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ŠEŠIASDEŠIMT KARO LAIVŲ PRIŽIŪRĖS 
PERSIJOS ĮLANKOS JUDĖJIMO LAISVĘ

WASHINGTON, D.C. — Pas
tarosiomis savaitėmis, prasidė
jus Irano-Irako konfliktui, In
dijos: vandenynan suplaukė 60 
galingų karo laivų, kurie pri
žiūrės laisvą laivų judėjimą 
Persijos įlankos vandenimis, 
Paprastai Persijos įlankoje bū
davo 29 Sovietų karo ir aptar
naujantieji pagalbiniai- laivai. 
Persijos įlankoje ir Arabų jūroje 
būdavo 34 įvairaus dydžio JAV 
karo laivai, ten taip pat visuo
metpasisukinėdavo, vienas di
delis Amerikos lėktuvnešis, ga- 
lįS pasiekti bet kurią Persijos 
įlankos vietą.,

Praeitą pirmadienį vienas

PRAŠO LEISTI IŠMESTI 
TARNAUJANTĮ NACĮ

WASHINGTON, D C. — JAV 
generalinis prokuroras Benja
min Civiletti prašo Aukščiausią
jį teismą leisti jam atleisti iš 
tarnybos JAV teisme tarnaujan
tį sargą Feodorą Fedorenką. 
Pasirodo, kad Fedorenką yra uk
rainietis. Vokiečiai jį suėmė ir 
išsivežė prievartos darbams. 
Vokietijoj Fedorenką buvo pa
skirtas sargu. Toje stovykloje 
buvo laikomi suimti lenkai ir 
kitų tautų nacių priešai.

Karo pabaigoje Fedorenką ga
vo teisę įvažiuoti į Ameriką, o

_ J
The First and Greatest 'N

Lithuanian Daily in America 

ySjįjĮlgNog 
The Lithuanian Daily News

Published by The Lithuanian News Publishing Co., Idc.

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

Over One Million Lithuanian 
In The United States

IE APSUPO ABADANA
>•

%

$
&

■

Iii* ii

i 
i 
i

NUKIRSTI VISI KELIAI, VEDANTIEJI 
I ABADANO UOSTA

AMERIKON ATSKRIDĘS IRANO PREMJERAS RAJAI 
PASAKYS KALBĄ JUNGTINĖMS TAUTOMS

BAGDADAS, Irakas. — Ofi
cialus Irako karo jėgų praneši
mas, sako, jog Irano ginkluo
tosios pajėgos trečiadienio rytą 
atkirto visus kelius, vedančius 
į Abadaną. Irako ginkluotosios 
pajėgos kontroliuoja visus van
dens kelius, einančius Į Abada
ną, o Irako tanaki ir šarvuočiai 
užėmė visus kelius, sausuma 
vedaničus į Abadaną.

I Praeitą savaitę pirmieji ka
žko daliniai pasiekė Abadano
apylinkes. Irakiečiai nuginklavo
didoką kiekį Irano partizanų, baigti dar prieš rinkimus, bet; 
bet irakiečiai lūkuriavo, tikėda
miesi taikos pasiūlymų iš Te
herano. Irakiečiams įsitikinus, 
kad be kovos Abadano gynėjai 
nepasiduos, jie užėmė strategi
nes pozicijas ir visus kelius, ei
nančius į .Abadaną. Irakiečiai

NEGALI SUSITARTI 
SU IZRAELIU

WASHINGTON, D.C.—Wash
ingtone vyko Egipto ir Izraelio 

J atstovų pasitarimas dėl Palesti
nos žemių, bet iš to pasitarimo 
nieko neišėjo. Prezidentas Car- 
teris, pasitaręs su Izraelio ir 
Egipto atstovais, nutarė dešinio
jo Jordano upės kranto žemių 
reikalą atidėti ateinantiems pa
sitarimams. Prezidentas manė, 
kad bus. galima šį klausimą

Teherano radijo komentatorius čia, kelias vietas pabandę, gavo 
paminėjo, kad Iranas turėtų už-] nuolatinio darbo ir įsigijo Ame- 
daryti Hormuzo sąsiaurį, nes, rikos pilietybę. Jeigu jis būtų 
per jį labai dažnai praplaukia 1 sakęs teisybę, kad buvo Treb- 
laivai,'vežantieji Irakui Įvairius • linkos sargu, tai jis nebūtų įva- 
reikmenis. Komentatorius kėlė^ žiayęs į^Ammriką.; ' į 

. mintį, kad uždarius Laivų trans
portą tame sąsiauryje, vykstan
tis’ karas greičiau užsibaigtų.

, Tada vakariečiai davė suprasti 
Tranui, kad tokiu žygiu jie ma
žai ką laimėtų, j . ■

Išaiškėję, jkad -horint išvengti 
tokio laiyųt judėjimo suvaržy
mo, amerikiečiai,; britai;' pran
cūzai ir auštraliečiai jau nu
siuntė į tą rajoną apie 60 .galin
gų karo laivų, kurie prižiūrės, 
kad niekas nebančdytų trukdyti 
laivų transporte. .

Didysis Amerikos lėktuvnešis 
bet-kuriuo momentu gali, jjąkeiti 
į padanges kelis spraųsminius 
lėktuvus ir dideliu, greičiu pa
siekti bet kurią Persijos įlankos 
vietą. Amerikos lėktuvai gali 
sustabdyti bet Jcurį laivą Hor- 
mųzo sąsiauryje, įsakyti jam Į 
netrukdyti laivų judėjimo. Ira
no kariuomenės vadai gal ir noi- 
rėtų sustabdyti laivų judėjimą. 
Jiems nepatinka iš Kuveito iš
plaukiantieji laivai, bet niekas 
negali stabdyti į Vakarus veža
mą naftą.

Hormuzo sąsiaurio vandeni
mis laivai plaukia kas 6, o kar-1 
tais kas 10 minučių. Prie Hor
muzo sąsiaurio vandenų priar
tėjantis transporto laivas pri
valo iš anksto pranešti, kam lai- 
vas-priklauso, ką jis veža ir kur 
plaukia.' Jeigu viską laiku pra
neša, tai iraniečąii petrukdo. 
Nemanoma, kad ir ateityje ira
niečiai bandys laivų judėjimą 
sutrukdyti, nes Irano vyriausy
bė supranta, kuriuo tikslu at
plaukė tiek vakariečių laivų.

Prieš 3 metus'’ jis buvo pa
trauktas teisman- už suktą JAV 
pilietybės įgijimą. Teismo' metu 
paaiškėjo, kad vis dėlto buvęs 
piktas sargas, šeši lenkai liudijo 
prieš Jp jiems nepatiko^įaurus 
jo elgesys'^^imtaisia^X'5>_

PROTESTO DEMONSTRA
CIJA PIETŲ AFRIKOJE

Trečiadienį Pietų Afrikos po- 
licijaipanaudojo šunis ir ašari
nes dujas išsklaidyti juodųjų 
minią,, susirinkusią prie Johan
nesburg© priemiesčio Soweto 
savivaldybės rūmu.

Jie protestavo prieš suteikimą 
garbės piliečio titulo tarprasinių 
santykių ministeriui. Buvo' areš
tuota 11 asmenų, sužeisti 
policininkai’.

šeši

UNIJA PAKEITĖ1 NUSISTATYMĄ
National Maritime unija, tu

rinti 35,000 narių, savo atstovų 
suvažiavime St. Louis mieste 
nutarė pakeisti savo ankstyves
nį nusistatymą. Anksčiau jie 
rėmė prez. Carterį, o dabar nu
tarė remti Ronald Reaganą.

Praeitą savaitę Reaganą pre
zidentu indJrsavo Teamsterių 
(vežikų) unija, turinti 2.8 mili

jono narių.

— Irano kareiviai be gene
rolų negali vykusiai kovoti 
prieš • irakiečius. '

Dargius pasveikino Perinsylvanijos Atstovų rūmai fL
Praeitą sekmadienį į Pittsburghą, Pa| į Dargių vedamą’lietuvišką radijo valandą, 
atvyko Pennsyvanijos Atstovų Rūmų pirmininkas H. P. Seller ir įteikė Povilui ir 
Gertrūdai Dargiams Pennsylvanijos A&lovų rūmų nutarimą pasveikinti abu Dargius 
už nepaprastai gerai vedamą ir visuomenei naudingą infdrmacinį darbą, (šiomis die

nomis.-paskelbsime visą Pennsylv^jjb6..A.tstoyjį.rūmų ..^isnbalsią rezcĮĮuęįją.
Dargiams.pagerbti.) ■"

Egipto atstovas griežtai atsisa
kė tartis. ‘ ,

Egipto viceprezidentas pareiš
kė, kad nėra jokios prasmės 
tartis su Izraelio atstovais, kai 
jie Jeruzalę paskyrė Izraelio sos- 

; tine, o Jordanijos žemėse ir to-

SUSKILĘ ANGLIJOS DARBIEČIAI RINKS 
NAUJA PARTIJOS VADOVYBE
ATSISTATYDINO DARBO PARTIJOS VADAS 

JAMES CALLAGHAN

LONDONAS. — Trečiadienį 
atsistatydino Didžiosios Brita
nijos Darbo partijos pirminin
kas James Callaghan. Savo pa
reiškime jis ragind partijos pa
reigūnus kuo greičiausiai išrink
ti naują vadovybę, kuri suge
bėtų suvienyti partiją ir laimėtų 
parlamento rinkimus. Jis atsi
sakė kandidatuoti metiniuose 
partijos rinkimuose lapkričio 
4 diena. V

6.8 metų Callaghan vadovau
jami darbiečiai laimėjo 1978 m. 
parlamente daugumą ir jis tapo 
ministeriu pirmininku, kol 1979 
metų gegžės mėnesį jį pakeitė 
Margaret Thatcher, konservato
riams laimėjus rinkimus. Atsi
statydinimą iššaukė praeitą mė
nesį įvykusi partijos /konferen
cija. kurioje pasireiškė kairysis 
partijos sparnas su savo pasiū
lymais, kurie nesiderina su de
šiniojo sparno bei nuosaikiųjų 
nusistatymais bei partijos prin
cipais. James Callaghan buvo 
nusistatęs prieš tuos • pasiūly
mus. Svarbiausiu pasiūlymų pa-

ragrafu buvo, kad į partijos 
elektoratą turi įeiti ir darbo uni
jų atstovai.

Pirmaujančiu į partijos pir
mininko vietą yra 63 metų de
šiniojo sparno Denis Healey. 
Tačiau pirmininkais nori būti 
dar keturi kandidatai. Kairįjį 
sparną atstovauja 55 metų Tony 
Benn, buvęs Energijos sekreto
rius. Jis kvietė James Callag
han likti partijos vadovybėje 
bent kol bus sudarytas partijos 
elektoratas.

VOKIEČIŲ KOALICIJA 
SIEKS SAUGUMO

sutraukė pakankamai negu į 1,. , . . J . , , . ., ... , . ,. °"--4rhau steigia naujas savo kolom-Abadano sritj, kad galėtų visus 
ginkluotus, .partizanus šuimti.

Irano premjeras M. A. Rajai
būti New Yorke antra-

TT

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $673.

’S>W»

KALENDŲ RĖLIS
Spalio 17: Mamerta, Ignotas, 

Gytė, Kintautas, Sargūnas.
i Saulė teka 7:04, leidžiasi 6:07.

Oras debesuotas, gali lyti,
Didelis tanklaivis velv°. naftą siauromis upėmis, kad 

galėtų ją pristatyti krašto gyventojams ir pramonei.

PIETŲ KORĖJIEČIAI IŠSI
RINKS PREZIDENTĄ

SEULAS (AP). — Pietų Ko
rėjos dabartinis prezidentas 
gen. Chun Doo Hwan ketvirta
dienį pareiškė korespondentams, 
kad prezidento rinkimai bus se
kantį pavasarį dar prieš kovo 
mėnesį, gi parlamento rinkimai 
įvyks balandžio ar gegužės mė
nesį. Jis taip pat pareiškė, kad 
spalio 22 d. gyventojai referen
dumu galės priimti ar atmesti 
naująją konstituciją.

Vos lik pasibaigus šiai konfe
rencijai, ministeriu
nutarė kai kuriose krašto 
se panaikinti karo stovį, 
praeitų metų rudenį po 
dento Park nužudymo.
stovis paliktas tik Cheju provin
cijoje, kurioje anksčiau kilo ne
ramumai.

kabinetas 
vieto- 
įvestą 
prezi- 
Karo

BONA, Vokietija. — Koalici
nė Vokietijos vyriausybė sieks 
Vokietijos saugumo ir visos vo
kiečių tautos solidarumo, — pa
reiškė Helmut Schmidt, Vokie
tijos socialdemokratų partijos 
vadas, sudaręs koaliciją su de
mokratais liberalais ir-paskel
bęs naujai sudarytos koalicijos 
programą.

Kancleris Schmidt džiaugia
si, kad parlamente turės 45 na
rių daugumą ir be didelių rū
pesčių galės pravesti krašto gy
ventojams reikalingas reformas. 
Kancleris nori, kad pokarinė 
Vokietija būtų saugi, kad krašte 
neatsirastų kitas pamišėlis, ku
ris, planuodamas pastatyti 
“tūkstančio metų reichą”, nu
alintų Vokietiją ir daugelį vo
kiečių atiduotų Sovietų vergi- 
jon. Kancleris nori, kad Vakarų 
Vokietija turėtų kariuomenę ir 
reikalingus ginklus Vokietijai ir 
visiems vokiečiams ginti. Hel
mut Schmidt taip pat nori, kad 
dingtų vokiečių tarpe los nuo
taikos, kurios vokiečių tautą 
skaldo. Jis mano, kad vokie
čiams dar gali tekti sunkių va
landų išgyventi. Naciai pridarė 
daug žalos kaimynams, vokie
čiams ir pačiai Vokietijai. Tik
tai vieningai sugyvendami, vieni 
kitiems padėdami, galės leng
viau apsiginti ir būti naudingi 
ne tik vokiečiams, bet ir ki
tiems.

Amerikos radijo ir televizijos 
artistų federacija, 752:390 balsų 
dauguma, pritarė pasirašytam 
naujam 3 metų darbo kontrak
tui. Streiką jie buvo baigę spa
lio 3 dieną. 4

Streikas pasireiškė dideliu ne
vieningumu. Dar ir dabar kai 
kurie artistai ir muzikantai 
tebestreikuoja.

— Oregan valstijos televizi
jos stotis KOIN apklausinėjo 
gyventojus dėl prezidento rin
kimų. Už Reaganą pasisakė 37, 
už Carterį 29, o už Andersoną 
20 nuošimčių. New Mexico vals
tijoje Reaganas veda 39-30-13.

— Tvirtinama, kad Irano par
tizanų didžiausias priešas yra 
alkis. Dėl j<j daug partizanų pa- 

Į tenka į irakiečių nelaisvę.

turėjo 
dienio rytą, bet nepajėgė išva
žiuoti. Jis norėjo pirma laimėti 
kelias'pozicijas Abadano srity
je, bet tuojau įsitikino, kad su-1 
stiprinimų į Abadaną nepajėgs 
pasiųsti. Jis galėtų savo pasiun
tinius pasiųsti į Abadaną tiktai 
tuo atveju, jeigu irakiečiai leis
tų. Bet irakiečiai tuo tarpu ira
niečių neįleis. T *

Debatai tarp Irano ir Irako 
prasidėjo' antradienį, kaip buvo 
paskirta. Irano premjerui nepa
jėgus laiku pasiekti New Yor- 
ko, Irano ir Irako problemos 
nagrinėjimą pradėjo irakiečiai. 
Irako užsienio reikalų ministeris 
Sadam Hamadi pareiškė Jungti
nėms Tautoms, kad karą pradė
jo Iranas, kai pradėjo siųsti į 
užsienį fanatikus, paruoštus or
ganizuoti perversmus ir iš Irano 
siųsti į kaimynines valstybes 
Tokių fanatikų b'irį Iranas at 
siuntė į Iraką šių metų pava
sarį. Jie buvo suimti ir atidžiai 
išklausinėti. Jie papasakojo 
kad užmezgė santykius su vie
tos šijitais, ragindan i juos ruoš
ti perversmą, kak/ s, patyręs 
mulos Chomeini plai ns, suėmė 
pačius pavojingiausios fanati 
kus, nuvedė prie sienos ir liepė 
važiuoti namo ,kad niekad ko 
jos neįkeltų į Iraką. Taip Irakas 
apsigynė nuo perversmo, kuris 
buvo planuojamas Irane.

Irano atstovai bandė leisim.*, 
reikalauti įrodymų, bet kai Ira 
ko atstovas pradėjo skaityti 
išsiųstųjų šijitų sąrašą, tai 
klausimas buvo atidėtas, kol at 
vyks pats premjeras M. Rajai. 
Debatų metu paaiškėjo, kad it 
turkai labai anksti patyrė apie 
šijitų siuntimą į Turkiją ir pa 
ruošiamą perversmą. Turkai pa
skelbė karo stovį visame Irano 
pasienyje ir uždarė visą susisie
kimą su Irano gyventojais ar 
tikybinės sektos agentais.

Irako pranešimas apie agentų 
siuntimą j Iraką perversmams 
ruošti gerokai susilpnino Irano 
skundą.

• jas. Kol Izraelis šitaip elgiasi, 
j tai nėra jc’kios prasmės, su jais 
tartis.

Izraelio politikai šių pasitari
mų metu kaitaliojo savo pozi
ciją. Pats premjeras Begin bu
vo pasiruošęs keisti kolonizavi
mo politiką, nes bijojo, kad gali 
kilti naujas karas ir Izraelis gali 
būti sunaikintas. Iš antros pu
sės, kai Beginąs pajuto, kad ka
ro pavojus ne to'ks didelis, tai 
jis nori, kad Izraelis grobtų 
daugiau svetimų žemių.

— Buvęs Nikaragvoj prezi
dentas Anastasio Somoza prieš 
savo mirtį parašė knygą “Nica
ragua Betrayed”. Knygoje jis 
kaltina už išdavimą prez. Car-

— Saudi Arabijos karališkos 
šeimos narys nupirko iš First 
Chicago banko 7.6 nucš. šlako. 
Banko pirmininkas Barry S. Sul
livan pareiškė, kad’pirkėjas ne- 
sikiš i banko administracijos 
reikalus. .

Katalikų civilinių ir religinių 
teisių lyga pareiškė griežtą pro
testą Carter-Mondale perrinki
mo komiteto pirmininkui Rob
ert Strauss už naudojimą po
piežiaus Jono Pauliaus II ir Car- 
tario nuotraukų rinkiminėje 
kampanijoje. Laiške nurodoma, 
kad popiežius pagerbė JAV pre
zidento instituciją, o ne CaftC- 
rį asmeniškai.

BEIRUTAS, Libanas. — Ku
veito radijas pranešė, kad Irako 
karo jėgos bandė įsiveržti į 
Abadano centra, bet kovos ten 
dar tebeina. Abadano radijas 
buvo priverstas kelioms valan
doms keisti savo programas, 
bet vėliau ir vėl pradėjo duoti 
vietos gyvenimo žinias. Irako 
kariams nereikia miesto griauti, 
nes apsupti gyventojai anksčiau 
ar vėliau turės pasiduoti ka
riams. Kitas pranešimas sako, 
kad visoje pasienio srityje eina 
kovos tarp Irano ir Irakd, bet 
iraniečiai nesitraukia iš užimtų 
pozicijų.
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JURGIS JAšlNSKAS

SPAUDOS PABIROS
(Tęsinys)

PIRATIŠKA ROMANTIKA
kad kiekvie- 

•'<is kidtūr*noos ir civilizuotos 
tau os nariu tarpe yra paraziti
nių polinkių atstovų. Tokių esa
ma ir lietuvių tarpe.

Jeieu kada nors bus sudary
ta rtalistika ap'e tautas, kurios 
nariai daugiausia prisidėjo prie 
vienokios ar kitokios rūšies ir 
veislės gyvių išnaikinimo žemė
je. bus paminėti ir lietuviai. Ži
noma, nebus minimi pavieniai 
negailestin gu mo pasi reiški mai.
Pvz, tokie: prieš kelioliką metų 
Worcesteryje, Mass, gyveno lie
tuviu šeima. Tėvas, norėdamas 
pradžiuginti savo nepilnametį 
sūnų, gal būt, jo gimtadienio 
proga, nupirko jam šautuvėlį 
voverytėms šaudyti. ' Kiek ’tų 
žvėrelių tas pusbernėlis nušovė, 
nežinia, tik vieną dieną jis, kar
tu su savo draugu bemedžioda
mi, to draugo buvo nušautas.- 
Liko beverkdamas savo sūnaus
tėvas ir nupirktas šautuvėlis; lėtą terėną, apaugusį didelių 
gal ir likimo bausmė už tėvo ne- medžių miškais, kuriuose tyvu-

gailestingumą žvėreliam. Arba 
garsioje Cape Cod vasarvietėje 
taupus l’etuvis nusipirko vilą, 
vasarnamį, kurio kambarius iš- 
nuomuodavo pailsėti atvyku
sioms svečiams. To vasarnamio 
pastogėje pora kregždžių pasi- 
mūryjo lizdą ir jame išsiperėjo 
paukščiukus. Tėvai juos rūpes
ningai mait’no pagautais uodais 
ir kitokiais vabzdžiais. Vasarna
mio savininkas nutarė, kad pas- 
'ogė’e įsitaikę paukštiniais gy
venimai teršia pastogę ir kiemą 
Pasistatęs kopėčias, užlipo prie 
kregždžių lizdo ir purvu užmū
rijo angą. Kelias dienas jpaunik- 
liai kregždukai, mirdami badu, 
gailiai cypsėjo, nes jiems maisto 
atnešę tėvai negalėjo to maisto 
paduoti. Ir mirė paukšteliai pas
togėje, o vilos savininkas buvo 
patenkintas, nusikratęs “teršė
ju”.

Cape Cok (Menkių Iškišulys) 
į yra didelis pusiasalis Massachu- 
[ sętts valstybės (šteito) galinia

me pietų regijone. Jis turi smė-

Kuoja ežerai ir duburiai-tvenki- 
uiai. Tą pusiasalį nuo žemyno 

. ikiria ilgas, platus kanalas, įsi
jungiąs j Atlanto vandenyną. Ka 
nale gauni įvairaus dydžio į lan
kų, kurių pakraščiai apžėlę lan
kiomis. aukštomis pakrančių žo
lėmis. kur ose veisiasi vandens 
paukščiai: antvs, žąsys ir kt. Jie 
su f^V'» jaunikliais, laisvai net 
ir pralaukiančių laivų pūškėji- 
mo nebodami, ramiai plaukioja, 
ža’džia i’-, pasisotinę parankėje 
esančiu žuviniu maistu, tingiai 
snūduriuoja. Kanale ir jo įlan
kose vanduo šiltas ir dėkingas 
įvairių rūšių žuvims veistis bei 
gyventi. Žemyno pusėje esan
tieji plotai taip pat apžėlę tan
kiais miškais, kuriuose, kaip ir ----z----------------- , -------
pačiame pusiasalyje, stūkso vi-1 kių-rašytojasz damaturgas ir 
šokio dydžio ir puošnumo tur- j poetas Vytautas Alantas — Ca- 
tuolių vilos ir gyvenamieji na
mai- Tai tikras rojaus kampelis, 
į kurį vasaros metu privažiuoja 
žymių politikų, menininkų, ki
no ir televizijos “žvaigždžių” ir 
kitokių didžiūnų.

Mes. lietuviai, galime pasi
džiaugti ir pasididžiuoti, kad ši- nierių, statybininkų, buvusių lais 
tame rojaus kampelyje yra .įsi- vos Lietuvos karininkų, prekybi- 
kūres ir gausus mūsų tautiečių ninku, verslininkų ir kitokių. Be- 
skaičįus. Ne vienas jų, be gy- veik kiekvienas jų turi čia ko- 
venamųjų namų, turi įsigipęs kią nors nuosavybę: namus, “ko čiau pašnekėti, nes toji žūklė

puošnias vasąrvietes, į kurias 
pailsėti vasaros sezono metu at
važiuoja iš tolimų šio krašto vie 
tovių svečių. Antai, vienas to-

pe Cod’ą ilgu eilėraščiu Dirvoje 
išgarbino.

Nuolatiniai Cape Cod lietuviai 
gyventojai, daugumą turint ome 
nyje, yra vyresnio amžiaus pen
sininkai. Jų tarpe matome įvai
rių profesijų asmenybių: inži-

tedžius”, vilas ir pnš. Prie to, 
dar ir mažus ar didelius motori
nius laivus, kuriais plaukiodami, 
mėgaujasi, meškerioja ar uzm- 
karavę laivus, ilsisi saulės ato
kaitoje smėlėtose kanalo pakran 
tėse. Tarpusavyje prieteliškai 
gyvena, ne kaną į metus suruoš 
darni didesnio masto* pobūvius 
ar gegužines, į kurias atsilanko 
ir vasaroti atvykę svečiai. Turi 
įsisteigę Lietuvių Bendruome
nės skyrių, kuris Bostono apy
gardoje yra pavysdingiausias. 
Šių veikliųjų lietuvių tarpe nes
tinga aistringų žuvaūtojų. Apie 
š4ų pastarųjų žūklę verta pla-

kada norš bus paminėta JAV 
žūklautojų istorijoje: Ir tatai bus 
padaryta sąryšyje su vienos van 
denų gyvių rūšies išnaikinimu. 
Toji gyvių rūšis vadinama ungu
riais.

Ungurių yra įvairių rūšių: Pa 
cifiko aiba Didžiajame vande
nyne veisiasi labai didelio ūgio 
unguriai, kurie dėl to dydžio va
dinami slibinais arba vandenų 
pabaisomis; Pietų Amerikos van 
denyse — didžiosiose upėse ar 
jos (tos Amerikos) pakraščius 
skalaujančiuose vandenynuose 
esama elektrinių ungurių, kurie 
žmogaus ar kito gyvio paliesti, 
gindamiesi, paleidžia stiprią 
elektros srovę, ja pritrenkdami 
neapdairų “interesantą”.

O Šiaurės Amerikos (JAV 
ir Kanados) Atlanto vandenyno 
pakraščiuose gyvena, palyginti, 
nedidelio ūgio ir svorio (150 
centimetro ilgio ir 6 kg savio). 
Tos pačios veislės unguriai gy
vena ir Lietuvos ežeruose bei 
upėse. Jie lotyniškai Europoje 
vadinami “Anguillia anguilla”, 
o Amerikos Atlanto pakraščiuo
se gyvenantieji — “Anguilla 
bostonianis”.

je jas pagauna Golfo srovė ir 
pamažu neša Europos link, kur 
daugiausia unguriai ir gyvena.

Šį teigimą tenka papildyti ki
tų ichteologų tyrimų daviniais: 
rudenį, subrendę ungurių pate
lės, tiek Europope, tiek Šiaurės 
Amerikos Atlanto pakrašč uose 
gyvenusios vasaros metu, ren
kasi į artimiausių joms upių žio
tis. Čia jas susiranda patinėliai 
ir susiporavę bei susibūrę į di
džiulius vienetus, tūkstančius 
•setatA seq.uoAX§ nAąį hf Į iŠ 
‘luresau soaojs oro£) ‘e^ąurui 
neosiįue net diBif ‘iBiĮ^iuncĮ 
ųsjaust hf ‘usjau femf osegieg 
Į BĮjjne[d aCauoųaif tupuiopų

(Bus daugiau)

Žagarės klubas

ė

Ar Amerikos šeimos gali

dar ketverius metus
pakęsti Jimmy Carterį? i

Ronald Reaganas sako, kad ne!

Po keturių metų ir penkių skir
tingų ekonominių planų, 
Jimmy Carteris, be abejo, 
neturi tinkamo plano.

Metinė infliacija buvo. 4.8%, 
kai jis perėmė pareigas, gi laike 
jo administracijos pakilo 
iki 18 nuošimčiu.

išbandytas tinkamas progra
mas. Jos bus veiksmingos, 
nes sudarytos pagal duomenis, 
kurie išaugino Ameriką 
į pirmaujančią vietą: 
tai žinojimas, iniciatyva, 
amerikiečių patvarumas ir 
Amerikos industrija.

D"1 silpnos ir nesugebančios 
daryti sprendimus vadovybės 
bedarbių skaičius yra dabar 
daug didesnis, negu buvo 
Jimmy Carteriui per

Šie keli faktai yrą geriausia 
priežastis šiais metais išrinkti 
Prezidentu gubernatorių 
Ronald Reaganą.

Kovoje su infliacija, Gu’o.
Reaganas sumažins federalines 
išlaidas ir sulaikys pinigų 
švaistymą bei federalinės 
valdžios didėjimą.
Jis tai padarė, būdamas Kali
fornijos gubernatoriumi, 
jis tą pat padarys, 
būdamas Prezidentu.

kuriu padarys Ameriką 
vėl veiksminga.
Gub. Reaganas žino, kad mūsų 
ekonomija turi būti stipri, 
Įgalinti biznį pelningai plėstis, 

. tuo sukuriant naujų darbų.
‘ Kai balsuotojai palygins 

Gub. Reagano naujų darbų ir 
kovos prieš infliaciją planus 
su Jimmy Carterio nevykusia 
politika, jų pasirinkimas 
bus aiškus.
Balsuokite už Gubernatorių 
Ronald Reaganą — jis bus 
geras Prezidentas.

Jau atėjo laikas

Milijonų amerikiečių šeimą 
ekonominė padėtis yrą pavojuje 
ir yra reikalinga tik stipri 
vyriausybė ir geros programos, 
o ne tęsimas bandymo ir klaidų 
politikos bei rinkimų kam
panijos retorikos.
Gub. Ronald Reaganas turi jau

Jis išanalizuos visas išlaidžias 
programas, apmokamas mokes' 
čių pinigais, perleisdamas jas 
per tankias šukas, atsižvelg
damas į mokesčių mokėtojus.

Gub, Reagano vienas iš pirmųjų 
aktu bus sustabdyti federal i* 
nių tarnautojų samdymą.
Reagano administracija yra 
jau numačiusi eilę darbų,

I

Tatd and authorised by Reagan

. Tai labai keistas sutvėrimas. 
Apie jį, su kai kuriomis paklai
domis, mūsų “Lietuvių Enciklo
pedijoje’’ šitaip parašyta:

“... Kūnas labai lankstus. 
Odoje yra smulkių žnynų (ne
tiesa J.), kurie išorėje nežymūs, 
ir daug gleivinių liaukų, nuo ku 
rių oda gliti. Kūno viršaus spal
va pilkai rusvai žalia, apačios- 
geltonai balta (netiesa, nes vir
šaus spalva esti tamsi-juoda, o 
apačios spalva pareina nuo vie
tovės, kurioje jis gyvena, ji bū
na geltona, tamsiai balta, o kar
tais ir melsva J.). Neršto kelio
nės metu, (ne .vien tuo nietir) 
viršus žymiai patamsėja, o apa
čia lieka sidabriškai' balta tas 
įvyksta ne neršto kelionės me
tu, bet unguriui subrendus- Jo 
brendimas tęsiasi 7-8 metus J.) 
Jis minta gyvu maistu (mažo
mis žuvytėmis, krebais, šrimais, 
jūrų sliekais ir klemsais J.)... 
Dieną slypi urvuose, medžioja 
naktį. (Netiesa, nes vandenyno 
pakraščiuose grobio ieško ir 
dienom’s, ypatingai kylant po 
tavyniui, o atostlūgių metu, ar 
naktį ilsisi, prisiglaudęs prie' 
dugno). Turi gerą regėjimo apa- 

i ratą, bet ypač gera uoslę. (Ži- 
I novai teigia, ungurys maistą už- 
j uodžia 50 metrų spinduliu ap

link save J.). Iki 1922 m. ungu
rių veisimas buvo paslaptis, bet 
tais metais danų ichtiologas J. 
Schmidt po ilgų tyrimų nustatė, 
kad unguriai neršia Sargaso jū
roje, esančioje tarp Antilų ir 
Bermudų salų bei ties Centri
nės Amerikos pakraščiais. Čia 
suplaukę unguriai apie 1.000 m. 
gylyje neršia, išleisdami mili
jonus ikrelių. Seniai po to mirš
ta, o iš kiaušinėlių išsirita labai 
mažos ir į ungurius nepanašios, 
skaidrios ir iš šonų suplotos, žu
velės. (jos panašios į nedidelius 
lietuviško žilvyčio lapelius J ) 
daugiau — jų lervos, kurios il
gai ir lėtai auga. Sargaso jūro.

Žagarės klubo poatostoginis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 28 d. 
Anelės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Susirinkimas buvo gausus. 
Visi nariai gerai jautėsi.

Pirm. Paul Masilio’nis, atida
rydamas susirinkimą, pranešė, 
kad mirė klubo narė Mary And
rijauskas. Ji buvo pagerbta vie
nos minutės tyla ir išreikšta gili 
užuojauta artimiesiems. Gėles 
parūpino pats klubas. Narisd ap
gailestavo,' kad klubo gretos 
retėja...

Nutarimų raštinjekė perskai
tė protokolą, kuris buvo priim
tas be pataisų. Buvo priimti ir 
kitų valdybos narių pranešimai. 
Viskas priimta vienbalsiai.

Gauti trys laiškai prąšant pa
ramos. Klubas nutarė paremti 
visus po truputį: Jonh Paukš
čiui paskirtai. $25, Naujienų 
banketo^programos knygai iš
leisti — $30 ir BALFui — $10. 
Buvo apsvarstyta, ir dau| kitų 
reikalų.

Sergančiam Antanui Brokevi- 
čiui palinkėta greitai’ pasveikti.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurios jaukiai praėjo.

Sekantis klubo susirinkimas 
bus lapkričio 23 d. Visi nariai 
privalo dalyvauti, nes jis bus 
šiais metais paskutinis..

Rožė Didžgalvis, koresp.
• ’ - • «

Aleksandras Kumskis, dide- 
. lis Chicago’s demokratų vei

kėjas, šiandien mini savo 
70 metų sukaktį, kurią ren
giasi paminėti su savo drau

gais, Naujienų bankete. 
(Rytoj duosim Al Kums- 
kio gyvenimo bruožus.)

— Braniff oro linijų kompa
nijos pilotai ir mechanikai su
tiko’ su 10% algos pakėlimu. 
Tokiu pasiūlymu kompanija iš
vengė streiko.

Išrinkime Reaganą 
prezidentu.

Bush Committee. Uruteį Statės Senator Paul Lašalu Chairman. Bay Buchanan. Treasurer.
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Passbook Savings.
4 \ ®ars saving* 

(Minimum $500)
_ Certified?

2 — Naujienos, Chicaco 8. 111.. Friday. October 17 1980 '

Nuo

1914 metu
Midland Savings aptar

nauja taupymo n uamij 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateitvie.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREE> 
Chicago. IL 606?

Tel. 925-7400
W29 S°. HARLEM AvL 

Bridgeview, IL 60455 
Tai. 596-9400

MIDŲ.
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632 

phone 254-4470



XI. •»

(Tęsinys)

ŠAULIAI TEBEGYVUOJA

kandinusio mūsų laivą “Kau< 
nas”) komendantu yra ypačiai 
“bizarre” istorija.

U-57 PRIEŠAS — DABAR JO ninku kaip Br. Krištopaitis, o 
KAPITONAS DRAUGAS

TREČIOJI JUOZO KAPAČINSKO KNYGA ; ku padėti neperskaičius iki pas-

I
i-

dabar jau ir B. Vilkas , kurie, 
nors ir ne sutartinai mūsų istori 
jos laikotarpio (laivininkys- 1 
t ės ir jūrininkystės) žinių paliks 
ateinančioms kartoms. Romano 
V.lko susirašinėjimas su vokie-į

Kad būtų aiškų apie ką kalbu: 
U-57 buvo vokiečių povandeni
nio laivo vardas-ženklas, kurio 
vardu tas povandeninis laivas 
1939 m. lapkričio mėn. 11 d. šiau , 
rėš jūroje torpedavo ir paskan-l eių povandeninio laivo U-57 (nūs

P.aturtino lietuvių išeivijos knygų lentyną
kutinio puslapio, o perskaitę 
papuošite savo knygų lentyną. 
Knyga yra pats ryškiausias liu-

Plačioje, lietuvių .visuomenėje aprašo, kaip pasitraukimas iš dininkas tautos pasiryžime gy-

dino mūsų laivą “Kaunas”, ku
rio kapitonu tada buvo Br. Kris 
topaitis, knygos “Jūrų Keliais” 
autorius, dabar gyvenąs Čika
goje. Tuo (paskutinės kelionės) 
laįvo; “Kaunas” pirmuoju kapt* 
tpno (Br. Krištopaičio) padėjė- 
jū-šturnianu buvo Romanas Vil
činskas (dabar Vilkas), aukš
tuosius • furininkystės mokslus 
išėjęs Latvijos jūrų mokykloje, 
buvo gavęs jūrų kapitono diplo
mą, bet tuo laiku (1939 m.) dar 
tebeatliko^' pagal Lietuvos įsta
tymus, reikalaujamą praktikos 
stažą, kurį baigęs —• buvo pir
mas kandidatas užimti kapitono 
postą bet kuriame mūsų (Lie
tuvos) ; laive; kai tokia proga 
atsiras. Gaila — karas palaido
jo;- jo ‘.visas jūrines aspiracijas, 
kaip įr visos Lietuvos nepriklau 
somą: gyvenimą;

Bet. dabar, matykite, tas jau
nosios i mūšų kartos • .diplomuo
tas jūrininkas (Romanas Vil- 
činskas-Vilkas), pasirodo nelei
džia’ laiko veltui, bet veda labai 
platų susirašinėjimą buvusio Lie 
tu vos jūrinio gyvenimo istorinių 
įvykių apibūdinimu net su U-57 
kapitonu^ kas liks ateities lietu
vio jūrininko ? netik atminčiai— 
bet ir istorijai. Nustebau Roma
no Vilko darbo plačia apimtimi, 
kai jis man ((laiške) atskleidė 
pastangas baigti jau beveik su
organizuoto (jo iniciatyva ir pas 
tangomis: bei išlaidomis) Lietu
vos (nepriklausomos) jūrinin
kystes archyvo. Prašė jo pastan
gas paremti tuo — ką žinau iš 
riepriklausomos (Lietuvos) jū
rininkystės laikotarpio. Labai 
reikia vertinti, kad išliko jūri-

Spalių mėn. 5 d , sekmadieny, 
Los Angeles šaulių Juozo Dau
manto kuopa surengė “pikniką 
po stogu” Lietuvių Tautiniuose; 
Namuose, kuria proga ten su-į 
gūžėjo publikos — beveik tiek, j 
kiek tilpo, kad susėsti patogiai 
prie stalų. Buvo gerai paruošti 
pietūs, kuriuos lietuviškai — 
šeimyniškai pagamino sesės-šau- 
lės. Buvo tolimu svečiu: Br.| v IBr. Kristopąitis iš Čikagos su j 
sūnum dr. Ramūnu, net porai 
ar, daugiau iš labai neatlaidžiai * 
propaguojamos (lietuviams) Flo 
ridos.' Pikniko gegužinės “po 
stogu” programos pranešėju 
buvo kuopos vice-pirmininkas 
Ruokis, taip pat kalbėjo ir kuo
pos pirmininkas J. Naujokas. 
Trumpai buvo pagerbtas buvęs! 
kuopos pirmininkas K. Karuža,zl 
kuris taip pat tarė pora žodžių} 
apie savo veiklą praeityje ir kad 
visada dalyvaus kuopos veiklo
je ir ateityje nors dabar, kiek 
sveikatai sušlubavus — negalė
siąs, kaip ankščiau, bent kurį 
laiką, perdaug aktyviai reikštis 
kuopos veikloje. Jo pažadas ne-j 
pasitraukti iš kuopos veiklos —j 
publikoje buvo sutiktas ypačiai! 
dideliu pritarimu.

i
LABAI AKTYVI LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ VEIKLA

Dėlto, žinoma, visai nereikėtų 
stebėtis. Juo labiau, kad jau 
gerokai anksčiau “Naujienose” 
buvau rašęs, kaip labai veiklūs

i

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

feė-i CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
C" Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką demesį 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!

< ®
pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytųjų 
pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

r Prenumeratos 
reikalais prašoma

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

i ifsTl *5

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____ dol.
Pavardė ir vardas ________________ _______________________
Adresas _______________ _____________________________ ___

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo kuris 
yra naujas akaitytojas. Priede  dol.
Pavardė Ir vardas--------------------------------- ;--------------------------
Adresas --------------------------------------------------------------------------

Sponaoriaus pavardė, vardas ir vietovė ------------------------- - --

• Patinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus —_ dol. 
Pavardė ir vardas ------------------- —------------—
Adresas ----- ---------------------------- ---------------------- ------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m- 
valtes susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas--------------------- - - ■ — . ______
Adresas----------------------- *-------------------------------------------- -----

M. ŠILEIKIS Mabelė (Tapyba)

bei spaudo e, gal būt, buvo ne
daug girdė as Juozo Kapačinsko 
vardas. Tačiau lietuvių išeivijos 
spaudoje jis užsirekomendavo 
savo originaliais atsiminimais, 
parašydamas tris knygas, kurio
se aprašė savo gyvenimo kelią, 
kai trag škas likimas lėmė ap
leisti gimtąjį kraštą, pasitrau- 

, kiant iš Tėvynes- Be: darbą tę- 
'a šiame krašte, Amerikoje.'

Atrodo, kad knygos autorius 
rašė nesekdamas į save čėme- 

‘ šio, neieškodamas save iškelti, 
bet ką pats uergyveno. ką savo

■ akimis matė, ausim s girdėjo, 
I kas vyko kasdieniniame gyveni- 
! me jo aplmkoje, neslepiant ir 
blogų, nesėkmingų nutikimų, 
Tokios mintys kyla perskaičius 
Juozo Kapačinsko atsiminimų 
knygas. Tos knygos — atsimini
mai, kurie išsiskiria iš kitų pa- 

! našių, panašaus pobūdžio kny- 
J gų, kuriose autorius aprašo savo

Radijo bangos 
į Pabaltijį

‘Tree, Europe” (Laisvosios

yra Los Angeles lietuviai res
publikonai, šių prezidentinių 
rinkimų proga. Sakiau ,tada, 
kad tai turėtų būti net lietu
viams demokratams pavyzdys ir 
paskatinimas, kad ir respubliko
nams ir demokratams (lietu
viams) reikia dalyvauti tų par
tijų veikloje. Tai — iš 1 etuviš- 
kaį politinio taško žiūrint yra 
butenybė.

Los Angeles lietuviai respub
likonai spalio 19 d: slovakų (K- 
VASSAY) sode rengia pikniką- 
rally (Reagan-Bush rinkiminio 
komiteto vardu) kuriame kvie
čia dalyvauti visus lietuvius. 
Niekas’ negalėtų turėti prieš to
kio lietuvių respublikonų pik-j tas. Pabaltiečių radijo redakcija 
„•i----------r rengimą, gal jos yra vienos mažiausių — 61

trisdešimties metų gyvenimo ei
gą nuoširdžiu atvirumu. ■ Iš su
kauptų faktų gali pajusti išeivio 
— išeivių gyvenimo pulsą, nuo
taikas ir aplinkos veiklą.

Tai išvietinto žmogaus gyve-
Europos) radijas savo translia- nimo profilis, sielos veidrodis, 
cijas pradėjo 1950 m. į 5 Rytų! kuris nepasimeta gyvenimo 
Europos kraštus. “Radio Liber-1 klystkeliuose ir, nežiūrint nepą- 
ty” (Laisvės radijas) veikia 'Jankių sąlygų bei aplinkybių, 

siekia išsimokslinimo, .veržiasi1953 m., transliuodamas įnuo ------ . .
Sov. Sąjungos kraštus. Progra- pirmyn j gyvenimo platumas — 
mos

gimtojo krašto virto tremtimi, 
kaip reikėjo keliauti per vande
nynus, ieškoti namų, kaip pra
sidėjo enrgracija. O antrojoje 
knygoje “Išeivio Dalia” išleisto
je 1974 m., aprašomas įsikūri
mas, darbas svetimame krašte, 
Chicagoje, iki sulaukia pensi
ninko dienų.

Trečioji Juozo Kapačinsko 
knyga “Spaudos Baruose” iš
leista 1979 metais. Šios knygos 
(216 psl.) kaina nepažymėta. 
Autorius aprašo, kaip dirbama 
plunksna “Sandaros” savaitraš- 
č'o redakcijoje, ir kitus įvykius 
dirbant spaudos darbą. Autorius 
atliko nemažą darbą be skundo, 
užfiksuodamas Vykstančius mo
mentus, pailiustruodamas nuo
traukomis, kurios liudija mūsų 
tikrąjį gyvenimą ir liudys atei
nančioms kartoms^ kada jau bus 
užverstas gyvenimo lapas ir vei
dai liks nežinomi. •.

Miela, malonu paimti į ran
kas gražiai išleistą knygą ir pa
sklaidyti, pasiskaityti puslapius, 
pailiustruotus nuotraukomis, kur 
atsispindi lietuvių išeivijos veik
la ir gyvenimo pulsas, vieniems 
pasenstant, kitiems sodriai pra- 
lobus. Patartina visiems, kurie 
domisi lietuvių išeivijos kultūri
ne veikla, įsigyti šias knygas. 
Nesigailėsite jas skaitę, nes sun-

venti ir didelis tautos turtas. Bet 
kad tas turtas augtų, klestėtų, 
turi būti kieno nors rašoma, o 
taip pat k:eno nors skaitoma.

Knyga suskirstyta į keturias 
dalis. Lengvai skaitoma.

Tad remkime spaudą — lietu
višką knygą, palaikykime lietu
višką solidarumą ir bent maža 
dalelyte prisidėsite prie l’etuvių 
kultūros ugdymo išeivijoje, už 
įdėtą darbą, kuris neatsiėjo 
lengvai. Tenetrūksta jėgų ir ryž- 

1 to spausdintam žodžiui puoselėti 
ir tęsti kilnią pareigą tautai, kol 
mūsų širdis krūtinėje plaks.

1 Knygą galima įsigyti “Naujie
nose” ir pas knygų platintojus.

Leidėjas — Chicagos Lietuvių 
Literatūros Draugija.

M. Šileikis

— Aš verdu ir verdu visą gy
venimą, — sako žmona vyrui, — 
ir ką iš to turiu? Nieko.

— Tu laiminga, brangioji, — 
sako vyras, — o aš turiu skraib 
džio žaizdą.

IŠRADINGAS VYRAS

. — Ką veikia . tąvo vyras, grį. 
žęs pavėluotai’ namo- '

— Kiekvieną kartą jis išranj 
da naują priežastį, dėl kurios paĮ 
vėlavo. ’

? S r

viską pamatyti savo akimis, su
vokti savo protu,- patirti savo 
jausmais, kad paskui galėtų 
lengvesnės ateities tikėtis.

Autorius, kaip ir daugelis ki- 

įki jUra5^_bliTf. dėjo’reikštis’at^ykęs’J JAV* ir
iš potraukio spaudai ar iš parei
gos tautai - išleidžia knygą po 
knygos, iš to knygų leidimo: nem

inės

transliuojamos 15 kalbų.

Tos dvi stotys transliacijas į 
Pabaltijo valstybes pradėjo 
1975 metais. Estai, latviai ir lie-i 
tuviai prašė ir laukė 22 metus,! tų baruQse ppa_

niko-gegužinės i 
tik su vienu 
ku”, mano ( 
nuomone — labai i 
(kaip lietuvių) įvadu politinėn ’ gramos, kurios per parą kąrto-

politiniu kabliu- tarnautojai Muenchene ir vie
naip demokrato) nas New Yorke. Keturias dienas turimas "jokios^medžiaginės 

labai nevykusiu ruošiamos pusvalandinės pro- naudos. 0 tik idėjiniais in.
-• - ‘ girnos, kurios per parą karto- dai-s> vis atskiėisdamas -us

veiklon - O. Razutienės jauni- jamps 5 kartus. Savaitgaliais -[išeivio buities puslapius, kėliau- 
mo grupės (taip sakama to pik- penktadienį, šeštadienį ir sek-fdamas svetimų kra^ų žemėį 
niko programoje), kuri “atliksi madienį — paruošiamos dviejų’keliais
programą”. Žiūrėkime į tą jau
nimo programą iš kitos pusės: 
piknike bus, be abejok respubli- 

5 koniškai politinių kalbų —’ pub- 
j liką nuteikiančių pro-respubli- 

koniškai,. tuo pačiu paneigiant 
dabartini Amerikos prezidentą 
CarterL Tiek būtų is respubliko 
niškos pusės. Betgi, sakykime, 
dar būtų pakankamai laiko pa
našiam piknikui rengti lietuvių 
demokratų vardu ir taip pat 
kviesti O. Razutienės jaunimą 
dalyvauti tokiame piknike. Tas 
O. Razutienės jaunimas šiuo at
veju neturėtų teisės atsisakyti 
dalyvauti ir girdėti neigiančių 
pasisakymų prieš respublikonų 
kandidatą Reaganą. Kur šitaip, 
dar nesubrendusi jaunimą tam
pant politiniuose (nelietuviš
kuose) dirvonuose einama ir ko 
siekiama? Palikime jaunimą jau 
nimui kol jis subręs ir pats be 
respublikonų ar demokratų lie
tuvišku vadovu susiras kelius 
į Amerikos demokratinės siste
mos politinę santvarką.

pusvalandžių programos, kurios 
kartojamos du karius. Progra
moje: politika, religija, kultū
ros, politinės žinios. Darbo yra 
daug, bet darbininkų mažai, 
kaip rašoma “Dirvoje”.

Nors Amerika nepripažįsta 
Pabaltijo įjungimą į Sov. Sąjun
gą, net pusmetiniame praneši
me prezidentas Carteis pakar
tojo Amerikos Helsinkio ųuosta- 
tų vykdymo komisijai tai, bet 
valdžios įstaigos (Board of In
ternational Broadcasting), ku
rios išlaiko tas.-jradijo stotis, 
nėra palankios transliavimui į 
Pabaltijo kraštus.

• Rašdma, kad tikimasi šiokių 
tokiiį pakeitimų, o Pabaltijo ra
dijo stotims nieko gero neža
dama. E. L. j

I

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvif

>

>s

Pirmąją knygą “Siaubingos 
Dienos’’ išleido 1965 m., kurioje

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 

' (Vartotos mašinos— urmo kainomis)
Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

KVIEČIAME J NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

NUO KOJŲ IKI GALVOS

— Vadinasi, savo biznyje iš
kilote nuo apačios iki viršaus,

— Taip, pradėjau nuo batų 
valymo, o dabar kerpu plaukus.

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininką#

TeL 476-2206
į-Tjuni-t -jt r t rr r

Išėjusi Iš spaudos ir galima gauti knygų nnkojv

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 p*L Kaina 11.56.

j Knygos bus Išsiųsto*, jei 11-50 čekis arba Money Orderi* 
bus pasiųstas tokiu adre*u:

NAUJIENOS,
1731 S*. Hateted SL, CMeaca, K. f*ętf
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BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave, Chicago, Illinois

• DAINOS
• 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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aus principus karams išvengti, o tas pats Brežnevas su
laužė tuos pačius principus, pavergė Afganistaną ir 
šiandien Afganistane liejasi daugiau kraujo, negu atga- 
niečiai liejo per paskutinius šimtmečius. Brežnevas 
tvirtino^ kad Afganistano prezidentas pakvietė Sovietų 
armiją tvarkai krašte palaikyti, p tie patys rusai, pasie 
kę Kabulą ir prezidentūrą, suėmė ir sušaudė ne tik tuo
metinį Afganistano prezidentą, bet nužudė ir jo žmoną 
ir vaikus.

Kodėl rusai taip skubiai sušaudė Afganistano pre
zidentą Amin,kuris juos pasikvietė tvarkai įvesti? Ga jis 
jų nekvietė? Kodėl rusai veik per pietus nepajėgė jvpsti 
tvarkos Afganistane? Kodėl afganistaniečiai taip at
kakliai puola tariamus “tvarkdarius”?

Didelis teisės, o ypač tarptautinės teisės žinovas, 
Kongres atstovas Dante R. Fascell, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo komisijos pirmininkas, prieš išskris
damas į Madrido konferenciją, sutiko Informuoti Kon
gresą apie Helsinkio konferencijoj priimtų nuostatų per 
5 metus vykdymą, ir į oficialų raportą įtraukė Afganis
tano klausimą.

Atstovas Fascell pirmininkauja komisijai, 'kurioje

skaičius fojė ^euronstracijoje 
dalyvavo "kapsukinių kursų” 
lankytojų? Juk tokių “kursan
tų”, baigusių tuos kursus, yra 
virš 200. Kiek gi iš jų dalyvavo 
ne tik demonstracijoje prieš So
vietų S-gos atstovybę, bet kiek 
jų dalyvavo Pavergtųjų Tautų 
demonstracijoj Chicagoje? Kiek 
jų skaitė paskaitas suvažiavi
muose apie pavergtosios Tautos 
būklę? Kiek jų yra pasisakę, 
kad Lietuva yra okupuota?

Kiek iš tų kursantų buvo su
žavėti Antano' Kalinausko prieš
mirtiniais žodžiais, kurie lieps
nomis įsirėžę visiems amžiams 
į Lietuvos istorijų; “žiūrėkite, 
kaip dega lietuvis patriotas. Už 
Lietuvą, už laisvę, už Dievą! O 
aš jums netarnausiu!..." Ar jie 
matė kiek kolonistų apsigyveno 
tuose naujai pastatytuose apar
tamentuose? Ar jie sužinojo, 
kad vaikams kalama j galvą V. 
Žiugždos iškoneveikta Lietuvos

rvio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Afganistano klausimas bus 
keliamas Madride

Visi žinome, kad šių metų ‘lapkričio 11 dieną Į 
Madridą suvažiuos 35 Europos valstybių atstovai, kad 

.' galėtų tinkamai paruošti Europą taikai. Amerikos ir So- 
’ vietų diplomatai kelis metus tarėsi, kol jie paruošė prin- 
; cipus taikai siekti. Jie priėmė visą eilę jau anksčiau vei
kusių tarptautinių sutarčių, nustatė visą eilę principų, 

: kurių privalo laikytis visos Helsinkio aktus pasirašiusios 
> valstybės ir prižadėjo nevartoti jėgos savo valiai kit°ms 
i tautoms ir valstybėmss primesti.

Afganistanas nedalyvavo Il-me Pasausiniame kare, 
l- o dabar ąiškėją, kad minėtos rusų pavergtos valstybės 
; klausimas’bus keldamas Madrido konferencijoje. Afga- 
; -listanas Helsinkio konferencijoje nedalyvavo, bet Af- 
! ganistanos neteko laisvės' tokiais pačiais keliais, kokiais 
i neteko laisvės visa eilė Rytų Europos tautų ir 
• valstybių.

Helsinkio akto autoriai pabrėžė, kad pasaulio tai- 
kos principai privalo būti taikomi ne vien tik Helsinkio 

' aktus pasirašiusioms valstybėms,bet ir viso pasaulio tau- 
i toms be valstybėms, panašiais principais netekusioms 

laisvės ir nepriklausomybės.
Reika turėti galvoje, kad baigiamą Helsinkio aktą 

pasirašė Leonidas Brežnevas; įtakingiausias Sovietų ar
mijos maršalas ir komunistų partijos centro komiteto 
narys, o Sovietų karo jėgos pr. m. gruodžio 24 d. Įsibro
vė Į Kabulo radijo stotį, suėmė visus Aganistano ka
rius, saugojusius galingiausią Kabulo radijo stotį, ir per 
visą sostinę nuginkluotus karius rusai nuvedė į kareivi
nes. Afganistaniečiai žinojo, kad kas nors staigaus turė
jo Įvykti, jeigu Afganistano kariai, be ginklų ir be diržų, 
apsupti gerai ginkluotų rusų karių buvo varomi per Af
ganistano sostinę.

Krašto gyventojams niekas nieko nepranešė, bet iš
tisomis savaitėmis Sovietų lėktuvai jau naudojo Kabulo 
aerodromą. Skrido į Kabulą nauji Sovietų kariai, o iš Ka
bulo važiavo į šiaurę mieste buvusios Sovietų karių žmo
nos ir net vaikai. Leonidas Brežnevas Sovietų delegaci
jos vardu Helsinkyje pasirašė Helsinkio aktus, nustatan-

yra 6 senatoriai, 6 Kongrese atstovai ir trys JAV vy
riausybės atstovai. Pranešimas užima 339. pusląpius. 
Sovietų karo jėgų įsiveržimas į Afganistaną trumpai te
paminėtas, bent teisiniu atžvilgiu labai daug 
pasako.

Sovietų karo jėgų įsiveržimas sulaužė penkis prin
cipus, kuriuos Sovietų valdžia buvo pasižadėjusi respek
tuoti. Atstovas Fascell rado reikalo bent trumpai pa
minėti rusų pripažintus ir sulaužytus principus Hel
sinkio aktai liepia kiekvienai valstybei gerbti “teisinę 
lygybę, teritorialinį integralumą, laisvę ir nepriklauso
mybę”. Helsinkio principai liepia pasirašiusioms valsty
bėms nevartoti jėgos prieš kitas valstybes; liepia gerbti 
lygias teises. Kiekviena Helsinkio aktus pasirašiusi val
stybė prižada pildyti Helsinkio aktų principus,- ir taikyti 
juos visiems kaimynams.

Bet Afganistanas nepasirašė čia paminėtų principų 
ir jie nelietė nė vienos valstybės, pasirašiusios ir pasi
žadėjusios gerbti šiuos principus. Betgi Sovietų karo jė
gų įsiveržimas Į nepriklausomą valstybę yra aiškus.

“Sovietų vyriausybė, siųsdama 100,000 ginkluo- 
' tų karių per Afganistano sieną, tai Sovietų Sąjunga 

išardė daugumą tų minčių, kurias saugumo ir ben
dradarbiavimo pasirašyti 1975 m. rugpiūčio 1 dieną. 
Helsinkio aktai ragino įgyvendinti.”

(Implementation of the Final Act, 18 psi.).
Jeigu Sovietų Sąjunga, pasirašiusi Europos tai

kos principus, jų visai nesilaiko kitas atvejais, kai tie pa
tys principai aptarti ir prižadėti pildyti Europai, bet vi
sai netaikomi Azijos tautoms, tai tenka abejoti, ar jie 
siekia tokios pačios taikos ir Europoje. Helsinkio aktą 
pasirašiusios valstybės, matydamos juos Helsinkyje ap
tartus ir pripažintus principus, kelia abejones jų taiky
mą Vakarų Europos taikai. Labai sunku suprasti, kodėl 
tie taikos principai gali būti geri Vakarų Europoje, o Af
ganistane jie visai netinkami ir nepritaikomi. Jeigu So
vietų vyriausybė, pasiuntusi tokią didelę karo jėgą į be
ginklę Afganistano valstybę, tai ko galima iš jos tikėtis, 
jei nebus laikmasi tų principų. Ginami principai Len
kijoje, Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Vengtoje ir Rumu
nijoje, Turkijoje ir kitur. Jugoslavijos maršalas Tito 
dėjosi Sovietų vyriausybės viršūnes geriau pažįstąs, ne
gu bet kuri kita vakarų valstybė, priėjo išvados, kad So
vietų vadai tų principų nesilaikys, jeigu rusai negalės

A. SVILONIS

Jaunas tiltininkas klaidina išeiviją
(Tęsinys)

Kur logika šitf jaunojo “tiltinin- 
ko”? Man rodos, kad tokie grį
žusiųjų grynai privatūs pasipa

sakojimai sudaro griaunantį 
įspūdį pavergtoje Lietuvoje gy
venantiems lietuviams, jei jie 
ten matė ir suprato, kaip mala
ma lietuvių tauta rusišku im
perializmu pridengtame malu-, 
ne. Jei jie to ten nematė ir to 

j nesuprato, tai ko verta jų kelio- 
• nė? Ir kokia paguoda paverg
tiesiems?

Mykolo Drungos rašinys rodo, 
kąd jis didelis šalininkas “kap- 
sukinių kursų”. Mat, jo žodžiais 
tariant, išnaudojamą visos gali
mybės. Taip! Bet jas išnaudoja 
tik okupantas ir tai ne paverg
tosios tautos labui. Teisingai 
Vladas Šakalys^ iš teroro laisvėn 
atbėgęs, Los Angelėje pareiškė: 
“Okupantas niekad niekur ne-, 
siekė padėti užimtam kraštui... 
Lietuvos laisvės siekimui ken
kia “svečiai”, kurie bendradar
biauja su vadinamąja oficiacia-

iiąja LTSR Lietuva. Nenaudėlis 
laimi. Jo tikslas panaikinti pasi
tikėjimą emigrantais. Jauni 
“ekskursantai” kartais ir į kar
kiamą nuvežami, šitaip su taria
mąja pažanga supažindinami...”

Naivu aiškinti, kąd tokie 
“kursai” bei tokia .parvežta iš 
okupuotos Lietuvos tyli infor
macija būtų atgaivinusi mūsų 
jaunųjų aktyvistų sąmonę taip, 
kaip rašo Mykolas Dninga. Taip 
ją gaivino pogrindžio spauda, 
ypač LKBK-os, o ne .“kapsuki- 
niai kursai”. Jis rašo, kad tie, 
kurie lankėsi okupuotoje Lietu
voje (jis nerašo okupuota), ne
bijojo demonstruoti net.Wash
ingtone, prie Sovietų Sąjungos 
atstovybės. Keista, kad tokią 
garbę suteikia tiems, kurie lan
kė Vilniuje “kapsukinius kur
sus”. Jo išmanymu išeitų, kad 
“kapsukiniai kursai” paruošė 
demonstrantus prieš Sovietų Są
jungos atstovybę. Reišįa, jie la
bai naudingi.

Norėčiau jo paklausti, koks

primesti sayo valios. Dar priėš karo pabaigą Tito suor
ganizavo Jugoslavijos atsparą Sovietams pačioje Jugo
slavijoje. Jis taip pasielgė, nes pažino Rusijos komunis
tus, žinojo jų psichologiją ir tikslus. Tokių pačių priemo
nių prieš Sovietų galią ėmėsi ir Lenkijos darbininkai.

Komisijos pirmininkas Fascell Įrašė Afganistano 
įvykį į ruošiamas pastabas, nes visa saugumo ir bendra
darbiavimo komisija pilniausiai pritaria prez. Carterio 
užimtai pozicijai Afganistano reikalu. Prezidento sau
gumo ir bendradarbiavimo komisijos pazicija yra vieno
da, todėl Madrido konferencijoje Sovietų atstovai turės 
ąškintis, kodėl jie sulaužė visus Helsinkioo akto princi
pus Afganistane. Jeigu principai negeri Afganistanui, 
kodėl jie bus geri Europai?

istorija, pasakojama apie Leni
no apsilankymą Vilniuje, “Isk- 
ros” laikraštėlio' keliones per 
Lietuvą arba apie kokį nors be
mokslio pakreivęzotą komunis
tinį atsišaukimą?

Brukamas ateizmas, konevei
kiama religija, tyčiojamasi iš 
kryžiaus, religinių apeigų. Lie
tuvos Vytis yra pasipiktinimas. 
Lietuvos himną giedoti yra nusi
kaltimas. Vaikams net su aša-. 
romsį akyse rišami po kaklu 
raudoni kaklaraiščiai.

Jei jie, tie kursantai, būdami 
net šešias savaites, to nesuži
nojo, tai ko verti tie “kursai”, 
kokia iš jų pagalba kdvai dėl 
Tautos laisvės? Pagaliau, ar tai 
nėra persekiojamųjų, pavergtų
jų išdavystė ?. Ir ar gali išeivija 
tokių lankytojų įr jų gynėjų ne- 

1 smerkti? ?-
Tikrai reikia ne tik stebėtis, 

bet ir giliai apgailestauti, kad 
tokių turime išeivijoje. Kuo la
biausiai reikia nustebti, tai My
kolo Drungos rašinio pabaiga. 
Ji lyg-būtųjįųrąšytą 
jo krašto”, to bolševikinio, pro
pagandai skirto šlamšto', kuriuo 
okupantas ir jo samdiniai sten
giasi mulkinti mūsų išeiviją, 
išplauti smegenis tiems, kurie 
drįsta,"kaip minėtas rašėjas, va
dinti neišmanėliais tuos, kurie 
bekompromĮsinįąį kovoja su 
okupanto šalininkais. Bet jis ne
pagalvojo, kad toks jo rašinys 
kursto ir niekina tuos, kurie 
netiki okupanto ir jo' statytinių 
vilionėmis ir jų melo propa
ganda.

Kad Mykolas Drunga ncpa 
galvotų, jog šios pastagos dėl jo 
rašinio yra tik Svilonio tirados, 
pacituosiu tik vieną pareiškimą 
to, kuris buvo įsijungęs į oku
panto tarnybą, bet pasišlykš tė
jęs kraujais permirkusių rublių.

(Nukelta į šeštą puslapį)

P. KESIŪNAS

: TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
1 3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Dažnai jis įsakydavo stovyklos gyvento-
* nai, pavyzdžiui, jis įsakydavo stovyklos gydyto-
- jui patikrinti kalinių dantis. Tokiuose pątikrįni- 
~ muose visuomet aktyviai dalyvaudavo ir jis pats 
; — kalinių dantimis jis ypatingai domėdavęs: kiek- 
? vieną gerai apžiūrėdavo pats ir net kažką pasi-

žymėdavo į savo bloknotą. Po tokio patikrinimo
* pirmeiji “išvažiuodavo” į mišką tie, kurie turė- 
; davo daugiau auksinių dantų...
, Prieš keletą savaičių jis vėl gavo paraginimą 
t patikrinti, ar nėra jo stovykloje Ringaudo; tada
- jis įsakė surinkti visus lietuvių partizanus į vieną 

kamerą ir ruošėsi pradėti nuodugnų tyrinėjimą,
1 nes šiame rašte buvo aiškiai pažymėta, kad atly

ginimą gaus tas, kuris pirmas suras jį. Bet jam 
dar tebesiruošiant pradėti darbą, atvyksta kaž-

* koks paslaptingas smogikas su gana įtartinu sve-
- timtaučiu ir ima visai savarankiškai tardyti kali

nius, tarytum stovykloje nebūtų jokio viršininko. 
Jis pasijuto įžeistas, jautė, kad kažkas' pradeda

c juo nebepa Įtikėti. Nors jis ir nežinojo, kas jį čia 
pasiuntė, bet jau pats smogiko elgesys rodė, kad 
jis nieko nebijo r su nieku nesiskaito. Todėl, kai 
su juo susidorojo patys kaliniai, jis nors ir siuto, 

bijodamas, kad tas nepradėtų kartotis ir nekliūtų 
jam pačiam, bet kartu jautė ir pasitenkinimą, 
kad tas nepageidaujamas kažkieno agentas gavo 
tinkamą atpildą už tokį savo Įžūlumą. Kaip iš
drįsta kontroliuoti ir net daryti priekaištus jam, 
partijos nariui, kuris turi pakankamai užtarėjų 
pačiose viršūnėse, kažkoks nežinomas avantiūris
tas. Sugalvojo lengvai pasipelnyti, iškilti, štai da
bar ir gavo. O tą reikalaujamą banditą suras jis 
ir pats ir atlyginimą už jį pasiims.

Tokia viršininko nuotaika ir išgelbėjo likusius 
13-tos kameros kalinius nuo to žiauraus likimo, 
kuris ištiko Perkūną. Bet už tai jis skuba dabar 
pats surasti Ringaudą, kad vėl neatvyktų koks 
kitas avantiūristas, gaudydamas pažadėtus šim
tą tūkstančių.

Tuo tarpu tas smarkusis smogikas gulėjo be 
sąmonės, ir stovyklos gydytojas buvo tvirtai jau 
pareiškęs, kad rytojaus gyvas nebesulauksiąs, to
dėl apie jį visi greit ir pamiršo.

♦ * *

13 kameroje visiška tyla; niekas nebeturi 
noro kalbėti — visi įvykiai, griūte griūdami vie
nas po kito, galutinai išsėmė ir taip jau išsekusias 
kalinių jėgas. Kas beįvyktų, jiems jau buvo vis- 
tiek, bet tik greičiau...

— Rodos, jau ateina... — kažkas prabilo.
Guoba greit nueina prie durų.
— Taip, ateina visas būrys, — patvirtina jis.

Netrukus prasiveria durys, ir Įeina pats sto
vyklos viršininkas, dviejų smogikų lydimas.

Visi kaliniai, kaip automatai, atsistoja, tik 
Pranas guli visai nebejudėdamas. Kameros seniū
nas trumpai atraportuoja, kiek kameroje iš viso 
kalinių ir kąd visi yra čia. Viršininkas išdidžiai 
visus apžvelgia.

— O tas ko drybso ? .. . — sausai paklausia 
jis. — Miręs?....

' — Serga, — atsako Guoba.
— Visi jūs esate didžiausi niekšai, ne veltui 

jau visus čia surinko — tą parodė ir šio vakaro 
jūsų pasielgimas. Už tai aš turėčiau jus visus 
tuojau čia sušaudyti. Bet jūs dar galite šios baus
mės išvengti, dar daugiau — galite net laisvę at
gauti . . .

Jis vėl apžvelgia visus, norėdamas įsitikinti, 
kokį įspūdį daro kaliniams jo tokie žodžiai. Pas
kiau tęsia toliau:

— Aš turiu tikrų žinių, kad šioje stovykloje, 
prisidengę svetima pavarde, slaptosi jūsų - bu- 
vusis vadas Ringaudas — jūs visi jį gerai pažį
state ir žinote, kur jis yra.. Kas pirmas nurodys 
jį man, tas tuojau bus laisvas...

Viršininkas nutyla ir laukia, žiūrėdamas tie
siai visiems į akis, atsakymo. Bet kaliniai tyli ir 
stovi visi, lyg mediniais veidais, atrodo, kad jie 
jo žodžių visai nė negirdi. Toks jų tulėjimas jį 
erzina, bet jis valdosi ir ramiai tęsia toliau:

— Aš suprantu jūsų padėtį, bet jūs tik pa

galvokite gerai — anksčiau* ar vėliau mes vistiek 
išaiškinsime, tada nebus pasigailėta nė vieno — 
vietoje vieno, žūsite visi. Jūs dabar matote, kokį 
menkavertį turėjote jūs vadą — būdamas bailys 
jis dreba tik dėl savo kailio, visai nežiūrėdamas, 
kad taip elgdamasis jis pasmerkia visus kitus. 
Ar toks vadas vertas jūsų pasiaukojimo?...

Ir vėl jokio įspūdžio: stovi visi ir žiūri kaž
kur į tolį, pro šalį jo, nors jis, jų viršininkas ir . 
viešpats, kurio rankose jų gyvybė ir mirtis, 
stovi čia priešais juos ir vietoj daužyti jiems 
žandus, ramiausiai su jais kalbasL

Vadinasi, tie gyvuliai tyčiojasi juo; gerumu 
iš jų nieko neišgausi. Na, gerai, tada jis parodys 
jiems, kaip reikia gerbti savo viršininką.

Jis pereina per kamerą, paskiau staiga išsi
traukia iš makšties savo ginklą ir įremia į pirmo 
pasitaikiusio kalinio krūtinę.

— Dabar tu, šunie, prabilsi arba aš tave čia 
pat tuojau nudėsiu- Aš skaičiuosiu iki trijų 
nepasakysi, prabils į tave kulkos..

Kaliniai jaudinasi, bet tyli.
— Vienas . . . du . . . trys ... — skaito vir

šininkas.
Niaura (į jo krūtinę buvo įremtas revol

veris) tyli iif žiūri į tolį.
Šūvio nėra. '

(Bus daugiau)
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“VSS Ktws

24. Ižai jo 25:8 mes skaitome: “Jis sunaikins mirtį amžinai; ir 
Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo kiekvieno veido". Čia turi
me labai puikų pažadėjimą. Pranašo pasakyta, kad Dievas "atims”, 
prarys arba galutinai “sunaikins mirtį” ir visas kentėjimų ir 

ašarų priežastis. Apaštalas Povilas turėjo omenyje tą patį Dievo 
pažadą, kuoniei rašydamas apie Kristaus karaliavimą jis pasakė, 
ad jis turi karaliauti iki nepadės visų savo neprietelių po savo 

kojomis, ir kad paskiausiai bus sunaikinta pati mirtis. — 1 Kor.

Mirties sunaikinimu bus atimta daug ašarų, nes ji yra di
džiausia sielvartų priežastis. Pamąstykime koks bus pasaulis; kuo
met jame nebebus mirties! Kaip skirtingas bus busimasis pasaulis 
nuo dabartinio! Tuokart nebebus ligų, nei skausmo, nei susilpnė
jimo metų metams praeinant; todėl nebereikės rūpintis ir pla
nuoti apie senatvę, apie mirtį ir graborių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON EUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

’ šuo pakastas. įsivaizduokime, 
įrengta, žaliava ir darbininkais 
aprūpinta, ir pradeda veikti. Du 
tris mėnesius veikia be mažiau
siu sutrikimų, laikrodžio tikslu
mu. Tik staiga, nei iš šio, nei iš 
to. darbininkai sustreikuoja, pa
teikdami beveik neįmanomų 
Įgyvendinti reikalavimų .. Pra
sideda ilgos derybos. įmonės sa
vininkai nusjleidžia, kur tik ga
li. siūlo dvigubai pakelti darbo 
atlyginimą. įrodinėja, kad vi
su jų reikalavimų šiuo metu fi
ziškai negalima įvykdyti, bet 
darbininkai nesukalbami. Įmo
nės savininkai kreipiasi pagaliau 
į tarybinę vyriausybę, nurody
dami, kad pas juos darbininkas 
žymiai geriau apmokamas ir ap
rūpinimas, negu valdžios įmonė
se, ir prašo tarpininkauti. Gauna 
atsakymą, kad tarybinėje vals
tybėje darbininkas yra laisvas 
ir gali savo darbdaviui teikti rei
kalavimus, kurie patinka. Tary
binė vyriausybė į panašius rei
kalus įsikišti negalinti... O įmo 
nė tuo metu du tris mėnesius 
stovi, nedirba...

Mažeikai? Evans

— Be abejo sutinka inžinie
rius — Manau, kad tasai punk
tas labiausiai pramonininkus ir 
sugundydavo. Mūsų "darbinin
kas pigus, vergiškai atlygina
mas. todėl su jų įmonių dirbi- 
n ais, čia pagamintais, kitų kraš 
tu panašūs dirbiniai konkuruoti 
negalės. Ta’p bent jie manė. Bet 
pasakosiu tamstai toliau. Tary
binė vyriausybė įsipareigoja tiek 
ti žaliavą tokiomis kainomis, ko
kiomis tiekia savo įmonėms ir 
nebrangiau už pasaulinės pre
kyvietės kainas... Pavydėtina, 
ar ne tiesa?..

— Aišku... — pritaria Le-
šv. RAŠTO TYRINĖTOJAI j main

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 — Be to, pramonininkai gau-
. davo teisę įsivežti be muito vis- 
i ką, kas įmonės išsivystimui ir 
1 sėkmingesniam veikimui reika- 
. linga: žaliavas, kurių visai nė
ra ar yra nepakankamai sąjun
ginėje valstybėje, chemikalus, 

' mašinas, visokius įrankius ir — 
sakau tamstai — viską be mui- 

; to, be jokių kitų rinkliavų... 
į — Puiku! puiku! — trina su 
_ pasitenkinimu Lemain rankas.

— Kuri kita valstybė galėtų su- 
! teikti svetimam kapitalui tokias 
sąlygas!...

į — Bet sutartyje nurodomas 
įmonės gaminių kiekis, kurį turi 

( pramonininkas kas vieneri me- 
į tai patiekti sąjunginei valsty- i 
j bei. Jei jo nepatiekia, nesugeba 
I patiekti, pramonininkas sumo

ka gana didelę pabaudą ir nepri 
teklių turi įvežti iš užsienio ben 

i draisiais pagrindais, sumokėti 
] muitą... Matai tamsta, pas mus 
j privačios prekybos su užsieniais 
■ nėra, taigi šiuo atveju vyriausy- 
! bė nustato muitą, kokį nori, 
j vien tokiems atsitikimams...
Supranti tamsta...

— Aha, imu truputį suprasti, 
j — pasigyrė Lemain. — Visa pas 

t ’ . ......... ......................
i

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

KAZĖ SRAZDtJONYTĖ

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 Wae 103rd Street 
Valandoj pagal ant trim*

OPTOMlTRlSTAf
KALBA LIETUVIŠKAI 

2411 W. 71 St. Tat 727-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

“contact lenses”1

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
’ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teief.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
SYDYTO4A4 I* CMIIUI19AI 

Sandra praktika, spec. MOTIRU Hgse. 
Ofisas 2452 WIST S9ta SYR3IT

Ir peofct. 2-4 ir 8-8 vaL nk. fcitadir- 
oiaia 3-4 vaL popiet ir kita laiis

P. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPEDAis-PROTEZISTAS 

.Aparatai- ProtenL Med. ban- 
CIR dažaL Speciali pataika kDieaw.. 
■TV (Arch Suppcrta; ir t. f ■

2150 West 63rd St. Cklcap*. ML 40639
Telef.; PĖespect C-50M

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVR
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrsMte 
ŽiMA KAINA

Tat. WA 5-800

Apdravataa F^rkravatyma* 
H jvatriy aeatvmę. 

ANTANAS VILIAUS 
T«l. 176-1 Ml arba 374-5944

GET RELIEF 
FROM CONSTIMHON 

WITHOUT 
SPASMS OR CRAMPS

Į RęgutoL
STOOL SOFTENER’

Program** <od»l«

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos Iš WOPA. stoties, 
banga 1490 am.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoUes 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef- 778-5374

RADIJO Č11MCS VALAKDOS

Visas pratrinta Ii WOF^,

Lietuvly kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4.DC 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedifa Aldona Daukus
Tal«*J Hfcnlec* 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

laptis glūdi dirbinių kiekyje, ku 
rį įmonė turi patiekti jūsų val
stybei. ..

— Apsirinki tamsta, — panei
gė inžinierius. — Įmonininkai' 
nesutikdavo įsipareigoti daugiau 

j negu trečdalis įmonės našumo—
— Puiku, — vėl nusistebėjo 

Lemain.
— Matai tamsta, su sąjungine 

vyriausybe susitarti būdavo ne
sunku, ir dabar nesunku, nes jai 
labai rūpi pramonės tinklo iš- 

j vystymas.
— Ypač dabar... — pastebi 

Lemajn.
— Iš dalies ir dabar, nes pas

kutines karas irgi mus gerokai 
nualino, — sutinka inžinierius. 
— Bet dabar papasakosiu tam
stai apie šių susitarimų pasė
kas, ir tada paaiškės, kur yra

Penkerių metų mirties sukaktis
Negailestinga mirtis 1975 m. spalio 18 d. nutraukė 

DANTŲ GYDYTOJOS

ROŽĖS TIJŪNIENĖS - PAURYTĖS
šį žemišką gyvenimą, palikdama giliame liūdesyje 

vyrą JONĄ ir kitus artimuosius

r . Labai greitai bėga lai-
kas, rodos, taip neseniai 

* j < buvo mūsų tarpe, o štai 
i? J ' - Jau pęnkeri metai, kai

iškeliavo amžinybėn, kur 
B - Y"'---' susitikti sūnų Vytau-
f V- _ ta, tėvus, brolius, seserį

į/ ir kitus anksčiau iškelia-.
%'■ . y vusius. Palaidota šv. Ka-

:>-^W zimicro Lietuvių kapi-
1||||K nėse.

Gi mes, likusieji, siun- 
ciaine savo maldas, pra-l 
>y<Grm mirusia: !»vo 
gai'c'tinvjmo. o apturė- 
jusi dangaus malonę už

tars mus pas Visagalį, kad numirę galėtumėm susitikti 
ir gyventi amžinuoju gyvenimu Viešpatyje.

Ttvų Jėzuitų koplyčioje spalio 19 d., sekmadienį, 
12 vai., bus atnašaujamos šv. Mišios už mirusios sielą. 
Prašoma artimųjų ir pažįstamų prisiminti ir bendroje 
maldoje dalyvauti.

J. TIJŪNAS

jau ir metų pabaiga, — tęsė in-. 
žinierius toliau: — įsipareigoto 
išdirbinių kiekio nebėra, jų dalį 
reikia įsivežti iš užsienių.... Pa
bauda, muitas per šimtą nuo
šimčių sumokėtos kainos... Ne

— O kitose įmonėse, valdinė- j kad nėra uždarbio, pelno,
se, tikrai gali darbininkai strei
kuoti?.. — pasiteiravo Lemain.

— Tepamėgintų tiktai, — pa
brėžė inžinierius. — Vadovai 
tuojau gautų kulką į pakaušį, o 
darbininkų daugumas atsidurtų 
priverčiamųjų darbų stovyklo
se, iš kurių beveik niekas nebe
sugrįžta. .. Bet eisime toliau-.. 
Dvejetai trejetai mėnesių pra
slinkus, pagaliau pasiekia susi
tarimo, ir įmonė pradeda veikti 
ir veikia du tris mėnesius — ir 
vėl nauji reikalavimai, naujas 
streikas, naujos derybos, ir įmo
nė vėl stovi, neveikia...

— Ar tief darbininkai pamišę, 
ar tokie tamsūs, kad savo nau
dos nesupranta!r_. — pasipiktino 
Lemain.

— Nepamišę, ir savo naudą 
gerai supranta, ir streikuoti vi-

kurio tikėjosi, bet dar dideli 
nuostoliai... (

— Pasikamuoja tokių įmonių 
savininkai ir pagaliau praregi, 
pamato, kad iš tų išiaudų nebe
bus grūdų, tik nuolat tenka vis 
didesnį pinigą kimšti, kaip į 
prarają, ir nutaria nusikratyti 
savo įmonės, ir eina pas vyriau
sybę su pasiūlymu atpirkti iš 
jų-.. Žino, kad tarybinėje vals
tybėje kitų pirkėjų negali susi-1 
rasti. Kiek vyriausybė pasiūlo, 
už tiek ir atiduoda. Geriau nors 
mažą įkišto kapitalo dalį atgau 
ti, negu nieko. Supratai,, dąį>ar. 
tamsta ‘ mūšų vyriausybės nuo
laidumo mechaniką?..

— Supratau, supratau, labai 
gerai supratau, — linguoja gal
va Lemain. — Bet kodėl jų ne- 
jspėdavote šiuo atveju, kai jie 

sai nenori, bet streikuoja, nes ateidavo pas jus teirautis? Ar 
streikuoti įsako jiems tarybinėj gal jie ateidavo enkavedistų ly- 
vyriausybė, kurios nepaklusti1 dimi?
čia niekas nedrįsta... žiūrėk, (Bus daugiau)

s

Dvejų metų mirties sukaktis

JOHN

I

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-86004)1
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

\ 2533 W. 71st Street
J 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

. TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChicAgof

Lietuvių

Laidotuvię

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMI
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUAMCA AVĖ. TeL: YArd. 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Ave, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

Gyv. Geneva, Illinois.

Mirė 1U7S m. sųialio 17 d., sulaukęs 8G melų amžiaus. 
Gimęs Lietnveįje. Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
Chicago, III.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: žmona Bclty, sūnus Algirdas, jo žmona 

Norma, gyv. Geneva,. III., anūkai Gary, f’.yulhia ir Carla 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė -Amalgamated Clothing Workers Ix>cal 269, 
11 ie Morning Star Chib ir Lietuvių Susivienijimui Amerikoj.

Mes Tavęs, mūsų Brangusis, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus nesugrįš), bet mes pas Tave anksčiau ar vėliau 
ateisime. Iai būna Tau lengva ši žemelė.

Likę liūdėti:
žmona ir sūnus su šeima

—

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilb, HL 974-4418

S354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

SE*!
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Zarasiškių klubo narių susi- priimtas plojimu.
Protokolo pštininkas K. Ro- 

Narių susirinko žar.skas perskaitė praeito susi- 
pirmininkas i rinkime protokolą ir vienbalsiai 

buvo priimtas. Kasininkas p. 
Krumplys pranešė, kati kasa 
tvarkoje. Sergančių narių tuo 
tarpu nebuvo. Į klubą įstojo du 
nauji nariai: Matilda Polius ir 
Vladas Navickas.

Metinį klubo susirinkimą nu
tarta Šaukti gruodžio 14 d. t

Kiek ilgiau apsistota prie klu
be jubiliejinio parengimo šį šeš
tadienį, spalio 18 d., šaulių sa
lėje. Buvo aptarta vakaro pro
grama ir paruošiamieji darbai. • 
Yra pakviestas iš Racine, Wis., 
Moterų kvartetas. Bus praneši- 7 
mas apie Zarasiškių ilgametę 
veiklą bei susipažinimas su Za- , 
rasų kraštu. Be td, bus šalta ir 
šilta vakarienė. Šokiams 
“Vyčio” 
tas $1(», 
įsigyti, 
vaišės.

rinkimes įvyko spalio' 12 dieną 
Vyč'u salėje.
nemažai. Klubo
Petras Elekvs susirinkimu ati
darė 2:30 vai. popiet. Priėmus

nešė kas klube veiikama ir kas 
turės būti veikiama ateityje. At
sistojimu buvo pagerbti miru
sieji klube nariai: Antanas Gra
kauskas, kuris mirė 1979 matų 
gruodžio 31 d., Stefanija Peš- 
kaitis, Elena Benikaitis ir Mari
ja Žakienė, kuri buvo palaidota 
spalio 13 d., klubo nariams lai
dotuvėse gausiai dalyvaujant.

Pirmininkas padėkojo fantų 
aukotojams ir perskaitė auko
tojų vardus bei jų dovanas, pa
dėkojo tiems, kurie dirbo pa
rengimuose ir rugpjūčio mėnesį 
klubo gegužinėje Vyčių salėje. 
Taip pat tarė padėkos žodį 
tiems, kurie platino bilietus Za- 
rasiškių klubo 45 metų gyvavi
mo jubiliejiniam parengimui. 
Pirmininko pdanešimas buvo

gros 
orkestras. Įėjimo bilie- 
bet reikia iš anksto jj 
Po susirinkimo buvo 

M. š., koresp.

bankete su savo draugėmis ir i 
bendradarbiais. Banketas įvyks ' 
spalio 26 d. Bsverly Country! 
klube. Jame paaiškės laimia- • 
gieji Naujienų rėmėjai, įsigiję j 
specialius bilietus, kurių dar 
galima -gauti Naujienų admi-l 
nistracijoje. Dėkui už dalyvavi
mą ir ankstyvą vietų rezerva
ciją.

| — V. Kaltūnas* East Chicago, 
Ind., kiekviena proga paremia j

i Naujienų leidimą. Dėkui už $10 1 
♦ j auką, atsiųstą atsilyginant už

i laimėjimų lapelius. .

— J. Mankus, Binghamton,

REAL ESTATE
Namai, Žemi — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žam4 — Perdavimai 
REAL ESTATB FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. j 

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI TeL Virginia 7-774?

METINE VISUOTINIS ŠALFAS 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 

G

Metinis visuotinis ŠALFAS 
S-gos suvažiavimas įvyks š.m. 
spalio mėn. 25-26 d. Toronto 
Lietuvių Namuose, 1573 Blcor 
St. West, Toronto, Ont.

Suvažiavimo pradžia — šešta
dienį, spalio 25 d., 11 vai. ryto. 
Sekmadienį, spalio 26 d., suva
žiavimas bus tęsiamas tuo atve
ju, jei darbotvarkė nebus už
baigta šeštadienį.

Pagal ŠALFAS S-gos statutą, 
suvažiavime s p r e ndžiamuoju 
balsu dalyvauja: sporto klubu 
rinklieji atstovai, rinktieji ŠAL
FAS S-gos pareigūnai bei skir
tieji administraciniai pareigū
nai. Patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvauti sporto darbuo
tojai, fizinio lavinimo mokyto
jai, sporto veteranai, lietuviškų 
organizacijų bei spaudos atsto
vai ir visi lietuvių sportiniu ju
dėjimu besidomį. asmenys.

Suvažiavimo darbotvarkėje, 
šalia rutininių pranešimų bei 
apyskaitų priėmimų, bus svars
toma sportininkų išvyka i Aust
raliją, aptariami 1983 m. Pasau
lio Lietuvių Sporto Žaidynių 
planai, Išeivijos Sporto Istorijos 
leidinio reikalai, Laisvės Olim
piada ir ryšium su ja iškilę tarp- 
tautybinio' sportinio bendradar
biavimo reikalai. Taipogi bus

Gar

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 
nusipelniusią muzikę. Bilietai 
gaunami Vaznelio prekyboje, 
2501 West 71st St. (471-1424).

1 Kaina $15. (Pr.)

— Sekmadienį, spalio 19 d.,

' jimų lapelius, atsiuntė $5 auką. 
Zigmas ir Teofilė Mišauskai iš 

: Union Pier, Mich., atsiuntė $3. 
| Frank Mozuraitis iš Marquette 
. Parko atsiuntė $2 auką. Dėkui 
| visiems.
! -—Juozas Kapačixskas iš Mar
quette Parkd, žurnalistas ir 

t knygų autorius, su artimaisiais 
1 dalyvaus Naujienų bankete. Dė
kui už dalyvavimą ir už anksty
vą vietų rezervaciją.

— Dail. Ringailės Jonynaitės-

svarstomas ŠALFAS S-gos
bės teismo statutas. Stambokas ’
punktas bus varžyibinio kaleli- 11:45 vai. ryto Šv. Antano para- 

• pijos salėje, 15th St. ir 49th Ct., 
Cicero, III., Cicero Lietuvių Res-

doriaus nustatymas 1981 me
tams ir, be abejo, Lietuvių Spor
to Fondo reikalai. Taigi, užsi- publiko'nų Partija ruošia viešą 
mojimai platūs ir darbo iki priešrinkiminį - informacinį su- 
kaklo. į Į sirinkimą, kuriame dalyvaus

Smulkios informacijos ir stf- kandidatai į Illinois State atsto- 
važiavinio darbotvarkė yra iš- ‘ vus iš 7-to distrikto ir CLRP 
siuntinėta visiems sporto klu-': garbės pirmininkas John F. 
hams bei ŠALFAS S-gos admi-į Kimbark. Pagrindinį žodį pa- 
nistraciniams pareigūnams. Or-, sakys Illinois Letuvių Amerikie- 
ganizacijos ar asmenys, norį čių Respublikonų Lygos pirmi- 
gauti smulkių informacijų ar ninkas Algis A. Regis. Bus ro- 
patiekti pasiūlymų, prašomi domas filmas “Prisonland”. Vi-

— Hilda ir Julius Kuzai, mė
sos apdirbimo dirbtuvės savinin- j 
kai ir visuomenės veikėjai, da
lyvaus su savo artimaisiais Nau
jienų metiniame bankete. Dėkui 
už dalyvavimą ir ankstyvą vie
tų rezervaciją, tuo mažinant ’ Zotcvienės kūrybos paroda ren- 
rengėjų rūpesčius ir užtikrinant' giama lapkričio 1 ir 2 dienomis 
geresnį svečių priėmimą bei ap- i Klevelande.
tarnavimą. Visi mieli tautiečiai I
kviečiami dalyvauti ir vietas ‘ Zigmas Strazdas išrinktas 
grupėmis ar pavieniai rezervuoti n*ujai isteiSto Lietuvių respub- 
iš anksto kreipiantis į Naujienų . oni2 F*aUn Beach klubo pirmi- 
administracija. j ninku, Jonas Jankauskas —

j vicepirm., Mildred Valužienė —
— Antanas Diskenas, May-; iždininke ir sekretore,

wood, N.J., ruošiasi išvykti į -------------------
Floridą. Jis atsiuntė $10 ir lote
rijos bilietėlius, prašydamas 
juos įteikti mokyt. Liudvikai! 
.Dubauskienei, kad ji išbandytų

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

į: , • NOTARIATAS • VERTIMAI.

V T VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

“ J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

65£9 So. Kedzie Ave. — 778-2233-

• 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.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

. Turiu Chicagos miesto leidimą. . 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559 i

ŠIMAITIS REALTY

JAUNAS TILTININKAS 
KLAIDINA IŠEIVIJĄ

Atkelta iš 4 psl.

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

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

• Kreiptis:
A LAURAITIS ' *

4645 So. ASHLAND AVI.
523-S775

savo laimę. Naujienų ir jos var- atskleidė tiesą apie “tiltų” sta- 
du dėkojame.

kreiptis į ŠALFAS S-gos Cent-' suomenė kviečiama atsilankyti, iždininkė, 
ro valdybos pirmininką Praną 
Bemecką, 32 Rivercrest Rd., 
Toronto, Ont. M6S 4H3, telef. 
(-416) 763-4429, arba į vicepir
mininką Algirdą Bieiskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio, telef. 
(216) 481-7161.

ŠALFAS S-gos Centro V-ba

I FLORIDA. REAL ESTATE 
g ; NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE ' 
S CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE APY 
M ■ ' TTV’UnCI? t_ i-ir c, t>-x__ -i___ v.

tytejų pasimetimą.
• Rugpiūčio 28 dienos Draugo

— Euphrosine Mikužiūtė, či- į laidoje buvo atspausdinti Čekos 
kagos Lietuvių Tarybos pirmi-Į majoro, atbėgusio į Vakarus, j 
ninkė ir SLA centro valdybos! Immanto Lescinskio pareiški-! 
................ , dalyvaus Naujienų j mai apie kultūrinius ryšius su J

—• j Latvijos pabėgėliais. Aišku, kad 
X<ę^’tos pačios priemonės yra nau-

§ dojamos kultūriniams ryšiams 
palaikyti ir su lietuviais.

fšŠ! “Komitetui pavyko”, — rašo

NEIGHBORHOOD
:. REALTY Gi?OUP 

U.S.AT
We’ll help you make the right move.

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

mento laiptai, porčiai, stogai
* ir visa kita.

FETINGiS CONSTRUCTION 
.7152 So. K»dzie Avenue

Tel. 776-8505

LINKĖSE (netoli St. Petersburg Piliečių klubo) 
’' Prašau kreiptis: « : -- *

LIUCIJA VAIČAITIENĖ
Realtor - Associate

_ .. _____ .. . .. RODGERS & CUMMINGS, INC.
“--------- -- — —dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738

— Alice Stephens, įžymioji į 
chormeisterė ir dainavimo md- 
kyloja, šį rudenį švenčia 75-ąjį Y 
gimtadienį ir 50 metų muziki-' f Į

$ 
g
i

“Komitetui pavyko”, — rašo 
jis, — tremties' bendruCmenėje 
iškelti mažus plyšius... pavyko 
tremties bendruomenėje įvaryti 
mažus plyšius, sukelti iliuziją, 
kad su okupanto vyriausybe bus 
galima sugyventi”. L

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, . prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS . 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Read

TeL 767-0600

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu 
Iš lauko ir vidaus. 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Ta Iman Avenue 
Tel. 523-0383

oiiiiiiiiii!iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii„r;i

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N0REIKIEN1

260$ West 6M* St, Chicago, BL 60621 « T«L WA S-1787
Didelir paxlrinkimai gero* rūiie* įvairių prekių 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

i
11 Mat, ir Mykolas Drunga ma-| 
$ no, kad nuvykus į okupuotą Lie-
Į. tuvą bus galima okupanto sta

tytinius apgauti, pašnipinėti ir 
net patriotizmo importuoti. Bet

I buvęs čekistas pareiškė: “Pavjr- 
k ko įkalbėti, kad gyvenimas Lat- 
l vijoje dabar visose sritvse kvla, 2 krautuvės, atskiras šildymas. 2 au- 
» . , v. ,. . , . ~ J . tomobiliu garažas, S175 mėnesines
į kad ligšioline tremties orgam- nuomos ūž vieną krautuvę. S30.000 už 
g zaciju veikla ir politinė ko’va vieną. Kartu su hardware bizniu — 
F J: . , , . .f , , . I S45.000. Pns 71-os ir Rockwell.

Laikrodžiai ir brangenybė®
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Stroat 
Tai. REpublic 7-1941

MŪRINIS, 55 pėdu pločio.
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, ill. 60632. Tel. YA 7-5980
yra buvusi klaidinga, kad ir 
tremtiniai turi ieškoti naujų ke
lių bendradarbiauti su tauta tė
vynėje ir jos kultūros darbuo
tojais, kad toks kelias yra tei
singas tautos ateities gyveni
mui”.

Ar šio buvusio čekisto atsklei
dimas, ko okupantas siekia kul
tūriniais ryšiais, nepakanka su
prasti, ko okupantas siekia kul
tūriniais ryšiais, nepakanka su
prasti, ko okupantas siekia net 
tautiečių, “tiltininkų”, bendra- 
darbiautojų pagalba?

(Pabaiga)

Telefonuoti 476-2427

see uš for 
UtytAfe financing 

AT OUR 10W RATS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savyegulartyl

222 WEST CEXMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS <DS*
Pra» Iaxaxksui, PniU^t Pfeawi VIrjiaJa 7-7747

BOOTS i Moa.7ae.Ftl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

■at 
CaapotaW 

Quarterly

OUR SAVINOS _
CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

ir

$8.00

adresas:
Campbell Avė.

$4.00
$3.00

IŠNUOMOJAMAS 3y2 kamba
rių butas prie 35-tos ir Emerald. 

Skambinti 523-1387.

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Al UTX A JU XV VU,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

F. lapelis, Agent 
1208'/j W. 95 th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 4244654 k

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Friday, October 17, W80

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. Itth St, Chicago, BL 6062). — TeL WA >-7787

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 1

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IB BIČIULIS

HOMEOWNERS POLICY

State F;re and Casualty Company

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

ŠV RAŠTO 
NAUJASIS ’ TESTAMENTAS

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUXTU KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINLMS VIRŠELIAIS 

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.
KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, III. 60454

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą -.....-__ _____________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ............. ...................

Minkštais viršeliais, tik______________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

Midiand Savings Bendrovės 
Marquette Parko skyriui 

reikalinga 
TARNAUTOJA — TELLER, 

turinti patyrimą, ar be jo. 
Tel. 925-7400

_____________IMM,1nsur.d,

Mutual Federal 
Savings and Loan

IŠNUOMOJAMI DU BUTAI

Vienas 4 kamb. antrame aukšte 
ir kitas 5 kambarių 1-me aukšte. 
$130 j mėn. Centrinis šildymas.

4508 S. Honore 
Tel. 376-2443

Graži, lengvai skaitoma 
įddmi 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
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

M. i I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės 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 Ilalsted St, Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

z----  ---------- - —>
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

v_________________________ >

Advokatas
GINTARAS P. ČEPJENAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vrJl Šeštadieni nuo

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

TeL 776-5162 arba 776-616S
2649 West 63rd -Street

Chicago, Dl. 6062)
%----- -.. -




