. Artė- 
jant rudeniui ji ruošiasi vyktf 
į' Floridą.

— Leokadija Juškėnienė iš 
Brighton Parko, uoli Naujienų 
nkaitytoja, reagavo į kreipimąsi, 
atsiųsdama $10 auką. Dėkui už 
tą ir už laišką.

— Ponia Irena Sekmokas iš 
Marquette Parko, vykdydama 
savo vyro a.a. Prano Sekmoko 
bei savo giminės tradicijas — 
remti lietuvišką patriotinę spau
dą, iš anksto pratęsė prenume
ratą ir ta proga atsiuntė $17 
auką. Dėkui.

— ̂ Pbnid^Sela Uoucrus iš Oak 
Lawn, Ill., be raginimo pratęsė 
prenumeratą, o savo gerus lin
kėjimus atlydėjo $5 auką už se
kančių metų kalendorių. Dėkui, prieš palestiniečius.
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SLA —- išmokėjo daugiau kaip- AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

apdraudų savo nariams.

t/ dinskienė ir J. Šiaučiulis.
į

( — Marija ir Pius Zalnis, gyv

vyriausybė pranešė
ti r ’>

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ________ ________________ __ ____________
Adresas --- --- - ---------------- ------------------------------------------------
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Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas ................ ................ i----------------------------------
Adresas

\
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- šiaurinėje miesto dalyje, yra ii 

patarnauja tik savišalpos pagrindu., i gamečiai Naujienų skaitytoja
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali S ir dosnūs jų rėmėjai. Jie remit
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. J Naujienas ne tik aukomis, be!

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment r . . - “ T - - - —- 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

107 W. 30th St.
T<L (2U) 5*3-2210

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam !I Naujienas ne tik aukomis, bei 
ir dalyvavimu jų renginiuose 
ta proga taip pat paremdami ji 
leidimą. Nuoširdi padėka jiem: 
už atsiųstą šimtinę ($100) name 
remontui bei kitoms infliaci 
nėms sąskaitoms bei išlaidom, 
padengti.

— Milda Vaivadienė, McLean 
Va — atsiuntė savo \mielos rna
mytės Mikalinos Baronienės

4. i buvusio Naujienų redaktoriauį
SU jos gerais linkėjimais Nau-

Į Barono našlės, $10 auką, kartu
•i__ NTmi.

• SPECIALI 20% NUOLAT 
DA PRISTAČIUS ŠI SKELBI 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bei pašto ženklu 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.
_____ Tel. 247-5081 (Pr^. -

— Fidel Castro pareiškė Jung
tinėse Tautose, kad izraelitai 
vykdo “holocaust”

* įĮĄUJjBNpį, CKĮCĄtO K B-L Monday, October 15, 1070

f

Žurnalistas Kevin Klose pasi- 
.j naudojo rusų apskaičiavimais.

sustabdė susisiekimą su Iranu ir 
atidavė teismui didoką skaičių 
suimtų jaunų ekstremistų.

— Amerikos Laivyno jūrinin
kai'nėra patenkinti maisto da-

centrinės,valdžios atstovais, ku
rie yrą įgalioti tartis dėt Ziba- 
kalam paleidimo? T?_ ,

Teherano radijo pranešimu, 
ties Mokudo miestu įvyko kau
tynės .tarp- ’kurdų partizanų ir 
vyriausybės karių. Jose-žuvo-16 -Amerikoje^JieUpigeshrirTT>end- 
partizanų ir tik vienas kareivis. 
Trys partizanai ir vienas karei
vis žuvo susirėmime prie Maliau 
bado kareivinių.’ Kitas radijo 
pranešimas »sakė, kad- tprie. M<b 
kudo miesto “susidėmimą, tarp

i ‘ Į sargybinių ir konirreyoliueio- mistams suvaMyti.

'•metais. Pentagono pareigūnai 
: paprašė Kongresą priimti jūrei
viams naujas maisto normas.

— Japonai pardavinėja vis 
daugiau savo- foto aparatus

rai imant, geri.

; — S. Demirel planuoja naują 
turkų ministerių kabinetą. Jis 

rkėtina paimti kelis respubliko- 
*ifų partijos ministerius ekstre-

— JAV pinigų kalykla siūlo 
pakeisti Susan B. Anthony do- 
lierio dydi ar spalvą. Biznieriai 
tą dolerį nenoriai ima, nes jis 
yra panašus Į kvoterį.

— Amerikos lėktuvnešiai_gali 
pasiekti bet kurį sovietų laivą 
Persijos įlankoje, Libijoje ir 
Abisinijoje.

— Sylvia Porter tvirtina, kad 
vis didesnis Credit-Union skai
čius turi bėdos su paskolų ad- 
ntiništracija. ’v' - ’

— Tri ne neįvyko jokio strei
ko. kuris sulėtintų tanklaivių 
pripildymą. — pareiškė Irano 
naftos mihisteris.

Lietuviai gali turėti skirtinas 
politines ir filosofines pažiūras 
įvairiais klausimais, bet tie, ku
riems rūpi Lietuvos laisvės rei
kalas, privalo susirasti savo apy
linkės atstovo vardą ir pavardę, 
jo adresą ir parašyt’, jam laišką, 
raginantį prisidėti prie Lietu
vos nepriklausomybės klausimo 
įrašymo į dienotvarkę Madrido 
konferenėijojei • •*’
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