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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
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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
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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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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

*
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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.
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> 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.
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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). /
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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
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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

! S t jį8
K* 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
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Spalio 20, 1979 —Nr. 42 (102)III metai

medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

IO AMŽIAUS ŽMOVĖS GALI IšSAU-
SVEIKATĄ

v

d) jei jūs turite bet kurią

3'1

M

NIAGAROS KRIOKLYS« • .. ' ''v r . I < ,t O . . ; . r M , u V

D., iš Chicago Sveikatos depar- 
įstaigos, sako, kad šokinėjimo 

ii g) sportas paskutiniu laiku visur išpopuliarėjo, 
"orto šakos pirmenybė pasireiškia tuo, kad tam

Brand, tadt, M 
komisienieriaus

rt kalui nereikalingi bet kurie įrankiai bei įrengimai. 
Kai ir kitose sporto šakose šokinėjimas sustiprina širdį 
ir padidina raumenis. Pries- pradedant šokinėjimą vis- 
delto jūs turite pasitarti su gydytoju. Jūs neturite pra
dėti šokinėjimo, jei jūsų kraujo cholesterolio lygs yra 
virš nustatytos normos, b) jei jūs turite aukštą kraujo- 
spaudimą, cj jei jūs turite bet kokią širdies ligą, mato
mą elektrokardiogramoje, 
chronišką debilitating ligą, kaip antai, diabetą (cukri
nę), ar ūmų arthritą ar e) jei jūs rūkote cigaretes ar

Prieš pradedant šokinėjimą, labai naudinga pama
sažuoti išskečiamas rankas ir kojas. Naudingiausias mi
nimalias reikalavimas — šokinėti pradžioje 15 minučių 
per dieną, tris ar keturias dienas per savaitę 60% pas
tanga (tai yra suma pajėgų, kurios bus priežastimi 
jū-ų Pulsui pasiekti 120 — 130 kirčių).. Jūs . priva> 
lote sportuoti iki 30 minučių Per diena, 
apie tris mėnesius šiam lygiui pasiekti.
jant ’pasireikštų čia išvardinti reiškiniai, tai reikia su-

Alt, 64 E. Lake Str., tel. 269- 
8040. (60601).

Truman College, Dr. Jane 
Marie Browne* 1145 W Wilson 
Ave., tel. 878-1700, Ext. 2108. 
(60640).

Wright College, Robert M. 
Runde, 3400 No. Austin Ave.* 
tel. 777-7900. (6O6&4).

Informacijų dėl suaugusių
jų kursų ir dėl patarnavimo 
nedarbingiems studentams tvi 
kia kontaktuoti:
Marsha Weatherby, City.Wide 
College, 185 N. Wabash Ave., 
977-2517. (60601).

College of Du Page, 22nd jr 
Lambert Read, Glen Ellyn,. U<

Kontaktuoti :_Betsv-R^-Caba_
tit-Segal, Assistant Dean, Sig. 
ma College, 858-2800. X 2461.

Už lnokslą distrijeto "rpžįden- 
tai moka $12 už ketvirtį* vai. 
paskaitą. t> -, ...

Ši kolegija baigusiems prog-
La;

keleto laiįjšhiiį' jražyihčjifną. ;
i Į mokslo kursą jeina: Ilgo 

■' laiko adininistraęinp jąprupini- 
ij nio programa, išėjusiu poilsiu 
■ ! susirgimai fizinėmis," (r pnenfa

linėmis ligomis ir-jų priežiūra.
Mokestis už mokslą, .dįstrik- 

to reziedntams 65 m. ar‘vyres
nio amžiaus asmenis yra .$1.25 

j už ketvirtį yąį: paškaitkg)
Dėl informacijos reikią kpn. 

taktuotį: t... l/ k', ' j ’ f
Aralerie Bųrke,’ _RN, Sveika, 

tos tarnybos diręįįįojfg* 'tet 858- 
[ 2800, X2154,- 2155l'-arba'

Betsy CafatiLSęgąJy. <įekano. 
asistentę tel. 858-2800-•'-X2164, o 4r*“' h4,»*juD j A i

rainą iš Gerontologijoms is<

j vyk d iš Cooį ąpskr. ligoninės labai dažnąi: inebūtiąiaL atideda pųn^kan^ ąjm’Č*/irpgalės nu^ta- aš'pądaviaŲf ap^iaęįjątdėl vie
kas užtrunka
Jei sportuo-1 ^kc’in’į?: 

Luko - Pre Y- : T'J’ s 7-' V)V4 . i ' 14J.I. _ :^un dali Ilgūnu .(U) pnąme.
ckinejant: a) kai patiriate skausmą krūtinėje, b) -likusiu'31— ėief vieKte^' 
ras pritrūksta kvapo, c) kai jūs jaučiate labai pą- .| žos, nepriėmė. Vi^os /demonst- 

ar d) kai~ųjo~penkių “minučių“^ūš nesijaučiate Į nacijos, jr" ‘ifgbriiupęrįėffiite^ 
. procedūrą litivo parodytą. Į>er 

TViVienaą, laį>prta|orijos iarnau. 
tojąs,'Kantus 'klįr(įtų. prįęj yaii 
stų .ątšieūiįm^^dži^iese .p^tąį 

Į posę, kurįįosę,, į>ųvo; per . 1(^0 

šokinėjimas yra geriausias sportas
“ no' p.rishteJNp^i ’̂^yPTO^S^ 

. kad ligoninė .nebūtų.mždįu’ytiiL
vaikSr i tarnamo-pts— (ęigeAtad-.Cook ąp^ui---------------/Ay.z-T T..—/-j

I , , . 7 .,Trsą. .., į

- MINACL0S GALIMA’; t •
V į1 SKŲSTIS

i / -j ■ - v?« ■ ~ 5 Darbo departamentas pra
neša,. kad darbininkas,’kuris 
itiano, kad jis yra/«nėiėgali'škai. 
•priverstas išeiti £š5dąrbo. kaip 
ūfel amžiaus diskriinihuoiamas- 
igali paduoti skundą Darb<3 Sek 
retoriui. ""ė. V T .;
\ Darbo departan'ienW ,Nra 

įpareigotas tokius darbinijikij 
skundus vietoje ištirti pagal 
“pasitarimus, konferencijas-trr-- 

J>ja užvedant hiįo^ch ^ok.Įst*k-i

-<ai ju:
irgę;
irfauj kai'jūs pradėjote-sportuoti.

Nepatartina sportuoti daugiau negu 30 minučių’ 
;t tai gali jums sukelti skausmą kauluose. Jeigu, šokį- 
įjama ilgiau nurodyto laiko, tas gali iššaukti susižei- 
ma

11 

a

kai jūs jaučiate labai pą-

‘s'gyriauš’ litį) nl ii 
s i; greta ėšhnčią' 8t.

Įęidimą, kad leidžiaii^ą rūpin-|4ytnAdarbiainkų ir. tarnaųtpjų- 
įL tais ligoniais, kurie tųv J ’ ’ -•-.i-—• —•-
.tąigų yra apdrausti...JReriodi.į( 
kai tie departameųt^i;. nerandą-. 
l|ndų tiems gydytojani^apnių, 
Ėį'ti už patarnavimą iki 6 ųję-., 
nešiu nors DMH ir Public Aid

»t. *

vjra sudariusi;sutartis iflpasky;: 
.rusi pinigus už iuoš.'pataranvU 
;mus. lo
r: į Apie tuos meiiohnalli^ife- ii, 
ikpsilęidimus Chicago Tribune 
vT . . v . \ T • T

u^darbiuSį, Pagrindiniu ir > vįe-r 
1(fn,intelis jų; įvertinimo kriterijus 
-. bus.jpeįliingmno .principą^, p.

Ug-UGI ...-'ii-f-

Jeigu jūs nustosite praktikavę šokinėjimą keliom: 
dienoms, tai jūs pradėkite greitesnes vaikšynes, 
čickite iki 60 minučių per diena. .'__________

, _ . , , £ v 1 - - - - - ■ * ■ - k '.-»■< t- *. t?Vų • y.šJ Uit.'-*specialistai pasisąkcj esanti .mirties . patale^ . kuJĮtes 
ypatingai toms mp-1 'aukiajas pats likny^s, ^šu^ir

Šiuo metu ginelogijos ligų 
prieš .šokinėjimo sportą moterims, 
terimš, kurios turėjo vaikų kadangi yra .pavojus nu
kristi gimdai (uterine prolapse) arba urine lašėjimas, 
kosint, juokiantis ar sunkiai ką nors pakeliant (stress 
incontinence). Vietoje šokinėjimo sporto moterims pa- 
tariama daugiau pasivaikščioti, važinėti dviračiu arba, 
plaukioti, — baigė Dr. Brandstad. Gvd. D. š

S DEMONSTRACIJOS DĖL COOK APSK.

.sį,

&

la: pirmininkas Gear&> Duane

A,
jk *

fc*w*
se-K

&•?& 
Ir J

Sįleznick Forman.; rpriipeliia^
Ji --------- -- ------ / '-

m 
k

New Yurko Philadefphijds ’ir 
'Los"Angeles, VVJūžclarymaš?
--Ik Chicagoš i)O'litiki^rih‘T esą 
tik -viėnas :Cbbk aĮ)šk?J FaiĄ<bbs' 
pirui.- Gporgd.j^inrteA-ėirfial pfcŪ 
žiūrąj- ka d Čopk <apsk.,iligpiiinė? 
nebūtu uždarvt?. ir kad jai bu
ll surasią pskahkariia’i' lėšų. 

Gi gub. Thompšbnaš- ir Ciiiua-' 
i gos merė June Bvrne nieko ne- 

daro ir atrodo, kad tos ligoni- 
nės uždarymui' pritaria.

—Tų demonshAėijif (kSH OHi- 
- ų *>ąskįrms .lėšos .ligoniuei ųor 
nialiai veikhj sponsoriai—The.

[■įeis“ Center, ragina visus šio 
h’džiuho miesto gyventojus ra

šyti laiškus gubernatoriui, kad 
Cook alls, ligonines net:ždarv- 
tu. Pf. Fabius-

•^-KL. Ar ‘as-turiti gyTenti' vrėJ 
&£šp ka-d- -gal ė<Saib> gauti papil
domų pajamų išmokas •—SSI'? 
L ' ' Mot, š.

y” Ą'TS.''- Nebątinai. SSI išino, 
-ktąį’gali būti isxį io k o mos-: i e t įtr 
' tingjėing. y?!'- amžiaus__ asme-
nūiis (6A m. ar vyresniems) ne 
regiams ir nedarbingiems žmc 
frėms , kurie turi ribotas paja
mas Ir.’išteklius (resursus).

SSJ- Išmokama . suma,, pjdk;. 
lauso -ntioTasmens turimo tuę-* • *• e * 

do vertęs. ^Išmokas gali gauti
'asmenys, gyveną su-—gumne=- 
nn’s, kurtėms duodamas išlai- 
kyinąš ąr paslauga jų naiiiuo.

; sė' įiUkit; -patarnavimas- šutei- 
kiamas.

H

GYDYTOJAI IR RIKDNUO- .
menė Illinois Valstijoj

■ Chicago, III. Daugelis žmo
nių pasisako prieš kai kuriuos 
gvdvtojus, ypatingai tiioš kųc 
-ie daugiau kreipia dėmesio i 
piniginį vienetą, ir mažiau at-

ATGYJA “KAPITALIZMO^ 
• ATGYVENI*^ ?t'->

' VaiišiiVa,' —'Reuteėio'a^eu- ' 
tui-^i. praneša,' k-ad- spyai,bę»5tyr} 
jė./Politika’ skelbiama^kad-nuo 
'sekaųčių metų pradžios,., ne. 
ihažiaų kaip §,llv*ino
įmonių Lenkijoje ’ Tiiiš Įvesta 
į ^kapitalistinio principo apskai 

’’ciayimn sistemą, pagal,jų.U iv j*1 j. f -V/1''įnybos pcJninguniQy kriterijų.
I Si(f6' 'hšdtu'lenktrYin&nhl ktr 

k}4) ė preidiu ^ndstawma ’ pai&if

ne būkle.' ' ■ •
Tų nvdvtojų pinigai, • k ari uosi 

jie išreikalauja;.įs .
Sveik a b s departamento (Ml)- 
!l) ir Publlč Aid; sliciaro lik

f daktarų ’honennaro, kurį 
s k a i u i i um a pri Vai us: s t*k torniĄJ 

Manoma, tank daru2cri* ■
c a ks d v< I y I o i u u et ru M i l>ųSj 
nustefointi (disCXMira^edk dėl

f j J * f

dviejų svarbių tlalykų. l*ublic 
Aid ir DM.I iiii u>.s valstijoje

šm apklausinėjimo prieš .ądmi- 
nįisratyyinės^dęisg^Lęį^ą^ .-.Ar 
aš.-privalau .tirėti ^ąįiyolįa.tą2

' All4£:.žXebūBtfa$ jums:: teikia 
tifretx advokafeąG-Jeagtajūsjjio- 
rėtumėte pasisamdyti advoka
tą, ’įįiins g^afi "padėti ^gyyena- 
-hibk viėtęs' Lawyer Refėrąi’ Ser
vice, ‘Ėtiri gąlL ^rękoirtė^Įioti 
■kąę jusipageiHą&jatę.r-.*■%£&-as. 
■in uo; ’kurį j ui !p2sir^nkalf atsto- 
vanti kaip jūsų atstovąnebąti- 
nai turi būti advokatas.

, k'siųv .4

College of Lake County19351 
W.Washington Sitp Gtkyslake. 
IL..60030a.te-Ą

Kursų reifeląt^u^ikią|kreip- 
tis į DianwWroit^,uitj|niinu- 
sity Education kdir.eKtorę, tel. 
223-6601, X '47Ų.£72T j

" 'Mokestis už-.mokšI^ėdlsfrikU

^*-Srneikite“7*4«Tn4^4^-3ii -tįyve^

-S^^s^igą-

"f

H ĘJU T' □ r o n V ; r? j « *. 
cialinrb Klubo reikalų vedėj: 

lAiia^li.jij' GėpWįJ 6201' ^. ’llaū 
■ted St. t(Spaičio; namų .11 kluk?)U 
/Chicago, Jll. v r;>y . /.

?Tnk;
KL. AIąŲ,?.suy.m-(k>-jB'., š- in., 

balandžio nu-nėsĮ, bet aš pasį- 
ikau toliau dirbti toje pačioje 

<Įirbt,ųy.čje^ ir?dar.«jnęreikala
vau Medicare apdrąuclos. Aš 
planiupu išeit į ponsm gniodzio 
hiėh ešr A'č ‘iš ‘gilėki tf;

A’bjC rihkMt41ŽveTįFk 4cliffls k(> 
kybės gąĮnj.nia;seĮtųojii¥ąciųyinp 
fė lenkai Imi daug pastangų 
padėti, kad įsigytų pačius clc- 
lųbntarrnihs daiktu&tllo ė cbK

< |1ąĮitika’I’,:rašo>j.k3d ypaųjps 
$žstemos rėmuose įmonėms bus 
[Suteikta pilnutinė veikimo lai- 
syė., 'J(»s.galės darytį.užpūki-, 
nįbet, kurių, j4ar,4^apdirĮ?lU; 
n^edžiagų ir noęuųąįs,b 
klais, pardavinėti savo gauii-

~; » 'f • mTH)mmmk^s-V/
-. .*■ ■ '*•/•* *1 -
‘ATS. .Tūs galėsite gauti 'ligo- 

niuės'žpdrauilą pagal Mėdiča-

niems asjncninry.yra^/i '■ regu- 
~gaūnamo uždarbio neužtenka -31 '^kainos už Kiėdife knrsąv 
pragyvenimui. Norėčiau 
viršlaiki, bet darbdavys*m esu- “j

1 tinka, nes neonri niekoti'. 1(4[ 
karto didesnio uždarbio. Kaip 
ĄJrąriš-tlkrųjiį? * T *t i u.fi. P.

: įjį C i i 'Z i;
ATS. Lllmoįs Darbo depar- 

lamento "--vedėja pasakė, -kart 
viršlaikiu restorane laikoma, 
kai dirbama virš 40 vai. per 

-savaitę- įstatymas—taikomas 
darbovietėms, kuriose dirba 
daugiau negu 4 darbininkai ir 
už vįrslailuoYlar'bo valandą Tū
ri in6kaifįa->T^/> l&rfo W 
——  , i *4t. i—TH

KL. Aš dirbu restorane, bet

dirbti Kursų paskaitose bus liečia
mos šios temos: įnirtis ir mir
tingumas; senatvės iššaukimo 

Į priežastys, bendravimas su 
senėjančiais tėvais jr kt.

TRUMPAI

♦ Draugiškame pakalbyje 
-iškilo klausimas: kas yra drą
sesnės—vvrai ar motei-vs? Vie 

r . . • '~ - •

nas vyras tarė, kad moterys

riš tįkrųj-ų'į 
dąttsėfr tarė:

NAUDINGOS PASKAITOS
Ti?’x- eeotiinq in

(Tęsinys) ' .
į į. Jyen.ųedyiįiig' f.
,rą< Našlį,'’ 68Į&0 Sr* W.euhfprMb

tel. ‘9^2-^16s; (^21) .^s-
j; O}įVęJder.\jey , jQoUe-ge, 

jie>G<jįĮarFisi l0dOl-cSr AVt£<>(įr

/ bfltip tiek drąsos, nueiti j krau- 
' H* pasimieruoti visas esą- 

k“enė- 
je ne cento? ' - •

į Iax>p Co.itege^ųDr; vGątHkift.
r ■•‘•i’ -4-----t;fe mile C-^-

į 07- f SOME,CHICAGO MOTOR iCLUąmPaOH ;sx>iP

t i mt ssmw Dnnw&

fi ’„ant, yip., 
^a, jai, tiek.,

t ieiclal 
tūb&ži;5'?JE",s‘.r ... 

; 12I/KfiSfiiŠ3fi. 3AX" ,ŽOn*bTg jtS-T 
t na$fcp?.
^įdJbt’A’eįjHa^- A{ipėjiisj£?tv r?4t 

■ į .d.i-raP: ■■■■-,.1 f ftcji-w

r
DON’T CUT IN SETVVEGN GARS

FOLLOWING DISTANCES.

UHW
/M xj)

; n 0
iii r..
(! Hf <

im i

dą. Pastarajai lipdraudai’ gau- 
ti reikia įsirasjti prieš (ris 
mėnesius, 65-lam gimtadieniui 
sueinant ąrlia tris .mėnesius po 
65 mėtų Suėjimo dle'nįos*. eJigu 
jfij4 lėėfšfrasėtc per tuos' laikb- 

'far’pinš^ jjjfi ttii'vsite'laiiyii '• sci 
.kančių nietų pradžios įsjraĮy- 
mo periodo.

Pirmieji trys kiekvienų iiml 
(ų Ghčnėšlai Vi-ą sTcfiMl įsh-ašy- 

-11110 d] ąiko tarpia is tiems, kurie 
praleido pasirašymo laiką pir. 
piająi aplįnkj'bei esant. As- 
fnenyS, kurie pasirašo laike 16- 
jHrimio, gaima- inedfcališką' 
padengimų ■ '.praitvilant tk pos1 
nūn. ty paiįiij mgtų. M

’*f *• , »'V • . y • * *

IF YOU DRIVE ĄT THE 
A///VZA/4/>K SĖEED ST \y 1N 
THE LANE

■h linini n iii n m iuii i u iiiiiiiii!iiiiiiniiiii!iiitn*ifhH<iiiiH<irt<riiHi!iHnrt?!irmiiir*h?oėiigu išmokėjimo, d’cna atėjo, < 
nic kas nemnkU' 

mirštanti; ji bai- 
ir mcd. pricnuK 
jie c-<i pervargę 

uno apkrauto darbo- lie visus 
initlugo dalyvius ragino jung
tis lxk n d rai kovai orgnuiznoti> 
ii tęsti kovų, kad pacientai 
t ų a į) rūg i n t i mcd ic i u i šk u 
larnav imu.

los demone t racijas nįeko -c xj 
padėjo, nes tą patį \dkai\j Jtiu

(;! <()

jjcagos: pinigu jiems 
uzunrv* ’ Ligonine esą 
?-’r iri j i i gianti vaistu

/,;no

I >11- 

ai>-

rsi -

Impovtuoli kristalai, parcclianiniAi servizai, gintaro F 
liai ir žiMfajė tihžcų; liosental ir kitos do.va'n< s.

Perkame pašą. Žeųktus beį mcMjęlų kuld^iląs.

(Prek\1>.ninku listkes šeimos, ve^aiųas biztM^L

124)7 S. Sacramento, (kampa^ Archer ir SaėramenĮo)

- .. - ‘ - r< 'HHX3 Jin žlją de1'n<ML^lH0.ųu£n<^ f
■du kartB^bąvn atniE$lli,;<I)A'bar II

r.MTo/:
s_fl3H£i am 3^ rnwju
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Paminėta Hitlerio-Stalino sutartis

Gentlemen:

Re: Lithuanian American Col '■unity of thė U<S. A., Ine

J. A. CLCY$ 
President

F. ĄNDMUPĄS 
Vice President 
Finoncf

A. mi- uKCKiS. Ph P.
Vice ^President

fl. ęHĘiętu?
Sr. Vice President ... ___

K .- - /

J. CINGĄ 
Vice President 
Western Region

J. GAILA
Chairman, 
Cultural Council

A. GAtLIUSIS
Secretary

A. P. GULLCKAS 
international Representative

M. JAKAITIS 
Vice President 
Mid-Western Region

Š. iUpPELIS V 
:• \ Chairman,

Educational Council

--------- Qr-MUEMkA-l'Missl----- ----  
( Member

Public Service

A. W. NQVASltlS, ESQ.
Vice President"

B. RAUGAS
Executive ‘Vice President 
Organizational Affairs

--------—
Recording Secretary

A. M. |Mn.)_____ _
j .,- Exfecutiyfe Vice President

Public Affairs ~

Stiller and Strauss 
Attorneys At Law 
77 tfėst Washington Street 
Suite 1708
Chic ago, Il1inois60602

In response to your letter of July 7,, 1978j 
pįėb-sė be advised that the N?.tional E^zecutive Com^__ 
mittėe of the Lithuanian- Americrn Community of the

■ Inc., has authorized the law suifmd has
engaged Vai. J. Bylaitj.s & Zssocit.tes, Ltd. to re
present it. Mr. Modestas Jakaitis, a duly elected, 
anį Qualified officer of the National E>:ecutive
Committee, has been entrusted, the .responsibility 
of overseeing the condi^ct of the Taw 'suit.

For your information, Mr. Steponas Zabulis, 
jvhpHi our statutory agent -for service Mr. Lob C. Ma
žėtas; Esq. has mentioned, in his letter of July 12, 
1978, is the president of the Hertford, Conn.' chap
ter of our organization

u SAG/tm

cc: Mr. V. J. Bylaitis, Esq 
Mr. M. Jakaitis

■5.

ours,

Ryšium su Slalino-Hitlerio 
pakto' 40 metų- sukaktimi “Bal
tų Draugija” rugpjūčio 21 d. 
Vakarų Vokietijos sostinėje su
rengė spaudos’ konferenciją. 
Pakvietimai buvo pasiųsti per 
Bonn.os oficialius spaudos rū
mus Vokietijos sostinėje esan
tiems vokiečių ir užsienių spau
dos atstovams.

Siekdama pabrėžti spaudos 
konferencijos reiškmę, “Baltų . 
Draugija” pakvietė Į talką Vo
kietijoje veikiančią Lenkų Tau
tinę Tarybą. Tad konferencija , 
vyko kaip bendras baltų ir len- 
kų renginys. •_______

Spaudos konferenciją atidarė 
Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos narys dr. A. Gerutis ir visų 

, trijų baltų tautų vardu apibū
dino šios spaudos konferencijos 
reikšmę. Pasak kalbėtojo', norė- 
ta prisiminti 1939 m. rugpjūčio 
23 d. Maskvoje tarp nacionalso
cialistinės Vokietijos ir bolševi- 
kinėsr^Sovietų-Sąjungos pasira- 

^:|šytąją sutartį; pagal kurią 
| Kremlius davė savo palaimini- 
1 mą Hitleriui pulti Lenkiją, o 
tai Įžiebė antrąjį pasaulinį ka-

dėmesį i tai. kad Baltijos kraš
tai yra vienintelės valstybė Eu- 

Į ropoję, kurios neieko nepriklau- 
rą. Toliau dr. Gerutis aptarė i somybės antrojo pasaulinio ka- 
tarp Maskvos- ir Berlyno -pasi- metu. Jos pasidarė sovietinio 
rašvtuosius slaptus susitarimus, jn,pcri 
pagal kuriuos abu totalitariniai! 
režimai sutarė pasidalyti Rytų 
Europą. Kaip vėliau paaiškėjo, 
Maskvos suokalbyje su Berlynu 
Baltijos valstybės suvaidino la
bai svarbų vaidmenį. Pagal pir
mąjį slaptą susitarimą Estija 
ir Latvija pavestos Sox'ietu Są
jungai, o Lietuva turėjo atitek
ti Vokietijai. Antruoju susita
rimu, pasirašytu 1939 m. rugsė
jo 28 d., taip pat Lietuva palik
ta Sovietų Sąjungos įtakai, iš
skyrus Užnemunės krašto dalį,
kurią Vokietija rezervavo' sau. 
1941 m. sausio 10 d. abi dikta
tūrinės vyriausybės susitarė ir 
dėl minėtosios teritorijos per
leidimo sox-ietams. Už šią teri
toriją Maskva sumokėjo Berly
nui 7.500.000 ^aukšto dolerių. 
Ne be įdomumo galima paste
bėti, kad Maskva išsilygo atsi
teisti dviem ratomis: pusę su- 
tartos-sumos Berlynas gavo-va
sario 11, o antrą pusę balan
džio 11 d.

Toliau kalbėtojas atkreipė

izmo av.Ka. nors .Mas- 
1 kva dar šiandien skelbiasi kaip 
1 taikos šalininkė . . .

Baigdamas savo žodį, dr. Ge
rutis prašė spaudos atstovus 
paremti baltų tautų laisvės pas
tangas ir iškėlė reikalavimą, 
kad Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos vyriausybės paskelbtų ne
galiojančiais tarp jų savo laiku 
sudarytuosius susitarimus.

Tokiam anuliavimui yra ir 
precedentų: 1) atšauktas kaip 
negaliojantis Muendieno susi
tarimas dėl Čekoslovakijos, 2)
1941 m. liepos 31 d. tarp' Įėnkų 
egzilinės vyriausybės ir Albs- 
kvos pasirašyta sutartis, "ktiria 
Sovietų Sąjunga deklaravogjtad 
ji laiko negaliojančiais šayišTsu- 
sitarimus su Hitleriu dėl Lenki
jos.

7. By said action, Defendant assumed the name and identity 
of the Plaintiff, LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY OF

Po dr. A. Geručio Į- susirinku
sius spaudos atstovus triįmpu 
žodžiu prabilo—dr. -.L u d! w į g 
Fredl.Lenkų Tautinės Tarybos 
Vokietijoje pirmininkas. Jis riu- 
švietė pragaištingą rolę, kurią 
Maskva suvaidino Lenkijos tra
gedijoje. Taip pat priminė Ka- 
tyno žudvnes ir sovietu laikyse
ną- kai Varšuvoje prasidėjo 
lenkų sukilimas prieš vokiečius.

BARZDUKAS-CEČYS APSKUNDĖ TEISMUI 
SAVO TAUTIEČIUS LIETUVIUS

J^-samdytas advokatai paruošė Amerikos teismui skundą prieš reorganizuota Bendruomenę
, x J. - zr- - . -    •   " = n - *    - " ‘ ~ ~

Paskutiniu metu skleidžiami Vytauto P. Dargio vadovaujamą
gandai. kad Reorganizuotoji 
Amėrikoš-Lietuvių Bendruome
nė apskuridė Gečio vadovauja
mą Bendruomenę. Tas melas yra 
tiek paplitęs, kad nežinančius 
sunku įtikinti, kad įvykiai vys
tėsi visai kitaip. Gečio vado
vaujama Bendruomenė, Barzdu- 
kuf pritariant, teismą iškėlė Re
organizuotai Bendruomenei.
: Mes žinome, kad teisybė grei
čiausiai Įtikina žmones. Labai 
dažnai teisybės žinojimas gin
čus baigia. Kad visi savo aki
mis pamatytų kas apskundė dr.

Reorganizuotą Ben druomenę, 
spausdiname adv. V. Bylaičio 
raštą, parašytą ant Gečio vado
vaujamos blankos, Reorganizuo
tos Bendruomenės advokatams, 
ir bylą pradedantį adv. Bylaičio 
skundą. Pirmojo adv. Bylaičio 
rašto puslapio padarėme klišę, 
o teismui paduotą skundą surin
kome, kaip jis advokato buvo 
formuluotas.

Paskaičiusiems pirmą raštą ir 
skundą nebus jokių abejonių, 
kas apskundė ką ir kodėl byla 
taip ilgai tęsiasi.

LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY
OF The UNITED STATES, INC.,
a Connecticut corporation, and
LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY
OF MARQUETTE PARK, an Illinois corporation,

Defendants

MARQUETTE PARK, by and through their attorney, VAL J. 
BYLAITIS, complaining of the Defendant, LITHUANIAN AMER
ICAN COMMUNITY OF THE UNITED STATES, INC., ah Illi
nois corporation, and LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 
OF MARQUETTE PARK, an Illinois corporation and states as 
follows:

1. The Plaintiffs are benevolent Lithuanian cultural organi
zations existing as such since February 12, 1952. The Plaintiff, 
LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY OF THE UNITED 

"STATES, INC., is a national organization,, incorporated in the 
! State of Connecticut. The Plaintiff, LITHUANIAN AMERICAN 
COMMUNITY OF MARQUE1TE PARK, being one of its Chicago 
branches. Exhibit A attached.

2. Prior to April 8, 1974, Defendants’ officers^ directors and 
incorporators were members of Plaintiffs’ benevolent organ i- 
zatibns.

1952 and known bv said Defendant.

8. The Defendants are holding themselves out to the gene^ 
ral public-as if they were the Plaintiffs.

9. The Defendants have copied exactly the national and state 
organization structure of the Plaintiffs and incorporated it as

nepajudėji iš vietos, kol vokie
čiai žiauriai numalšino suki- 
limą!

Į konferencijoje dalyvavusių 
žurnalistų klausimus atsakinėjo 
dr. Gerutis, dr. Frendl, “Baltų 
Draugijos” vicepirmininkas dr.

if it were its own O. Aulo (estas), A. šildė (lat
vis) ir V. Banaitis. _

LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY 
OF THE UNITED STATES, INC., 
an Illinois corporation, ipd
LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY
OR MARQUEITE PARK, an Illinois corporation,

Plaintiffs,

COMPLAINT IN CHANCERY

Now coųies thę Plaintiffs, LITHUANIAN AMERICAN COM* 
XfUNfTY Of THE UNITEp STAGES, INC., a Connecticut cor- 
po^tfosC ‘ UTHUANIAN AMERICAN COMMUNITY OF

10. The Defendants incorporated themselves for ulterior and 
vile motives, meant to destroy and not in fact, further the legi
timate purposes of a not for profit corporation.

11. Immediately after April 8. 1974, both Defendants made 
demand upon CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
for the transfer of certain savings and loan accounts, alleging 
same belonged to Defendants.
an Interpleader action (74 CH 4373) alleging Plaintiffs and De

ll CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION filed 
fendants both have the same names and that both claim such 
monies as held by it.

13. On March 9, 1976, JUDGE SAMUEL B. EPSTEIN en-

3. On April 7, 1974 certain members of Plaintiffs’ organiza
tions, dissatisfied with their not being elected officers, disasso
ciated themselves from Plaintiffs’ organizations.

4. On April 11, 1974, the withdrawn members of Plaintiffs’ 
organizations incorporated themselves as “LITHUANIAN AME
RICAN COMMUNITY OF MARQUETTE PARK,” an Illinois cor
poration, one (1) Defendant herein. Exhibit D attached.

5. By said action, Defendant assumed the name and identi
ty of the Plaintiff, LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY OF 
MARQUEITE PARK, same existing since February 12, 1952 
and known by said Defendant.

6. On April 23, 1974, the same withdrawn members of Plain
tiff’s organization further incorporated themselves as “LITHUA-» 
NIAN AMERICAN COMMUNITY OF THE UNITED STATES 
INC.,” an Illinois corporation, the other Defendant herein, Ex
hibit E attached.

; “Europos Lietuvio’’.
(Bus daugiau)

• Nors dviračių idėja buvo 
daug senesnė, bet juo pradėjo 
važiuoti tik 1868 metais.

i

tered an order that such monies as on deposit with the Clerk of 
the Court be paid to the Plaintiff, LITHUANIAN AMERICAN 
OF THE UNITED STATES, INC., a not for profit Connecticut 
corporation, Exhibit B attached, paragraph one (1).

JAY DRUGS VAISTINE

From feet, hands, elbows. 
Doctors find that hard, thick 
calluses often can be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is available in 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused Skin.

2759 W. 71 st St., Chicago, III.
» RŪPES1TNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

14. In said Interpleader, the Defendants alleged they were 
the true successors of plaintiffs organization, valey LITHUA
NIAN AMERICAN COMMUNITY OF MARQUETTE PARK and 
the LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY OF THE UNITED 
STATES, INC., because of election irregularities which occurred 
on April 7, 1971 in the election of officers.

(To Be Continued)

Remove hard callus 
skin without 

cutting, scraping!

1 tuuuiWMQS, CKICA»Q B, ILL. Saturday. October 20. 1879
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<kJ*ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

So. Pvtoaki Rd. (Crawford 
vwJicol •wilding) Tol. LU 5-M46 

ligonius pagal susitari m, 
lei neaUahepia, skambinti 374-8004

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• fe •
"Sąųlė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteiki*. Vieš- 

pats neatsako gera tiems, kurie ęlgiasi nekaltai*. — Psalme HHL 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei, Dievo mylimi©- 

biems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
savll ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso, kas galėtu juos sužeistL Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį mvli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimint 
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

j vedamas darbas lietuvių susivienijimui, draugijoms, 
lietuviškoms taupymo įstaigoms ir profesinėms organi
zacijoms. Jos padeda nustatyti faktus ir padaryti tei
singesnius sprendimus.

Naujienos mums visiems padėjo, bet šiandien mes 
kviečiame visus lietuvius padėti Naujienoms įveikti už
gulusius sunkumus. Kas pajėga, prašome siųsti ekono
minę paramą Naujienų vajaus komiteto vardu. Prašo- 

>xą.oo me įstaigas ir draugijas, pasinaudojusias Naujienų pa- 
j rama, 
karus, pubūvius, užkandas Naujienų klausimui aptarti 
ir gautą pelną siųsti Naujienoms. Kas negali dabar at
siųsti aukos, prašome ją įrašyti į testamentą, nurodant, 
kad jūsų Palikta dalis eitų dienraščiui.____________

Vajaus komiteto nariai Euphosine Mikuž’ūtė, Mi
kas Šileikis ir Bronė Spūdienė sudaro komisiją vajaus 
atskaitomybei pravesti ir surinktas visas aukas pa
skelbti.

Vienam būtų sunku reikalingą paramą sutelkti, bet 
kai Naujienų talkon stosime visi, tai atliksime didelį 
darbą. Kviečiame visus talkon-

NAUJIENŲ VAJAUS KOMITETS:

ANTANAS ANDRIULIONIS, Boston, Mass. 
MIKALINA BARONIENĖ, Washington, D.C. 
VLADAS BAJERČIUS, Bostonas, Mass. 
POVILAS P. DARGIS, Pittsburgh, Pa. 
ANTANAS KARALIS, Cleveland, Ohio. 
EUPHROSINE MIKUŽIŪTĖ, Chicago, Ill.
INŽ. ALGIRDAS PAUTIENIS, Cleveland, Ohio 
MIKAS ŠILEIKIS, Chicago, Ill.
JUOZAS ŠMOTELIS, Chicago, Ill.
BRONĖ SPUDIENĖ, New York, N. Y.

I 
f

>16.00

» 1.00

m.oo 
>18.00 
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>34.00 
>13.00 
I €00

Naujienos eiaa kaadiaa. Ifakirlant 
sekmadienius, leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Balsted St, Chicago, 
m aoaoe. Teist ei-eioo.

PiaKua reikia aivtt Mite Heme 
Orderiu karta m atekysa.

■ VATUTKNŲ rtitinė atdara kaadiftz, išakyta aekmadlenioa, bw
9 vaL ryto iki 3 vaL vakaro, leitadieniaia — iki 11 vaL

Einame į talką Naujienoms
- Atidžiai perskaitėme Naujienų įžanginį apie pa- 

nVnnnmilia <41 PŪVARHIO būklft. Pabl'anSfO USsunkėjusią ekonominę dienrašuio būklę. Pabrango 
tik polierius, dažai, pašto patarnavimas, mašinų 
lysR aliejus ir visi laikraščiui leisti patarnavimai. Visi 
žinome, kad gyvenimo pabrangimas atsiliepia ir j laik
raščio leidimą, žinome, kad ne vienas angliškas ir lie-

tik polierius, dažai, pašto patarnavimas, mašinų da-

žinome, kad gyvenimo pabrangimas atsiliepia ir , j laik-
JL w* A V/ A >.✓ A - y . - r

tuviškas laikraštis užsidarė dėl ekonominių sun-
;kumų. . Ji * *

Bet mes taip pat žinome didelį ir svarbų teisingos
4ir~būtinas . informacijos—darbą, kurį jau-kelintas_ ..de^
• šimtmetis veda Naujienos* I

tapo- visuomeninio ir ^kultūrinio mūsų gyvenimo
>’mi. _ .
r . _ —

'mą t „ _ . .
, bet kol nepėrskaitome Naujienų, tai visuomeninio 
kultūrinio mūsų darbo gairės neaiškios.

Naujienos padėjo JŽLIKui išbristi iš neaiškios Po

žinome, kad Naujienos
> dali-

Mums sunkti įsivaizduoti Amerikos lietuvfų gyveni- 
ą be Naujienų. Skaitome kelis lietuviškus laikraščius,

ir

I

žiniomis ir klausimų išaiškinimais, suruošti va-

J. ŠARAPNICKAS, St. Catharine, Ont., Canada.

LIETUVOS LAISVĖS VILTYS ŠIŲ LAIKŲ 
TARPTAUTINĖJE RAIDOJE

gininką; Baltijos valstybės aLsi-.šai pareikšdauih, kad 1938 m.
B 

rašytojas ir istorikas Amahrik ' ris lygiai kaip ir Stalinas nepai- su Čekoslovakija _yrąJ niekingas 
■ J • .... . •* - • t r ~ 1 • * • V M V A * _ J.. _ •

rašymo momento. Iš Hitlerio 
g' - . VZ.-
tų imperijos valdovai nori pasi
laikyti.

Tad nieko stebėtiiio, jei nese
nai iš sovietinio kalėjimo į Va
karus išleistas. ukrainietis Va
lentinas Moroz vienoje sayp kal

bu tų juoda ir Afrikoje/tai ji 
jau senai būtiį.nepriklausoma._ ” - C • - W ® i —- * — 

sybės, į visas Atlanto Čarterį Pasinaudodami ta pačia ana
logija prileiskime, kad Lietuva, 

Latvija ir Estija- yra- juodos- ir 
Afrikoje ir ikDšibntdkiu tarme-

. zieijos, nuvedusios daugelį musų tautiečių į akligatvį j Kebą
— T - n

I
i

(Tęsinys)

Nagrinėjant SALT II sutartį tikiu, kad ne tik man,
QR. PAUL V DARGIS ^ *r (^auge^u^ kitiems, kyla du skirtingi klausmai: a)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Community klinilcM 

Modicino* direktorius
1934 S. hUnbwm Rd., WostchMtor, IL.
VAI .ANDOS: 3 & dwbo dicnoiiii* ir 

kN antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tai.: 542-2727 srba 562-2728

TEI------ BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS jos galvų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• SPtęiALYB* AKIŲ LIGOS 

3907 W»»t 103rd Street 
Valudoa pa^al suiitarizwi.

Ar ši Panika dėl Sovietų intensyvaus ginklavimosi yra 
tikra realybė?, ir b) Ar tai yra t:k mitas kaž kieno pla
ningai leidžiamas Amerikos visuomenei gąsdinti?

Jei tai būtų tikras blefas, kurį galima vadinti ir 
mitu, tai dėl SALT II sutarties, nežiūrint kokia ji be
būtų, netektų'jaudintis Bet jeigu tikra realybė, tai bū
tų Damcblio. kardas, kabąs virš viso pasaulio žmoni- IV. RA5TQ TYRINĖTOJAI

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

į * . - ~~ —-- — -
BESOČIUIAPETIT^NUOLAIEOMIS 

NESUMAŽINAMAS
- _ _ ___ ___________ ■ f _ ______ ______ Į
Šiame- laisvių krašte svarbiausiems rinkimams pra-j 

sidėjus, prasideda prakalbų ię pažadų toks nerštas, kur s 1 
kartais primena kaž ką panašaus į maskaradą. Tarp- {

I

g

Mažeika Sr EvansDR- FRAA K PLECKAS 
OPTQMETRJSTAS 

kalba, lietuviškai.
2618 W- 71 St. T«l. 737-514S 

Tikrisa aku.
“contact lenses”

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

tautinės politikos klausimai, arba kad ir svarbūs vidaus i 
reikalų tvarkymai, nustumiami Į antraeilę vietą. Kiek
vienas politikierius, norįs bent kokį aukštesnį valstybinį 
postą laimėti, arba atsilaikyti j^ieš konkurentus, neriasi

Pritaiko akinius ir 
l

VaL agu susitarimą. Uždaryta treč.

tus išleistoje knygoje sovietų1 dūrė pastarojo okupacijoje, ku-rugs. 25 d. Hitlerį^susitarimą.^ 
p.. n. .1 . .. . .. I .. ... Ir h n A r. 1 ■ 1 . ’

■ - - ■ 'j . ~ T i , , ’ , \

kuris, stebėdamas įvykius iš vi-'sė lietuvių tautos valios išreikš- 
daus, kėlė klausimą, ar Sovie- tos visuotinu sukilimų prieš rū
tų Sąjunga išsilaikys iki 1984-jų siškąjį okupantą.
metų. | Kaip jau žinome, į teisiškai

Jei mums kelia susirūpinimą ’ pagrįstą Nepriklausomos Lie- 
sovietinės imperijos laimėji-; tuvis, Latvijos ir Estijos padė- 
mai, prisiminkime Musolinio tį tarptautinėje arenoje rugpiū-, 
laimėjimus užkariaujant Etijo- 
piją ir Hitlerio užkariavimus 
Europoje. Visi žinome kuom tie 
laimėjimai baigėsi.

Tad šitokiame fone tenka kūk 
bėti apie Lietuvos laisvės atga
vimo viltis, kurių įgyyendiriif 
mas - turi- išplaukti ?iš ■ tolftnesiiėš 
dviejų ;■pasdulio galybių, JAV- 
bių ir vadinamosios Sovietų 
Sąjungos, santykių vystymosi 
eigos. . į, . . I . L,

- Juridiniai Lietuvos kaip vals
tybės egzistavimas tebėra pil
nai pagrįstas. Pirmoje eilėje

imperijos

čio 23 d. Maskvoje atkreipė 
spaudos dėmesį 45 - lietuviai, 
latviai jr estai Beipdami^i me- -k kad jei Ufaaina
motandumu’ į Sovietų Sąjungos1- - - - - <
vyriausybę, į .Federalinės ir De-
tuok ratinės Vokieti j ės vyriau-

pasirašiusias vyriausybės • ir i 
Jungt. Tautų Generalini Sekre
torių Kurt Waldheim pirmin-

* -’ » i • ’•-* JT * ■Hitlerfo-Stalino susitarimą apie

—

(Lietuvos gen. konsulo Aniceto Simučio referatas, skaitytas
Amerikos Lietuvių Kongrese CJevelandę 197g m, spalio 13 dj ^LiėtūvolŠovietų Sąjungos 1920.

(Tęsinys)

yla geriaūsiAs-pavyz~nistas, bet ir lojaliausias Krem-

ir paradavusios laisvinimo darbą. Naujienos P^ėj°!j&i^jinlai• įdys kaip sovietinės imperijos liaus agentas kokį jie Vakaru©-

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR \ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3 rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, - 
ketvirtu. 5—7 vai. vak. 
Ofiao 776^880 

Rnidandloc tolef.: 448-5545

iš kailio. Tokiai padėčiai susidarius, SALT II sutarties, 
jau Carterio ir Brežnevo pasirašytos, rūpestingas išnag
rinėjimas beveik neįmanomas. Bet vis dėlto,'nežiūrint jau;

1 V •'l • .

j užsiliepsnojusios rinkiminės propagandos, spauda apie šią
j sutarti nenutilo. Daugelyje dienraščių, savaitraščių ir 
J žurnalų galima pastebėti Įvairių sugestijų ir'Propozicijų.
- —. . _ _ _ . ...... •

I Yra pravartu kai kurias iš jų čia išvardinti,‘kaip tai:
1. Kongresas neturi kreipti jokio dėmesio. į SALT II

VOLDESlAKlNiNKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIŲ’

(Tęsinys)

kykite,

Ii '

o

pasiekiami. Buvęs 
___ _ ą Ambasadorius Eerie 

netikėjo T. smith prie Kubos diktato
riaus Batistos valdžios laiške 
NY TIMES (19/9 m. rugs. 26 

rašo, kad be 
JAV-bių pagalbos Fidel Castro

kai. Naujienos ir šiandien pataria lietuviams rašyti lai- ^ios. JAV-bių spauda j į rėmė 
-’škus savo valstijų-Kongreso atstovajns, kad Paragintų moraliai, o sovietinė imperija 
JAV vyriausybę kelti Lietuvos laisvės klausimą ^adrLl— ginklais ir direktyvomis. Ka- 

9 - .. . TAV-knan noci cfirrlr>
do konferencijoje.

Mums taip pat yra žinoma Naujienų pozicija AL-i
Tni •Averflni'znnti_ ntioselėti ir nadėti atlikti eile darbų Lie- TU ran^Hs n- khh ^ua.-i %a-_ 

* tuvos laisvei ir tremtinių gerovei. Naujienos padėjo lįs būti komunistas, tai didžio-

/o aiškinama, kad revO- 
liuėiją veda agrariniai reforma
toriai ir kad jos vadas jokiu bū
du nesąs komunistas. Kas to

■Amerikos lietuviams geriau suprasti .atomo gadynės -jĄV.įitJ
■ pavojus ir besikeičiančius kovos metodus ir
' JAV, prezidento ir kitų Europos valstybių galvų, ^ parsi-
- davimui už Judo grašius. Naujienos patiki Amerikos ir

m* v JL-iiivi-* Ltvivy • j .j7 * sii
• kitų pasaulio kraštų lietuviams atidžiai sekti Helsin- h,.e C1J 1

' kio aktus'pasirašiusių^valstybFip-zingsnius Europos tai- rne})ū^ų— galėjęs- užgrobti vaF
•kitų pasaulio kraštų lietuviams atidžiai sekti Helsin

-skus savo valstijų'’Kongreso atstovams, kad Paragintų moraliai, o sovietinė imperija

t -TuLorganizuoti, puoselėti ir padėti atlikti eilę darbų Li

da JAV-bėse pasigirdo balsų, 
‘kad Castro vadovaujamoji re- 
; voliucija pereinantį į komunis- 
_ tų lankas ir kad pats vadas ga-

se yra turėjęs. Kol Kubos dikta
torium buvo Batista, tai prieš 
jį ėjo visas demokratinis pasau
lis ir sovietinė imperija, o kai 
jo vieton atsisėdo- Castro, tai 
vieninteliu jo oponentu beliko 
JAV-bės. Net diktatorių neken- 
cianTi liberalinė spatRteūrpasida2‘ 
rė nebe tokia iškalbihga kaip 
prieš Batistą.

Tokios—padėties akivaizdoje 
prieiname prie pagrindinio klati-

• ALf^Biginti stipriu Amerikosriietuviir^yeiksniu; be^rioj UAV-bių^ir pasaulio spau
sirūpinančiu lietuvių tautos laisve ir tarptadtinėmis dtrj _buv

. Lietuvos teisėmis. Sunku būtų įsivaizduoti ALTą be 
-Naujienų, .o ALTo atliktus darbus be Naujienų pagal- 
7 bos neįmanoma įsivaizduoti.
• Mums yra žinomas Naujienų atliktas ir

liaū įvyko visi žinome — Cas- 
Šiandietl tfo pasirodė besąs 1----

Po šitokio Sovietų

*- t

ar tai eina kalba apie 
kailio saugojimą”? . J . Kiek

vienas savaime supranta, kad 
dabartinėje kovoje gal mažiau
siai yra galimybių “išsaugoti 
savo kailį”, tveriantis ginklo ...

Taip, ginklo kova yra aukš- 
j čiaųsioiilir_Jiauriausioji tautos 

veikti' ir vadovauti. SavįT"laiku laįvės ko,vos. foniia’ ta6iau tai 
kelias, į Vakarus, buvo atviras 
ir laisvas. Mūsų tautiečiai žino
jo ir puikiai-suprato, kad bolše
vikinė furija, įsibrovusi į mūsų

Laisvės M>vų sąjūdžio 
siekimai

. . Dabartinio laisvės kovuDR. VYT. TAURAS j sutarties patvirtinimą, kol Brežnevas neatsiims iš -Kubos

■ ■ -■ ■ lsi',a<jži°neigiacMm charakte-
Ofisą, 2(52 WEST Snk SiRŪST

>■ . taU PR M2H

- gydytoms ir chirurgas j savo kariškos brigados;
* ~ vi f - * r . -r

ii.

2. Griežtai pareikalauti Sovietus išmontubti visas jų ristikom dedamas EUDEIKIS‘alimybiųtvirtinimas, 
esą, šiame sąjūdyje nesama in-

> su-j
organizuoti, Į

Ofisas 24Š2 WUT Snk 61RORT
;. T«ų pr Man . . . . _

ofiso val.: pina.. aatnuL. twči*<L Sovietų Sąjungos ir JAV tarpkontinentinių raketų ba-itel,ektualinių kuri°s I ' ’ ■ ' ------- ------------- ’ ■ - - . ■ -u . *.•_!----- •
oiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku ;
? uągal auaitartmą.

308 didžiausias ICBM raketas, . kad'tuo būtų išlygintas i

GAIDAS - DAIMfD
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

gebėtu—tinkamaitr penkt. 3r4 ir 6-6. vaL vak. fcitodir'j ]ansas • ■ * j '
3. Stipriai ginkluotų ir atgal šaudančių ‘didžiųjųdarni, prieš 40b mętų neteisėtą sdprantamu 'būdų dar neatga- 

Hitleffo-Stalino susitarimą apie 
Baltijos valstybių ir Lenkijos 
Šuoniijdš' žemių pasidalinimą.

Jie primena 1941 m. riigp. 14.
d.-Atlanto čarterį, kurio 2-rasįs 
paragrafas skelbia, kad? nei 
JAV-bfės, nei Didžioji Britapi-

nepriklausomybėsvusios nepriklausomybės. Ir 
štai iš ten ateina žinia’-kad pri
simindami keturių dešimtų me-
tų vergi j on j^’daviirib^ukakti

— - ___ -- . - r. ~~ c *■ e ^-'1 X

45-ki tų tautų atstovai parėikžt-

6. oupriai gmKiuotų ir algai šaunančių didžiųjų ru- 
:— siškų bombonešių^'kurie nepapildydami kuro gali pasiekti

- . ■» --- . . . t

. e - 2 A-------------- ”1--------- ™7

4. Amerika savo raketų, paleistinų iš bet kur, arba

aukščiausiojinėra aukščiausioji kliauzulė 
, paskiro tautos nario egzįstenci-—' | ■ ■ • — —, ...

P ŠILEIKIS, O. P.
V ORTHOPED AS-PROTEZETAS

Aparatai-ProtezaL Mėd. ban-
HR'-1<tA larch Supports) ir t t—~

fr IU-RiUžt»rH»nrei« a—1 _
Wm» wrd.st, ciuc^K. 111.6009} raketų SS-20 skridimo ribą turi .sutrumpinti ligi. 373 mylių;

PR«apac» >-504 ] f '
■' ' (rimomis priemonėmis (specialiais ^aparatais)'arba žval-

Amerikos kontinentą skridimo tolį pilnai apriboti;
OBTHOPEDas-PR<
Aparatai - Protezai.

'jai Taigi naivu ir netikslu tvir
tinti, kąd asmeninių bėdų ver- 

kraštą, tloj - pradės heatodairi- ;C. k°T°?a lai-sves kovos 
nes -pjautynes ir -galutini- “kraš- 
-to—vai y mą—nucr baudi es priešų-5U 
— atseit, .uno visų padorių lie- 

i tuvių. Tačiau - daugumas lietu- 
vių perdaug, mylėjo- savo lau
kus, sav.o gimtuosius "i 
kad būtų ryžęsi juos palikti. Su 
savo gųųtųojų kraštu juos sie
jo toki dvasiniai saitai, kurie

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

J
paleidžiamų iš povandeninių laiVųC skridimo tolio ribą 

-oYJ (373 mylios) turi žymiai prailginti, arba_So_vietaiusav_o

sa-
jūdžio nariai . . .______

Laisvės, kovos feroUai, iki šiol 
veikusiam—laisvės—kovos—są j ū~ 
džiui BDPS pasiūlytoji susivie-- 

, rijimo forma — sudaryti Gink- 
namus, iuoląsias Jėgas,

VGPš, nėra priimtina, kaip ne
atitinkanti laisvės kovos sąjū
džio aspiracijų . . . Išeitų, lyg 
norima iš šiandieninio mūsų 
tautoje laisvės kovos sąjūdžio 
atimti pirmaujančią vi-sers—hm---

lavo'apsisp'renriimo^teisėsūrkad (373 mylios) turi žymiai prailginti, arba .Sovietai’ savo
- _: _ ‘   ... _ __ , . »- ? > ■ 1 2 . -. . ; ...

metų liepoos 12 dienefs Taikos 
Sutartimi, kuria Rusija visiems 
laikams atsisakė nuo bet kokių 
teisių į Lietuvą./Toji sutartis 
buvo sustiprinta 1926 m. rūgs. 
26 d. Lietuvos-Sov. Sąjungos 
Nepuolimo Sutartimi, kuri bu
vo pratęsta dviem ątyejšiš-, bu

rn. geg. 6 d. ir 1934 
m. bal, 4 d. Ptiskutinis pratęsi- 
mas galiojo iki 1945 m. gruodžio 
31 dienos.

Pirmoji tas galiojančias su
tartis sulaužė Sovietų Sąjunga 
žinomuoju 1939 m. rugpjūčio 
23 d. Stalino-Hitleriu susitari* 
mu ir rugs. 28 dienos papikly-

Ja- nesutiks su -ieritoriniais pa
keitimais, kurie nesiderins su 
tų teritorijų gyventojų laisvai
išreikšta valia.; TU pat. metų 
rugsėjį 24 d. Sovietų Sąjungą
prisidėdama, prie Atlanto čar-

tent, 1931
terio 'pareiškė, kad Sovietų Są
junga Visada laikėsi apsispren- 
dimo teisės principo palikdama

tam paremti surinkta nėt ’35;0b0
- * • - - * C- F * ’ <

kiekvienai tautai.-fee .4 W"; daKiFffiffiais

šinio, būtent, ar tokiai totalita
rinei valstybei, kurios santvara 
ka paremta melu if neribotą ga- į Įnri
lia turinčios policijos teroru*

kutiub LielUVa< Latvija
Estija buvo perleista RūšijŪslią turinčios policijos teroru, ir išstija buvo perleista nusijpa 

km Į a ir toliau plėstis ir ulVaU Į‘įtAkos.sf erai’LŠį suSilafiiiičį 
dyti pasaulį, ar jai lemta žūti

;p žuvo Hitlerio nacionalso-
lizmas ir Musolinio fašizmas.

Di Ug ženklų rodo, kad jai lemi
išnykti nuo žemės pavit-

1

tą

sekė litvažija ir okupacija lydi® 
ma mums žinomos rinkimų-ko- 
medijoš ir Istfiritiąją prašymų 
priimti į Sovietų

Kai Hitleris 1941 m. birželio
netik komu- šiauš, nors gal ir netaip greit mėn, atsisuko prieš savo sąjuh-

i

klausomybę, .tėritorialinę nelie
čiamybę ir į tokią socialinę sam ' 
tvarką, kuri jos_žmonių.spren- . 
dimu būtų- reikalinga krašto 
ekonominiam 
vystymuisi.-

ir kultūriniam

Hitleriui Užpuolus ktfrniiialo
pūfthfrf Štattlią-! ugplŪčiCUŽ^’ d: 
ir rūgs. .28 d> aUsitarimal aąvai-
hie riusiojl reikšmes ir galioj 
bet iki šios dienos Sovietų Są-
jūftga nėra viešai pareiškusi, 
kad ji nuo tų susitarimų atsisa
ko panašiai kaip tą padarė Va
karų Vokietijos vyriausybė vie-

A.

parašų, nežiūrint- baltųjų kolo
nistų policijos žiauriausio per- 
sekiojinri.

Reakcija pasaulyje būtų ne
paprasta. Iš visų pasaulio kam
pų į ten skubėtų žurnalistai ir 
reporteriai su televizijos ir foto 
aparatais, spaudoje. pasirodytų 
ilgiausĖ.pasikalbėjimai su va- 
__ - _______ 1 — visų pasira
šiusių ir nepasirašiusių tas pats 
laisvės ir 
troškimašT

neprikl ausomybės 
Sovietų imperija 

viena iš pirmųjų iškelty/J^TaU-
tose tų tautų dekolonizacijos 
klausinių, o paslkpčidm siųstų
4 teh ginklus irT terorizmo ins
truktorius mokinančius kaip

r kovoti suLprispmidėjais.-Greitžs 
nepriklausimyb'ėš 'atgavimas Su
lų užtikrintas. JAV-Bės nedels
damos ateitų -į pagalbą su “fo-
ffeign aid” stdmbeshėm sumom.

(Bus daugiau)

ambasadoriaus pareiškimo karų valstybės tėti turi bent 24-Ž5 balsus iš bend- -, dividualus asmuo—suskaldė principų, idėjų skir-

Dn Kazio Šidlausko, Amerikos Lietu* atsistojo JAV delegacijos pirmininkas ambasado- ro 35 balsų skaičiaus, todėl mums atrodo, kad šis i
• 2 _ 4 nerio no! n nlri onaid c. f aT’Vvf aiif 1YYIQ

vių Tarybos pirmininko, penkerių 
metų darbo apžvalga

(Tąsa)

Vykstant Belgrade konferencijai, 1977 m. 
lapkričio 25 d. plenumo posėdyje, kuriame ir Dr.

- Ks Boebliui teko dalyvauti kaip sen. Dole pata
rėjui ,senatorius Dole,kalbėdamas JAV vardu, iš
kėlė Helsinkio Akto VIILto principo laužymą, 
kuris skelbia visoms tautoms laisvo apsisprendi“

- m o teisę.
Senatorius Dole pabrėžė nepaprastą neramu-

- mą, nepasitenkinimą ir apsivylimą didelės dalies 
’ amerikiečių, ypačiai etninės kilmės JAV gyven- 
• tojų dėl Sovietų Sąjungos vykdomų VIII-jo prin-

1977

I

-1

z

_ __

T4i<f.: PRo*p«c* «-5GM 5^ Amerikai turi‘Ųūfi leista pilnutinė.teisė sūrios tu-

FLORIDA . jgybiniais lėktuvais patikrinti, kaip Maskva "vykdo savo
-- ■- --■■ -r,. ' U • ‘ *"

. • i
M. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St.. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200 --
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MOVING
—Leidimai — Pilna apdraudė

; ŽEMA KAINA
2^= i E R t N Al
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vadovaujamas ; I

ius Goldberg ir pareiškė: Kadangi Jūs paneigėte yra mums pats palankiausias tarptautinis foriimąsnūs 
mano delegato, kuris kalbėjo JAV vardu, prane- kelti Lietuvos laisvės bylą. Todėl mums yra . ne
šimą aš jaučiu pareigą kaip delegacijos pirminio- paprastai svarbu tinkamai pasiruošti antrajai

1

kas Pasakyti, kad ką sen. Dole sakė yra gryna tei- Helsinkio Akto vykdymo pfetikrihimo konffcrenci- 

^ybė
laikų, kurią patvirtino kiekvienas vėleshis Ame
rikos prezidentas. Baltijos valstybių okupacija 
sulaužė pagrindinius tarptautinės teisės principus.

Galima, žinoma, aiškinti, kad toks Baltijos 
tautų laisvės bylos paminėjimas Belgrado konfe
rencijoje buvęs tik atsitiktinis menkos reikšmės 
įvykis. Vienok negalima paneigti fakto, kad šitas

tai yra Amerikos politika nuo Rooševelto jai, įvykstančiai kitais metais Madride.
Tiesa, turiu paminėti, kad sen. Dūlė kUris

2 / _ *

yra vienas iš respublikohų partijos kandidaų į 
JAV prezidentus, buvo susitikęs su ALToš val
dybos atstovais Čikagoje, kuriems jis pareiškė, 
kad Madrido konferencijoje jis numatęs daug 
daugiau atlikti Lietuvos laisvės bylos reikalais,

tumaSv Už principą kiekvienas nofišstovėti, ir
<ihti- .■' i . .< -. ■1

Toliau tuometinis ALTos pirmininkas ' br.
K. Ėobelis aiškino:(Amerikos Lietuvių) Tary
ba nori matyti- vieningą stiprią Am. Liet. Ben-
druomenę ir, kas liečia Tarybą, padarys visas pa
stangas, kaip ir’ praeityje, kad ta vienybė būtų. 
Bet vienybė turi būti visų lietuvių, begali būti 
sūnų ir posūnių ir negali būti, kaip kad buvo pa-

Į įsipareigojimus. > ... :■
Jei šios pataisos nebus L sutartį įtrauktos, SALT II, 

kaip ji . dabar atbodo, Kongreso negali būti patvirtinta. 
:■ -. ..(Pabaiga)’

• Pirmasis motociklas buvo 
pagamintas 1885 m. Gottlieb 

t Daimler bendrovės VokietijOje.- 
Jis buvo medinis. Pirmasis juo 
važiavo Vilhelmas Maybach, iš
vystydamas 12 mylių per valan-

myliu per valandą, gi lenktynių 
motociklas gali važiuoti net 185 
myl.ų per valandą greičiu.

jo toki dvasiniai saitai, kurie 
buvo, stipresnį už. pavojų gyvy
bei ar už bet kokius kitus iš- 

skąičiąvį]Tui5, _____ _
Tuo gali būtį paaiškintas 

šiandięririįs laisves kovos sąjū-

buvo stipresni už pavojų

9 1929 metais New Yorko 
dą greitį. Jis buvo vieno eilinei mieste buvo daug:ausia taxi —
derio, pusės arklio jėgos. Grei-’£ net 29,000. 1969 metais jų ten 

1 čiausiaš žąįotdciklaš-išvysta’ 140—JOuvo tik- 11,500. -įįįį

MOVING
ApdraMtas pcrkrav«tym«i 

U įvairiu atstumu -. 
ANTANAS VILIMAS 

Ttl/t 37A-H82 arba 37M9H

i . ~

1 ei po laužymų. Senatorius pasakė, kad JAV nie- 
t kados nepripažino, nepripažįsta ir ateityje nepri- 
; Pažins Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupa

cijos ir jų prijungimo prie Sovietų Sąjungos.
Po senatoriaus Dole pareiškimo, rusų delega-

- cijos pirmininkas ambasadorius Voronovas atsi- 
t sto„
Z ką kalba, nes Lietuva ir kitos Baltijos valstybės
- esą savo rtoru atjungusios į Sovietų Sąjungą ir 

visi žmonės ten esą patenkinti ir laimingi.

> tiesiog išjuokė sen. Dole, kad jis nežinąs

įvyko Helsinkio Akto vykdymui patikrinti šušauk- 
toj konferencijoj ir pasiremiant vienu iš to Akto 
nustatytų principų.

Šia proga tenka paminėti, kad Helsinkio Ak
to signatarės valstybės sudaro visai kitokį tarp
tautinį forumą, negu pvz. Jungtinės Tautos, ku
riose dominuoja vad. Trečiojo Pasaulio naujosios 
valstybės, kurios labai dažnai paremia Sovietų 
Sąjungos politiką.

Europos Saugumo ir Kooperacijos Konferen
ciją, paruošusią Helsinkio Aktą, sudaro 35 vals
tybės, iš kurių tiktai septynios yra Sovietų bloko 
valstybės, trys yra neutralios Viduržemio jūros 
valstybės, o kitos yra NATO sąjungininkės, NA-

negu jis padarė Belgrado konfeteiicijoje.
Patiekdamas, 38-tarn suvažiavimui praeitais 

metais ALTos metinės veiklos pranešimą, pr. K. 
Bobelis labai patetiškais žodžiais kalbėjo apie 
ALTos ir JAV LB santykius. Dr. K. Bobelis sa
kė: “Aš turiu Jums Pasakytu kad as buvau pen
kių JAV LB Tarybų naryA*. Aš SAVO Visuome
ninės veiklos pagrindus gavau Amerikos Lietu
vių Bendruomenėje. Bendruomenė man buvo tas 
didysis Amerikos Lietuvių jungtinys ir man te
ko giliai nusivilti, kuomet žmonės^ kurie galvo
jo kitaip negalėjo rasti vietos Bendruomenėje ir

daryta, jeigu nesutinka str žmogaus mid'moriė, aš 
jį išmetu iš Bendroumenės, Tai paneigia patį pa
grindinį Krupavičiaus paskelbtą Bendruomenės 
visuotinumo* principą kuris apjungia kiekvieną 
lietuvį, Tiktai nusikaltėlis lietuvių tautai gali 
būti iš jos' išmestas, bet ne kas kitas.

Kalbėdamas apie ALTos ir JAV LB-nės at
stovų pasitarimus Rochestfcry. ir ten suformu
luotus principus, Dr. K. Bobelis pasakė, kad AL-
Tos valdyba savo posėdyje nutarė, jog tie prin*
cipai neatstovauja ALTos linijos ir ALTos tiks
lų ir ALTai- yra visiškai nepriimtini. Naujajai 
ALTos valdybai teks tuos klausimus iš naujo

kuomet bendruomenė uz^iė gtyftai
aklą liniją, paneigdama visų kitų ^grupių galvo
seną, pasaulėžiūrą Tas ir suskaldė (JAV) Berl- 

TO vakarinio bloko valstybės, Kitaip sakant, Va- druomenę. Bendruomenės neskaldė pavienis in-
4
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SOPHIE BARČUS j

RADUO iElMOS, VALANDOJ 
Vhoą *rocrajn*\ii WOPA, 

WL A M.\
L l« tuvi v kalba: kasdien ,nuo pir

madienio. iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir i. 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
TML. ryto.

Vodi|a Aldona Dovkua
Taltf. HEmloek 4-241J

715V So. MAPLEWOOD 4¥i 
CHICAGO, ILL 009

----------- --- ---

nūdienio, iki penktadienio 

sekmadieniais nuo 8:30 iki *9:30

/*

g| “Lietuvos Aidai’
_KAZt BRAZOŽIONYTt

Proonmoi

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio fi vai. vak.

VIJO* laidos U W0PA rtotiea.
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Hot Food For Cool Parties

f

•’ *•*■::: . >. ?

r
Mm N.™"

£

i

>•$*

I

: t

E3III
Teens love any "occasion that offers a chance to dance, and

t living room or basement with plenty of rock records becomes 
an instant disco. Add to the fun-with a great buffet that fea
tures Sloppy Mop-Ups. It’s a. chafing-dish specialty offering 
two of the youngsters’ favorite foods, meatballs and franks. 
The meat is simmered in tomato sauce and served over chunks

tos.laisvės kovoje vieta ir nežv- * ** .

džio narių herojiškumas: laisvės: 
kovos sąjūdžio narys su grana
ta kišenėje veža slaptąją spau
dą,. laisvės kovos- sąjūdžio narė 
lietuvaitė-. . . t.ąųjsią, dargano
tą—naktį neša slaptąją- korespon 
dericiją, laisvės kovos sąjūdž 
narys . . 
siu prieš o 
nius šovinius, žūsta 
dinęs granata. t

Laisvės kovos draugai.

miai atimti visa tai, ką sąjūdžio 
dalyviai pirko krauju, nepalau-j 
žarna drąsa ir pasišventimu . . .'

(Bus daugiau)
i

i
i

j
I
i

3
3

o 
». apsuptas iš visų pu- 

iššaudęs paskuti- 
susisprog-

pasa

Arthritis Sufferers!________ ______
Now. Get relief ® 

for painful inflammation 
ancTprotėčtioirfor your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
aniacids for double stomach protec
tion Try Arthritis Pam Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin.”

Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion Try Arthritis Pam Formula, the 
arthntrs specialist, from the makers of

r iimii i iiiiiiuni!!iii!iiiii!iii(mmiiiiiiiiiiiiiiniiii!Hiiininniiiiii 1111111111 ililIIHiir-

ADOLPH J. WITKUS
(iyv. L- meni, Ulincis

spa,j.°. 18 d - 1:05 val- popiet sulaukęs 61 metu am

f

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

w K *
2533 W. 71st Street .
1410 So. 50th. Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 4.
Direktorių
Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO . .

DALYSE.

♦

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVE. Tel: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, m. Tel: OLympic 2-1003

f

1

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

Jianc r r-k ~~ v, a1' stumiKęs oi metu am-ziaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nubudę: Žmona Ann (Pilipauskaitė), sūnus Adolph Jr„ dūk- 
f prirc A F“* -U.  —.1  W*~ a 1 ~ ’

Ar* « “*——*^*« atmiLAL — mi rišo n ir no
’ 2 vSeJer>? T? Bei nice Margiu ir Jone Reed bei kiti giminės, 

ros^Uku pdZ;Stany' Velionis buvo sūnus nurusią Adolph ir Kazimie-

Kūnas pašarvotas Markiewicz Funeral Home, 108 Illinois St.. Le-

s ~ Alįn More’ lr Kazimiera Witkus, 2 anūkai — Allison ir Ro 
’ 2 v-^er>’? T; Bernice Margiu ir Jone Reed bei kiti gimmės. 

draugai ir pazjstanu. Velionis buvo sūnus nurusiu Adolph ir Kazimie-
of French bread for mopping up the.plate . . . just the-ticket

Sloppy Mop-Ups
1 egg, slightly beaten 

cup Italian seasoned 
dry bread crumbs

% teaspoon salt
Vo teaspoon Tabasco 

pepper sauce
1 pound ground beef 

Flour
In large bowl combine egg, p — “ “ “ “

Store in refrigerator until ready to cook. Melt 1 tablespoon

for an informal disco.

2 to J'tablespootu butter 
or margarine

2 cans (8 ounces each) 
tomato sauce with 
cheese

pound small cocktail 
frankfurters

1 loaf French bread 
bread crumbs, salt and Tabasco.

I GEORGE F. RUDAUNAS
3319 Sa. LITUANTCA AVĖ.

mont, III. " —

Rirmad enj. >pabos 22 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
mous i St James pąrap.jos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai- 
dojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

J Vaitkaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir

Tel: YArds 7*1138-1135

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos H11U, ŪL

Clous I St James pąrap.jos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai

Visi a. a. Adol 
dž ai kvieč ami i . ____
navimą ir atsisveikinimą.

iolph J Witkaus ginainės. draugai ir pažįstami nuošir 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa ta r REpublk 7*1213

Virginia 7-6672
. 974-441C

i X
XMix in beef, form into 12 small meatballs. Dredge in flour.batųu 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 8:30 vaL p.p.

I;spręsti. • • • :

*JJ&s dąiigjau) , . 1

Vtflt hTfcVTtttNAJ .
GARSlNKtTes NAUjfENOSE
—vi—■■ ■

ii WTIS stoties. UK>—AM bang*.

2646 W. 71«t Street
ĮBinoiR 60629

Telef. 77^5374

I

įI

butter in blazer directly over Stemo canned heat. Add half the 
meatballs and brown well, turning often. Remove from blazer 
and brown remaining meatballs, adding butter if necessary. 
Return browned meatballs to blazer and pour tomato sauce 
over all. Add franks. Cover and simmer 10 minutes. Mean- 
whtle, prepare French bread by cutting in half lengthwise and 
then into fourths cross wise* Serve open-face sandwich style, 
YIELD: 8 servings. J
then into fourths cross wise* Serve open-face sandwich sty le<

____ J nr__ ___
NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL. Saturday. October 20. 1P79

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnus, dukterys, anūkai. seserys.

... Laidotuvių Direktorius Victor Markiewicz. Tei. 257-6363 t£
P. J. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 74911

\llllllllllll|illlJJ|IIIJĮI|(|lllll||!l||UJĮlUlllll|||Ųll|iUUI||lUUUUMIWimilfUŪ7innnii I
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Krazauskas.

ir.iieegzistuojantic nuo gat past*

autąjį grobį ir šių dienų sovie- 
* - r C "

I
s

t
» * V V -

DTL K. G. BALTTKAS JUOZAS ŽEMAITIS

Realybė ar mitas?
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<kJ*ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

So. Pvtoaki Rd. (Crawford 
vwJicol •wilding) Tol. LU 5-M46 

ligonius pagal susitari m, 
lei neaUahepia, skambinti 374-8004

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• fe •
"Sąųlė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis suteiki*. Vieš- 

pats neatsako gera tiems, kurie ęlgiasi nekaltai*. — Psalme HHL 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei, Dievo mylimi©- 

biems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
savll ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso, kas galėtu juos sužeistL Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį mvli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimint 
tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti
kėdami. kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

j vedamas darbas lietuvių susivienijimui, draugijoms, 
lietuviškoms taupymo įstaigoms ir profesinėms organi
zacijoms. Jos padeda nustatyti faktus ir padaryti tei
singesnius sprendimus.

Naujienos mums visiems padėjo, bet šiandien mes 
kviečiame visus lietuvius padėti Naujienoms įveikti už
gulusius sunkumus. Kas pajėga, prašome siųsti ekono
minę paramą Naujienų vajaus komiteto vardu. Prašo- 

>xą.oo me įstaigas ir draugijas, pasinaudojusias Naujienų pa- 
j rama, 
karus, pubūvius, užkandas Naujienų klausimui aptarti 
ir gautą pelną siųsti Naujienoms. Kas negali dabar at
siųsti aukos, prašome ją įrašyti į testamentą, nurodant, 
kad jūsų Palikta dalis eitų dienraščiui.____________

Vajaus komiteto nariai Euphosine Mikuž’ūtė, Mi
kas Šileikis ir Bronė Spūdienė sudaro komisiją vajaus 
atskaitomybei pravesti ir surinktas visas aukas pa
skelbti.

Vienam būtų sunku reikalingą paramą sutelkti, bet 
kai Naujienų talkon stosime visi, tai atliksime didelį 
darbą. Kviečiame visus talkon-

NAUJIENŲ VAJAUS KOMITETS:

ANTANAS ANDRIULIONIS, Boston, Mass. 
MIKALINA BARONIENĖ, Washington, D.C. 
VLADAS BAJERČIUS, Bostonas, Mass. 
POVILAS P. DARGIS, Pittsburgh, Pa. 
ANTANAS KARALIS, Cleveland, Ohio. 
EUPHROSINE MIKUŽIŪTĖ, Chicago, Ill.
INŽ. ALGIRDAS PAUTIENIS, Cleveland, Ohio 
MIKAS ŠILEIKIS, Chicago, Ill.
JUOZAS ŠMOTELIS, Chicago, Ill.
BRONĖ SPUDIENĖ, New York, N. Y.

I 
f

>16.00

» 1.00

m.oo 
>18.00 
I w

>34.00 
>13.00 
I €00

Naujienos eiaa kaadiaa. Ifakirlant 
sekmadienius, leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Balsted St, Chicago, 
m aoaoe. Teist ei-eioo.

PiaKua reikia aivtt Mite Heme 
Orderiu karta m atekysa.

■ VATUTKNŲ rtitinė atdara kaadiftz, išakyta aekmadlenioa, bw
9 vaL ryto iki 3 vaL vakaro, leitadieniaia — iki 11 vaL

Einame į talką Naujienoms
- Atidžiai perskaitėme Naujienų įžanginį apie pa- 

nVnnnmilia <41 PŪVARHIO būklft. Pabl'anSfO USsunkėjusią ekonominę dienrašuio būklę. Pabrango 
tik polierius, dažai, pašto patarnavimas, mašinų 
lysR aliejus ir visi laikraščiui leisti patarnavimai. Visi 
žinome, kad gyvenimo pabrangimas atsiliepia ir j laik
raščio leidimą, žinome, kad ne vienas angliškas ir lie-

tik polierius, dažai, pašto patarnavimas, mašinų da-

žinome, kad gyvenimo pabrangimas atsiliepia ir , j laik-
JL w* A V/ A >.✓ A - y . - r

tuviškas laikraštis užsidarė dėl ekonominių sun-
;kumų. . Ji * *

Bet mes taip pat žinome didelį ir svarbų teisingos
4ir~būtinas . informacijos—darbą, kurį jau-kelintas_ ..de^
• šimtmetis veda Naujienos* I

tapo- visuomeninio ir ^kultūrinio mūsų gyvenimo
>’mi. _ .
r . _ —

'mą t „ _ . .
, bet kol nepėrskaitome Naujienų, tai visuomeninio 
kultūrinio mūsų darbo gairės neaiškios.

Naujienos padėjo JŽLIKui išbristi iš neaiškios Po

žinome, kad Naujienos
> dali-

Mums sunkti įsivaizduoti Amerikos lietuvfų gyveni- 
ą be Naujienų. Skaitome kelis lietuviškus laikraščius,

ir

I

žiniomis ir klausimų išaiškinimais, suruošti va-

J. ŠARAPNICKAS, St. Catharine, Ont., Canada.

LIETUVOS LAISVĖS VILTYS ŠIŲ LAIKŲ 
TARPTAUTINĖJE RAIDOJE

gininką; Baltijos valstybės aLsi-.šai pareikšdauih, kad 1938 m.
B 

rašytojas ir istorikas Amahrik ' ris lygiai kaip ir Stalinas nepai- su Čekoslovakija _yrąJ niekingas 
■ J • .... . •* - • t r ~ 1 • * • V M V A * _ J.. _ •

rašymo momento. Iš Hitlerio 
g' - . VZ.-
tų imperijos valdovai nori pasi
laikyti.

Tad nieko stebėtiiio, jei nese
nai iš sovietinio kalėjimo į Va
karus išleistas. ukrainietis Va
lentinas Moroz vienoje sayp kal

bu tų juoda ir Afrikoje/tai ji 
jau senai būtiį.nepriklausoma._ ” - C • - W ® i —- * — 

sybės, į visas Atlanto Čarterį Pasinaudodami ta pačia ana
logija prileiskime, kad Lietuva, 

Latvija ir Estija- yra- juodos- ir 
Afrikoje ir ikDšibntdkiu tarme-

. zieijos, nuvedusios daugelį musų tautiečių į akligatvį j Kebą
— T - n

I
i

(Tęsinys)

Nagrinėjant SALT II sutartį tikiu, kad ne tik man,
QR. PAUL V DARGIS ^ *r (^auge^u^ kitiems, kyla du skirtingi klausmai: a)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Community klinilcM 

Modicino* direktorius
1934 S. hUnbwm Rd., WostchMtor, IL.
VAI .ANDOS: 3 & dwbo dicnoiiii* ir 

kN antrą šeštadieni 8—3 vai 
Tai.: 542-2727 srba 562-2728

TEI------ BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS jos galvų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• SPtęiALYB* AKIŲ LIGOS 

3907 W»»t 103rd Street 
Valudoa pa^al suiitarizwi.

Ar ši Panika dėl Sovietų intensyvaus ginklavimosi yra 
tikra realybė?, ir b) Ar tai yra t:k mitas kaž kieno pla
ningai leidžiamas Amerikos visuomenei gąsdinti?

Jei tai būtų tikras blefas, kurį galima vadinti ir 
mitu, tai dėl SALT II sutarties, nežiūrint kokia ji be
būtų, netektų'jaudintis Bet jeigu tikra realybė, tai bū
tų Damcblio. kardas, kabąs virš viso pasaulio žmoni- IV. RA5TQ TYRINĖTOJAI

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

į * . - ~~ —-- — -
BESOČIUIAPETIT^NUOLAIEOMIS 

NESUMAŽINAMAS
- _ _ ___ ___________ ■ f _ ______ ______ Į
Šiame- laisvių krašte svarbiausiems rinkimams pra-j 

sidėjus, prasideda prakalbų ię pažadų toks nerštas, kur s 1 
kartais primena kaž ką panašaus į maskaradą. Tarp- {

I

g

Mažeika Sr EvansDR- FRAA K PLECKAS 
OPTQMETRJSTAS 

kalba, lietuviškai.
2618 W- 71 St. T«l. 737-514S 

Tikrisa aku.
“contact lenses”

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

tautinės politikos klausimai, arba kad ir svarbūs vidaus i 
reikalų tvarkymai, nustumiami Į antraeilę vietą. Kiek
vienas politikierius, norįs bent kokį aukštesnį valstybinį 
postą laimėti, arba atsilaikyti j^ieš konkurentus, neriasi

Pritaiko akinius ir 
l

VaL agu susitarimą. Uždaryta treč.

tus išleistoje knygoje sovietų1 dūrė pastarojo okupacijoje, ku-rugs. 25 d. Hitlerį^susitarimą.^ 
p.. n. .1 . .. . .. I .. ... Ir h n A r. 1 ■ 1 . ’

■ - - ■ 'j . ~ T i , , ’ , \

kuris, stebėdamas įvykius iš vi-'sė lietuvių tautos valios išreikš- 
daus, kėlė klausimą, ar Sovie- tos visuotinu sukilimų prieš rū
tų Sąjunga išsilaikys iki 1984-jų siškąjį okupantą.
metų. | Kaip jau žinome, į teisiškai

Jei mums kelia susirūpinimą ’ pagrįstą Nepriklausomos Lie- 
sovietinės imperijos laimėji-; tuvis, Latvijos ir Estijos padė- 
mai, prisiminkime Musolinio tį tarptautinėje arenoje rugpiū-, 
laimėjimus užkariaujant Etijo- 
piją ir Hitlerio užkariavimus 
Europoje. Visi žinome kuom tie 
laimėjimai baigėsi.

Tad šitokiame fone tenka kūk 
bėti apie Lietuvos laisvės atga
vimo viltis, kurių įgyyendiriif 
mas - turi- išplaukti ?iš ■ tolftnesiiėš 
dviejų ;■pasdulio galybių, JAV- 
bių ir vadinamosios Sovietų 
Sąjungos, santykių vystymosi 
eigos. . į, . . I . L,

- Juridiniai Lietuvos kaip vals
tybės egzistavimas tebėra pil
nai pagrįstas. Pirmoje eilėje

imperijos

čio 23 d. Maskvoje atkreipė 
spaudos dėmesį 45 - lietuviai, 
latviai jr estai Beipdami^i me- -k kad jei Ufaaina
motandumu’ į Sovietų Sąjungos1- - - - - <
vyriausybę, į .Federalinės ir De-
tuok ratinės Vokieti j ės vyriau-

pasirašiusias vyriausybės • ir i 
Jungt. Tautų Generalini Sekre
torių Kurt Waldheim pirmin-

* -’ » i • ’•-* JT * ■Hitlerfo-Stalino susitarimą apie

—

(Lietuvos gen. konsulo Aniceto Simučio referatas, skaitytas
Amerikos Lietuvių Kongrese CJevelandę 197g m, spalio 13 dj ^LiėtūvolŠovietų Sąjungos 1920.

(Tęsinys)

yla geriaūsiAs-pavyz~nistas, bet ir lojaliausias Krem-

ir paradavusios laisvinimo darbą. Naujienos P^ėj°!j&i^jinlai• įdys kaip sovietinės imperijos liaus agentas kokį jie Vakaru©-

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR \ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3 rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, - 
ketvirtu. 5—7 vai. vak. 
Ofiao 776^880 

Rnidandloc tolef.: 448-5545

iš kailio. Tokiai padėčiai susidarius, SALT II sutarties, 
jau Carterio ir Brežnevo pasirašytos, rūpestingas išnag
rinėjimas beveik neįmanomas. Bet vis dėlto,'nežiūrint jau;

1 V •'l • .

j užsiliepsnojusios rinkiminės propagandos, spauda apie šią
j sutarti nenutilo. Daugelyje dienraščių, savaitraščių ir 
J žurnalų galima pastebėti Įvairių sugestijų ir'Propozicijų.
- —. . _ _ _ . ...... •

I Yra pravartu kai kurias iš jų čia išvardinti,‘kaip tai:
1. Kongresas neturi kreipti jokio dėmesio. į SALT II

VOLDESlAKlNiNKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIŲ’

(Tęsinys)

kykite,

Ii '

o

pasiekiami. Buvęs 
___ _ ą Ambasadorius Eerie 

netikėjo T. smith prie Kubos diktato
riaus Batistos valdžios laiške 
NY TIMES (19/9 m. rugs. 26 

rašo, kad be 
JAV-bių pagalbos Fidel Castro

kai. Naujienos ir šiandien pataria lietuviams rašyti lai- ^ios. JAV-bių spauda j į rėmė 
-’škus savo valstijų-Kongreso atstovajns, kad Paragintų moraliai, o sovietinė imperija 
JAV vyriausybę kelti Lietuvos laisvės klausimą ^adrLl— ginklais ir direktyvomis. Ka- 

9 - .. . TAV-knan noci cfirrlr>
do konferencijoje.

Mums taip pat yra žinoma Naujienų pozicija AL-i
Tni •Averflni'znnti_ ntioselėti ir nadėti atlikti eile darbų Lie- TU ran^Hs n- khh ^ua.-i %a-_ 

* tuvos laisvei ir tremtinių gerovei. Naujienos padėjo lįs būti komunistas, tai didžio-

/o aiškinama, kad revO- 
liuėiją veda agrariniai reforma
toriai ir kad jos vadas jokiu bū
du nesąs komunistas. Kas to

■Amerikos lietuviams geriau suprasti .atomo gadynės -jĄV.įitJ
■ pavojus ir besikeičiančius kovos metodus ir
' JAV, prezidento ir kitų Europos valstybių galvų, ^ parsi-
- davimui už Judo grašius. Naujienos patiki Amerikos ir

m* v JL-iiivi-* Ltvivy • j .j7 * sii
• kitų pasaulio kraštų lietuviams atidžiai sekti Helsin- h,.e C1J 1

' kio aktus'pasirašiusių^valstybFip-zingsnius Europos tai- rne})ū^ų— galėjęs- užgrobti vaF
•kitų pasaulio kraštų lietuviams atidžiai sekti Helsin

-skus savo valstijų'’Kongreso atstovams, kad Paragintų moraliai, o sovietinė imperija

t -TuLorganizuoti, puoselėti ir padėti atlikti eilę darbų Li

da JAV-bėse pasigirdo balsų, 
‘kad Castro vadovaujamoji re- 
; voliucija pereinantį į komunis- 
_ tų lankas ir kad pats vadas ga-

se yra turėjęs. Kol Kubos dikta
torium buvo Batista, tai prieš 
jį ėjo visas demokratinis pasau
lis ir sovietinė imperija, o kai 
jo vieton atsisėdo- Castro, tai 
vieninteliu jo oponentu beliko 
JAV-bės. Net diktatorių neken- 
cianTi liberalinė spatRteūrpasida2‘ 
rė nebe tokia iškalbihga kaip 
prieš Batistą.

Tokios—padėties akivaizdoje 
prieiname prie pagrindinio klati-

• ALf^Biginti stipriu Amerikosriietuviir^yeiksniu; be^rioj UAV-bių^ir pasaulio spau
sirūpinančiu lietuvių tautos laisve ir tarptadtinėmis dtrj _buv

. Lietuvos teisėmis. Sunku būtų įsivaizduoti ALTą be 
-Naujienų, .o ALTo atliktus darbus be Naujienų pagal- 
7 bos neįmanoma įsivaizduoti.
• Mums yra žinomas Naujienų atliktas ir

liaū įvyko visi žinome — Cas- 
Šiandietl tfo pasirodė besąs 1----

Po šitokio Sovietų

*- t

ar tai eina kalba apie 
kailio saugojimą”? . J . Kiek

vienas savaime supranta, kad 
dabartinėje kovoje gal mažiau
siai yra galimybių “išsaugoti 
savo kailį”, tveriantis ginklo ...

Taip, ginklo kova yra aukš- 
j čiaųsioiilir_Jiauriausioji tautos 

veikti' ir vadovauti. SavįT"laiku laįvės ko,vos. foniia’ ta6iau tai 
kelias, į Vakarus, buvo atviras 
ir laisvas. Mūsų tautiečiai žino
jo ir puikiai-suprato, kad bolše
vikinė furija, įsibrovusi į mūsų

Laisvės M>vų sąjūdžio 
siekimai

. . Dabartinio laisvės kovuDR. VYT. TAURAS j sutarties patvirtinimą, kol Brežnevas neatsiims iš -Kubos

■ ■ -■ ■ lsi',a<jži°neigiacMm charakte-
Ofisą, 2(52 WEST Snk SiRŪST

>■ . taU PR M2H

- gydytoms ir chirurgas j savo kariškos brigados;
* ~ vi f - * r . -r

ii.

2. Griežtai pareikalauti Sovietus išmontubti visas jų ristikom dedamas EUDEIKIS‘alimybiųtvirtinimas, 
esą, šiame sąjūdyje nesama in-

> su-j
organizuoti, Į

Ofisas 24Š2 WUT Snk 61RORT
;. T«ų pr Man . . . . _

ofiso val.: pina.. aatnuL. twči*<L Sovietų Sąjungos ir JAV tarpkontinentinių raketų ba-itel,ektualinių kuri°s I ' ’ ■ ' ------- ------------- ’ ■ - - . ■ -u . *.•_!----- •
oiaia 2-4 vaL popiet ir kitu laiku ;
? uągal auaitartmą.

308 didžiausias ICBM raketas, . kad'tuo būtų išlygintas i

GAIDAS - DAIMfD
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

gebėtu—tinkamaitr penkt. 3r4 ir 6-6. vaL vak. fcitodir'j ]ansas • ■ * j '
3. Stipriai ginkluotų ir atgal šaudančių ‘didžiųjųdarni, prieš 40b mętų neteisėtą sdprantamu 'būdų dar neatga- 

Hitleffo-Stalino susitarimą apie 
Baltijos valstybių ir Lenkijos 
Šuoniijdš' žemių pasidalinimą.

Jie primena 1941 m. riigp. 14.
d.-Atlanto čarterį, kurio 2-rasįs 
paragrafas skelbia, kad? nei 
JAV-bfės, nei Didžioji Britapi-

nepriklausomybėsvusios nepriklausomybės. Ir 
štai iš ten ateina žinia’-kad pri
simindami keturių dešimtų me-
tų vergi j on j^’daviirib^ukakti

— - ___ -- . - r. ~~ c *■ e ^-'1 X

45-ki tų tautų atstovai parėikžt-

6. oupriai gmKiuotų ir algai šaunančių didžiųjų ru- 
:— siškų bombonešių^'kurie nepapildydami kuro gali pasiekti

- . ■» --- . . . t

. e - 2 A-------------- ”1--------- ™7

4. Amerika savo raketų, paleistinų iš bet kur, arba

aukščiausiojinėra aukščiausioji kliauzulė 
, paskiro tautos nario egzįstenci-—' | ■ ■ • — —, ...

P ŠILEIKIS, O. P.
V ORTHOPED AS-PROTEZETAS

Aparatai-ProtezaL Mėd. ban-
HR'-1<tA larch Supports) ir t t—~

fr IU-RiUžt»rH»nrei« a—1 _
Wm» wrd.st, ciuc^K. 111.6009} raketų SS-20 skridimo ribą turi .sutrumpinti ligi. 373 mylių;

PR«apac» >-504 ] f '
■' ' (rimomis priemonėmis (specialiais ^aparatais)'arba žval-

Amerikos kontinentą skridimo tolį pilnai apriboti;
OBTHOPEDas-PR<
Aparatai - Protezai.

'jai Taigi naivu ir netikslu tvir
tinti, kąd asmeninių bėdų ver- 

kraštą, tloj - pradės heatodairi- ;C. k°T°?a lai-sves kovos 
nes -pjautynes ir -galutini- “kraš- 
-to—vai y mą—nucr baudi es priešų-5U 
— atseit, .uno visų padorių lie- 

i tuvių. Tačiau - daugumas lietu- 
vių perdaug, mylėjo- savo lau
kus, sav.o gimtuosius "i 
kad būtų ryžęsi juos palikti. Su 
savo gųųtųojų kraštu juos sie
jo toki dvasiniai saitai, kurie

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

J
paleidžiamų iš povandeninių laiVųC skridimo tolio ribą 

-oYJ (373 mylios) turi žymiai prailginti, arba_So_vietaiusav_o

sa-
jūdžio nariai . . .______

Laisvės, kovos feroUai, iki šiol 
veikusiam—laisvės—kovos—są j ū~ 
džiui BDPS pasiūlytoji susivie-- 

, rijimo forma — sudaryti Gink- 
namus, iuoląsias Jėgas,

VGPš, nėra priimtina, kaip ne
atitinkanti laisvės kovos sąjū
džio aspiracijų . . . Išeitų, lyg 
norima iš šiandieninio mūsų 
tautoje laisvės kovos sąjūdžio 
atimti pirmaujančią vi-sers—hm---

lavo'apsisp'renriimo^teisėsūrkad (373 mylios) turi žymiai prailginti, arba .Sovietai’ savo
- _: _ ‘   ... _ __ , . »- ? > ■ 1 2 . -. . ; ...

metų liepoos 12 dienefs Taikos 
Sutartimi, kuria Rusija visiems 
laikams atsisakė nuo bet kokių 
teisių į Lietuvą./Toji sutartis 
buvo sustiprinta 1926 m. rūgs. 
26 d. Lietuvos-Sov. Sąjungos 
Nepuolimo Sutartimi, kuri bu
vo pratęsta dviem ątyejšiš-, bu

rn. geg. 6 d. ir 1934 
m. bal, 4 d. Ptiskutinis pratęsi- 
mas galiojo iki 1945 m. gruodžio 
31 dienos.

Pirmoji tas galiojančias su
tartis sulaužė Sovietų Sąjunga 
žinomuoju 1939 m. rugpjūčio 
23 d. Stalino-Hitleriu susitari* 
mu ir rugs. 28 dienos papikly-

Ja- nesutiks su -ieritoriniais pa
keitimais, kurie nesiderins su 
tų teritorijų gyventojų laisvai
išreikšta valia.; TU pat. metų 
rugsėjį 24 d. Sovietų Sąjungą
prisidėdama, prie Atlanto čar-

tent, 1931
terio 'pareiškė, kad Sovietų Są
junga Visada laikėsi apsispren- 
dimo teisės principo palikdama

tam paremti surinkta nėt ’35;0b0
- * • - - * C- F * ’ <

kiekvienai tautai.-fee .4 W"; daKiFffiffiais

šinio, būtent, ar tokiai totalita
rinei valstybei, kurios santvara 
ka paremta melu if neribotą ga- į Įnri
lia turinčios policijos teroru*

kutiub LielUVa< Latvija
Estija buvo perleista RūšijŪslią turinčios policijos teroru, ir išstija buvo perleista nusijpa 

km Į a ir toliau plėstis ir ulVaU Į‘įtAkos.sf erai’LŠį suSilafiiiičį 
dyti pasaulį, ar jai lemta žūti

;p žuvo Hitlerio nacionalso-
lizmas ir Musolinio fašizmas.

Di Ug ženklų rodo, kad jai lemi
išnykti nuo žemės pavit-

1

tą

sekė litvažija ir okupacija lydi® 
ma mums žinomos rinkimų-ko- 
medijoš ir Istfiritiąją prašymų 
priimti į Sovietų

Kai Hitleris 1941 m. birželio
netik komu- šiauš, nors gal ir netaip greit mėn, atsisuko prieš savo sąjuh-

i

klausomybę, .tėritorialinę nelie
čiamybę ir į tokią socialinę sam ' 
tvarką, kuri jos_žmonių.spren- . 
dimu būtų- reikalinga krašto 
ekonominiam 
vystymuisi.-

ir kultūriniam

Hitleriui Užpuolus ktfrniiialo
pūfthfrf Štattlią-! ugplŪčiCUŽ^’ d: 
ir rūgs. .28 d> aUsitarimal aąvai-
hie riusiojl reikšmes ir galioj 
bet iki šios dienos Sovietų Są-
jūftga nėra viešai pareiškusi, 
kad ji nuo tų susitarimų atsisa
ko panašiai kaip tą padarė Va
karų Vokietijos vyriausybė vie-

A.

parašų, nežiūrint- baltųjų kolo
nistų policijos žiauriausio per- 
sekiojinri.

Reakcija pasaulyje būtų ne
paprasta. Iš visų pasaulio kam
pų į ten skubėtų žurnalistai ir 
reporteriai su televizijos ir foto 
aparatais, spaudoje. pasirodytų 
ilgiausĖ.pasikalbėjimai su va- 
__ - _______ 1 — visų pasira
šiusių ir nepasirašiusių tas pats 
laisvės ir 
troškimašT

neprikl ausomybės 
Sovietų imperija 

viena iš pirmųjų iškelty/J^TaU-
tose tų tautų dekolonizacijos 
klausinių, o paslkpčidm siųstų
4 teh ginklus irT terorizmo ins
truktorius mokinančius kaip

r kovoti suLprispmidėjais.-Greitžs 
nepriklausimyb'ėš 'atgavimas Su
lų užtikrintas. JAV-Bės nedels
damos ateitų -į pagalbą su “fo-
ffeign aid” stdmbeshėm sumom.

(Bus daugiau)

ambasadoriaus pareiškimo karų valstybės tėti turi bent 24-Ž5 balsus iš bend- -, dividualus asmuo—suskaldė principų, idėjų skir-

Dn Kazio Šidlausko, Amerikos Lietu* atsistojo JAV delegacijos pirmininkas ambasado- ro 35 balsų skaičiaus, todėl mums atrodo, kad šis i
• 2 _ 4 nerio no! n nlri onaid c. f aT’Vvf aiif 1YYIQ

vių Tarybos pirmininko, penkerių 
metų darbo apžvalga

(Tąsa)

Vykstant Belgrade konferencijai, 1977 m. 
lapkričio 25 d. plenumo posėdyje, kuriame ir Dr.

- Ks Boebliui teko dalyvauti kaip sen. Dole pata
rėjui ,senatorius Dole,kalbėdamas JAV vardu, iš
kėlė Helsinkio Akto VIILto principo laužymą, 
kuris skelbia visoms tautoms laisvo apsisprendi“

- m o teisę.
Senatorius Dole pabrėžė nepaprastą neramu-

- mą, nepasitenkinimą ir apsivylimą didelės dalies 
’ amerikiečių, ypačiai etninės kilmės JAV gyven- 
• tojų dėl Sovietų Sąjungos vykdomų VIII-jo prin-

1977

I

-1

z

_ __

T4i<f.: PRo*p«c* «-5GM 5^ Amerikai turi‘Ųūfi leista pilnutinė.teisė sūrios tu-

FLORIDA . jgybiniais lėktuvais patikrinti, kaip Maskva "vykdo savo
-- ■- --■■ -r,. ' U • ‘ *"

. • i
M. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St.. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200 --

PĖRKRAUSTYMAI

MOVING
—Leidimai — Pilna apdraudė

; ŽEMA KAINA
2^= i E R t N Al

Tai. WA 5-8063

■y

vadovaujamas ; I

ius Goldberg ir pareiškė: Kadangi Jūs paneigėte yra mums pats palankiausias tarptautinis foriimąsnūs 
mano delegato, kuris kalbėjo JAV vardu, prane- kelti Lietuvos laisvės bylą. Todėl mums yra . ne
šimą aš jaučiu pareigą kaip delegacijos pirminio- paprastai svarbu tinkamai pasiruošti antrajai

1

kas Pasakyti, kad ką sen. Dole sakė yra gryna tei- Helsinkio Akto vykdymo pfetikrihimo konffcrenci- 

^ybė
laikų, kurią patvirtino kiekvienas vėleshis Ame
rikos prezidentas. Baltijos valstybių okupacija 
sulaužė pagrindinius tarptautinės teisės principus.

Galima, žinoma, aiškinti, kad toks Baltijos 
tautų laisvės bylos paminėjimas Belgrado konfe
rencijoje buvęs tik atsitiktinis menkos reikšmės 
įvykis. Vienok negalima paneigti fakto, kad šitas

tai yra Amerikos politika nuo Rooševelto jai, įvykstančiai kitais metais Madride.
Tiesa, turiu paminėti, kad sen. Dūlė kUris

2 / _ *

yra vienas iš respublikohų partijos kandidaų į 
JAV prezidentus, buvo susitikęs su ALToš val
dybos atstovais Čikagoje, kuriems jis pareiškė, 
kad Madrido konferencijoje jis numatęs daug 
daugiau atlikti Lietuvos laisvės bylos reikalais,

tumaSv Už principą kiekvienas nofišstovėti, ir
<ihti- .■' i . .< -. ■1

Toliau tuometinis ALTos pirmininkas ' br.
K. Ėobelis aiškino:(Amerikos Lietuvių) Tary
ba nori matyti- vieningą stiprią Am. Liet. Ben-
druomenę ir, kas liečia Tarybą, padarys visas pa
stangas, kaip ir’ praeityje, kad ta vienybė būtų. 
Bet vienybė turi būti visų lietuvių, begali būti 
sūnų ir posūnių ir negali būti, kaip kad buvo pa-

Į įsipareigojimus. > ... :■
Jei šios pataisos nebus L sutartį įtrauktos, SALT II, 

kaip ji . dabar atbodo, Kongreso negali būti patvirtinta. 
:■ -. ..(Pabaiga)’

• Pirmasis motociklas buvo 
pagamintas 1885 m. Gottlieb 

t Daimler bendrovės VokietijOje.- 
Jis buvo medinis. Pirmasis juo 
važiavo Vilhelmas Maybach, iš
vystydamas 12 mylių per valan-

myliu per valandą, gi lenktynių 
motociklas gali važiuoti net 185 
myl.ų per valandą greičiu.

jo toki dvasiniai saitai, kurie 
buvo, stipresnį už. pavojų gyvy
bei ar už bet kokius kitus iš- 

skąičiąvį]Tui5, _____ _
Tuo gali būtį paaiškintas 

šiandięririįs laisves kovos sąjū-

buvo stipresni už pavojų

9 1929 metais New Yorko 
dą greitį. Jis buvo vieno eilinei mieste buvo daug:ausia taxi —
derio, pusės arklio jėgos. Grei-’£ net 29,000. 1969 metais jų ten 

1 čiausiaš žąįotdciklaš-išvysta’ 140—JOuvo tik- 11,500. -įįįį

MOVING
ApdraMtas pcrkrav«tym«i 

U įvairiu atstumu -. 
ANTANAS VILIMAS 

Ttl/t 37A-H82 arba 37M9H

i . ~

1 ei po laužymų. Senatorius pasakė, kad JAV nie- 
t kados nepripažino, nepripažįsta ir ateityje nepri- 
; Pažins Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupa

cijos ir jų prijungimo prie Sovietų Sąjungos.
Po senatoriaus Dole pareiškimo, rusų delega-

- cijos pirmininkas ambasadorius Voronovas atsi- 
t sto„
Z ką kalba, nes Lietuva ir kitos Baltijos valstybės
- esą savo rtoru atjungusios į Sovietų Sąjungą ir 

visi žmonės ten esą patenkinti ir laimingi.

> tiesiog išjuokė sen. Dole, kad jis nežinąs

įvyko Helsinkio Akto vykdymui patikrinti šušauk- 
toj konferencijoj ir pasiremiant vienu iš to Akto 
nustatytų principų.

Šia proga tenka paminėti, kad Helsinkio Ak
to signatarės valstybės sudaro visai kitokį tarp
tautinį forumą, negu pvz. Jungtinės Tautos, ku
riose dominuoja vad. Trečiojo Pasaulio naujosios 
valstybės, kurios labai dažnai paremia Sovietų 
Sąjungos politiką.

Europos Saugumo ir Kooperacijos Konferen
ciją, paruošusią Helsinkio Aktą, sudaro 35 vals
tybės, iš kurių tiktai septynios yra Sovietų bloko 
valstybės, trys yra neutralios Viduržemio jūros 
valstybės, o kitos yra NATO sąjungininkės, NA-

negu jis padarė Belgrado konfeteiicijoje.
Patiekdamas, 38-tarn suvažiavimui praeitais 

metais ALTos metinės veiklos pranešimą, pr. K. 
Bobelis labai patetiškais žodžiais kalbėjo apie 
ALTos ir JAV LB santykius. Dr. K. Bobelis sa
kė: “Aš turiu Jums Pasakytu kad as buvau pen
kių JAV LB Tarybų naryA*. Aš SAVO Visuome
ninės veiklos pagrindus gavau Amerikos Lietu
vių Bendruomenėje. Bendruomenė man buvo tas 
didysis Amerikos Lietuvių jungtinys ir man te
ko giliai nusivilti, kuomet žmonės^ kurie galvo
jo kitaip negalėjo rasti vietos Bendruomenėje ir

daryta, jeigu nesutinka str žmogaus mid'moriė, aš 
jį išmetu iš Bendroumenės, Tai paneigia patį pa
grindinį Krupavičiaus paskelbtą Bendruomenės 
visuotinumo* principą kuris apjungia kiekvieną 
lietuvį, Tiktai nusikaltėlis lietuvių tautai gali 
būti iš jos' išmestas, bet ne kas kitas.

Kalbėdamas apie ALTos ir JAV LB-nės at
stovų pasitarimus Rochestfcry. ir ten suformu
luotus principus, Dr. K. Bobelis pasakė, kad AL-
Tos valdyba savo posėdyje nutarė, jog tie prin*
cipai neatstovauja ALTos linijos ir ALTos tiks
lų ir ALTai- yra visiškai nepriimtini. Naujajai 
ALTos valdybai teks tuos klausimus iš naujo

kuomet bendruomenė uz^iė gtyftai
aklą liniją, paneigdama visų kitų ^grupių galvo
seną, pasaulėžiūrą Tas ir suskaldė (JAV) Berl- 

TO vakarinio bloko valstybės, Kitaip sakant, Va- druomenę. Bendruomenės neskaldė pavienis in-
4

.11 J,, I,-,,

SOPHIE BARČUS j

RADUO iElMOS, VALANDOJ 
Vhoą *rocrajn*\ii WOPA, 

WL A M.\
L l« tuvi v kalba: kasdien ,nuo pir

madienio. iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. šeštadieniais ir i. 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
TML. ryto.

Vodi|a Aldona Dovkua
Taltf. HEmloek 4-241J

715V So. MAPLEWOOD 4¥i 
CHICAGO, ILL 009

----------- --- ---

nūdienio, iki penktadienio 

sekmadieniais nuo 8:30 iki *9:30

/*

g| “Lietuvos Aidai’
_KAZt BRAZOŽIONYTt

Proonmoi

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio fi vai. vak.

VIJO* laidos U W0PA rtotiea.

i
I

I

Hot Food For Cool Parties
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Teens love any "occasion that offers a chance to dance, and

t living room or basement with plenty of rock records becomes 
an instant disco. Add to the fun-with a great buffet that fea
tures Sloppy Mop-Ups. It’s a. chafing-dish specialty offering 
two of the youngsters’ favorite foods, meatballs and franks. 
The meat is simmered in tomato sauce and served over chunks

tos.laisvės kovoje vieta ir nežv- * ** .

džio narių herojiškumas: laisvės: 
kovos sąjūdžio narys su grana
ta kišenėje veža slaptąją spau
dą,. laisvės kovos- sąjūdžio narė 
lietuvaitė-. . . t.ąųjsią, dargano
tą—naktį neša slaptąją- korespon 
dericiją, laisvės kovos sąjūdž 
narys . . 
siu prieš o 
nius šovinius, žūsta 
dinęs granata. t

Laisvės kovos draugai.

miai atimti visa tai, ką sąjūdžio 
dalyviai pirko krauju, nepalau-j 
žarna drąsa ir pasišventimu . . .'

(Bus daugiau)
i

i
i

j
I
i

3
3

o 
». apsuptas iš visų pu- 

iššaudęs paskuti- 
susisprog-

pasa

Arthritis Sufferers!________ ______
Now. Get relief ® 

for painful inflammation 
ancTprotėčtioirfor your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis Pain 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
aniacids for double stomach protec
tion Try Arthritis Pam Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin.”

Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec
tion Try Arthritis Pam Formula, the 
arthntrs specialist, from the makers of

r iimii i iiiiiiuni!!iii!iiiii!iii(mmiiiiiiiiiiiiiiniiii!Hiiininniiiiii 1111111111 ililIIHiir-

ADOLPH J. WITKUS
(iyv. L- meni, Ulincis

spa,j.°. 18 d - 1:05 val- popiet sulaukęs 61 metu am

f

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

w K *
2533 W. 71st Street .
1410 So. 50th. Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 4.
Direktorių
Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO . .

DALYSE.

♦

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAMCA AVE. Tel: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, m. Tel: OLympic 2-1003

f

1

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

Jianc r r-k ~~ v, a1' stumiKęs oi metu am-ziaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nubudę: Žmona Ann (Pilipauskaitė), sūnus Adolph Jr„ dūk- 
f prirc A F“* -U.  —.1  W*~ a 1 ~ ’

Ar* « “*——*^*« atmiLAL — mi rišo n ir no
’ 2 vSeJer>? T? Bei nice Margiu ir Jone Reed bei kiti giminės, 

ros^Uku pdZ;Stany' Velionis buvo sūnus nurusią Adolph ir Kazimie-

Kūnas pašarvotas Markiewicz Funeral Home, 108 Illinois St.. Le-

s ~ Alįn More’ lr Kazimiera Witkus, 2 anūkai — Allison ir Ro 
’ 2 v-^er>’? T; Bernice Margiu ir Jone Reed bei kiti gimmės. 

draugai ir pazjstanu. Velionis buvo sūnus nurusiu Adolph ir Kazimie-
of French bread for mopping up the.plate . . . just the-ticket

Sloppy Mop-Ups
1 egg, slightly beaten 

cup Italian seasoned 
dry bread crumbs

% teaspoon salt
Vo teaspoon Tabasco 

pepper sauce
1 pound ground beef 

Flour
In large bowl combine egg, p — “ “ “ “

Store in refrigerator until ready to cook. Melt 1 tablespoon

for an informal disco.

2 to J'tablespootu butter 
or margarine

2 cans (8 ounces each) 
tomato sauce with 
cheese

pound small cocktail 
frankfurters

1 loaf French bread 
bread crumbs, salt and Tabasco.

I GEORGE F. RUDAUNAS
3319 Sa. LITUANTCA AVĖ.

mont, III. " —

Rirmad enj. >pabos 22 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
mous i St James pąrap.jos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai- 
dojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

J Vaitkaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir

Tel: YArds 7*1138-1135

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos H11U, ŪL

Clous I St James pąrap.jos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai

Visi a. a. Adol 
dž ai kvieč ami i . ____
navimą ir atsisveikinimą.

iolph J Witkaus ginainės. draugai ir pažįstami nuošir 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa ta r REpublk 7*1213

Virginia 7-6672
. 974-441C

i X
XMix in beef, form into 12 small meatballs. Dredge in flour.batųu 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 8:30 vaL p.p.

I;spręsti. • • • :

*JJ&s dąiigjau) , . 1

Vtflt hTfcVTtttNAJ .
GARSlNKtTes NAUjfENOSE
—vi—■■ ■

ii WTIS stoties. UK>—AM bang*.

2646 W. 71«t Street
ĮBinoiR 60629

Telef. 77^5374

I

įI

butter in blazer directly over Stemo canned heat. Add half the 
meatballs and brown well, turning often. Remove from blazer 
and brown remaining meatballs, adding butter if necessary. 
Return browned meatballs to blazer and pour tomato sauce 
over all. Add franks. Cover and simmer 10 minutes. Mean- 
whtle, prepare French bread by cutting in half lengthwise and 
then into fourths cross wise* Serve open-face sandwich style, 
YIELD: 8 servings. J
then into fourths cross wise* Serve open-face sandwich sty le<

____ J nr__ ___
NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL. Saturday. October 20. 1P79

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnus, dukterys, anūkai. seserys.

... Laidotuvių Direktorius Victor Markiewicz. Tei. 257-6363 t£
P. J. RIDIKAS

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 74911
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TRUMPAI
veikli Ealfo darbuotoja, susirgo.

| Gydosi Loretta ligoninėje dr. P.
Kisieliaus priežiūroje. Taip pat 
1 ' • * * 1 - _ —

K

r i
*
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— Antanas P. Bitumsk.s 
wrth Chicago, UI., yra vinas iš 

pradėjęsseniausiu skaitytojų, 
skaityti Naujienas nuo pirmojo 
jų numerio. Neseniai jis sulau
kė 86 metų. Amerikon atvyko 
1912 metais iš Girkalnio vals
čiaus. Pratęsdamas prenumera
tą, at: untė sveikinimus bei ge
rus 1 nkėjimus visiems skaity
tojams ir bendradarbiams. Ap
gailestauja. kad negali prisidėti 
prie plat nimo vajaus, nes jo 
apylinkėje lietuviu oeveik nėra 
o artimi draugai jau yra mirę.:

— Marija Smilgienė iš mūsų, 
kaimynystės atostogų proga bu
vo j
leano miestą pas jauniausią duk
terį Vandą, ten jau virš metų 
gyvenančią ir dirbančią sekre
tore gydytojo kabinete.

ligoninėje gydosi rašytojas Ma
rijus Katiliškis.

— Elzė Jankutė iš Toronto, 
Mažosios Lietuvos patriarcho 
Martyno Jankaus duktė, spalio 
16 dieną pradėjo 87-uosius 
žiaus metus.

anų

— Dr. Jonas P. Lenktasis iš-‘ 
rinktas Korp! Neo-Lithuania 
New Yorko skyriaus pirminiu-į
ku. dr. Eugenijus Nakas — vice- 
pirm., Povilas Ališauskas — 
sekr., Rimas Bitėnas — iždinin
ku. Praeitą kadenciją pirminin- 
se buvo dr. Giedrė Kumpikaitė.

—Jurgiui MalskiuJ, LB CleveJ 
lando sk. pirmininkui, paskirta) 
šiemetinė Lietuvių "klubo visuo-

savaitei išvykusi į New Or-] menės ve:kėjo $1’0(X) Prem’ia-
— Dėkui Kazimierui Kuprei- 

šiui iš Marquette Parko, buvu
siam mūsų mielam kaimynui, 
už ankstyvą prenumeratos pra-

— Jokūbas Kregždė iš Gage ir už Įteiktą auką. Taip

#

V

i

silieka teisę konkursą atidėti 
ateičiai.

6) Konkurso komisija bus su
daryta ir paskelbta vėliau.

f

f.

Parko, Lietuvių E v. Reformatų 
parapijos kuratorius ir kolegi
jos narys, pratęsdamas be ragi
nimo prenumeratą, atsiuntė $7 
auką. Balys Šimėnas iš Lynn, 
Mass., atsiuntė $3. Dėkui už 
aukas ir už ankstyvus prenume
ratų pratęsimus.

pat dėkui tos apylinkės tautie-! Klubas skelbia banketą. DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBT

TURIME RŪPINTIS KAZI- 
MIERINĖMIS KAPINĖMIS
Iš tikrų šaltinių teko patirti, 

kad šv. Kazimiero Lietuviu Ro
mos Katalikų kapinėms ir vėl 
gresia pavojus.

Mes žemę nupirkome, kapi
nes įsteigėme, morgičius išmo
kėjome, o dabar nori iš kapinių 
atimti 4 akrus žemės ir duoti

i vaikų mokyklai.
Žemė buvo p rkta kapinėms, 

t t ai kapinėms turi rr priklausyti, 
į Vyskupija sutiko kapines admi-

Žemė buvo p rkta kapinėms,

į nistruoti, bet ne jas kitiems 
; duoti, šis reikalas privalo būti

* visų aptartas.
Šių metų spalio 21 dieną 2 vai. 

popiet Gage Parko salėje šau
kiamas §v. Kazimiero Lietuvių 
kapinių sklypų savininkų susi
rinkimas kapinių teisėms ginti. 
Prašome visus sklypų savinin-

tei, užsisakiusiai Naujienas vie-l kuris ivyks spalio 28 d., Polonia MĄ. Ąuksiniąj ir sidabriniai re Į kus_ ir__visus lietuvius į susirin- 
nam mėnesiui tinkamesniam su-) Ballroom salėje, 4604 So. Archer teželiai, žiedai, gintariniai karo kimą ateiti.
tei, užsisakiusiai Naujienas vie-i

sipažinimui, todėl pavardės pra- Avė. Duris atidarys 2:30 vai. po- 
šiusiai neskelbti. r Ū

popiet. Bus gera vakarienė,
Illinois valstijos loterijoje veiks geras baras, bus progra-

piet, vakarienė prasidės 4 vai.
popiet. Bus gera vakarienė.

spalio 18 dieną Big Pay Day] ma jr gros Ramonio orkestras.
lošime laimėjo 475, 29, 4 ir 7268. Į Kas dar norite įsigyti bilietų, 
nth A miiraroevTr I -» . . .. ....— Ona Zailskienė iš Cicero,' ■^Jln^versary lošime laimėjo f galite gauti ne vėliau kaip spa-

skaučių vedėja, Vasario 16 gim
nazijai pagalbos organizatorė ir

49, 42, 08, 05 ir 198.

._ — Našlių ir Nasliukių ir Pa-

I 
?

tumu tmi l|I|,|I||inilI||||||I|mJ>

f
i

Kviečiame visus, kurie domisi Florida, 
suvažiuotirį'SUNNYHILLS

Į lio 22 d. pas valdybos narius, 
■ skambindami pirm. Leonui Va- 
•silevui tel. 737-2684, Rožei Didž- 
galvienei 927-8660 arba Annai 
Condux 581-4133. Bilietai $8 

: asmeniui.

2

spalio 27, 28 ir 29 dienomis.
* -

c
. .g_.

z

X

Dėl informacijų kreipkitės

ZlBeIecką> Sunny Hills — 904—773-3333
M. Kielą, Chicagoje 312—737-1717
J. Mikonį, Clevelande 216-531-2190
- D. Dulaitį, Detroite 313-280-2969
J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198 

212—769-3300R. Keži, New York -

1*
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liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
nes monetas bei pašto ženklui

Mokamekolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tei. 247-5081 (Pr.)

Anna Maggenti, 
komiteto vicepirmininkė

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
paruošta, — teisėjo Alphonsocx v uuxua. jluocxxxicz o.uuxau.oui. . «i 

ARVYDAS KIELA. Skambinti |.
Tel. 434-9655 (PR)

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti.;I e lis peržiūrėta, ‘‘Sūriu

I

Į

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

Žemi — Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.
DĖL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ':

i212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. Virginia 7-7747Chicago, HL

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, f 
.rengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir §v 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima až 
imti.

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

ŽEMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

Gausus namų paslririkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi aodrauda —INSURANCE

V

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chrcago$~m testo leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775
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Jau prasidėjo medžiojimo sezonas. Medžiotojai, gavę leidimus,
rankioja pašautus paukščius.
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Clevelande suvažiavime Ame
rikos Lietuvių Tarybą sudaran- LIETUVIŲ SĄJUNGA: Juozas 
čios centrinės organizacijos pa- Lekas, Antanas Stankus ir Ju- 
rinko šiuos asmenis į Altą 1979/
1980 m. laikotarpiui:

1) AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKŲ FEDERA
CIJA: Saulius Kuprys, Jonas 
Pabedinskas, kun. Kazimieras 
Pugevičius, dr. Jokūbas Stukas, 
dr. J. Jerome ir Viktoras Nau
džius. Į valdybą — dr. J. Je
rome ir Viktoras Naudžius; į iž
do globėjus —- Jurgis Mikaila.

2) AMERIKOS .LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ SĄ-

Martynas Gudelis,

U) VILNIAUS KRAŠTO

REIKALAUJA DEMOKRATINES TVARKOS, 
LAISVU RINKIMU VISAME KRAŠTE 1 * i

SEOUL. Korėja. — Nuo pra
eito antradienio Korėjoje prasi
dėjo studentijos ir jaunimo 
riaušės, kurios kiekviena diena 
plečiasi ir kelia susirūpinimo ne 
tik vyriausybės, bet ir. diploma
tų sluoksniuose-

Maištaujantis^,, jaunimas ręi-. 
kalauja. kad atsistatydintų pre

lius Pakalka. Į valdybą — Juo
zas Lekas.

12) AMERIKOS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ FEDERACI
JA: Antolijus Milunas, Jonas 
Talandis, Aleksas Jankūnas. 
Į valdybą — Aleksas Jankūnas.

13) AMERIKOS LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ LYGA: Stanley 
Balzekas, Jr., Jonas Nasvytis ir 
Rimas Mulokas. Į valdybą — 
Stanley Balzekas. Jr.

Visas suvažiavimas bendru 
nutarimu (at large) į valdybą 
išrinko kun. Adolfą Stašį.

« «
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Trudeau prisitaikė 
prie pakaitu

OTTAWA, Ont. — Buvęs Ka
nados premjeras Pierre Tru
deau, 
krašto premjeru,_ pralaimėjo
rinkimus ir prisitaikė prie pasi-

H 

i J r £ /
/- • 

i
t

A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybė*

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

vienuolika metu buvęs v t
premjeru.

zidento Park Chung Hee vyriau-Į keitusių sąlygų. Iš pradžių bu-3UTŲ NUOMAVIMAS—par er I 
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

S 7 paveikė 
rinkimų pralaimėjimas. Jis nie
kad nemanė, kad Kanados libe- 

do kraštą paskutinius dvidešimt ralai taip lengvai nuo jo nusi 
suks.

sybė ir būtų visame krašte pra-' vusį premjerą labai 
irJUNGA:

Mykolas Pranevičius, Algirdas 
Pužauskas, Juozas Skorubskas, 
Bronė -Spudienė,—Antanas—Su- ‘- 
kauskas, dr. Jonas . Valaitis.

vesti laisvi ir- demokratiniai 
rinkimai. Park Chung Hee val--r■į.’

išleista knyga su legališkomi 
formomis.

Knyga su formomis gaun 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica

r
i=>&>hSiuntiniai į Lietuvą 

-----ir kitus kraštus.
P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA- 7-598C
k. Z

i
i-

metu, nejaučia krašto gyvento- . 
jų nuotaikų ir nori valdyti poli
cijos ir kariuomenės pagalba. 
Studentai reikalauja, kad būtų 
leista ir krašto gyventojams tar
ti žodį.

Neramumai prasidėjo praeitą 
antradienį. Korėjoje pasklido 
gandas, kad dar viena grupė 
Amerikos karių rengiasi

—"® Taupymo B-vei reikalingos 
tarnautojos (tellers), pilnam h’ 
dalinam laikui. Pageidaujamos 

{galinčios kalbėti ir lietuviškai. 
Teirautis tel. 925-7400 arba 
254-4470. (Pr).

— S.L.A. 6-to Apskr. metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio 28 d., 2:00 vai.. p.p.,.-Chi- 
cago^Savings^irrisoaTi- naujose'

I
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patalpose, 6201 S. Western Ave. 
Svarbu, kad visi kuopų. delega
tai dalyvautų. Bus kavutę,'.

C. Austin, sekr.

— Horoscopes or Astrologies
Tarot Card Readings. Saturday 

j H to 5 no appointment neces.;
Įsary. ELINOR JAKŠTO.. 17 N
STATĘ St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Membei

PLATINDIO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
Visi lietuviai'kviečiami atkreipti j Naujienas American Federation of Astro-

»erai--su jomis susipa-
1 
I

zinti ir jas užsisakyti.
Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau-

jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida 
Kviečiame pasinaudoti proga.Kviečiame pasinaudoti

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS.

• z. ir # visas ir visus į plati-nimo vajaus talką!

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

Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda-
...............  dol.mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ...

Pavardė ir vardas ....... ................ ..............
Adresas ___________

Užsakau Naujienas kaip dovaną 
yra naujas skaitytojas. Priede 
Pavardė ir vardas ................. ..... .....
Adresas ______________

savo ...
... dol.

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir laimimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ...... ......... .. ..............
Adresas ____________________ ___

Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardas _____ __ _____
Adresas________________________________

9 sa

DAINOS KONKURSAS
Chicagos Dzūkų draugija skel-|g0) 6(m Kaina sa()0 

I Pašto išlaidoms pridėti 90c.bia konkursą solo dainos kompo- Į _ - 
zicijai sukurti ir konkursą lai-j . 
mėjusiam skiria 500 dol. premiją, i

Konkursui—nustatytos—-šios- 
taisyklės:' ' ”

1) kūrinys turi būti sukom-
. - J T - _________ *_ ___ . J___________________________________________ ___

ponuotas žemam balsui su "for7 
tepiono palyda/naudoj ant Dzū
ku kraštui artima tematika.. k, -,,--• . T V i

juozo šmotelio

ATSniLNlAlŲ

■BEVERLY SHORES, Ind. - Mūrinis 
Z aukštų: 2 butai 2 šeimoms ant JZ 
ikro sklypo. šS5,000.

Teirautis tei. (219)-874-7428.

Savininkas parduoda 2 butų 3 me
tų namą arti Maria Highschool 6617 

- -S7—Francisco;—Informacijoms -skam
binti 476-5635.

SKIRSNELIAI
Graži, lengvai " skaitoma i; 

įdomi 250 puslapių;"knyga su.

BUSS.--OPP-.-----1NTOWN
Biznio Proga — Mieste

f

i
kauskas, dr. Jonas . Valaitis.) 
Į valdybą — Juozas Skorubskas 
ir dr. Jonas Valaitis; į iždo glo
bėjus — Antanas Sukauskas.

NEW JERSEY

ku kraštui artima tematika.
2). Kūrinys turi būti pasirašy- krauta.autoriau? troboje. —------

tas Slapyvarde, o atskirame voke Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
Įdėtas kompozitoriaus vardas ir ■ skirsnelių mėgėjai, prašomi at
pavardė, adresas ir, jei galima, j vykti ir knygą pasiimti. Kirui 
telefonas. -1 gyvenantieji prašomi

3).Kūrinius siųsti iki 1980 m. kyti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.,
■ ChicagoTILr 60(529.

kovo 1 d. šiuo adresu: P~Ne- 
das, 6242 So. Francisco Avenue, 
Chicago, Ill. 60629.

4) ~ Premijuotas "kūrinys lieka 
Dzūkų draugijos nuosavybėje.

5) Neatsiradus premijuotino
logers. (Pr-)

• SPECIALI: 20% NUOLAI kūrinio, konkurso komisija pa-

$

A

I
M

. f

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARUA NOREIBTENt

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

V.VALANTINAS---------------------

užsisu-

— Martin Trigona, išlyginęs 
ankstyvesnes skolas, dabar nori 
kandidatuoti į JAV Senatą.

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ
1 I

l

MARQUETTE PARKE parduoda- 
mas namas ir taverna. Dėl informaci
ni skambinti tei. 776-4956.

M. ŠIMKUS
Notary Public “77 “

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 

iškvietimai, pildomi pilietybes pra-

■ h

Taipį pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitoki blankai.

B -

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojama

HOMEOWNERS POUCY
i 
f.
I

5
I :!
I 

i
X

*

A

a

/• 8 I

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

Te!. (813) 344-3053

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

F. Zapolis, Agenf 
3208 >/2 W. 95th St ’ 
Everg. Park, Ill. 
60642, - 424-8654 v

——
tTATt FA!*

1MSOIANCT 
I ■y-

Statę Farm Fue and Casualty Company

l
I

ENERGY 
WISE

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖ
SE parduodamas dvieju kapu sklypas 
m paminklu. Paminklas. pilko ak
mens, vidutinio' dydžio. Vieta: LOT 
No. 26, BLOCK 30,, Section No, 
Kaina 1968 metais - $1315.00.

Rašyti:
Box 234 
c/o Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

2

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.
-___ Kalbame lietuviškąi -77^3^

TeL 476-5635

I 

i 

n 

h,

t- %

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

Prof. dr. Jokūbas Stukas su
tiko būti Amerikos Lietuvių Tą

jį) AMERIKOS LIETUVIŲ ry^°® Įgaliotiniu New Jersey
iTAUTINĖ SĄJUNGA: Vytau

tasAbraitis, Eugenijus Bartkūs, 
Ona Biežienė, Teodoras Blinst- 

____ rūbas, Petras Bučas, Pranas KaL 
siūbą ir Aleksas Laįkūnas\Į yal-

• - dybą •—Teodoras Blinstrubas ir 
Petras Bučas; į iždo globėjus 
— Vytautas Abraitis.

4b AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SANDARA: Antanas 
Andriulionis, dr. Vytautas Dar
gis, Alena Devenienė, Julius Ku- 

_zas; ‘ Jr./ Teodora: Kuzienė, dr.
Kazys Šidlauskas , ir Grožvydas 

.Lazauskas. Į valdybą — dr. Ka- 
zys Šidlauskas ir Grožvydas La-
zauskas; i iždo globėjus — Alek
sandras Chaplikas.

valstijoje.
(ALT Informacija)

DIAMONDHEAD iRESTORANAS
IiX I

i

1

□h

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

DIE MAKER
(WIRE MILL)

Experience Necessary 
Excellent Benefits
Apply in person:

\VILSON STEEL & WIRE

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, UI. 60629

- T

i

5) SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE: Aleksand
ras Chaplikas, Ėufrozina Miku- 
žiūtė ir Povilas Dargis. Į val
dybą: Povilas Dargis.

6< LIETUVIŲ KATALIKŲ 
■SUSIVIENIJIMAS AMERIKO
JE :_ Thomas Mack, dr. Vladas 
Šimaitis ir Vytautas Yucius. 
Į valdybą — dr. Vladas Šimaitis.

’ 7) AMERIKOS LIETUVIŲ 
ROMOS KATALIKIŲ MOTE
RŲ SĄJUNGA: Julijana Rots- 
ko, Emilija Vilimaitė ir dr. Al-

V fI

O
C.

HELP WANTED — MALE-FEMALl
SA V. ZITA IR RIČARDAS i Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

SHLAUSTAS į;

I
WANTED FAMILY TO BE 

RESIDENT MANAGERS

I I xi:rg:itat,pasnetI tuvsw. krikštynoms ar iaidotuvit, „žkanlsams. g iffX'SMiS

X QVomhinVifa DltlS $100.00 H mnnth MainfAnon'',V
I
I 

s i

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 ix Kedzie)

Tel. 925-1678

co. J. VENCKAUSKAS

*9 ticagc
I

i

HELP WANTED — FEMALE
 Darbininkiy reikia

REIKALINGA MOTERIS
Dirbti 5 dienas savaitėje virtuvėj* 

iff, jei pageidauja, tai ir prie baro 
;iuo atveju reikia mokėti angliškai 

v uėl valandų susitarsime. Teirautis 
j tuo pirmadienio iki pentadienio 4-1 
vai. vak.

TeL 944-9741

HOUSEKEEPER—LIVE-IN

con
plus $100 00 a month. Maintenancev-yww a U1U11U1. IVIdllirciUUK’' 

į£ & painting optional with extra payI
RESTAURANT HELPSH Honest Hard Working People Want 

ed for Restaurant Heip — Hostess 
g Waitresses, Cook and Counter Heir 

929-7500

AFTER 12 P.M.

447-7760 OR 447-0590

A ed for Restaurant Help — Hostess

I

Atlieka įvairius namu 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606
✓

I

Asist with our 5 year' old and 4 
month old. along with sfnall house
work duties. 10 Hours a week. Light

Friends and relatives . may visit 
a

cooking Own 2 rooms, bath and TV. 
T \ ’ IT/,
rimĄ off flexible. Salary S200.00 
month.

Call 447-7760 OR 447-0590

• i ..... ...

[JETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town ot Lake)

Data namus Ii lanko f r H 
Darbo garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKIUS

k

DENTURE WEARERS
A major 

advancement

FiI i

i

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

i ~ Naufię&tMų Qik&gQį m, —■ Saturday Iftii -

Šeichas nepadėjo Ame-
. tikos doleriui

WASHINGTON. D.C. — šei
chas Jamani norėjo "padėti ame
rikiečiams, bet jam nepavyko. 
Šeichas pareiškė, kad-amerikie
čiai- sunaudoja daugiausia naf
tos ir. degalų. Doleris greitai sta- 
bilizuotųsi, mano šeichas, jeigu 
■amerikiečtarbenfTO^iraiziHt^ 
dabar- vartojamo gazolino kie
kį. Vietoj sunaudoti ’mažiau ga- 
zolino. jie sudegina jo daugiau. 
Blogiausia, kad nėra jokios vil
ties perkamo gazolino kiekio 
sumažinti.

Londone aukso uncija praeitą 
šeštadienį pakilo iki $383, o Zu-
riche už tą auksą mokėjo ŠS’BG. 
Manoma, kad tai padaręs grafo 
Jamani pesimistinis pranešimas. 
Amerikos finansų sluoksniai pa
sitiki doleriu. Jiems kainų šoki
nėjimas nesudaro jokio pavo
jaus. Nauji javų užsakymai au
tomatiškai pakels dolerio vertę.

— Sovietų Sąjungos preziden- 
dona Rugienė. Į valdybą — tas Brežnevas sunkiai susirgo, 
Emilija Vilimaitė. . bet atsigavo ir yra vilties sustip-

8) LIETUVOS VYČIAI: Irę- rėti. Keli gydytojai daboja jo 
na Šankus, dr. Leonardas Šimu-' sveikatą. Prie susilpnėjusių rau

menų dabar prisidėjo silpnėjan-

bet atsigavo ir yra vilties sustip-

tis, dr. Leonas Kriaučeliūnas.
Į valdyba — dr. Leonas Kriau-tiširdis.
čeliūnas.

ŠIAURĖS AMERIKOS9)
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ
JUNGA pristatys savo atstovus 
vėliau.

10) LIETUVOS ATGIMIMO 
SĄJŪDIS: Kasperas Radvila, 
Liudas Tamošaitis, Vytautas 
Jokūbaitis. Į valdybą — Kaspe
ras Radvila.

KALENDORfLIS

Sen. McGovern, pats pralai-
mėjęs prezidentinius rinki?

Spalio 22: Salome, Melanas, 
Minė, Narbutas, Sudimantas.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:02.

Oras Šiltas, lis,, _
■.?£..«. i. —. < — -

mus, dabar neįtikino demo
kratus remti, senątorių 

Edward Kennedy.

KENNEDŽIUI MAŽĖJA VILTYS BŪTIMOBILIZUOTU I BALTUOSII S RŪMUS
FLORIDOS DEMOKRATAI DIDELE BALSŲ DAUGUMA 

PASĮSAKOrŲž-RREZ. CARTER1O' PERRINKIMĄ

' MIAMI. Florida.— Demokra- Tačiau vis girdisi paskiri po- 
i už sen. Kenne- 

lizuoti senatorių Edwhrd M., džio mobilizavimą prezidentiniu) 
. Vienas tokių yra

. . ( -w.- I .. .
tų partijoje'yra šalininkų mobi-( htikierių balsai

’ . * ■ - • *-

Kennedy (D., Mass.)' preziden-1 kandidatu.
tiniu—partijos—kandidatu—1980 Maine--valstijos—gubernatorius
metų rinkimams. Tačisiu Dade . Joseph E. Brennan. Penktadienį l 

gubematūrą 
jis pareiškė:

County demokratų' mitinguose} sukviestiems
paaiškėjo priešingi 'balsavimo 
rezultatai. Balsuojant' už dele
gatus į demokratų konvenciją, 
prez. Carteris' laimėjo 131:57, 

-taigh—net—dvigubai—daugiau: 
Dade Apskritis buvo laikoma 
Kennedžių tvirtove ir prez. Car- 
terio rinkiminės kampanijos pa
reigūnai ją buvo nurašę Į- nuos
tolius.

Floridos demokratų balsavimo 
santykis yra 525:275 prez. Car- 
terio naudai. Nacionalinė de
mokratų konvencija įvyks lap
kričio 16-18 d. St. Petersburgo 

. mi.este...Iš. kį(ų valstijų į ją at
važiuos'839 delegatai.

į 
laik rašti n i n ka ms 
“Aš palaikau sen. Knnedį. nes 
jis tvirtai stovi už savo akira
čius. savo jausmingumą, patirti 
-iių—svarbiausia,-sugebėįimą va
dovauti”.

Taip pat_sen. Kennedžio kan
didatūrą palaiko buvęs kandi
datu Į Baltuosius Rūmus sen. 
George S. McGovern (D.. S.D.). 
Jis pareiškė: “Aš skatinau jį 
kandidatuoti: aš būčiau pirma
sis jo kandidatūrą paremti. Ta
čiau sen. George. S. McGovern 
pareiškė, kad remtų prez. Car- 
terio kandidatūrą, jei jį nomi
nuotų.SIHANUKAS SUSIRŪPINĘS BADU MIRŠTANČIAKAMBODIJA

BRITAI REIKALAUJA BAIGTI ŽUDYNES 
RODEZIJOJE, PRAVESTI RINKIMUS

PEKINAS. Kinija. — Ilgame-į 

tis Kambodijos užsienio reikalų 
ministeris princas Sihanukas, 
nuo 1975 metų išvykęs į Kiniją, 
labai susirūpino ' Kambodijos 
gyventojų likimu. Sihanukas 
yra įsitikinęs, kad didelė Kam
bodijos gyventoju dauyuma bus 
išmarinta badu; nes krašte vieš
patauja tikras“ badas:

*■' Sihanukas žinb, kad Pol Pot 
Vadovaujami kariuomenės dali
niai <lar tebeveda kovą su įsi
brovusiais Vietnamo kariais, bet 
kova labai sunki. Priešas“ turi 
modernių, ginklų ir geras susi
siekimo priemones, tuo tarpu
Kambodijos laisvės siekiantieji partizanai buvo išėję iš pasita- 
jauni vyrai priversti slapstytis 
nuo vietnamiečių. Amerikiečių .virtadienį grįžo į posėdžius ir 
duodamą maistą ..-kontroliuoja ‘.prižadėjodalyvauti pasitarimuo- jusioji partija sudarys vyriau-

• se, Londono pasitarime prieita sybę.

BRITAI PAREIKALAVO
TAIKOS RODEZIJOJE

LONDONAS, Anglija. — Ro
dezijos (Zimbabvės) veikėjai 
priėjo sutarimo, kad britai pri
žiūrėtų taiką Rodezijoje ir pa
ruoštų rinkimus visame krašte. 
Britų užsienio reikalų ministeris 
pareikalavo nutraukti tarpusa
vio kovas ir pasiruošti rinki
mams visame krašte.

Dabar kraštą valdo premjero 
Muzorewos vadovaujamas ka
binetas. Jis sutiko padaryti ke
lias pakaitas ir pasiruošti nau- 

rinkimams. Rodezijosjiems

Prašo baigti Taivano 
paktą

WASHINGTON, D.C.^War
ren Christopher. Valstybės de
partamento sekretoriaus pava
duotojas teisių
praeitą pen1 -dieni kreipėsi Į 
Teisingus departamente pa 
naikinti paktą su Taiv- 1U. Sek- 

arejas prašo 
su Taivan

tvarkyti,"-

departamente

i retoriaus teisių r' 
teisininkus paktą 
nutraukti, kai pasibaigė jo ter
minas. nes prezidentas jau už
mezgė santykius su Pekino vy
riausybe. Prezidentas galėtų pa
tekti labai nemalonion padėtin, 
jeigu paktas nebūtų baigtas, 
kai pasibaigė jo terminas šių 
metų pirmą dieną.

Teisininkai mano, kad Taiva
no susitarimą būtų galėję baigti 
kitu būdu, bet teisininkas Chris
topher galvoja, kad pats leng
viausias būdas galėtų dabar būti 
parinktas. Teismui patvirtinus 
pakto galią, atpultų ir kito tei
sėjo nutarimas.

va
žiuoti namo. Be to, JAV sutiku
si padėti korėjiečiams pasista
tyti 70 modernių karo lėktuvų. 
Šios žinios“ tiek paveikė'korėjie
čius, kad jie pareikalavo demo
kratinių rinkimų pačioje Korė
joje. Visiems tiek jau yra įgri
susi dabartinė santvarka, kad 

h Į-jie .negalėjo ioliau_pakęstL__.__
Masan mieste, esančiame apie 

35 mylios i rytus nuo Pusan ir 
175 mylios į pietų nuo Seulo,. 
studentai išėjo į miesto gatves.

Anksčiau, jeigu reikėdavo jam 
pasiekti bet kurią valstybės vie
ta. Trudeau sėsdavo i valstybės v v w
lėktuvą, kuris tuojau jį nuvež
davo i reikalinga vietove. Dabar 
Trudeau -pats turi nešti savo va
lizas ir laukti eilės prie lėktuvų 
bilieto languciu.

Trudeau gyvena su trim’savo— 
vaikais Retkarčiais- buvusi jo 
žmona vaikus aplanko, bet ji 
nesirengia su juo gyventi. Ne
žiūrint visa to, buvęs premje
ras prie dabartinių pakaitų ima 
priprasti.

Brežnevo karjera
MASKVA. — Spalio 14 dieną 

sukako 15 metų, kai Leonidas 
Brežnevas tapo visos Sovietų 
Sąjungos imperijos neginčijartiu

reikalaudami laisvų .ir demokra- bosų bosu. Tą sekmadieni Rau
donoji aikštė buvo pilna žmo-

nff
• t

* f?
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J. Connally prarado 
svarbia parama

NEW YORK. — John B. Con
nally. respublikonų partijos kan
didatas prezidento rinkimams.

“ėmėjus.________

Kourer. rinkiminės kam- 
ekonominio

prarado kcl:

Rita 
panijos ekonominio komiteto 
narė, pareiškė, kad ji toliau ne
galėsianti būti jo komiteto narė 
i: negalėsianti duoti ne tik savo, 
bet ir kitų turtingų Amerikos 
žydų paramos. Ponia Hauser ke
lis kartus su Connally yra kal
bėjusi ir supranta jo poziciją Ar
timųjų Rytų reikalu, bet pasku
tinis pranešimas sako, kad jie
du vienas antro nesupranta. Jis 
nesutiko daryti jokių naftos 
lengvatų Izraeliui, bet patarė, 
kad už naftą mokėtų, kaip moka 
visos kitos valstybės. Jis pritarė 
Saudi Arabijos pozicijai.

tinių rinkimų. Studentai patys
siūlėsi prižiūrėti tvarką. Masane. ni~U ir jierns buvo skaitomas do- 
tuojau įsimaišė policija. Ji rei
kalavo, kad studentai skirstytų
si, nes demonstracijoms jie ne
turėjo leidimo. Įvyko aštrus iš- 
sikoliojimas su policija, bet kru 
vir.ų susirėmimų nebuvo.

Trečiadienį prasidėjo riaušės.
Pusan mieste. Pusan yra antras 
didžiausias miestas Korėjų,e. 
Pusane demonstracijos vyko be 
policijos leidimo, kaip ir Masa
ne. Policija bandė demonstran
tus vaikyti, bet labai žiaurių 
priemonių nesigriebė ir kruvinų 
susirėmimų nebuvo. Policija už
draudė demonstrantams eiti Į 
ikelias gatves ir kai kur pavar
tojo lazdas keliūt pastoti, neras-

kumentas apie 1964 metus, kada 
prasidėjo Brežnevo pilnu tempu 
kilimas į kompartijos generali
nio sekretoriaus ir Sovietijos 
prezidento postus.

miestas

dama didelio pasipriešinimo.

i

Huo

šeštadienį panaš:os demonst- 
racijos prasidėjo Seulo centre. 
Demonstrantai pirmon eilėn rei
kalavo laisvių ir demokratinių 
rinkimu, kurių metu būtų gali
ma pakeisti dabartinę vyriau
sybę. Jaunimas nori pakaitą 
Dabartiniai pareigūnai labai jau 
ilgai tarnauja vyriausybė prieš
akyje.

Kibirkštį šiems neramumams 
sukėlė jaunai parlamenta-naryšT 
Kim Young Sam. Jis pareiškė, 
kad jau ir Azijoje turėtų būti 
demokratija be baimės. Jeigu 
šiaurės Korėjos komunistai 
bandytų pul?’ Pietų Korėją, 
kair

Korėjos
P:d

jolė save Miku, tai Ame- 
j"’o jėgos galėtų padėti 

Pic.ų Korėjai gintis. Amerikos 
tuojau

I

karo laivai ir aviacija 
korėjiečiams padėtų.

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
premjeras Huo Guofengaš, prieš 
išvažiuodamas i Prancūziją ir 
kitas Europos valstybes, pareiš
kė britų korespondentui, kad 
europiečių įtaka labai didelė Ki
nijoje. Ji yra žymiai didesnė, 
negu daugelis mano. Kinijos vy* 
riausybė tos įtakos nebijo, bet 
reikia žiūrėti, kad neįvyktų 
sikirtimų. Kinija, palyginus
kitais kraštais, yra atsilikusi, 
todėl reikia padėti Kinijai pasi
vyti pirmyn pažengusį pramo
nės pasaulį?

išvados, kad britai valdys Zim
babvę, kol bus pravesti nauji 
rinkimai. Niekas neturės teisės 
rinkimų metu vartoti prievartos 
ar klastos. Po rinkimų, laimė

rimo Londoną bet praeitą ket-

vietnamiečiai.

Guofengaš labai noriai 
Prancūzijoje kalbasi su žur
nalistais, tik nenori kalbėti 
apie Kinijos karius, o apie 
visą kitą atvira knyga.
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