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SOVIETU KARO LAIVAI RYTU VIDURŽEMYJE
' I

VISAME PAKISTANE AREŠTUOJAMI 
OPOZICINIU PARTIJŲ VADAI 

r 11 TARP KITŲ AREŠTUOTOS BUVUSIO PREZIDENTO 
ZULFIKAR ALI BHUTTO ŽMONA IR DUKTĖ

. ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— AP agentūros žiniomis,. .Pa
kistano diktatorius Mohammed 
Zia Ul-Haq, atidėjęs neribotam 
laikui rinkimus ir uždraudęs' vi
sas partijas bei užbliombavęs 
jų būstinių.duris, įsakė areštuo
ti visų opozicinių partijų vadus. 
Visos demokratinės;. laisvės. vi-- 
same Pakistane yra užgniaužtos.

Tarp areštuotų yra buvusio 
prezidento žmona Begum Nus- 
rat Bhutto ir jų. duktė. Bena- 
zira. Oficialūs valdžios praneši
mai informuoja, kad bus sulai
komi ne tik partijų vadai, bet 
ir jų padėjėjai. Pranešimuose 
taip paprašoma, kad dauguma

Valymo priemonės 
sukelia vėžį

WASHINGTON, D.C. — Žmo
nių sveikata..susirūpinusi Kon
greso komisija paskelbė, kad 

.chemikalas, amerikiečių vadina
mas formaldehyde, gali, sukelti 
vėžį žmonių tarpe. Chemikalas 
buvo išbandytas ant gyvulėlių, 
kuriems jis sukėlė vėžį. Komi
sijos nariai yra įstikinę, kad jis 
ir žmonėms gali sukelti vėžį.

Formaldehyde naudojamas 
įvairiausiems junginiams, kurie 
naudojami-prie namų apyvokos, 
kaip namams.;valyti, blizginti,

O®

Sįi&į

JAV karo vadovybė sustiprino Guantanamo garnizoną 
stipriu marinų daliniu. ; ;

MASKVA RENGIASI GROBTI
PRIEINAMAS ;ALIE J AUS VERSMES A.

1 ■ i "

KONFLIKTAS; GALI KILTI LIBIJOS IR ALŽYRO SRITYSE
Y ' 4 O • • *

NIKOSIJA, teįpras. — Sovie
tų laivų judėjimą Viduržemių 
jūroje sekantieji elektroniniai 
centrai iš Turkijos praneša, kad 
SSSR karo vadovybė sutraukė 
labai galingas karo laivyno ir 
aviacijos pajėgas rytiniuose ‘ 
šiaurės Afrikos; pakraščiuose. 
Vien tik nedideliuose Libijos pa
kraščiuose sutraukti 28 Sovietu 
Sąjungos karo k? transporto lai
vai. Kiti du rusų laivai, išplaukę 
iš Juodosios jūrcįs, per Dardane
lus plaukia tiesiai į Libijos 
kraščius.

Studentu riaušės Korėjoj
SEOUL, P. Korėja. — Pusan 

miesto universiteto ' studentai 
pradėjo eilę triukšmingų de
monstracijų, kurios tapo kruvi
nomis riaušėmis. Pusan miestas 
turi 3 milijonus gyventojų .ir 
yra virš 200 mylių nuo sostinės. . 
Studentai protestuoja prieš dik 
tatūrinę prėžidęnBį Park Chunk , . 
Hee valdžią.

į Susirėmimuose su policija su-*;.; 
deginta policijos patrulių maši- 

: nos. sunaikintos policininkų bū- 
va*. dėlės, sužeisti ne mažiau 52 as-

■ t vadų yra laikomi 'namų arešte.
Dekretas galioja 3 mėnesius-. Vi- 

~~suY_įvestas karo stovis. ' r
Nežiūrint visai priešingų 

veiksmų, gen. Zia pareiškė, kad 
jis laikysis savo seno pažado — 

« grąžinti kraštą demokratinei 
,. valdžiai. Savo veiksmus jis taip 

pateisino: “Niekam nebus -Ieišta 
... sunaikinti kraštą Vardah-' demo- 
% /faratijosr nė -pateisinamas smur- 

>tas dėl politikavimo”/

tepti. Jis primaišomas prie įvai
rių dantų pastos formų. Komisi- 
japatariamriekiekvienoTnišinTO 
pridėti lapelį, kuriame varto
tojas būtų įspėtas apie galimą 
vėžio pavojų. Šitas klausimas 
bus toliau tyržųėjamas.

"Kristus arti“ kryžiaus" — 
Michelangelo kūrinys

-BEIRUTAS.- Libanas.. r-? -Me-

PULKININKAS MACHANO NEĮLEIDO 
-MABTINWtWW- - -

TREČIADIENIO KOVOSE ŽUVO 11 SUKILĖLIŲ, 
' O 30 BUVO GANA SUNKIAI SUŽEISTI

SAN SALVADOR. SalvądęF-įėiti.į vyriausybę, bet jis užtik- 
r'as. — Salvadoro karių chuntos 
pirmininkas-pulk; 'Adolfo i Ar-, 
noldo Majano (Mačhano); biiyęs

Atrodo, Egipto ūkis 
gana stiprus

Maskva skelbia, kad V.
’ Česiūnas buvo,pagrobtas

MASKyA.:r=r-.- -Tass-_ agentūra 
paskelbė, kad savaitiniame lėik- 

-----raštyje.Literaturnaja—-Gazeta. 
yra pasikalbėjimas su sportinih- 
ku VladisLovū-t.-Česiūnulpasi- 

-. traukusiu ?iš Sovietų Sąjungos 
sporto rinktinėą. Paskutinį, kar
tą j iš buvo, matytas V ak. V okie- ' 

. tijoje rugsėjo: 13 -dieną.
Pasikalbėjime, jis pareiškė,' 

kad rugpiūčio mėnesį, dalyvau
jant laivelių .pirmenybėse Duis- 
burge,. Vakarų ■ Vokietijoje, jis 
susipažino su vokietaite Ursula 
Forkert, -J’ jį. suviliojo, apnuo- 
dijo . ię. nusivedė/ Po daugelio 
nuotykių; jam pavyko pasiekti 
Sovietų Sąjungos, ambasadą Bo
noje ir atvykti į. savo tėvynę. 
Narkotiniai vaistai susilpninę

nininkaį ij.(speciąlistaį yra veik 
.pilnai (90%) įsitikinę, kad Liba-. 
..no bažnyčioje. “.Kristų :ant kry
žiaus” pagamino garsus meni- 
.ninkas Michelangelo. ... , .

. {Specialistai, n u s t a t ė, kad 
“Kristus ant kryžiaus” buvo 
pagamintas maždaug tūb .laikų, 

_kai .gyveno, Michelangelo.; .
Libano “Kristus aut kryžiaus” 

buvo imituotas ir pastatytas 
, įvairiose bažnyčiose.

Narkotikus pardavinėja 
vaikams

SAN FRANCISCO, Calif. — 
Vietos gydytojai labai susirūpi
no narkotikų pardavinėjimu 
jaunamečiams vaikams. Gydy
tojai išaiškino kelis atsitikimus, 
kur vaikams' buvo pardavinėja
mi stiprūs narkotikai. Gydytojai 
mano, kad. narkotikų pardavi-

užimti strategines. sostinės pozi-. 
cijas ir neįleisti.ginkluotų maiš- 
tinpnkų. ., i:... .

Trečiadienio rytą-. įvyko pir
mas susirėmimas su maištinin
kais. Kovų metu, žuvo 11 maiš
tininkų, o. apie.30 buvo sužeisti. 
Sužeistieji,’, prisilaikant karo tai- 
syklįų, tuoj au buvo nugabenti 
į ligonines ir suteikta pirmoji 
pagalba. Kovų metu buvo su
leisti ir keli kariai. . •

SUDARYS LIBERALINĘ 
■' ’ VYRIAUSYBE ' ';

jn valią, galvojimą ir užtemdę _ 
norus.

Uraniumas kelia 
plaučiy vėžį

DURANGO, Colorado. — Li
goninių užrašai' rodo, kad šio 
šimtmečio pradžioje, kai vietos 
kasyklose buvo kasamas ura
niumas, daugelis žmonių susirgo 
vėžio liga. Uraniutno kasėjai tuo 
metu nežinojo, kad jų kasama 
medžiaga gali sukelti vėžį.

vaikai pripranta prie narkotikų, 
jie vagia pinigus ir ieško narko
tikų susijaudinimams. Gydyto
jai mano, kad bausmė turėtų 
bqpiti didesnė tiems nusikaltė
liams, kurie pardavinėja narko
tikus vaikams.

KALENDOKftYlB

Spalio 1& Fredešvinda, Izao
kas,'Gritė, San gėla, Keršis.

Saulė teka h06, leidžiasi 6:05.

— Nobelio Taikos premija šį
met apdovanota “Motįna Tere
sė”, 69 metų Romos katalikų 
vienuolė, už savo 33 metų dar
bą vimąsi biedniaųsių Kalkutos, 
gyventojų, ypač vaikų, naudai. 
Jugoslave misionierė visus pre
mijos pinigus .. skirs įsteigimui, 
namų bieaniemg ir sergantięms.į

— Dr. Vytautas P. Dąrgis da
lyvavo ALTos konferencijoje ir 
kongrese Clevelande, padaryda
mas kelias esmines pastabas.:

— Povilas P. Ūargis vadovavo. 
ALTos konferencijos ir kongre
so sesijoms, keliems svarbiems 
kiausirhams pravestu . . . .

Trečiadienio vakare. pulk. Ma- 
chano pranešė, kad bus suda
ryta liberalinė vyriausybė. Jis 
paminėjo, kad perversmą pa
darė Salvadoro karo vadai. Pra
džioje < buvo sudaryta- 16 karo 
vadų chunta, kuri palaikė tvar- 
.ką. Tuojau paaiškėjo, kad buvo 
labai daug vadų. Iš šešiolikos 
buvo—sudaryta-penktų—karova- 
dū~chunTa "visiems“ klausimams 
spręsti,. Kai prieita nutarimo, 
kad krašte reikia sudaryti libe
ralinę vyriausybę, tai iš chun
tos išėjo dar du pulkininkai ir 
vienas daktaras, o į jų vietas 
įėjo trys liberalai.. .

Į miestą norėjo įsiveržti maiš
tininkai ir Įvesti savo tvarką. 
Salvadoro kariai juos sulaikė. 
Jiems buvo pasakyta, kad neitų 
į sostinę ir jokios netvarkos ne
pradėtų. Dauguma paklausė, 

, bet .atsirado ir tokių; kurie vią 
dėlto norėjo '“tyarką’.’. padaryti. 
Jie buvo sulaikyti. Keli nušautų 

-■o kiti .sužeisti. . Sukeistuosius nu
vežė.į ligonines, o užmuštuosius 
į lavonines. Tuo tarpu prie mies
to susirinkusiems maištininkams 
įsakyta vykti namo ir padėti 
ginklus. Kas paklausys patari
mo, tai pasielgs protingai, o kas 
nepaklausys, tai bus nuginkluoti 
ir bus patraukti teisman,

Pulkininko Machano kalba 
paveikėr maištininkus.. Pats pul- 
kįninkaą., Machpęsirengia

rino, kad ir kiti kariai gins kraš
tą, Ir nesikiš į politiką. Salvado
ro kariuomenės vadai pritaria 

, pulk. ; .Machano^programai ir 
laukia demokratinės tvarkos.

• KOMUNISTAMS NELEIS
--- ---- SAUVALIAUTI-

Be dviejų kariuomenės pulki
ninkų, į 5 žmonių chuntą pa
kviestas universiteto profesorius 

”Ramon“Maiorda "Quiroz, revo- 
liucmio _ j udėjimo va d as_ prof. 
Guillermo Manuel Ungo. ir kai- 
riasparnis inžinierius Mario. An
tonio Andino..Jie.valdys kraštą,, 
kol bus sudaryta platesnė vy
riausybė. pravesti demokratiniai 
rinkimai, išrinktas parlamentas, 
sudaryta daugumos vyriausybė 
ir grąžinta normali tvarka.

Atrodo, kad pulk. Machano 
pareiškimas teigiamai paveikė 
krašto gyventojus. Jis pabrėžė, 
kad komunistams nebus leista 
sauvaliauti, o Sovietų Sąjungos 
brigada iš Kubos i Salvadorą 
nebus įleista.

KAIRAS, Egiptas. — Arabai, 
Egipto kaimynai, buvo įsitikinę, 
kad Egipto ekonomija bus vi
siškai iširusi. Arabai manė, kad 
jų skelbtas boiko^aWabai blo
ga- paveiks Egipto ūkį. Pasiro
do, kad ten vis dėlto dirba dide
lis darbininku .rakius.

taiką su Izraeliu, atleis is karo 
tarnybos labai di'4 .ę karių dalį 
ir moderniam Larui.netinkamus 
karininkus. Vyriausybė taip vis
ką patvarkė, kad dirbti norintie
ji kariai galėtu gauti siekiamų

Šiaurės Atlanto-.Sąjungos
dovybe. patyrusi apie karo laivų ’ menysTVirš tūkstantis studentų 
koncentraciją, kreipia visą dė- demonstravo prekybos distrikte. 
mesi Rytų—Viduržemį; -j kliudė~judėjimą'. šūkavo”prieš

JAV admirolas Hatold Shear,, valdžią nukreiptus šūkius. . . r 
Šiaurės Atlanto^ Sąjungos karo .__ — Ryšium su studentu n^ra-___
laivyno viršininkas pietų Euro- mumaįs valdžia uždarė Pusan 
po j e. jau seniai kreipė ypatingą' 
dėmesį į Rytų Viduržemi, kur 
visą laiką koncentruojami So
vietų Sąjungos karo laivai ir 
aviącija.7 Adm. .Shear .prieš še
šis; mėnesius pareiškė; fcad Rytų į kalno sniegas ■ 
Viduržemis, ypač šiaurinis Afri-• dviejų japonių.
_kos_pakrastys. _galr bųtr. parink- Japonijos -moterų grupei.-norin- 
tas konflikto pradžiai.' nes jis! čiai pasiekti 25.800 pėdų Himal-

miesto universitetą.

Nepalio žinių agentūra 
. J.r j pranese iš Katmandu miesto 
se-Įgautą žinią,■■ kad krintąs- nuo 

užgriuvo ant 
priklausiusių

rusams yra pats svarbiausias.
Adm. Shear jau tada paste-

bėjo, kad Rytų Viduržemis yra 
pats pavojingiausias pasaulyje.

RIADAS. Saudi Arabija. —

chuli kalno viršūnę, šį.’,rudenį 
Himalaj^kalnyne, žųyp, jay 8 ąs- 
menys, kopę į viršūnes.

darbu. Suezo kanalo atidaryrmasj ^:>ranešiinai sako, kad Sovietų 
atnešė didoką skaičių * pajamų 
ir davė darbą visai eilei patiki- 
mų pareigūnų..

Prezidentas Sadatas pats pri- 
žūrėįo.. papuošimą , taisyklių, 
duodančių darbo tik teisingiems 
ir pareigingiems tarnautojams, 
Pažvmėtina. kad planui įvyk
dyti unoširdžiai padeda ameri
kiečiai technikai ir specialistai.

— U.S. Distrikto teisėjas O. 
Gasch davė kirtį prez. Carterio 
nutarimui baigti bendrą apsigy
nimo sutartį su Taivanu. Tam 
reikalingas Kongreso sutikimas.

likvidavo SSSR agentus, bet 
pats visą laiką glaudžiai bendra- 
darbiavp šū SSSR valdžibš

I .

~ Sąjunga~gaH~prhrūktr mineral!- ųarbiavp—šū 
nio aliejaus (naftosŲJr kitų de-i aukštais'-pareigūnais. Maskvai 
galų žymiai anksčiau, negu į- labai kartus Chadafi nutarimas 
Amerikos specialistai apskai- Į pakelti aliejaus ■ kainą keturiais 
čiuoja. JAV aliejus reikalingas.| odleriais. Rusai privalo mokėti, 
bet amerikiečiai už aliejų moka j jam už aliejų doleriais, kaip mo- 
doleriais;-. .tuo--tarptr’Sovietų Są- /ka"kitos valstybės.

Rytų Viduržemin traukiamos 
Sovietų Sąjungos karo laivų ir 
aviacijos pėgos galėtų būti pa
siųstos ' į Libijos mineralinio 
aliejaus versmes. Rusai bandy’s 
pagrobti Libijos versmes, jeigu 
negaus kreditų. Chadafi gali 
sukelti gaisrus versmėse ir pasi
traukti. Sovietų karo laivai ga-

junga cdoĮęrių neturi. Libijos i 
diktatorius yra draugingai nusi- Į 
teikęs SSSR atžvilgiu, bet ir jis 
neturintis užtektinai dolerių, 
kad nutarė pakelti aliejaus sta
tinaitės kainą. Amerikiečiai dau
giausia aliejaus tebeperka Sau
di Arabijoje, kuri nesirengia ‘ 
kelti mineralinio aliejaus kainų. į 
Ji nutarė pakelti aliejaus ga- į lėtu Libijos uostus naudoti ka-

—— Pekino teisme’ yra "teisia
mas 34 m. disidentas Fu Yue- 
hua. Jis kaltinamas kompartijos 
nario apšmeižimu ir skleidimu 
gandų, kad jis išprievartavo 
mergaitę. Jam taip pat prime
tama neramumų kėlimas prieš 
valdžią, kurstant badaujančius 
ūkininkus reikalauti maisto. 
Antradienį tas teismas nuteisė 
29 m. žurnalistą Wei Jingsheng 
už demokratinių idėjų platinimą 
bei propagavimą. Jis buvo pa
kaltintas teikimu karinių pa- 
•islarpčiu užsieniečiui ir pasikėsi
nimu nuversti valdžią. Jis nu
teistas 15 metų kalėjimu.

pasirašė įstatymą, pagal kuri 
Įsteip’"t^,a n?uj? švietimo mi
nisterija.

kokią kaimyminevaTstyBę,””ku
rioje būtų geros mineralinio' 
aliejaus (naftos) versmės.

BRIUSELIS. Belgija.—NATO 
karo vadovybė įsakė atidžiai

karnai gauti.
Dolerių stoka gali privesti 

SSSR karo vadus grobti kuriuos j
— Senatas 77 balsais prieš 18 nors aliejaus šaltinius Artimuo-.

trečiadienį nutarė duoti prezi- se Rytuose. Sovietų Sąjunga tu- j sekti SSSR karo laivų judėjimą 
dentui Carteriui įgaliojimą ga-, 
zolinui racionuoti, jeigu kiltų 
didelė jo stoka.

ri gauti aliejaus kreditan, bet, Libijos vandenyse. Pirmiausia 
arabų šeichai ir diktatoriai ne-l reikia nustatvri Sov. Sąjungos 
nori laukti. Jie nori gauti dole-'kart' Livų. koncemruojamų įti
nu, kitų valstybių jie nenori j F mdenyse, tikslus, o jeigu 
priimti, nes. mažiau naudos iš j JJe tirėtų agresingų tikslą, tai 
jų tebėra. • imtis priemonių SSSR karo jė-

Jeigu Sovietų Sąjunga bandy-Į goms izoliuoti.

— Dr. Vytautas P. Dargis ir 
Antanina Repšienė apjuosė R.- 
Giedrą gražia lietuviška juosta 
už teisingas informacijas apie tų pagrobti Libijos mineralinio I Qalimaa .daiktas..kadir«Sosdetų
rusų pavergtą Lietuvą. i

- — Nežiūrint, kad šioje srityje 
nuotaikos ne taip džiuginančios, 
paskutiniais 6 mėnesiais namų 
statyba padidėjo 4.2%.

— Trečią metų ketvirtį Du
Pont bendrovės pajamos padi
dėjo 21 nuošimčiu.

— Finansų sekretorius Miller 
pareiškė, kad dolerio tarptauti- 

■ nė’galia yra stipri. Kuveito šei
chai -visaip ^siekia jį nuvertinti,

— Britų policijos ir kariuome
nės daliniai neužilgo bus pa
siųsti j Zimbabvę-Rodeziją, jei
gu bus priimti sumanymai, tre
čiadienį paskelbti konstitucinė
je konferencijoje Londone. Bri
tanija nori padėti pravesti rin-

| kimus galimi) artimiausiu laiku.

aliejaus versmes, tai kiltų dide
lis konfliktas. Jeigu Libijos dik
tatorius sutiktų duoti rusams 
aliejų kreditan, tai konfliktas 
gal ir būtų išvengtas. Bet jeigu .aliejaus greičiau, negu buvo ap- 
diktatorius Chadafi aliejaus ru
sams neduos, tai Sov. Sąjungos 
agentai gali pradėti perversmą Į kančiais' aliejaus Libi joje. 
Libijoje. Jie bandytų versti dik
tatorių Chadafį ir įvestų “de
mokratinę” santvarką. Chadafi 
policija atidžiai seka Sovietų 
Sąjungos agentu veiklą Libijoje. 
Iki šio meto' jis be pasigailėjimo

Sąjungos . karo laivai atvyko 
apširūpirifi aliejumi ir kuru. 
Jeigu žinios yra tikros, kad So
vietų Sąjunga gali pritrūkti

skaičiuota, tai nemenka stebėtis 
Sov. Sąjungos karo laivais, ieš-

Iš Turkijos ateinantieji pra
nešimai apie SSSR karo jėgų.ju- 
dėjimą Artimuose Rytuose ati
džiai studijuojami ir ruošiamasi 
imtis apsaugos .jprtemotųų bet 
kokiam netikėtumui.
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MŪSŲ SPAUDOJE
i

OKUPANTAS NAUDOJA ALKOHOLĮ 
’i TAUTOS GENOCIDUI

Vėl 1 ęluyius ir Lietuvą už
puolė pabaisa, kurią vysk. M. 
Valančius buvo nugalėjęs. Jei 

s administracija 
c-i ą laikė vals- 
nildvmu. 

vald ’ 
du’. Juk okupantas! 
.’.ą padu, y Ii alkoho- 
7u veltui okup. Lie- reikia laikyti dr. Joną Adoma- 

dėl v čių, siūlantį, kaip ir vysk. Va-

c a R i;

Q

ittvns

■ ido

’nė
geno?;

Geria todėl, kad tai esą malo
nu, kad taurelė nuraminanti 
nervus, kad reikią prasiblaškyti. 
Ir pagaliau todėl, kad nemato 
čia nieko baisaus — daugelis iš
geria. ir nieko, pagimdo ir iš

alkoholio SO-1 maždaug unciją 
per valandą).

Maži alkoholio kiekiai veikia 
s k a t inančiai.
linksmesnį ir prieinamesnį, nu
traukia įgrįsusių minčių eigą. 
Bet jau keletas uncijų alkoholio 
sumažina asmens pajėgumą at
likti aritmetikos veiksmus,; atsi
minti, galvoj ir mokytis. Didės-

tai ko
jį naudoja I augina vaikus..

Ryškiausiu kovotoju prieš al
koholį ir alkoholizmą išeivijoje

Ižio spauda
»bohzmo paskelbė 

ną pavojaus signalą SOS.
ncio alk
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Realybė ar mitas?
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nis gėr'mas veda prie perdėto 
šnekumo, triukšmingo elgeąio ir 
kenkia pajėgumui spręstj.\ Di
džiųjų smegėnų dalies norma;
liai stabdantis-'veikimas laikinai 
sukliudomasj ir elgesys pasidaio

R.'*
K

(Tęsinys)

Kaip Maskva pildo savo pažadus arba jų pasirašy
tos sutartyse įsipareigojimus, bent mums lietuviams

Į nereikia aiškinti. Atrodo, kad nevienas amerikietis po- 
i litikas, arba pasaulio politinių įvykių kąmpentatorius

.-'i.-
t* i
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Rasčiauskas keliauja į 78-tus
i B

■
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IT’S AMAZING! Demonas, sklerozė ir Šv. Dvasia «

I t
Mano straipsnis apie popied įsidėmėti, kad aš niekur nekala 

viešpatavi 
ir aukšto
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tininkai lipa į Everestą. Bandy
siu aukščiausią žemės vietą pa
siekti iš Tibeto. Sako, kad ten ir 
Everestas ne toks aukštas, nes 
Tibetas labai aukštai stovi. Iš 
Tibeto pusės, sako, Everestą 
lengviau pasiekti, kalnas 
toks status.

Tibeto Dalai Lama dabar sve
čiuojasi Amerikoje, tai aš ban
dysiu pamatyti, kaip jo sostas 
atrodo, jei manJLeis pamatyti.

Be to, norėčiau pamatyti Dan
gaus vartus, giliausias upes, se
niausius paminklus, senas kny
gas, kuriose sudėta visa kiniečių 
išmintis. Labiausiai man rūpės 
pamatyti, kaip kiniečiai gyve- 

kaip apsirengia ir kaip jie
ryžius augina.

^•7 ’7 1 — Kai grįšiu, tai savo įspū-apie Tasmaniją, šiandien isskn-1 . . y - . ., . . r
do i Kiniją savo 78-ųjų gimimo 
metinių paminėti. Septyniascte“ 
šimt penkių. metų sukaktį jis 
minėjo pačioje aukščiausioje 
Atlanto vietoje. Jis pasirinko 
galingiausią Concorde lėktuvą 
ir iš Washington© skrido į Pa- 

. ryžių. Lėktuvas-dvi valandas
šioje kelionėje kilo, o kai pasie-

žiu Joną Paulių I per klaidą ir
> buvo at-

bu ap e popiežiaus 
nors 

neviešpatauja^ bet tar-

Tai Evangelijos princi-

i delsimą Vienybėje
spausdintas 8.3.79. Vadinas, jau 
gerokai po jo mirties. Dėl to 
redaktorė man išreiškė apgailes
tavimą. Nors ir įvyko techniška 

j klaida, bet rašinio mintys, lie 
! č ančios žmogų ir bendrai po- 
j r>iež:u, turi nesenstančios vertės. 
I Protingas skaitytojas galėjo tuo-

I

žuralistas, taip pat puikiai mato ką Sovietai darbj’dr 
aiškiai žino, kad ta imperija, siekdama pasaulinės dik- 
tatūros betkokias jų pavartotas priemones visada: pa-

nūsakoiha

iii?

■-

. ■ t.

-<:
ne

’ teisina, čia mėginsiu pacituoti keletą ąmėrikiečiiĮ’špau- 
dos pasisakymų, kur aiškiai i—f r

primityviškesnis? Toliau geriant. Į įė’-" 
įvyksta savęs pervertinimas, 
nuotaikos pasikeitimas, pereji- 

. mas nuo triukšmingo linksmu
mo į nusimįinimą (“girto ašas 
ros”), atsiraęda agresyvumas ir 
palinkimas beprasmiškaijuok-

iančius. visišką abstinenciją. Dėl 
*o susilaukia kritikos iš nuosai- 
kių gėrėjų, prisilaikančių nepri
klausomoje Lietuvoje reikalau-

v.suo
Tėviškės Žiburių 35 nr. Algi

mantas
tuo reikalu“ taip rašo:

‘‘L ūdma, de;a, 
ma blogybė — itin paplitęs, kas
dienybės dalimi tapęs svaigini- J. Str., surinkęs apie alkoholį ir 
masis. Kartu su tuo (ar be jo) j jo vartojimą keleto autorių nuo- resnė, judesiai nerangūs, Rol

savo skilties pabaigoje- z « - t

jamų gėrimo taisyklių: laiko, 
visiems žino-1 saiko ir vietos. ,

Atrodo, tokio požiūrio laikosi

eina :r dideks skyrybų nuošim
tis. gausūs abortai, didėjantis 
lytinis palaidumas, gal tik kiek 
prilaikomas paprasčiausio fakto, 
kad gimimo kontrolės priemonės 
dar nėra taip paplitusios, kaip 
Vakaruose, t

Doriems
labiausiai rūpi alkoholinių gė-

tautiečiams krašte

tis. Eisena pasidaro vis netik-

ir jas paskelbęs Tėviškės! pagaliau prakandama sąmonė.
• u'Dv»Alz7li A/Torlin yt vlymyt t alLmfeinlis

mones ir
Žiburių 36 nr. “Broleli, negerk į 
trečios" straipsniu.

Medic'niškai žiūrini, alkoholis 
yra nuodas.. Jau silpną.-ąpsvai-

“Alkoholis yra išgaruojąs, be-J girną nuo alkoholio. gąjLirp.a-Uk
-palvis skystis, su eteriniu kva- kyti apsinuodijimu. Praktiškai 1
pu., gaunamas fermentuojant apsinuodijimas -alkoholiu įvyks- 
cukrų turintį skystį. Etilįs yra J ta sunkia s apsvaigimo atvejais 
visuose 
muose.

pu.; gaunamas

alkoholiniuose gėri-i?
[ (alkoholizmas). Vyras, sveriant 
Į tis 70 kg, suvartojęs 70 g alko?

- ‘ ; ■ i . '
gėsi po SALT I sutarties pasirašyiųo, 

“Alės vienšališkai J] 
mas ir reikalavimas

____^7 * t j ‘ ; 'f 1 
patikėjome,į kaęfi mįsų patsisąk^-.. ... fOfl 

sustabdyti- visokių sunkiųjų aake-
tų (heavy missilesŲ^minimą, bufe n?
end on T1 v»n otn n 4- o i va n on l-oi Y U™šiai suprastas, bet taip neatsitiko^ Sovietai j užuot inįęįb 
sų nuoširdžius pasiūlymus rimtai apsvarstę, tuoj pat 
pastatė, milžiniška raketa SS-19, kuri buvo Pusantro .. 
karto didesnė už įau seniau turias ICMB raketas.už jau seniau turias ICMB rakętas.
Pagal 1972 metų ABM sutartį, mes patikėjome, kad bus'

rimų tiesiog besaikis vartojimas . Alkoholizmas yrą didelė vie- 
tiek vyrų,, tiek moterų tarpe, 
tiek jaunuomenės eilėse. Kaikas 

ir sąmoningą

l

f S3 .<! ii
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Vladas Rasčiauskas

Keliautojas Vladas Rasčiaus- na.

* ' ‘ • *

; atsisakyta nuo antibalistinių raketų (antiballistic-mis-i i 
siles) statybos, o rusai. visai nekreipdami 'dėmesio į' jų-J

tame . įžiūri lyg 
augštųjų valdančiųjų sluogsnių 
politiką, . skatinančią girtavimą. 
Kaįkas svaiginimąsi ten laiko 
visos tautos priešu. nr. 1. syąr- 
besn.iu_n.et_ir._Į4Ž-S0vietinimą ar 
rusinimą.’’ .

:a sveikatos problema, saikingas 
gėrimas — ne. Nesaikingas gė
rimas yra problema, vedanti j 
alkohoVzmą. 95% 
menu neturi problemų.

Alkoholio veikimas yra anęs- 
sukeliantis centrinės

geriančių as-

tezinis^— __.r__
nervų sistemos paralyžių :_gerkj mas. 

gerk j 4 r •

velionį, o ne dabartinį popiežių. 
~ , su Dirvos bendradarbiu
“vm-1. bijančiu pasirašyti, įvyko 
kitaip. Reikale įveltas, demonas, 

j sklerozė ir šv. Dvasia.
Kad visame mano straipsnyje 

j kalbu apie popiežių Joną Pau- 
| lių I, o ne dabart.inį popiežių. 
Į galėjo nesuprasti tik žmogus, 
i kankinamas smegenų sklerozės 
Į arba sukvailintas demoniškos 

Įtakos. Sveikai galvojąs papras
tas reporteris būtų tik pasijuo
kęs iš laikraščio klaidos, o ne iš 
autoriaus. O tų klaidų eibės pas 
visus. Reporteris “vm” teigia, 

• j kad demonas mane sumaišęs,

į Deja,

ių I, o ne dabartinį popiežių. Sv.
kas, dar nebaigęs savo įspūdžių

mą. Dvasiškis, 
rango, 
nauja. 

pas!
Rašiau, kad demonas nesnau

džia. Manau, nesu suklydęs. Jo 
auka ne aš, bet nedrįstas veidą 
parodyti “vm". Tačiau jo atve 
ju nesnaudė nei šv. Dvasia. Ji

jau suprasti, kad kalbama apie pašnibždėjo p kto kritiko pasą- 
monei. kad straipsnis tikrai skir
tas Jonui Pauliui I-jam. Neiš
kentęs gale straipsnio pridūrė: 
“O gal tas straipsnis iš tikro bu
vo skirtas Jonui Pauliui I-jam, 
tač’au tik dabar pasirodė? Be 
demono nesuseksi”. Galima ci
niškai juoktis, tačiau, su
Dvasia esant kontakte, sąmonė 
būtu daug blaivesnė.

Atrodo, kad Dirvos redakcija 
apsidžiaugė “vm” straipsneliu: 
crie antraštės padėjo didelį 
juodą kvadratą ir mano atsiųstą 
paaiškinamą straipsni nesiteikė 
atspausdinti. Tas kvadratas — 
simbolis juodos dėmės Dirvos 
rimtume. Straipsnis tilpo š. m. 
rugs. 6 d. laidoje. Pavadintas “Iš 
kitos pusės”.

Draugo “Spygliai” 10.6.79 ci
tavo visą “vm’’ straipsnelį su 
antrašte “Demono auka”. Nepa
žymėtas nei autorius. Nėra nei 
komentarų. Niekas nėra laisvas 
nuo demono įtakos. Tik aš. bent 
-šttro-afvejuT-nebuvau jam durų 
atidaręs į savo mąstymo sritį. 

, Jas demonui atidarė “vm”, spe
cialistas manipuliuoti svetimo
mis mintimis.

Kazimieras Baltrukonis

džiais su Jumis pasidalysiu, — 
tarė Rasčiauskas. kai paspau- 
dėm ranką ilgon kelionėn.

I 
!

FILU fi <F95POOM ’ "pačių pasirašytos sutarties nuostatus, ' padarė apie : 16 :
________x . ii 1 i T-k i ' r* •' •v-'l i , u

Imi mūsų 'pasitikėjimąJ,-per’laiką^ pradėjo. statyti, spę 
cialius povandeninius laivus,' iš kurių, nors ?jiems lin-par 
sinėrus, būtų galima paleisti' bet kokios ' inišies;skren- • ■ ■

naujų tos.raketos, bandžių. Be to, ’ Šoyietąi, išhaųdpda
.li I

i- i1
POPIEŽIUS CHICAGOJE
Didelis įvykis Čikagoje buvo 

popiežiaus Jono Pauliaus II at
silankymas, kurį po JAV lydėjo 
vyskupas Marcinkus ir prelatas 
Bačkis^----------- —

Lietuviai buvo sudarę specia
lų komitetą, kuris kvietė tautie
čius rinktis prie 68-tos gatvės ir 
Kalifornijos^ kur popiežius tu-

— Prezidentas Carteris pata
rė čikagiečiams' kreiptis į teis
mą, jeigu kitaip negali susitarti ,

Prisikėlė iš numirusių
ginti! Kažkaip tai ir tie, kuriuos dėl juodžiu vežiojimo į kitu kai- I Pasinn^ savo auka, nes as ne-

__  J c . Vl'rtac* Iznri rioAo vti V->Z-X i c«

a ‘
holio (pvz-.. 10 stiklų alaus ar 8 
degtinės) turės -alkoholio k-rau- 
juje maždaug 1 promilę..- Alko
holio koncentracija 4-5 promilių 
gali privesti prie mirties, kai gy-

pąrąly^ųojaipa, ( sustoja

' ^ '"vahsiiiį aliejų-1 arba grietinėlę
Klaidingai manoma, kad alko- 

ir apsaugo nuo šalčio.

vybiškaį syarbi centrinė t nervų 
sistemą.]
kvėpavimas bei širdies ’ plą^į-

nukankamai ir užmigsi 
Lietuvos kompartija pripažįs- perdaug nenubust

ta alkoholizmo faktą, bet jį pa- Alkoholis nėra tiesiogiai žąlin- 
teisina ir toliau vykdo. “ visa- 
sąjunginės", tikrumoje Rusijos 
kompartijos nuostatus alkoho- 
liu žudyti tautą. Ji rugpiūčio 
19 d. savo organe /’Tiesoje'! tū-! 

Teresės Pažūsienės vardu
taip rašo: .... : augščiausia alkoholio. Jsoncęntra-1 šilumos .j ausmą<^rkelia^ec
—->Qepa moterys ^primityviai1 ....... --—r__ ,—
žiūrinčios i gyvenimą, neturim j 
čios jokių dvasinių interesų. Ge
ria prasilavinusios., norinčios 
pasirbcyti laisvos. ‘ “be * jokių- 
pretgru", 
n h

los

. primityviai

į-r'

gas širdžiai ir kraujo- apytakai 
t—- gali būti net naudingas,. Ge-

holiš šildo ir
Iš 1*

•.kraujo indai ^odbję^’ 
geriau ;

I®
ui Vienas tautietis, gavęs Stepo 

Paulausko prisiminimų knygutę 
“Gyvenimo Kelias-’, rašo: “Gai
la, kad nepažymėjote pačioje 
pradžioje, kad buvot miręs ir 
prisikėlėte iš numirusių. Steng
siuos. Jums tai priminti. Į Tel-

rėjo pravažiuoti ir kur yra Lie- sius papuoliau tą dieną, kai lai- 
dojo Rainių miškelio kankinius.

i
m®

i

' ' ""kh
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Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveiksiu galeriją

>iF i

H.liąų miegoti apie 8 valandas.
Eai:'kurie žmonės, norėdami 

išvengti pasigėrimo, geria pro- _ . . J • _ . . . • —

prieš ° 7 gėrimą.: ‘ Paprasčiausias

i r? -'i p tikrųjų ’|I . . f

ąprūpinarrtaH !̂jįfįi^^|f-įfrp a

danti raketa. Tų laivų statybos, vietas jie t-adp' paslėbė, ' 1 
’- ■■ ■’■....................' ............. V ■' ....... •»’: b '■

.... Tai tik. maža - amerikiečių spaudos ištrauką.) . ’^iųp . , . .
kad musų žvalgybos lėktuvų . kąmerbs jų. nėšuraištų.

. i j j žinąs, kad dabartinis popiežius

Kai žmogaus galva įkaista

asmeniškai palietė mūsų Tau- mynysčių mokyklas, 
tos genocidas, ir tie užliūliuoti 
(arba užsiliūliavę) pseudo - ger
būviu, užmiršta apie svarbiau-' 
šią gyvenimo tikslą, būtent: . 
laisvę ir teisybę. O Gedvilą ne- ■ 
turėjo- teisės nežinoti, kam jis 
tarnauja ir kam parduoda savo

-kė aukščiausią : padangių vietą, 
•tai pradėjo pamažu4- leištTs. Ke^

j yra Jonas Paulius II.
__ ______ :_ __ .z_ ___ ____ ■— :

Kodėl kai kurie žmonės tam
pa chroniškais alkoholikais, per- 
žengdami pramoginio j gėrime 
ribą? Nėra galutinio atsakymo., i 

’ bet psiėhiatrinės štūdijbs įneša 
ual-i 

koholikas jaučiasi nesaugiai. Jis 
’ kenčia- nuoJ skausmingų,- giliai- 
esančių'■ nesąmoningų vidaus

1

reikalu, tiek praeitį, tiek ir dabar, .prirašyta gana daugj
3 lionė iš Washihgtono į Paryžių 

už/ruko pusketvirtos valandos.
*4 . * - - -_ - L- - 4 . - * 1

Pačioje aukščiausioje lėktuvo 
• iškilimo vietoje-jis', kartu su vi
sais Concorde keleiviais, pakėlė 
šampano taurę iri; paspaudė ke^ 
leiviams ranką. Pats lėktuvo ka
pitonas sveikino Raščiauską už

— Rochesterio, N. Y., namų: nuo meilės, jis nemato tikros 
savininkams miesto meras pa- j realybės. Kai ji įkaista laikraš-

ž j jomis sudominti skaitytojus, jis 
j ne tik nemato realybės, bet klai- 

' dina visuomenę fantazijos--bum
bulais. Tatai jau tikrai demo
niškos galios apraiška.

Dirvos reporteris “vm” rašo, 
kad aš pristatęs Joną Paulių I 
“kaip dar viešpataujantį Šv. 
Petro Soste”. Tai demagogiškas 

- teigimas, mano-minčių -iškraipy
mas! Šėtonas greičiausiai kvato- 
ja iš suglumintos galvos. Reikia

ir bus dar rašoma, siūloma, ‘patariama, ir mokoma. Ne- 
žiūrint visokįųugalimų netikėsimų/ kitokjį.oų pp

f lite

/i-J
C-

tarė įsigyti gerus kastuvus snie- Į tininkui, pasišovusiam sensaci- 
gui kasti.

I

žiūrint
turinio .SALT. IĮ sutartis, reik, manyti .yistiek bus pa 
tvirtinta Po rusiško gizelio F-idel->€aStro: visai nesenia 
Amerikos žemės ■ aplankymo,-’uk> jo d-vięjų;Valandų ’ TauL

ib' i^'a^ėįk&Įa- 
,vimo, kad'ta biurokratinė:ir buržuazinį.yaĮš^hę/.

tuvių Plaza, Šv. Kryžiaus ligo- 
ninė, Marijos aukštesnioji mo- 
kykla... Tas miesto rajonas 
skaitomas Čikagos lietuvių cent
ru. Nustatytu laiku prisirinko 
tikrai nemažai tautiečių. Daug 
uniformuotų šaulių su vėliavo
mis ir moterų tautiniais rūbais. 
Skersai Kalifornijos gatvės, kur 
popiežius pravažiavo, buvo už- 
rašas,-sveikinantis popiežių, bet 
motorkada pravažiavo nė- ne
stabtelėjusi. Lietuvių nusivyli
mą kiek sumažino, kai vėliau, 
laikydamas pamaldas Grant 
Parke, tarp kitų kalbų popiežius 
prabilo (sako, prel. Bačkio dė
ka) ir gražiai lietuviškai: “Ma
no nuoširdus sveikinimas Ame-

- Aftžiūrėjęs-didesnius—Kinijos Į-rikos^ lietuviams: Eikite ištikimi- 
Kristui, bažnyčiai. Branginkite kad daugiau mūsiškių turėtų 
kilnias tautos tradicijas. Teglo-' drąsos ją, tą teisybę, skelbti ir lį sužeidė, 
boja Jus Dievo Motina Marija. — 
Garbė Jėzui Kristui.” S

Kur tik popiežius važinėjo po p| 
JAV, visur buvo sutinkamas en-1! j 
tuziastiškai nusiteikusios dide- Į iįį 
lės žmonių Trlinios. I (
______ S. Paulauskas ii!

1
i ■Sužinojau, kad. jų tarpe palai- kraštą. Jei darė klaidą, būda-probįernos spWhdiinas žinoti7 šiek~tiek7-šviesos. Paprastai 

kaip-gerti ir kada sustoti. 1 r- ■’ :
AĮkišj' sbturhasį nuovargis, 

jaustniriiš- neramumas ir kitos
kūno - 'dvasios - sąlygos *' gali pa-

Alkišl

riant didžiausias kepenų prie-{ todėl sušyla.tTNors^šąTci'
’ ' ? ~rv±

oda dėl išgentp: alfe^eĮio^yr^'
,....... ...._. ......

ęp Į vartoja ; Į^ngyus vynus ir.
Į v - 1 - -1 ’ - - D- Y^ _ z---------------- _I^..\

mas jaunas ir tikėdamas į ilga- ■ 
nosių paleistą melo burbulą apie ; 
liaudies rojų, tai vėliau, būda-Į 
mas’ jau sąmoningas, nes paty
ręs, neturėjo teisės tęsti purvinai .

dojo Petrą Cipkų, Bagdoną ir 
Paulauską. Jūsų ir Bagdono ne
pažinojau, bet Čipkus, a.a. Vla
do draugas, kartu komendantū
roje tarnavo. Važiuojant pir
mam sunkvežimiui į Kauną, 
radau tris ponias, tos'pačios, ku
rios palaidojo savo vyrus, gavu- 
sios—žinią, kad jų vyrai buvo 
Kauno kalėjime. Jūsų žmona 
laukė paskutinėse dienose. Buvo 
baimės, kad pakelyje nepagim
dytų. Ačiū Dievui, viskas lai
mingai baigėsi.”

Kita tautietė iš Arizonos ra
šo: “Knygutę perskaitėme vienu 
ūpu! Maloniai nustebino mus

ENERGY 
WISE

tų Sąjungoje-' rėkavihio, Artferikos; kbllėjiibj" i^iįeįk&Įžri 
jvimo, kad'tų biurokratinė1 ir buržuazinį.yąlšįylSę* 
ginklus gaminus, penėtų viso'.pasaulįft>įi^gįpiu^f-ap.sį-.

' - ----- - - - - -J ul.
kHmė-gali-siekti'vaikystę.rDaž-j klus gaminti žinomariiėribotaiš'kiekiais,• galiMtik-viė1- 
nai jie-apima' ilgai nuslopintą: na Rusijos- imperija rteisindamosf,r:'kad tiė ginklai biiš 

ųjykcio-4ausmą4ąrieš-tėvus,-ku- naudojami tik gynimuii ~Tivėčiojo Pasaulio ..valstybiiT 
r-ie apvylė, atmetė jį kaip vaiką.f: ■ >•' •' '• ”
Alkoholis: laikinai atpalaiduoja! = . . . ...... -
šį: baisų’ vidinį kaitės; mėsaugu-| tai- -^bginys,, apsileidęs ir apzeĮęsi žTusasp kurių, dido-r^i 
mo ir Nusivylimo -jausmą, taip, skaičių caristinė. Rusija buvo. privežusi į -'Lietuvį), -

konfliktų, nuo' kurių jam rei
šas yra maisto, trūkumas, ypač' kiant. kūnoiĄ,era(^ h<tkeis«! Mv^jautrumą alko- kalingai didesnis atsipalaidavi-Į 
-.Htam(nnR ol^h^mholiui.^ ■ mas.' šių: rieurotimų konfliktų J ^1

Tie, kurie jpėgsta gerti vyną,
ir. ma-

vitamino B. ___ __ _
, Geriant, kai pilvas tuščias, šiltesnė nei riormaJj^G-Kadahgi’

i

lęidėlius -ir .bętuijęiųs^jHeko ki^o negaiimajir laukti .dinį
11 " • j • • ..4 «■ į • • _. £.«*■*; ..Lt

laisvos.
emancipuotos arba

el^tualios, pranašesnes už
savo į bendraamžes? Geria vie-į dos/ty po 13 valandų 
nos. *geria kartu

l

I

' c.!ją;kiųuįųje pasiękĮa^^y^vu-į toriai odoje,- a£sij?andą girnos j žais kiekiais? Kai vynas daugįau- 
j šūnę po valandos; ši koncęntra-J, jausmas.; _ * p5** j sįa geęįa^ąs. SjU^uiaistu^.alko.hp-
cija'pasiekiama vėliau, jei ge-j Brotin^i-.vartiiįaĮĮt^^ikįholi-I lio $ręį)ięjm-jet^ pasitaiko.( 
narna įr valgojnay . ; i nį^'gėrimą su.4ųaiS^if. rfŠhde-j Degtine -,j(whisky) su soda

■ ' žmogus, sveriantis "?0 kg. vi- niū, galima jaus-J (“highballs") ir kiti alkoholi-
, 4" , „ , .-"1. „ . . Xr.1. i Ji 1. . v. _  2 2   2 2 1   2.2''' .2 17^2^^ .2 ’ T—, _ .2 - . 4 - » . • v - ■ ' 2 2dutiniškąi. išskiria- iš-savo kūno m| ir išvengti' pa^ig^n^ Pagi-

L

jaus-Į (“highballs") ir kiti alkoholi-

ricĮĮn išvengti, yįėiki^. t^amai
i —+..^1

i

k

I 
i *

f '»tai, kad jis pasirinko Concorde 
75 mėtų sukakčiai paminėti.
: Savo 78 metų sukakčiai pami
nėti jis šiandien ryte .išskrido 
į Kiniją.- Paklausėme, kodėl jis 
važiuoja į Kiniją, tai jis taip 

—atsakė:----- ——---------------------
— Visą pasaulį kelis kartus 

atskridau, bet Kinijoje nebuvau. 
.Dabar man davė leidimą Kiniją 
aplankyti. Iki šio meto -mažai 

, kas į Kiniją koją įkeldavo, o da
bar amerikiečiams jau leidžia, 

nutariau pasinaudoti

-----Malaizijos teisėjas -nuteisė 
visam amžiui kalėti amerikietį, 
pardavinėjusi narkotikus._______

1
Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening med, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Bom Loeori t

tdarbą ir jam vadovauti. Nebuvo Į 
jis nei švelnus, nei taurus, ge
ras bei teisingas.. Buvo išdavi-

- kas. Sunku patikėti, jog buvo 
jaunystėje geresnis”.

Knygutė “Gyvenimo Kelias' 
gaunama Naujienose. Kaina $2.

-------

S L /

■' . 77 : - 3 i V ; j ? J. < 3 Z- ’ L? J O Č 2 / C * *' U /
.atstovai ėjo is proto, kai panašus, jį.purliqk^^(burĮiokąs k

(i

nai jie-apima' ilgai nuslopintą: na Rusijos- imperija’ 'teisindamosT/;kad tiė Rinktai biiš

ri e apvylė, atmetė jį kaip vaiką.

^šį. :baisurvidinį kaltėspTiėsaugu-| tai,tinginys,, apsileidęs - ir apžėįęsi/Tųsasp kurių dido
J A Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
DUMYNAI

kad;alkoholikas vis daugiau ir rusiškas gizelis Castro'pažadėjo juos apginti nuo anie-niai gėrimai ypač-pavojingi,-kai 
skilvis tupiąs. Kai kuriu nepa-

Eddaugiau vartoja alkoholį, nes ;
savį3”reikalą. pate nuo bė taūtų?nepėfšėniausiarissiyad^5mšių ''is

rikietiškų imperialistų. Atrodo, t kad"šfd pašątflK>WsS^;
; kolonializmo ir,

- .. - f - ” .j*

sukūrusių, savo nepriklausomas valstybes, .panoro naujos
[Jd___ _____

?

*s

100 gramų skysčio po 5 Viralam
L*'1 

su vyrais... mų (sveikos kepenys sunaikina> lėtai gertų'g^usiai.i

’£7-1 Fš

1

IX

94 C ’ v

niėįi. 30 d.
'9^ '4-

300 gra- išdėstyti? pra^kiestusTA gedimus, -geidaujamų,. 'pasekmių galima
___■ i • 7-* • __ * •v*'*-'*~ *■ t n.: . » : 1 • /.i4 V'4. ■ J- • - i’--
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Oi Ine woman
who! at the heart of 

er family^ finances.g IS

s*- r>.

išvengtį^Juojau'- !yaigąn.t
rimdrt^ '* -

Kai asmuo labai’nori alkqho< lietuviams’ abiejose

PQ ge-

geležinės 
Reikia kaip 

nesaUgaus"“^rimb^ nors jUben't 'pažabotų'''“^’
----------- '■--------------------f U5 y-‘

)
tai aš 
proga.

.i-

fM

■

HI You can’t afford to be wrong. 

the family budget, you’re"
Because if you’re in charge of 
the famihc budget, you Ye ‘ 
soaking decisions about the
4.U.VUU.Cy
* And that’s where U.S.

Bonds come in. Buy

jneoiifįge your husband to 
ign upror the Payroll Sav- 
_igs Plan where he works.
That way, while you're

— penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E Bond* pny 6^ intpr^ri. when held to * 
maturity of 5 years (454% the 6rst yeark* 
Bond* are repi.ic^d if In«t. or Ji 
When needed, they can be cnahed at year 
bmt.-lMere«R. not «ub?ect' to <Macc 1mA

I
I

1

a more secure future for your 

U.S. Savings Bonds. For

future, too.

Savin:

EB

< J

A p ** m^".e
Mtf CenMk

Vf L>i* >

I inAnierica*
Join tbePąj raU Savings Flaw

Savings Bonds come m. buy 
therh Through your bank. Or 
eneoufsge your husband to 
sign unior the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
-meeting the day-to-day-ex—

199 few 
p

iF
BSt
S

4

I

liniq gėrimo, nustatyti ribą tarp I uždangos pusėse.
sau^aūš" ir"Tnešąų^us^pnmo' nors' jč"bent pąžs 
yra ląbai sunku.
—ILiLu.J v- - ■ ---- -— ■ "I

'y ?rr-i ' •'■A t -j

24merikos Lietuvių Tarybos iždininko
i A# * Vj-‘

Juozo Skorubsko pranešimas'
:'J,aiko(arpisi nucrlsW n£ spalio-mėn. T d. Irgi 1979" m. rugsėjo

KĄSC^S BA LANtM.spalio

Fą^,mos
^5K?21.05
< 1,470.59
fb ’774.67 ",
|<, 4)83.12.
510,542.77
rf4,942.10

6,982.98
^9,704.84 ~
? į 2,354.87

-1.761.02
:'U,Q56.30

į.<5,5!Į5.Hli
S7L3!)2^7?

Ui’.'’., 3.-

3

i M
' yi

i i

iii

t

niėn. 1 d.

• -‘spalio 
lapkričio 
gruodžio • 

'/ sausio
' vasario’ 

kdyo 
balandžio

• gefeužės
- birželio *’ 

liepos
:..riigj)iūčio r 

“’^Vligsėj'o
/♦Xi

- -! • . -

t Bus daugiau)' "

— Kalifornijos žemės drebė
jimo metu supleišėjo Slidokas 

Tamstos-atvirumas-teisybėje^-O, Į namų^-^skaičius. Supleišėjusių 
namų plytos ir cementas dauge-

_____ • FANNIE MAY S AL-
• KOSMETIKOS REIKMENYS 

------------- AtdaraFŠiokiadieniais-nuū^-—--
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

ai'ž- bm
Ii*

j ^tj-

-ilk Iii --------*.

K.-Petrokaitis j 1 Sinkhl ganjMįno ;fąbri^įiš, įirr§Jko' 
_ * ūkio darbams \atlikti ir: . , 
•' minti.. Jos kariškų .ginklų, pilną visose pą^

šaulio vietovėse, o JAV- parduoda
: ląikin kreditan) pačiomis pigiausiomis ’ kainomis. Im

periją, kuri turi tiesiog beribius: dėrlmg^"fėmės pįp-

busią..; .i --,.-,-; - ich.uųi ■ i vsibęSK- g m 
—- Sovietų Sąjunga,- sūvatiusi- daboję šąrtį

ūkio darbams atlikti ir , ųkis.Ąiems..; ^jęikirięnĮipjS

rgų, nepajė^a^tb; ^si^aįmntrpą

$3%379.43

Išlaidos
$ 8,-(M4.63 

2,<1X0.88 
2,946.
4,973.25 
7,58X65 ’ 
3.731.27 
3,894.68^

'-4,573.42 
3,043.17 
4,797.79 A 
4,867.62 
5.206.12

• $57-,242.97 "

t • 
; ri.-rtt ------------ -------—lx. -2-^-* •-
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Jono 17:17

13 P^IK5XTiLTLESĄ.r.0lZIESA.IsLAISVINS JUS
I c i I ‘Jbbp 8:32 •■i '

*Š¥; RAŠTO
. NAUJASIS TESTAMENTAS

n IR PSALMAI
L8JWNY8 UETUVIV KALBA. ĮRIŠTAS 

». -z KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
r fRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

^^KAI^A j ’
ŲI;THu£vIANmMIN4STRIKS, IXOi Bex 32L

Oak III. 60454

r

I **

“ "t • fa? < X A -Se’
rH^iiliihifnitinImipninint^ilWi^irtAiiriidjiitnpilihnii'bfiiui^Utti1.7
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viešbučius, keliavimo■miestus, 
sąlygas, bandysiu gimtadienį

Upraleisti ... aukščiausioje__žemės
’ pietoje,. Everesto kalne. Buvau

:ušį ir daugybę vergų, nepajėgia.;jjati J jpasi^a^ntrpą- 
kankamai maisto, kad vergams. ra$įo„žmį- 
nėins nereikėtų-; stovėti
būtiniausio' nusipiidcti. Ar yrą kas. gŽe^jęs^Į^Adie
tai. kada nors būtų- pasiuntę v badau janti^įn^
bent kiek maisto* bet kad ginklų Jiė tėiį-^rjgj^'ę viens 

' OO T 1 Tt4"i T Tr» 4-r?,n Z\4-1 4rv». T»:r<«-.r. i   _ _ 1 • VrQ e.’r .v-Jtfa«r<
no Jr su šia pasaulinių teroristų 'perykiapAŽa^įS
kitą šaudyti ir- terorizuoti, tai visas pasaulis gerai ži- 

leklžia- jai. ro< sutartis, ir dar kokias
unis ginklus -1 ir žymiai didesniais 'kiekiįi^4=^^^®i
Amerika turi

k (Bus daugiau)

!
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PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegularty!

5

■toiR Mito 

see us for 
financing.

AT OUR 10W RATES

*

I
i

I

Įi

praleisti . aukščiausioje__ žemės
Į t» *— — —   1

i-aukščiausiose Atlanto padangė- 
Į.ise, o dabar būsiu aukščiausiame 
- krašte ir aukščiausiame kalne, 
i Savo laiku bųvau~Nepalyje, Kat-- 
įįhandu mieste; iš kur visi spor-

j l 
’1 For your headache ger

extra strength and safety, too.
Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as

More strength than any reg- directed. But Anacin gives you

i
1

with safety.
1 T" “ _ _____
• tablets, Asacm starts with a want. Read and follow label

ular headache tablet. And. more pain reliever than any

< tablet. Gives you safety you
! Anacin centrines that strength regular strength headache

with safety. $ tablet. Gives you safety you
Like aH leading headache expect with extra strength you

pain reliever recognized safe directions. (f
, Ertra Mrength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. Į

I

J

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

I BALZEKAS MOTOR’S '
į 4030 Archer Ave., Tel. VĮ 7-1515

; C Seniausias automobilių pardavėjas lietuviai . .
!!' 1. ■: .y v - - ■ ' ir _

į

.0' «

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už 53,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente »
Turime po kelias
RETAS KNYGAS

'8%

Savings and Loan

WITH RtPAYM^] 
TO FIT VQUR INCCMF

Compound^
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

CHICAGO, nxiNots aww
PSoom Virginia 7=77471

MM

Mutual FeoSral

2212 WEST CERMAK ROAD
Pxtm Kazaxacska*.

BOūRSt Mon.Tu6.Fri.9-4 Thur.9-3 Sat. SJ»1

SERVING CHICRGOriiD SUBURBS SINCE 1965

, NAuii^a^
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DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS: ’

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:

NAUJIENOS

i

/

$6.00

1739 S. Halšted St, Chicago, IL 60608

----------KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. A KISS IN TH B SARK. PUofiti&q Ir Intymhj i
iymi, paimti Ii gyvenimo. Lengvaa ftiliua. gyva kalba, tranai tflelfta' 
pkL Kaina |2J0.

Dr. Joana A. KanČIut, HISTORY OF LITHUANIA. Iletovoa tetectjtt 
antranki nuo pat eemjjn amfin Iki pokario aetti. Vidutinio formato, 14J 
mL, kainuoja 13.00.

Dr. Jmsm B. Kanfloa, VYTAUTAS THB QRBAT. literiniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valftyoea ir kaimyno isterija 
Ill pal. Kaina SS.00. Kietai* vlriellala M.00.

Dauguma knygų yra tinkamoa dovanot Ivairiomia profomla. Jaa ii 
dtaa knygai galima latigyti atcllankiua 1 Naujienai arba atiiuntua čeki v 
oinlgtne perlaidą

nuotyki*

t I 
t t

kltaa knygai galinu idgyti ttdlanklui 1 Naujienai arba atiiuntw ėekl v

NAUJIENOS
17If BotUi HalatW StrwC Ctoe*«r* Ib *•«•»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIIMOSi QALIK.A O A UTĮ Nf PAPRASTAI (DOMIUS •YDYTO- 

JO, VISUOMBNiS VBIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMIMIMŪI
Dr. A. J. 9vmm — MINTYS IR DARBAI, 2» p«L, UefianAtu 190B 

tnetrj įvykiu*, Jablonaklc ir Totoraičio jaunu dienai tt auti 
rtptalaaa.--- -- ------------------------------------ --- ----- CLSR

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

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II daUs.

Minkšti viršeliai___ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ----- -------------------- $15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__ J10.00

B

1
I1ii

I' 11
I

w

Or. A. J. Ovm»r — DANTYS, jtj prletlftr*. rreikata tr eroto 
Kietu* rlrięUala, vietoje M.00 <5>b«r tik __ _____
KlnLitai* vtrtelialf tik _ 

Or. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS tMONf S.
KeUonė* pe Kuropą JrpOdfi*!. Dabar tik ______ :

rMaekyti e«I*a, 6»*r| arba wmwwv arAert, e*-W

rrMtodlrM lilrl

NAUJIENOS,
17S1 Sa. HALSTID ST. CHICAGO. DLL. MISI

_____Į ĮĮiima iH ,-,7———^^—^——————— ——— „r?—HIIIIIWnr-._-. - ;   ..    - r .. -... I____________ -  

KLM

tr_»a

I f

I

d
Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto Klaidom i.

I „ MĄUJISMIM, C«JCĄ»C B, Friday, October 19, 1979
s
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MŪSŲ SPAUDOJE
i

OKUPANTAS NAUDOJA ALKOHOLĮ 
’i TAUTOS GENOCIDUI

Vėl 1 ęluyius ir Lietuvą už
puolė pabaisa, kurią vysk. M. 
Valančius buvo nugalėjęs. Jei 

s administracija 
c-i ą laikė vals- 
nildvmu. 

vald ’ 
du’. Juk okupantas! 
.’.ą padu, y Ii alkoho- 
7u veltui okup. Lie- reikia laikyti dr. Joną Adoma- 

dėl v čių, siūlantį, kaip ir vysk. Va-

c a R i;

Q

ittvns

■ ido

’nė
geno?;

Geria todėl, kad tai esą malo
nu, kad taurelė nuraminanti 
nervus, kad reikią prasiblaškyti. 
Ir pagaliau todėl, kad nemato 
čia nieko baisaus — daugelis iš
geria. ir nieko, pagimdo ir iš

alkoholio SO-1 maždaug unciją 
per valandą).

Maži alkoholio kiekiai veikia 
s k a t inančiai.
linksmesnį ir prieinamesnį, nu
traukia įgrįsusių minčių eigą. 
Bet jau keletas uncijų alkoholio 
sumažina asmens pajėgumą at
likti aritmetikos veiksmus,; atsi
minti, galvoj ir mokytis. Didės-

tai ko
jį naudoja I augina vaikus..

Ryškiausiu kovotoju prieš al
koholį ir alkoholizmą išeivijoje

Ižio spauda
»bohzmo paskelbė 

ną pavojaus signalą SOS.
ncio alk

r1 BSrJUOZAS ŽEMAITIS

Realybė ar mitas?

•f
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padaro žmogų 3
fe

;• ui * i
F

nis gėr'mas veda prie perdėto 
šnekumo, triukšmingo elgeąio ir 
kenkia pajėgumui spręstj.\ Di
džiųjų smegėnų dalies norma;
liai stabdantis-'veikimas laikinai 
sukliudomasj ir elgesys pasidaio

R.'*
K

(Tęsinys)

Kaip Maskva pildo savo pažadus arba jų pasirašy
tos sutartyse įsipareigojimus, bent mums lietuviams

Į nereikia aiškinti. Atrodo, kad nevienas amerikietis po- 
i litikas, arba pasaulio politinių įvykių kąmpentatorius
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Rasčiauskas keliauja į 78-tus
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IT’S AMAZING! Demonas, sklerozė ir Šv. Dvasia «

I t
Mano straipsnis apie popied įsidėmėti, kad aš niekur nekala 
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ir aukšto
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tininkai lipa į Everestą. Bandy
siu aukščiausią žemės vietą pa
siekti iš Tibeto. Sako, kad ten ir 
Everestas ne toks aukštas, nes 
Tibetas labai aukštai stovi. Iš 
Tibeto pusės, sako, Everestą 
lengviau pasiekti, kalnas 
toks status.

Tibeto Dalai Lama dabar sve
čiuojasi Amerikoje, tai aš ban
dysiu pamatyti, kaip jo sostas 
atrodo, jei manJLeis pamatyti.

Be to, norėčiau pamatyti Dan
gaus vartus, giliausias upes, se
niausius paminklus, senas kny
gas, kuriose sudėta visa kiniečių 
išmintis. Labiausiai man rūpės 
pamatyti, kaip kiniečiai gyve- 

kaip apsirengia ir kaip jie
ryžius augina.

^•7 ’7 1 — Kai grįšiu, tai savo įspū-apie Tasmaniją, šiandien isskn-1 . . y - . ., . . r
do i Kiniją savo 78-ųjų gimimo 
metinių paminėti. Septyniascte“ 
šimt penkių. metų sukaktį jis 
minėjo pačioje aukščiausioje 
Atlanto vietoje. Jis pasirinko 
galingiausią Concorde lėktuvą 
ir iš Washington© skrido į Pa- 

. ryžių. Lėktuvas-dvi valandas
šioje kelionėje kilo, o kai pasie-

žiu Joną Paulių I per klaidą ir
> buvo at-

bu ap e popiežiaus 
nors 

neviešpatauja^ bet tar-

Tai Evangelijos princi-

i delsimą Vienybėje
spausdintas 8.3.79. Vadinas, jau 
gerokai po jo mirties. Dėl to 
redaktorė man išreiškė apgailes
tavimą. Nors ir įvyko techniška 

j klaida, bet rašinio mintys, lie 
! č ančios žmogų ir bendrai po- 
j r>iež:u, turi nesenstančios vertės. 
I Protingas skaitytojas galėjo tuo-

I

žuralistas, taip pat puikiai mato ką Sovietai darbj’dr 
aiškiai žino, kad ta imperija, siekdama pasaulinės dik- 
tatūros betkokias jų pavartotas priemones visada: pa-

nūsakoiha
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’ teisina, čia mėginsiu pacituoti keletą ąmėrikiečiiĮ’špau- 
dos pasisakymų, kur aiškiai i—f r

primityviškesnis? Toliau geriant. Į įė’-" 
įvyksta savęs pervertinimas, 
nuotaikos pasikeitimas, pereji- 

. mas nuo triukšmingo linksmu
mo į nusimįinimą (“girto ašas 
ros”), atsiraęda agresyvumas ir 
palinkimas beprasmiškaijuok-

iančius. visišką abstinenciją. Dėl 
*o susilaukia kritikos iš nuosai- 
kių gėrėjų, prisilaikančių nepri
klausomoje Lietuvoje reikalau-

v.suo
Tėviškės Žiburių 35 nr. Algi

mantas
tuo reikalu“ taip rašo:

‘‘L ūdma, de;a, 
ma blogybė — itin paplitęs, kas
dienybės dalimi tapęs svaigini- J. Str., surinkęs apie alkoholį ir 
masis. Kartu su tuo (ar be jo) j jo vartojimą keleto autorių nuo- resnė, judesiai nerangūs, Rol

savo skilties pabaigoje- z « - t

jamų gėrimo taisyklių: laiko, 
visiems žino-1 saiko ir vietos. ,

Atrodo, tokio požiūrio laikosi

eina :r dideks skyrybų nuošim
tis. gausūs abortai, didėjantis 
lytinis palaidumas, gal tik kiek 
prilaikomas paprasčiausio fakto, 
kad gimimo kontrolės priemonės 
dar nėra taip paplitusios, kaip 
Vakaruose, t

Doriems
labiausiai rūpi alkoholinių gė-

tautiečiams krašte

tis. Eisena pasidaro vis netik-

ir jas paskelbęs Tėviškės! pagaliau prakandama sąmonė.
• u'Dv»Alz7li A/Torlin yt vlymyt t alLmfeinlis

mones ir
Žiburių 36 nr. “Broleli, negerk į 
trečios" straipsniu.

Medic'niškai žiūrini, alkoholis 
yra nuodas.. Jau silpną.-ąpsvai-

“Alkoholis yra išgaruojąs, be-J girną nuo alkoholio. gąjLirp.a-Uk
-palvis skystis, su eteriniu kva- kyti apsinuodijimu. Praktiškai 1
pu., gaunamas fermentuojant apsinuodijimas -alkoholiu įvyks- 
cukrų turintį skystį. Etilįs yra J ta sunkia s apsvaigimo atvejais 
visuose 
muose.

pu.; gaunamas

alkoholiniuose gėri-i?
[ (alkoholizmas). Vyras, sveriant 
Į tis 70 kg, suvartojęs 70 g alko?

- ‘ ; ■ i . '
gėsi po SALT I sutarties pasirašyiųo, 

“Alės vienšališkai J] 
mas ir reikalavimas

____^7 * t j ‘ ; 'f 1 
patikėjome,į kaęfi mįsų patsisąk^-.. ... fOfl 

sustabdyti- visokių sunkiųjų aake-
tų (heavy missilesŲ^minimą, bufe n?
end on T1 v»n otn n 4- o i va n on l-oi Y U™šiai suprastas, bet taip neatsitiko^ Sovietai j užuot inįęįb 
sų nuoširdžius pasiūlymus rimtai apsvarstę, tuoj pat 
pastatė, milžiniška raketa SS-19, kuri buvo Pusantro .. 
karto didesnė už įau seniau turias ICMB raketas.už jau seniau turias ICMB rakętas.
Pagal 1972 metų ABM sutartį, mes patikėjome, kad bus'

rimų tiesiog besaikis vartojimas . Alkoholizmas yrą didelė vie- 
tiek vyrų,, tiek moterų tarpe, 
tiek jaunuomenės eilėse. Kaikas 

ir sąmoningą
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Vladas Rasčiauskas

Keliautojas Vladas Rasčiaus- na.

* ' ‘ • *

; atsisakyta nuo antibalistinių raketų (antiballistic-mis-i i 
siles) statybos, o rusai. visai nekreipdami 'dėmesio į' jų-J

tame . įžiūri lyg 
augštųjų valdančiųjų sluogsnių 
politiką, . skatinančią girtavimą. 
Kaįkas svaiginimąsi ten laiko 
visos tautos priešu. nr. 1. syąr- 
besn.iu_n.et_ir._Į4Ž-S0vietinimą ar 
rusinimą.’’ .

:a sveikatos problema, saikingas 
gėrimas — ne. Nesaikingas gė
rimas yra problema, vedanti j 
alkohoVzmą. 95% 
menu neturi problemų.

Alkoholio veikimas yra anęs- 
sukeliantis centrinės

geriančių as-

tezinis^— __.r__
nervų sistemos paralyžių :_gerkj mas. 

gerk j 4 r •

velionį, o ne dabartinį popiežių. 
~ , su Dirvos bendradarbiu
“vm-1. bijančiu pasirašyti, įvyko 
kitaip. Reikale įveltas, demonas, 

j sklerozė ir šv. Dvasia.
Kad visame mano straipsnyje 

j kalbu apie popiežių Joną Pau- 
| lių I, o ne dabart.inį popiežių. 
Į galėjo nesuprasti tik žmogus, 
i kankinamas smegenų sklerozės 
Į arba sukvailintas demoniškos 

Įtakos. Sveikai galvojąs papras
tas reporteris būtų tik pasijuo
kęs iš laikraščio klaidos, o ne iš 
autoriaus. O tų klaidų eibės pas 
visus. Reporteris “vm” teigia, 

• j kad demonas mane sumaišęs,

į Deja,

ių I, o ne dabartinį popiežių. Sv.
kas, dar nebaigęs savo įspūdžių

mą. Dvasiškis, 
rango, 
nauja. 

pas!
Rašiau, kad demonas nesnau

džia. Manau, nesu suklydęs. Jo 
auka ne aš, bet nedrįstas veidą 
parodyti “vm". Tačiau jo atve 
ju nesnaudė nei šv. Dvasia. Ji

jau suprasti, kad kalbama apie pašnibždėjo p kto kritiko pasą- 
monei. kad straipsnis tikrai skir
tas Jonui Pauliui I-jam. Neiš
kentęs gale straipsnio pridūrė: 
“O gal tas straipsnis iš tikro bu
vo skirtas Jonui Pauliui I-jam, 
tač’au tik dabar pasirodė? Be 
demono nesuseksi”. Galima ci
niškai juoktis, tačiau, su
Dvasia esant kontakte, sąmonė 
būtu daug blaivesnė.

Atrodo, kad Dirvos redakcija 
apsidžiaugė “vm” straipsneliu: 
crie antraštės padėjo didelį 
juodą kvadratą ir mano atsiųstą 
paaiškinamą straipsni nesiteikė 
atspausdinti. Tas kvadratas — 
simbolis juodos dėmės Dirvos 
rimtume. Straipsnis tilpo š. m. 
rugs. 6 d. laidoje. Pavadintas “Iš 
kitos pusės”.

Draugo “Spygliai” 10.6.79 ci
tavo visą “vm’’ straipsnelį su 
antrašte “Demono auka”. Nepa
žymėtas nei autorius. Nėra nei 
komentarų. Niekas nėra laisvas 
nuo demono įtakos. Tik aš. bent 
-šttro-afvejuT-nebuvau jam durų 
atidaręs į savo mąstymo sritį. 

, Jas demonui atidarė “vm”, spe
cialistas manipuliuoti svetimo
mis mintimis.

Kazimieras Baltrukonis

džiais su Jumis pasidalysiu, — 
tarė Rasčiauskas. kai paspau- 
dėm ranką ilgon kelionėn.

I 
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FILU fi <F95POOM ’ "pačių pasirašytos sutarties nuostatus, ' padarė apie : 16 :
________x . ii 1 i T-k i ' r* •' •v-'l i , u

Imi mūsų 'pasitikėjimąJ,-per’laiką^ pradėjo. statyti, spę 
cialius povandeninius laivus,' iš kurių, nors ?jiems lin-par 
sinėrus, būtų galima paleisti' bet kokios ' inišies;skren- • ■ ■

naujų tos.raketos, bandžių. Be to, ’ Šoyietąi, išhaųdpda
.li I
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POPIEŽIUS CHICAGOJE
Didelis įvykis Čikagoje buvo 

popiežiaus Jono Pauliaus II at
silankymas, kurį po JAV lydėjo 
vyskupas Marcinkus ir prelatas 
Bačkis^----------- —

Lietuviai buvo sudarę specia
lų komitetą, kuris kvietė tautie
čius rinktis prie 68-tos gatvės ir 
Kalifornijos^ kur popiežius tu-

— Prezidentas Carteris pata
rė čikagiečiams' kreiptis į teis
mą, jeigu kitaip negali susitarti ,

Prisikėlė iš numirusių
ginti! Kažkaip tai ir tie, kuriuos dėl juodžiu vežiojimo į kitu kai- I Pasinn^ savo auka, nes as ne-

__  J c . Vl'rtac* Iznri rioAo vti V->Z-X i c«

a ‘
holio (pvz-.. 10 stiklų alaus ar 8 
degtinės) turės -alkoholio k-rau- 
juje maždaug 1 promilę..- Alko
holio koncentracija 4-5 promilių 
gali privesti prie mirties, kai gy-

pąrąly^ųojaipa, ( sustoja

' ^ '"vahsiiiį aliejų-1 arba grietinėlę
Klaidingai manoma, kad alko- 

ir apsaugo nuo šalčio.

vybiškaį syarbi centrinė t nervų 
sistemą.]
kvėpavimas bei širdies ’ plą^į-

nukankamai ir užmigsi 
Lietuvos kompartija pripažįs- perdaug nenubust

ta alkoholizmo faktą, bet jį pa- Alkoholis nėra tiesiogiai žąlin- 
teisina ir toliau vykdo. “ visa- 
sąjunginės", tikrumoje Rusijos 
kompartijos nuostatus alkoho- 
liu žudyti tautą. Ji rugpiūčio 
19 d. savo organe /’Tiesoje'! tū-! 

Teresės Pažūsienės vardu
taip rašo: .... : augščiausia alkoholio. Jsoncęntra-1 šilumos .j ausmą<^rkelia^ec
—->Qepa moterys ^primityviai1 ....... --—r__ ,—
žiūrinčios i gyvenimą, neturim j 
čios jokių dvasinių interesų. Ge
ria prasilavinusios., norinčios 
pasirbcyti laisvos. ‘ “be * jokių- 
pretgru", 
n h

los

. primityviai

į-r'

gas širdžiai ir kraujo- apytakai 
t—- gali būti net naudingas,. Ge-

holiš šildo ir
Iš 1*

•.kraujo indai ^odbję^’ 
geriau ;

I®
ui Vienas tautietis, gavęs Stepo 

Paulausko prisiminimų knygutę 
“Gyvenimo Kelias-’, rašo: “Gai
la, kad nepažymėjote pačioje 
pradžioje, kad buvot miręs ir 
prisikėlėte iš numirusių. Steng
siuos. Jums tai priminti. Į Tel-

rėjo pravažiuoti ir kur yra Lie- sius papuoliau tą dieną, kai lai- 
dojo Rainių miškelio kankinius.
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Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveiksiu galeriją

>iF i

H.liąų miegoti apie 8 valandas.
Eai:'kurie žmonės, norėdami 

išvengti pasigėrimo, geria pro- _ . . J • _ . . . • —

prieš ° 7 gėrimą.: ‘ Paprasčiausias

i r? -'i p tikrųjų ’|I . . f

ąprūpinarrtaH !̂jįfįi^^|f-įfrp a

danti raketa. Tų laivų statybos, vietas jie t-adp' paslėbė, ' 1 
’- ■■ ■’■....................' ............. V ■' ....... •»’: b '■

.... Tai tik. maža - amerikiečių spaudos ištrauką.) . ’^iųp . , . .
kad musų žvalgybos lėktuvų . kąmerbs jų. nėšuraištų.

. i j j žinąs, kad dabartinis popiežius

Kai žmogaus galva įkaista

asmeniškai palietė mūsų Tau- mynysčių mokyklas, 
tos genocidas, ir tie užliūliuoti 
(arba užsiliūliavę) pseudo - ger
būviu, užmiršta apie svarbiau-' 
šią gyvenimo tikslą, būtent: . 
laisvę ir teisybę. O Gedvilą ne- ■ 
turėjo- teisės nežinoti, kam jis 
tarnauja ir kam parduoda savo

-kė aukščiausią : padangių vietą, 
•tai pradėjo pamažu4- leištTs. Ke^

j yra Jonas Paulius II.
__ ______ :_ __ .z_ ___ ____ ■— :

Kodėl kai kurie žmonės tam
pa chroniškais alkoholikais, per- 
žengdami pramoginio j gėrime 
ribą? Nėra galutinio atsakymo., i 

’ bet psiėhiatrinės štūdijbs įneša 
ual-i 

koholikas jaučiasi nesaugiai. Jis 
’ kenčia- nuoJ skausmingų,- giliai- 
esančių'■ nesąmoningų vidaus

1

reikalu, tiek praeitį, tiek ir dabar, .prirašyta gana daugj
3 lionė iš Washihgtono į Paryžių 

už/ruko pusketvirtos valandos.
*4 . * - - -_ - L- - 4 . - * 1

Pačioje aukščiausioje lėktuvo 
• iškilimo vietoje-jis', kartu su vi
sais Concorde keleiviais, pakėlė 
šampano taurę iri; paspaudė ke^ 
leiviams ranką. Pats lėktuvo ka
pitonas sveikino Raščiauską už

— Rochesterio, N. Y., namų: nuo meilės, jis nemato tikros 
savininkams miesto meras pa- j realybės. Kai ji įkaista laikraš-

ž j jomis sudominti skaitytojus, jis 
j ne tik nemato realybės, bet klai- 

' dina visuomenę fantazijos--bum
bulais. Tatai jau tikrai demo
niškos galios apraiška.

Dirvos reporteris “vm” rašo, 
kad aš pristatęs Joną Paulių I 
“kaip dar viešpataujantį Šv. 
Petro Soste”. Tai demagogiškas 

- teigimas, mano-minčių -iškraipy
mas! Šėtonas greičiausiai kvato- 
ja iš suglumintos galvos. Reikia

ir bus dar rašoma, siūloma, ‘patariama, ir mokoma. Ne- 
žiūrint visokįųugalimų netikėsimų/ kitokjį.oų pp

f lite

/i-J
C-

tarė įsigyti gerus kastuvus snie- Į tininkui, pasišovusiam sensaci- 
gui kasti.

I

žiūrint
turinio .SALT. IĮ sutartis, reik, manyti .yistiek bus pa 
tvirtinta Po rusiško gizelio F-idel->€aStro: visai nesenia 
Amerikos žemės ■ aplankymo,-’uk> jo d-vięjų;Valandų ’ TauL

ib' i^'a^ėįk&Įa- 
,vimo, kad'ta biurokratinė:ir buržuazinį.yaĮš^hę/.

tuvių Plaza, Šv. Kryžiaus ligo- 
ninė, Marijos aukštesnioji mo- 
kykla... Tas miesto rajonas 
skaitomas Čikagos lietuvių cent
ru. Nustatytu laiku prisirinko 
tikrai nemažai tautiečių. Daug 
uniformuotų šaulių su vėliavo
mis ir moterų tautiniais rūbais. 
Skersai Kalifornijos gatvės, kur 
popiežius pravažiavo, buvo už- 
rašas,-sveikinantis popiežių, bet 
motorkada pravažiavo nė- ne
stabtelėjusi. Lietuvių nusivyli
mą kiek sumažino, kai vėliau, 
laikydamas pamaldas Grant 
Parke, tarp kitų kalbų popiežius 
prabilo (sako, prel. Bačkio dė
ka) ir gražiai lietuviškai: “Ma
no nuoširdus sveikinimas Ame-

- Aftžiūrėjęs-didesnius—Kinijos Į-rikos^ lietuviams: Eikite ištikimi- 
Kristui, bažnyčiai. Branginkite kad daugiau mūsiškių turėtų 
kilnias tautos tradicijas. Teglo-' drąsos ją, tą teisybę, skelbti ir lį sužeidė, 
boja Jus Dievo Motina Marija. — 
Garbė Jėzui Kristui.” S

Kur tik popiežius važinėjo po p| 
JAV, visur buvo sutinkamas en-1! j 
tuziastiškai nusiteikusios dide- Į iįį 
lės žmonių Trlinios. I (
______ S. Paulauskas ii!

1
i ■Sužinojau, kad. jų tarpe palai- kraštą. Jei darė klaidą, būda-probįernos spWhdiinas žinoti7 šiek~tiek7-šviesos. Paprastai 

kaip-gerti ir kada sustoti. 1 r- ■’ :
AĮkišj' sbturhasį nuovargis, 

jaustniriiš- neramumas ir kitos
kūno - 'dvasios - sąlygos *' gali pa-

Alkišl

riant didžiausias kepenų prie-{ todėl sušyla.tTNors^šąTci'
’ ' ? ~rv±

oda dėl išgentp: alfe^eĮio^yr^'
,....... ...._. ......

ęp Į vartoja ; Į^ngyus vynus ir.
Į v - 1 - -1 ’ - - D- Y^ _ z---------------- _I^..\

mas jaunas ir tikėdamas į ilga- ■ 
nosių paleistą melo burbulą apie ; 
liaudies rojų, tai vėliau, būda-Į 
mas’ jau sąmoningas, nes paty
ręs, neturėjo teisės tęsti purvinai .

dojo Petrą Cipkų, Bagdoną ir 
Paulauską. Jūsų ir Bagdono ne
pažinojau, bet Čipkus, a.a. Vla
do draugas, kartu komendantū
roje tarnavo. Važiuojant pir
mam sunkvežimiui į Kauną, 
radau tris ponias, tos'pačios, ku
rios palaidojo savo vyrus, gavu- 
sios—žinią, kad jų vyrai buvo 
Kauno kalėjime. Jūsų žmona 
laukė paskutinėse dienose. Buvo 
baimės, kad pakelyje nepagim
dytų. Ačiū Dievui, viskas lai
mingai baigėsi.”

Kita tautietė iš Arizonos ra
šo: “Knygutę perskaitėme vienu 
ūpu! Maloniai nustebino mus

ENERGY 
WISE

tų Sąjungoje-' rėkavihio, Artferikos; kbllėjiibj" i^iįeįk&Įžri 
jvimo, kad'tų biurokratinė1 ir buržuazinį.yąlšįylSę* 
ginklus gaminus, penėtų viso'.pasaulįft>įi^gįpiu^f-ap.sį-.

' - ----- - - - - -J ul.
kHmė-gali-siekti'vaikystę.rDaž-j klus gaminti žinomariiėribotaiš'kiekiais,• galiMtik-viė1- 
nai jie-apima' ilgai nuslopintą: na Rusijos- imperija rteisindamosf,r:'kad tiė ginklai biiš 

ųjykcio-4ausmą4ąrieš-tėvus,-ku- naudojami tik gynimuii ~Tivėčiojo Pasaulio ..valstybiiT 
r-ie apvylė, atmetė jį kaip vaiką.f: ■ >•' •' '• ”
Alkoholis: laikinai atpalaiduoja! = . . . ...... -
šį: baisų’ vidinį kaitės; mėsaugu-| tai- -^bginys,, apsileidęs ir apzeĮęsi žTusasp kurių, dido-r^i 
mo ir Nusivylimo -jausmą, taip, skaičių caristinė. Rusija buvo. privežusi į -'Lietuvį), -

konfliktų, nuo' kurių jam rei
šas yra maisto, trūkumas, ypač' kiant. kūnoiĄ,era(^ h<tkeis«! Mv^jautrumą alko- kalingai didesnis atsipalaidavi-Į 
-.Htam(nnR ol^h^mholiui.^ ■ mas.' šių: rieurotimų konfliktų J ^1

Tie, kurie jpėgsta gerti vyną,
ir. ma-

vitamino B. ___ __ _
, Geriant, kai pilvas tuščias, šiltesnė nei riormaJj^G-Kadahgi’

i

lęidėlius -ir .bętuijęiųs^jHeko ki^o negaiimajir laukti .dinį
11 " • j • • ..4 «■ į • • _. £.«*■*; ..Lt

laisvos.
emancipuotos arba

el^tualios, pranašesnes už
savo į bendraamžes? Geria vie-į dos/ty po 13 valandų 
nos. *geria kartu

l

I

' c.!ją;kiųuįųje pasiękĮa^^y^vu-į toriai odoje,- a£sij?andą girnos j žais kiekiais? Kai vynas daugįau- 
j šūnę po valandos; ši koncęntra-J, jausmas.; _ * p5** j sįa geęįa^ąs. SjU^uiaistu^.alko.hp-
cija'pasiekiama vėliau, jei ge-j Brotin^i-.vartiiįaĮĮt^^ikįholi-I lio $ręį)ięjm-jet^ pasitaiko.( 
narna įr valgojnay . ; i nį^'gėrimą su.4ųaiS^if. rfŠhde-j Degtine -,j(whisky) su soda

■ ' žmogus, sveriantis "?0 kg. vi- niū, galima jaus-J (“highballs") ir kiti alkoholi-
, 4" , „ , .-"1. „ . . Xr.1. i Ji 1. . v. _  2 2   2 2 1   2.2''' .2 17^2^^ .2 ’ T—, _ .2 - . 4 - » . • v - ■ ' 2 2dutiniškąi. išskiria- iš-savo kūno m| ir išvengti' pa^ig^n^ Pagi-

L

jaus-Į (“highballs") ir kiti alkoholi-

ricĮĮn išvengti, yįėiki^. t^amai
i —+..^1

i

k

I 
i *

f '»tai, kad jis pasirinko Concorde 
75 mėtų sukakčiai paminėti.
: Savo 78 metų sukakčiai pami
nėti jis šiandien ryte .išskrido 
į Kiniją.- Paklausėme, kodėl jis 
važiuoja į Kiniją, tai jis taip 

—atsakė:----- ——---------------------
— Visą pasaulį kelis kartus 

atskridau, bet Kinijoje nebuvau. 
.Dabar man davė leidimą Kiniją 
aplankyti. Iki šio meto -mažai 

, kas į Kiniją koją įkeldavo, o da
bar amerikiečiams jau leidžia, 

nutariau pasinaudoti

-----Malaizijos teisėjas -nuteisė 
visam amžiui kalėti amerikietį, 
pardavinėjusi narkotikus._______

1
Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening med, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Bom Loeori t

tdarbą ir jam vadovauti. Nebuvo Į 
jis nei švelnus, nei taurus, ge
ras bei teisingas.. Buvo išdavi-

- kas. Sunku patikėti, jog buvo 
jaunystėje geresnis”.

Knygutė “Gyvenimo Kelias' 
gaunama Naujienose. Kaina $2.

-------

S L /

■' . 77 : - 3 i V ; j ? J. < 3 Z- ’ L? J O Č 2 / C * *' U /
.atstovai ėjo is proto, kai panašus, jį.purliqk^^(burĮiokąs k

(i

nai jie-apima' ilgai nuslopintą: na Rusijos- imperija’ 'teisindamosT/;kad tiė Rinktai biiš

ri e apvylė, atmetė jį kaip vaiką.

^šį. :baisurvidinį kaltėspTiėsaugu-| tai,tinginys,, apsileidęs - ir apžėįęsi/Tųsasp kurių dido
J A Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI 
DUMYNAI

kad;alkoholikas vis daugiau ir rusiškas gizelis Castro'pažadėjo juos apginti nuo anie-niai gėrimai ypač-pavojingi,-kai 
skilvis tupiąs. Kai kuriu nepa-

Eddaugiau vartoja alkoholį, nes ;
savį3”reikalą. pate nuo bė taūtų?nepėfšėniausiarissiyad^5mšių ''is

rikietiškų imperialistų. Atrodo, t kad"šfd pašątflK>WsS^;
; kolonializmo ir,

- .. - f - ” .j*

sukūrusių, savo nepriklausomas valstybes, .panoro naujos
[Jd___ _____

?

*s

100 gramų skysčio po 5 Viralam
L*'1 

su vyrais... mų (sveikos kepenys sunaikina> lėtai gertų'g^usiai.i

’£7-1 Fš

1

IX

94 C ’ v

niėįi. 30 d.
'9^ '4-

300 gra- išdėstyti? pra^kiestusTA gedimus, -geidaujamų,. 'pasekmių galima
___■ i • 7-* • __ * •v*'*-'*~ *■ t n.: . » : 1 • /.i4 V'4. ■ J- • - i’--
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Oi Ine woman
who! at the heart of 

er family^ finances.g IS

s*- r>.

išvengtį^Juojau'- !yaigąn.t
rimdrt^ '* -

Kai asmuo labai’nori alkqho< lietuviams’ abiejose

PQ ge-

geležinės 
Reikia kaip 

nesaUgaus"“^rimb^ nors jUben't 'pažabotų'''“^’
----------- '■--------------------f U5 y-‘

)
tai aš 
proga.

.i-
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HI You can’t afford to be wrong. 

the family budget, you’re"
Because if you’re in charge of 
the famihc budget, you Ye ‘ 
soaking decisions about the
4.U.VUU.Cy
* And that’s where U.S.

Bonds come in. Buy

jneoiifįge your husband to 
ign upror the Payroll Sav- 
_igs Plan where he works.
That way, while you're

— penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E Bond* pny 6^ intpr^ri. when held to * 
maturity of 5 years (454% the 6rst yeark* 
Bond* are repi.ic^d if In«t. or Ji 
When needed, they can be cnahed at year 
bmt.-lMere«R. not «ub?ect' to <Macc 1mA

I
I

1

a more secure future for your 

U.S. Savings Bonds. For

future, too.

Savin:

EB

< J

A p ** m^".e
Mtf CenMk

Vf L>i* >

I inAnierica*
Join tbePąj raU Savings Flaw

Savings Bonds come m. buy 
therh Through your bank. Or 
eneoufsge your husband to 
sign unior the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
-meeting the day-to-day-ex—

199 few 
p
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S
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I

liniq gėrimo, nustatyti ribą tarp I uždangos pusėse.
sau^aūš" ir"Tnešąų^us^pnmo' nors' jč"bent pąžs 
yra ląbai sunku.
—ILiLu.J v- - ■ ---- -— ■ "I

'y ?rr-i ' •'■A t -j

24merikos Lietuvių Tarybos iždininko
i A# * Vj-‘

Juozo Skorubsko pranešimas'
:'J,aiko(arpisi nucrlsW n£ spalio-mėn. T d. Irgi 1979" m. rugsėjo

KĄSC^S BA LANtM.spalio

Fą^,mos
^5K?21.05
< 1,470.59
fb ’774.67 ",
|<, 4)83.12.
510,542.77
rf4,942.10

6,982.98
^9,704.84 ~
? į 2,354.87

-1.761.02
:'U,Q56.30

į.<5,5!Į5.Hli
S7L3!)2^7?

Ui’.'’., 3.-

3

i M
' yi

i i

iii

t

niėn. 1 d.

• -‘spalio 
lapkričio 
gruodžio • 

'/ sausio
' vasario’ 

kdyo 
balandžio

• gefeužės
- birželio *’ 

liepos
:..riigj)iūčio r 

“’^Vligsėj'o
/♦Xi

- -! • . -

t Bus daugiau)' "

— Kalifornijos žemės drebė
jimo metu supleišėjo Slidokas 

Tamstos-atvirumas-teisybėje^-O, Į namų^-^skaičius. Supleišėjusių 
namų plytos ir cementas dauge-

_____ • FANNIE MAY S AL-
• KOSMETIKOS REIKMENYS 

------------- AtdaraFŠiokiadieniais-nuū^-—--
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

ai'ž- bm
Ii*

j ^tj-

-ilk Iii --------*.

K.-Petrokaitis j 1 Sinkhl ganjMįno ;fąbri^įiš, įirr§Jko' 
_ * ūkio darbams \atlikti ir: . , 
•' minti.. Jos kariškų .ginklų, pilną visose pą^

šaulio vietovėse, o JAV- parduoda
: ląikin kreditan) pačiomis pigiausiomis ’ kainomis. Im

periją, kuri turi tiesiog beribius: dėrlmg^"fėmės pįp-

busią..; .i --,.-,-; - ich.uųi ■ i vsibęSK- g m 
—- Sovietų Sąjunga,- sūvatiusi- daboję šąrtį

ūkio darbams atlikti ir , ųkis.Ąiems..; ^jęikirięnĮipjS

rgų, nepajė^a^tb; ^si^aįmntrpą

$3%379.43

Išlaidos
$ 8,-(M4.63 

2,<1X0.88 
2,946.
4,973.25 
7,58X65 ’ 
3.731.27 
3,894.68^

'-4,573.42 
3,043.17 
4,797.79 A 
4,867.62 
5.206.12

• $57-,242.97 "

t • 
; ri.-rtt ------------ -------—lx. -2-^-* •-
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Jono 17:17

13 P^IK5XTiLTLESĄ.r.0lZIESA.IsLAISVINS JUS
I c i I ‘Jbbp 8:32 •■i '

*Š¥; RAŠTO
. NAUJASIS TESTAMENTAS

n IR PSALMAI
L8JWNY8 UETUVIV KALBA. ĮRIŠTAS 

». -z KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
r fRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

^^KAI^A j ’
ŲI;THu£vIANmMIN4STRIKS, IXOi Bex 32L

Oak III. 60454

r

I **

“ "t • fa? < X A -Se’
rH^iiliihifnitinImipninint^ilWi^irtAiiriidjiitnpilihnii'bfiiui^Utti1.7
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viešbučius, keliavimo■miestus, 
sąlygas, bandysiu gimtadienį

Upraleisti ... aukščiausioje__žemės
’ pietoje,. Everesto kalne. Buvau

:ušį ir daugybę vergų, nepajėgia.;jjati J jpasi^a^ntrpą- 
kankamai maisto, kad vergams. ra$įo„žmį- 
nėins nereikėtų-; stovėti
būtiniausio' nusipiidcti. Ar yrą kas. gŽe^jęs^Į^Adie
tai. kada nors būtų- pasiuntę v badau janti^įn^
bent kiek maisto* bet kad ginklų Jiė tėiį-^rjgj^'ę viens 

' OO T 1 Tt4"i T Tr» 4-r?,n Z\4-1 4rv». T»:r<«-.r. i   _ _ 1 • VrQ e.’r .v-Jtfa«r<
no Jr su šia pasaulinių teroristų 'perykiapAŽa^įS
kitą šaudyti ir- terorizuoti, tai visas pasaulis gerai ži- 

leklžia- jai. ro< sutartis, ir dar kokias
unis ginklus -1 ir žymiai didesniais 'kiekiįi^4=^^^®i
Amerika turi

k (Bus daugiau)

!
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PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegularty!

5

■toiR Mito 

see us for 
financing.

AT OUR 10W RATES

*

I
i

I

Įi

praleisti . aukščiausioje__ žemės
Į t» *— — —   1

i-aukščiausiose Atlanto padangė- 
Į.ise, o dabar būsiu aukščiausiame 
- krašte ir aukščiausiame kalne, 
i Savo laiku bųvau~Nepalyje, Kat-- 
įįhandu mieste; iš kur visi spor-

j l 
’1 For your headache ger

extra strength and safety, too.
Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as

More strength than any reg- directed. But Anacin gives you

i
1

with safety.
1 T" “ _ _____
• tablets, Asacm starts with a want. Read and follow label

ular headache tablet. And. more pain reliever than any

< tablet. Gives you safety you
! Anacin centrines that strength regular strength headache

with safety. $ tablet. Gives you safety you
Like aH leading headache expect with extra strength you

pain reliever recognized safe directions. (f
, Ertra Mrength with safety. That’s common sense. That’s Anacin. Į

I

J

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

I BALZEKAS MOTOR’S '
į 4030 Archer Ave., Tel. VĮ 7-1515

; C Seniausias automobilių pardavėjas lietuviai . .
!!' 1. ■: .y v - - ■ ' ir _

į

.0' «

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už 53,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente »
Turime po kelias
RETAS KNYGAS

'8%

Savings and Loan

WITH RtPAYM^] 
TO FIT VQUR INCCMF

Compound^
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

CHICAGO, nxiNots aww
PSoom Virginia 7=77471

MM

Mutual FeoSral

2212 WEST CERMAK ROAD
Pxtm Kazaxacska*.

BOūRSt Mon.Tu6.Fri.9-4 Thur.9-3 Sat. SJ»1

SERVING CHICRGOriiD SUBURBS SINCE 1965

, NAuii^a^
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DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS: ’

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:

NAUJIENOS

i

/

$6.00

1739 S. Halšted St, Chicago, IL 60608

----------KNYGOS ANGLŲ KALBA
i. A KISS IN TH B SARK. PUofiti&q Ir Intymhj i
iymi, paimti Ii gyvenimo. Lengvaa ftiliua. gyva kalba, tranai tflelfta' 
pkL Kaina |2J0.

Dr. Joana A. KanČIut, HISTORY OF LITHUANIA. Iletovoa tetectjtt 
antranki nuo pat eemjjn amfin Iki pokario aetti. Vidutinio formato, 14J 
mL, kainuoja 13.00.

Dr. Jmsm B. Kanfloa, VYTAUTAS THB QRBAT. literiniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valftyoea ir kaimyno isterija 
Ill pal. Kaina SS.00. Kietai* vlriellala M.00.

Dauguma knygų yra tinkamoa dovanot Ivairiomia profomla. Jaa ii 
dtaa knygai galima latigyti atcllankiua 1 Naujienai arba atiiuntua čeki v 
oinlgtne perlaidą

nuotyki*

t I 
t t

kltaa knygai galinu idgyti ttdlanklui 1 Naujienai arba atiiuntw ėekl v

NAUJIENOS
17If BotUi HalatW StrwC Ctoe*«r* Ib *•«•»

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIIMOSi QALIK.A O A UTĮ Nf PAPRASTAI (DOMIUS •YDYTO- 

JO, VISUOMBNiS VBIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMIMIMŪI
Dr. A. J. 9vmm — MINTYS IR DARBAI, 2» p«L, UefianAtu 190B 

tnetrj įvykiu*, Jablonaklc ir Totoraičio jaunu dienai tt auti 
rtptalaaa.--- -- ------------------------------------ --- ----- CLSR

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

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II daUs.

Minkšti viršeliai___ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ----- -------------------- $15.0d

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai__ J10.00

B

1
I1ii

I' 11
I

w

Or. A. J. Ovm»r — DANTYS, jtj prletlftr*. rreikata tr eroto 
Kietu* rlrięUala, vietoje M.00 <5>b«r tik __ _____
KlnLitai* vtrtelialf tik _ 

Or. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS tMONf S.
KeUonė* pe Kuropą JrpOdfi*!. Dabar tik ______ :

rMaekyti e«I*a, 6»*r| arba wmwwv arAert, e*-W

rrMtodlrM lilrl

NAUJIENOS,
17S1 Sa. HALSTID ST. CHICAGO. DLL. MISI

_____Į ĮĮiima iH ,-,7———^^—^——————— ——— „r?—HIIIIIWnr-._-. - ;   ..    - r .. -... I____________ -  

KLM

tr_»a
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I

d
Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto Klaidom i.

I „ MĄUJISMIM, C«JCĄ»C B, Friday, October 19, 1979
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TH1 LITHUANIAN DAILY NIW3

Naujų politikų grupelė, pasiryžusi paimti ALTą 
savo kontrolėn, net nedrįso oficialiai šio klausimo kel
ti. Keli narių pareiškimai, padaryti trumpoje konferen
cijos pradžioje, jiems aiškiai sakė, kad Amerikos lietu- 

D*iiy Exept Sunday by ih* Lithuanian Nv*i psb. ©•„ t*e.. viai ALTo ardyti neleis. Jo neišardė. Susidaro įspūdis,
I73> So. Hahwd itrt, chic*#*, hl Ttiaptetn* 4ii-4i8t . vargu jie ryšis šitą žingsnį žengti. Jeigu drįstų to- 

jkį žingsnį žengti, tai jie būtų visai lengvai suvaldyti.
oo i Iki šio meto ALTas nesiėmė jokių priemonių priešui su- 

3 9^oo1 valdyti. ALTas ntitarė gintis, neleisti priešui veržtis į 
lietuvių organizacijas ir ardyti jų vedamą darbą.

ALTO kongrese buvo gausus * ALTo ardytojų bū
rys. Bet parodytas pasiryžimas vieningai ginti organi
zacijos teises privers pagalvoti apie tolimesnį darbą. 
Lietuvių vienybės priešai pralaimėjo VLIKą. Jie taip 
pat pralaimėjo Amerikos Lietuvių Tarybą. Bandymas 
griauti iš vidaus juos įtikino, kad nėra jokio reikalo 
toliau bandyti paliesti ALTą. Organizatoriai žinojo, 
kad ALTas turės tiek daug gynėjų. Jie nesitikėjo tokio 
pasiryžimo ginti ALtą.

Koks bus sekantis žingsnis?
Mums atrodo, kad nereikia skubėti ir' reikalauti 

greito sprendimo. Kaip ALTo konferencijoje, taip ir 
kongrese įvyko kelios gana stiprios konfrontacijos. Abi 
pusės pamatė, kad yra slenkstis, kurio negalima per
žengti.

Vieniems paaiškėjo, kad ALTas, atlikęs tiek daug 
naudingų darbų, ne tik pavergtos Lietuvos laisvės ko
vai, bet ir patiems tremtiniams gelbėti nuo besiveržian
čio priešo, taip greitai nesitrauks į šalį ir kovos vado
vybės neperleis jokios patirties neturintiems ir net 
anglų kalbos nepramokusiems žmonėms. ALTas padėjo 
daug aukų, kad leistų taip lengvai jas su praeities dul
kėmis sumaišyti ir pabėgti.? Bet ALTas dirba naudin
gą ir apčiuopiamą kovos darbą, tai pramintais takais la
bai daug geros valios pas amerikiečius, pasiryžusius Pa
dėti pavergtiems lietuviams.

Antroji pusė taip pat nenorės taip lengvai nusileisti. 
Atvažiavo su labai dideliais A.L.R.K. Federacijos valdy
bos paruoštais planais, o išvažiavo labai tylomis. Jie pra
laimėjo, ir net neturėjo laiko apsvarstyti, kodėl pra- 
laimė j o;----------- - ----------- ——-—— ----------- --- —

Praeitą rudenį Chicagon atvažįavB Rauliriaitiš su- 
kviestiems frontininkų vadams pasakė, kad buvo padary- 
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Kaip naudoti savo galią
Niekam šiandien nepaslaPtis, kad Amerikos Lietu

vių Taryba yra galingiausioji Amerikos lietuvių orga
nizacija. ~Ji ne tik mokėjo sutelkti tokį didelį skaičių 
Amerikos lietuviškų organizacijų, bet ji parodė, kad 
pavojaus valandomis ALTas moka savo principus ginti 
ir pasikėsintojus pajėgia vieningai atstumti..

Nedidelė, bet veikli žiaurių politikų grupelė buvo 
pasiryžusi - paimti ALTo vadovybę ir iždą savo žinion, 
bet jiems nepavyko.. Amerikos Lietuvių Rbmos Katali
kų Federacijos vardu ALTo nariai reikalavo paklus
numo, jie buvo kontaktuoti ir jiems išaiškintos jų Pa
reigos, bet jie turėjo drąsos pasakyti, kad akiplėšiškų 
politikų jie neklausys. Kol padėtis paaiškės, tai jie ry
šis patys, tvarkyti visus organizacijos reikalus taip, 
kaip- jie supranta, bet neklausys naujai atsiradusių po
litikų. Ilgesnį laiką-Amerikdjė pagyvenę lietuviai įsi- 
tikino, kad demokratiniai principai yra naudingesni ne
tik organizacijai, bet ir valstybei. Kelios galvos yra Pro- j klaidos Hežastis išaiški tai hauj(ig klaidos gal būtų 
tingesnes, negu Viena. Inepaclarę. . " i 1

Suvažiavusieji ne tik patys apsigynė, bet ir pačią
organizaciją gražiai apgynė. Nereikėją piktų žodžių, Clevelande. Vieną klaidą galėjo pražiūrėti. Jie protingi 
kolojimų arba.grasinimų. Faktai ir logika buvo, geriau- žmonės. Antros klaidos, neištyrę priežasčių, jie negalės 
si-argumentai. Kai^oi-ganizacija- band.ė—■primesti savob.pTalėTšti. Jiė klausima svarstys ir padarys išvadas*.. Mums 

valią ir nuskriausti vieną ilgus metus ALTui. dirbusį atrodo, kad bus protingiausia leisti jiems šį klaūši&ą iš- 
dvasiškį, tai konferencija sukaupė savo jėgas ir paro
de, kad neleis vieningo organizacijos darbo ardyti. 
Vienbalsis sprendimas buvo toks netikėtas ir toks stip
rus, tartum mazgote tėkštas per veidą. Organizacijų va
dai gali prašyti derinti savo veiksmus, bet'jie neturi

Buvo padaryta klaida praeitą rudeni. Ji padaryta ir

nagrinėti ir Paskelbti savo nuomonę.. Kol jie tą pidirys; 
mes galime lukterėti. Tikėkime, kad ta nuomone Buš-hau- 
dinga visiems lietuviams. ,

teisės reikalauti visiško vergiškumo. Pasiryžimas bau
sti už nėpdklusnumą vadui padarė labai blogą Įspūdį. | 
Vieningas visų grupių pasisakymas privertė naujus po- ■ 
litikus grįžti Į savo kevalą ir daugiau nieko nebandyti.; 
ALTo atstovų vieningumas ir ryžtas gintis nuo įsibro-' 
vėlių, naujus ponaičius suvaldė. Jie net nesiryžo kelti 
šešių punktų, nes jautė, kad bus tiktai bereikalingas 
žmonių erzinimas, o naudos iš to nebus jokios

LIETI i VOS LAISVĖS VILT YS ŠIŲ LAIKU
TARPTAUTINĖJE RAIDOJE ~ y 

(Lietuvos gen. konsulo Aniceto Simuco referatas, skaitytas 
Amerikos Lietuvių Kongrese Clevelande 1979 rii: spalio 13 8’.)

1972 m. rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje, *-

kontinento pašonę — Kubą, prie balno prisirišę šuns galvą. bendrai Vakarų valstybes im 
Vien tik per pastaruosius pen- ir šluotą. Gelbėdamiesi nuo op- 
keris metus Rusijai pavyko ko- ričnikų daugelis rusų kuni- 
munizmui pavergti Pietų Viet- baikščią ir. bajorų tais laikais 
namą, Laosą, Angolą; Etiopiją bėgdavo į Lietuvą panašiai kaip 
ir Afganistaną. Į sovietinį, mai- dvidešimtame amžiuje perse- 
šą Klibos pagalba jau traukia- klojamieji bėga į laisvuosius 
mos "Nikaragua, EI Salvadoras, Vakarus.- -- 
Guatemala, Honduras ir Costa 
Rica.

Kame glūdi tokio tariamo so- I 
vielinės imperijos pasisekimo 
paslaptis? Apart brutalios prie
vartos ir teroro, nieko patrau
klaus
Vakarų valstybių nesioriėntavi- 
mas ir iš to plaukiantis nesibai-

i UCiiUIcLl V Ų VdlbLjDob 1111"

Iperializmu. Kai tik. J, Tautose 
iškeliamas dekolonizacijos klau
simas, tai sovietinės imperijos 
delegatai yra patys iškalbin
giausi. Rodos būtų-, natūralu, 
kad JAV-bių atstovai' tartų ru
sams: puiku, kad einate* uz'de- 

Suprantama, kad . šių laikų kolonizaciją, tąd ir pradėkime 
|Opričnikai, dabar vadinmai kė- 
1 gėbistais ir enkavedistais yra 
pritaikyti mūsų laikams, dau
giau išlavinti ir rafinuoti.

Į__ Sovietinės Rusijos valdovai
.... -> ; - .... griežtai įsitikinę ju totalitari-netun. Pirmoje eileje .■ . t ■ v ... .-nes santvarkos pranašumu ir

iiuo Lietuvos, Latvijos-ir Esti
jos dekol oniz avimo*. -1^.2

Nelaimei ? tokio atsikirtimo 
niekas iš" Vakarų pasaulio vadų 
iki šiol nepanaudojo. Matbfrfai 
vengiama pakeikti detantaiTeas 
eventualiai galėtų ntiveStf į'Šfel- 

absoliučiu neklaidingumti, ku- tojo karo grąžinimą, ko Vaka- 
... . . .... . , ris palaikomas ir stiprinamasgiantis nuolaidžiavimas, kas su- .. .. t • ..® ,. nesibaigiančiu Vakaru nuolai-daro nepaprastai palankias ple- ... . ~ , ......x. : . ;. džiuvimu. Sudaromas iliuzinistimosi sąlygas tokio totalitan- . .... , , . .. . .. ...... t---- "n , . , . jspudis, kad toji neklaidinganio tipo policinei valstybei kaip . J.. ■ . ... .. f . . ... TT .- ... r santvarka veda is pergales įsovietine imperija. Kaip visiems ... ..... , .. . . -.■ L- . n .. •• • pergale pakeliui 1 galutini lar -zmoma,—sovietine—Rusi 1 a ir jos • . r. ---------- ? °____f____. v, . <■: J.. mejinla:okupuoti krasjai valdomi ir. , ;

tvarkomi pagalba neribotą ga-! Lietuvių tautai, per amžius 
iią tųiniičioš specialios polici- kovojusiai prieš vokiečių “Drang 
jos, žinomos vardu. KGB, kuriai 
gal labiau tiktu Mafijos pava" 
dininiaš, .neš, tvarkosi .panašiais 

įr JtGB . (ankščiau (Seka,. t)GPŪ, 
-mv-eMt 7; “' 
slaptos . inštilūcįjos 
siapiomiš direktyvomis; Neri-, ihtito laikhiš 1422-jįį hietiį. Mel- 
bbia—šlaptošioš policijos gajia^hb šiitattimi. hiistatytbji, Lidtų- 
paremta 'valstybės sahtvąrka . vos-Vokietijos sieiia^ išsilaikė 
Rusijoje turi ilgą istoriją, p ra- nepasikeitusi per penkis, šipat- 
sidėjusią XVI-jam šimtmetyje bįečĮuš, bei .Lietuvos Riisijoš 
yaldant Jonui JV-jam (Žiauria- siena nuolht keitėsi iki ir j^atr 
jairi.) — tai “oprienina” su Lietuva .aštuonioliktojo Šinit- 

L“opričjiikų” aparatu. Anais lai- ■ mečio pabaigoje buvo Rusijos 
kais aklai carui paklusnūs ir iš- (Okupuota; Tad vokiškasis 
HkiniĮ.8pri^nik.Si; gerai ginklucf-?‘Drang nach Ošteti” tiilblaiikš: 
ti, gai8j8. nepaisyti valstybės įs-'ta prieš rusiškąjį veĮ-židiąSi nė^ 
tatymįj. Bės^iigiškai vykdą Jto'tik į vakarus, bet rytus; 
rio IV-jo valią ’ pavaldiniam!1 šiandien šbviŠtinė itnpbftja 
įbauginti jie dėvėjo juodą uni- peši varžo Jungtinėse Tautose

hach Ostėn” ir buvusiai liūdi- 
ninke Prūsų užkariavimo ir jų 

v______ išnaikiriiihS, yra susidaręs įspū-
pagnhdKis. .kaip Rafiją, taip dis, kad vokiečiai yra didžiausi 

*/ žlreo;lšOravČton(sšX ėtaoin ao 
? NKVD)—esmėje—^U>^^bO_^es.o.i:iąį._T^pLjtąiyp- 

♦*"8r’b- '■ ; jį. veikia ^KilJi Hi^ užmitstamė, kad Vy- 
Neri- ratilo* laikais 1422-jų metų. Mel-
.............. 'f \ v-'’- Iv t ‘X i.

(Tęsinys)

Šiandien rusiškoji meška jau lihę Europą. Afriką ir net vfe- —-y?~ >*.*” * *‘ *.*.<•. »..• r,-niii.it vVa £
yra įžengusi į Rytų ir Centra- ha leteną Įrėmusi į Amerikos formą, jodinėjo juodais arkliaiš ir pasaulyje altinti J -b s r

rai taip bijo. ,
i; i Akli | - - i - 
Bet kas yra. šaltasis karas ir

■detante ir kaip tai supranta,.-Va- I 
karų demokratijdš ir* Šoviau 
Sąjunga ? Vakarams 'dėiantė yra 
įtampos itieidimas. . tąrptauti- 
tiriiiiošė santykiuose,, bet Mas
kva į ją .žiūri kaip į vienos-kryp
ties gatvę, kuria drąsiau va
žiuojama skubant i pašąiflio do
minavimą. . Nežiūrint įvairiau
sių susitarimų iš 54askvoš-p il
sės šaltasis karas vedamas to
kiu pat tempu kaip ię visada. 
Kaip anksčiau taip ir dabar šo- * 
vielinė . imperija paskubintai 
ginkluojasi ir nepraleidžia nė 
vĮėhoš progos hėramūriiams 
kelti visose pasaulio* dalyse si
ųsdama. Į ten ginklus ir, trėni- I 
ruodahia terbnstiiš. Jęį.Vjkarų 
y^štybės. pries tai užsimerkia, | 
tai yra detante, Eet jei bahdb jį 
priėsihtiš, tai jaii šaltašiš karas. į

- 5 ~ • r •

(Bus Jaugiau)
... - - Q į

• Galingiausi^ traktorių * pa
gamino R.GV Le Tourneau, Inc., 
L'oh'k'žiė'^vyTe^žš:*Jiš*tyėrė 160 | 
tonii ir buvo l;260 žd&lio jėgų , 
galingiimd.

Dr. Kazio Šidlausko, Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininko, penkerių 

——metu darlto apžvalga- - - - - - - -
(Tąsa)

Prezidento rinkimų metais yra labai svar
bios abiejų partijų nacionalinių konvencijų su
daromos Platformos. Kaip ankstybesniais me
tais, taip ir šį kartą, respublikonų ir demokratų 
platformų komitetams buvo patiektas Amerikos 
Lietuvių Tarybos pareiškimas dėl Baltijos 
valstybių.

Vienas iš didžiausių įvykių, kurį ALT atliko 
1977 metais^ tai buvo bal. 27 d. liudijimas aukš
čiau minėtoje, JAV Kongreso įstaigoje, Europos 
Saugumo ir Kooperacijos Komosijoje. Dr.K. Bo
beliui teko liudyti visų trijų Baltijos valstybių 
vardu. Tas liudijimas buvo labai teigiamai pri
imtas ir jo rezultate Sen. Dole pažadėjo, kad jis 
iškels Baltijos valstybių klausimą Belgrado kon
ferencijoje. Dr. K. Bobelio patiektame komisijai 
nemorandume buvo įrodinėjama, kad pagal Hel
sinkio Akto principus, Baltijos tautoms turi bū
ti duodama laisvė, nes Helsinkio Akto Principai 
kaip tik to reikalauja.

Tą savo pažadą Sen. Dole išpildė jau po 37-

to ALT suvažiavimo, įvykusio 1877 m. spalio 8 lumo principas kaip tik paremia ligšioliflj ilga- 
d., kuomet tų metų lapkričio mėn. 25 d. vykstant mėtį JAV nusistatymą nepripažinti Baltijos val- 
Belgrado konferencijai Sen. Dole jos Plenumo po stybių anėkčijOS;

Šia proga noriu paminėti, kad vos trims sa
vaitėms praėjus nuo Helsinkio Baigiamojo Akto

sėdy iškėlė Baltijos tautų laisvės . klausi
mą, apie ką teks vėliau kiek daugiau paminėti.

pro šalį. ... . .
Valstybės.dėparlariieiitis4 J$77 įn. buvo su

šaukęs net tris politines konferencijas;; kuriose 
ALT atstovai dūlyva^t). Visos tos konferencijos į 
kaip tik ir sukosi apie Helsinkio Akt# ir artėjai!-

- Praėjus dviems metams nuo Hėlsinkio Akto-Ipasirašymo, ALT paskelbė savo to Akto ihter-
* pretačiją, kurioje buvB tarp kitų ir sekantys pa

reiškimai :
“Ateitis parodys tikrąją Helsinkio konteren 

ei jos reikšmę. Sovietų Sąjungšokupubtubsė kra
štuose ir visame pasauly siekia įrodyti, paskleis
ti savo interpretaciją,kad dabar Lietuvos okupa
cija jau yra visų pripažinta, kad reikalas baig
tas .. . ”

“Aišku, kad šitokia jų interpretacija nėata- 
tinka tiesai. Tai tik okupanto pastangos patei
sinti savo smurto veiksmus, juos legalizuoti;;.

“Mūsų pareiga Sovietų interpretaciją atme
sti kaip melą ir užtikrinti savo pavergtus tautie
čius, kad mes esame su jais, viską sekame, budime 
ir giname Lietuvos interesus.”

Tenka pastebėti, kad ALT buvo vienintelis 
veiksnys, kuris viešai ir oficialiai paskelbė Hel
sinkio konferencijos nutarimų interpretaciją ir 
davė sugestijas Amerikos lietuvių , visuomenei 
panaudoti mūsų veiklai naudingus Pasiūlytus, 
išplaukiančius iš Helsinkio konferencijos ndbsta- 
tų. VLIKas šiuo klausimu nepasisakė, o JAv LB 
pasisakymas dėl kai kurių straipsnių buvo visai

pasirašymo, praėjo aiškėti oficiali JAV interpre
tacija dėl to Akto nuostatų, kiek jis liečia Balti
jos valstybių padėtį. Taip 1977 m. riigp. 15 d. Vai 
stybės departamento ofeialioj komunikacijoj bu- 

padarytos sekantis pareiškimas:
“The U. S. has made it clear that the 

Helsinki Conference on Security and Coope
ration in Europe has not altered our policy 
of not recognizing the forcible incorporation 
of the Baltic States into the Soviet Union. In 
fact the principle on territorial integrity ex
cludes the acquisition of territbries by force 
or threat of force. It states tHat no acquisi
tion contrary to international law can be re
garded as legal.The language in this princip
le reflects and supports the loiig standing U. 
S. position on the Baltic Statei.”
Sunku suprasti, kaip kas nors rimtai gali aiš 

kinti, kad Helsinkio Aktu buvo įteisintas Balti
jos valstybių įjungimas į Sovietų Sąjungų, kuo
met Valstybės departamentas oficialiai skelbia, 
kad Helsinkio Akte įrašytas teritorijų integra

vo

cijoje būto pHstStytas Amerikbš delegacijos į 
Belgradą firAiriinkaš amb. Arthur Goldberg.

Šioje vietoje tenka paminėti, kad JAV dele
gacijai preliminarinėje Belgrado konferencijoje, 
įvykusioje Ženevoje, teko labai kietai laikytis, 
kbl Sovietų Sąjunga išvis sutiko įtraukti į darbo
tvarkę žmogaus teisių laužymo klausimą.

Kuomet Dr. K. Bobelis liudijo Eufopos Sau
gumo ir Kooperacijos Kbmišijojė Vašingtone 
1977 m. balandžio 21 d. Amerikos pabaltiečių var 
du, tarp kitų dalykų buvo pabrėžta teisė kad nę- 
galima skirti žmogaus teisių ir laisvių nuo tau
tos teisių ir laisvių, kad žmogaus teises ir tautos 
teisės yra neatskiriamos dalys laisvės principb, 
kuris nusistatymas sudaro pagrindinę ALtoš vei 
klos bazę,’ ihterpfetūojarit Helsinkio Aktą.

Po to liudijiriio šehstbrfaš Robert Dole, vie
nas pagriiiditnų rb'šp’ublikdTrų partijos atstovų 
toje kbmTčijbjė, sntikd sudaryti sa<o p^tatėjų 
tarybą iš A me rik 0's etfindų glfib'liį atstovų, į ku
rą Dr. K. Bobelis buvo pakviestas kaip pabaltiė- 
čių atstovas.

(Šus dAiigian)
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VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

_ (Tęsinys)

vikinio šovinizmo įrankiais. I venimas, nauja kūryba. Valsty- 
Paskutinėmis dienomis atsta- bės pastangos Lis sutelktos pa

lytosios nepriklausomybės fak- kelti gerovę ne vienos grupės 
tą teko dar apmokėti labai gau- ar partijos, ne vieno žmogaus, 
siomis mūsų nekaltų civilinių bet tų visų Lietuvos žmonių, 
gyventojų ir mūsų partizanų 
kraujo ir gyvybės aukomis.

šiandien sykiu su visa, tauta 
mes lenkiam galvas prieš šiuos

kuriems nuoširdžiai rūpi lietu
vių tauta, šie sunkūs metai ir 
paskutinės dienos parodė, kas 
yra tautai ištikimi, kuo tauta 

didvyrius kankinius, nukankin- gali atsiremti vargo dienomis,
tus, ar herojiškai kritusius ker Tai lietuviai ūkininkai, darbi- 
voje. Tėvynės vardu lenkiamės ninkai, inteįigenlinis jaunimas, 
prieš jų didžiąją ąuką — auką Kelti jų materialinę, ir dvasinę 
dėl Tėvynės.

Su meile ini^im herojiškas 
pastangas tų lietuvių, kurie su
sispietę j Aktyvistų Frontą, ruo
šė nepriklausomos Lietuvos at
statymą. ----- ----------

Vokiečių žygis j Rytus įgali
no mus paskelbti nepriklauso
mą valstybę. Jis sustiprino mu
myse pasitikėjimą, kad ir ma
žos tautės nežūsta,, nors laikinai 
ir būtų paglemžtos, 
mums Įsijungti vėl 
kultūros pasaulį.

Bendradarbiavimo
džiesios Vokietijos ir Lietuvos 
konkrečioms formoms išrvškė-

Jis leido 
į Vakaru C fe

tarp Di-

matinė Lie- 
r prasidės 
atgimusios

gęravę. kelti gerovę visos šitos 
tautos daugumos, įtraukti juos 
i valstybės valdymą pagerbiant 
kiekvieno savarankišką inicia
tyvą, — tai reiškia tiesti tautos 
gyvenimui tikuGsius—pagrindus, j" 

Ir ne tarpusavio klasių kova 
-mums reikalinga. Neįeik mums 
kovos tarp darbininko ir ūki
ninko, nes abudu yra tokie pat 
darbininkai. Mes per maža esa
me tauta, kad galėtume vieni 
kitus tarpusavio kovoj naikinti. 
Tegul tokią prabangą leidžia 
oaa šimtamilijoninės valstybės, 
o mums brangus kiekvienas lie- 
tuvis. be hioino impužittrų skir- 
.uino. Ir dėl to mūsų vienas ke
lias viru dalbas, visu sutartinis 
darbas.

jus> bus sudaryta i
tuves Vyriausybė, 
naujai kuriamos

■ valstybės darbas. Tai nebus toks
darbas, kaip mūsų visų blogo

■ atmininio režimo prieš 1940 m. 
arnika) birželio 15 d., negarbingai pa-

. sibaigęs valstybės sulikvidavi- 
mu. Nebus ir toks, kaip tarybi
nėje Lietuvoj prieš 1941 m. bir-

■ želio 23 d., raudonojo režimo
■ metu.

Naujos epochos, naujas gy

li penkt. 2-4 ir 6-8 vaL Tak. žUtadiv | 1
naif 2-4 vaL popiet ir litu laixi>] Lituanus 1962 N r. 1t2. Sęlec-' duose: Lietuvos Respublikos

Rymo Katalikų laiškas Šventa-! 
jam Tėvui Pijui XII Vatikane,! 
Nežinomo lietuvio skundas bro-' 
liams ir sesėms už tėvynės ri-1 
bu.

tarimu ted Documentary Material on 
the Lithuanian Rezistance Move
ment Agaist Totalitarianism

knowvourheart

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viešpaties ranka buvo su jais ir 
gręžėsi j Viešpatį".

didelis skaičius, kurie itikifo,

Ap. Darb. 11:21.
jo galybę Ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iŠ aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 

pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.
ŠV. RAITO TYRINfTOJAI

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

ir

Mažeika S? Evans

OHTHOPEDAa-PBOTEąiSTAi i 
k Aparatai -. Proteūi. Mėd. ban 
f uju*!. Speciali pagalba tOlom 
R ‘Aren Supports) ir t t

51940-1960/
NKVD memorandumas

apie antisovietinę veiklą Lietu
voje Nr. 2-1504 1940. 4.14. 2. 

W»«t 63rd SU Chic*x «L 6062 Gladkovo įsakymas-Nr. 45 1941, 
j 6.21 — pasiruošti deportacijom 
j iš Lietuvos. 3.' Lietuvos Akty- 
Į vistų Fronto instrukcijos iš

Tetef.: PR«cp«ct 8-5084

1 Berlyno kaip elgtis1 sukilimo ju.

Keturių laikotarpių dvasią ir 
programinius kiekvieno laikoj— 
tarpio—siekimus konkrečiausiai’ 
išreiškia keturi žemiau skelbia
mi pareiškimai ar ištraukos iš

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

-------- takų_ chirurgija._____
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Pėįejsburg, Fla. 33710 
Tel/(813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Įmetu. 4. Sukilimo paskelbimas 
1941.6.28. 5. LAF atsišauki
mas 1941. 6.24 saugoti turtą ir 
tvarką. 6. New York Times in- 

Jktonacija—apie—sukilimą Lietu- 
voje. 7. Laikinosios vyriausybės 
atsišaukimas į tautą. 8. Pogrin
džio spauda apie laikinosios vy
riausybės santykius su Vokie
tijos valdžia. 9. Lietuvos politi
nių partijų ir kovos organizaci- 
jų deklaracija. 10. Vliko dekla- 
racija 1944.2.16. 11. MVD pas
kelbtos amnestijos tekstas 1946.

Lietuvos Laikinosios 
Vyriausybės 

atsišaukimas į tautą

_ ^Nepriklausomos_ L,i e t n vos' 
valstybė jau atstatyta. Raudo-[ 
no ji armija išbėgdama išsivežė' 
ir savo sukurtos vadinamosios 
tarybinės Lietuvos valdovus. ” 
Raudonosios Lietuvos istorija 5 
baigta, ir jos puslapį užver- 
čiam. Užverčiau! kaip klaikų

HELPYiO^HgAi^I

HELPMOURHEARL FUND
. i ’“--i . -.Ik', • —.

Dsrbas ne tam, kad darbinin
ką eksploatuotų privatinis kapi
talistas ar valstybė. Pastaroji, 
kaip patyrėme is žiaurios praei
ties, darbininkui “gali būti tokis 
pat išnaudotojas, kaip ir priva
tinis kapitalistas, — ji ne tik 
šykštuoliškai išnaudoja žmogų, 
bet tuo pačiu metu griauja visą 
gyvenimą. _ ____ įJ

Darbas tam, kad pagerėtų gy
venimas visų tų, kurie-dirba 
ūkyje, ar fabrike, ar kontoro
je, ar mokslo.meno srityje. Dar- 

Įbas tam, kad pats dirbantysis 
žmogus ir valstybės piliečių vi
suma pajustų, kad gyvenimas 
gerėja, o jei negerėja, tai kad

Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1’41 —1742

Leidimai — Pilna apdraudė 
____ JtEMAKAlNA

Tai. WA 5-8063

■ _ r 7

MOVING
Apdraustas perkraustywias 

M Jveiriu atetumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Te). 376,1882 arba 376-5996

I matytų, jog visi naštą kelia vie
nodai bendroje nepriklausomo
je valstybėje ir planingai-ver-„ 
žiasi—i-geresnes dienas.

(Nukelta į šeštą puslapį) i

Arthritis Sufferers!
Now. Get relief * 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pein 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach' protec- 
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anae in;

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTEFUNERALHOME

Mielam broliui

RADIJO iElMOS VALANDOS

. Yt»a« prtgramaa M WOPA,

Programoj v»<W[a

Aldona ir Vincas Kačinskai, 
Pranas F. Lukas-Lukoševičius

Vadi) e Aldana Davkva

Talaf.i Mtmteck 4-141J

7159 S*. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 60629

Lietuvoje mirus, jo broli Dr. Juozą Kt 
doje, nuoširdžiai, užjaučiame.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuviu k*Ibi: nno pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vaL vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

£ “Lietuvos Aidai’ 
_KAZĖ BRAZDŽIONYTi

Kasdien nuo pirmadienio Ud 
penktadienio 9 vaL vak.

Vlaoa laidos » WOPA stotie*, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WITS stoties 1110—AM bang*.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60629 

TeleL 778-5374

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA A VE. “TėUrYAfa* 7-3401

Tek: OLympic 2-1003

Tek: LAfayette 3-3572

Tek: YArds 7-1138 - 113S

I
TeL YArds 7-1911

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $500)
į

■

r — NAUJIENOS, CHICAGO 1. ILL. Fnday, October 1? 1370

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubKc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, ID. 974-4416 !

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

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

košmarišką sapną, nes tie vie- 
neri metai ir astuonios dienos 
suspėjo sugriauti ar Apgriauti 
tai, kas geriausio mūsų darbo 
žmonių buvo suk-urta per dvide
šimt metų. Suardė visa ūkinin
ko buitį, sugriovė mūsų darbi
ninkų bei tarnautojų pusiausvy
rą tarp pajamų ir išlaidų. Išgro
bė, išvežė įmonių įrengimus av 
sunaikino įmones, su tokiu var
gu žmonių kurtas. Išvežė ar su
kimšo j kalėjimus keliasdešimt 
tūkstančių mūsų tautos sūnų. 
O likusius vertė aklais savo ru-

_ 2533_W. .71s.t_Street______
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

2.15, pasirašytas Eartašiūno.
12. Pulk. Gr. Burlitskio liudiji
mas Kersteno komitete. 13. Re
zistencijos raportas apie 1946 
rinkimus Lietuvoje. 14. Ištrau
kos iš Lietuvos katalikų laiško 
popiežiui Pijui XII 1947. 15. Lie
tuvos rezistencijos memorandu
mas J. Tautom (BDPS prezi
diumo). 16. Lietuvos studentų 
aiškas apie 1956 metus.

Lietuvos rezistencijos doku
mentinių pareiškimų paskelbta
J. Daumanto Partizanų prie--iškojo imperializmo h' bolše-

The Unplanned Picn

Chicagoe

Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi u 
ateityje.

Sąskaitas apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
and loan association 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

”1

k- >■ ■

You wake up some weekend morning ... the sun L shining 
. . . the sky is blue. So why not pack up’n go — on a spur-of- 
the-moment picnic? No trouble at all if you have a supply of 
picnic essentials on hand ... paper plates and napkins, plastic 
glasses, small salt and pepper shakers, a cutting board, a knife. 
It’s smart to keep all these things at the ready in a picnic bas
ket or tote bag. Then when the spirit moves you, just head for 
the nearest supermarket or the comer deli pick up a loaf of 
bread, a wedge of cheese, a hunk of salami or other cold cute, 
some tomatoes, some fruit or cookies . . . and off you go to 
your favorite picnic spot and assemble your meal on the spot.

The beverage to tote along is iced tea in flip top cans. Iced 
tea is the most refreshing, most thirst-quenching of all summer 
beverages. It’s non-carbonated, and as it’s already sweetened 
and flavored with lemon, there’s no need to take along sugar 
and lemons. Put the handy six pack, chiUed from the refiger- 
ator, into an insulated bag or wrapped in newspapers to keep 
it cool — or pick up a bag of ice cubes en route.
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Riverside. Ill., be raginimo pra
tęsdamas prenumeratą, atsiuntė 
$5 auką. Dėkui.

Čikagos ir apylinkių meti
nis liaudininkų susirinkimas ir 

Smdgys iš'naujos valdybos rinkimai įvyks 
Michiana Shores apylinkės. Mi-Įspal o 21 d. 12 vai. Evangelikų- 
chigan City, Ind.. atsiliepdamas j Reformatų salėje, 5230 So. Ar- 
į kreipimąsi del finansinės pa
ramos ir vertindamas Naujienų 
atidumą Iretuvišk.ems reika
lams, specialiu laišku atsiuntė 
$10 auką. Dėkui. Eug. Smilgys, l

I TRUMPAI

Eugenijus E.

i
i

»-

v

tesian.

Chicago Tribune spalio.

gyvendamas Chicagoje. buvo ■ ; 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio at
stovu Amerikos Lietuviu Ta
ryboje.

— Lietuvos ka^uomenes kū- 
rėjas-savanoris iš Kanados at- 
s'untė tokį laišką: “Siunčiu $30 
suką paremti Naujienų dienraš
čiui, kaip jame prašyta š.m. rug
sėjo 20 d. nr. 219. Sekančią au
kos dali atsiųsiu su pratęsimu 
ateinantiems metams prenume
ratos. Ta proga siunčiu gerus 
linkėjimus visiems darbuoto
jams ir bendradarbiams, linkė
damas eiti tuo pat keliu, kaip 
iki šiol buvo eita. Mano pavar
dės dėl rimtų priežasčių prašau 
neskelbti”.
už auką.

10 d. penktoj sekcijoj 8 pusi. | 
įsidėjo dvi dideles Stasio Paū- j 
lausko dukrelių nuotraukas, kai į 
os obuejiavo.

— Kongreso bibliotekos nr. 
88691 yra Stepo Paulausko pa
rašytos knygutės “Gyvenimo

. Kelias", kuri už 2 dolerius gau=.
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Dėkui už laišką ir

— J. Rėklaitis iš Gage Parko,, 
buvęs bicnierius Brighton Par
ke, be raginimo pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujienų 
leidimą $7 auka. Tos- apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas iki 
šių metų pabaigos ir tai laiko 
susipažinimui, todėl ■ pavardės 
prašė neskelbti. Dėkui už auką 
ir už dėmesį.

— Kostas Salagubar,—North

r
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*
narna Naujienose.

Visuotinis metinis SLA 301- 
kuopos susirinkimas ir naujos 
valdybos rinkimai Įvyks gruo
džio 5 d. 7 vai. vak. Vyšniausko 
namų patalpose, Ciceroje.

— A.A. dantų gyd. Rožės Ti- 
jūnienės-Paurytės 4 metu mir- . 
ties paminėjimui bus atnašau
jamos Šv. Mišios šį sekmadienį, 
spalio 21 d., 12 vai. Jėzuitų kop
lyčioje. Prašoma artimųjų ir pa
žįstamų velionę prisiminti ir 
bendroje maldoje dalyvauti.

Liūdintis vyras.

• Tauragės klubo metinis ^us" ‘(jau 
banketas Įvyks š. m. lapkričio Ramonio "orkestras.
3 d, šeštadienį, 7- vą_L vak, Šau-:. Įėjimd auka tik 
lių namuose, 2417 W. 43 St. Bus Į
šalta ir karšta vakarienė, gros Našlių ir Našliukių ir Pa-
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A. Petrikonis

nimo Komitetas, 
savo darbą; ske 14a

1. Lietuvių Tautos laisvė ir 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybė yra Tautos egzistencijos 
ir jos visokeriopos gerovės bū
tinoji sąlyga.

2. Suvereninė Lietuvos vals
tybė nei dėl Tarybų Sąjungos, 
nei dėl dabartinės Reicho oku
pacijos nėra išnykusi, lik suve
reninių valstybės organų veiki
mas yra laikinai sutrukdytas.

(1940 m. birželio 15 d. Tarybų 
'Sąjungos okupacijos ir tos oku- 
'pacijos prievartoje padarytų ki- 
j tų jėgos ir klastos aktų per
trauktas Lietuvos suvereninių 
organų veikimas 1911. m. bir- 

ižebo 23 71. Tautos sukilimo ir I '
Laikinosios Vyriausybės veiki
mo buvo- laikinai—atstatytas.----

Lietuvą iš okupacijos iš

pradėdamas

r^rxvM/^^^^Urv^^

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žam4 — PardavimoS 
REAL ESTATE FOR SALI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS ĮMOK ĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: --------

MUTUAL FEDERAL SAVINGS,
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. ’ Tel. Virginia 7-7747Chicago, Ill.
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Library uf Congress Gr.
Mil

. 20540 '
PerioėBtdl tUv^fon 
Washington, D. C.
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VOL. LXVI Price 20 c-
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Visų LIETUVI Ų LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘ
y"

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Hi: ----- --------------------- J . i -

Saturday. October 20, 1979

The First and Greatest
Lithuanian Daily in America x••••••♦•••••••••••••••••••••e^arJlgNO^

The Lithuanian Daily News
Published by The Liihuaman News Publishing Co.. loc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAy market 1-6100

S. Over One Million Lithuanian 
In The United States

n

Nr. 244Chicago, Ill. — šešiadienis,

IRANE SPR a
ir4'

R ALIEJAUS VAMZDŽIAIA8 KAMBARIŲ'mūrinis bungalow, 

garažas, arti Marijos mokyklos ir šv 
r‘ “ J . ”
imti.

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

įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv 
Kryžiaus ligoninės—Tuoj—galima už-

ELECTROS ĮRENGIMAI, . 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 *

‘ 3. ! 
laisvinus ir toliau veįkia 1938 
m. Lietuvos Konstitucija, kol ji 
teisėtu keliu bus atitinkamai 
pakeista.

Respublikos Vyriausybė, 
laikui atėjus, bus sudalyta Vy
riausiajame Lietuvos Išlaisvini- 

• nio Komitete koaliciniu pagrin- 
— du politinių grupių susitarimu.

5. Demokratinė Lietuvos vals- 
ti likome — ir ūkininkas, ir dar-] tybės satvarka bus suderinta su 
bininkas, ir -tarnautojas. Karo 
našta visą pasaulį vis sunkiau 
slegia. Tačiau tapome laisvi. Ta 
viena mintis padės pakelti — 
turi padėti — visus nepritek
lius. Ji turi paspatinti kiekvie
ną lietuvį, mylintį savo kraštą, 
imtis kasdieninių pareigų su i 7. Vyriausiasis Lietuvos Iš
takiu pasiryžimu, su tokiu nesi-j laisvinimo Komitetas, vadovau

damas Tautos kovoms ir dar
bams Lietuvai išlaisvinti, Lie- 
Tuvos valstybės suvereniniŲ or- j 8EVERLY SHORES,~Ind. --““Mūrinis

*

š*

•t” *<t-Į

> ■ J

Gėlės

-ris įvyks spalio 21 d., sekmadie-šę dar visko pakelti. Apiplėš
ai, tuoj popiet šaulių namuose, 
241,7 W. 43 St. Veiks įvairiu 
valgių virtuvė ir gėrimų baras, 

paįvairinimų,g gros

Ramonio orkestras, įėjimas $9. dienių Klubas skelbia banketą, 
kuris įvyks spalio 28 d. Polonia 
Ballroom salėje, 4604 So. Archer 
Ave. Duris atidarys 2:30 vai. po
piet, vakarienė prasidės 4 vai. 
popiet. Bus gera vakarienė, 
veiks geras baras, bus progra- 

i. ma ir gros Ramonio orkestras. 
• Kas dar norite Įsigyti bilietų, 
J galite gauti ne vėliau kūip spa

lio 22 d. pas valdybos narius, 
skambindami pirm. Leonui Va- 
silevui tel. 737-2684, Rožei Didž-

■Rezervacijoms tel. 476-8417.'

9 Chicagos Medžiotojų-Meš*: 
keriotojų klubas kviečia visus 
f linksmą ŠI RCM-BURUM/ kir

j reklamuojamu atsidėjimu,

ŠIMAITIS REALTY S /
1. Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

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

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
♦645 So. ASHLAND AVE. 

523-8775 -

Jauni vyrai norėjo 
pasipelnyti

CHICAGO, Ill. — Du jauni 
evanstprti^iai —Larry E. Posey

A-i’fX ., A-ū; 1 Z—ŽUrjį 5^

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į. Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S-. Wesf»hi Ave^ Chicago, ID. 60643 7

Telef. 312 . 238-9787 -
» Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, trankink;; laivų kelio

niij (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-

plačiųjų tautos sluoksniu inte
resais ir bendromis pokario są
lygomis.

6. Respublikos Prezidento ir 
Seimo rinkimų Įstatymai~bus 
reformuoti pagal demokratinius 
rinkimų principus.

1 /.

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY

įvairi aodrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paręn 

kam nuomininkus
4243 W. 6 3rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

Z "

I

f

> su 
kokiu šiomis dienomis mūsų 
didvyriai -ėjo-mirti dėl tėvynės.
Gyventi dėl tėvynės vra taip ganų veikimui atstatvti denio- 2 aukštu; 2 butai 2 šeimoms ant J4 

. _ a ^7 olrm cVlvno ADD

Lietuvos santvarkai *

šiomis dienomis

pat herojizmas kaip ir mirti dėl kratinei 
jos.

A. T V ERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

___J

' 'ir GordcRs S. Watt — užsimanė 
greitai pasipelnyti, bet jiems ne
pavyko. Jiedu pradėjo vežioti 
nepilnametes merginas (viena 
yra 15 metų, o antroji 17 m.) 
į Detroitą, St. Louis, Atlantą, 
MinneapolĮ ir kitas vietas pros-
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VALDŽIA IEŠKO KURDU VADU 
PASITARIMAMS IR SUSITARIMAMS

TvlULOS CHOMEINI KARO TEISMAI 
SUŠAUDĖ 650 KURDŲ

TEHERANAS, Iranas. — Tre
čiadienio popietę pietinėje Ira
no provincijoje įvyko keturi di
deli sprogimai, sugadinę keturis 
didelius naftos vamzdžius. Du 
sprogimai padarė mažiau žalos, 
o du tai padarė didelę žalą.

Sprogimai įvyko Avez mies
te, kur yra pragręžtos kelios di
delės naftos versmės. Avez yra! 
didelės Chuzestano provincijos ] 
sostinė. Policija labai' atidžiai' 
klausinėja žmones;—norėdama 
išaiškinti, kas galėjo gadinti 
tuos vamzdžius ir padaryti tiek 

‘.daug žalos visam Iranui.

Prokuratūra., nežino, kas ga-j 
Įėjo naftos vamzdžius sprogdin-1 

-tų bet Įtarinėja-^vietos -arabusJ- 
nepritariančius mulos Chomeini 
paskelbtai Islamo respublikai, v

į

Puer+orikiečiy teroristai 
suaktyvino savo veiklą
Trečiadienio vakare, 11:55 

vai.. Cook County namų 5-me 
aukšte, prie Clark ir Monroe 
gatvių, Chicagoje, sprogo dina
mito bomba. Tuo pat laiku spro
go tokia pat bomba Laivyno 

. bazėje netoli Chicagos. Trečioji 
j bomba buvo padėta Cook Apskr. 
I respublikonų centro komiteto 

būstinėje. 127 N. Dearborn St. 
Ji buvo laiku pastebėta ir iš- 
montuota. ” ' " ' "

titucijos tikslams.
Kelios; kelionės' jiems pavyko, 

parsivežė nemažai žaliukų, bet 
pateko ir bėdon. Dabar jiedu tu
rės aiškintis teisėjui dėl nepilna- 

^jnecių mergaičių"vežiojimo į ki
tas valstijas pasipelnymo tiks
lams,

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 11L 60632. Tel. YA 7-598C.

t
iM?
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&

- į 4. s ? 1 fe 3 i B T J. »-k į į v i » ‘ ’ L

Komunistai siųlo 'taiką 
vokiečiams

BONA, Vokietija. — Komu
nistų valdomas Rytų Berlynas 
pasiūlė Vakaru Vokietį jai nau- 
jas taikos sąlygas. Komunistų 
atstovai keliais atvejais tarėsi 
su Vakarų Vokietijos, atstovais

1 ?akro sklypo. Š85.000.
Teirautis tel. (219)-874-7423.atkurti ir kraštui nuo bolševiz- 

Laikinoji Vyriausybė niekė] nio ir'kitų jo gyvenimą ardan
čių veiksnių apginti, vykdys 
kuo plačiausią visuomenės koaj

* ® fr

' ? a 
t i Tuo pat laiku trys bombos 

sprogo San Juan ir Guanica 
Puerto Rike. San 

Juan mieste buvčfIšmėtyti atsT- 
šaukimai. Juose komunistiniu

1 žargonu rašoma 
D,dele Irano gyventojų daugu- bombardavimus 

kad ji
imperialistinę, akciją Guantana
mo bazėje ir darbo klasės prie
spauda. -

Atsišaukimą pasirašė keturios 
poertorikiečių teroristų grupės: 
Populiari Brociau armija (Me-

I cheleros). Tautinio išlaisvinimo

fc

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Miestenežada. Ji jaučia, kad ir be tų 

pažadų tauta jos siekimus su
pranta ir pritaria. Tie gi sieki-: 

j sucvu; X1UZ.C1 jjiuz. ne Lajkinosj.os Vyriau-
i galvienei 927-8660 arba Annai , _ J , ,. . J.sybes sudaryti, o tik jos paima

mi iš visų trijų milijonų šir
džių ir jos formuojami — no-

Condux 581-4133.- Bilietai $8
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į. Lietuvą ir kitus k.-aštus: J asmeniui, r ' .w. . .. . . . . ... * y - - i
macijas visais kelionių reikalais. % į
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-į

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reiaia rezervuoti vietas w J • v » m. 1 • 1 -B anksto — prieš 43 - 60 dienų. >

• Taupymo B-vei reikalingos 
tarnautojos (tellers) pilnam ir 

:dalinam laikui. Pageidaujamos 
galinčios kalbėti ir lietuviškai. 
Teirautis tel.. 925-7400 arba 
254-4470. (Pr). /

Z -• * ■ - i • ' ' ■ 7

PLATI.XDIO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visiiietuviai kviečiami atkreipti' i Naujiena:r ncuuvidi ixvieuianii aiKreipn į ^Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems^skaitytojams^uzslsakantiemšNau-— m. — _ *1 ' * 1 t . _jįenas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaidaJ

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

nimo vajaus talką!

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

9 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 
dol.

-

yra naujas skaitytojas. Priede
Pavardė ir vardas..... ..............
Adresas __________________

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą 
a^ siuntinėti už pridedamus____ dol.Naujienų pastangas, prašau j 

Pavardė ir vardas ____ __ _
Adresas ________________

ir

Voldemarininkai vokiečiu
-5: • -

okupacijos metais
(Atkelta iš 5-to- psl.)'

Ir tikrai — būkime pasinio-1

Ii

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas ---------------------- --- ----------------------------
Adresas

sa

b ■ aa ■ ■ ■ ■ —i ■ 99

M. ŠIMKUS
Notary Publie

<4^
L Įėjo naftos vamzdžius sprogdin- i miestuose,i

l .

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi- pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai..; '

liciją, lygins politinių grupių 
tarpusavio nesusipratimus.
r_j:8. Didžiai vertindamas tauti
nių karo pajėgų reikšmę kovo
je dėl Lietuvos • Išlaisvinimo, 

’ visokeriopai -rems 
.Lietuvos kariuomenės atkūri
mą. : ■ - ■'

9. Komitetas palaikys glau
džius ryšius su Lietuvos pasiun
tinybėmis ir konsulatais ir ben- 

I lietuviu tauta ’ Jdradarbiaus su užsienių,’'ypač
1 Amerikos, lietuviais ir su viso-

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini-|i
mo 'Komiteto pirmas^atsišauki-| ir
mas; paskelbtas 1944.2.16.

“Vyriausias Lietuvos Išlaisvi-
■ tos pažangai paspartinti ir vals-

tybės' gyvenimui veikiau į hor- 
malų kelią grąžinti Komitetas 
rinks ir ruoš medžiagą išlais
vintos Lietuvos administracijai, 
ūkiui, socialiniam gyvenimui,

rime būti neprįklausomi, pasi- J Komitetas 
ryžę aukotis ir viską atiduoti 
Lietuvai. .

Nepriklausomos Lietuvos 
. . Laikinoji Vyriausybė

1941 m. birželio;<25 d.

mis tautų apsispendimo laisvę 
Lietuvos nepriklausomybę 

pripažįstančiomis tautomis.
10. Kultūrinei ir ūkinei tau-

tybėš gyvenimui veikiau į

MARQUETTE PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti f ei. 776-4956.

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojama

Taip pat daromi vertimai, gimini y 
\ . . “/ / \ , i-

šymai ir kiloki blankai.;

i ■

Spalio 27 d. muziko A. Mikulskio vadovaujamas čiurlionic ansamblis- dainuos Balto koncerte Marijos aukšt. mokyklos salėje.

Gulfport apylinkėj, St. Petersburg, 
Florida, išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas visam žiemos sezonui.

Tel. (813) 344-3053

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖ
SE parduodamas dvieju kapų sklypas 
su paminklu. Paminklas, pilko ak-

No. 26. BLOCK 30, Section No. 3.

Rašyti:

SE parduodamas dviejų kapų sklypas 

mens, vidutinio—dydžio. Vieta:—LOT 
No. 26. BLOCK 30, Section No. 3. 
Kaina 1968 metais - SL315.00.

Box 234 
c/o Naujienos

- 1739 S. Halsted—Str 
Chicago, IL 60608

*

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agent 
3208 >/2 W. 95 th St ’ 
Everg. Park, 111; 
60642, - 424-8654 V

STATY »A1«

IMSUBAMCt 
________ **

State Farm Fire and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai
Tel 476-5635--------- H

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENS

2608 West 69th St, Chicago, RI. 60629 « TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

v

1
X

ūkiui, socialiniam 
teisingumo ir šyietmo darbui 
tvarkyti.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, skelbdamas

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
oaruošta, — teisėjo Alphons*

S

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — Tek WA 5-2737 

V. VALANTIN A S
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DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

SAV. ZITA IR RIČARDAS

SHLAUSTAS
I

Lietuvių Tautai šia savo dėklą- Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
kviečia

į 
į 
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racija, kviečia visų politinių 
nusistatymų geros valios lietu
vius nusiteikti tarpusavio ben
dradarbiavimo ir vienybės dva
sia nelygstamoje kovoje dėl Lie
tuvos.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi t—

Vyriausiasis Lietuvos 
šllaisvinimo Komitetas”

Vilnius, 1944 m. vasario 16 d.
(Bus daugiau)

šleista knyga su legališkomi 
ormomia.

Knyga su formomis gauna

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS ,

Darbo valandos: nuo 9 vai. 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, Dl. 60629
•7C> . .. .na Naujienų administracijoje  

739 South Halsted St., Chica
ro, ILL. 60608. Kaina §3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Saiki*

I

DRAFTSMEN

įvairiais abiejų ’valstybių klausi- 
mąis, bet
Dabar komunistai bando įtiki
nėti Vakarus, kad jeigu susitik
tų V. Vokietijos kancleris H. 
Schmidt su R. Vokietijos- prem
jeru, E. Honeckeriu,. jiems ne
būtu, reikalo plausimo ilgai dis- 
klltllOti._ ;___; , , —____ ------U-

bet negalima ^ susitarti.

— /Pramonininkas Daniel J. 
-Terra pasiėmė tvarkyti visusJR. 
Reągano • rinkiminės' kampani
jos reikalus.

ninkai tvirtina, kad atomą skal:
< T # ‘ V « ’ k j-. - v - - • • __

PEKINU LABAI JAUDINA TAIVANA 
LIEČIANTIS TEISMO SPRENDIMAS

JAV KARO VADOVYBĖ ATŠAUKIA 1,500, 
. AMERIKOS KARIŲ Iš KORĖJOS

- WASHINGTON; D.C.— : 
apiė JAV teisėjo sprendimą, 
draudžiantį prezidentui Cartė- 
riui-nutraukti sutarti su Tai-va- v
nu, neatsiklausus Kongreso, la
bai sujaudino Pekino vyriausy
bės sluoksnius. Senatorius B.

■Žmia—tos su tarties-" daugiau nepra tęs?

ruošiamus kursus.
-z--*.

konferencijai,
^ūVažravašias'prašė 'Altą su-- sveikintojams 

organizacijas uoliai spa ‘dai, radijo valandėlėms, 
kongreso 'rengimo komisijoms 
Chicagoje ir C1r” e-a'-pe. Pilni 
rezoliucijų + ,' ai bus paskelbti 

ALT In forma ei' '

darančias
rengiant Vasario 16 d. minėji
mus,: aukomis remti Altos vado
vaujamus laisvinimo darbus; 
reiškė padėką Altos vadovybei

■ bei suvažiavima sveikinusiems. 
---------------- --------------------------

LIETUVIŲ KONGRESO 
REZOLIUCIJOS

vėliau

išreiškė padėką 
ir aukotojams.

Ar Dubčelr

ma nepritaria mulos skelbia
miems dėsniams. Į Avez mies
tą privažiavo didokas būrys par
tizanų. kurie yra pasiryžę su
rasti sprogdintojus ir juos nu-; 
bausti.

apie miniraus 
ir nurodoma, 

yra atsakymas į JAV

Krašto gyventojus nustebino 
_n.aujas._.muk>s_CbomeinL.pran.ešr_, 
mas. įsakantis sustabdyti, visus ; ginkluo'tos "fėįos *'(FALN)'‘"po“-

tizanai jau sušaudė 650 kurdų^ 
Užmuštųjų skaičius bus dar di
desnis. Mula Chomeini nori su
rasti kurdų vadus ir su jais susi
tarti dėl tolimesniu santykiu. 
Chomeini užėmė visus Irano 
strateginius centrus, bet kurdų j 
jis nenuginklavo. Kariai parti-J 
zanai kontroliuoja pasienio ke- Distrikto teisėjas Oliver Gasch 
----    —  -—svarstė senatoriaus Barrv Gold- -  _------- _ - _ _ ■.------------------------------------------ v

iš?gns.'

BRATISLAVA. Slovakija. — 
- SlovakųTnformacijos biuras SIS 

kad ekonominė padėtis

3Viši pripažįsta, 'kad prezidentas 
veda krašto užsienio politiką. 
Prezidentas priėje-išvados, kad 
sąlygos pasikeitė ir sutarties ne
bereikia toliau pratęsti. Ji ne- ! 
buvo pratęsta, nes prezidentas i Clevelande spalio 13-14 d., savo t sukelia viešą nerimą tarpe slo-

žmonių žudymus. Chomeini par- , -- • ,J r pulianos rezistencijos gmkluo-

Lietuviu Kongresas, sušauk-, rašo. kad ekonominė padėtis 
tas Amerikos Lietuvių Tarybos: Slovakijoje.yra labai kritiška ir

mokslia-Goldwater labai džiaugiasi to- -pradėjo—pasitarimus- su—Pekino—rezoliucijose.—išreiškė—protesią^va]<.ų--ž^rH}nėms—nwamiirti—yra-
{ T ~ . V. < | e

dančios dirbtuvės užteršia ap-
• linką. ■

— Kalifornijoje, Moon Įlan
kos žemėje,' ūkininkas išaugino 
354 svarų arbūzą, vyro ranko
mis’ neapimamą.

— Senatorius Edward Kenne
dy abejoja, ar verta naudoti 
atomą elektrai gaminti. Jo nuo
mone, tai yra labai didelė rizika.

kiu teismo sprendimu, bet atro-
_do, kad.jo džiaugsmas bus trum- 
pas. Oficialiai pranešta, kad 
prezidentas Carteris jau ruošia, 
apeliaciją aukštesniam teismui. 
Jeigu aukštesnis teismas pritar
tų teisėjo nutarimui, tai prezi
dentas tada kreiptųsi į Aukš
čiausiąjį teismą. Kinijos vyriau
sybė informuota apie prezidento 
Carterio nutarimą kreiptis į 
aukštesnį teismą ir prašyti, kad 
būtų panaikintas teisėjo spren
dimas.

vyriausybės atstovais. ■ Be to. prieš Sov. Rusijos vykdomą ge- 
x»rezidentas_ ..ėmėsi priemonių_ nocidą ir žmogausjeįsiu ląužy-

to

tos pajėgos ir Puertorikiečnr re
voliucijos savanorių "Organiza
cija.

Teisrrias panaikino 
. j t ■ . ■ _ ■

i nuo-
sprendi dėl Taivano 

WASHINGTON. D.C. — JAV
galimybė, kad Aleksandrui Dub- 
čekw bus leista grižli iš nežinios-- 
ir užimti vadovaujančią viešą 
rolę Slovakijos valdžioje Brati-

apsaugoti Taivano teises, kad mą okupuotoje Lietuvoje. Kon- 
Kinijos komunistų jėgos neįsi- 
veržtų į Taivano salą.

ATŠAUKS 1.500 KARIŲ 
IŠ KORĖJOS

SEOUL, Pietų Korėja. — JAV 
vyriausybė vakar pranešė Korė
jos vyriausybei, kad ateinančių 
metų pabaigoje JAV vyriausy
bė atšauks iš P. Korėjos dar 
1,500 kovai paruoštus karius. 
Amerikiečiai pranešė korėjie
čiams iš anksto, kad Korėjos vy- 

_ riausybė turėtų progos sustip
rinti savo apsaūgašiMeigtr ma
nys, kad tai bus reikalinga.

Prezidentas taip pat pranešė 
Korėjos prezidentui, kad JAV

gresas dar kartą pareiškė prita-
i ima. veiksmų mioststsixis dėljslavoie arba federalinėje val- 
privataus bendravimo su oku- Jžioje Prahoje. Apie tai jau pla-

lius dienos metu, bet naktimis
Kelius kontroliuoja kurdai. Be water skundą, kad vienašališkas

puotos Lietuvos tautiečiais ziu- čiai kalbama Slovakijos kompar-
rint, kad nepakenktų Lietuvos tjjos ištikimųjų tarpe.

to. kalnus ir kalnų olas taip pat 
kontroliuoja kurdai. Kalnuose

prez. Carterio nutarimas panai
kinti Bendros Gynybos sutartį

kurdams gyventi sunku, bet jie su Taivanu vra nekonstitucinis. 
Irano karių į kalnus neįleidžia. Teisėjas Gasch nusprendė. kad

laisvinimo pastangoms. Kongre
sas prašė išvystyti laiškų rašy
mą kongresmenams, kad būtų 
priimta House Concurrent Reso
lution 147. ragino jungtis į savo 
krašto politinį gyvenimą, sie- 
kant padėti Lietuvos reikalui, 
skatino išeivijos jaunimą dau
giau domėtis politinių mokslų 
studi jomis; skatino jun gtis j - Al
tas vadovaujamą Lietuvos lais
vinimo darbą ir jį paremti. Kon
gresas pasveikino Lietuvos dip- 

sutiktų padėti korėjiečiams pa-1 lomatinėst ir konsularinės tar
nybos narius. Vliką ir pasisakė 
prieš steigimą atskiros politinės 
komisijos šalia Vliko vedamo 
darbo.

Kongresas nutarė padėkoti 
popiežiui Jonui Pauliui II už 
prielankumą lietuviams, nutarė 
kreiptis į JAV vyriausybę, kad 
darytu įtakos sustabdyti Lietu
vos disidentu persekiojimą: nu
tarė pasveikinti prezidentą Car
ters. dėkojant už žmogaus tei
sių gynimą, prašant Madrido 
konferencijoj iškelti Lietuvos 
reikalą ir imtis žygių Lietuvą 
išlaisvinti. Kongresas pasiuntė 
sveikinimus pavergtiems bro
liams Lietuvoje, ypač karštai 
pritardamas 45 pabaltiečių iš
keltiems Maskvoje laisvės rei-

Mūsų žiniomis, tokį žygį už- 
gyrė ir pats Gustavas Husakas 
(slovakas), Čekoslovakijos pre
zidentas. bet prieš tokį žygį ryž
tingai priešinasi invazijos šali
ninkai stalinistai Lubomir Stin
gai (čekas) ir Vasil Bilak (ru- 
tenas).

Nors tok’c gandai
kompartijos --irių tarpe plačiai 
acta '■''’r
So'-’eLų Sąjunga sutik u tokiam 
žygiui pritarti. Jiems Dubčekas 
kainavo daug išlaidų ir prestižo.

Irano kariai kontroliuoja pasie
nio postus ir jų apylinkes, bet 
oač:ą sieną kontroliuoja kurdai.

I

toks sutarties panaikinimas tu
ri būti patvirtintas dviem treč
daliais Senato balsų arba Kon-

Jie laisvai per kalnus gali įženg-, greso balsų daugumos. Teisėjas
ti i Iraką, o iš Irako gali įžengti j pabrėžė kad tokie nutarimai

PREZIDENTAS VEDA UŽ
SIENIO POLITIKĄ

Reikia turėti' galvoje, kad 
krašto prezidentas veda. JAV 
užsienio politiką, o ne Kongreso 
atstovai. Prezidentas primena, 
kad JAV vyriausybės sutartis 
su Taivanu buvo pasirašyta 
30-čiai metų. Kada sutarties ter
minas pasibaigs, tai prezidentas

vėl j Irano teritoriją. Irako xa-j nega], būti vien prezidento pa-

leidžia jiems ~ kontroliuoti 
sienį.

Irano oficialus

— Clevelando ALTos konfe- 
rencijoje dalyvavo dr; Kazys 
Bobelis ir jo žmona Dalia Bo- 
belienė. Iš Chicagos, be anks
čiau minėtų asmenų, konferen
cijoje dalyvavo Andrius Juške
vičiui ir jo žmona Zuzana. Kon
ferencijos ir kongreso paruošia
muosius darbus altiko dr. A. 
Pautienis ir Antanas Karalis.

slovakų
dovvbė pasitiki Irano kurdais ir cjarvti.

Teisingumo departamento sek
retorius Attorney GeneralWith structural related experi

ence to discuss jobs with cus
tomers on phone. Parking on 
premises, excellent benefits. Lo-

•uozo šmotelio

ATSDIINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, ]

: tačiau abcictina. kad pranešimas Benjjirnin Civiletti pareiškė, kad
skelbia tiK apie km dams ruošia-į teisėjo O. Gasch nutarimas bus 

apeliuojamas.

Paga’ nrazidento Carterio nu
tarimą. 1954 -—‘tu sutartis sU 
Tai' 

pasienio punktus ir nužudė dido r ; ' 
ką karių skaičių. Mula Chomeini • 
įsakė surasti kaimuose likusius] 
kurdu vadus ir susitarti su jais I . I
dėl sąlygų kovoms baigti ir nor
maliam gyvenimui grąžinti. Par
tizanai jau sušaudė 650 kurdų, 
bet karo teismams ir kovoms 
galo nesimato.

Savo laiku kurdai taikiai su
gyveno su Irano karo vadais ir 
kariais, bet dabartinis premje
ras juos apgavo. Kurdistane 
esantieji karo vadai prižadėjo 
gerbti susitarimus, bet slaptai 
buvo pakeisti kariai ir karo va-

mus teismus ir mirties bausmės . • 
vykdymus, bet nieko nesakc 
apie karių žuvimą Susirėmimų 
metu. Prieš dvi savaites naujai
apsiginklavę kurdai užpuolė tris

' statyti bent 70 modernių karo 
lėktuvu.

lengvai Skaitoma r. | =ated "rar ntfrlh" cst a‘ica«°- 

Baez pakeitė savo pažiūras apie) domi 250 puslapių knyga su.
kairiasparnius. i trauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietu via’ 
kirsnelių mėgėjai, prašomi a 
zykti ir knygą pasiimti. Kitu 
<yvenanHeji prašomi užsisa 

!<yti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. TT._ 60629.

r - - . >
— 38 metu dainininkė Joan V

i

Youngo draugas dirba 
su palestiniečiais

NEW YORK. N.Y. — Artimas 
Andrew Young draugas, buvęs 
jo pavaduotojas Daniel McHen
ry, pareiškė, kad Jungtinėse 
Tautose jis neturi jokios bėdos 
su palestiniečiais.

Prezidentas Carteris, kaip ži
nome, buvo priverstas atleisti 
ambasadorių Andrew Young už 
kišimąsi į Izraelio ir palestinie
čių reikalus, kada tas darbas 
buvo pavestas kitam diplomatui. 
Young atleistas, bet jis išside
rėjo iš prezidento, kad naujuoju 
ambasadoriumi paskirtų Daniel 
McHenry, kuris ir toliau veda 
derybas su palestiniečiais ir ne-1 dai, kurie, nieko kurdams ne
turi jokios bėdos, susiklauso. I pranešę, kurdus naikino irtebe-

For appointment call
MR. BARON 
440-3864

• u nutraukiama sekančių 
usįo 1 dieną.

I
i v I
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$ Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. |
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves-

a 
h

t

tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.

Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai.
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio^

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas į rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678 p

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

HELP WANTED — FEMALE 
ParbininkiŲ reikia

REIKALINGA MOTERIS

tion that in many cases 
prompt, temporary reiiei ior 
hours from pain and burning 
..^.....1____ " /’ 1
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup-

— Clevelando Lietuvių kon- 
ą -ese dalyvavo 204 atstovai, 
’aug svečių. ALTos konferenci-
je dalyvavo 156 atstovai. Ban- 

k ;to metu labai gražiai dainavo 
'uziko Mikulskio vaddvauja- 

naas choras.

Dirbti 5 dienas savaitėje virtuvėje 
ir, jei pageidauja, tai ir prie baro. 
Tuo atveju reikia mokėti angliškai. 
Dėl valandų susitarsime. Teirautis 
nuo - pirmadienio iki pentadienio 4-7 
vai. vak.

Tel. 944-9741

SKAITYK PATS IR PARAGINK

DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

‘4

Naujienos, Chicago, IU, Friday, October 19, 1979
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KALrEMMHUtLlS

Spalio 20: Artemas, Saulė, 
Labdaris, Gedainis.

Spalio 21: Uršulė, Hilarijo- 
nas, Gilanda, Mintagailė, Rikan- 
tas, Jutaųtas.

•• Saulė-teka- 7:07, leidžiasi 6:05.

Oras debesuotas, ŽilUS.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

Clevėlande spalio 12 d. įvykęs 
Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavimas sudarė tokio sąstato 
komisiją suvažiavimo ir kongre
so rezoliucijoms paruošti: pirm. 
Teodoras Blinstrubas, nariai — 
Vladas Bakūnas, Alena Deve- 
nienė, Vytautas Jokūbaitis, 
Aleksas Laikūnas. kun. Adolfas 
Stasys.. Juozas Skorubskas. dn 
Vladas Šimaitis, dr. Kazimieras 
Pautienis, Pranas Razgaitis.

Komisijai pasiūlius, suvąžiavi-

Vytautas

mas priėmė rezoliucijas, kurio
mis kviečia JAV lietuvių visuo
menę sugretinti jėgas ir bendro
mis pastangomis siekti laisvės 
Lietuvai, dėkojo visiems JAV 
lietuviams. Altos skyriams ir or- 
ganizac'joms už aukas remiant 
Altos vykdomus laisvinimo dar
bus, pasisakė prieš lietuvių cenV 
rinių draugijų vadovaujančių 
asmenų lankymąsi okupuotoje 
Lietuvoje, prieš jaunimo siunti- j-įdavimams. Kongresas jparei- 
mą Į Vilniaus ir kitus okupantų gojo valdybą ruoštis Madrido

t

i

Viln’aus universitete 
šeimininkauja maskoliai
LONDONAS. — Anglų spau

dos agentūra Keston College 
News Service praneša, kad So
vietų valdžia įsakė pašalinti iš 
Vilniaus universiteto mūrų dvi 
lentas, kuriose iš senų laikų su
rašyta. kas ir kaip prisidėjo Vil
niaus universiteto augimui. Tose 
lentose ypač iškelti nuopelnai 
lenkų jėzuitų kunigų Jokūbo 
Wujko ir Petro Skargos.

I
I pranešę, kurdus naikino ir febe-

naikina. Kurdai 
su rrnila Chomeini. ~’

nenori tartis

I




