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BANĮ SADR PATA IAMERIKIEČIU
LEONIDAS BREŽNEVAS GRASINA KARU 
DĖL PABLOGĖJUSIU SANTYKIU SU JAV

J JIS NORI TOLIMESNIŲ^ AMERIKOS NUOLAIDŲ

< MASKVA. — Sovietų Sąjun-:
goję lankosi Occidental .Petro- PAPANDREOU — KONTRO- 
leųm bendrovės prezidentas Ar- VERŠINIS POLITIKAS 
mand Hammer. Jis yra Sovietų 
Sąjungos-draugas ir prekybos 
plėtimo su JAV šalininkas. An- 
tradieinį jis privačiam pasikal- 
bėjim^U Kremliuje susitiko su 
Sovietų Sąjungos prezidentu 
Leonidu I. Brežnevu.

Po pasikalbėjimo Armand 
Hammer pasakojo koresponden
tams apie Brežnevo pareiški
mus- Brežnevas jam sakė, kad 
dabartiniai santykiai tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos sudaro karo 
grėsmę. Jie turi pagerėti.

Dėl būsimų Amerikos prezi
dento rinkimų Brežnevas pareis 
kė, kad jis nepalaiko nė vieno, 
kandidato. Tačiau jis labai res- 
pektuoja prezidentą Carterį užj jis yrą aršus Amerikc's priešas vaizduoį„ ir aušra 

1Q7QI Tn natfrinAiniai r»aHar-vfi ‘ ' I"

RINKIMINĖ KAMPANIJA NU
KRYPO Į ASMENIŠKUMUS ’

Dave O’Neal, Illinois valstijos 
resublikonų kandidatis į JAV 

| senatorius, kalbėdamas ' apie 
Į savo konkurentą Alan Dixon,
pasakė, kad Dixon linkęs į gir
tuokliavimą. 1978 metais Kali-
fornijoje jis buvo areštuotas už

ATĖNAI, Graikija. — And- į automobilio- .vairavimą nėblai- 
reas Papandreou, 62 metų am- viame stovyje ir Įjuvo nubaus

tas 195 dolerių bauda;žiaus, Amerikoje baigęs ekono
mikos mokslus, yra labai kon
troversinis asmuo. Jis yra vadas 
nusistačiusių prieš Ameriką, 
prieš NATO, socialistų vadas. 
Jeigu dabartinė Naujų demo-

PERKELTI. JŪROS 
KORALAI

WASHINGTON, D.C. — Tro- 
pikiniu, koralų blokas, išimtas iš į. x >... . . . , . . piKiiuu Koraiu oicKas, isunras is ■kratų partija, kun pasisakiusi fT. . , y •. : . , . tatt Virgin salų .vandens ir persėdai- I

117 ni^ndpsninc rvcinc cti JAV. _už glaudesnius ryšius su JAV,, 
pralaimės rinkimus 1981 me
tais, tai Papandreou numatomas 
ministeriu pirmininku.

Papandreou Amerikoje buvo 
Kalifornijos Berkeley universi
teto departamento direktorius. 
Nuo grįžimo į Graikiją I960 m. 

- f

tas prieš tris. mėnesius Smith
sonian institute, jaučiasi gerai. > 
Koralai įdėti į 3,000 galionų 
vandens tanką ir apšviečiami 
specialiomis lempomis.

Lempos pamažu užgesinamos 
vakaraišiir taip pat pamažu, po 
vieną uždegamos rytais, kad pa

jam pareikštą draugiškumą 1979 Jo pagrindiniai siekiai: padaryti 
m. birželio mėn. Viencs konfe- j GraiKiją tikrai -nepriklausomą, 
rencijojė. Jam yra neaiški Va-, decentralizuoti krašto valdžią I 
kariečių ypač Amerikos, laiky- ir sustiprinti šocializuotą ekono- 
sena Sovietų Sąjungos atžvilgiu 
dėl įvykių Afganistane.

Komentuojant Brežnevo pa
reiškimą, kiekvienam aišku, kad 
Ameriką karo nepradės. Tai tik 
Brežnevo grasinimas bei šanta
žas. .; -%--' >

Vandens bangos sudaromos 
aparatų pagalba. Temperatūra 
laikoma 77°F. žiemą ir 84°F

— — į - 7 - - ' *’ ”
labai nusivylęs Vakarų sąjungi
ninkais

miją, nacionalizuojant Įmones 
kaip Jugoslavijoje. Jis sakosi

— Jei Irano ir Irako karas

•X--

GERIEMS IRANO SANTYKIAMS
UŽSIENYJE IRANAS NEGALI ĮSIGYTI BŪTINAI 

REIKALINGOS KARO

•. BrežmsVas antradienį - pareiškė, kad, bus; karas, j žigu 
f"*.' 'nepag^fe, santykiai tarp: Amerikos ir Sov. Sąjungos,;

Bet iš Afganistano jis nesirengia trauktis.

PAPIGINTAS JAUTIENOS 
PARDAVIMAS PRASIDĖS ~ 

KETVIRTADIENĮ
, CHICAGO, Ill. — Ketvirta
dienį visose Dominick krautu
vėse pradės papigintai pardavi
nėti jautieną. Prime beef bus 
pardavinėjama 20 centų pigiau 
už svarą per 4 savaites, beef 
cuts — 10 centų pigiau už svarą 
per dvi savaites. Kompanija iš
leis brošiūrą, kur bus paaiškin
ta apie šias nuolaidas.

Manoma, kad per keturias sa
vaites bus grąžinta Chicagos pir
kėjams apie 263,000 dolerių. Dvi 
moterys — Arlena Gitles ir 
Bettty Reich užvedė bylą, kad 
Dominick krautuvės nuo 1975 
metų jautieną neteisingai rū
šiuoja ir įkainių ą. Teisme buvo

i
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\ MOTERŲ UŽPUOLĖJAS 

GAVO 50 MEtŲ / J

Brad Lieberman, ; vienos 22 
nąetų moters išniekintOjas, gąvo 
50 metų kalėjimo bausmę. 
20 metų niekšas jau buvo’ baus
tas už moters išpriėvartavitną 
ir laukia teismo dar dėl .penkių 
moterų užpuolimo. Penkios mo
terys liudijo,. kad jis jas buvo 
užpuolęs. ‘Jis? įeidavo į_ moters 
butą vaidindamas vandentiekio 
taisytoją. ‘ *

Teisėjas
sakė, kad savo nusikaltimus 
niekšas iš
dėl to toje apylinkėje moterims 
darosi nebesaugu ir savo na
muose, kas reikalauja nusikal
tėlį griežčiau nubausti.

• PASKIRS MOTERĮ Į AUKš- ^sta®ti,na^os^ 15
WJAUS1ĄJI TEISM^^x,. i ^^/a®^°s.+krastų’
~ - kaina pakiltų trigubai ir siek

Ronald įReagarų'Ysiekiant pŽ tų $100 už statinaitę,; rašoma 
traukti moterų balsus, paskelbė, Kongreso bibliotekos studijoje, 
kad jeigu,’ jis’bus išrinktas pre- Tos;dvi kariaujančios šalys eks- 
zidentu, tai.jis fpąskirs moterį portuodavo 3.8 milijonus stati- 
į Aukščiausiąjį, -teismą. Kol kas j naičių naftos kiekviėną dieną, 
jis dar nėra numatęs kandida-'kas sudarė 22% pasaulinio naf-
tės, bet jis bandys parinkti- tin
kamesnę moterį. .

Penki Aukščiausiojo' teismo 
teisėjai yra.virš 70 metų am- 
žiaus 'ir tSkimsai, kad sekančių 
ketverių metų laikotarpyje bent 
vienas iš jjų pasitrauks.

tos eksporto. '•

i ■ ■'

Frank Barbaro pa-

anksto planuodavo,

— Antradienį Himalajų, kal
nyne žuvo 47 m. amerikietis To
mas Mutch, aeronautikos ir er
dvių tyrimo administracijos ad-

J. ANDERSONO FINAN
SINIS PLANAS

CHICAGO, m. — Nepriklau
somas kandidatas prezidento 
pareigoms John Anderson Chi- 
cagoje turėjo pinigams sukelti 
pietus, kurie kainavo: $125 as
meniui. Ten jis paskelbė savo 
finansinius planus, jeigu būtų

ŽUVO VIRŠ 3,000 ŽMONIŲ
'i GYDYTOJAI MANO, KAD TIKSLAUS ŽUVUSIŲ 

SKAIČIAUS NEPAJĖGS NUSTATYTI

ČJKAGIETIS LAIMĖJO 
NOBELIO PREMIJĄ 

STOCKHOLM. — I^uri 

rikiečiai laimėjo 1980 metų No
belio premijas už fizikos ir che
mijos darbus. James'. Cronin, 
Chicagos universiteto i profeso
rius, ir Vai Fitch, Princeton uni
versiteto profesorius,'^avo Nd- 
belio premiją už atsiektus lai
mėjimus fizikos srityje.

ame-J

— Washingtone eina gandai, 
kad prez. Carteris Pasaulio ban
ko prezidentu nori paskirti bu
vusį ambasadorių Jung. Tauto
se Andrew Young.

KALENDORĖLIS

Spalio 16: Jadvyga, Dora, 
Gaudilė, Gaudigirdas.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 6d)9.

ministratoriaus pavaduotojas. Jis' išrinktas prezidentu. Iki 1983 
su ekspedicija kopė į 23,410 pė- metų jis subalansuotų biudžetą 
dų Nūn viršukalnę Kašmyre pro ir žymiai sumažintų asmens pa- 
vincijoje/ jamų mokesčius.* :I

'i

Idi Amino vadovaujami ugandiečiai iš Sudano 
įsiveržė į Ugandą ir planuoja pasiekti 'Ugandos 

sostinę Kampalą.

AL ASNAM,. Alžyras. — Pra
eitomis dienomis buvo paskelb
ta, kad žemės drebėjimo metu 
žuvo 1,600 vietos gyventojų. 
Pradžioje žuvusių skaičius ne
buvo skelbtas. Pirmadienį. jau 
buvo suskaičiuoti lavonai ir pa
skelbta, kad žuvo 1,600 žmonių. 
Dabar prie to skaičiaus dar pri
dėjo 1,400. Tiksliai žuvusių su
skaičiuoti niekas nepajėgs, nes 
didelių pastatų griuvėsiuose 
negalima tokio darbo imtis.

SUSIRINKO DAUG GYDY
TOJŲ, SLAUGIŲ

Alžyro vyriausybei paskelbus 
žinią apie didelę žemės drebė
jimo nelaimę, tuojau iš įvairių 
valstybių pradėjo skristi gydy
tojų ir slaugių, bet į nelaimės 
vietą pirmiausia atsirado JAV 
gydytojai, pakilę iš JAV karo 
laivų, patruliavusių Viduržemio 
jūroje.

Laivyno gydytojai kartu su 
vietas pareigūnais apskaičiavo, 
kas būtinai reikalinga liku
siems gyviems ir paprašė, kad 
ta parama būtų organizuotai ir 
paskubomis pasiųsta į Alžyrą.

1954 metais Al Asnam mies
tas buvo sugriautas žemės dre
bėjimo metu. Tada žuvo 1,600 
žmonių. Bet per 26 metus Al 
Asnam buvo pilnai atstatytas ir 
gyvenimas klestėjo. Staiga š.m. 
spalio 10 d. dar didesnis žemės 
drebėjimas ištiko tą miestą. 
Gatvėse jau jaučiamas lavonų 
kvapas. Gelbėtojai turi dėvėti 
kaukes ant veidų.

80 proc. miesto pastatų su
griauta. Žmonės apgyvendinami 
palapinėse, bet ir jų labai trūks
ta. Manoma, kad iki žiemos bus 
pastatyti gyvenimui barakai.

Vietos laikraštis EI Mandja- 
hid ragina gyventojus nepraras
ti vilties. Savo, antrašte laikraš-

MEDŽIAGOS, MAISTO

WASHINGTON, D.C. — Ira
no prezidentas Bani Sadr antroj 
dienį pasiūlė visus reikalus 
tvarkančiai vyriausybei tuojau 
paleisti visus 52 amerikiečius, 
nes jų sulaikymas labai kenkia 

j geriems Irano santykiams su 
užsieniais. Libija ir Sirija pri
žadėjo teikti pagalbą užpultam 
Iranui, bet tikrovė yra tokia: 
jokios pagalbos iki šiol negauta

Susidaro įspūdis, kad niekas 
Iranui nepadeda, nes nėra toks 
lengvas dalykas. Libija atsiuntė 
šovinių, bet jokia kita parama 
Irano nepasiekė. Irano lėktuvai' 
iš Tripolio privalo skristi per 
Turkijos tarptautinį sąsiaurį ir 
Juodąją jūrą iki Sovietų Sąjun
gos. Rusų erdve Libijos lėktuvai, 
gali pasiekti Iraną tiktai iš šiau-

Sirija prižadėjo paramą, 
bet ji neturi ką duoti ir neturi 

' 'ktrčną^paTamą atvežti. " —

Irano vyriausybė kreipėsi -4 į 
kelias Europos valstybės, pra
šydama pagalbos, bet iš visur 
atsakymas buvęs toks ■ pats —“ 
paleiskite suimtus amerikiečius, 
tai galėsite užsakyti bet kurias 
prekes. Bereikalingas amerikie
čių suėmimas kenkia Irano san
tykiams su kitokiomis valsty
bėmis. Irano prezidentas priėjo 
išvados, kad geriausia paleisti 
visus amerikiečius ir bandyti 
atgaivinti gerus santykius su 
kitomis valstybėmis.

Nutarimas kreiptis į Jungti
nes Tautas labai pakenkė mulos 
Ohomeini prestižui. Jis asmeniš
kai nenorėjo kreiptis, bet prem
jeras M. A. Rajai, negalėdamas 
Prancūzijoje, Anglijoje, Vokie
tijoje ir kitur įsigyti reikalingos 
karo medžiagos, neturėjo kitos 
išeities. * y

Paaiškėjo, kad iš šiaurės Ko
rėjos ateina šiokia tokia para
ma, bet ji labai maža. Karo me
tu reikalingi patys naujausi 
ginklai ir amunicija, tad iš Ko
rėjos gauta parama mažai ką 
reiškia.

Irano vyriausybė savo gynybą 
buvo parėmusi pačiais naujau
siais ginklais. Tų ginklų didoka 
dalis jau buvo išsiųsta į Iraną 
dar šacho’ valdymo metu, bet 
dabar Amerikoje yra įšaldyti 
ginklų užpirkimai.

Irano prezidentas norėtų už
megzti santykius su mažesnė
mis Europos valstybėmis. Ira
nui būtinai reikalinga prekyba, 
be kurios kraštas užtrokš. Pre
zidentas žino, kad santykiai su 
JAV gali pagerėti, bet ir tuo at
veju normalių ryšių užmezgi
mas ilgokai užsitęstų, nes reika
lai yra žymiai sudėtingesni, 
gu iš pirmo žvilgsnio gali 
rodyti.

TEHERANAS, Iranas. — 
herano radijas pranešė, kad 
riausybė gali Užminuoti Hor- 
muzo sąsiaurį.

=a-rės,

mu buš ;nors dalinai-atlyginta 
pirkėjams.

SUIMTAS VIENAS JAU
NAS PLĖŠIKAS

Dienraščio Sun-Timas platin 
tojas Charles Miller, 47 metų, 
buvo imiriąnai sužeistas laike, 
apiplėšimo;’ a p a rtameritiniame 
name 2420 So. State gatvėje. 
Ryšium su užpuolimu buvo 
areštuotas 17 metų jaunuolis 
Redmon, kuris laikomas kalėji
me. Ieškomas jo draugas, palei
dęs mirtiną šūvį.

Kadangi Redmon yra dirbęs 
pas Miller kaip laikraščio išne- 

i "T“ f.a. | šiotojas, tai. Miller jį pažintų,
skelbta, kad du amerikiečiai I „ 1 \

tis skelbia: “Al?Asnam bus vėl 
atstatytas. Ateities Al Asnam 
bus amžinai Al Asnam”..

TRYS NOBELIO PREMIJOS 
LAIMĖTOJAI

STOCKHOLM, Švedija. — 
Antradienio vakare buvo pa-

j Savo ginklą Redmon atidavė 
draugui, o pats laukė pasislėpęs.. 
Draugas ir paleido tuos tris šū
vius į, Millerį. Redmcfn jau buvo 
areštuotas 11 kartų nuo 1976 

vagystes ir apiplėšimus.

profesoriai ir vienas iš Anglijos 
laimėjo 1980 metų Nobelio Che
mijos premiją. Amerikietis pro
fesorius Paul Berg iš Stanford 
universiteto gavo pusę premi
jos, o kitą dalį turės pasidalyti 
Harvardo profesorius X\Talter 
Gilbert ir britas profesorius 
Frederick Sanger iš Cambridge 
universiteto, šie mokslininkai 
yra chemikai, visi dirbo chemi
jos srityje, tyrinėjančioje bran
duolinių rūgščių veiklą.

Šiais metais Nobelio premija1 rimui nepriklausomų rinkimų 
siekia $212,000. Dolerio vertė prižiūrėtojų ten, kur nėra de- 
yra gerokai sumažėjusi, bet vis 
dėlto suma nėra tokia jau maža.

m.
už

SKILIMAS LEAP 
ORGANIZACIJOJE

CHICAGO, IU. — LEAP 
(Legal Elections in All Pre
cincts) organizacija prieš devy- 

‘ nerius metus buvo įsteigta sky-

— Šiaudinius balsavimus 
Ohio valstijoje spalio 5-11 die
nomis pravedė Griffin bendrovė. 
Reagan gavo 41 nuoš. balsų, 
prez. Carteris 24 proc. ir nepri
klausomas kandidatas Anderso'n 
— 11 proc. ir 24 proc. balsuoto
jų dar neapsisprendę.

— Pirmadienį sprogo šildymo 
krosnis vaikų darželyje, Atlan
ta, Ga. Žuvo 4 mokiniai ir mo
kytoja. Inspektoriai buvo nu
rodę pakeisti krosnį prieš du 
metus.

mokratų, respublikonų ar ne
priklausomų prižiūrėtojų.

Skilimas įvyko dėl asmeninių 
nesutarimų tarp pirmininko 
Roesner ir direktorės Kristin 
Svare.

— Senato komitetas nusetatė, 
kad Mokesčių departamentas 
vartoja žiaurias ir neįprastas 

i priemones prieš mažas biznio 
įstaigas bei JM savininkus Nus
tatyta, kad nuosavybių nusavi
nimai per 6 mėnesius padidėjo 
44%, nors nesumokėti mokes
čiai padidėjo tik 3.9% .

— Tailando narkotikų pirklys 
antradienį pagrobė ir nužudė 
JAV narkotikų agento žmoną 
Joyce Powers. Vėliau jis buvo 
Chaing Mal miesto policijos nu
šautas.

— Saudi Arabija pasirašė su 
Prancūzijos valdžia sutartį pirk
ti karinių reikmenų už 3.4 bili
jonus dolerių. Sutartis įpareigo
ja Prancūziją mokyti ir praplės
ti Saudi Arabijos laivyną ir ap
ginkluoti naujausiais priešlėk
tuviniais ginklais bei moder
niais helikopteriais.

ne- 
at-

Te-

— Notre Dame universiteto 
vicepirmininkui mons. J. Egan 
buvo padaryta sėkminga širdies 
operacija.



JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
Tas pats yra vykdoma ir gy- Iowa šteite. Jis platiesiems JAV j 

vul'ų pasaulyje. Dar spartesniu gyventojų sluogsniams pažįsta- • 
mas ne tikra, bet pramanyta { 
pravarde — “Buffalo Bill’'. Jis- 
ta pravarde buvo pramintas* 
1863 m., kai būdamas Kansas! 
kavalerijos, kovojus’os su indė- ; 
nais, raiteliu, sudarė sutartį su ■ 
“Kansas Pacific R. R. ” (gele- j 
žinkelių kompanija), pasižadė- j 
damas tos kompanijos tarnauto- 1 
jus ir jos geležinkelių linijų; 
darbininkus aprūpinti bizonų i 
(buffalų) mėsa. “Buffalo Bill" j 
buvo tikras nuotykių mėgėjas: • 
jis buvo vadovu kolonistų vilks- * 
tinių, vykstančių j neištirtus! 
Amerikos plotus apsigyvenimui: ’ 
buvo sekliu Amerikos civilinia-t 
me.kare; buvo kariu, kovojusiu! 
ir naikinusiu tikruosius šio kraš- * 
to šeimininkus-indėnus: buvo! Į 
rašytoju, parašiusių kelis vei- i 
kalus iš savo nuotykingo gyve-1 
nimo ir buvo teatralu, suorgani-į 
zavusiu sceninius vaidinimus! 
apie ‘‘laukinius Vakarus”—‘‘Buf ■’ 
falo Bill's Wild West”. Ir dar į 
daugelį nuotykingų žygių atli-; 
kęs. Bet visų svarbiausias jo žy- Į 
gis buvo beatodairiškas bizonų i 
(buffalų) medžiojimas ir žūdy- • 
mas pasipelnymo tikslu. Tuos ‘ 
'gyvulius naikindamas, jis paste-» 
bėjo ju kasdien sparčiau mažė- ’ 
iahfį ska’čių ir. būdamas įžval-; 
gus medžiotojas, pamatė, kad ; 
netrukus tie gyvuliai visiškai: 
bus išnaikinti. Tada jame įvyko! 
“a^sisvertimas”, primenąs kad 
evangelijoje^ aprašytą negailes
tingą romėnų karį Saulių —4 
krišč’onių persekiotoją, kuris,;
sakoma, išgirdęs Kristaus bal- * rican Bison Society”, paskelbė se mėsai, kurią ir mes, nė neži- 
są: “Sauliau kodėl mane perse- draudimą, neleidžiantį žudyti f nodami, valgome kaip 
kioji?", supratęs klaidą, atsiver
tė ir tapo žymiausius Kristaus 
mokslo skelbėju ir kriščioniš- 
kame pasaulyje žinomą apašta- 
lo Pauliaus ^'Povilo vardu. Pa-
našiai pasielgė ir W. F. Cody's; veisę ne tik bizonai, bet ir dau- 

‘ — “Buffalo Bill”: jis pats pasi-

tempu, nes naikinimo motyvas 
yra ne vien beprasmis pasiren
ka ’' t et ir siekiantis mate-

1 F ė naudos- si teigimą ryš- 
kiauriri pagedo šiaurės Ameri
kos gyvulio — buffalo arba bizo
no (Bison-Bison amerieanus) 
išnaikin mas. Jis panašus į se
novės Lietuvos miškuose gyve
nusį bizoną — stumbrą, kuris 
dabar okupuotoje Lietuvoje sau 
genėse vėl yra veisiamas. Skirtu 
m~s foks, kad Amerikos bizonai 
veisėsi ir gyveno ne miškuose, 
bet neapsakomai plačiuose, žo
le apžėlusiuose lygumų plotuo- 
se-preri:ose. Tie plotai tęsėsi 
nuo Atlanto pakraščių į vaka
rus ligi Nevados. ir Oregono ir 
dar toliau.

Prieš europiečių į Ameriką- 
atvykimą, buffalų arba bizonų 
tuose plotuose buvo prisiveisę 
dešimtys imli jonų, nežiūrint to. 
kad jie buvo vietinių indėnų-gy- 
vento:ų pagrindinis maisto, ap
rangos ir kitų gyvenimui rei
kalingų reikmenų šaltinis. In
dėnai juos medž:odavo tiek, 
kiek jiems reikėdavo kasdieni
niam pragyvenimui. Visai ki
taip elgėsi iš Europos atvykę 
baltaodžiai kolonizatoriai. Ypa
tingai nuo to laiko, kai naujie
ji atvykėliai, iš vietinių gyven
tojų atkovodami ir pasisavinda
mi vis naujus žemės plotus ir 
juose nuolatinėm gyvenimui įsi 
taisydami, nuo Atlanto vande
nyno pakraščių į vakarinius 
Amerikos plotus pradėjo tiesti 
geležinkelius. Tas buvo pradė
ta vykdyti praeito š'mtmečio 
antroje pusėje. Sakysime, anot 
Lietuviu enc klopedijos. “.. .ge
ležinkeliai. .. keliose vietose per I 
kirto Šiaurės Amerikos preri:ą- 
XIX amžiaus pabaigoje. Vien ’ 
tik trys didžiosios gelež’nkėlių j 
linijos pirmais savo veikimo me- ,

. .v . .. , onnnnn i liovės naikinti Amerikos pren-tais išsiuntė i rytus 2(10.000 bizo- • .
n kailiu ” * didž’ausiūs gyvulius, prade-

ai ! jo vesti akciją, kad ir kiti nus-
Savorišką, ties og kontraver- totų šį negailestingą darbą dirb 

. rišką vaidmenį Amerikos bizonų ti. Jo pastangomis Amerikos vy- 
likime suvaidino William Frede- riausybė, raginama “New York 
rick Cody’s gimęs Scott’e Co., Zoological Society and the Ame

MOTERIS IR VAIKAS (Venecijos menininko Gic’vanni Biellini pieštas paveikslas)

bizonus, kurių skaičius, iš ke
liolikos kadaise buvusių milijo
nu, buvo sutirpęs iki astuonių 
skintų. Dabar plačiosios siaurės 
Amerikos pre rijos ir jose besi-

gelis kitų veislių gyvūnų, yra 
išnykusios ir jose gyvena dar
bštūs ūk'ninkai o pastatytuose 
nuėstuose kitų profesijų žmo
nės. Tačiau keli tūkstančiai bi- * 
zonų laisvai veisiasi saugonėse ; 
ir valstybiniuose parkuose, o ki
ti auginami atitinkamuose ūkiuo

For the woman 
who's at the hear t of 
her family's finances

You can’t afford to be wrong. 
Because if you're in charge of 
the family budget, you're 
making decisions about the 
future, too.

And that’s where U.S.
Savings Bonds come m. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E p®v S*; wSen te

of 5 year* th* mr).

skanią 
jautieną. Žinoma, toji jautiena 
vartotojams patiekiama ne gry
nos veislės bizonų, bet jų he_ 
bridų (karvės ar naminiai jau
čiai sudergti 'su bizonų patelė- J 
mis ar patinais) formoje. Tuo 
būdu bizonai yra išgelbėti, nors 
ir gyvendami visai kitokiose vie 
tose ir sąlygose, negu jų buvę 
protėviai. j

Kni Amerikos laukiniai gyvu
liai (elniai, briedžiai, stirnos, an 
tilopės, lokiai-meškos ir kiti,) 
nors draudžiami arba nustatytu 

j skaičiumi leidžiami medžioti, 
! bet jų jau ir taip mažas skaičius, 
1 kas kart nyksta. Juos slapta die- 
1 nomis ar naktimis žudo brako- 
j nieriai, kurie pasivogtą žvėrie- 
i na parduoda pusiau viešoms val- 
; gykloms. Tos valgyklos labai 
I brangiai gyvulių mėsos porci
jas pardavinėja išlepusiems sma 
lyžiams. Tokių valgyklų ir net 

} krautluvių esama ne vien JAV, 
! bet ir Europoje. Viena didžiau- 
Į siu benykstančių gyvulių, paukš
• čių ar vandens gyventojų mė- 
{ sos krautuvių, kartu su valgyk- 
| la, yra vakariniame Berlyne,
• dviejų mylių atstume nuo ko- 
| munis*u pastatytos “gėdos šie
j nos”. Tai šešių aukštų pastatas, 
j kuriame galima gauti nusipirk- 
į ti išsinešimui ar vietoje suvalgy- 
j ti vieną ar kelias porcijas bet
• kuriame pasaulio krašte esamų 
Į paukščių, žemės ar vandens gy- 
| rentojų mėsos. Pasirinkimas tik 
, rai impozantiškas: 25.000 skir- 
1 tinpu pat’ekalu. Toji krautuvė 
! vad nasi KaDeWe.

def*rr*d until

. stock y 
Hij^merica.

MŪSŲ SPAUDOJE
REIKIA MOKYTI VAIKĄ LIE

TUVIŠKAI NUO PAT 
KŪDIKYSTĖS

Tėviškės Žiburių 39 nr. veda
mi masis paskirtas lietuvių kalbai 
4 ir lituanistikai. Juo pradžioje 

taip rašoma:
— Kartą gyrėsi tėvai: koks 

gabus mūsų sūnus — išmoko ang 
lų, prancūzų, vokiečių ir ispanų 
kalbas, tikras poliglotas... Paš
nekovas ėmė ir paklausė: o lie
tuvių kalbą ar išmoko? Tėvas 
paraudo ir ėmė teisintis: žinai, 
kad ne; turėjo vaikas daug dirb 
ti, studijuoti, kur jis čia užsiims 
lietuvių kalba — neturėjo laiko 
... Tai daugeliui šeimų būdin
gas pokalbis. Juk daugybė šei
mų giriasi savo vaikų gabumais 
įvairiose srityse. Spaudoje ma
tome dažnas pavardes baigusių 
augštuosius mokslus su akade
miniais laipsniais. Jei paklaus
tume juos apie lietuvių kalbos 
įjungimą į savo studijas, turbūt 
daugeliu atvejų gautume jau 
minėta teisinimąsi laiko stoka. 
Bet tai labai plona priedanga sa 
vosios tėvų kalbos nevertinimo. 
Reiškia jaunuolis ar jaunuolė 
turi laiko visokiom kalbom, vi
sokiem mokslam, visokiom pra
mogom, bet jo neturi lietuvių 
kalbai. Tai dažna mūsų šeimose 
užslėpta žaizda. Kažkaip tėvai 
gėdijasi ją rodyti, pridengia ne
kaltu šilku, bet nesiryžta jos gy 
dyti- Lietuviai tėvai juačia, kad 
maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didi gėda savosios ne
mokėti, tačiau nesiryžta tos gė
dos šalinti. Verčiau jie slepiasi 
nuo savosios visuomenės, nes 
taip esą .lengviau. O išgirti ga
bieji vaikai taip pat vengia ro
dytis lietuvių gyvenime, nes 
drovisi, be to, mato barjerą, 
skiriantį juos nuo lietuviškosios 
visuomenės.

Toliau tvirtinama, kad geriau 
šia lituanistinė mokykla yra šei
moje, jei ji kalba ir vaikus mo
ko lietuviškai. Patariama vai
kus mokyti lietuviškai nuo pat 
kūdikystės. Jei motina dirba, tai 
tą darbą galėtų atlikti senelė.

Pabaigoje tvirtinama, kad da
bar galima tinkamiau mokyti 
vaikus lietuviškai, negu spaudos 
draudimo laikais:

— Iš kaikurių šeimų girdėti 
nusiskundimų, esą nėra vadovė
lių. tinkamų šeiminei mokyklai, 
t. y. tokių, kuriais galėtų nau
dotis tėvai, mokydami savo vai
kus lietuvių kalbos. Taip buvo 
seniau, kai viskas buvo palieka
ma šeštadieninei mokyklai. Da
bar padėtis yra kitokia — atsira
do vadovėlių, pritaikytų ne tik 
mokyklai, bet ir šeimai. Lietu
viams vis labiau išsiblaškant, 
šeštadieninėm mokyklom mažė
jant, mūsų švietimo vadovų bu
vo atkreiptas dėmesys į pagrin-

dinę bazę —- šeimą. Tokio pobū
džio vadovą parengė jau daug 
patirties turintis pedagogas An
tanas Rinkūnas, seniau paruo
šęs mokyklai “Kregždutę”. Jo 
paruoštas naujasis vadovėlis va 
dinasi “Ar kalbate lietuviškai?”.

Jau daug jo egzampliorių 
yra paskleista įvairiuose kraš
tuose. Prie šio vadovėlio jau 
baigiama ruošti garsinė juosta, 
kurion įrekorduota bene 60 pa
mokų. Tai paveik pagalba ir mo 
kyklai, ir tėvams. Tai modernios 
priemonės, įduotos į rankas tė
vams, mokytojams ir moki
niams. Prie jų reikia pridėti ir 
dr. Danguolės Tamulionytės bai
giamą ruošti panašų vadovėlį, 
kuris irgi praturtins bei paleng
vins lietuvių kalbos mokymą. 
Taigi nebegalima skųstis vado
vėlių stoka. Skųstis reikia ne
bent tėvų ryžto stoka. Čia glūdi 
problemos šaknis. Kai nėra li
tuanistinio ryžto, nėra ir litua
nistinio mokymo. Vietoje .to at
siranda visokie pasiteisinimai, 
kurie pridengia tėvų nerūpes
tingumą bei apsileidimą šioje 
srityje.

K. Petrokaitis

Mūsų planetoje 
! oro. žemės ai 
t 
{ kirrns vra b< >
I tun ekiu aps pynimo priemonių 
j prieš civiFzi 
i žutfyti naudojamus

nykstančių 
vandens gyvių li
ūtiškas. res jie ne

to žmogaus jiems 
įtaisymus 

j Parazit%kas ir gobšumo liga šer 
! gafritrs žmogus gyviu skerdimui 
j naudoja moderniausias techni 
• nos pramones: helikopterius- 
j malūnsparnius, šautuvus su op- 
į irniais toilrkhais, elektrinius 
1 harpūfnis-persiekes, motorines

miems gyviams nešančius neiš
vengiamą mirtį.

Vienmtėlė priemonė, galinti, 
pažaboti gyvūnijos naikinimą, 
yra įvairių pasaulio valstybių 
įstatymai,. draudžiantieji vienos 
ar kitos rūšies paukščių, žvėrių, { 
gyvubų, žuvų, roplių ir kitokių 
sutvėrimų išnaikinimą, o taip 
pat įvairios mokslininku, zoolo
gų bei paprastų žmonių, turin- I 
čių gailestingumo jausmą, orga-! 
nizacijos, draugijos, sąjungos ir į 
pnš. šioje kovoje dėl žemės gy- į 
vūnijos išgelbėjimo šiandien ak- : 
tyviausra yra Jungtinių Ameri- j 
kos Valstybių (JAV) vyriausy
bė ir šio krašto gyventojai bei 
'u įsteigtos organizacijos.

Kai kurie beatodairiškai nai- j 
kinami gyvuliai tegali būti iš- j 
gelbėti vien tarptautiniu susita- j 
rimu. Pvz., didžiausi vandenynų ! 
gyventojai — banginiai jau bai
gia išnykti. Jų žymiausi skerdi
kai yra Japonija ir Sovietų Ru
sija. JAV. norėdamos tuos gyvu- ' 
liūs išgelbėti, tarptautiniame ! 
tuo reikalu suvažiavime siūlė 
paskelbti 10 metų moratoriju- 
mą-draudimą gaudyti banginius. 
Tos JAV pastangos nesusilaukė 
kitų valstybių pritarimo. Buvo 
padarytas Vk kompromisinis su
sitarimas: nustatytas pasmerktų 
nrrč ai banginių skaičius. Ir tai 
jau šiokia tokia “mielaširdystė”, 
nes anksčiau banginius medžio- 
janč’os valstybės juos žudydavo 
visus, kuriuos tik galėdavo pa
gauti- I

Nepaprastai^arši kova vyksta | jaV‘ šiose skerdynė- 
del e,e„os rm.es juru ir vende- ,e nebedalyvauja. o So krašto

žmones ivair ais budais stengia
si su tomis skerdynėmis kovoti. 
Kai kurios didžiosios kailių pre
kybos įmonės skelbiasi tokių 
kailiuku neturinčios ir visai ne- 
parduodančios. (S^rbė šiaurės 
Amerikai!

(Bus daugiau)

dėl vienos rūšies jūrų ir vande- < 
nynų gyventoju-ruonių. Jų yra! 
daug veislių. Viena jų, gyvenan
ti Newfendlando ir Šv. Lauryno 
ilankos artumoje, kasmet, vasa
rio ir kovo mėnesio pradžioje, j 
sus-renka dešimtimis tūkstančių 1 
ant tu vietovių ledo neršti-gim- 
dyti. Pėg^mdytus vaikus ju mo
tinos maitina savo pienu, žindy- 
damos juos. Po dviejų, trijų sa
vaičių naujagimių oda apauga

šitie spekuliantai tuos kailiukus 
pelningai parduoda išlepusioms 
turtuolėms poniutėms, kurios 
pasidabina ruoniukų kailių kal- 
nieriais ir paltais. Po vaikų sker
dynių, ruonės motinos grįžta 
atgal ir bando maitinti užmuž- 
fufe ir jau Be odds lavonėlius...

TUŠČIO NEGALIMA 
ATSIGERTI

— Klausyk, Džiovai, pasakė 
pusgirtis tėvas savo sūnui, ku
ris vos tik parėjo iš mokyklos.

— Paimk užboną ir atnešk 
alaus. Abudu išgersime.!

— Tai duok pinigų, — atsa
kė sūnus. , ..-T'

— -Pinigų! Už pinigus ir kvai
las gali parnešti, beįgąthešk be 
pinigų, tai būsi'gudrus.;

Džiovas t paėmė uzboną ir 
išėjo. Netrukus sugrįžo, pastatė 
uzboną priešais tėvą ir sakė:

— Na, tai gerk, tėve:
— Kaip aš galiu gert iš tuš

čio ūzbono?! — sako tėvas, pa
sižiūrėjęs į vidų.

— Atsigerti alaus iš pilno uz- 
bono, tai ir kvailas gali, — at
sakė sūnus, — bet atsigerk, tė
ve, iš tuščio, tai būsi gudrus!

IŠ

ŽINO SAIKĄ

Buvo didelis balius. Vyrai gė
rė, kiek norėjo. Į parytį keletas 
smarkesniųjų'nuvirto po stalu. 
Gyvas dar liko vienas, ir tas ap
sidairė, žvilgterėjo į miegančius 
savo draugus ir filosofiškai ta
rė: ' * /

— Vieno didelio dalyko aš 
jiems pavydžiu. Jie visada žino, 
kada reikia sustoti gerti.

ENERGY
WISE, .1

• B **

powerful thm yov

labai švelri’a^s. m nVstais plau
keliais. Dei to prasideda nuož
mus ju užrnnšine imas: iš ivai-1 
-:u valstybių uostu, ypatingai iš ( 
Norverijos, išplaukia laivai su 
tų bejėgių naujag’mių žudyto
jais Jie, naudodami visokias gąs 
dinimo priemones, vaiku moti ! 
nas uvaro į vandenj ir ĮJrįžę prie ' 
bėgti negalinčių jaunikliu, spe-• 
Saliai pa-gamintomis kuokomis 
suskaldo jų kiaušus ir tuojau 
nulupa užmuštų ų kabliukus, ku.

u-m. They call it
I ne Overnight Wonder” 

for constipation. -

“I*”
valt s ir moterines snfeg'o roges.
elektrinius žibintuvus nakties 
metu apakinti sūtiktą auką.

Į paukščių ar gyvtrfių garsus pa-
Į Mėgrfž'ojančius paisymus nelai-
i rrrfngu auku
I rfvri o itnui,
i kurių negali
| nuaugusios žuvys ar ropliai, bet
I fit in "maigiais" -- prieauges, i; Į 
‘dar daugybe kitokių, naikina duoda kailių prekybininkams, 0 2 — Naujienos, Chicago 8. 111. 1 hurs<lay, October 16, 1980

sukla din i mui-pri- 
tankius tinklus, is 

pasprukti ne tik

back on the bright side. Comfortably' h’s 
agoodfeeftng. ’ y “ •

What ts "The Overnight Wortrfrr"? 
Ex Lax- Pills. That’s right-pillt from 
tx-Lax. Look for (he uhrfp box.

Um> onfv directed
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VL. JBĄKUNAS

TOLO

f —'Navųtėa^ 'CBiėageį *wnz»uay; i/cio&er iti, laso

BALFO VEDAMAS DARBAS
LIETUVIAI DEMOKRATAI 

CALIFORNIJOJE

J. F. Kennedy rinkiminės 
kampanijos metu, kai jis kandi
datavo ir buvo išrinktas Ameri
kos Prezidentu — Los Angeles 
įsisteigė Lietuvių Demokratų 
Klubas, kuris viename propa
gandiniame susirinkime Holy- 
woode (Knickerbocker viešbu
tyje) susilaukė tiek publikos, 
kad erdvioje salėje vos betilpo. 
Tup laiku dalyvavo, tame susi
rinkime net ir prof. M- Biržiš
ką,? kuris net nebuvo Amerikos 
piliečiu.;

■ ?J. Fi Kennedy išrinkus prezi
dentu — lietuvių demokratų 
veikla, . tikriau — jos veikėjai 
pradėjo'“atostogauti”, kol galu
tinai klubas išblėso. Betgi' da 
bar, imasi iniciatyvos sudaryti 
Kalifornijos Lietuvių Demo ) 
kratų grupė, kurios tikslas įsi
jungti, kiek dar laiko sąlygos 
leis, J. Carterio perrinkimo kam 
ponijoje ir vėliau pagrindinai 
atkurti 'senąjį Lietuvių Demo
kratų Klubą ar riet sukurti vi 
saį naują Kalifornijos Lietuvių 
Demokratu vienetą. Buvo kan- 
taktųoti; žinomi lietuviai demo
kratai, nors ir ne visi, buvę anks 
tesniojo Demokratų Klubo va
dovaujantys , asmenys, net stei
gėjai (kai’ kurie).' Visi sutiko 
dalyvauti ■ netik iniciatorių gru
pėje, bet ir-ateities lietuvių de
mokratų veikloje, nežiūrint rin
kimų lapkričio 4 d. resultatų.

Pagrindinis- lietuvių demo
kratų raginimas lietuviams, Ame 
rikos piliečiams būtų: kiekvie
nas lietuvis privalo dalyvauti 
Amerikos prezidento rinkimuose 
— balsuojant, pagal savo įsitiki
nimą. Lietuviams demokratams 
jokie nurodymai ar agitacija ne
reikalingi: kiekvienas lietuvis 
demokratas labai gerai žino už 
kurį kandidatą prezidentiniuo
se rinkimuose balsuoti. Tuos rū
pesčius palikime respubliko
nams.

TIESA “TIESOJE’*?

1 
surašytus ir ko.Kias parei į 

nepaskelbti? Tai. |

Skaitau “Drauge” (rugpjūčio 
22 d. laidoje) gana įdomią žinu
tę; kur'oje sakoma, kad . .Tie
sa” rugpjūčio 6 d- įdė*o ilgą“Lais 
vės" r “Laisvosios Europos” ra
dijų aprašymą (tos radijo sto
tys yra Vakarų Vokietijoje. V. 
B.). Žinoma, rašo “Draugai”, 
juos iškor.^veikė paskutiniais 
žodžiais. Jei <as Lietuvoj neži
nojo arba maž^i žinojo apie tų 
radijų buvimą ir veiklą, dabar 
žinos. Surašyti ir visi ten dir
bą lietuviai, kokias jie pareigas 
?ina. Netikėtai i" neatsargiai 
šreklamavo išeivių 7°iklą”. Tiek 
“Draugas”.

Ta “Draugo” žinutė būtų bu- Į 
vusi kur kas įdomesnė, Iri ne
būtų nutylėta fe: . surašy- 
i ir visi ten dirbą lietuviai, ko

kias pareigas jie eina”. Kodu1 
tuos
aas einančius’ 
“Draugas” paskelbęs — būtų 
oadaręs labai didelę paslauga, 
lietuviškajai, visuomenei išviso i 
(ne vien savo skaitytojams), nes 
būtų labai naudinga žinoti ir 
lietuviškai visuomenei (ypačiai 
Amerikoje) tai —ko ji nežino, 
bet žino “rusiškoji” visuomenė... 
Žinoma, kita vertus, aš galiu

į suprasti “Draugo” “drovumą”!
(šiuo atveju), neskelbiant smulk 
menų (kas tie lietuviai ir ko
kias pareigas eina), pasinaudo-1 
jant “Tiesos” kad ir iškonevei- 
kiančla “informacija”. Kad ten 
dirbantieji iškoneveikti — tuo 

’ visai nereikia stebėtis, nesgi ko j 
iš “Tiesos” begalima laukti? |

Būtu visdelto įdomu 
kas “Laisvosios 
“Laisvės” radijo lietuviškame i ty 
skyriuje dirba ir ką? Net būtų į tikrai nėra jokia paslaptis. Juo 
įdomu pasiklausyti (ar paskai- labiau, kad tai jau žinoma Lie- 
tyti) jų transliacijų į okupuotą 
Lietuva — kas ir ka į ten kal
ba? Juk tai nėra jokia paslap
tis, nes štai rašytojas — žurna
listas Bronys Raila, kuris “Lais 
vės” radijo institucijai talkina

5ąVp koiriėčr(ąrri:s?’ 
lefdo 'atĮs^rivj -krix’šg£ 
^štėTy^^^I^erijonclb $- 
butų jidomu -.^inętS rejjk lq’|Į 
į^ušgsasAs;'-<įfet? !r- kąip -:^Ė«ž^ 
kospi Ikc iani s, ųesgiį^ąsu^t^ 
ei j os ’ i sfe i k om c s” - j ų '(jriokesSų)

tt CIA(dirbančiu nefuz 
siekyje) pavardes, tai...“Laistą 
^Įos^ Europos” ar “Radio- Libėri 
ty” radijo personalo pavardės

žinoti |
Europos” ar Europos." ar 

radijo personalo

dĮHijji _įili|*ilii[j_ LT-1 uu

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

tuvos okupantui. Gerai, kad 
“Draugas” paskelbė bent tiek—■ 
kiek paskelbė. Bet kur yra mū. 
su veiksnių “nformacijų vado
vai” — niekada nepainformavę 
lietuvišką visuomenę — kas ir 
kaip iš tų radijo stočių informuo 
ja okupuotą Lietuvą. Nejaugi 
tokios informacijos ieškodami

Vii-į turėsime pradėti skaityti 
niaus maskvinę “Tiesą”?

-Skupo sūnus Paul

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 
į. ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
r~ Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Nau jienas 
savo asmeniška dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

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

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytoji! 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

Kpt. Bronius Krištopaitis1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

.1

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė ir vardas ...... ....... . . ........... .....
Adresas-----------------------------------------------

kuris

Sponioriaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą i? 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ___ dol.
Pavardė ir vardas . ............ . ——------ -----------------
'Adresas -----------------------------------------------------—----------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites aualpažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas -------------------------------------------------------------
AdrMAS -- ------------------------------------------------------------------------ -

nė); Toronto Teatras “Aitvados* 
— Juozo Grušo 5 veiksmų dra
ma “Tėvas ir sūnus’ (Režisuoja 
Aldona Dargytė-Byszkiewicz) 
Hamiltono Teatras “Aukuras’’ 
Birutės Pūkelevičiutės 3 veiks
mų komedija “Antroji Salomėja 
Painiavose” (Režisuoja Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė).

Baigiamąją dieną — Žymenų* 
vakaras. Bus režisierių pagerbi
mas, žymenų įteikimas, vaišės, 
ir

Vien žinojimu, kad yra vargs- Visuose komunistų valdoniuo- 
tančių (neilavnhriusių, sk”rdžiai se kraštuose šiaučia ne tik dva- 

apsirengusių, pabėgėlių, tremti-,sinis teroras, tikinčiųjų persekio
jimas, žmogaus niekinimas, bet 
yra ir medžiaginiai nepiatek- 
liai. O okup. Lietuvoj įmant
riausiomis priemonėmis vykdo
mas ir tautinis genocidas. Todėl 
laisvėje atsiradę lietuviai PRI
VALO pagelbėti saviesiems. 
Mus įpareigoja ne tik tautinis 
bet dar daugiau pasaulėžvalgi- 
nis įsitikinimas. Ypač bėglių 
nuo besiartinaničo siaubo, sau
gojusių ne tik savo gyvybes, bet 
pabijojusių pakeiti prainatomus 
okupacijos sunkumus, norėjusių 
apsaugoti savo vaikus nuo dva
sinių teroro, mūsų auka per 
BALFĄ šalpai turi būti duoda
ma ne tik su tinkamu suprati
mu, bet ir su jausmu kaltės su
mažinimo.

BALFui duota auka remia be
laisvėje artimųjų nętu- 

P. ŠilžLS

n:ų, įvairiai skriaudžiant ų-kap- 
kinamų), jų padėtis nėra pa
gerinama.

Atsiranda , tvirtinančių, kad 
BALFas nebeturį? ką besušelp- 
ti. Taigi ir jo vęikla ar berei
kalinga? Dar gi nežinia, kur su
telktas lėšas padedąs? Tokiai 
galvosenai išsklaidyti čia patie
kiama kelių metų BALFo išlai
dų apyskaitos.

Kam ir kur išleista
1) Už ge’ež. uždangos 1977 

išleista $41,346, 1978 m 
$56,445, 19.‘9 m. — S63.688.

2) Į kitus kraštus: 1977 m. — 
$6,660, 1978 m. — $4,923, 1979 
m. — $5,631.

3) Į Suvalkų trikampį (pers, 
ir rūbų vertė): 1977 metais — 
$16,445, 1978 m. — $23,028, 
197^ m. — >$31,012.

4) Imigracijai: 1979 metais įs
ileista $1,812.
; 5) Per BALFą aukos įvai
riems tikslams: Vasario 16 gim
nazijai, Tautinių šokių šventei 
ir kitiems reikalams: 1977 me
tais — $20,896, 1978 metais — 

.» $20,726, 1979 m. — $47,318.
Iš viso’: 1977 metais išleista 

j $85,347, 1978 in. — $105,222, 
~ H979 m. — $149,491.

Tos apyskaitos yra valdžios 
atstovų patikrintos ir savos re
vizijos komisijos patvirtintos. 
Taigi matosi, kad BALFo veikla 
plečiasi — šalpa didėja, ir varge 
atsirandančių lietuvių nema-

m.

L

t u v j, 
rinlį,

TREČIOJO’ TEATRO
FESTIVALIO REIKALU

meninė dalis. , .
Stasys Juškėnas

BR. KRIŠTOPAITIS VIEŠĖJO ] 
LOS ANGELES

Nepriklausomčis Lietuvos pre
kybos laivyno jūrų kapitonas 
Bronius Krištopaitis, knygos 
“Jūrų keliais” autorius, nesenaiV VA. X XXVrAA.AAkZ VA V* VVZ A. X Wk/, V* • •

viešėjo Los Angeles, Calif., kur Ze^’.. .. 
ta proga, aplankė lietuvių šv. ei ’ia pripažinti, kad .nors :ir 
Kazimiero parapiją, “Lietuvių vai. am ^patinka, šalpa, 
Dienų” leidėją A. Skiriu, taip] salla medziaginės paramos, stip- 
pat dalyvavo Los Angeles šau-Į f1rnav žmonių dvasinį ryžtą, 
iių Juozo Daumanto kuopos ge-i \Pac Suvalkų trikampio lietu- 
gužinėje — “piknike po stogu” '*arn® peikia stiprios^ dvasinės 
Tautiniuose Namuose, Glendale, paspirties, ries jiems riet: lietu-’ 
Ca. Čia buvo proga sudaryti nau- ' ,®^a^ prideramoj 
jų pažinčių, o taip pat nelauktai trukdoina melstis. 
susitikti ir su senais pažįstamais, 
Į Kaliforniją ‘ atvykusias net 
iš Floridos. Jūrų kap. Br. Kriš-J 
topaitį atlydėjo sūnus Ramūnas, 
medicinos dr. dirbąs savo srity
je — ligoninėse, Los Angeles 
srityje.

Pernai metų pabaigoje iš spau 
dos išėjus Br. Krištopaičio atsi-

ta proga, aplankė lietuvių šv 
Kazimiero parapiją, “‘

Reikia pripažinti, kad;nors;ir

bažnyčioj

rininkų, tos (jūrininkystės) sri
ties literatūroje, taip vaizdžiai 
pasirodys.

(Bus daugiau)

Š m. spalių 8 d. Jono Jasaičio 
bute • buvo sušauktas spaudos 
atstovų ir trečiojo teatro festi- 
vallio komiteto pasitarimas. Šio 
komiteto pirmininkas Anatoli

jus Kairys, pranešė,' kad šiais 
metais lapkričio 26-30 d. ’d. Chi
cago j e įvyks tretysis festivalis. 

* Dalyvaus: Rochesterio, Los 
Angeles, Toronto, Hamiltono ir 
Chicagos meno grupės. Bus su
vaidinti šie veikalai: Jumoro 
vakaras. (Išpildys Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko); Chicą- 
gos Jaunimo Teatras —- L. Dovy 
dėno 1 v. komedija “Jeigu mes 
rasim uranijaus” (Režisuoja Da
lius Lapinskas); Chicagos Šau
lių Teatras — K. Kieles 3 v. Ko 
mediją. “Jaunystės eleksyras” 
(Režisuoja Juozas Petrauskas); 
Rochesterio, Jaunimo Teatras 
.Anatolijaus Kairio 3 v. Korneli
ja “Kū-Kū” (Režisuoja Andrius 
Geminis); Los Angeles Dra-

- mos Sambūris: — Jurgio Gliau- 
dos3 veiksmu drama “Čiurlio-

Piliečių klubas .
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos klubo poatostoginis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 1-1 d. 
Anelės Kojak salėje, 4500 • So. 
Tahnan Avė. Susirinkimą ati
darė pirmininkas Paul Masilio- 
nis ir pranešė, kad yra mirę du 
klubo nariai — Mary Andrijaus
kas ir Walteris Petkus. Jie buvo 
pagerbti tylos ir susikaupimo 
minute, o šeimoms išreikšta gili 
užuojauta.

Nutarimų raštininkė perskai
tė protokolą, kuris buvo priim- 
tas. Priimti buvo ir kitų narių 
pranešimai. Be- to, keturi klubo 
nariai buvo suspenduoti. Neaiš
ku, gal teks juos ir iš klubo na
rių tarpo išbraukti. Gaila.

Po sėkmingos operacijos ligo
nė Anna Mikšis jau pasveikusi. 
Buvo malę’nų matyti ją susi
rinkime.
f: Gauta du laiškai: iš John 
Paukščio ir iš BALFo. Klubas 
nutarė paremti J. Paukščio rin
kiminę kampaniją paskirdamas 
25 dolerius; tiek pat paskyrė ir 
BALFui.

S Klubas nutarė šaukti priešme- 
tinį susirinkimą parašant kiek
vienam nariui atviruką.

Po susirinkimo buvo vaišės 
malonūs pokalbiai.

Rožė Didžgalyis, koresp.
ir

— Kongr. Frank Annunzio 
Kolumbo dienos parade žygiavo 
kartu su viceprezidentu Walter 
Mondale. Čikagos burmistre J. 
Byrne tvarkė visą Kolumbo die
nos eiseną ir davė instrukcijas

nis” (Režisuoja Dalila Mackeli.e- -geresniams jos pravedimui.

minimų knyga “Jūrų keliais”, 
jo viešnagės Los Angeles metu 
buvo išparduota kaip “karšti py 
ragaičiai”, tiek-kiek mūsų labai j 
patvarus ir apdairus knygų pla-1 
tintojas Vacys Prižgintas ture-j 
jo (likusių iš ankstesnės siun-l 
tos) ir kiek svečias (knygos au.j 
torius Br. Krištopaitis) čia at
vykdamas buvo “extra” atsive
žęs. Jei per valandą laiko para
pijos kieme buvo parduota arti 
20 knygų “Jūrų Keliais” ebz. 
(dauguma su autoriaus asmeni
niais įrašais (autografais), tai 
tikras ženklas, kad tokios, labai 
svetimos lietuviui, temos (jūri
ninkystė) knyga į lietuvišką 
publiką atplaukė su labai geru 
vėju ir labai geru laiku, nes var 
giai dabar jau kas iš nepriklau
somos Lietuvos laikotarpio ju-

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 66 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadieni, š. m. spalio 26 diena

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

< l

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

5 RŪPESTINGAI EPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

Sekmadieniais nno 9 vaL ryto iki 8:30 vaL v&k.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

liėjuai U apaudo* Ir galima gauti knygų nnkojv

Dr. Kazio Šidlausko knyga apfe Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos | krašto politiką.. 102 psl. Kaina flJMJ.

Knygos bus Išsiųstos, jei 11-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstai tokiu adresu:

I7S» $♦. HabtH

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ

• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas ?20.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100
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Irano problemos

taip pat naikina visus šacho Rėza Pahlevi paskelbtus pa
tvarkymus. To akivaizdoje išvada prašoma tokia: ką ša
chas pagrobė iš kaimynų, tai mulos Chomeinio vyriausybė 
yra pasiryžusi ir toliau laikyti. Susidaro įspūdis, kad 
dabartinė Irano vyriausybė nesilaiko- vienodumo: jeigu 
šacho paskelbti patvarkymai liečia krašto vidų, jie atme
tami, jeigu negeri šacho patvarkymai liečia užsienį, jie 
ir dabar dar turi galioti. Čia tikrai keista ir neteisinė 
patvarkymų interpretacija.

Savo laiku Irano šachas ragino Irako kurdus reika
lauti platesnių teisių didelę sritį apgyvendintiems Irako 
kurdams. Kurdai buvo sukilę prieš irakiečius. Tas karas 
Irakui labai brangiai kainavo. Irano remiami kurdai par 
darydavo didelės žalos irakiečiams. Irano šachas priža
dėjo likviduoti kurdų pasipriešinimą vietos kurdams, 
kad tiktai galėtų greičiau baigti kovą.

Irano šachas atsisakė toliau teikti kurdams ginklus, 
o įtakingesnius kurdų vadus įsileido į iraniškąjį Kurdis
taną. Irako vyriausybė likvdavo kurdų maištą, o Iranas 
pasiėmė 90 mylių Tigro ir Eufrato žiočių uostus ir gy
ventojus.

Irano vyriausybė antradienį paskelbė, kad jau likvi

Jungtinių Tautų Saugumo taryba vakar pradėjo 
svarstyti dabartinės Irano valdžios skundą prieš Iraką. 
Jiems nepatiko, kad Irakas įsiveržė į Irano teritoriją, ap
supo Choramšaro uostą ir baigia naikinti Abadano uostą 
ir naftos rafinerijaš, esančias tame svarbiame centre.

Labai sunku svarstyti Irano skundą, nes iki šio meto 
Irano vyriausybė nepripažino veikiančių tarptautinių su
tarčių. Jungtinių Tautų Saugumo taryba, Jungtinių Tau
tų asamblėja, Jungtinių Tautų tarptautinis teismas rei
kalavo, kad būtų paleisti suimti 53 Amerikos diplomatai. 
Juos suėmė Irano valdžios kontroliuojama komunistinė 
grupė, kuri paneigė visus tarptautinės organizacijos nu
tarimus. dr5 reikalavo nekreipti dėmesio Į tarptautinės or
ganizacijos reikalavimus, trūno valdžia buvusi bejėgė, nes 
mulos Chomeini įvestą islamiška tvarka leido naujai val
džiai nekreipti dėmesio Į tarptautinius susitarimus. Irano 
valdžia net neatsakė į Jungtinių Tautų Saugumo tarybos, 
asamblėjos ir tarptautinio teismo nutarimus.

Dabar Jungtinės Tautos turės spręsti, ar Iranas pri
ims visus Jungtinių Tautų nutarimus, ar tiktai tuos, kurie 
jiems yra naudingi. Irano atstovas bus paprašytas paaiš
kinti, kodėl Irano vyriausybė atsisako vykdyti tarptauti
nės organizacijos nutarimus, o dabar reikalauja, kad ta 
tarptautinė organizacija įsikištų į Irano ir Irako kon
fliktą.

Iranas nori, kad Jungtinės Tautos priverstų Iraką at
šaukti savo karo jėgas iš Irano teritorijos, esančios Tig
ro ir Eufrato upių žiotyse. Visa Tigro ir Eufrato sritis 
per šimtmečius priklausė Irakui. Ji buvo prijungta tik
tai 1975 metais, kada Irano šachas, likvidavęs kurdų su
kilimą, pasisavino suverenines 90 mylių teises Tigro ir 
Eufrato žemupyje. Jų tarpe Irano šachas pasisavino ne 
tik Abadaną, bet ir Choramšaro bei kitus svarbius uostus.

Irako valdžia neseniai panaikino Irako ir Irano ša
cho susitarimą, privertusį Iraką 1975 metais perleisti su
verenines 90 mylių Tigro ir Eufrato žemupio teises. Ira
kas negali suprasti, kodėl Irano valdžia, vedanti tokią 
aštrią propagandą prieš buvusį Irano šachą, dabar krei
piasi į Jungtines Tautas, kad jos pripažintų Iranui tas 
teritorijas, kurios šacho buvo pagrobtos. Irano valdžia

duotas kurdų sukilimas prieš dabartinę Irano vyriausybę. 
Kurdai jau praeitais metais reikalavo autonomijos teisių 
visam Kurdistanui. Mula Chomeini, pats atsistojęs Irano 
kariuomenės priešakin, tada pasakė labai žiaurią kalbą, 
ragindamas vietos gyventojus apie autonomiją užmiršti 
ii- įsakė sušaudyti apie 60 kurdų kovotojų. Atrodo, kad 
dabar Irano kurdus kursto Irako vyriausybė, a anksčiau 
ragino siekti laisvės Irano šachas arba jo agentai. Jung
tinės Tautos kelia reikalą ištirti kurdų likimą. Dalis kurdų
yra turkų valdomose srityse, kita dalis yra dabartiniame 
Irake, o pati didžiausioji kurdų tautos dalis yra Iranė. 
Yra išsisklaidžiusių kurdų Sirijoje, Saudi Arabijoje, So
vietų pavergtose žemėse, bet jų likimas me visur vienodas. 
Kurdai savo laiku sudarė galingos persų raitosios armijos 
pagrindą, o dabar per du tūkstančius metų nepajėgia 
savarankiškai savo pagrindinių reikalų tvarkyti.

Ne tik užsienyje, bet ir pačiame Irane didelio susi
rūpinimo kelia paties mulos Chomeinio pareigos valsty
bėje. Visame krašte reikalai taip tvarkomi, kad visais 
svarbesniais klausimais galutinį žodį taria Chomeini. 
Chomeini nori turėti sprendžiamąją galią, bet jis spren
dimus daro neprotingai.

Irako karo jėgoms įsiveržus į Iraną,, didelė krašto 
dauguma laukė, kad mula Chomeini išeis į mūšį prieš įsi
veržusius irakiečius. Jam pasitaikė gera proga stoti į pir
mą eilę ir pulti priešus pačioje pavojingiausioje fronto 
zonoje. Bet vyriausias islamo imamas kraštui pranešė, 
kad vyriausiu krašto apsaugos karo vadu jis skiria prezi
dentą Bani Sadr. Prezidentas perėmė krašto vadovybę, 
bet Chomeinio į karo talką neįtraukė. Imamas pasakė per 
radiją tris kalbas, kviečiančias visus krašto gyventojus 
stoti į kovą prieš irakiečius.

Mulos patarimas vesti kovą “dantimis ir nagais” la
bai plačiai komentuojamas, nes kiekvienam aišku, kad 
nei dantimis, nei nagais prieš Sovietų tankus nieko ne
padarysi. Iranui ginklus prižadėjo Libija ir Sirija, bet 
tuo tarpu tie ginklai Irano dar nepasiekė. Sprendimus 
daro prezidentas Bani Sadr, jo įtaka stiprėja visame 
krašte.

A. SVILONIS

Jaunas tutininkas klaidina išeivija“Vienybė” rugpjūčio mėn. 15 dienos Laidoje atspausdino Mykolo Drungos rašinėlį, pavadintą “Reikalinga akcija dvie- jomis kryptimis”. M. Drunga jame skelbia išeiviją klaidinan-
pantu ir jo samdiniais. O šalia jų mes turime kolaborantų, bęndradarbįautojų, “tiltų” statytojų, koncertų, ineno parodų ir komunistinių filmų seansų rengėjų. Bet neteko girdėti, kad

panto išleistas vykti į laisvuosius 
Vakarus.Mykolas Drunga mano, kad tie buvusieji okupuotoje Lietuvoje, grįžę turėtų apie ten esą- . mą tragišką būklę, atseit — apie jos fizinį ir dvasinį genocidą papasakoti tik savo draugams ar savo pažįstamiems. O dėl to, kad ne tik ten sutiktieji gali būti persekiojami, bet ateityje nebus galima gauti vizos ten vėl lankytis, pogrindžio spauda ir ten apsilankiusieji skelbia, kad pavergtieji kaip tik maldaute maldauja apsilankiusiųjų, kad jie grįžę netylėtų, bet garsiai šauktų apie baisią vergiją okupuotoje Lietuvoje. Tokia informacija apie pavergtos Lietuvos būklę, kuri tik tyliai draugams bei pažįstamiems pasakojama, yra naudinga okupantui. Jis visiems ten vykstantiems mielai apmokėtų kelionės išlaidas iš “Tėviškės” draugijos iždo, mat, jie, kaip rašo Mykolas Drunga, tebekalbėtų tik apie ten išaugusią gerovę ir kultūrinę pažangą, bet slaptai, jei ką neigiamo pastebėtų, tik draugams ar pažįstamiems tepasakytų.Bet ar tokia privati informacija apie okupuotą Lietuvą nebus naudinga pavergėjui? Jo išmanymu, ji bus naudingesnė už/čius samprotavimus; manau, kad bus naudinga pareikšti vieną kitą kritišką pastabą.Jis rašo, kad grįžusiam iš okupuotos Lietuvos yra tikra velniava. Mat, ten pabuvojus ilgesnį ar trumpesnį laiką, išeivi- | jos tarpe atsirandi tarp kūjo ir J priekalo, kadangi grįžusiam reikia užsičiaupti lūpas ir tylėti, nes negali paskelbti tai, ką esi matęs, girdėjęs, jautęs, kadangi saugumas gali juos ten griebti, o, be- to, negausi ateityje vizos vėl ten lankytis.Rašo toliau, kad jei grįžęs, spaudos puslapiuose tylėsi, tai “registruoti patriotai” pradės, apie tave rašinėti, kaip didžiau-, šią niekšą ir tautos priešą.Įdomu, kas šį jauną “tiltinin- ką” paįtekmėjo pravardžiuoti “registruotais patriotais”, kufie išeivijoje, anot jo žodžių, yra tikri niekadėjai, nes jie grįžusius iš okupuotos Lietuvos laiko niekšais ir tautos priešais? Taip pat būtų įdomu žinoti, kiek ir ką tie “registruotieji patriotai” yra paskelbę didžiausiais niekšais ir tautos priešais. Toks pareiškimas be faktų yra tik My-( kolo Drungos plepalas.Bet iš viso labai keista, kad jis išeiviją suskirto į “registruotus” ir neregistruotus patriotus.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

Mes žinome, kad mūsų išeivijoje yra patriotų — rezistentų, kurie griežtai atsisako statuti “tiltus”, tai reiškia — atsisako palaikyti bet kokius ryšius su oku-

vienus ar kitus būtu kas nors suregistravęs.Tikrai keista, kad. šiam “tilti- ninkui” šovė j galvą mintis niekinti tuos, kurie kovoja dėl tautos laisvės, juos vadinant kabulėse “registruotais patriotais”. Mes nesistebime, kad jie pravardžiuojami ir nieiknami Vilniuje, bolševikinio generolo P. Petronio oficioze (Gimtasis kraštas). O juos niekina dėl to, kad jie šaukia. laisvės okupuolai Lietuvai, Bet kodėl Mykolas Drunga niekina tuos, kūrei įspėja visuo- .menę nepasitikėti okupantu, nei kolaboruoti SU. jo samdiniais, tautos parsidavėliais.?-Be to, Mykolo Drungos reikia paklausti, kodėl.jis tuos neatlai- •džius kovotojus dėl pavergtas tautos laisvės vadina isterikais, kurie insinuacijomis suklaidina kitus ir apskritai priteršia mūsų išeiviškos buities atmosfera? Be to, jie dar įkyrūs ir tušti teisuoliai. Tikrai, taip niekinti tegalėtų tik okupanto samdiniai, bet kodėl Mykolas Drunga rado reikalą įsijungti į okupanto samdinių kliką ir jų šmeižtus kartoti? Toks nepagristas jo metamas kaltinimas yra sąmoningas įsijungimas į “tiltininkų” kadrą.Nežinau, kad kas išeivijoje būtų skelbęs, kad “Vienybė” ir

Svilonio straipsnius, kuriuos jis vadina tiradomis. Manau, kad apsilankiusieji pavergtoje Lietuvoje, savo akimis pamatę ne tik jos gražią gamtą, bet ir baisią pavergtųjų vergiją, tikrai nusikalstų, jei grįžę tylėtų, arba tik pasakotų draugams į ausi. Priešingai, jie turėtų garsiai šaukti, rašyti, kad visa išeivija ir visos laisvos pasaulio tautos išgirstų, nes to pavergėjas labiausiai, bijo. Pagaliau, kokia būtų nauda, iš apsilankymų, jei grįžusieji viešai neatskleistų okupuotos Lietuvos būklės?Kodėl Mykolas Drunga neužsimena apie tuos, kurie lanko “kapsukinius kursus” Vilniuje, 1 kurie ten okupanto spaudoje ne- I mažai prikalba palankių pareiškimų pavergėjo propagandai ? Kodėl jis nesako: gėda tiems mūsų aukštiems LB-nės vadams, kaip antai Kamantui, Ge- eiuf, kurių dūktas, ten uvyk ilsios, buvo globojamos “Rodinos” draugijos, kurios gyrė studentų gerą būklę? Kodėl jis dailininkui Jonynui nepareiškė pa- sipitkinimo, kai jis dėkojo okupantui ir jo partijai? Tat nesuprantama, kodėl sugrįžusieji turėtų tik tyliai savo pažįstamiems pasakyti į ausį, ką jie ten matė.(Bus daugiau)“Akiračiai” okupuotoje Lietuvoje yra laisvai platinami. Jei kas taip kalbėjo ar rašė, tai tik kartojo to disidento pareiškimą, kuris prieš kiek laiko buvo oku-1
— Antradienį prasidėjo Egipto ir Izraelio atstovų derybos dėl palestiniečių autonomijos vakariniame Jordano upės krante bei Gazos srityje. '

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS(Tęsinys)

— Norėčiau, kad nors tu išliktum ir atker
šytum visiems visiems niekšams! — spausda
mas Ringaudo ištiestą ranką, labai karštai atsa
ko Perkūnas.

Tuo laiku koridoriuje jau pakilo didžiausias 
triukšmas. Kameroje staiga nutilus riksmui, at
kreipė dėmesį sargybinis ir atėjo pažiūrėti.

Po keleto minučių smarkiai subarška nuo 
trenksmo kameros kurys ir įena, ištiesę šautu
vus, keturi smogikai; paskui juos seka du sani
tarai su neštuvais.

— Kuris?!... sustojęs prie durų, užkriokia 
pirmasis smogikas.

Aš . . . — eidamas į priekį, atsiliepia 
Perkūnas.

Eik! — paduoda komandą tas pats smo
gikas.

Perkūnas galvą nuleidęs pažengia porą žings
nių į duris, paskui atsisuka į liekančius savo 
'i r," U

Jek ” kuris išliktumete gyvas, atkeršykite 
ši< rus žmoguti; ' ms...

Tas pats įh masis smogikas smogia jam tuo 
šnikiivo buože i nu^nra. Perkūoas.susmjin . 

ka tarp durų. Smogikų batų kulnai priverčia jį 
atsikelti ir eiti toliau, eiti ten, iš kur nebegrįž
tama. ..

Iš paskos du sanitarai išneša ir tą smogiką, 
kuris taip uoliai stengėsi uždirbti šimtą tūks
tančių. ..

Kameroje vyrauja mirtis, nematoma, bet vi
sų jaučiama mirtis...

Visi nepaprastai jaudinasi dėl Perkūno, nes 
žino, kad jis pas juos niekuomet nebesugrįš... 
Žino taip pat, kad jis turėjo puikią sielą. Jo pasi
aukojimas visiems spaudė ašaras iš akių. Niekas 
tuo momentu negalėjo galvoti apie save, nors visi 
jautė, kad dabar nė vieno gyvo nebepaliks. Jie 
prie visko jau buvo pripratę, su viskuo jau buvo 
susigyvenę, bet šis įvykis juos jaudino lygiai taip, 
kaip jaudindavo tada, kai jie tebebuvo dar laisvi 
ir pamatydavo didvyrišką žmogaus pasiaukojimą.

— Jis dėl manęs žuvo... — vos girdimai pra
šnabžda Pranas. >

Šie jo, mirštančio kankinio, žodžiai dar la
biau visus sujaudina.

Jonas, kol vyko šie žaibo greitumu besivys
iantys įvykiai, visą laiką stovėjo kaip štabo ištik
tas. Perkūno toks pasielgimas jį nepaprastai vei
kė. Jis pamatė, kaip elgihsi dori žmonės, bet Rin
gaudo jis vistiek neapkentė. Perdaug giliai buvo 
įleidęs šaknis į jo širdį pavydas.

Iš viršuje jų kameros esančios raštinės pasie- 
.km. .juos friukswiud. garsai..KanuUL

.jie žino, kas ten dabar darosi...
— Dabar jie ateis pas mus... — nervingai * 

prabilsta Ąžuolas, kai viršuje triukšmas aptyla.
— Ar neturite kas nors gabaliuko popieriaus 

• — pieštuko galą aš radau šiose šiukšlėse. Mes ga
lėtume palitki žinią tiems, kuriuos atvarys čia, 
kai mūsų nebebus. Tesužino, kad jie nebepirmieji 
žūsta už tėvynės laisvę, — nuskamba per visą ka
merą skardus Ringaudo balsas, tarytum šaukian
tis pasaulį į kovą prieš žmogaus pavergimą.

— Liūdnai baigiasi mūsų kova, ar ne perdaug 
mes pasitikėjome savimi, — suabejoja Guoba, — 
atrodo, kad Šių dienų pasaulyje daugiau yra plė
šikų, negu dorų žmonių...

— Nesvarbu, kad žūsime mes, kad žus vėliau 
kiti ir dar kiti — ateis laikas, kada žmogus tik
rai bus laisvas, mūsų kova ir pasiaukojimas turi 
savo prasmę. Nebe vieną garsų tironą žino isto
rija, o kur jie šiandieną? ... Greit baigsis ir da
bartinių tironų galybė, tik gaila, kad mums tos 
laimingos valandos, tur būt, nebeteks sulaukti... 
— apgailestavo Ringaudas.

, Jam nutilus, sunkiai sudejuoja Pranas. Iš
girdę jo silpną ir prikimusį balsą, visi suprato, 
kad greit atsisveikins ir jis su jais. Iš naujo su
skausta kiekvienam širdis, nes jaučia, kad neteks 
tikro savo tėvo, kuris ne vieną kartą sunkioje va
landoje yra tai vienam, tai kitam nušluostęs kar
čią ašarą. Dažnai užtekdavo vieno jo žodžio, kad 

vo krūtine užstojo jį nuo budelio smūgių — jis 
tokio užtarimo tikrai buvo vertas.

Stovyklos viršininko kabinete didžiausias są
myšis. Nežiūrint vėlyvo laiko, sušaukė jis visus 
savo tarnautojus ir ėmė barti už tokį žioplumą, 
kad jie per tiek laiko (aplinkraštį jis jau buvo 
gavęs prieš pusę metų, tada jis visiems ir per
skaitė) neišaiškino tokio pavojingo nusikaltėlio, 
kurį surasti buvo įsakęs pats ministeris. Savo 
pyktį jis liejo beplūsdamas padėjėją, seklius ir ki
tus, nors jautė, kad nemažiau kaltas dėl to yra 
ir jis pats: perskaitė, gavęs įsakymą, ir viskas, 
daugiau nieko nebedarė.

Visas stovyklos gyvenimas buvo taip sutvar
kytas, jog viršininkui nebebuvo ko veikti. Todėl 
jis tik girtuokliaudavo ir lėbaudavo.’ Tiesa, kas sa
vaitė jis turėdavo pasirašytai apyskaitą, kurioje 
būdavo suregistruota, kiek per tą savaitę atvežta 
naujų kalinių, kiek "išvežta”, kiek ‘mirusių”. Jis 
tik žiūrėdavo, kad abu paskutinieji skaičiai ne
būtų per maži. Daugiau jam nebuvo kuo rūpintis 
— viską tvarkė įvairūs jo padėjėjai-specialistai.

Kartais jis pereidavo visą stovyklą ir apžiū
rėdavo visus savo "globotinius”, bet kiekviena to
kia inspekcija būdavo surišta su kokiais nors jo 
asmeniniais tikslais, jam vienam težinomais. .

(Bus dauriau)



JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
23. Tas laikas bus tikras “pokylis”. Bet šitoje pačioje pranašystėje Viešpats aiškina, kad pirma negu visų tautų pageidavimas bus užganėdintas palaiminimais, kokius" jis išpils ant jų, jis dar sukratys juos visus: “Aš sukrešiu visas tautas ir aleis visųtautų pageidavimas”. Mes jau dabar gyvename krėtimo laike, ir netolimoje ateityje pasirodys visiems Kristaus Karalystės palaiminimai; netrukus bus prirengtas visoms tautoms skanumynų pokylis.Izaijo 25:7 mes skaitome, kad “Viešpats sunaikins (atims šalin) apsiausto paviršį, kuris gaubia visas tautas, ir dangalą, kuris ant visų ištiestas”. Taip tat simboline kalba Viešpats užtikrina, kad dvasinis aklumas bus atimtas nuo žmonių. Zepanija 3:9 mes skaitome, kad Viešpats duos “žmonėms nesuteptas lūpas (kalbą), kad visi šauktųsi į Viešpaties vardą ir tarnautų Jani petys į petį (sutartinai) ”. Per tūkstantį metų Kristaus karaliavimo šėtonas bus surištas ir jo apakinanti įtaka bus prašalinta. Daugiau nebebusbes pažinimas pripildys visa žemę. Visi pažins Viešpatį ir žinos kaip tarnauti jam patinkamu būdu. — Apr. 20:1-3; Abak. 2:14; Jer. 31-ai

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303
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Atsitiktinai prie alaus baro susipažinę kariai (amerikonas, anglas ir rusas), gurkšnodami alutį kalbas apie atostogas. Amerikonas sako:— Po savaitės skrendu į Ha- j vajus, o iš ten į Rivierą.Anglas:— Ir aš gavęs atostogas kraunu automobilin šeimą,dedu palapinę, miegui maišus.Į kitus reikalingiausius kelionėje I—11 daiktus ir keliauju sau po visą
pa-isi-

MM Wwt 63rd St, CNca»t. UL ttfcP 
T»M.: Pltwict t-5M«

FLORIDA
Europą.Ruselis is’klausęs, juokdamasis ir’ sako:— Automobiliu užsienin!...Mes užsienin tai tik tankais keliaujam...

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

Ant Birutės kalno

pažado negalima išsiversti...
— Ne, negalima, — pabrėžė 

inžin’erius. — Garbės žodis!
— Garbės žodis!.. — parvirti-

no Lemain.

TUVIŲ DIREKTORIUS f Iištiesdamas jam | ranką, kurią tasai kilstelėjęs pas paudė. įInžinierius prislinko savo kėdę arčiau, patogiau atsisėdo, koją ant kojos sudėjęs, ir užsirūkė Lemaino pasiūlytą ameriko- ; nišką cigaretę.! — Dar NEPO laikais ėmė pas ; mūs lankytis iš pradžių vokiečių ; pramonininkai, o vėliau ir ame- , į rikiečių biznieriai, kaip mes-juos { vadinam, su įvairiais pasiūly-l mais atkurti mūsų sugriautai pramonei, — pradėjo tyliu balsu pasakoti inžinierius. — Vokiečiai teiravosi labiau dėl ka-1 •_____  I rinės pramonės atkūrimo gali-
PASKUTINIS VINCO KRĖVtS KŪRINYS ^°sirI savo tikslus- tarybine vynausy- — pasigy rė Lemain. — Mes, J žiūrėjo i padėtį realiai ir ge- praneūžai, apskritai esame di-1ra^ žinojo, kad pati viena, be deli skeptikai, o vpač pinigo al. Į švietimo kapitalo, gerų vaisių ir mošų lengvai neap-p'0?e sHtyje nesieks, nors jauIbuvo nutarusi paaukoti skur-

a

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans
(Tęsinys)— Aišku, mums. Mūsų tarybinė vyriausybė atpirko jas visas iš jų savininkų ir organizatorių. — leisdamas dūmus į viršų, ramiai aiškina bendradarbis.— Vadinasi, jūsų vyriausybė privertė juos parduoti?...— Niekas jų nevertė. Patys atėjo ir pasiūlė pirkti iš jų, kiti net mažiau negu trečdalio vertės užsiprašydami, bet pardavė už tiek, kiek buvo jiems pasiūlyta.— Ir kodėl?... — nesiliauja klausinėjęs Lemain. — Ar pajamos išlaidų neatmokėdavo?...— Ar gal neapdairiai ėmėsi darbo, suvaržyti nenugalimomis dėl sąlygų kliūtimis? — jau tikrai susirūpino Lemain.— Sąlygos buvo geresnės negu tos, kurias jūsų delegacija išsiderėjo.— Vadinasi, nepraktiškai buvo suplanuotos, neatitiko vietos tr gyvenimo reikalavimų, tūli nuo žaliavų centrų, ir todėl pasirodė nepelningo®... Ar ne taip ? — žiūri jam į akis Lemain.— Pasakysiu tamstai, kad tos ■ menės šiandien sudaro visos mūsų sunkiosios pramonės pagrindą. Dargi pridėsiu, kad tik os. vokiečių arba amerikiečių įrengtos ir naujausiomis-jų mašinomis ir kitais reikalingais įrankiais aprūpintos, gerai veikia ir veikia su didele nauda mūsų valstybei.— čia jau nieko nesuprantu, nors mane užmušk ’. ... — išskėtė rankas Lemain. — Kodėl Įie turėjo parduoti ir dargi parduoti su nuostoliu?___— Kai jūsų pramonininkai panorės vykdyti šį susitarimą, gal tada ir jie, ir tamsta suprasi. ..— O. mūsų pramonininkams io negali atsitikti. Jie — žmonės atsargūs. Prieš ryždamiesi įdėti kapitalą, nuodugniai ištirs visas sąlygas, visas galimybes,

vėjais, gausi..— Manai tvinsta, kad vokiečių ir Amerikos kapitalistai buvo lengvabūdžiai. neprityrę ir be atodairos sukišo didelius kapitalus? Ne, jie atidžiai, su dir džiausiu atsargumu, ištyrė viską, mažiausio klausimo nepaliko neiš tyrę, neapsvarstę. Jie apvaikščiojo visus specialistus, ne vieni, bet savųjų specialistų lydimi, apklausinėjo ir išgavo vi-

dui ir badui kelias savo gyventojų kartas, kad tik daugiau išvežtų į užsienį, ką gali, ir tuo būdu nors kiek apsirūpintų sve tima valiuta. i«— Bet tai buvo vien lašas būtiniausių reikalų jūroje. Tamsta todėl gali suprasti, kar tarybinė vyriausybė sutiko juos su išskėstomis rankomis ir daryda-, b vo didžiausias nuolaidas, kurių sus jiems reikalingus duome- tik pramonininkai pareikalauda. ; nis... vo. Svarbu buvo atsigauti irĮ— Vadinasi, specialistai melą- šiek tiek pakelti krašto pajėgu- gingas teikė žinias, ir duomenys į mą...buvo suklastoti...— susiprato Lemain.— Ir specialistai davė tikras informacijas visais klausimais, kurie buvo jiems pateikiami, ir duomenvs buvo tikru tikriausi...— Tamsta, inžinieriau, kalbi taip, nes, būdamas komunistas, turi ginti savo partijos ir vyriausybės gerą vardą ir garbę. •.— Nepriklausiau ir nepriklausau komunistų partijai. Esu tik specas, kaip mus dabar vadina.

Post-Holiday Ham Goes Hawaiian

munistu?.. — suabejojo Lemain.— Gali, kodėl ne?.. — patvirtino inžinierius. — Visuomet man rūpėjo tik mano specialybės klausimai. Kitaip nesidomėjau, net jaunu studentu būdamas — neturėjau' nei laiko, nei noro.— Jei nesi tamsta komunistas, galėtumei su manim atviriau kalbėti ir atidengti man- paslaptį, kurios atspėti negaliu. — pasiūlė Lemain ir atidžiai Į jį pasižiūrėjo, nerimaudamas, kad^tasai gali užsigauti.— Galiu. — ramiai atsiliepė tasai.— Tik su- viena sąlyga.— Kuria?.— Kad mano-žinių tamsta nepanaudosi spaudai, niekam apie jas neprasitarsi ir net savo pramonininkų nepainformuosi.. •— Sąlygos sunkios...— Savo laisve ir galva rizikuoti nenoriu. — apsidairęs aplinkui pareiškė. — Net pavardės mano į savo knygelę neįtrauksi. ..— Sutinku, jei kitaip tamsta atsisakai ir manai, kad be šio

į Čia inžinierius kiek stabtelėjo užsitraukęs. Lemain tylėjo, akis į jo veidą įbedęs, ir laukė ką toliau papasakos.— Visos sudarytos tiek su vokiečiais, tiek su Amerikos biznieriais sutartys buvo beveik vienodos. Pramonininkai pasižadėjo įkurti įmones vietose, ku-; rios jų nuomone buvo patogiau- ■ sios. ir aprūpinti jas moderniausiu įrengimu. Šios įmonės ir jų pajamos buvo atleistos dvidešimčiai metų nuo visų valstybinių mokesčių bei rinkliavų...— Puiku!.. — vos nesuriko neiškentęs Lemain-— Aišku, kad puiku, — pritarė jo nuomonei ir inžinierius.— Tarybinė vyriausybė įsipareigodavo užpirkti dalį įmonės gaminių pasaulinės rinkos kainomis. Ko vyriausybė neužpirks, įmonių savininkai turės teisę išvežti užsienin, jokių su. šiuo išvežimu susijusių rinkliavų nemokėdami- ..— Manau, didelė privilegija...— neiškenčia vėl Lemain.(Bus daugiau)— Sakykite, ar jūs jau tarėtės su kuo nors dėl savo ligos? — klausia gydytojas.— Taip, buvau pas vaistininką.— Ar jis gali protingai patarti? Ką tas kvailys pasakė?— Jis patarė kreiptis j tamstą. gydytojau.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
TeL 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
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AMRULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

Chicagoe

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

TeL: I Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayette 3-3572

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200 NAUJIENOS” KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS* PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna epdrwda 
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WITHOUT 
SPASMS OR CRAMPS

Naujienos, Chicago, R, I1L Thursday. October 1,;. 1980

vegetables in a 
seasoned sauce 

cup diced choked ham 
tablespoon butter or 

margarine
teaspoon prepared 

mustard
package. Stir in inits. Pack 

nee mixture into 2 buttered 6-ounce custard cups; keep Wann. 
Meanwhile, combine cornstarch and orange juice in medium 
wucepan. Add vegetables, ham, butter and mustard. Cook and 
stir over medium heat until mixture comes to a boil and vege
tables are separated. Cover and simmer over low heat for 4 
minutes. Unm'old nee onto serving dishes. Serve with vegetable
ham mixture. Makes 2 cups ham mixture and 1-1/3 cups nca 
or 2 servings.

Ham is a holiday favorite for many people, but what to 
Jo with leftovers sometimes poses a problem. Island Ham with 
Rice provides a sunny change of pace for midwinter menui 
and is an ideal entree for just two people. Packaged eYinched 
pre-cooked rice, molded in custard cups, takes on texture with 
the addition of cashew nuts and is just the right platemata 
for diced cooked ham and Hawaiian style vegetables.

Island Ham with Rice
cup Minute rice
tablespoons chopped

cashew nuts
teaspoon cornstarch
cup orange juice
package (10 02.) Birds

Eye Hawaiian style
Prepare rice as directed

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, BL 974-44H

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAiMCA AVĖ.
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PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-113?

< SION. SOFTENER



spaivė vėliava ,Juno kurorte. 
Apolonija ir Linas Staškūnąi 
prie savo motelio “Sapphire 
Sea’’ visą laiką laiko iškeltą šio 
krašto valstybinę vėliavą, o di
džiųjų Amerikos ir N. Lietuvos

išplatino ar patys paėmė laime- -venčlU metu dar ^keHa Jr mQ_ 
jlmu lapelius. Ypatinga padėka sų trispalvę> kuri dęr,-_

— Dėkui skaitytojams, kurie

priklauso tiems, kurie prie š:os 
sumos pridėjo auką. Po $5 at
siuntė: Eugenijus Smilgys iš 
Michigan City ir A. Urbaitis iš 
East Chicago, Ind., J. Česnaitis 
iš Clearbroook, B. C., Jonas Va
laitis iš Cicero ir Augustinas 
Pocius iš Rockfordo.

— Justinas Palubinskas iš 
Marquette Parko pratęsė Jono 
Papečkio, gyv. Argentinoje,' 

/'prenumeratą ir ta proga atsily
gino už paimtus laimėjimų la
pelius. Savo laiške jis pažadėjo

■ dalyvauti Naujienų metiniame 
’’ bankete spalio 26 d. Beverly 
‘ Country klube-
I — Petras Česna iš Orland Par
ko, paremdamas Naujienas me- 

: tinio banketo proga, atsiuntė 
į gerus linkėjimus ir $6 auką. Dė
kui. Jis yra 83 metu amžiaus ir

• rudens metu skundžiasi senat
vės negalavimais.

— Dėkui Julijai ir Leonui Ja-
■ kalciams iš Hornby, Ont., taip 
: pat Jurgiui Liogiui iš Woodha- 
ėven, New York, už ankstybą
prenumeratos pratęsimą, gerus 

: linkė:imus ir už atsiustas aukas. 
i

; — Karblina Tamulėnienė iš 
t West Palm Beach, Fla., nesenai 
^mirusio žymaus veikėjo Motie
jaus Tamulėno našlė, apsigyvc- 
>no Chicagos Marquette Parke.
i — Ponia Mary Leppa iš Gage 
Parko, sutikusi SLA susirinki-

; me administratorę Kristiną Aus \ 
'tin, įteikė penkinę Naujienų 
i paramai. Dėkui.
■ — Šv. Kryžiaus ligoninės Mo
terų vienetas ruošia pyragų ir 
pyragaičių išpardavimą ketvirta 
dienį, spalio 16 d., 8 vai. ryto

^šiauriniame laukiamajam.. Se
nkančią dieną tuo pat laiku ten 
į>us rankų darbo kalėdinių puoš 
menų išpardavimas.

•“Nepriklausomos Lietuvos tri-

nasi ir smalsiai patraukia praei
vių dėmesį. V.’eta centrinė, stie
bas 
ras- 
nuo 
toks

Raimondas Staškūnas yra bai 
gęs nekdnojamojo turto preky
bos mokyklą. Šiuo metu dirba 
Berg Agency, Inc. 749 U. S. 
Highway 1. North Palm Beach, 
Fl. 33408. Norintieji šioje apy
linkėje įsigyti ar parduoti nekil- 
no:amą turtą, 
Raimondą, kuris mielai patars 
ir padės. 
626-2444.

aukštas ir matomumas ge- 
Atrodo, kad šiame kampe 
įsikūrimo lietuvių pirmas 
būdas reprezentacijai.

kreipkitės pas

Tel; 842-4221, rel.

— SLA šešto apskričio metu 
nis susirinkimas nutarė Įsigyti 
vėliavą ir su ja dalyvauti Vasa
rio 16, Pavergtų Tautų ir kitose 
iškilmėse. “Naujienoms” pas
kirta 150 dol. Apskrities valdy
ba sutiko pasilikti ta pati ir 1981 
metais. I

. • Į < - j,’ T-} j

Sekmadienį, spalio 19 d., Chicagos muzikos mėgėjai’Jau
nimo centro didžioje salėje pagerbs muz. Alice Stepheųš.— Alice Stephens, įžymioji 

chormeisterė ir dainavimo nid- ‘ 
kytoja, šį rudenį švenčia 75-ąjį 
gimtadienį ir 50 metų muziki-į 
nio darbo sukaktį. Ta proga' 
sekmadienį, spalio 19 d., 4 vai; 
popiet Jaunimo Centro didžioje 
salėje yra ruošiama iškilminga 
pagerbimo vakarienė. Visuome
nė yra kviečiama gausiai daly- ■ 
vauti ir pagerbti mūsų kultūrai linkės balius įvyks spalių mėn. 
nusipelniusią muzikę. Bilietai r 25 d. 7 vai. vak. parapijbs ’salė- 
gaunami Vaznelio prekyboje, je, 1500 So. 40 Court, Medžioto^- 
2501 West 71st St. (471-1424) 
Kaina $15. ■ (Pr.)

labai aktualūs. . .
SLA 301 kuopos finansų sėk- 

retorius ir ALTos Cicero sky
riaus tarybos narys'Alfonsas 
Kizlaitis grįžo iš medžioklės 
Woyoming valstijoje ir parsive
žė gražų laimikį — briedį. '1;

Metinis Reg. LB Cicerą- apy-

j jų — meškeriotojų klubo,“Eše- 
j rys” metinis parengimas Įvyks 
[’lapkričio mėn. 8 d-

CICERO
pa.

Lietuviai, Jūsų laukia Daytona 
Beach, Florida!

Riverwood
PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA.

Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. 
Visais atžvilgiais ideali vieta lietuviams gyventi.

Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios.
PLANUOJAMAS “LITHUANIAN VILLAGE”.

Įvairaus išplanavimo namai.
Aukšta namų kokybė, kainos prieinamos.

Užtikrintas investavimas.
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, 

aplinkoje. Sprendimą darykite dabar!
Informacijas teikia: ADOLFAS ANDRULIS,

7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 32018.
Telefonas: (904) 761-3625

Spalio mėn. 12 d., Cicero 
rapijos salėje,, apie Madrido 
konferenciją,: lietuvių organiza-jį 
cijų santykius, kalbėjo ir atsa-' 
kinėjo Į paklausimus ALTos pir skanėstu laiko tuos specialius 
mininkas dr. Kazys Šidlauskas.1 juoduosius ikrus, anglų vadina- 
Pranešimas ir. paklausimai buvo ‘.mus kaviaru- Mėgsta kaip pro- 
— bangią užkandą ir brangiai už

juos moka, nes jų ne kažin, kiek 
\ yra, o kai stengiamasi pa'tenkin 

ti vartotojų pareikalavimą ir 
perdaug išgaudoma tų . žuvų 
dar ir kai vandenys vis labiau 
užteršiami, tai ir mažėja. O kai 
mažėja prekių, tai kyla jų kai
nos.

Geriausiais tos rūšies ikrais 
laikomi rusiškieji, arba sovieti
niai. Ten dabar iškilo didžiulė 
ikrų byla, kuri kai kam, aukš
tybėse sėdinčiam, gresia ilgais 
kalėjimo metais ar net mirties 
bausme. I

Istorija prasidėjo 1978 m. Ta
da į žuvį pardavinėjančią di
džiulę Maskvos parduotuvę “O 
kean” buvo atgabentas nemažas 
kiekis konservuotų silkių, po 3

Yra

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gassen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą-------------------------- U__________ .$8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_________ $1.00

Minkštais viršeliais, tik_____________ $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

. dėžes moka silkių kainą, o iš vai \ 
gytojų ima už ikrus. Restoranų 
vedėjai, tikėdamiesi mažesnių 
bausmių, pradėjo kalbėti, bet

i tas jų kalbėjimas milicijai paro- j 
dė, kad jos galia baigiasi- By
los siūlai vedė į tokius asmenis,*

' kuriuos gali pajudinti tik par- Į 
. tinė kontrolės komisija ar KGB.

Sočyje tą ikrą b’znį tvarkė mies 
to vykdomojo komiteto pirmi- :

: n'nkas-burmistras Voronkovas. • 
Iki tokio didelio priėjus, galima '

j būtų buvę ir sustabdyti. Bet jau 
buvo perdaug įsibėgėta — So
čyje ir Astrachannėje areštuota 
daueiau kaip 60 asmenų. Tad 
KGB perėmė reikalą į savo ran
kas, ir birželio mėn. Voronkovas 

j buvo teis:amas, tik nežinia, 
i kaip jis nubaustas.

Tikėdamasis išvengti nors mix 
j ties bausmės. Voronkovas ėmė 

kalbėti. Į KGB tinklą tada pa
kliuvo draugas Feldmanas, aukš 
tas žvejybos ministerijos parei
gūnas, Voronkovo ryšininkas. Iš 
pradžių j’s prisiėmė visą kaltę, 
bet pagaliau susiprato, kad aukš 
tos pareigos gali ir neišgelbėti 
nuo mirties bausmės, tai ir jis 
pradėjo kalbėti. KGB sužinojo, 
koks platus restoranų tinklas 
naudojasi tais už silkės kainą 
gaunamais ikrais. Vieno Mask
vos restorano direktoriaus bute 
ir dačo;e buvo rasti paslėpti di-Gruodžio 3 d. ,6\yal.'.,vak. .vąl-į

dybos yicepįnn. ^.Oųųtės , ;Vyš-į deli kiekiai aukso ir brangeny- 
niauskienės namo 1404 So. 4SĮi bių. O kai aiškintojai vėl grįžo 
Court apatiniame-Vaukšte-'Įėji-! j į Maskvą, tai ir KGB galia pa- 
mas iš kiemo, Įvyks ^LA 301'i sibaigė. Įtarimas krito ant žu- 
visuotinis metinis narių susirini vies pramonės’ministerio Iško/j
kimas. Bus ir kavutė.

1981 iri: Vasario 16 mine^iihašĮi 
Cicerdje įvyks v^šaržįrlĮ- 
tragiškojo birželio . — [birželiu 
14 d. Abu minėjimai bus’ pdrąJ 
pijos salėje. i

■ ■ :■' įį f i
S: PauTdusk^

Vien tik auksas valdo mus!
•- • i j * •. \ m :
JIkrai, kuriuos keikia dabar kalėjimuose 

sėdintieji sovietiniai pareigūnai

dideliu rubliai. Atidarę dėžutes,žmonių, kurie
jąi rado jose ne silkes, bet tuos Į 
brangiuosius ikrus, kurių kilo-1 
gramas kainuoja 50 rublių. Vi- 

’ si valgė ir tylėjo, bet milicinin
kas pradėjo galvoti, kad kažko
kią techniška klaida valstybei 
gal kainuos tūkstančius. Jis pa
rašė įstaigai, kuri aiškina pre- 

' kybo j e ir ekonoiiiiniaine gyve
nime vykstančius nusikaltimus. 
Milicija patikrino tą parduotuvę 
ir dar rado.200 dėžių tų “silkių”.

Iš pradžių . manyta, kad iš 
tikro įvyko klaida — ne tos eti
ketės buvo užklijuotos. Ikrai bu
vo Kaspijos jūros žuvų. O to
kius* ikrus apdirba tik dvi įmo
nės — viena Azerbaidžane (tik 
ikrus(, kita Astrachanėje (ikrus 
ir silkes). . Atsekta iki Astracha
nės. Tikrintojai atidarė 300 sil- • 
kių dėžių ir visose rado ikrus.

Tikrintojai atsekė į garsųjį • 
Sočio kurortą, ir ten paaiškėjo, 

kilogramus dėžutę. Kaina — 5 kad visa eilė restoranų už ikrų

FLORIDA. REAL ESTATE |
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE &

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLĖ APY
LINKĖSE (netoli St. Petersburg Piliečių klubo) 

Prašau kreiptis:
LIUCIJA VAIČAITIENĖ 

Realtor - Associate 
RODGERS & CUMMINGS, INC.

dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738 f

i

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARU A NORELKEEN1

Wert ItU Bt, CMcatf\ DL <M2f * Trt. WA M7ff» Į
Didellr pasirinkimas geros rūifee įvairių prekių, e 

MAISTAS H EUROPOS BANDtLIŲ !

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1591 W. St, Chicago, DŪL M621___ Tel WA J-T7J7

ESTATE
Namai, — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, twr.i — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEM riS NUOŠIMČLUS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJUIAIS.

_i£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeJ. Virginia 7-7742

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1

• 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 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

; vo, kuris vyriausybėje yra iš
dirbęs 39 metus, draugauja su 
Kosyginu, yra aukščiausios ta
rybos ir partijos centro komi
teto narys. Jo įpainiojimui į ik
rus aiškinti sudarytao speciali 
komisija iš KGB viršūnių, par-’ 
tijos ir vidaus reikalų ministe-j 
rijos atstovų. Kosyginas dar ban j 
dęs savo draugą ižstoti, bet jaut 
buvę nebeįmanoma. Iškovas bul 
vęs atleistas iš pareigų ir paša
lintas iš partijos centro komite
to, Ikrų biznyje dalyvavęs jo. 
pavaduotojas nusižudė.

Pasiekus Iškovą, 
dar nesustabdytas. Dar buvo iš-J ju 
keltas aikštėn visas ikru biznio 
pogrindis ir areštuota apie 30C 
žvejybos, maisto ir užsienio pre 
kybos ministerijų buvo ekspor
tuojamos i užs;eni — Vokietiją 
ir Šveicariją. Ikrai ten iš didžių
jų “silkinių” skardinių būdavo 
perdedami į mažas ir Vakaruo
se jau pardavinėjami kaip ik
rų biznyje dalyvavusieji parei 
gūnai, ir kai kurie jų Šveicari
jos bankuose turėję einamąsias 
sąskaitas. Voronovą, Sočio bur
mistrą, KGB prikalbėjusi, kad 
važiuotų į Zuerichą, pasiimtų 
ten jo vardu banke esančius in
dėlius ir perduotų juos jį lydė- 
jusiems saugumiečiams. Žadėta 
sumažinti bausmę.

Mažiau kaltieji visi jau buvo 
teisiami .šių metų pradžioje. Iš 
ikrų didelį bizni dariusios stam
biosios žuvys būsiančios teisia
mos šią vasarą.

Bylos pradžią sudariusios ik
rų skardinės greičiausiai per kaž 
kokį nesusipratimą pateko į Mas 
kvos “Okean” parduotuvės len
tynas ir silkių pirkėjams. Kaž- 

. koks žioplas sandėlininkas suso
dino į kalėjimą šimtus žmonių 
O pati istorija šiek tiek prime
na jau seno, bet populiaraus so
vietinių rusų rašytojų Ilfo ir 
Petrovo romano “Dvylika kė 
džių” herojų Ostapą Benderį ir 
jo nuotykius.

(Iš Ėurdpos Lietuvio)

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

NEIGHBORHOOD]
REALTY GROUP I

We'll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur

aiškinimas Amerikoje, prašome skambinti

— Visa eilė čikagiečių spalic 
26 d. popietę paskyrė Naujienų 
vakarui, kuris vyks Beverly 
Country Club prie Western Ave. 
ir 87-tos gatvės.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMI DU BUTAI
Vienas 4 kamb. antrame aukšte 
ir kitas 5 kambarių 1-me aukšte. 
$130 į mėn. Centrinis šildymas.

4508 S. Honore
Tel. 376-2443

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai Ir sąžiningai, i 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO « 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

- Kreiptis: ' />.

4M5 So. ASHLAND AVI. 
523-1775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys,; medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ^ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkime

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tek 767-0600

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS ? ;

Nėra darbo permažc. Visus paimu. 
E lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West G’Hh Straat 
Tai. REpublk 7-1941

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

ir

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUI
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, •‘Sūduvos’1 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go,- ILL. 60608. Kaina $3.00.

— Antradienį aukso uncija ir 
vėl pakilo iki $671.

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave. 
(312) 776-8700

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
J2G8'/i W. 95th SL 
Evarg. Park, III. 
40642, - 424-8654

Statte Farm Ftie and Casualty Company ;

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienj nuo 

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

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

Chicago, m. 6062S

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, October 16, 1980

bu iži' i nv?"’!'?-. Pe.rkūva^.sus’ruin .l.kip.




