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KANDIDATAS
JAV IR DIDŽIOJI BRITANIJA: “NEPRI-

PAŽĮSTAM INKORPORAVMO”
Balandžio 22 d. Robert L. Bar

ry,. “Deputy Assistant Secreta
ry for European Affairs,” Cleve- 
lande pasakė kalbą , apie JAV- 
ių politiką Rytų Europos atžvil
giu. Pradžioje jis pareiškė ne
diskutuosiąs Pabaltijo valstybių 
ir pridūrė: “Tačiau aš noriu 
pabrėžti, kad mūsų politika pa
silieka nepasikeitusi — mes ir 
toliau nepripažįstam prievarta 
įvykdyto ir neteisėto Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos inkorpora
vimo į Tarybų Sąjungą 1940 me
tais”.

Dėkodamas VLIKo pirminin
kui dr. Bobeliui už jo prisiųstą 
45 baltų protestą prieš Hitlerio- 
Štalino paktą, Stephen Aiello, 
specialus Prezidento Garterio 
asistentas etniniams reikalams, 
rašo, kad “Sovietų Sąjungai ne
turėtų būti jokių abejonių apie 
JAV-ių poziciją Pabaltijo vals
tybių inkorporavimo klausimu. 
Ateinahčioje Madrido konferen
cijoje JAV-ės ketina “iš naujo 
pareikšti savo dėmesį Pabalti
jui, kiek tai . derinasi su mūsų 
parama Helsinkio Baigiamojo 

apsisprendimo principams”.
Savo laiške dr. Bobeliui, ge

gužės 27 d,, Britui Ambasados 
Washingtone pirmasis' ' sekreto
rius S. I. Soutar dėkoja, už 45 
Baltų protesto prieš Hitlėrio-Sta 
lino paktą prisiūtitimą ir' paini-

- —~ ♦ - — ’ * - ’■T-

vengti streiko, streikas'‘dar 
labiau apsunkins krašto ekono7 
minę padetįj Streikai jau pa- 

ni, kad Britų vyriausybė gerai i kenkė'krašto ūkiui, o jeigu jie 
žino šį pareiškimą.'Jis toliau kartojami, tai Salvadoras nie- 
rašo: “Britų vyriausybė remia j kad negalės išsiversti, 
kiekvienos tautos teisę būti pH-1
nai nepriklausoma ir. laisvai ap; 
sispręsti. JJj apgailestaują-' kiek
vieną’ valstybinio suverenume 
pažeidimą. Kaip ir kitos vyriau
sybės,ji pripažino faktą, kąd Pa
baltijo valstybės buvo' inkorpo
ruotos. ^,§oyiętų Sąjungą, i bet 
niekad nelaikė .to inkorporavi
mo teisėtu- Todėl ji atsisakė pil
nai pripažinti inkorporavimą ir 
įvairiais ..būdais t išreiškė savo 
nepritarimą. Tokia.vyriausybės 
pozicija tebėra ir dabar”.

* *.

LAISVŲJŲ RUSŲ FONDAS 
'' KALINIAMS ŠELPTI

Laisvajame pasaulyje jau še
šerius metus veikia Rusų Visuo
meninis Fondas kaliniams ir jų 
šeimoms šelpti. Fondui vadovau 
ja Natalia Solženicina. Be savų
jų, Kalinių Fondas šelpia Balį 
Gajauską ir Antaną Terlecką. 
Fondas plačiai aprašomas laik
raštyje Posev, 1980 m. balandžio 
nr.

♦ ♦ *

TARPTAUTINĖ AMNESTIJA
L REMIA JAŠKŪNĄ 
“Tarptautinės A m n estijos” 

(Amnesty International) organi

KALENDORfiLIS
Rugpiūčio 14: Atanazija, De

me trijų s, Pajauta, Eimantas, 
Skirgailis.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 7:53.
• -L.• - Oras šiltas,.fis, _ .

zacijos danų skyrius išspausdino 
13,000 atvirukų, adresuotų LS
SR Prokurorui. Jis prašomas per 
žiūrėti Henriko Jaškūno bylą. 
Jaškūnas 1977 metais buvo nu
teistas 10-iai metų lagerio ir 
5-iems metams ištrėmimo. Ka
dangi jis buvo nuteistas už savo 
“tautinius ir politinius įsitikini
mus”, rašoma atviruke, “jis tu
ri būti paleistas.” Didelė dalis 
atvirukų jau išsiųsti, ypač iš 
Skandinavijos. (Elta)

SALVADORE BANDO
IŠVENGTI STREIKO

SAN SALVADOR, Salvado
ras. — San Salvadorą valdanti 
grupė karininkų ir civilių pa
reiškė visam kraštui, kad ne
trukus bus pravesti laisvi ir 
teisingi rinkimai.

Kraštą valdančios komisijos 
narys Ramon Avalos Navarre- 
te pareiškė, kad krašto'vyriau 
sybė bus atiduota tai grupei, 
kuri gaus daugiausia balsų. 
Pulk. Jose Guillermo Garcia 
pridėjo, ,kad kariams bus įsa- 

visi bus užregistruoti ir lures 
teisę balsuoti už teisingiausius 
žmones. '7 <

Vyriausybė taip patmori nu
statyti kiek įtakos turi užsienie
čiai, sugužėję į Salvadorą.

MULA NEŠA UŽSIENIN 
SAVO REVOLIUCIJĄ

TEHERANAS, Iranas.—Mu
la Chomeini, sakydamas kalbą 
Ramadane šventės pabaigoje,- 
patarė visiems susirinkusiems 
tikybininkams nešti j užsieni 
Irano dabartinę islamišką re
voliuciją. Jis patarė visiems 
imtis žingsnių, kaip tai padarė 
Islamo mulos, suorganizavę 
jaunimą, išvijo šachą ir kitus 
aukštus šacho pareigūnus.

Chomeini buvo įsakęs revo- 
liucininkams, atlydėjtįsiems jį 
iš Parvžiaus, žudvti visus karo 
vadus, parodžiusius noro pasi
priešinti Chomeini parvežtam 
islamizmui. Chomeini patarė 
arabams imti pavyzdį iš ira
niečių ir pastoti keįią .bet ko
kiam Islamo priešui.

Chomeini nori, kad Turki
jos, Irako, Sirijos, Egipto. Li
bijos, Pakistano, Indijos ir kitų 
kraštų musulmonai pasektų Ira
no musulmonus, padariusius di
delę krašte revoliuciją. Jis pra
našauja musuhnenų, esančių ko
munistų vergijoje, praregėjimą.

Chomeini yra įsitikinęs, kad 
šijitai yra dideli revoliucijos 
šalininkai. Arabai bus drąsūs 
ir galingi, galės daug padaryti, 
jeigu taps revoliucionieriais, 
kaip iraniečiai, jis aiškina.

— Bolivijos karinė valdžia ant 
radienį pažadėjo paleisti iš kalė
jimo 3 amerikiečius žurnalistus.

JAV Demokratų partijos suvažiavimas nominavo prezidentą 
Jimmy Carterį dar vienam ketvertų metų terminui. Krašto 

gyventojai turės teisę pasirinkti demokratą ar res
publikoną kraštui valdyti.

SUNKI VALDŽIOS RANKA PALIETĖ
PIETĮ KORĖJOS ŽINIŲ TARNYBA w C

SOSTINĖJE ATLEISTI Iš DARBO 420
Z REPORTERIŲ IR PRANEŠĖJŲ

SEULAS. — Los Angeles Ti
mes antradieni pranešė, kad Pie 
tų Korėjos karinė valdžia pasi
ryžo kontroliuoti ir cenzūruoti 
spaudą bei radijo pranešimus- 
Palaužiant pasipriešinimą 
tinėje, iš 20 laikraščių ir radijo 
stočių atleido 420 redaktorių, ko
respondentų bei pranašėjų. Nė
ra žinoma, ar panašiai nukentė
jo provincijos žinių tarnybos 
institucijos.

Kai kurių Seulo laikraščių at
leisti visi pagrindiniai darbuo-

SADATAS KALTINA
IZRAELĮ

Rugpiūčio 2 d. Egipto prez.
Sadatas parašė Izraelio premje
rui Beginui laišką, kaltindamas 
Izraelio parlamentą ir valdžią 
kenkimu taikos pastangoms Ar
timuose Rytuose. Davęs į tą 18 
lapų laišką atsakymą, premje
ras Beginąs antradienį jį paskel
bė ištisai.

Laiške prez. Sadatas išreiškė 
daug pykčio, tačiau parodė ir 
atlaidumo, taip pat gerų norų 
tęsti derybas palestiniečių au
tonomijos reikalais. Be kitų, 
laiške nurodoma trys pagrindi
niai kliuviniai, dėl kurių neįma
nomos tolimesnės derybos:

— Prijungimas rytų Jeruza
lės prie sostinės ir paskelbimas 
nedalomu miestu.

— Naujų sodybų statyba va
karinio Jordano kranto okupuo
tose teritorijose sukelia priešin
gas deryboms nuotaikas.

— Griežta tos teritorijos ir 
Gaza srities kontrolė kelia nepa
sitikėjimą vietos gyventojų tar
pe ir pažeidžia susitarimus Wa
shingtone. • - . J.*-

eg-tojai, didžiai pakenkiant jų 
zistencijai. Joohngang Ubo lai
kraštis ir radijo stotis TBC nete
ko editorijalinio puslapio vedė
jo ir vadovaujančio redaktoriaus 

sos-, Kim Syng Han. Jis atleistas v o
drauge su 36 to laikraščio štabo 
nariais. Labai nukentejo Dong- 
A-Ilbo laikraštis. Atleistas jo re
daktorius Park Kwon Sang, bai
gęs mokslus Nortwestem uni
versiteto MedilI žurnalizmo mo
kykloje. Iš jo redaguojamo po
pietinio laikraščio atleisti 32 
žurnalistai ir politinis iliustruo- 
tojas Kim Sun Hwan. Jau prie 
prezidento Park Chung valdžios 
jis nesutiko rašyti vedamuosius 
pagal valdžios cenzorių nurody-
mus.

Atleidimai palietė ir Readers 
Digest korejietišką laidą. Hap 
dong žinių tarnyba atleido jo 
redaktorių Park Suk Ki ir 7 šta
bo narius.

Tie patys žinių šaltiniai iš P. 
Korėjos praneša, kad sostinėje 
yra teisiamų karo lauko teismo 
24 konspiratoriai, norėję nu
versti karinę valdžią. Jiems grę- 
sia mirties bausmė.

— Uraganas Allen Teksas 
valstijoje padarė $600 milijonų 
nuostolio. Ligšioliniais duomeni
mis Karibų salose nuo jo žuvo 
273, Lousianoj 17 ir Teksas 5 
asmenys.

— Diplomatiniai šaltiniai ant
radienį pranešė, kad Sovietų 
lėktuvai ir helikopteriai apšaudė 
partizanų valdomą Mohammad 
Zayee kaimą, esantį už 6 mylių 
nuo Kabulo. Užmušta 30 asme
nų. Kovos vyksta ir Herat apy
linkėj a, prie Irano pasienio.

KREMLIAUS VALDŽIA 
BIJO AMERIKOS

MASKVA, Rusija. — Ameri
kos vyriausybė sudaro didelį pa
vojų Sovietų Sąjungos sienoms, 
— “Komuniste” parašė užsienio 
reikalų komentatorius Leonid 
Zamiatin.

Jis galvoja, kad prieš Antrąjį 
Pasaulinį karą Sov. Sąjungos sie
noms pavojų sudarė Lietuva, 
Latvija ir Estija, karo pabaigoje 
toms sianoms yavojų sudarė Ry
tų Vokietija ir Lenkija, o dabar 
pavojų sudarė net beginklis Af
ganistanas. Dabar jis skelbia, 
kad Sovietų Sąjungės sienoms 
pavojų sudaro Amerika. Jis tvir
tina, kad Afganistanas būtų ga
lėjęs susitarti su Pakistanu bei 
Iranu, bet šies valstybės, Ameri
kos spaudžiamos, visai nenori 
tartis su Afganistano valdžia.

Zamiatinas pirmą kartą Ko
muniste oficialiai paminėjo, kad 
praeitų metų gruodžio mėnesį 
rusai, Afganistano prezidentui 
prašant, pasiuntė 85,000 karei
vių į Afganistaną, bet iki šio 
meto rusai tų karių neatitraukė.

INDIANOJE RADO PRIEŠ
ISTORINIUS KAULUS

MONTEREY, Ind. — Ūkinin
kas Andrew Kalwick, planuoda
mas senatvę leisti bežuvauda- 
mas savo farmos nušaliamt 
kampelyje, nutarė išsikąšli 
prūdą ir užveisti jį žuvįmis, 
kad būtų ką veikti ir šviežios 
žuvies visuomet turėtų.

Vos spėjo jis traktorių kasti 
gilyn, gražiame smėlyje trak
torius išvertė didelį kaulą prieš
istoriniais laikais gyvenusio di
delio galvijo. Mokyklon einan
tis 19-metis Kalwicko sūnus tė
vui išaiškino,jog laj būta prieš 
istoriniais laikais ten gyvenu
sio martidono. Traktoriui nu
plėšus dar kelis smėlio klodus, 
išvirto viršum didelis to paties 
martidono iltis.

Dabar privažiavo į Kalwicko 
farnią grupė mokslininkų, ku
rie nori. iškasti visus milžiniš 
ko martidono griaučius, kao 
galėtų nustatyti, kokie milžiniški 
galvijai prieš dešimtis tūkstančių 
melų Indianoje gyveno.

— Chapultepec zoologijos so
de, Meksikoje, kinietiška meška 
arba panda Ying Ying pagimdė 
pirmąjį nelaisvėje meškiuką. 
Pandos nelaisvėje nesiveisia.

Hna Kao-fenf

Kinijos komunistų partijos 
pirmininkas Hua Gucrfcngas 
įsakė iš salių ir įstaigų išimti 

Mao Cetungo paveikslus.

VISA DIENA SVARSTĖ DEMOKRATŲ
' PLATFORMOS SKYRIUS

VAKARE DELEGATAI PRADĖJO BALSUOTI 
UŽ J. CARTERI PREZIDENTO PAREIGOMS

NEW YORK, N. Y—Trečia
dienio rytą, 11 vai. Amerikos 
kos demokratų partijos atsto
vai, susirinkę j Madison Gar
den didžiąją salę, pradėjo 
svarstyti partijos komisijos pa 
ruoštą demokratų partijos iš
samią darbų platformą atei
nantiems keturiems metams.

Antradienio vakare tuo rei
kalu jau pasisakė sen. Edward 
Kennedy. Bet jam buvo duo
tas balsas partijos vienybei iš
laikyti, o ne platformos rei
kalu. Partijos vadai nenorėjo 
kad sen. Kennedy, pralaimėjęs 
kovą pirmame konvencijos 
tvarkos posėdyje ir tada at
sisakęs kandidatuoti preziden 
to pareigoms, visai neišeitų iš 
partijos konvencijos.

Jie neleido sen. Kennedy ar
dyti konvencijos nustatyto 
tvarkos, bet partijos vadai no 
riai sutiko leisti jam antradie 
nio vakare pasakyti, išdėstyt 
savo mintis, keliais jam rūpi 
mals Įlįusiniais, SenTTfenne^ 
dy pareiškė, kad demokrati 
partiją turi vieningai >kovot 
prigs respublikoną Ronak 
Reagan/- Visiems buvo aiški: 
kad sen. Kennedy partijos ne 
ardys,:bet savo šalininkams p; 
tars balsuoti už demokratus 
Demokr.partijos nariai aiškia 
suprato, kad sen. Kennedy pa 
sisakė už demokratų partijo 
programą, ners nepaminėj< 
kad pritariąs prez. Carteric 
kandidatūrai.

Kalbėjo Richard G. Hatcher 
Gary meras. Partijos vadovy
bė bijojo, kad apie 70 juodžių 
delegatų neišeitų iš konvenci 
jos.^JĮė.ras Hatcher, būdama? 
demokratas, patarė j uodžiami 
iš konvencijes neišeiti, nes pa 
tija visada rūpinosi ir rūpinas 
visų gerbūviu. Kentucky gubei 
natorius John Y. Brown. Kali 
fornijos gubernatorius Ed 
ward G. Brown,Jr.demokrata 
Benjamin Hoocks ir kiti.
Platforma buvo priimta, kaip 

komitetas buvo paruošęs, lei
džiant komitetui Įterpti dai 
kelis klausimus, kalbėtojų pa 
siūlytus ir tinkamai sureda 
guotus, įtraukti i platformą.
Aštuntą valandą vakaro pra 

sidėjo suvažiavusių delegatų 
balsavimas. Sen. Kennedy vi
sus įtikinėjo, kad jis gavės par 
tijos komiteto sutikimą, gau
siąs didoką skaičių elektorių. 
Jo patarėjai tvirtino, kad be 
savti elektcnų. jis dar gavęs 
visą eilę kitų elektorių, galė
siąs būti partij s kandidatas. 
Patyręs,kad Illinois delegacijoj 
yra mažiau, delegatų, negu 
jam buvo pasakojama, pasi
traukė iš rinkiminės kovos.

Buvo pasklidęs gandas, kad 
sen. Kennedy, negavęs demo
kratų partijos nominacijos, 
agituosiąs savo draugus bal
suoti už Reaganą, bet senato
rius taip nesielgs.

Jis nutarė dirbti šu demokra-

tų partija, kad 1984 metais ga
lėtų būti demokratų <• partijos 
kandidatas prezidento' parei
goms.

Kennedy pašitraukus,5, 
inokratų partijoje liko tiktai 
vienas kandidatas Jimmy Car
ter. Balsus pradėjo skaičiuot 
8 valandą, bet reikalo nebatTį A 
gė iki vidurnakčio. Turėjo stSvfc 
skaičiuoti, patikrinti ir pas* 'r ; 
kelbti visų valstijų elektorius. 
Kad kandidatas būtų tiktras if 
vėliau nekiltų jokių nesusipra- *' 
timų, reikėjo oficialiai rinki
mų davinius paskelbti.-. ’

Dabar prasidės kova tarp 
prez. Carterio ir Ronald Rea- 
gano.

— Gynybos departmeto pa
reigūnas pirmadienį pranešė, 
kad prez- Carteris išleido nau
jas taisykles bei nurodymus 
aukštiems kariškiams ir valdžios 
pareigūnams, kaip jie turi elg
tis atominės atakos metu. Bai
lieji Rūmai tą žinią nepatvirti
no, bet ir nepaneigė.

CARTERIS IŠREIŠKĖ BAIMĘ 
DEL ATOMINIŲ GINKLŲ

GENEVA, Šveicarija. — Jung
tinių Tautų globojamoje priėš 
atominių ginklų plitimą pasiicL 
šiusių valstybių konferencijoje 
buvo perskaitytas prez. Cąrte- 
rio laiškas. Savo laiške prez. 
Carteris pareiškė nusistatymą 
ne tik prieš atominių ginklų pli
timą, bet ir prieš lenktyniavimą 
gaminant šiuos ginklus bei jų 
bandymą. Jis savo laiške paaiš
kino, kad kai kurios valstybės 
gali atsisakyti nuo sutarties, jei 
atominius ginklus turinčios vals- 
tybės neparodys progreso juos 
mažinant. Jis pažadėjo daryti 
šias pastangas naudoti atomi- 
nę energiją taikingiems tiks
lams, dalinantis žiniomis bei pa
tyrimu su kitomis valstybėmis.

1970 m. sutarti pasirašė 114 
valstybių.

— UNITA partizanai sudegino 
benziną bei naftos perdirbimo 
įrengimus Lobito uostamiestyje, 
Angoloje.

AMERIKIEČIAI GAUS KARO 
BAZĘ SOMALYJE

WASHINGTON, D.C.—Prėl 
zidentas Carteris antradienį 
pareiškė, kad JAV atstovai jau 
baigia pasitarimus su Somalio 
vyriausybės atstovais dėl teisių 
naudoti Somalio karo bazę.

Pasitarimai dėl karo bazių 
buvo pradėti praeitų metų pta 
džioje, bet nutrūko. SoinalijOs 
vyriausybė reikalavo didelių 
garantijų. Somalyje yra gana gi
lių uostų, į kuriuos gali įplaukti 
didesni karo laivai.

Somalio prezidentas Barre 
pareiškė, kad visi pasitari
mai jau baigėsi. Reikia tiktai 
pasirašyti. Somalis gaus $11 mi
lijonų uostams gerinti. 50 milijo
nų dolerių tremtinių pagalbai.



SPAUDOJE
Žinoma, sovietam tai nerralo

£

Todėl išeivijos organizaci-

Dailininko A. Cooper-Skupo sūnus Paul •

pjtžink savo priešą, žin^k jo pla
nus ir veikimo taktiką...

Prmiau^a tenka žinoti, kad

niaurias dalukas, nes iie v.sada 
ir visur skelbia, kad jų tėvynė 
laimingiausia šalis, ten visi žmo
nės yra “išlaisvinti”.

PAVOJUS IŠEIVIJOS ORGANIZACIJAI
Šiandieninuuue pasaulyje vyksta į nizacinį gyvenimą: kelia ir pa- 
dviejų skirtingų politinių idee--laiko organizacijos “narių” tar- 

nuožmi taiyusa-vio trin-j pusavį nuolatinį erzelį, neapy- 
tis — kova; ji vyksta tarp vaka-Į kantą vienas kitam, o patys gau
rų demokratijos ir rytų ateisti-j do žuvytes net būriais... Norint 
nio komunizmo. Kova vyksta apsisaugoti yra būtina žinoti ir 
už pi.mav mą. už egzistenciją. Į kaip tos visft'okupanto machi- 
š p saulinė politinė tiintis ne- nacijos yra vykdomos. Jei nori 
aplenkia nėr mūsų išeivijos or-jsėkmingai kovoti ir laimėti, tai' 
ganizacinio gyvenimo.

P :nHnc kirkv;°na išeivijos 
r'ganizaciia v~a tautin'o išsiai- 
'■”mo bazė ir tam tikra politinė* Mrekvo~ a^ntai yra puikiai ap- 
+vYrtovė kovo'e už tautos lais-į mokvti ir išdresiruoti; jie gerai

Tokict tiesioginį Lietuvos, pažįsta emigranto psichologiją, zi 
Iricvinimo darbą dirbančios or-( no jo silpnas vietas ir moka prie 
ganiz.ilijčs yra ALTa ir VLJ-i kiekvieno individualiai prieiti;

žino kada ir kaio jį į save pat- 
jos yra okupanto agentų pagrin raukti, net ir pačiai aukai neži- 
dinis taikinys, jų veiklos laukas- nant ir nejaučiant. Tenka pripa- 
Maškvinių siekis žinomas ir aiš- žirrti, jog asmeninių ambicijų 
kus. Jie nori kuo greičiausiai ■ kurstymas yra pati didžioji prie- 
nntildyti išeivijos organizuotą j rr on ė kelti ir palaikyti narių 
balsą, reikalaujam į laisvės Lie. 
hivsy. Maskvos agentų pirmasis: 
siekis — žingsnis, tai visokiais 
matomais ir nematomais bū
dais, pagalba savųjų naįvių po
litikierių. pakeisti organizacijos 
poCtinę kryptį. -Kadangi laivo 
krypsti gali -oakeisti tik laivo ka^ 
pitonas, tad okupanto agentai ir

I

I
i

I

X'

tarpusavį erzelį, ogganizacinę 
veiklą silpninant. Nesilaikymas 
organizacijos statuto, pažeidimas 
teisingumo principo, asmeninis 
persivertinimas ir kito nario nu
vertinimas yra gera dirva prie
šui. šitokie ir panašūs narių 
veiksmai aiškiai nesuderinami 
yni morale ir teisingumo princi- 

siekia pirmiausia jį pakeisti. Perj pu. Jie padeda vien tik rusiš- 
savo sąmoningus ir nesąmonių-.' 

. gus talkinmkųs jję stengiasi nuo 
{* vadovybės nušalinti - patriotus, 

vakaru dembkvatįjpš šąlirinktts/ 
ju vieton susodinti. sau patrfcį-- 
mus ir -uos kreipti rytu politi
kos link. Tuo pąSujie nori pa
keisti ir organizacijos politinę' 
kryptį, ; :■
. Žinomo ir. matema Maskvos /_• r- i 
agentu ir iu ne_t,ikėtinių. naudo- 
jarna taktika; Gyvenimo patirtis 
liudija, kad jei nori sugauti žū
vį tai šūdrumsk vandenį. Todėl- "riūš organus. Todėl šrfokiOĮ ehao 
okupanto agentai ir jų patikėti*

-IS

kiems egentams mūsų organiza
cijas griauti.

, Kita ryški organizacijų grio
vimo priemonė, tai naujų narių, 
,sau: patikimųjų asmenų, gausi 
Jjifiltracija. Siekiant apsisaugo
ti nuo nepageidautame elemen
to, visdėlto reikėtų boti organi
zacijos reikalavimų nariui ir tu
rėti drąsos patikrinti nario po
litinis nusistatymas. Nedaroma 
ir jokią atranka statant kandi
datus į organizacijos vadovauja-

..-2 2—- nS-.iii i..y

šittracijdje yra gana"lengva, 
niai ir drumsčia išeivijos orga-1 agentams šeimininkauti'ir jie jo-

de tik dejuo a ir deivor 
sejminkskystes, bet faktinei nie-. 
kas nieke konkrečiai nedaro, ne
žiūrint, kad esama dabartinė 
organizae rė situacija yra tie
siog aleranuojanti. Siūlomi ai 
renkami j organizacijų vadovy
bes pirmi pakliuvusieji. kada 
v's’pms yra aiškiai suprantama, 
kad išeivijos organizacijai, turin
čiai gyvybinės re kšmės tauti
niame darbe, privalėtų vadovau
ti tik tautiškai susipratę, tik 
rinktiniai asmenys, turintei rei 
kiamas kvailifikacijas vadovau
ti tos ar kitos paskirties organi
zacijai.

Patriotu ir sąmoningų lietu
viu -pareiga gelbėtis bei gelbėti 
išeivi:os organizacijas į okupan 
to agentu pinkles pakliuvusias. 
Chaosui įsiv>Špatavus nebėgti 
iš organizacijos, bet stengtis pa
dėtį, gelbėti nuo nepageidauja
mo |oje elemento.

čia yra patiektos kelios suges
tijos, kaip reikėtų gintis nuo 
okupanto agentų kėslo sugriau
ti išeivijos organizacijas. Betgi, 
nuoširdūs tėvynės mylėtojai ir 
už ją kovotojai susiras ir dau
giau efektyvių gynimosi bei apsi
gynimo priemonių. Svarbiausia 
re.kia gerai suprasti susidariu
sią padėtį, ir pilnai pasiruošti 
ginti išeivros organizacijas nuo 
okupanto kėslų jas sunaikinti.

y ‘ t- «*T’ ’JDFGINO 
NAUJASIS PILĖNAS 

“Darbininko” 32 nr. tarp kita 
taip rašoma:

“Rugpiūčio 2, šeštadienį, New 
Yorko radijas ir televizija pa
skelbė, kad Maskvoje Raudono
joje aikštėje susidegino žmogus. 
Jį degantį matė airis žurnalis
tas, bet sovietų saugumas buvo 
toks didelis, kad tuoj įvykį už
dengė savo paslaptingais raudo
nais sparnais. Iš to žurnalisto 
atėmė foto aparatą, filmavimo 
aparatą. Vietoje tuoj suvažiavę 
gaisrininkai pašalino bet kokią 
liepsną ir auką, žurnalistas, ku
ris tuo metu buvo aikštėje, aiš
kiai pasakė matęs žmogaus vei
dą liepsnose.

Vakar televizija tai perdavė 
pirmose žinių laidose ir paklau
sė, kas tai galėtų būti, ar tik 
nebus žmogus, susideginęs dėl 
laisvės.

Kam yra žinomos Romo Ka
lantos susideginimo aplinkybės, 
tas ir neabejoja, kad tai irgi 
buvo panašus šauksmas — lais
vės, laisvės! Liepsnomis norėjo 
atkreipti viso pasaulio dėmesį,

Vos tik žinia buvo paskelbta, 
tuoj visi ėmė kalbėti —ten su
sidegino lietuvis. Juk Romo Ka
lantos pavyzdžiu tada pasekė 
bent keli. Ir vėliau buvo griež
čiausio pasipriešinimo režimui.” 

K. Petrokaitis

1980 metų Š. Amerikos 
lietuvių lengvosios 

atletikos pirmenybės
1980 m. Š. A. Lietuvių Leng-

j kaip yra / žmogus pasmaugtas
Į Sovietų Sąjungoje. Liepsnos tu-.
J
i

— Dabar turkai gauna eko
nominę paramą. Ji būtu nu
traukta, jeigu generolai paimtu 
valstybės tvarkymą. Jie nenori 
netektį teikiamos paramos.

—Turkų policija seka už
sieniečius^ kurie organizuoja 
teroristų .grupes; šįmet nušovu
sius 200 turkų pareigūnų.

Announcing a new interest rate for 
.U.S. Savings Bonds:

vosios Atletikos Pirmenybės j 
įvyks š- m. rugpiūčio 23-24 <f., 
Case-Western Reserve Univer
siteto, Eddie Finnigan vardo sta-t 
dione, East 115 St. & Wade Park 
Ave-, Clevelande, Ohio. Vykdo 
— Cleveland© LSK žaibas.

Varžybos bus pravestos šiose 
klasėse: Vyrų, Moterų, Jaunių 
A (1961-63 m. gimimo), Jaunių 
ir Mergaičių B (1964-65 m.)., j 
Jaunių ir mergaičių C (1966-67 
m.), Jaunių" ir mergaičių D 
(1968-69 m.) bei Jaunių ir mer
gaičių E (1970 m. gim. ir jau
nesnių).

Programa apima beveik visas 
pagrindines rungtis.

Varžybų pradžia: šeštadienį, 
rugp. 23 d. nuo 2r00 PM. Regis
tracija — nuo 12.-00 Noon. "Sek-, 
madienį, rugp. 24 d. nuo 10:00 
AM, * : ■

Dalyvavimas atviras : visiems 
lietuviams lengvatletams..

Dalyvių registracija atliekama 
per sporto klubus ar individua
liniai iki š- m. rugpiūčio 22 d.,

rėjo atkreipti olimpinių žai
dynių dėmesį, kad ir taip nu
tinka — dėl laisvės susidegina!Dr. K. Bobelio kelionė po Pietų Ameriką

Nuo bal. 24 iki gegužės 14 d. i 
dr. K Bobelis su šeima lankė-i 
si Pietų Amerikoje, stengdama
sis užmegsti glaudesnius ryšius 
su Pietų Amerikos lietuviais ir 
painformuoti juos apie VLIKo 
veiklą. . .

Nuo bal. 24. iki geg- 2 d. bu-' 
vo sustojęs Buenos Aires, Ar
gentinoje. Avellanedoj bal. 27 d. 
po pamaldų padarė Vyčių sa
lėje platų pranešimą apie VLI- 
Ko vė klą ir pasiruošimą da
lyvauti Madrido konferencijoje, r 

jKalbėto'ą pristatė A. Mičiūdas.
Taip pat atsakinėjo į klausyto-1 
įų paklausimus. Dr. Bobelio ap
silankymą plačiai komentavo 
net šešios radro stotys ir du TV 
kanalai* davė ,dr. Bobelio prane 
Šimo ištraukas/ Apsilankė šių 
laikraščių redakcijose: “La Pren 
sa”, “La Nacidn”, “La Razon” 
ir telegramų agentūroj TELAM, į 
visur davė pasikalbėjimus. Bu- į 
vo bal. 30 d. priimtas Argenti
nos Vyr. Kariuomenės Vado, ku 
rio įstaigoje dirba lietuvis pulk. 
Įeit. F. Švenčionis- .

Svečią Argentinoje gražiai 
globoio Čekanauskai, A. Mičiū- 
das, G. Kliauga, V. Survilienė 
ir kt. Pasitarimus turėjo su Ar
gentinos lietuvių organizacijų 
veikėjais Z. Juknev čium, A. 
Jasučiu, J. Mičiūdu, A. Rastaus- 
ku, L. Sruoga ir kt. VLIKą ats 
tovauti Argentinoje pavesta A 
Mičiūdui. kaip Lietuvai Išlais 
vin'i Komiteto Argentinoje pirm 
Dr. Bobelio' apsilankymą plačia-' 
aprašė “Laikas”, .geg. 15 d.

Nuo geg- 2 iki 6 dr. Bobelis 
buvo Montevideo, Urugvajuje 
Ten lietuvių nėra daug, bet jie 
veiklūs. Čia svečiui buvo su
rengtas priėmimas — “asado". 
kuriame jis tarė žodį, supažin 
dindamas su VLIKo darbu. Ani 
ras susitikimas įvyko.Urug. Lie
tuvių Kultūros Dr-jos rūmuose 
kur dm Bobelis padarė platesn’ 
pranešimą. Taip pat .kalbėjo per 
Kataliku radi io valandėlę. Jo 
kalba buvo plačiai atpasakoti 
Unm. 1 et. kat. “Žiniose” geg. 4 
d. “Niekad negaiima užmiršt7 
nei vieno pasauly išblaškvto lie
tuvio.” pareiškė ' dr. Bobelis 
Atstovaufi VLIKo reikalus Urug. 
vajuje buvo pavesta G. Mačans- 
kiui. ’ - ,

<fMūsų Lietuva”’ geg. 15 d ap
rašė dr. Bobefo apsilankyma 
Sao Paulo, Brazilijoj, 4itir ji-c 
nraleido geg. 6-13 d. Ten geg 
9 d. vakare šv. Kažbifierė para, 
pros salėj susitiko su lietuviu 
organizacijų atstovais, o geg. IC 

. d. «u visais kolonijok lietuviais 
norinčiais pasiklausyti VLIKo 
pirm, pranešimo. Susrrittko dvy ■ 

, likės lietuvių organizacijų ats
tovai. VLIKo pirmininkas išsa
miai atsakinėjo į įvairius paklau 
4imus. Atstovauti; VLIKo Inte-

Dr. Kazys ■ Bobelis

{ Dr. Bobeliui, LF Tarybos pirmi
ninkas Ę. čuplinskas rašo: “Mes 
linkime ir trokštame, kad visos 
išeivijos bendruomeninės organi 
zacijos vieningai remtų šią kil
nią VLIKo veiklą”.

* * *
VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Birželio 7 d. Čikagoje įvyku

siame eiliniame Tarybos posė
dyje buvo apsvarstyta ir priim- 

■ ta VLIKo sąmata, išklausyti 
VLIKo valdybos ir Tautos Fon
do pranešimai- Posėdy dalyva
vo VLIKo valdybos pirmininkas 
dr. K. Bobelis. Po posėdžio įvy
ko spaudos konferencija, kurios 
jretu dr.

es some gr news lor
aB Americans. On June 1, 1979, 
the interest rate oh United . '
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6^%.

This 672% rate will apply to 
new Bonds and to all-outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period; beginning bn 
oi* after June 1,197H

So you see,

Bonds are getting better all the 
. time. This new 6^% interest rate, 
together with the tax advantaged 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at’work, or the 

' Bond- a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest-way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 

; this is the kind of news that 
shodd increase your 

interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

i*? America -
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?esus Brazilijoje pakvietė J. Va
lavičių ir paliko jo nuožiūrai su
daryti pilną komitetą. “Būtų 
malonu, jei komitete galėtų bū
ti atstovaujami visų Brazilijos 
organizacijų lietuviai... Kiek 
man teko patirti iš įvairių mano 
.turėtų pasikalbėjimų, visi pasi
žadėjo Jus remti ir padėti kaip 
VLIKo atstovui.” — rašė dr. Bo
belis.

Apsilankęs gėg. 13-14 d. Ca_ 
racase, Venezueloj, dr. Bobelis 
turėjo pasitarimą su Jūrate Stat 
kute-Rozales ir įtakingas laik
raštis “Bl Universal” geg. 17 d. 
įdėjo straipsnį apie dr. Bobelio 
apsilankymą ir Baltijos valsty
bes antrašte “Tragico Des'ino de 
Sienafarios Balticūs
baltiecių pareiškimą Maskvoje. 
Henrikas Gavorskas sutiko bū
ti VLIKo -atstovu Venezueloj.

Dr. Bobelis savo kelione yra 
labai patenkintas, visur rado su
sidomėjimą ir pritarimą Lietuvos 
reikalui ir VLIKo atliekamam 
darbui. P. Amerika tvarkosi ge
rai, ten yra ramu ir saugu, visi 
teroristai likviduojami, komunis
tų partija uždrausta. 

* * *
KANADOS LIETUVIŲ ‘ 

FONDO PADĖKA VLIKO 
PIRMININKUI

Kanados Lietuvių Fondo Ta
pyba, atstovaujanti beveik tūks 
tantį narių, paskutiniamė Tary
bos posėdyje vienbalsiai priėmė 
šią rezoliuciją:

“Kanados Lietuvių Fondo Ta
pyba dėkoja VLIKo Pirmininkui 
Dr. K. Bobeliui už energingą 
ve klą pravedant Jungtinių Ame 
*ikos Valstybių Kongrese ir Se
nate rezoliuciją 2ft0. kuri* įpa- 
’'e i goja J. A. V. Delegaciją rei- 
katanti būsimoje MADRIDO 
Konlerencgo^e LIETUVOS, LAT 
VIJOS ir ESTIJOS Valstybių** 
atstatymo.”

Laiške VLIKO pirmininkui 2 — Naujienos, Chicagd, 8, Iii. Thursday, Augusi J4, A9K0

Algirdas'■'Rielskus, 3000 Had
den Rd., Euclid. OH'44117. Te
lefonas: (216)-481-7161. ■ x

Registracija bus eventualiai 
priimama ir varžybų dieną.'

Smulkios informacijos, praneš 
tos visiems sporto klubams. KIu. 

'. Bobelis papasakojo' bams. nepriklausąJlęnįvatletai. 
apie savo kelionę į Pietų Ame- dėl informacijų prašomi, kreip-, 
riką, apie veiksnių konferenciją, tis į A. Bielskų.^-

Šis naujas, , puikiai LhįJ}eng|ąs, 
etadionas su dirbtiniais-XaJJ-v^- 
ather) bėgimų ir šuolių takais, 
sudaro idealias sąlygas varžybų 
vykdymui. :

Klubai ir pavieniai, lengva tie., 
tai skatinami šiose varžybose kuo 
gausiau dalyvauti..' ' .' č

kuri įvyks birž. 21 d. Brooklyn 
ne ir apie pasiruošimo darbus Į 
Madrido konferencijai. Buvo duo 
ti atsakymai į paklausimus.

PAREIŠKIMAI KONGRESE
APIE LIETUVĄ

Ryšium su Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių okupacija, 
įvykdyta sovietų prieš 40 metų, 
JAV Kongrese padarė pareiški
mus 37 kongresmanai ir 9 sena
toriai. Jų pareiškimai yra at- Saule. Jis vaidino^ saulę pasta* 
spausdinti Congressional Record tyme Ballet de Ja Nūit, .kuris 
nuo birželio 12 iki 21 dienos. I tęsėsi virs 12 valandų. '

• Nedaug kam žinoma, rkodėl 
istorikai vadina Prancūzijos ka
ralių Liudviką XIV Karalium

_ They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. *
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder!’ 3<«t ' 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder’’? 
Ex-Lax- Pills. That’s right—pills Trom 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

DR. ANTANO J. G U SEX O RAŠTAI ' 
Naujienose galima gauti .nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 239 psl., liečiu T905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas d:ensrsir 

...... ----- ---------- ------ -......... . -58.00
— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir

susirūpinimą
Dr. A. J. Gussen

grožis. Kietais viršeliais .... _________
Minkštais viršeliais, lik_ _____

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — Ž1A4 RŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___ _ ?2.00

Galima taip pat užsakyti paštu; atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos įkainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$3.00

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, FL fiWR



J^NĄS DAUGĖLA

LENKTYNĖS J ERDVĘ
* c

JAV erdvėlaivis, kuris užkariaus erdves

(Tęsinys)

Kiekvieną jų, prieš pritvirti- 
nąnt, reikia rūpestingai patikrintu ištirti jos atsparumą ir jeigu 
yra nors mažiausia abejonė, rei-

pataisyti. Tad, vienas darbinin- 
|ttri sugaišti visą, darbo die- 

rią, l^ad pritvirtintų prie erdvė
laivio kūno vieną plokštę. Tiki- 
nąasi, kad visų plokščių pritvir- 
thįnnaš bus baigtas spalio mėne
sį Ir, jeigu neatsiras dar kokių 
rtaųjų nenumatytų kliūčių, tai 
‘^Columbia” turėtų pakilti į er
dvės numatytu laiku. Dabar jau 
yr-ų .pradėti statytį ir kiti trys 
sekantieji - erdvėlaiviai “Čhal- 
lęngęr”, ‘^Discovery” ir “Atlan-

šie erdvėlaiviai erdvėse galės 
skraidyti- kaip .paprasti lėktuvai, 
Tito būdų jie bus -labai naudin- 
giv netik mokslo, bet krašto gy
nimo reikalams. Iš'-viso numaty
ta, kad pirmasis erdvėlaivis ga
lės j erdvę pakilti 8.7 kartus. Be 
dviejų! akūnų . erdvėlaivis dar 
^lės paiimti ir 5 keleivius.

''C I A*'' , . \

^'Jau* ąntru : skridimu: yra nu- 
rnstyta paimti į- .erdves ir tu- 
rišiiis.' Būdinga, kad pirmiesiems 
67 • skridimams visi bilietai jau 
yrą; išparduoti.' Atskiros bendro- 
vės;galės-ir vįenos^sau užsisaky
ti visą erdvėlaivio kelionę. Ne- 
ąiūrint, kad tokia viena kelionė 
kaštųojąį-23 milijonus dolerių, 
šiandien -jau ‘ net šešios tokios 
kelionės yrą išsakytos ir pinigai 
sumokėti.- Be abejo visos tos pa
jamos bent. kiek papildo stoties 
iždą,' ? ;; ‘ ’

erdvės; 120 tonų, svorio erdvių 
stpj£'Bati 'stotis yra jau veik pa 
rengta, bet jos pakėlimui yra 
reikalinga labai galinga raketa, 
kuri gajėslbūti parengtą tik maž 
daug 19.85 m. Amerikiečiai irgi 
^amnnatę'erdvėse įrengti daug

didesnę stotį. Bet jie yra užpla
navę šą stotį pastatyti pačiose 
erdvėse. Erdvėlaiviai nugabens 
į statybos vietą atskiras šios sto 
ties dalis, inžinierius ir darbi
ninkus, kurie visas dalis ir me
džiagą jau erdvėse sumontuos 
į vieną milžinišką pastatą. Tuo 
būdu būtų sutaupytas laikas ir . 
lėšos iškėlimo raketoms paga- Į 
minti.

Reik tikėti, kad 1981 m. kovo 
n. kurią dieną, petyręs erdvių 

lakūnas John Young ir “naujo- Į 
kas” Bob Crippen, paims Į savo 
rankas “Columbia” vairus ir iš
skris lyg paukščiai į padangių j 
erdves. 54 valandas paskraidę ’ 
beoriniuose plotuose, nusileis Ca- ! 
pe Cannaveral aereodrome, kad 
vėl už kelių dienų, pasiėmę su 
savimi dar penkius keleivius, su
grįžtų atgal jau ilgesnei kelio- i 
nei į tas pačias erdves. Jeigu : 
šie skridimai laimingai pavyks,! 
tai laisvasis pasaulis ir vėl bus ■ 
keliems dešimtmečiams pralen-; 
kęs bolševikus ir Amerikai atsi-karų !pasąulyje frūkumo,_.bet dėl 
vers visai naujos galimybės ga-' nįofetįpi^ įtfainjnyĮįlirpo. -‘1 f. 
Jutinai įsitvortinti plačiose erd-| pllUif fizi-

tr inco cPitnin boiiTi ilcntc 1 .
nį.-ir dvasinį žmogaus potencia-

o;

- *-
Kalifornijos pakraščiuose.

Air TURĖSIME KO VALGYTI?
ima
Va-

vėse ir jose šeiminkauti' ilgus Į 
metus.

Įdomu tas, kad erdvėlaivio ;
garsas yra žinomas ir pavergto- ‘ gy^ėnitniir rridaugybė?' -žmonių 
je Lietuvoje. Štai, prieš kiek lai- j įruošta -badų. Kurie gyvena Eu- 
ko mano vienas geras bičiulis , ropoję-^-Šiaurės Amerifasjė, jie 
gavo laišką iš savo giminaičio,! gž;nepagalvoja apie aikf ir ba- 
kūriame jis rašo: “Mielas dėde,1 dą.;Suprantama, jūs galite jau- 
turiu. kapryzingą pageidavimą. * 
Mat senatvėje noriu paskraidy-1 
ti Jūsų NASA kosmoplanu, o! 
tam reikale padėti tik Jūs ga- •• 
lite. Reikia mane užrašyti į NA- j 
S A Cosmoplan programm shut- į 
lie. Nuo 1980 m. vasaros praside-j
da skridimai į kosmosą. Regis- ’ dabar vienas bilijonas žmonių, 
truojami iš anksto keleiviai kri- ■ yra alkani, šis apskaičiavimas 
dimui, jau šiuo metu reikės lauk ' 
ti eilės, kada bus paskirtas skri- j 
dimas. Iš Kauno jau vienas yra’ 
užregistruotas ir gavo jau apie 
tai pranešimą-.' Tad laukiu iš Jū-

Metinė maisto produkcija 
vienam. žmogui

1970-76 tarpe-, žuvies 43 sva
rai, jautienos 26 svarai, avienos 
4.2 s varos ir javini valg. 754 sv-

1979 metais: žuvies 36 svarai, Į 
jautienos 24 sv., avienos 4 sv., ‘ 
javinio valg. 701 svaras. j

Koks dabar pasaulyje žmonių J

i 
l

arėjas VITKAUSKAS . t

GYVENIMO DUMBLE

dintis dėl aukštų maisto kainų, 
kai dabar perkate maistą, bet 
yra žmonių, kurie, absoliučiai al
kani. Kitur yra skirtingą padė
tis-, ko daugelis -nė. neįsivaiz
duoja.

Jus gali nustebinti faktas, kad

‘ sų tos paslaugos ir laukiu, kad 
1 ji būtų teigiama”.

, -‘’*Taš ri^du'ka’dT^^žiūrint ■ visų; 
bolševikinių trugdymų, paverg
tieji lietuviai akylai seka laisvo- 

‘ jo pasaulio gyvenimą ir jo lai- 

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS -7-’ 4— ™ SS' 
Į kad šiais laikais, turbut, yra 
daug daugiau galimybių < patekti į Amerikos’erdvėlaivį, nei iš 
bolševikiško 
pačią Ameriką.

(Pabaiga) .

^UŽDEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
į ^ ČIAMOS TREčDALĮ METŲ!

;iy? A^isi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

yra paimtas iš Pasaulio Maisto 
Tarybos JAV agentūros. Apie 
25 procentai pasaulio gyventojų 
nedavalgę. Daugelis autoritetų 
rūpinasi, kaip gauti daugiau mąis 
to, kokia yra didžiausia žmoni
jos problema, kita vertus, ar ši 
problema mažėja? Ne! “Pašau
linio ūkio problema darosi blo-' prieauglis? Apie 70 iki 80 mili- 
gesnė, bet. ne geresnė”, pasakė jonų žmonių padaugėja kasmet. 
Sol Lonowitz (JAV prezidento , Prie to žmonių daugėjimo reika- 
komiteto pirmininkas pasauli
niam žmonių alkiui studijuoti).
Jis pridūrė: “Didžioji krizė sto
vi prieš akis, nebent būtų gali
ma užbėgti už akių”.

Panašiai U. S. News and 
World Report ’ sako: , “Maisto 
krizė yra rimtesnė, negu dabar
tinis energijos trūkumas grasi
na pasaulio taikai. Per ateinan
čius 20 mėtų darysis blogesnė 
padėtis. Nebent JAV ir kiti kraš 
tai imsis juntos veiklos. “Kodėl 
badas gali ^grasinti pasaulio tai
kai? Todėl, kad neturtingoji žmo 
nių klašė, nusivylusi ir negalė
dama pasiekti gyvenimo stan
darto, yra pothiiciali sprogsta-1 
moji jėga. Bilijonai supykusių ir | 
desperacijos apimtų žmonių bū-i 
tų tarptautiniu pavojumi tvar-! 
kai ir taikai.,... ■ /:!

Grasinimas, gali būti’ labai di£.

Ši knyga dabar jau buvo iš-i 
leista “Tarybų’^” Lietuvoj, apię| 
ja čia rašiau ką tik atvykęs Ame
rikon:

S. E. Vitaitįs -1925 metais pa
rašė tuo vardų apysaką iŠ Ame
rikos lietuv’ų gyvenimo. Dide
lė 364 puslakščių knyga, išleista 
prenumeratos būdu A. B. Stri
maičio, paties autoriaus ir ben
drovės “Paramos”, kaip padėta 
knygos pradžioje. 1924 metais, 
(?!—Juk, knyga 1925 metais...).

• Knygos kaina — 2 doleriai, su 
audeklo apdarais 2 su puse. Da
bar, tur būt, sunku platinti to
kios kainos knygas, tuo labiau, 
kad aplamai knygų plitimas 
Amerikos lietuviuose yra apmi
ręs: “anais gerais Amerikoje lai
kais” tokia kaina nebuvo kliū
timi knygai plisti; linkėtina, pra
eities prasme, kad ši knyga bū- 

’tų bent apsimokėjusi, nes ji iš- 
tikrųjų verta perskaityti vi
siems lietuviams Amerikoje ir, 
tuo labiau, Lietuvoje ir kitur, 
(nes šios knygos puiki medžiaga 
taip gausi, kad; “per kraštus 
drimba!”). Sunku yra teisingai- 
rašyti apie knygą, kurios auto
rių ir leidėjus pažįsti. Ypač, mū 
sų (Amerikoje) santykiuose, kur 
visi taip jautrūs (visuomeniškų 
pažiūrų) —tik'pažiūrėk/kad už 
geriausius norus su basliu iš ko
kio nors tautiečio į galvą negau
tum. . 1 Vis dėlto — “iš dailios* 
žodžio neišmesi”,-todėl “kas pei
kia, tai reikia” pasakyti. “Gyve
nimo dumble”, kaip sakiau, turi 
puikią, gausią medžiagą, (tie-, 
ęiai stebina ši knyga). Lietuviš
kų vestuvių aprašymas, santy
kiai su Įsigyvenusiais kitatau
čiais, parapinė kova — vis tai

linga daugiau žemės plotų ūkiui 
bei kitiems reikalams. Daugiau ! 
namų statoma, miestų plėtima
sis, dirbtuvės, shopping centrai, 
parkinimo plotai, greitkeliai, ae
rodromai, mokyklos ir kt. užima 4 
ūkiui reikalingos žemės plotus. ? 
Visame pasaulyje kasdien tūks- j 
tančiai akrų atimama iš žemės •

I ūkio produkcijos. Anksčiau ar
vėliau, žmonija pajus skaudų.- dų sunaudojimas alkoholiui ga- 
smūgį, kai pritruks žemės mais- f 
tui auginti ir gyvuliams šerti, j 
JAV nustojimas aktualaus;_ūkio r 
žemės, bus 4 ketvirtainės mylios t 
(10 kilometrų) kasdien t. y. pu- , 
sė mylios ruože ekvivalentas. Ki i
tais žodžiais: būtų nuo .’New;
Yorko iki San Francisco, kiek-, 
vienais metais.

Nuganytos kai kurios dirvos'

minti' auto mašinoms varyti, 
nėra geras reiškinys. '

Bendrais bhiožais apžvelgus 
dabartinę ekonominę padėtį, da
rosi aiškia'u. kodėl prasidėjet^lą^.' 
f i infliaciją nę tik 
bet ir visame pasaulyje. Gyven
tojai daugėja, o ištekliai. mažė
ja. Vis dėlto, Amerikoje gyve^'- 
nimo stapdartas dar aukštas, ne 
žiūrint-to, .kad rpažąi uždirbau-'

į tirštai atvaizduota mūsų (Ame- 
[ rikoje) nesena senovė, kuri iš- 
, nyko arba visai nyksta. Todėl 
; ir sakau, kad ypač kitur, ne Ame 
riko e, ši knyga vena visiems 
perskaityti. Net vertėtų Lietu
voje šią knygą iš naujo išleisti, 
lik pirma reikėtų ją padailinti.
t

O padailinimo trūksta joje. Tiek, 
k’ek pati vyriausia tema yra di
dingą ir sultinga, (o ir dar ge
resnė galėjo būti parašyta), 
tiek tos temos fonas yra men- 

, kesnis, (visa tai, į ką yra “įso- 
. pintas” pasakojimas apie šiuos 
svarbius temos dalykus), o pati 
pradžia, pats priėjimas, pats 
akstinas pasakoti — kaip atsiti
ko proga išpasakoti visa, kas 
nutiko, yra visai neįtikinami, 
nayvūs. Taip sunku tikėti, jog 
yra gyvas valkata, kuris tokiu 

, būdu kalba, tokiu būdų galvoją, 
; tokiomis aplinkybėmis atranda
mas. Čia autorius galėjo įdėti 
daug daugiau potencijos, kad 
skaitytojas tikėtų, kaip jis .tiki 
pačios vyriausios temos gausiais 
ir sultingais faktais. Ir vis dėlto 
“Gyvenimo dumble” yra vi
siems skaitytina^ Ir tą aš sakau 
.ne todėl, kad Vitaitį pažįstu; ne 
todėl, kad ant jo pykstu ar jį 

. į ■ padanges keliu, nė todėl, .kad 
.jis tautininkas, . sandarietis, ar 
katalikas, socialistas, komunis
tas ar dar kitokis... Aš tik ran
du reikalą kalbėti. apie ;perskai- 
tytą jo knygą; todėl, kad iš tos 
knygos galėjo būti tikras žem
čiūgas, kaip sakydavo Tumas 
Vaižgantas, tikras šedevras, jei- 

■ gu nebūtų tų trūkumų,- apie ku
riuos kalbėjau. Juk iš tokios me
džiagos galimą buvo auksinį pa- 

. puošalą nuliedinti! Žinoma, kaip 
paprastai, daug, kas yra patei
sinama ir atleidžiama tik vieną 
fikt4 turint galvoję, kad-Ame
rikoje, buvo savotiškos ąąlygos 
lietuviškai literatūrai- augti ir 
tarpti. Šiaip ar taip, imant galu- 

‘Gyvenimo dumblę .yra 
įnašu į lietūvių literatūrą, nes 

-ją perskaitęs junti, kad ji tau ką 
: nprš.jpąsąkęį kokį- -nors nežipios 

‘■’kampą pušvįeitė. Jeiguj-būtųj jau

pragaro pasiekti delis. Kanados’Royal Bank aps--.- - dykuma krypsta L pietų pusę 6 -
> kilometru'sparta (apie 4 mylias! 

davalgymo”. Pvz:, virš 1.6 bilijo- Per metus>> del to,, kad d.rva. 
no žmonių gyvena pusbadžiai.' gyvulių-nuganyta, trūksta van-j 
Vienoje Afrikos provincijoje 45-dens, gyvuliai- traukiasi toliau, 
procentai vaikų miršta nesulau- Kitos dykumos, įskaitant Kala-

pavirsta dykumomis- Vienas J tieJr■■arba;'įehsinink^:^Vg 
Jungtinių Tautu asmųp apskai- -- i rtuoti-da
čiavo, kad jau dabar .Saharos

- - ■ - o ' • - z*.. • ----------- - ’ •* -

no

žemiau esančiomis atkarpomis

kaičiavo, kad “40 procentų. pa- 
■saulio gyventojų kenčia. dėl ne-

ti.
Institutas parodo štai ką:

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais. prašoma pasinaudoti

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- j 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL Į
Pavardė ir vardas ________________________________________
Adresas _______________________________ !____________ _

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. . ;

' Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati' 
nimo vajaus talką!

kę 5 metų amžiaus- ;
Kodėl tokia padėtis darosi dari 

^blogesnė? Argi kituose kraštuo
se neauginama daugiau maisto? 
Taip yra daugiau maisto paruo
šiama. Bet žmonių ’ prieauglis 
sparčiai daugėja. Tačiau, bendru 
mastu imant, vis dėlto neužten-

bari, pietų vakarų’ Afriką, So
nora Meksikoje ir pietinę JAV 
dykumą, kur žemėje sunku rasti, 
vandens.

Indija dažnai nukenčia nuo 
gamtos elementų,' Azij os politi-
nė .'ir ’ekbnominė padėtis verčia Į 
žmones ieškoti geresnių gyveni

ka kiekvienam žmogui pavalgy- mo Afrikos spauda ra-
Pavyzdžiui, World Watch1 šo apie dykumas. Dykumos tę-

siasi 60,000 km. (apie 23,000 ket- 
virtainių mylių) nedirbamos že- 

I mės kasmet, o kai kuriose yieto-

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas.'Priede'■ -— v.' ‘doL'A ’

kuris

Pavardė ir vardas 
Adresas   -—

Spomoriaua pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ doL
Pavardė ir vardas___________________________ ____________
Adresas _-------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

turi susispausti -. J ū. j l ' .
• v*&,*-*• ■. * / a- r.’, ■
■'-statutinės žinias
ėmiau iš “Awake’” žurnalo. ■ •
.'? k ‘ ■ Mi.-Šileikis - ’

* *• v ' z ą. r? • '' *
z^- * - - J#b}kMarštai; /rękoįąeji- 
'dtiofe dąFkaVtą'sį^vb kuriių ap
dirbti - jj^palėišti naujos; knygos 
payidąiėį Lf4teyQie,:iš kur jį-pa- 
rieks vigur.-j’'gyvenančius liėtu- 
vius-'- - :

•t> A’».;

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• BŪFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY RAL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno -

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

TeL 476-2206

Išėjusi ii *paudos ir galima gauti knygų nukopi

se dar daugiau. Mokslininkai 
pavadino žemės odos vėžiu, ir 
tas “vėžys” plečiasi kaip pikty
binis augulys. . J

Apskaičiuojama, kad iki vie
no procento pasaulio dirbamos 
žemės virsta dykumomis kas
met. Dauguma1 žinovų mano, 
kad pats žmogus yra kaltas dėl 
pasėkų,. Ei^yojanąa.l.ągrikultūra 
ir'pėr didelė ekspansija,' žemės 
plotu mažėjimas, yra pagrindi
nė priežastis. - - ■

Antroji '‘problema,’ tai aukš
ta kuro kaina, maisto produkci
jai plėsti. Trąšos, traktoriai, ve
žimai ir kitos mašinos priklauso 
nuo alyvos ir benzino. Mažieji 
ūkininkai jau nebegali išsilaiky
ti, tiktai savo šeimą tegali iš-

— 1 '.. ---- .--------7--------- — ———r-T—-----—
-. •. -v ?. :> j-; . ;i

NEBRANGIOS, BETVERTINGOS KNYGOS
e,/LĮTERATŪRAjf įietųvių literatūroš. mehb ir mokslo 

1954 m; metraštis. Jame yra vertingų niekuomet nesensta,‘ Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Mačiūnd, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V.' Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis,, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į, vokiečių kalbą. Labai
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje: tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe-

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikon lietuvių pastan
gas daryti jtakot j krašto politiką. 102 pel. Kaina 11-50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1J5O čeki* arba Money Orderis 
bu* pasiųstas tokiu adresu:

173> So. HalrtM SU CMcac*. IK. »#•*!

maitinti. Agrikultūros specialis-' Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises,
tas Lester Brown sako: “Kylan- Yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.
čios energijos kainų kombinaci- ,
jos, mažina pajamas pirkimui - vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2. 
cheminių trąšų, o tai mažina 
produkciją.

• SATYRINĖS NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago,
P Dar vienas neigiamas reiški- m 60608‘ Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms,’ 

nys — kai jau ir taip darosi kri- • '■ 111........... i ■.111« < 1 ii,>. r 1.1 ■■ , ,

tiškąs maisto trukumas, tai gru- 3 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, August 14, 1980

f
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Demokratų partijos konvencija
Praeitą pirmadienį New Yorke prasidėjo demok

ratų partijos konvencija. Šiandien konvencijon atva
žiuoja prezidentas Carteris, Galimas daiktas, kad šian
dien vakare bus suskaičiuoti visi prezidento Carterio 
elektorių balsai, bet visas balsavimo reikalas gali būti 
atidėtas iki ketvirtadienio.

kalais, kurie kandidatui labiausiai rūpėjo. Bet pirmi
niai rinkimai taip pat ima daug laiko ir pinigų. Reikia 
organizuoti mitingus, pasiruošti į juos, sakyti kalbas, 
paruošti gerus rašinius spaudai, radijo stotims ir te
levizijai. Daugelis norinčių patekti į Kongresą pirmi
nėse rinkiminėse kampanijose nubyra. Jie įsitikina, 
kad nesurinkę pakankamai balsų, į Kongresą ne
pateks.

Demokratų partijoje buvo daug vyrų, norėjusių 
tapti prezidentais, bet pirminiuose rinkimuose jie atsi
kando dantį ir nutarė trauktis iš rinkiminės kovos. Jie 
nesitikėjo laimėti. Partijoje liko du kandidatai. Prezi
dentas Jimmy Carteris, kuris norėjo prezidentauti an
trą term'ną, kad galėtų pravesti kelis įstatymų projek
tas, ir sen. Edv. Kennedy, gana turtingas ir išsigarsi- 
nusios Kennedy šeimos politikas. Vienas jo brolis 
buvo krašto prezidentas, bet buvo Teksas valstijoje 
nušautas. Senatorius norėjo tęsti brolio nebaigtą dar
bą. Motina ir žmona jam nepatarė šio darbo imtis, bet 
jis ryžosi išbandyti. Kai jis svarstė, kandidatuoti prezi
dento pareigoms ar nekandidatuoti, tai jis pastebėjo: 
— Jeigu aš kandidatuosiu, tai aš savo užsimojimą pa
sieksiu. 

; i

Pasirodo, kad Amerikos prezidentų, tapti ne toks 
jau lengvas dalykas. Niekas negali pasakyti, kad Ken
nedy nesistengė tapti prezidentu, bet jam nepavyko. 
Susidrė įspūdis, kad jis persistengė. Jis turėjo draugų, 
turėjo pinigų. Jis pats yra milijonierius. Visa Kennedy 
giminė yra milijoineriai. Senatoriaus motina tap pat mi
lijonierė. Kai reikėjo laimėti pirminę rinkiminę kam
paniją, tai buvo matyti, kad pinigų jam netrūko. Jis ne
turėjo gerų ir protingų patarėjų. Savo politinėje kam
panijoje vadovavosi tuščiaviduriais.

Winnipego miesto centrinė gatvė.

Ruoškimės Madrido konferencijai (3)

SUSIPAŽINKIME SU PRINCIPŲ
DEKLARACIJA

P. STRAVINSKAS

Visame krašte tris mėnesius ėjo demokratų parti
jos narių rinkimai. Iš viso balsavo beveik 20 milijonų de
mokratų. Pilnai 20 milijonų nebuvo, bet mažai betrū
ko. Pirmiausia rinkimai vyko valstijose. Veikė įvairūs 
komitetai, kurių nariai statė tokius kandidatus, kokie 
jiems geriausiai patiko. Jie turėjo; balsuojantiems de- 
nidkratams pasakyti, ką jie bandys veikti kongrese, ko
kius įstatymų projektus jie rengiasi priimti ir kaip 
jie savo programą praves.

Kaip Atstovų Rūmų, taip ir Senato atstovai turės 
ruošti kraštui reikalingus įstatymus. Daugiausia į Kon
gresą ir atsakingoms valstybės tvarkyme pareigoms 
kandidatuoja teisininkai, visuomenės veikėjai, 7 visuo
meniniais . reikalais susirūpinusieji daktarai,. inžinie
riai, atsargon anksti išėję kariai, ir;. politinių partijų 
veikėjai, kovojantieji už savo: įsitikinimus ir norėdami 
juos realizuoti. - t

Geri advokatai nelabai Veržiasi į Kongresą. Įvairūs 
darbai atima labai daug laiko, o naudos iš to. mažai. Gln^ 
darni geras bylas, jie daugiau uždirba pinigų, negu da
lyvaudami įvairiuose Kongreso komitetų darbuose. Jei
gu advokatams nepatinka žmonės, jeigu jie nemėgsta 
važinėti į mitingus ir ginti svarbias visĮiofrrenihes po
zicijas, tai jie nesistengia patekti į Kongresą. Bet yra 
visa eilė teisinnikų, kurie mėgsta įstatymo paruošimo 
darbą, stengiasi patekti į Kongresą ir atlieka naudin
gą darbą. Kongreso nariai turi turėtų nuovoką apie 
teisę, tada jiems darosi lengvesnis darbas:

Demokratų partijos konvencijon Suvažiavo dido
kas skaičius teisininkų. Visame krašte buvo vedama 
priešrinkiminė propaganda.-< Kiekviena grupė norėjo

Jis daug kalbėjo apie save, bet jis dar daugiau kal
bėjo apie prez. Carterį. Kartais jis tiek įsismagindavo, 
tad dabartinį prezidentą su pelais sumaišydavo.

Prezidentą Carterį visi kritikavo. Dažnai jis pats 
prisiimdavo ,kitų, pareigūnų klaidas, kai jis prakišo 
Irano dykumose. Nei jis buvo Irane, nei jis skrido ge
riausiais JAV helikopteriais. Nelaimė Irano dr.kumoje 
įvyko bepilant gazoliną iš vieno helikopterio į kitą. 
Kas nors buvo kaltas — lakūnai, helikopteriai ar dy
kumos smėliu užspringusieji helikopteriai. Mes to neži
nome, bet prezidentas prisiėmė kaltę.

Irano valdžią pagrobė su Maskva bendradarbiau
jantis mula Chomeini, bet prezidentas Carteris kalti
namas visomis Irano ir Irane suimtų amerikiečių nege
rovėmis. Prezidentas būtų palėjęs pasiųsti galingas jė
gas į Iraną ir kirsti jiems smarkų smūgį, bet nebuvo 
garantijos, kad fanatiški, islamiečiai, vadovaujami ko
munistų, nebūtų išžudę ten suimtų amerikiečių. Len
gviausiai dėl to kaltinti prez. Carterį, nes jis neišlaisvi- 
no JAV diplomatų ir ambasados tarnautojų.

Kritikavo prezidentą ir respublikonai, bet niekas 
tokių smūgių jam nekirto;' kokius kirto sen. Kennedy.- 
Jis niekais pavertė visą prez. Carterio ’ vedamą vidaus 
ir užsienio politiką... Visi spaudė, kritikavo dabartinį 
prezidentą. Tą patį darė radijo komentatoriai, televizi
jos pranešėjai ir net rimti "žurnalistai.

Pats sen. Kennedy jau praeitą šeštadienį atvyko į 
New Yorką, konvencijoje užėmė geriausią vietą ir pra
dėjo skelbti patvarkymus, tarytum jis būtų turėjęs dau
giausia elektorių. Jis labai gudriai blefavo. Jis net tvir
tino, kad jis baigia ruošti demokratų partijos atidaro-

(Tęsinys)

TREČIAS PRINCIPAS
SIENŲ NELIEČIAMUMAS
Dalyvaujančios valstybės lai

ko neliečiamomis viena kitos 
sienas, taipgi ir visas Europos 
valstybių sienas, dėl ko jos su
silaikys dabar ir ateityje nuo tų 
sienų pažeidimo.

Pagal tai, jos susilaikys nuo 
bet kurios dalyvaujančių valsty“ 
bių dalies ar visos teritorijos 
reikalavimo, užgrobimo ar už“ 
valdymo.

Interpretaciją
Šis iš visų deklaracijos princi

pų trumpiausias, nusakytas tik 
dviem sakiniais, yra labai jau 
“neprincipiškas”, nes.tuose dvie
juose jo sakiniuose nėra išreikš
tą jokios vadovaujamosios idė-. 
jos, o tėra tik teigimas, kad da
lyvaujančios valstybės laiko ne-, 
liečiamomis viena kitos sienas, 
visai nepasakydamos kodėl. To
dėl, pirmuoju įspūdžiu ir atro-:

ir Sovietų Sąjungos visas sienas, 
kuriose yra ir jų' pasigrobtos 
valstybės, įskaitant ir Lietuvos 
valstybę, tuo lyg ir pateisinda. 
mos tarptautinei teisei priešin
gą, pvz., grasymu ir jėgos var
tojimu, kitos valstybės teritori
jos pasigrobimą ir užvaldymą.
Jeigu taip butų, tai - būtų pa
grindo nusistebėti Helsinkio

KETVIRTAS PRINCIPAS
VALSTYBIŲ TERITORINIS

INTEGRALUMAS
Dalyvaujančios, valstybės gerbs 

kiekvienos dalyvaujančių valsty 
bių teritorinį’ integralumą.

Pagal tai, jos susilaikys, nuo 
Veiksmų, nesuderinamų sū Jung 
tinių Tautų Chartos tikslais ir 
principais, prieš bėtkurios daly
vaujančios valstybes teritorinį 
integralumą, politinę nepriklau
somybę ir vientisumą, ypač gi 
nuotakių, kuriais.- pasireiškiąs 
grasymas arba jėgos panaudoji
mas. - ‘

Dalyvaujančios valstybės pa
našiai susilaikys daryti viena ki

Konferenciją sudarančių valsty- j tos teritoriją karinės - okupaci- 
bių nesiskaitymu su tarptautine 
teise ir nuogąstauti, kad Lietuva 
jų Sovietams pripažinta. Bet taip
iš tikrųjų nėra. Tas. paaiškės 
Deklaracijos trečią principą pa“ 
lyginus su jos ketvirtu principu, 
kuriame randame paaiškinta, ko
kių sąlygų reikia vienai valsty
bei įsigyti kitos valstybės teri7 
toriją. Ten nurodomos ir kliūtys, 
kurios neleidžia svetimos vals
tybės teritorijos įsigijimą laikyt' 
teisėtu ir tuo padidėjusias vals
tybės sienas laikyti teisėtomis, 
neliečiamomis. Dabar eikime
prie ketvirto, principo teksto* ir 

do, kad jos laiko neliečiamomis' toliau prie jo komentarų.

pravesti savo kandidatą, kad partija rūpintųsi tais rei- mąją kalbą. New Yorko ir kitoje spaudoje buvo labai

daug prez. Carterį niekinančių kalbų, o sen. Kennedy 
buvo iškeltas beveik į krašto prezidentus.

Šį pirmadienį susirinko demokratų partijos iš
rinktas komitetas partijos konvencijai tvarkyti. Sen. 
Kennedy tuojau pamatė, kad konvencijos reikalus tvar
ko ne jis, bet partijos prez. Robert Strauss vadovauja
mas komitetas. Užteko jam pasakyti, kad ne jis pasa
kys atidaromąją kalbą, tai Kennedy pranešė, kad jis at
siima savo kandidatūrą prezidento pareigoms. Tuo 
metu jis jau žinojo, kad i o elektorių skaičius žymiai 
mažesnis, negu jis skelbė. Jis taip pat žinojo, kad turė
jo labai silpnus patarėjus, išleidusius labai daug pini
gų visai be reikalo.

jos objektu, arba naudoti kitas 
.tiesiogines ar netiesiogines su 
tarptautine leise nesuderinamas 

•jėgos panaudojimo priemones ar 
jomis grasymą. Tokia okupacija 
ar įsigijimas nebus'pripažinti le
galiais. j; . • ’ * ’ • -

INTERPRETACIJA *
Šiame ketvirto principo tekste 

randame deklaruotas būtinąsias 
sąlygas, kada valstybės teritori
ja, apimta jos sienų, laikoma jai 
priklausanti teisėtai; pagal tarp 
tautinę .teisę, legaliai.'

Jei ta teritorija įsigyta nele
galiais būdais ir priemonėmis, 
nurodytais ir šio ketvirto prin- 
cijo tekste, kaip pvz., ’militari- 
ne okupacija, grasymu, jėgos 
pavartojimu ir pan., tai ji pri
klauso jai (tai valstybei) nelega
liai, aiškiau sakant, jai visai ne
priklauso. Tada tokios ją faktiš
kai valdančios valstybės sienos 
nėra teisėtos ir neliečiamos.

Dabar, kalbant apie' Lietuvą 
^konkrečiai, reikia pasakyti,. kad 
Sovietų Sąjunga pavartojo>visus 
nusikalstamus būdus ir priemo
nes pasigrobti Lietuvos terito
riją, kaip jau esu parodęs pir- 
mesniame šios savo straipsnių

(Nukelta .į šeštą pu^apf

P. KESIŪNAS

. TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Bičkovui išėjus, Lašinskas skubiai apsitvar
ko, pasuka nusvirusius ūsus ir prieina prie Ra
munės. Ši pakelia nustebusi akis ir žiūri į jį.

— Aš noriu padovanoti jums šią apyrankę...
— labai sumišęs sumurma Lašinskaš} išvynioda
mas iš sutrinto popiergalio žvilgančią apyrankę.

Kodėl jau man tokią dovaną, p. Lašinskai ?
— paklausia Ratnunė juokdatttos.

— Noriu pakviesti jus rytoj vakarienei...
Ramunė prapliumpa juokais.
— Pasakyk, p. Lašinskai, ar jums dažnai už

eina toks galvos kvaitulys?
— Vakarienė bus pas mus namuose, ir bus 

daug svečių.
— Tai kam aš ten reikalinga?

Bus p» Štolzmanas, jis būtinai nori, kad ir 
tamsta būtum...

— Aha! jūsų tam štolzmanul reikalingas žais
liukas rytoj vakarui...

Pasakysiu atvirai — noriu gauti leidimą 
nusipirkti Rėžių dvarą, pabūk mūsų viešnia ryt 
vakarą, ši apyrankė tai tik pradžia — aš jokių 
dovanų nesigailėdu. Mano žmona būtinai nori 
tapti dvarininke.

Ramunė visą laiką tyli, o Lašinskas atsiklau
pia ant vieno kelio ir nori užsegti apyrankę ant 
jos rankos.

Tuo pačiu laiku prasiveria kambario duiys 
ir Bičkovas iškilmingai įleidžia pro jas Laširis- 
kienę. Ramunė buvo nusisukusi nuo durų, o La
šinskas taip buvo susijaudinęs, jog Įėjusiųjų nie
kas nepastebėjo.

Ponia Lašinskienė, pamačiusi tokią baisią 
sceną, iš sykio neteko žado, Bičkovas labai nuste
bęs taip pat tylėjo ir laukė, kas bus toliau.

— Gal jums reikalinga pinigų — aš jų turiu 
kaip vandens, už tą pusvalandį aš jums galiu su
mokėti, kiek tik jūs norite... 7- tęsė toliau La
šinskas.

Ir nieko nelaukęs jis pažeria ant stalo visą 
glėbį banknotų.

Ramunės nervai nebeatlaiko: ji sugriebia nuo 
stalo apyrankę ir pinigus ir trenkia viską į žemę; 
apyrankė, atsimušusi į grindis, nurieda tiesiai po 
Lašinskienės kojomis.

Niekšas!... Ištvirkėlis!... — sugriaudžia 
p. Lašinskienė ir sugriebusi nuo žemės apyrankę, 
paleidžia Lašinskui į veidą.

Ramunė greit išbėga į kitą kambarį, iš paskos 
nusiveja ir Bičkovas. r-

Chamas! mano apyrankę...
■— Juk aš vis dėl to dvaro... — varpalioja 

visas perbalęs Lašinskas.
— Meluoji tu, mužike! Klūpoti ant kelių prieš 

kažkokią mergšę...

Lašinskas pamatęs, kad jo žmona šį kartą nei 
kumščių nei puodų į darbą nepaleidžia, atsigauna 
ir pakelia balsą.

— O dvarą turėti nori ?!...
— Viskam yra riba — užmokėk tu tai... jeigu 

reikalinga, bet nesižemink;
— Dabar tu viską sugadinai. Įdomu bus pa

žiūrėti į tavo ištysusį veidą, kai Rožių dvare atsi
sės Spekulęvičius, o gal net tas Krūminis...

Šią Lašinskų idiliją pertraukia tylus pasibel
dimas į laukines duris. Įeina jauna mergaitė ir 
sakosi norinti pasikalbėti su Bičkovu. Lašinskas 
pašaukia Bičkovą, o šis galvos mostu paprašo abu 
Lašinskus išeiti į kitą kambarį. P. Lašinskienė la
bai nepatenkinta piktai dėptelia dar į atvykėlę.

— Kuo galėčiau patarnauti? — švelniai krei
piasi Bičkovas į mergaitę.

— Mano sužadėtinis suimtas... gal tamsta ga
lėtum man padėti.

— Stambi suma?
— Ak tamsta! jis visai ne spekuliantas.
— Politinis nusikaltėlis?
— Joks jis nusikaltėlis ,ar daug dabar reikia...
— Nežinau, gal ką: ir galėčiau, bet tas labai 

brangiai kainuoja...
— Pinigų aš neturiu... gal užteks šitų... /- 

nedrąsiai pasako mergutė, iškratydama iš pini
ginės keletą auksinių papuošalų.

Bičkovas papurto galvą.
Ji susimąsto. Pagalvojusi nusimauna nuo 

piršto ir sužieduotuvių.žiedą ir padeda priešais

Bičkovą ant stalo. ■' , .
— O dabar? — klausia ji nervingai.
— Nieko nebus. ; -
Rūta (ši mergaitė buvo vardu Rūta) atsistoja, 

pamažu nusivelka brangių kailių apsiaustą, kurį 
tyčia buvo ir pasiėmusi, ir padeda ant kėdės.

— Štai dar! daugiau aš nieko nebeturiu...
Bičkovas visai nekreipia dėmesio nei į jos ap- J 

siaustą, nei į jos žodžius, jis tik įsmeigia savo akis 
Į jos gražiai nuaugusį liemenį ir eina pamažu prie 
jos artyn. Rūta po truputį traukiasi atgal.

— Kokia tamsta esi graži! — neatitraukdamas 
nuo jos ąkių, pramurma Bičkovas. — Yra dar vie- t 
nas būdas išgelbėti tamstos sužadėtinį...

— Na? ... — neramiai atsako Ryta, dėmiai 
žiūrėdama į jį. *

— Pasilik pas mus vakarienei...
— Aš tamstos gerai nesuprantu, p. Bičkoyai, 

kodėl jūs negalite pasakyti dabar, ar jūs galite 
jį išvaduoti, ar ne. . .

Todėl, kad tamsta neturi pinigų.
— Bet aš jų neturėsiu ir per vakarienę.
— Pas mane bus svečių, jeigu tamsta būsi 

protinga, atsiras, kas sumoka už tamstą dešimt 
tūkstančių.

* Rūtos lūpai ima virpėti, bet ašaras ji pajėgia 
sulaikyti. , ' 1

(Bus daugiau)
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* * •

18. ” Galingasis Dievas
Kitas iš Jėzui duotų titulų yra “Galingasis Dievai” (Iza. 9:6). 

Tai nereiškia, kad Jėzus yra pats “Visagalis Dievas”, bet reikia 
suprasti, kad jis buvo labai Dievo išaukštintas ir kad Sutvertojui 
patiko praminti jį galingu Dievu ir pagarbinti jį. Skaitydami Jono 
aiiž, 23 mes sužinome, kad Dangiškasis Tėvas yra atidavęs savo 
tšūnui visą teismą ir dėl to nori, kad visi gerbtų Sūnų taip, kaip 
jie gerbia Jį.

Izaijo 53:12 ir vėl parodo mums kaip aukštai Jėzus buvo iš- 
aūkštintas. šitame skyriuje pranašaujama apie pasaulio Atpir
kėjo kentėjimus ir mirtį. Dėl jo ištikimumo Sutvertoj as duoda 
jam šitokį pažadą: “Jis dalins galingųjų išplėšąs”. — šita Rašto 
dalis išsipildė tada, kai Jėzus buvo prik lias iš numirusiųjų ir 
išaukštintas Dievo sosto dešinėje. Tuomet jis pasidarė “galinguoju 
Dievuj kurį turės šauktis viso pasaulio žmonės; nes per jį, tikrąjį 
Tvėrėjo Atstdvą, ateis išgelbėjimas iš nuodėm.'s ir mirties ir visi j 
žadėtieji palaiminimai.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
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... 1 —- •*

Lietuviy, kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4 AK). 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vadėj* Aldona Daukus

ToW*.: HAmlock 4-1413
7159 So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, ILL. 60629

O Motorizuotų dviračių — mo 
pėdu 1975 m. JAV buvo tik 
50.000 o per 5 metus jų skaičius 
padidėjo dvidešimt kartų ir da
bar yra virš mlijono. Mepedu 
nuvažiuojama 135 mylias su ga- 

i lonu benzino. Jais važinėjant 
1 1980 m. bus sutaupyta apie 240 

milijonų galonų benzino.

aiaįą 2-4 vaL pcwM ir. kita lafru

p. Šileikis, o. p
Aparatai - Protexai. Med- bin-

JkM WArt ASrd SU ChtaeR*. ML 4A*2<
' iMW.: P»a«.rt C-JM4
t A * ' . ' *■-

I' ■■ ■ Į, . * ' ĮgJ " ■ ' '

FL0K1DA

, Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
:9t. Petersburg, Fla. 33710 

< TėL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — Pilna epdravda

21MA KAINA

/ MOVING

_i_ U Jvairių Mtfvmv.
ANTANAS VILIMAS 

-M. -sn-Tm aru TTM996

Chicagos Lietuvių Pensininkų sąjunga
Chieagos Lietuvių Pensininkų rusius užmiestyje, gražias far-- 

Są ungai priklauso per 300 ina-! merių pasodas, kukurūzų lau- 
,ių. Bemaž kas mėnuo šaukiami kus ir nuplautus bei podraug 
susirinkimai. Juo'sc, be valdybos, nukultus kviečius, ėemo ūgio; 
pranešimų iš savo veiklos, santyj avižas. Gyventojų namai vienas; 
kiu ir kooperavinio su miesto ,už kitą gražesni, apsodinti rhe-: 
administracija pensininkų sočia-..'Įdėliais, augjtfajs, -puošniais gė- 
Hniais bei sveikatas klausimais.^ lynais. • •
karts nuo karto pakviečiami . *T -. j ., , . ... -..-Ji Nuvažiavę jau radome keftu-orc.egcntai specialiems klausi-* ■. r- - -
mains išsiaiškinti. Buvo pakvies
tas pirmininko sūnus dr. V ana-;
gūnas, kuris kalbėjo medicinos, 
klausimais; teisininkas Pr. feą-. 
las davė patarimus testamentų; 
sudarymo reikalu. Suprantamą,- 
ne visi 300 renkasi- į susirinki
mus, bet 150 bemaž visuomet 
dalyvauja. , :

Pernai turėjome astuonias iš
vykas, banketą su šauniomis 
vaišėmis, susirinkimus -su ką?

1 Nuvažiavę jau radome ketu-
■ ris autobusus. Skubėjome prie; 
? stalu, tvarkėmės ir ruošėmės 

pietums. Nusivežėm -šio to ir už-
- gerti prie ‘užkandžių. Pasrvaiši- 

; '■ nę. ėjom u tą -garsųjį -muziejų.- Y> TJ 1 Jf

Priešais didžiuliai tankai, pa- 
‘trarikėlės? Pastatas iš mauko di‘-;
delio įspūdžio nesudaro. Viduje 
•negali atsigėrėti. Didžiulis pa- 
;veikslas su -karo vadų, -gene

s’ rolų nuotraukomis pilnomis ka
ro umformomiš — geni D. Ei-

, .. . __  . ’^tsenhower, gėn- J. Peršhihg, leit.‘
vate, šįmet rugpiueio 6 dieną tu-' - TT - - • -p t- i - o m-/- . ^:ligen. .J.-Hay; maj. gen. En-Pąr-‘.-ųome išvyką į R MeConm^^ lautos valst ;■

Įįl- «mkB;n¥Kbės herojai,, i Metės pa^ 
or.c \vestern ir oa-tds gatvęsį ■ , . - ■ ■ »
ipoim. s dūs. Buvo ūžsiregistrąįį.^ „T
re p:r SU. tealvvko tik «. ,laOTe>š'3?as; Canbgny War 

. .. , - ‘ ^MemorialuMuseum of the Firstpabudo grasinančio hetauą, - . -t - v

.t .4 ' ^vidon L?VKiuie '.spagu, sautu-Titi uel kitu pnezasciu, nors re- , , - . - ,•./; i au. - i „ • vu kolekcijos.- Ziunu, be kitu cĮisti uoči, neatvyko. Ateityje ku- - > , --. . , .. .. , ■ -karo vaizdu, miniatiūrinis -apkase registruojasi turėtu įmokėti -. . -p, , ,-3 , \ , j < sebs. Sienose "nuotraukos Hitle-pmigus- Dabar valdybai teks • .. . , . . . i rio, Stalmo, .ChurcMio, prez.juos primokėti. -K-* .vr- •RoosevėlK kiti is fronto vaiz- 
Išvykome-po/lO vaL-Vežė mek šūkelią^baimę. Prabėgomis 

kykliniais autobusais. Sumokė-

apžiūrėję viduje, įėjom į aikštę. 
Gražumėlis: didžiulis vandens 
fontanas, gėlynai, aikštės gražiai 
užlaikytos, žolė nupjauta, išpil
ta rudos spalvos aikštelės ir da
ro įspūdį, kad ištiesti karpetai. 
Klombai, gėlynas ir įvairiausios 
žydinčios gėlės vilioja praeivį 
pasigėrėti puošnumu. Prieėjom 
rožių .užsodintus plotus. Įvairios 
spalvos, atskiruose klombuose 
susodintos. Man, kaip rožių ilga
mečiam augintojui tėvynėje ir 
tremtyje, sunku persimesti į ki
tus klombus, gėlynus.

Pagaliau einame į pulk. R. R. 
McCormick gyvenamą namą. - •. 
Puiki •rezidencija. dekoruota \ 
•amerikoniškomis šeimos nuo- : 
traukomis, baldais, miniatiūrj—. 
•nėmis patrankėlžmis, knygų į 
spintomis ir kita namų apyvoka. 
Grupėms teikiama informacija.. 
Veda iš kambario į kambarį; 
Viršutiniame aukšte -miegąrnuėį^ 
se neteko būti, bero^Sr-^en 15- s 

.miegamų kambarių. - .'.į

. . . . . - - “

Savininkas turžjęs daug že
mės. Dalį pardavęs. Verta buvo : 
pamatyti ne tik puošnią sodybą,/ 
bet ir gyvenamą namą, turintį 1 
istorinę paskirtį.

Muziejaus sienose sužymėtą 
kovos su indėnais, prancūzai^ 
augiais chronologine eiga. Pami-

(Nūkelta į šeštą puslapį

jorre po 5 dol. asmeniui. Kelio' 
nė truko vieną valandą..

Malonu buvo * žiūrėti į 
tančias statybas, fabrikus, įsikū-

vyks-

Mielam vienminčiui ir drąsiam kovotojui už tiesą

JOKŪBUI KREGŽDEI 
mirus, ‘

Tauram Tėvynės mylėtojui, Varpininkui ir rašytojui

fnž. JOKŪBUI KREGŽDEI 
užgesus,

jo f nr'uai V/k'-orijai. dukrai Jonei su šeima, giminė 
ir visi-ms artimiesiems reiškiu gilią-užuojautą

ALENA 15EVEN1ENĖ

Darbščiam bendradarbiui ir talkininkui

inž. JOKŪBUI KREGŽDEI
mirus,

nucš nlžia užuojautą reiškiame žmonai Viktorijai 
dūk.ai Jcnei su šeima ir artimiesiems

t

DEVENTV KULTCRIMO FONDO 

VALDYBA

jo žmonai Viktorijai, dukrai Jonei su šeima, arti
miesiems ir bendradarbiams reiškiu savo užuojautą 
ir liūdėsi

VIKTORAS KAROSAS

“Mūsų ’Sparnų’’ žurnalo redaktoriui

•: 4iui^ inž- JOKŪBUI KREGŽDEI
/... mirusr. ........ -

Jiužėsift -valandoje jo žinonai -dr. Viktorijai Kregž- 
diėnd, ddkfai Jonei 'Krtgždąilci-šėrnĮcnęi .sįi. šeima, 

■ -ghtttnėnis ji'Tn'tinricsiėirts,'žurnalo redakciniam ko- 
ųėktyvni,, bendradarbiams .bei -skaitytojams gilią ir 
huosirdžrą. užuojauta .reiškia 4r- kartu -liūdi

'Ctfrr. EV. REITIRMATV KOLEGIJA, 
■įfcr. ĖV: TTEĖOKMAiV PARAPIJA 
^’^CttiCA'GOJE, '7 '
;^MpSŲ .SPARNŲ” ŽURNALO VADOVYBĖ

Laidotuvių Direktoriai

r< 6845 SOUTH WESTERN AVĖ
< Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

TĖVAS IR SŪNUS
:AL HOME

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

T’etef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS -AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagot
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS
8307 So. LlTLiAislCA A VĖ. TeL: Y Arda 7'34bl

BUTKUS - VASAITIS
1446 Šo, 50th Avė., Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

-- Naujienos,-Chicago, .8,111L - Thursday, August 14, 1980



_ Namai, 2am6 — Pardai 
REAL ESTATE FOR J

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYM 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Olimpiada, kuri šiais metais tojai išvarginti visokių nedatek- 
įvyko Maskvoje, panašiose ap- Į lių ir nesibaigianč’o teroro norė- 
linkybėse buvo ir Hitlerinėje 
Vokietijoje. Rudasis fašizmas se
nai galą gavo, o raudonasis dar 
vis siaučia visu savo barbariš
kumu. Kas dedasi Afganistane, 
mus kasdien pasiekia žijiios vie
nos už kitas baisesnės- Į laisvą 
šalį įsiveržę sovietiniai užurpato 
riai moderniais ginklais ir rafi- tano dramos žemkle Maskvoje 
nuotomis priemonėmis žudo to 
krašto gyventojus. Kiekvieną d. 
girdime, kad tame nelaimės iš
tiktame krašte žūva ne pavieniai 
asmenys, bet žūva šimta s ar 
net tūkstančiais- Užpuolę laisvą

- kraštą, tokias skerdynes gali 
suorganizuoti tiktai rusiški ko- 
nAinistau ’Tąm’jie turi jau jįr 
-daugelio! n^tų>praktHkąt ( ..i 
ų Mąskva 'p.uplat kalba apie tai
ką, apie' talką mylĮnčįys sovie
tinius gyventojus. 'TaipV gyven-

tų ramybės, bet Maskvos komu
nistinė klika tik ir laikosi pries
pauda ir nuolat organizavimu 
visokiu tarptautinu konfliktų. 
Štai paskutinis jų išpuolis — Af
ganistanas. Žinoma nereikia ma
nyti, kad tai jau paskutinis...

Tokiame kruviname Afganis-

Nūnai, Žanvi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMI 
IR > TS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSlMOKEJIMAi 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

lietiiyiiĮ-g
f ' z rtia 4.-J A .1d A'' .L >'Į. (Ateita iš penkto puslapio) 

rnpta datos t ir II Pas. ka ro dr už-
7

.5*

[1^-gd.ynaK'riukornęš ir,xžėl prie 
l^^^asisti^ripti .lr pasidalinti 
.įspūdžiaisiŠ tokiosįdomios iš-

•vaisinarrt nejutome, kaip priar
tėjo’'grįžimo laikas.

Ponas -Lukas sukvietė buri 
dalyXniu jr padarž. prisiminimtii 
rnuotpąūkų. * ' į-.‘
’ Iš.Lemonto atvyko dr. agr. J- 
Briedis su žmona ir savo paly
dovu mažučiu juodu šunyčiu, 

’K' Balčiūnas. Tarp ekskursantų 
.— Prekybos Rūmų direktorius 
į p. Kuzas, B. Klemką, inž. V. Že- 
įmaitis ir kiti malonūs pensinin
kų bičiuliai.

Kitais metais buvome Įpratę 
■prie dainos ir muzikos garsų. 
Deja, šįmet pasigedom. Reikia 
manyti, kitose išvykose bus ma
rža programėlė.

Po 5 vai. grįžome į namus. 
.Lietaus nebuvo. Oras karštas, 
įbet paunksnyje buvo gan gerai. 
■Žiūriu, Western prie Marquette 
National banko termometras ro
do 93°. Karšta, tvanku.
t Dėkingi valdybai už suvėluo
ją išvyką- Buvo maloni atgaiva 
ji 'ažmonys.

Paulius

O

1 n
.1

vyko sporto oi mpiada. Ir keista, 
kad atsirado net laisvų šalių, 
kurios šalia tos kruvinos puotos 
dar panoro pas nusikaltėlius spor 
tuoti. O ką Maskva? Viena ran
ka kabino medalius, o kita žu
dė Afganistano gyventojus. Tie 
medaliai gavusiems tegu visada 
primena, kad jie buvo gauti ta
da, kada laisva šalis buvo skan
dinama kraujo'jūroje.

šia proga reikia pasidžiaugti 
— Garbė Amerikai, kuri nuo to 
kios kraujo šešėlyje olimpiados 
atsistojo nunošaliai. Taip pat gar 
bė Amerikos ir kitų šalių spor
tininkams, kurie 7 riesusižavėjo 
Maskvos saldžiais kvietimais ir 
j krauju paženklintą olimpiadą 
nevyko. P. Venclova

Ruoškimės Madrido 
konferencijai
Atkelta iš 4 psl.

— Dėkui Stepui Ivanauskui iš 
Marquette Parko už $10 auką, 
atsiųstą kartu su metine prenu
merata. Taip pat dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams ir 
įteikusiam $5 auką, bet pavar
dės prašiusiam neskelbti.

— Ponia Elma Scharter iš 
Brighton Parko atrašė tokį laiš- 

Siunčiu $50 už Naujienų
j

i ką:
serijos gabale. Todėl, šia logika,1 vienų metų prenumeratą mano 
'Sovietų Sąjungos sienos nėra ir . mielai sesutei Mėtai Juozaitie- 
negalėjo būti dalyvaujančių vals 
tybių pripažintos teisėtomis ir 
neliečiamomis, jei jomis norė
ta apimti ir Sovietų pasigrobtos

Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių teritorijas.

nei, gyv. 1522 Forest Ave., River 
Forest, IL 60305. Ji mėgsta Nau
jienas, o dabar, netekus abiejų 
kojų, jai be jų yra nuobodu. Da
bar ji gyvena pas savo sūnų Al
girdą, anksčiau ją globojau aš.

Pripažinti Sovietų Sąjungos į Ta proga linkiu Jums daug sek- 
sienas, jų nusikalstamaisiais bū- Į mės ir prisiunčiu $10 auką”. Dė- 
dais ir priemonėmis pasigrobto-: kui už auką ir už labai geru 
mis Pabaltijo valstybėmis, kokį būdu išreikštą meilę savo sėšu- 
pripažinimą, pagal raidę padarė tei, kuriai siunčiame nuoširdžią 
dalyvaujančios valstybės savo paguodą.
trečiojo principo tekste, ir kar-' — Ponia Marta Gydąs iš Brig- 
tu laikytis savo ketvirto prin-’hton Parko, prieš metus tapusi ! 
cipo aiškinimų apie neteisėtus Naujienų skaitytoja, pratęsdama 
svetimų teritorijų užvaldymus,f prenumeratą, parėmė Naujienų 
būtų prieštaravimas, pačioms (leidimą $5 auka. Dėkodairii jai, 
sau, kokio išmintingi baigminio ihes visuomet prisimename la- 
akto redaktoriai, tikriausia, ne-^bai gerą mūsų -skaitytoją, dau- 
padarė. Į geliu atvejų patarusią ..siųsti ,su-

Jie, tikriausia. Sovietams pri- ’ sipažinimui Naujienas. Jos pa- 
pažino tiktai tas jų Sąjungos tarimai visuomet buvo geri.- 
sienas, kurias jie turėjo, pagal 
teisę, ne tas, Kuriomis nusikalsta 
muojū išsiplėtimu jie padidino 
savo despotinę imperiją, ko jie ’ 
gi negalėjo padaryti net ir pa-J-T" 
gal Konferencijos baigminio 
akto ketvirtą principą. Į M

Šis teisinis aiškinimas, žinoma, > f i 
būtų labai aktualus, jei baigme-1 9 
ninis aktas būtu teisinė sutartis, I 1

v I 1kokia jis betgi nėra, ką aš esu 1 
paaiškinęs pirmame šios serijos 
straipsnyje. \ l

* * * 4^1

KOREKTŪROS PATAISYMAS ~
Š.m. rugpiūčio mėnesio’ 12 d. =4 

Naujienose, spausdinant P. Stra-1 TI 
vinsko straipsnį “Susipažinkime ę“ 
su principų deklaracija”, to 
straipsnio 2-je skiltyje, 13-je ei-1 jį’ 
lutėje buvo atspausdinta: ..to-' 
kiu būdu ir susitarimu..o tu-J 
rėjo būti: taikiu būdu ir susita-’ 
rimu. N. R.

’ — J. Mikelaitis iš Marquette 
Parko buvo išvykęs pas dukrą į 
Woodridge, Ill." x ■ \ ■

— Ponia Auna Luber, Sara
sota, Fla.', pratęsdama prenume
ratą savo gerus linkėjimus at
lydėjo $5 auka. Dėkui.

— Kuii. Antanas Sabaliauskas 
iš Cedar Lake, Ind., išvyko į 
Saleziečių centrą Bostone. Frank 
Dailidonis-iš-Hinsdale, Ill., iš
vyko į Phoenix, Arizona.

— A. a. Ignas Užgiris, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-savanoris, 
mirė rugpiūčio 8 d. Brookfielde 
prie Čikagos, sulaukęs 80 m. am
žiaus. L?iūdėti liko žmona Mor
ta, dukterys Birutė ir Otilija, taip 
pat sūnūs — dr. Vytautas, dr. 
Šarūnas ir dr. Egidijus su šei
momis. Rugpiūčio 12 d. palaido
tas Šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinėse.

— Sabina Klatt, Lietuvos vy
čių veikėja ir Šv. Pranciškaus 
seselių rėmėjų pirmininkė, pra
neša, kad Seselių pranciškiečių 
metinis piknikas bus šį sekma
dienį, rugpiūčio 17 d. 12 vai. 
3326 So. Morgan St., Bridgepor- 
te. Bus įvairūs žaidimai jau
niems ir suaugusiems, valgiai ir 
atgaivos gėrimai. Visi kviečiami 
atvykti ir prisidėti prie gerų dar- j 
bu. |

■ — Zarasiškių Klubo gegužinė 
įvyks rugpiūčio 17 d., sekmadie-Į 
nį, Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. • 
Pradžia 12 vai- popiet. Bus ska
nių pončkųį ^užkandžių ir gėri
mų, taip pat fantų -šaltinis. Š6j 
kiams gros Kosto Venskaus or
kestras. .L: __
lio keliamasi į‘ salę; Visus kvie; į 
čia pas zarasiškius Klubo Vai'-?] 
dyba. (P'rl)

MAEDA NOR]

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel Virgiui:

1980 metų š. Amerikos 
pabaltiečių lauko teniso 

pirmenybės
1980 m. Š. A. Pabaltiečių In

dividualinės Lauko Teniso Pir
menybės įvyks 1980 m. rugsėjo
6 ir 7 d., Clevedande, Ohio. Vyk 
do — Clevelando LSK Žaibas-
Varžybos vyks Harold T. Clark 

Tennis Courts, South Marginal 
Rd,, Cleveland, Ohio.

Varžybų pradžia — 9:30 AM. šeimoms.
Registracija — nuo 8:30 AM.

Programa: Vyru A vienetas, Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 

: Maplewood. Labai tinka giminingoms

Vyrų B vienetas, Moterų viene
tas, Vyrų senjorų vienetas (45 
m. ir vyresnių), Jaunių (18 m. 
ir jaunesnių) vienetas, Mergai
čių (18 m. ir jaun.) vienetas, 
Vyrų dvejetas, Mišrus dvejetas. Į

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų žaidėjams 
visose rungtyse.išskyrus vyrų 
A vienetą, kur žaidėjų skaičius 
yra ribotas ir juos atrenka kiek
vienos tautybes lauko teniso va
dovai. !

I

Smulkios informacijos praneš- i 
tos visiems sporto klubams ir* 
daugumai pavienių žaidėjų.

; Dalyvių registracija atliekama
1 iki rugsėjo 3 d., šiuo adresu:
I Algirdas Bielskus, 3000 Had- 
den Rd., Euclid, OH 44117. Te
lefonas (216)-481-7161.

Pavieniai, klubams nepriklau
są žaidėjai, dėk informacijų pra
šomi kreiptis į A. Bielskų- Lie-

J

gi Ud IXUdLU Y ulloAClu.0 i # J" - -

. Lietingą dieną iš sode: |tuvh* tems^ ^^avimą šio-
- —* - - se pirmenybesekoerdinuoja SA-

LFASS Teniso: Komitetas,
Lietuviai - tenisistai skatinami 

šiose pirmenybėse skaitlingai da 
lyvauti. Tf*

2M8 West 8tth St, ChlcafO, HL 80621 • Teh WA 5-178?

MAISTAS B EUROPOS SANDILIU

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2717

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 

duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

ELECTROS JRENG1MJ 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto let 
Dirbu ir užmiesčiuose £ 

garantuotai ir sąžiningi 
KLAUDIJUS PUMPUT 

4514 S. Talman Av 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRU
Tiktai $120 pusmečiui auto 
Liability apdraudimas peusii 

Kreiptis: i /
F A. LAURAITIS 
F 4645 So. ASHLAND Al 

523-87752951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

ĮKALTY GPOUP

GENERAL REMODEL
• Alumin, langai, durys, "i 
apmušimai. • Staliaus darb 

mento laiptai, porčiai, stc 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCT!
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505
We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

irs 500-tai namų pasirinkimui.

ar

Laikrodžiai ir brangen;
Pardavimas ir Taisymą 
2646 West 69th Straal 
Tel. REpublic 7-1941

I — Horoscopes or Astrological 
( Tarot Card Readings. Saturday 
' 11 to 5; ho appointment neces

sary. ELINOR JAKŠTO, 17 įs.
> jSTATE St.; Rm. 1717. Mes kal-j 

bame lietuviškai.’’ 782-3777 or; 
925-8392. Professional Member į

•j American Federation of Ąštrol- 
-Jogers. ■ (Pr.)

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tei. 767-0600 
Independently owned and 'Operated

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

Siuntiniai į Lieti 
ir kitus kraštui

P. NEDAS, 4059 Archer A 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
yra seniausi, didžiausia ir turtingiausia lietuviu ftatemalinė or- j 

ganhadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. J
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* E 

darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams,

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopų veiklius, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

nt-

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

M7 W. 30th «.
Tol. (112) 561-221*

' IŠLAIKYS PASLAPTĮ
— Brangusis, jei aš už tavęs 

ištekėsiu,
savo gerą darbą, — sakė ji. Jii

| atsakė: 
! — Mes

laikyti paslaptyje.
i — Bet kaip bus, kai mes susi- 
I lauksime vaikų?

— Jiems mes galėsime pasa
kyti pasla’ptį ..

tai tuojau prarasiu

savo vedybas galime.

SEKMADIENĮ. RUGPJŪČIO 17 D., NUO 8 VAL. RYTO

- Specialus išpardavimas mokiniams

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

Don't be a Bom Loser!

TAUPYKITE PIRKDAMI IŠ 
FABRIKO ' SANDĖLIŲ

• SPECIALŪS BARGENAI BUVUSIO IŠPARDAVIMO
• TRUMPOS IR ŠILTOS SUKNELĖS — tik $2.50.
• DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS
• NAUJOS MEDŽIAGOS, NAUJI SAGŲ MAIŠELIAI, 

NAUJI KASPINAI.
• ATRAIšŲ MAIŠELIAI — tik 25c. po 2 vai.
• VISŲ DYDŽIŲ DRABUŽIUS GAUNA NET 

VĖLAI ATVYKSTĄ.
Nauja vieta antroje gatvės pusėje:

1033 W. VAN BUREN STREET
PRANEiKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS

Didelė automobiliams aikštė veltai

ENERGY 
WISE

SALESMEN
to sell new & used cars.
High paying job. Salary and com
mission. Must speak English. No 
experience necessary. Selling ex

perience helpful. Will train 
right applicant.

Joe Perillo Pontiac
1111 W. Diversey

528-1111

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
jddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje, 

i 1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

M. I IM X U S

Notary Public
INCOME TAX SERVICI 

4259 S. Maplewcod. Tel. 2$ 
Taip pat daromi vertimai, gi 
iškvietimai, pildomi pilietybė 

iymai ir kitokį blankai
ti

*

HOMEOWNERS POLI
F. Zapolit, Agent 
3208 V, W. 95th St 
Evtrg. Park, 111. 
60642, . 424-1654

State Farm hte and Casualty Com

ADVOKATŲ DRAUGUI 
VALDEMARAS BYLAI 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPftN.

Darbo valandos: nuo 9 vaL 
iki 6 vaL vak. šeštadienį r

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

Tel 776-5162 arba 776-5
2649 We*t 63rd Stree

Chicago, m. 60629

DENTURE WEAREF
j A major 

advancement
CUSHION GRI
DENTURE ADHESIVI

one application holds
comfortably up to 4 day

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, August 14, 198(




