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Naujasis Lietuvos Generalinis Garbes Konsulas
Jau buvo, trumpai, spaudoje 

pastebėta, kad Valstybės De
partamento š. m. spalio mėn. 6 
d. aktu nauju Lietuvos Genera
liniu Garbės. Konsulu, Los An
geles, Kalifornijoje, -paskirtas 

. inž. Vytautas Čekanauskas. To
se pareigose ilgus metus buvu
siam dr. J. Bielskiui pernai mi
rus — čia, Los Angelės, Lietu
vos Generalinio Garbės KOnsulo 
postas liko “vacant”, x—

Vytautas Čekanauskas gimė 
1929 m. Kaune.; Kaip -ir tūkstan
čiai kitų lietuvių, bėgant nuo 
raudonojo tvano — rusų oku
pacijos — atsidūrė Vokįętijoję, 
iš kur su didžiąja “dypukų” ban 
ga 1949 metais atvyko Ameri
kon. < . ; 'i" “ ~

t < Pradėjęs mokintis gimtajame
Kaune, vėliau mokėsi Vokietijo
je, čia .Amerikoje baigė aukš
tuosius inžinerijos'mokslus Illi-

tuvių visuomenėje savo dideliu 
taktu, šaltu polifiniu protu, 
stengdamasis surasti “aukso vi
durį” kartais gana kaitriuose 
lietuvių grupių santykiuose, sa
vo didele tolerancija kitaiplgal- 
vojantiems— yra užsitarnavęs 
didelio respekto Visuose lietu-, 
viškuose sluoksniuose. Kad taip 
yra, rodo, toks mažas paskuti
nių dienų įvykis: kai šio spalio 
mėn. -22 d. Los Angeles- Tauti
niuose Namuose surengtame 
(Tautinės Si-gos valdybos pri
statyme) baliuje buvo paskelbę 
ta, kad generaliniu garbės kon
sulu paskirtas inž. Vytautas Če
kanauskas — jam buvo sukel
ia entuziastingos “standing ova-: 
tipu” ir sudainuota griausmin
gas valio! Esu tikras, kad to
kiu pat entuziazmu inž. Vyt. 
Čekanausko paskyrimas gen. 
konsulu bus sutiktas visur ir

tų. dirbau aukšĮ 
kaip inžinierius^ 
sanhiiio'garsfyfi

“ Hughes Aircraft ’Čę.-
■ Visa inž. Vyt. Čekanausko šei

ma yra lietuviška nuo seniausio 
(jo paties) iki jauniausio: žmo
na Janina čia • Kalifornijoje 
yra viena . labiausiai mėgiamų 
solisčių,-labai; dažnai girdima 
lietuviškuose koncertuose; trys 
dukros”^—T Daiva. 14 'mėtų,, Rita 
-r-, 13 in Vida — 11 metų laiikb 
lituanistinę mokyklą ir uoliai 
dalyvauji “jaunimo' veikloje.“ 
Daiva,'kaip jaunimo ansamblio 

* dalyvė, šiemet su “Spindulio’’ 
išvyka buvo Europoje. • >

.Inž. Vyt; Čekanauskas čia, 
Los Angeles, yra labai aktyvus 
lietuviškoje veikloje, paminint 
jau vien tai, kad šiomis dieno
mis sueina dešimt metų kai jis 
pirmininkauja Amerikos Lietu
vių Tarybos Los Angeles sky
riui. Tai savaime yra puiki jo 
veiklos ir tolerancijos kitų pa
žiūroms atestatą j a. Jįis be to 
nesenai įsijungė į Tautinės S-gos 
narių eiles ir Į Los Angeles per
kėlus Tautinės S-gos Centro 
V-bą — jis buvo pakviestas jos 
sudėtim Be to, jis dalyvauja, 
įvairiose pareigose, visoje eilėje 
kitų lietuviškų organizacijų. 
Jis taip pat yra aktyvus ir ame
rikiečių veikloje: respublikonų 
partijoje’yra etninių grupių ko 
miteto narys, švenčiant Ameri
kos 200 metų nepriklausomy
bės sukaktį (“Bisentenmal”) jis 
buvo Los Angeles miesto komi
teto (ruošusio tą minėjimą) et
ninių gnųjių (pirmininku. Jis, 
kaip Korėjos karo (kuriame bu
vo sužeistas) dalyvis, yra vieno 
Amerikos Legidno Posto vice- 
komanderis. Be to, — jis da
lyvauja visoje eilėje kitų ame
rikiečių organizacijų.

InŽ? Vytautas Čekanauskas 
per daug metų veikdamas lie-

benTiš toto," kai kuriais atvejais 
turėjo progos, kad ir- tik labai 
paviršutiniškai žvilgterėti Į ^ar-: 
bės konsulo “dienotvarkę”: dr. 
J. .Bielskiui jan gerokai susenus 
ir nevisada galint •' ar suspėjąnt 
lankytis ten kur, kaip konsu
las, būdavo kviestas — jisr pa
prašydavo inž. Vyt.'Čekanaus
ką jį, dr. J. Bielski, konsulo pa
reigose atstovauti. Dėl to, kai 
dabar inž.- Vyk Čekanauskas jau 
savo vardu ir titulu, kaip Lie
tuvos gen. garbės konsulas, 
Įžengs Į diplomątinę-konsulari- 
nę areną, ten jau ras bent ke
lis pažįstamus, svetimų valsty
bių konsulus, iš ankstesnių su
sitikimu.

Sveikinant inž. Vytautą Če
kanauską su naujomis.pareigo
mis, reikia sveikinti ir patį nau
jo konsulo paskyrimo faktą, ku 
ris pradžiugino ne tik inž. Vyt. 
Čekanauską, jo gerbėjus ir vie
tinę lietuviškąją visuomenę — 
bet viso pasaulio lietuvius ir 
ypačiai okupuotos Lietuvos lie
tuvius, nes tas paskyrimo fak
tas parodė, kad Lietuva dar nė
ra ‘nurašyta” kaip kai kas tai 
yra skelbęs. VI. Bakūnas

žiniomis iš Tel šiomis 
dienomis Izraelis įsteigia dri 
naujas žydų kolonijas savo 
okupuotoje Jordano upės kai
rioje pusuje, nepaisant, kad 

-prezidentas Carteris perspėjo, 
jog steigimas gyvenvietės ne 
savo žemėje laikomas ne
legalu. Izraelis pasisakė iki 
šių metu pabaigos savo oku- 
puotoj Jordano tertorijoj pa- 
statvsias šešias tokias koloni
jas.

Kankinimai Čilės valstybėje 
ir pagrindinių žmogaus teisių 
trempimas yra pasidaręs “in- 
stitucionalinė. sistema”, kaip 
tai: suimtųjų kankinimai, sau 
vališki areštai,, bauginimai ir 
žodžio, susirinkimų laisvės 
atėmimas.

Amerikos Hydų Kongresas 
savo apmokėtame New York 
Times atsišaukime skatina vai 
stybęs nutraukti visokį oru su 
sisiekimą su _ tais kraštais* ku.

■riė^priima pas Šive oro 
fus su pagrobtais žmonėmis. 
.Tarpe siūlomtĮ boikotuoti - kra
pštų pirmoje eilėje yra Libija, 
Uganda ir Nigerija/ - • r :-

Policija suėmė 17 iraniečių
Chicagoš policija suėmė 17 

. studentu iraniečiu, kurie ardė 
tvarką miesto centre, prie YM
CA centro, esančio 211 Wabash' 
gatvėje. Irano studentai nepa
tenkinti dabartiniu šachu, bet 
jie nedrįsta vesti kovos pačiame 
Irane prieš šacho sauvalę. Studen 
tai sako, kad Irano policija sten 
giasi paveikti studentus Ameri
koje. Jie verčia studentus vykti 
į Washingtona pasitikti šachą, 
kai jis valstybės reikalais ats
krenda į Ameriką. Studentai no
ri, kad Irano policija Amerikoje 
jiems nieko neįsakinėtų.

šiltas, rudeninis
Saulė teka 7:19, leidžiiii 5:49

Prezidentas Fordas 
buvo Chicagoje

CHICAGA, III. — Praeitą pen 
ktadienį buvęs prezidentas Ge
rald Fordas buvo sustojęs Chi
cagoje ir Conrad Hilton hotelyje 
susirinkusiems Kriminalinės ko
misijos nariams pasakė trum
pą, bet esminę kalbą. Jis norė
tų, kad Amerikos teismai grei
čiau spręstų nusikaltėlių bylas 
ir skirtų jiems didesnes baus
mes. Komisijos posėdyje buvęs 
prezidentas susitiko- su Chica- 
gos metu Bilandeku ir Chicagos 
arkivyskupu kardinolu John Co 
dy.

— Gen. Lemnitzer, byvęs vy
riausias JAV karo jėgų vadas, 
ir adm. John McCain pasisakė 
prieš liaują Panamos kanalo su
tartį.

Moteris vadovauja 
vokiečių teroristams

BONA, Vokietija. — Vokie
tijos policija nustatė, kad ne 
AndreasBaader, ne Gudrunc Ens 
lies vadovauja vokiečių teroris
tų grupei, bet jauna universite
tą lankiusi ir literatūrą bei psi
chologiją studijavusi ir vykusiai 
iki šio meto besislapstanti 27 
metų Frederika Krabe. Policijai 
pavyko suimti josios 31 metų 
amžiaus seserį Galiną Elizę. Fre 
deriką davinėjo teroristams įsa
kymus “Liza Riza” vardu. Ji ir, 
Baaderiui Įsakinėjo, ką jis turi 
daryti ir kaip elgtis. Pirma tero 
ristams vadovavo Ulrike Mein- 
hofer, bet kai ji pateko į kalė
jimą, tai teroro veiksmų vado
vybė perėjo į Lizos rankas. Vo
kiečių policija žinojo, kad Baa- 
deris įsakinėjo teroristams, bet 
tikslesnių žinių patyrę, kai jai 
pavyko suimti įtakingiausios te- 
roristės seserį ir ją gerokai ap
klausinėti. Panelė Krabe yra gy 
venusi su keliais vyrais, bet jai 
vyrai nesvarbus. Ji yra pasiry
žusi sugriauti dabartinę sant
varką. Ji atrodo paprasta mote
riškė ir moka gerai vaidinti ne
kaltai.

JAM BUS TAIKOMA PATI ŽIAURIAUSIOJI BAUSMĖ
Prašė leisti jam išvykti į Izraelį, bet 
sovietu valdžia uždraudė išvažiuot!

MASKVA, Rusija. Aficiali sovietų žinių agentūra Tass pas
kelbė kad disidentas Anatolijus .Ščaranskis yra Sovietų Sąjungos 
Išdavikas ir jam bus taikomos pačios žiauriausios sovietų Įsta
tymo bausmės. Joks sovietų teismas ščaranskio dar neteisė, bet 
sovietų žinių agentūra visiems sovietų laikraščiams ir užsienie
čiams jau skelbia, kad ščaranskis yra krašto išdavikas.

Vokiečiams neduoda 
' ramybės teroristai

BONA, Vokietija. — Aiškiai 
nustatyta, kad Andreas Baader 
nusižudė mažu japonišku revol- 

i veriu, kuris Į kalėjimą buvo Įneš

Inž;< Vytautas Čekanauskas, Lietuvos garbės konsulas Kalifomlioje,. 
Los Angeles mieste. Iki šio meto/inž. Čekanauskas buvo Los Angeles 
Amerikos Lietuviu Tarybos pirmininkas. Paveiksle matome inž. Vr 
Čekanauske, kalbantį ALTo konferencijos atstovams. Skaitykite jo 

• pasikalbėjimą su žurnalistu VI. Bakūnu. .■JUNGTINĖS TAUTOS PASMERKĖ ŽYDŲ : KAIMŲ STEIGIMĄ ARABŲ ŽEMĖSE
Iš 132 posėdyje buvusių atstovų, balsavo 

prieš tiktai vienas Izraelio atstovas
NEW YORK, N. Y. Praeitą penktadienį Jungtinių Tautų 

seimas, apsvarstęs Egipto pasiūlytą rezoliuciją, pasmerkė Izrae
lį, steigiantį žydų kolonijas Jordanijos ir Egipto teritorijose. Egip 
tiečių paruoštą rezoliucija sako, kad tokių kolonijų steigimas 
kenkia Artimųjų Rytų taikai. Izraelio vyriausybė prieš porą 
mėnesių paskelbė, kad Izraelio", jaunimas steigia kelias izraelitų 
kolonijas biblinėse Izraelio žemėse. Visi suprato, kad Izraelio ko
lonistai steigs kolonijas buvusioje Jordanijos teritorijoje. Žydai
kalbėjo apie samariečių šaką, prieš du tūkstančius metų atskel-. .padavė Amerikos spaudai kelis 
tą nuo kitų Izraelio šakų ir ramiai gyvenančią dabartinėje Soma- 
rijoje. . s . ? • ? ; >, -ii jMH

Ščaranskis gimė Rusijoje prieš 
29 metus. Jis mokės ir baigė 
aukštuosius mokslus. Tuojau po 
Helsinkio akto apsirašymo, šča
ranskis kartu su kitais sovietų 
mokslininkais reikalavo, kad 

Helsinkyje paskelbtos pagrindi
nės žmogaus laisvės batų taiko
mos ir Sovietų Sąj'ungoje. šča- tas dalimis ir pačiame kalėjime 
ranskis buvo žinomas Maskvos sumontuotas. Panašų revolverį 
disidentų tarpe, jis susitikdavo turėjo ir S. Raspe. Liudininkai 
su užsienio žurnalistais ir daly-, tykina,, kad Baader anksčiau 
vavo Maskvos disidentų susirin- 'yra sakęs, jog jis nusižudysiąs, 
kūnuose, šių metų pa vasarą- jis jeigu ši kartą jam nepavyks iš
buvo suimtas, kai ėjo iš disi- eiti iš kalėjimo. Jis buvo supla- 
dentų susirinkimo privačiame navęs pagrobti Koelno parlamen 
bute. to atstovą, kai šis rengėsi su

-- 1 juo pasimatyti. Jis norėjo pa-
; Be to, .Ščaranįds paprašė sg 

=yietų valdžią tJ»jo su juo -pastrnątyti-. Baa-
į IzraelIj Sovietų valdžia, jau is- jer atvejais.kvietę vokie-
lėido didoką-Rusijos.;žydw skai- . atstovus: atvykti į
čių;- iščarailskis • manė; ■ kąd įąm. kalėjimą ,ir: .pasikąlbėtį su juo. 
taip.’pat bus leista, išvykti uz^ię- teroristai ir.jiems prita-
nin,..bet sovietų valžia jo neis-, 
leido. JĮ suėmė. Andropovo^ vado
vaujami jauni čekįstąi,- Pradžio
je- jis buvo nugabentas į Lefortb 
kalėjimą, o vėliau išvežtas į ki
tas kalinimo ir tardymo. vietas.

Atrodo, kad ščaranskis susi
tikdavo su Amerikos .žurnalistu 
George Krimsky. Galimas daik
tas, kad jis suteikė Krimskiui ži
nių apie disidentų judėjimą So
vietų Sąjungoje. Yra pagrindo 
manyti, kad policija sekė Šča
ranskio veiklą ir susitikimus su 
užsienio žurnalistais. Laikrašti
ninkas Krimsky buvo Associated 
Press skyriaus viršininkas. Jis

Samariečiai jau kalbėjo arabų jsakė 131 tauta, o už jų steigimą 
kalba, bet je laikėsi senos Izrae- pasisakė tiktai Izraelio atstovas.
lio tikybos, kuri šiandien yra iz- 
raeliškesnė, negu dabartinė Iz
raelio tikyba. Samariečiai visą 
laiką gyveno pagal biblijos nuro 
dymus ir tvarką. Samarietės te
kėjo tiktai už samariečių. Jeigu 
nerasdavo tinkamo berniuko, tai 
likdavo senmergėmis, bet nete
kėdavo už arabų.

Visi pasmerkė kolonijų steigimą ]

Dėl siu kolonijų Jungtinėse 
Tautose ėjo gana gyvi debatai. 
Didelė atstovų dauguma pasmer 
kė Menahim Beginu ir Izraelio 
generolų kolonizacinę politiką. 
Prieš kolonijų steigimą buvusio
se arabų žemėse pasisakė Ame
rikos prezidentas Carter, prieš 
jas kalbėjo ir JAV atstovas prie 
Jungtinių Tautų. Patys izraeli
tai pajuto, kalonijų steigimui 
niekas nepritars. Izraelio minis
tras Moišė Dajanas pats prane
šė Izraeliui, kad nesteigtų. Ko- 
lonių steigimo negalėjo įtiki
nančiai pateisinti ir Izraelio at
stovas. Balsavimo metu prieš 
Izraelio kolonijų steigimą pasi-

Griežtai baus sukčius, 
skriaudžiant senelius 

WASHINGTON. — Kongre
sas nutarė Įstatymų keliu 
gti Įvairiems sukčiams, 
rie skriaudžia sveikatos 
boję esančius senelius.

Kaip pavyzdys globos
] švaistymo nurodomas faktas, 
j kaip trys sveikatos departa
mento aukštesni valdininkai 
susikombinavo atostogas Eu 
ropoję — Londone, Koelnc, 
Frankfurte ir Romoje? kiek
vienas patiekdamas .55.900 są
skaitas kelionės išlaidų.

Tos trijulės ekskursijai tik
slu pasirinko Sveikatos depar 
tainento direktorius Joseph Ca 
lifano kelionę Į Europą atei
nantį gruodžio mėnesį. Minė
toji trio ekskursija buvusi rei- 
kalnga savo bosui paruošti ke 
lionę.

smo 
kū
gi o-

lėšų

reportažus apie disidentų pa
grindines idėjas ir rūpesčius. 
Krimskis buvo suimtas kelias die 
nas tardytas, o vėliau jis išsiųs
tas iš Sovietų Sąjungos. Tai bu
vo pirmas Amerikos žurnalistas, 
išsiųstas iš Rusijos po Helsinkio 
aktų.

Praeitą pavasarį, birželio mė
nesį, Valstybės Departamentas 
kreipėsi į sovietų užsienio mi
nisteriją, prašydamas išleisti Į 
užsienį Anatolijų ščaranskį. 

Krimskis išvažiavo iš Rusijos, o 
ščaranskis buvo paliktas Andro 
povo čekistų kalėjime, Amerikie 
čiai norėjo padėti ščaranskiui 
išvažiuoti į užsienį.

Amerikos atstovas Belgrade 
iškėlė ščaranskio klausimą. Jis 
nurodė aplinkybes, kuriomis bu
vo be jokio pagrindo išsiųstas 
žurnalistas. Krimskio išsiunti
mas buvo paskaitytas Helsin
kio aktų' laužymu.

Sovietų valdžia, atsakydama 
T netikėtą amerikiečių kaltinimą, 
paruoštą Belgrado konferencijo
je, pasiskubino paskelbti šča- 
ranskį išdaviku, nors jam dar

liautieji, .tvirtina, ka<Į, Baader 
buvo nužudytas. Sužeista mote
riškė-tvirtiną^kad nęji pati su
sižeidusi, .bet kažkas Įėjęs Į vie
nutę ir ją sužeidęs. Ji tvirtina, 
kad Cudrune Ensslies pati pasi
korė.

Vokiečiai visą laiką sekė radi
jo pranešimus iš Somalijoje sto
vėjusio lėktuvo Vokietijos tero
ristams. Įsakymai ateidavo iš 
Irako, kur speciąli stotis iš anks 
to sutarta banga perdarinėje te
roristams pranešimus. Vokiečių 
vyriausybė žino, kad vokiečiai 
teroristai glaudžiai bendradar
biavo su palestiniečiais ir maža 
politine arabų grupele. Tie pa
tys teroristai palaikė ryšius su 
Japonijos teroristais, pagrobu
siais du lėktuvus. Visur teroris
tai save'skaito “raudonosios ar
mijos kariais”. Jie tvirtina, kad 
nieko bendro neturi su sovietų 
Rusija, bet ryšių palaikymas 
rodo, kad siūlai per Iraką gali 
vesti tiesiai į Maskvą.

JAV medicinos mokyklos 
nenori būt priklausomos 
Illnois universitetas ir Chi- 

cagos universitetas nutarė ne- 
priini’i milijonus dolerių fe- 
dor.ūinės valdžios skiriamų me 
dicinos mokykloms; esą ver
čiau išsižadėti milijonų .negu 
priimti valdžios statomas są
lygas.

— Olandijos policija gavo Įsa 
kymą iš teroristų, bet jų neklau 
so - Policija nesitaria su teroris
tais/* <

— Olandai neleis vokiečiams 
teroristams sauvaliauti Olandi
joj.

daviku. Toks sprendimas Mask
vai buvo reikalingas Helsinkio 
aktų laužymui pateisinti. Kaip 

ranskį išdaviku, nors jam aar. Belgrade, ^ąip Maskvoje visi la- 
nesuruoštas teismas, nepaskelb-į bai atidžiai apka, sovietų vai
tas to teismo sprendimas, bet so Jdžia darys su kitais suimtais di- 
vietų spšttda jį jąu paskelbė iš-^sideritais.



JObTAS ŠEŠTOKAS

KANARĖLĖS
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Kanarų salos yra Atlanto van ris reikalingas ne tik Švarai pa- 
denyne, prie šiaurės vakarų Af- laikyti, bet ir kanarėlėms lesti; 
rikos krantų, šių vietų klimatas laktelės medinės, iki 1,5 cm 
Šiltas, sausas, čia nebūna žie- storio. Kadangi kanarėlės mėgs- 
mos ir didelių kąršėių, todėl klęs ta maudytis, dėl to {ruošiamos 
tėte Riesti vešli tropikų ir sub- maudyklės ir girdyklėlės. To- 
tropikų augmedija; ananasai, 
bananai, vynuogės, granatai. Net 
rūksta šičia ir varpinių bei alie
jinių ąvga’ų, kurių sėklomis min 
11 lai kir.ės kanarėlės.

Kanarų salas 1478 m. užkaria 
vo ispansi. Parsivežę kanarėlių 
tėvynėn, pradėjo jas veisti nar
veliuose ir pardavinėti po kitas 
valstybes. Ispanai nepardavinė 
davo tik patelių, nes norėjo sa
vo rankose išlaikyti šio verslo 
monopolį. Kartą ispanų laivas, 
vežęs kanarėles, ėmė ir sudužo 
prie Italijos krantų. Dalis kana
rėlių, daugiausia patelių, liko 
gyvų. Tuo pasinaudojo italai ir 
pradėjo veisti jas savo krašte, 
išveždami į užsieni ne tik pati
nėlių, bet ir patelių, šitaip kana
rėlės paplito visame pasaulyje.

Per kelis šimtmečius mėgėjai 
išvedė daugybę kanarėlių veis
lių! Jos viena nuo kitos skiriasi 
kūno proporcijomis, plunksno
mis, jų spalva. Selekcija palietė 
net ■ kanarėlių giesmelių stilių. 
Sukultūrintos kanarėlės išmoks 
ta pamėgdžioti varpelio skambe 
si,’ zylės, kikilio, startos ir lak
štingalos balsus. Selekcijos ir 
kryžminimo keliais galima išves 
ti naujų ir naujų veislių.

Įrenginiai ir priežiūra

Vokiečių mokslininkas H. Dos 
tas (H. Dost) domėjosi paukš-1 
čiais, pats augino kanarėles. Jis 
savo kanarėlėms rado tinkamiau
sią narvelio variantą: matme
nys — 40X30X30 cm; virbalai. 
— kas 1—1,5 cm; narvelio dug
nas skardinis, ištraukiamas; ja 
me pripilta rupaus smėlio, ku-

L ’•*
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LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

Karvės sode

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Taisius 

(Tęsinys)

Vidaus Reikalų ministeris ir kiekvienas rinkikas 
gali paduoti Vyriausiajai Rinkimų Komisijai skundą 
dėl balsavimo. ■- .

Vyriausioji Rinkimų Komisija, iš paduotų skundų 
radusi, kad balsavimas buvo veikiamas papirkimo, prie
vartos, prigavimo ar kitų nusikalstamų darbų, arba, 
kad jis ėjo nesilaikant šio įstatymo, jei tas veikimas ar ne
silaikymas buyo toks, jog galėjo nulemti balsavimo re
zultatus — panaikina ^balsavimą apygardoje.

Vyriausios Rinkimų Komisijos nutarimas dėl pa
duotų skundų neskundžiamas.

I

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)M. ŠILEIKIS
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žydrynės

(Bus daugiau)

(Bus dauginu). .j vėlių ar pertvarėlės • tarpelius.
* J.,ri-.tv-. A -.4.Patinėlis dažnai čiulba. Ant pa

EZlL'L

FTGHT NEAPT DISEASf

G»VS H£ART FUND-

salotų ir kopūstų lapų, o žiemą 
— rapso želmenų. Kad netrūk
tų mineralinių medžiagų, reikia 
duoti sutrintų kiaušinio lukštų • . < •* .

skelbia

naujienos, CHICAGO t, H.U— Monday, October 31; BIT ‘

nariensis) nesunku pačiam 
siauginti.

Spalvotos kanarėlės 
. ■? \»ir jų maitinimas

Kanarėlių augintojai kelis šįm 
tmečius stengėsi išvemti naujų 
spalvotų kanarėlių veislių..®, Šęį

Veisimas
Gerai prižiūrimos 

5 veistis pradeda kovo

lekcija pavyko, kai buvo atsiž-utelės pilvo atsiranda plikų vietų, 
velgta į mutacijos dėsnius. į ji pradeda taisyti lizdelį (tam

Paukščių spalva, riklauso nuo gali užtrukti net apie 10 dienų). 
pigmentų. Juodos ir tamsiai ru- Dabar pats laikas Įleisti patinė-

Einąs Ministerįo Pirmininko Pareigas

balsavi- •

merica

V

Savings Plan at work, a little is set aside from each'

kius narvelius reikėtų turėti 
kiekvienam kanarėlių savininkui. 
Minėtuosius įrengimus geriau
siai yra įtaisyti narvelio išorė
je. Tuo būdu ne tik maistas ir 
vanduo nebus užteršiamas kana 
rėlių atmatomis, bet ir pats nar
velis bus erdvesnis. Be to, nar
velio šonuose turi būti dvejos 
durelės — 10X10,5 cm.

Maitinimas

Blogai maitinamos kanarėlės 
pasidaro ligūstos, nustoja čiul
bėti, praranda puošnias spalvas, 
nesidaugina.

Doc. R. Kazlauskas siūlo pa
gaminti sėklų mišinį, kurio po 
vieną dalį sudaro rapsas, avižų 
kruopos, kanarėlių avižėlės ir 
trintos saulėgrąžos, po pusę da
lies — salotų sėklos ir kanapės, 
po ketvirtadalį — sėmenys. Suda 
rant kitus mišinius, būtent, iš 
sorų, čiumizos, gysločio, ’ kiaul- 
.pienių, balandų, kiečių, reikia 
žiūrėti, kad į juos nepatektų 
daug aliejinių augalų sėklų, ypač 
kanapių (nuo,jų kanarėlės gali 
apakti). Patartina kanapių sėk
las. išvirti ir išdžiovinti. Grūdų 
mišiniu kanarėlės maitinamos 
tris kartus per dieną. Dienos nor
ma kanarėlei— 2 arbatiniai šau 
kšteliai mišinio.

Atsargiai retkarčiais būtų ne
blogai duoti mielių. Jas reikėtų 
taip paruošti: mieles su sviestu 
kaitinti keptuvėje, kol užverda.' 
Atšaldytas toks “patiekalas” la 
bai panašus Į paštetą. Kad net
rūktų vitaminų, duotina obuo
lių, žliūgių, kiaulpienių, špinatų,

iberation’s woman.

ar moliuskų kiautelių. Geras dos plunksnos turį pigmentą eu- j lį. Patelė nesuks lizdo tol, kol 
maistas — virtas vištos kiauši- melaniną, šviesiai rudos, gelsvos I narvelyje nebus reikalingų me- 
nis, susmulkintas ir sumaišytas feomelaniną. Raudonų ir gel’džiagų: sukarpytų — 2 cm plu
šu džiūvėsiais (1:3). J. Miliūno tonų plunksnų spalvą nulemia Ii- čio medvilninių, flanelinių skudu 
nuomone,-svarbiausią kanarėlių poromai. Lipochromų paukščio rėlių, sukarpytų siūlų ar sausų, 
maistą — rapsą ir vadinamąsias kūne atsiranda iš kardfino. Tai minkštų samanų, 
kanarėlių avižėles (phalaris ca-Į nustatyta, kai geltonosios kana- 

už-relės buvo lesinamos karotino 
neturinčiu maistu.: Nusišėrusios 

Į šios kanarėlės nebeataugino gel 
' tonųjų. plunksnų^ liko baltos. 0 
kaišios baltosios; kanarėlės vėl 
buvo pradėtos lesinti karotino 
turinčiu maistu, po kito šėrimo 
-si jos vėl atsiąugino geltonąsias 
plunksnas./Norint, kad geltono^ 
•sios ir raudonosios kanarėlės ne 
Įišbluktų, derėtų joms duųti pa
rkankamai karotini). Jo daug yra 
^ žalumynuose, > šakniavaisiuose, 
jjypač morkose. - ; '7 -
|s Vasarą reikia duoti' jau" ■įšvat 
dintū ’ žalumynų. Rapso galima 

, turėti'kiaurus metus. Jis žiemą 
sėtinas į mažą dėžutę ar į kokį 

; indeli. Sužėlęs rapsas įdedamas 
lį narvelį. Apipuolusios kana- 
j relės kaip mat nuskabys visus 
} želmenis. Būna ir taip, kad kana 
{relės organizmas''nepajėgia Įsi 
savinti karotino. Toks paukštis 
būna visiškai baltas, ir šis savu 
mas yra paveldimas.’Balto paukš 
čio plunksnos neturi pigmentų. 
Bespalvėje plunksnų substanci
joje yra daug mikroskopinio dy
džio tarpelių. Dėl- viduje esan
čio oro raginės substancijos pa
viršius šviesos spirtdūlius atspin 
di vienodai visomis kryptimis. 
Susidaro baltos spalvos Įspūdis. 
Tai yra toks pat fizikos reiški
nys, dėl kurio sniegas ir puto
jantis vanduo atrodo baltas nors 
pats vanduo yrą bespalvis.

Žydrią plunksnų . spalvą sąly
goja kiek kitoks reiškinys. Žyd 
riosiose plunksnose yra pigmen
tų ęumelaninų, tačiau jie nuklo į Būna ir taip, kad tėvai pra- 
ti storu, pro pripildytu ląstelių j deda palikusius lizdą jauniklius 
sluoksniu. Tokią plunksnų spal j pešioti, šiuo atveju atskririama 
vą sukuria dangaus 
efektas.

Po 6—10 dienų nuo pirmojo 
apvaisinimo patelė padeda pir
mąjį kiaušinį. Viena kanarėlė 
sudeda, 5 — kartais 7 kiaušinė 
liūs. Jauniklės deda mažiau. Bū
na, kad kanarėlės deda kiauši
nius kas antrą dieną. Kai pate
lė padeda kiaušinį, jį reikia paim 
ti ir jo vieton padėti medinį. 
Taip daroma ir su kitais. Jei 
■kiaušinėliai’ nebus išimami, tai 
jaunikliai išsiris skirtingu lai- 
k.ur ir paaugę vyresnieji gali nūs 
tėlbti jaunesniuosius. Kai susi
trenka 3—4. kiaušinėliai, .reikia1 
juos vėl grąžinti' į lizdą. Geriau- 

Į sia tai padaryti Vakare. Peri pate 
lė, tik retkarčiais ją pavaduoja 
patinėlis.’ Jaunikliai išsirita po 
dviejų savaičių, ir netrukkus mo 
tina pradeda juos maitinti. Da
bar reikia duoti kietai virto viš 
tos kiaušinio. Susmulkintą, jį 
galima maišyti su džiūvėsiais. 
Dažniausiai patinėlis maitina pa 
telę. o ši — jauniklius. Pirmą 
savaitę patelė jauniklius šildo. 
Po 18—20 parų jaunikliai palie
ka lizdą. Tokio amžiaus patinė
liai jau bando čiulbėti, tiesa, jų 
“giesmelė” dar netobula. Pate
lės šitokios savybės neturi. Dėl 
to galima lengvai atskirti patine 
liūs nuo patelių.

23—-30 parų jaunikliai prade
da savarankiškai lesti. Pats laį 
kaą atskirti juos nuo tėvų. Pa
telės sųlejstinoą kartu į vieną 
narvelį, o patinėliai — į atski
rus, erdvesnius. Jaunikliams rei 
kia duoti daug kalkinių medžia
gų.

N epadavus, skundų arba Vyriausiajai Rinkimų Ko
misijai balsavimo dėl skundų nepanaikinus, Vyriausioji 
Rinkimų Komisija skelbia Vyriausybės Žiniose išrinktų 
liaudies atstovų sąrašą.
via.’ ijastt " • v

Vyriausiajai Rinkimų Komisijai balsavimą, apy- ‘ 
gardoje panaikinus, balsuojama iš naujo. •; *

Balsuojamas tas pats kandidatų sąrašas.

Balsuojama ne vėliau kaip antrą dieną po 

panaikinimo. ■ ’:

Pakartotiną balsuojamąją dieną - skiria .ię
Vyriausioji Rinkimų Komisija. •

VL SEIMO KADENCIJA IR SUŠAUKIMAS

Seimo kadenėija ^prasidędaL nuo •• >dienos;^kuri-i pas
kirta seimui susirinkti’piĮ^djo’^sedžidz'^^1’ '

Seimo pitono jo ’ posėdžio I laiką i-jpLiriėtą cskiriąi iif(-pu-; 
sėdį šaukia ‘Resptthfikos ’̂Pr^^^^W.J15120^

Pirmą;. Seimo 4Ri?ėdį jau^aro Respublikos. Trezi-t

Atidarius Sein$ pfiB® ipošėSį,
kas kviečia-išTiaudies;. afctovif’l^4ai&firSfei^:T^ę

• emiooisiafcq ąj siią aimoioiiahsū-st irtst a»Art‘ 
ziųiumą. ži»fr'mon&

atstovai,4mttu;vienas’Ttvi^ama^piiliiiiiinkti.-fr -j“’^^
Laikinasis Seimo prezidiumas eina savo pareigas li'l 

gi išrenkant %ėimį-pi&ninką ir kitu? pi^z^diū&o ' na-f 

rius- • . . / ■ ’ ' < «

-VU. LIAUDIES ATSJQVU 
įstČJIMA^’ M 51

; >50.
Liaudies atstovas nustoja buvęs tautos atstovu, kaii. 

netenka teisės būti renkamas tautos atstovu, arba atsi
sako būti tautos atsifyjviž, arba miršta.

” 5L ' " /. • -

Ąr liaudies atstovas, yra sustojęs būti liaudies atsto
vu, Svarsto ir sprendžia Vyriausioji Rinkimų Komisija. 
Tatai ji ima svarstyti Seimo pirmininko? ąrbą Vyriausio 
Tribunolo prokuroro pranešimu.

Savo nutarimą Vyriausioji Rinkįmų Kornišiįa šfcel-‘ 
Vyriausybės žiniose.

Vyriausios Rinkimų Komisijos nutarimas' neskun
džiamas. .a zi -

MicDy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into hatdo 

OUting the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons,' 

Mled by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

stock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a

So buy United States Savings Bonds.

Today, when it’s time to taka 
Axk in their country, Americans 
bur U.S Savings Bonds.

RwIBorA pw r> mimW
of 5 years the fintyearlLcx.stolen oc deerrwe

kanarėlės 
viduryje.

Iki to laiko patinėliai ir patelės 
laikytini atskirai. Nedera poruo 
ti to paties lizdo paukščiu, todėl 
beveik privalu būtų pasikeisti 
porelėmis su kitais kanarėlių au 
gintojais. Poruotis parinktini ne 
nupenėti partneriai, ne senesni 
Raip trejų metų, žinoma, kiek
vienas atkreips dėmesį į spal
vingą paukštelio apdarą, skam
bų patinėlio halsą...

•i Kovo pradžioje patinėlio ir 
patelės narveliai sustaiytini ar
ti vienas kito arl>a paukščiai su 
leistini j vieną narvą, perskiriant 
šakahukų . pertva^aAFp?; kurio 
laiko paukščiai pradeda maitin
ti vienas kitą pro suglaustų nar-

juos pertvara, pro kurią jie ga
lės jauniklius tik maitinti. Pa
telė jauniklius maitina 10—12 
dienų. Po to ji taikosi antrą kar
tą perėti, o vaikais ima rūpin
tis patinėlis (patelė jam tik pa
deda). Pastebėjus, kad patelė 
geidžia antrą kartą perėti, į nar 
vą paprastai įdedamas antras 
narvelis su lizdaviete, įkišama 
reikalingos krauti lizdui medžia
gos, o senas lizdelis sudegina
mas.

Reikia pridurti, kad nereko
menduotina vieną patinėlį suleis 
ti su dviem ir daugiau patelė
mis. *

Kiekvienas liaudies atstovas gali būti atšauktas sa
vo rinkikų iš Seimo dėl netinkamumo darbui arba dėl 
nėjimo liaudies atstovo pareigų.

VIII BAIGIAMIEJI NUQSTATAI
-o I '

Seimo rinkimų įstatymas (V, ž. Nr. 98, eiL 793, eil. 
Nr. 98, eil. 794, Nr. 109, eil. 852, Nr. 111, eit 871, Nr. 219, > 
eil. 1436, Nr. 219, efl. 1437, Nr. 467, eil. 3278, Nr. 493, eil. 
3442 ir N r. 533, eil. 3704) panaikinamas.

I

Šis įstatymai veikia puo jo paskelbimo dienos.
. 1. PALECKIS- ‘X

Einąs Respublikos Prezidento Pareigas



Pasaulinė brolija

ar tai būta iš

Pasaūlinė dilema

Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar okupantu vadinama Lenino prospektu

Amerika, būk pasiruošusi

PERSONALITY LODGE
6649 S. Archer Ave

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

Teroristai pradeda įsitikinti, 
kąd terorismas jiems apsimoka,

Pis mus taupomi jūsų pinigai at-' 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su-, 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

6:30 valandą vakaro
Vakariene ir gėrimai 15.00 dol

Augantis teroro incidentų skai 
Čius visame pasaulyje, dramatiš
kai pastūmėjo priešakiu oficia
liosios ir viešosios opinijos rū
pesčius. Ypač paminėtini yra se
kantys, pasaulinės reikšmės įvy
kiai :

Taupykite dabar. •
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

gunai.

FBI apskaičiuoja, kad Ameri

Nors kai kuriems kraštams
— kaip IVA ir Didžiajai iBr- 

tanijai dar didelio terorizmo pa
vojaus ir nėra, bet žinovai sa
ko, kad tos dienos jau eina prie 
pabaigos.

— Vienok, Terorizmas prade
da darytis vienu iš didžiausių

praėję tam tikrą treneruotę ir 
yra tampriausiame sąryšyje su 
KGB. Nėra abejonės, ka KGB 
yra tas atstumus kontrolės cent
ras.

puolimu Entebbą oro stotį.

* Trijų dienų tarpkontinenti- 
nis TWA iš New Yorko į Čika
gą pagrobimas, padarytas pen- 
žių Kroatų nacionalistų 1970 m. 
rugpiučio m., reikalaujant pas
kelbti jų astuonių puslapių ko
munikatą — paskelbti nepriklau 
somą Kroatiją.

NAUJUMO*, CHICAGO », ILL,— Monday, October 31, 1977

Amerikos policijos pareigūnai 
yra pasiruošę visokioms gali
mybėms. ■

Teroristų galerija 
; .. 31 ' ' — ‘Ji j - - ■ .

Apskaičiuota, kad yra kas tai 
tarp 50 ir 100 teroristinių gru
pių pasaulyje, kurių taktikoje 
pirmiausiai yra siekiai nekaltus 
žmones nužudyti, kai yra reika
las jiems savo tikslus atsiekti. 
Motyvai jų yra gana Įvairūs. 
Kai kurios grupės siekiasi prie
monių esamoms politinėms vai 
džių sistemoms pakeisti — tai 
revoliuciniai kėslai. Kitos yra' 
anarkistinės, kurių tikslas su
naikinti esamą santvarką ir, pa
galiau, separatistai, pasiryžę siek' 
ti savo valstybėse autonomijos.' 
Dar pridėjus prie tų skaičių, tuos, i 
kurie nepriklauso jokiai grupei,- 
susidarys tikra galerija, šių pas
tarųjų motyvai yra daugiau ar 
mažiau asmeniniai, turintys kers

t * “Juodojo Rugsėjo” organi- 
zacijos skerdynės Munchene, Va 
karų Vokietijoje, 1972 m. rugsė
jo mėnesį, kada buvo išžudyta 
.11 Izraelio Olympijados atletų.

i * Japonijos “Raudonosios Ar- 
■mijos” teroristų puolimas ant 
Lod tarptautinės Izraelio kelei
vių oro stoties 1972 m. gegužės 
m., kada 28 keleiviai neteko gy
vybės ir buvo 78 sužeistų.

* Palestiniečių teroro koman
dos Romo stoties užpuolimas 
1973 m. gruodžio m. Kada buvo 
išsprogdintas Pan Am orlaivis 
ir. Lufthansa nulakdytas į At
ėnus ir Kuweit. Tada žuvo 33 
keleiviai.

♦ šešių palestiniečių partiza
nų užpuolimas (OPEC) — alie
jaus 11 valstybių ministerių kon 
ferencijos Vienoje, 1975 m. 
gruodžio m.

.* 13 jaunų Moluccanų teroris
tų pasigrobimas Olandijos trau-

gaakacijų skaitmenys. ČIA nūs 
tątė, kad 50 visų pareikalavimų 
buvo išpildyta, 
pirkimais, iš kalėjimų paleidi-j 
mais kaip “poliiniai kaliniai” ar i 
kokios kitokios formos davusios 
jiems progos bausmės išvengti. 
Drąsos ypatingai daug jiems duo 
dą ir didelės — net iki 80 nuo-' 
šimčių — progos išvegti areštų 
ir mirties.

* “Juodasis Rugsėjis įsistei
gęs 1971 metais. Atskala nuo 
Yasir Al Arafato Al Fatah tero
ristų grupės.

ir tokių, kurie ieško ir piniginės 
progos. Jie sutinka “patarnau- 

Į ti” bet kuriai iš minėtų teroris
tų grupių.

* Už vis svarbiausi iš visų tų 
grupių yra skaitoma Japonijos

“Raudonoji Armija”, veikiau 
ti visame pasaulyje. Įsteigta 
1970 metais. Tai yra ultra radi
kalė grupė. Veikia daugiausia 
Azijoje ir Europoje. Turi ankš
tus ryšius ir su Palestiniečių 
grupėmis.

Seka Baader-Meinhof gaujos 
Vakarų Vokietijos anartištų 
anarkistų organizacija, kurios da 
lis, gal ir vadas pateko į polici
jos rankas, kai kurims ir mirtį, 
šiomis dienomis.

* Paskui. Palestinos išlaisvi
nimo organizacija, trumpai, 
PLO, veikianti prieš Izraelį, va
dovaujant Yasir Al Fatah, žino
ma kaip buvusi energinga tarp
tautinė teroristų organizacija. 
PLO 1977 metais susilpnėjo Le- 
bano civilinio karo žygiuose.

* Populiarus Frontas Palesti
nai išlaisvinti PFLP — marksis
tinė teroristų grupė, veikianti 
Viduriniuose Rytuose ir Euro
poje; atskala,PLO, vedama Dr. 
George Habash. Ta yra už vis 
kraštutiniausia visų teroristų 
tarpe. Priemonėm* jis 
ribų.

lietuviu kolonijos, ją suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytįjhi ir 314 -eiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataJ&Sškų, socailistimą, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, -an
ka! ir kt. x

Norintieji ilą toygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardų ir pazįųsti:

1733 So. Halsted St, Chicago,-HL 50608 Jt

šo: “yra tik vienas vardiklis, 
jungiantis didumą teroristų va
dų veiklą. Diduma jų yra lankę ' 
Sovietų Sąjungą ir yra ilgesnį) 
laika tenai išbuvę.., jie tenai yra i

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. Tei. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

:PaįJ^nąmąi, visos teroristinės 
prgąnizącijpš, kaip politiniu taip 

^įr m^itariiųu ■ atžvilgiais, yra 
^siljHjąs — bejėgios. Jų tikslas 
£rra sugeltichaosu- ir bamę žmo 
^n^yėftšąvp trugdančiomis prie 
eanė^s/įąei.-veiksmaisTai?ję'kinio, 1975 m. gruodžio m. 16

J. Bowyer Bell Kolumbijos 
universiteto karo ir taikos stu
dijos tiksliai nurodo kaip tos te
roristų gretos auga, kurių tikslai 
taiko kaip į minkštą JAV tai
kiklį — “imperialistų — kapi
talistų — zijonistų konšpiraci-

tam nuožmiam darbui, yra ben
dros idealogijos obalsis — ta 
“Baisioji Trejukė”, būtent: im- 
perializmas-kapitalizmas ir zio- 
nizmas. Bet pats svarbiausias ir 
pats tikriausias visų baisiųjų 
nelaimių padaras yra ta para
ma, kurią teroristai gauna iš 
pritariančių ir prijaučiančių vals 
tybių, kaip Lybia, Irakas, Soma 
lija ir Pietų Yemenas. Tuose 
kraštuose jie randa prieglaudą, 
finansinę paramą ir įvairią ki
tokią pagalbą. Nenusistovėjęs 
pulk. Muammar Khadafi, dikta
torius yra vyriausis piratų vals-

Tačiau, k-a*? ten bebūtų, jau 
abejonės nėra, kad pasaulinė te 
rcristų veikla yra kco:dinuota 
ir veikia kaskart atsakingiau ir 
profesicnalLu. Veikla jų kaš^ 
kart darosi žalingesnė.

_  Tarpt." utinių teroristų link 
mė, politinis kontaktas ir koope
racija tarp grupių pastebimai 
padidėjo, sago ČIA žinios.

Gi Sovietų Sąjunga, nors ofi
cialiai ir yra priešingos opini
jos, bet patikimų žinių analyze

-kaip -Baskų ETA, Italijos Rau
donoji Brigada, Puerto Fico na
cionalistų FAIN, Turkų (TA
LA) Ispanijos Liaudies Išlais
vinimo organizacija FRAP ir 
Pietų Amerikos Junta Revoliuci 
jai Koordinuoti, kurią veda Urug Į 

• vaj aus.' irArgentinos Tupama- j 
;nos. "V - i

NAKTIES TRAUKINYS
Bet politinis komentatorius Į Atveški, traukiny, man laimę— 

kuris miegoti man trukdai! 
Išveški abejonę, baimę, 
tebus — ramios nakties sapnai!

Arėjas Vitkauskas

* Pro-Palestiniečių partizanai, 
pasigrobė Air France orlaivį pa- koje yra apie 15,000 naminių ir 
keliui iš Tel Aviv į Paryžių 1976 j apsigyvenusių svetimšalių tero- 
m. birželio m., nulakdino į Ugan! ristų, sąryšyje su daugiau kaip 
ą. Tenai jie paliuosavę 150 ne j 20 grupių, turinčių tikslą kelti 
žydų keleivių, 100 žydų pasili- jj riaušes JAV savo politiniams 
ko įkaitais, kuriuos išvadavo Iz- t tikslams siekti. Geriausiai yra 
raelio specialė komanda drąsiu Į žinomos iš tų grupių: Wether

Uunderground, Symbionese Li
beration Army (SLA) ir New 
World Liberation Front.

dienų užsitęsęs incidentas gręs-, Amerikos problemų, sako aukš- 
mėje, paliko keturis mirties įvy- tieji įstatymų priežiūros parai
kius.

* (IRA- Airių Republikinė Ar
mija, atsakinga už bombų nuos 
tolius Britanijoje ir šiaurės Al- tybės, slaptas teroristų sąmoksĮ 
rijoje.

Jau turis laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA Į
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metą j 

Chicagos lietuvią gyvenimą ir ją atliktus darbus 664 p81. Kama 
$10. Išleido Amerikos Lietusią.Istorijos Draugiją. ^_ J

Patikimos žinios sako, kad 
daugumas tų skirtingų veiksnių 
grupės pradėjo koordinuoti savo 

(veiklą, pasidalindamos ginklais, 
pinigais ir žmonių pajėgomis sa 
vo operacijomis vesti, neskiriant 
tų grupių, kurių motyvai yra ir 
skirtingi. Kaip matome jų ko
operacija įsikūrė ir pradeda pa
sirodyti pasekmingiau. Yra ži
nių, kad ir tas 1975 metų puoli

)mas ant APEC aliejaus minis
terių konferencijos Vienoje bu
vo vaisius kombinuotos grupės

i kuri buvo sudaryta iš PFI P, 
Baadcr-Mainhof gaujos ir Loty
nu Amerikos grupiu.

r KIijas,kuris taip^ juos jungia |^ parodoykad centras visos tos pa 
saulinės terorizmo veiklos yra 
KGB — Sovietų Sąjungoje.

* Mehammedo Boudia koman 
da — tiesioginė “ranka” Arabų 
revoliucinė ir “Carlos” grupė, ‘ Otto von Brian Habsburg ra- 
prieš zionistinė ir radikali kairia 
sparne grupė PFLP atskala. Sla 
pūkas “Carlos”, Venezueloj e gi
męs Hich Ramirez Sanches šian 
dien pasaulyje labiausiai paieš
komas. teroristas, yra nariu vi
sos eilės teroristų organizacijų. 
Jis yra įtariamas ir OPEC bei 
Air France orlaivio' pagrobimo 
sąmoksluose — Air France į 
Ugandą “nukomandiravimo” su
manytoju.

DAINOS 
SVEIKINIMAI 
VAKARIENĖ 
IR ŠOKIAI

§ ? ■ Tttrptoųtinė tęrpristv veikla didėja
TėrorĮsJų veikią, kaip tautinė vienintelis būdas save išgarsinti 

4taip, ip? tarptąutinė, pradeda savo tikslams atsiekti? 
?įgauti didesiuos veiklos jėgas.
^Pagrobhnas- Vakarų Vokietijos 
jandustrialisto Hanns Martini 
^-Schlęyerio.ir jo užmušimas aiš- 
•įkiai parodo teroristų siekius ir 

• jėgąs. Tėrorisnas. pasidarė pa- 
? prastą kasdįenybės tragiškų vei 
f ksmų drama.. Niekas negali ir ne 
^drįsta ir pasakyti kada bus ga
bias Įų nelaimių, tų tragiškų 
Y veiksmų.

Dr? YoniSh U Alexander, New 
^Yoriio universiteto profesorius, 
j'dažnas terorismo klausimu lek- 
V.torius, pasakė: ‘Terorizmas yra 
A-pasiruošęs savaveiklą didinti-— 
^ne mažinti, šiandien mes žengia- 
fmę į teroro amžių.”
-< Toliau jis pasakė, kad prade
dant 19^5 metus, yra buvę jau 
•1,000 tarptautinių incidentų, apie 
tiek, užmušta. žmonių ir dvigu- 

’bąi.td skaĮčiaus' sužeidimų. Ir 
jėį;'pridėsime prie to skaičiaus 
panašius k aip Hana.fi inciden
tus. įvykusius Vashirigtone, vaiz 
'das'pasidaro dar liūdnesnis. Nors 
tie' užmušimų skaičiai ir nėra 
didėli; jei palyginti, su skaičiais 

•^padarytais kitų fėrmų prasikal- 
i. timų,.. bėt, .jo. nuomone,.tęrpris- 

. mąs j'ąų .yra' padaręsmilžinišką 
empcihę ir:'įx>Įitinni? Įtekmę didės 

,mę, priversti žmones perdėti te
igti mums.'■ ; '-? ?;'
- i, . *’•‘ ' c - . - -/ ; i

Brian; Jenkins? Raįid korpora- 
iiiioš ;tf£prismd - žinovas ^pastebi, 

■. kad; ;yi?i;;*?<dEamatįškps riaušės, 
?veįk\chprdgrafiškos riaušės ir 
;/teątrąįi^pš; riaušės” tam, kad 
■Į sųkėįti žmonęse psichologinę bai 
•įinę,. priversti žmonės perdėti te- 
-f rorisiho' veiksmų'.reikšmę ir. jė-

_ Gallup Fool praneša, kad 
paskutinėmis savaitėmis prezi
dento Jimmy Carter populiaru
mas gerokai sumažėjo, nes buvo 
keli politiniai nepasisekimai. Jis 
tikėjo surinkti pakankamai bal
sų Panamos* sutarčai pravesti, 
bet neturi tiek balsų senate. Jam 
nevyksta sutvarkyti degalų klau 
simo. Jis yra įsitikinęs, kad de
galus reikia racionuoti, bet kon
greso atstovai priešinasi.

lininkų vadas. Atseit. Lybia yra 
tikroji teroristų prieglauda

Hana.fi
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Kunigu Vienybes suvažiavimas
Šio spalio mėnesio 12 ir 13 dienomis Putname įvyko 

Amerikos lietuvių kunigų draugijos “Vienybės” metinis 
suvažiavimas. Kunigai būtų galėję pasirinkti bet kurią 
kitą vietą, bet jie pasirinko Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų vienuolyną. Ten aplinka tokiems suvažiavimams 
ramesnė, ir patarnavimas geresnis.

Amerikos lietuviai kunigai jau seniai yra susiorga
nizavę i “Vienybę” suvažiuoja ir aptaria pačius svar- 
svarbiausius Amerikos lietuvių katalikų, parapijų ir vi
sos katalikų veiklos reikalus. Katalikų kunigų “Vieny
bę” suorganizavo seni Amerikos lietuvių katalikų para
pijų klebonai. Jie priėjo išvados, kad toki pasitarimai yra 
naudingi visam katalikų judėjimui. Jie turi progos patir
ti faktus apie skaudžiausias problemas, susitarti dėl bū
dų kaip tas problemas spręsti. Vyresnieji klebonai, tu
rintieji daugiau patirties visuomeniniame katalikų gyve
nime, duodavo patarimų jaunesniems, kad darbas būtų 
geriau kordinuotas ir našesnis.

Po kunigų “Vienybės” suvažiavimų pasirodydavo 
spaudoje platesnių žinių apie aptariamas problemas. Ne 
tik katalikai, bet ir kiti lietuviai pasiskaitydavo apie ku
nigų suvažiavimuose svarstytas problemas ir turėdavo 
nuovoką, ko laikytis ir kuria kryptimi '“ieškoti gyvoms 
problemoms priimtinų sprendimų. Jau praėjo pora savai
čių po “Vienybės’ suvažiavimo, bet platesnio aprašymo 
spaudoje dar nepasirodė. Keliais sakiniais jį paminėjo 
marijonai, bet labai trumpai. Iš jo negalėjai susidaryti 
vaizdo, ką suvažiavusieji kunigai svarstė. Kiek platesnis 
aprašymas pasirodė paskutiniame Brooklyno Darbinin- 
be,bet ir tas irgi jau pranciškoniškai parašytas, kad sun
ku sužinoti, kurios buvo pačios svarbiausios problemos ir 
kokias priemones lietuviai kunigai siūlė joms spręsti.

Apie “Vienybės” paskutini suvažiavimą platesnių ži
nių neturime, nes Amerikos klebonai neteko lietuvių ka
talikų spaudos. Visi katalikai žino, kad Amerikos lietuvi
šką spaudą Įsteigė Amerikos lietuvių klebonai, parapijie
čių padedami. Jie Įsteigė Draugą, jie sujungė du kataliki
škus laikraščius ir sudarę Darbininką, jie pradėjo lietu
viškų katalikiškų knygų leidimą. Jiė leido knygas lietu
viškoms mokykloms, rašė ir spausdino atsiminimus ir lei
do pačias svarbiausias katalikams reikalingas knygas 
Jie rūpinosi ir nelaimėn ar vargan patekusiais savo tėvy-

A. ČECHOVAS ¥
Iš rusų kalbos vertė Jonas Valaitis

DAMA SU ŠUNIUKU

—. <5^

GubosAntanas Rukšlelė

-T i ~

ašiniais. Jie suorganizavo ir Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimą. Lietuviši klebonai suorganizavo ir pastatė 
ant kojų katalikišką lietuvių spaudą, bet paskutiniu me
tu ji išspruko iš jų rankų. Spauda atiteko vienuoliams . 
marijonams ir praneškonams. Gi šie, kaip ten bežiūrėtum, 
labiau rūpinasi vienuolynais ir savo reikalais, negu lietu
vių katalikų reikalais. Jie ir “Vienybės” suvažiavimus sa
votiškai nudažo. Jie bando sudaryti Įspūdj, J^ad vienuolių 
vedamas darbas yra svarbesnis, ftegu klebonų, bet kiek
vienas žiūo'. kad katalikų veiklos pagrindas yra parapija, 
o joje pats svarbiausias atstovas yra klebonas. Kaip ka
talikų tarpe tokia padėtis susidarė, sunku -būtų spręsti. 
Gal per nebojimą., o gal per neapsižiūrėjimą ar vienuolių 
nepažinimą.

Darbininke paskelbtas ‘^Vienybės” suvažiavimas la
bai jau pranciškoniškai aprašytas. Jeigu nebūtų pranciš
konų! <u marijonais ,tai, iš viso, ar vertėtų’ tuos “Vieny
bės” suvažiavimus organizuoti. Vis dėlto’ parašyta, kad 
būV'6 svarstoma “Tautinių parapijų ateitis”. Tik pranciš
konas šitaip galėjo parašyti. Jis tokią ir temą pasirinko’. 
Jis šitaip tą tėmą formulavo. Nei vienas klebonas klausi
mo šitaip nebūtų formulavęs. “Tautinės parapijos’ Ame
rikos klebonams labai gerai žinomos. Kada jie, svarsty
dami katalikiškų parapijų ateitį, turės galvoje “tautines 
parapijas”, tai katalikų ateitis bus liūdna. Taip klausimą 
galėjo tik pranciškonai formuluoti, O jeigu temą lietuviš
kai vertė, tai padarė nevykusį vertimą.

Mažai berašę, bet vis dėlto pranciškonų aprašyme ga
lima sučiupti siūlo galą ir pamatyti, kokia buvo svarbiau 
šioji lietuvių katalikų problema šiais metais. Darbininkas ! 
šitaip rašo:

“Kalboj (turi galvoje vienuolį Ron Pasquariello), 
suminėjo nsiems žinomas problemas, per mažai te
palietę konkrečių priemonių joms spręsti. Drąsino 
neišsigąsti pavojų, sunkumų, siūlė su Įvairiomis et
ninėmis grupėmis bendromis jėgomis Įvairiuose mie
sto valdžios Įstaigose kovoti už teises, reikalauti, kad 
nepaleistų miesto priežiūros, teiktų pagalbą namų’ 
pataisymam, mokyklų išlaikymui. _______ ____ __ _____ __ ____ r

”Į diskusijas įsijungė kun. P. Cinikas, MIC., kun. Ivisi j'u paruošti rnėniorandūmai > tėvynėje susidaro nauj'i pogrin- 
J. Steponaitis, kun. K. Pūgėvičius, kun. Sakalauskas, nukeliavo Į krepšius, o VLIKo !žio sąj’ūdžiai, .kurie afsfe>vaūja 
Jie visi gerai pažįsta tautinių parapijų problemas. Iš- Pirmu dr. V. galiūnas tuščiomis 
kilo ir Marquette Parko vargai Chicagoje.” (Darbi- mi-
ninkas, 1977, spalio 28 d., 3 ps£) {lijoninei. Amerikos lietuvių išei
Jeigu Putname' būtų buvęs Marquette parapijos kle- rijai, Įrodžitfšiai per kartų kar

bonas arba kanauninkas, tai šitokio tvrtinimo jis nebūtų tas savo krauju ir darbu pHną 
praleidęs, jeigu kas ir būtų pasakęs. Iki šio meto visas ištikimybę Amerikos idealams, 
Marquette P-kas vykusai giriasi nūo galimo išnaikinimo, •*
bet kad Marquette Parko lietuviškoji parapija butų ture- tautos laisveL kur’^3af 
jusi kokių bėdų, tai nei vienas Marquette Parko, gyvenah- To sėkmės paslaptis. Pasvėrę 
tis lietuvis negirdėjo. Marquette Parko lietuviškos para-, objektyviai visų veiksnių įnašą 
pi jos klebonas yra labai populiarūs katalikų tarpe, su juo į lietuvių tautos laisvės kovoje 
fforriai kooperuoja tikintieji ir kitatikiai arba netikintieji. tūresime pnpazmti, kad 9ū% 
Visi žino, kad jis Vykusiai gina ne tik parapijosx bfet ir vi jsjejj 10% visiems egziliniams 
sų gyventojų reikalus. I Marquette Parko liėtiivių kata- veiksniams drauge paėmus, 
likų tarpą nerimą nešą viendb'liai marijonai. Ne be r ei- Reikia atmesti mitą, kad VLI
kalo pirmuoju kalbėtoju buvo pakviestas kun. Petras Či- Kas 
nikas, Draugo administratorius ir -Įtakingas marijonas. 
Jis pats yra teisingas žmogus,; bet jį apstatė kreivais pa
tarėjais.

Jis padarė didelę klaidą, paklausęs nėlietūViškų pa
tarėjų ir nedėjęs Chicagos lietuviškų organizacijų suruo
što nepriklausomybės 200 metų minėjimo garsinimų. An- 
ksčiąti buvusieji Draugo administratoriai tokios diskri- ueu peumas saujas uuierių vuių uavęs, xau si KaiaiiKisKa'Įdayg straipsnių kuriais naudo-- 
minaėijOS prieš lietuviškas offariizdčijūs bedarė.- Afitra pornografija būtų nepasirodžiusi. Kun. Cinikas tos klai- jantis galime išvystyti plačią? 
jo klaida buvb fel, kūd jis fieritsišakė mokėti tūksUfičiO m ’ ” ’ ~ '
dolerių, kai ilgaplaukiai lietuviai geriausiu parinko pbr- tarėju būtų pasirinkęs bet kurį Chicagos kleboną.

i Lėlio pranešime netrūko priešta 
I ravimų ir nepilnai išvystytų min 
įčių. Veik neįmanoma ištisai vis 
J ką atpasakoti, tad pasistengsi- 
[m'e sustoti .prie pagrindinių tė- 
*zių. Nupasakojęs pradžioje kaip 
. ALTas pasiekė savo- plano tfė-

V. KAROSAS

37-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS
(Komentarai)

(Tęsinys)
Helsinkio konferencijos šukei r Įsakinėti ar nurodinėti Ameri-j^J etapą, nes pihfumčje šūprS-- 

ta krizė geriausiai irodė kam kos lietuvių išeivijai kaip ji tūri i^8 Helsinkio nutarimų prasmę 
ovLikuJ atatinkamai išvystęs šavė 
atgyve- Veiklą ta kryptimi. Jau' trecioje 

ne tarnyba paruošė memorandu- ria”, * “ 
mus ir pakartotinai išsiuntinėjo 'kai ir vlikinirikas Br. BieMakas, 
visoms 35 konferencijos daly- bet pats VLIKas. Baigiantis šal
vių vyriausybėms. Nė viena iš tajam kaitri drauge ūžbigaigs 
tų vyriausybių, įskaitant Vati- ir. vjsų egzilinių. veiksnių-rolė, 
kaną, -neatsižvelgė į VLIKo iš- Bė to veik visi vhkiriisfeai yra 

■ keltus rėjkalavimus ir įspėjimus. Į atsisakę iaėtųvdš pilietybės ir

priklauso kreditas, pirmenybė ir 
nuopelnai. VLIKas su diplomatį 
ne tarnyba paruošė memorandu-

tvarkytis 'ar veiki laisvinimo 
darbe. Ne ALTas yra ri 
ria”, kaip tai tvirtina froritihin-

ir atatinkamai išvysfęs save

są vai tėję po Hėlsinklb'konfefėn- 
ėijos ALTas kruopščiai ruošėsi 
Belgrado suvažiaviniūi.

Pacitavęs ilgas < ištraukas iš 
ššvo* ^ūnfėrpfėtačijds” ir žvelg
damas iš viiš dviejų, metųpefš 
pektyvds nurodė, kaip teisingai 
buvo suprasti vairąriėčių užmo
jai.' Vakarai .fyžosj. kartą išban
dai Sovietų intencijas ir. jų Įs'i- 
pąreigbjnnų ■ patikžnūrna, kas 
tūrėtų paiškėti Belgrade.

Savo keliu iškelti žmogaus 
teisių’ T^a&viŠiii rado platų

dabartitiės kartai, kas sąvaimiai 
pakerta’ VLIKo atstovavimo tęi 
sę lietuvių tautai.

Pralaimėję visu' frontu prieš 
ALTą, frontininkai užtariami 
VLIKo, kaip tai ifodė dr. Nemiė 
ko ofašlja, nutarė; pavartoti 
Trojaus arklio taktiką savo tiks 
lams siekti. Jų.pasiųsti, atstovai 
Šlajus ir. JakaifĮs prabilo suva
žiavime balandžio baisu apiėbio 
hskuuii^ u Luieitiiicij^. Pne Siv .• .\t ~ . v »
klausimo grįšime vėliau, kai susidariusioje.
tarsime df. Bobelio pranešimą? °. su-visais^save - padala
ir kitu atstovu pasisakymus, ku Brežnevo mterpre-
rie bendrumojė sud&ysf foną to taciM ir kvietė visus I^uvius _ 

tsiųsti protesto pareiškimus dėl, 
tariamo Lietuvos pakartotino išb 
davimo Maskvos imperializmui/’ 

Dr. iiobelio prdfž^iiiinu bent- 
.p < 20 karių skaitęš irfėfenkio nu-r 

_ . A ; • tarim'Us "tir nefž$ę&< nė vįienc/ 
nagrafinj it grynai sovietinės politikos romū/ią premijai, paragrafo kuriMe' feitų užtik-į- 
Jis būtų didvyris, jei būtų pasakęs, kad už šitokiu gėdū nntos esamos sieaM Priešių-* 
sunkiai uždirbtos tūkstantinės aš neduosiu. Visiems, ką- gal aštuntame paragrafe kalba-' 
talikams būtų' butę daug geriau, jei^i ūė'sau/jsk^&Ą,^o“z ^^“"“beldra?1 vra 

bet penkias saujas dolerių būtų davęs, kad ši katalikiškaidaue straiDsniu kuriais naudo-
A V 4. "A" - ------------- - - ------------ ------------------ . JWlAkXO

dos nebūtų padaręs, jėigu ^i^toj^ilgaplaukių, jis savo' pa-'.akciją ihūsų faūtdš naudai.
• (Bus daugiau) :.

rankomis grižo iš Helsinkio.

prezidentu palarikumą lietuvių 
tautos laisvei, 'štai kur glūdi AL

> yra vyriausias Lietuvos 
laisvinimo organas, kuris' gali

jė,I kas sutrprinū 'nrašū vėdamį 
laišvmiSid •' politiką. Tu&'frirpū 

(iškurną' ir toierąricŲą. Prie šio VLIKas nesugebėjo sasioriėn-

ne 
ūmesniems komentarams.

Dr. K. Bobelio pranešimas
ilgame ir turiningame čtf. Bo

Feodosijos, ib pabučiavimai, jis ilgai vaikščiojo kaiti- . —Ką? - .suteikė jam reikiamas Žinias’: vpn Di^^c^Agj*fėba
— D Vakar jūsų buvo tieša: eršketiena tatai su Senoj—Gončarnoj gatvėj, nrioaavam nifniė — fa tai Ahe 

kVaį>eliti! .toli nuo viešbučio, gyvena gerai, turtingai turi nuosa- -
. Šitie žodžiai, tokie įprastiniai, kažkodėl staiga pa- vus arklius, jį mieste visi paėsta; Duririinkds išfifte: t 

piktino Gurovą, pasirodė jdm žėhiiriaritieji, nešvarūs.' Drydvric. ‘ > - • - - <«'
Kūrio laukinio būdo, kurie veidai! Kurios beprasmės Į. Gurovas neskubėdamas nuėjo į Staro-Gončarną 
haktyš, ktfrioš ricįdomios, nepastebimos dienos! Siau- gatvę, surado namą. Kaip tik priešais namą tęsėsi tvo- 
bus lošimas kortomis, apsiryjimas, girtavimas, nuo- ra, sena, ilga, su vibifrfis. į
I.HiniSi pokafMdi vi, apie viena. Reikalai ne reikalo! „Nuo tdkto (,3tfgsjj gaIvojo Gurovas>| 

pažvelgdamas čia į langus; čia į tvorą.
i Jis švaistė: Širiridieri (fidna rietarnybinč ir vyras, v 
gali būti, nami£ O ff tlsfiėk būtų netaktinga įeiti į na
mus ir sudrovinti. jeigu gi raštelį pasiųsti, tai jis galė- 

l tų patekti į vyfo rartkas; ir tuomet viską galima paga- » 
' j dinti. Visų geriau pasitikėti proga. Ir jis vis vaikščiojo 

... .. ... ... . I gtftVl'jė ir priė tfdftfc jf Ifiukė šios progos. Jis matė,cias naktis jis blogai miegojo, vis lovoje sedejo ir nia-'i, • ......... 5. ° , . *. Ji A-si- - i • i v i • ’ į kaip pro vartus jojo elgeta ir jį puolė šunys, paskui,ste arba vatksctOjo is kampo i kampą. Xaikai jam nu-< xtKa-^, t-JL. . J \ .J 1 1 4 ’po valdriflbš, giFflejtf rdjsflid jojimą, ir garsai atei-
ivo silpni, neaiškus. Tur būti, Anna Sergejevna gro

jo. Paradinės duvAS staiga atsidarė* ir pro jas išėjo

baryje, ir atsimlridavd; iF ’r paskui atsi
minimai virsdavb-, švtfjtrtiiiS^ ir praeitis vaizduotėje 
pynėsi su tub, kdš Lift. Antia Sėrgejevna bebuvo sap
nuojam^ ėjb tfratigę Stt jbb tiSiir, kaip šešėlis, ir 
seks padttli jį. (j«IitfeFk£8 jis matė.ją, kaip gyvą, ir

Gurovas buvo maskvietis, sugrįžo jis į Maskvą ji išrddfc gf-ažfešrtė, jatlliėšiiė, Štfelnesnė, kaip buvusi; 
gerą su šalčiu dieną. ir kai apsivilko kailiniais ir užsi- jf- jisšti pats §dtt iŠrbdč gėriau, kaip būto (uorifėt Jal- 
movė šiltas pirštines ir pasivaikščiojo Petrovkos gat- ’ ttfjfe Jinai vifkžf-iffš HttFfcjb į jį iš kriygu spintos, iš 
vėje ir kai šeštadienio vakare išgirdo varpų skatnbe-Įžidlhib, iš kitftffitf; jiš girdėju josios alsaviirią, jos ap- 
jimą, lai nesena išvyka į vietas, kurose js buvo, ne
teko jame viso žavesio. Pamažu jis paniro į maskvf- 
nį gyvenimą, jau su gašlumu perskaitydavo po triš 
laikraščius per dieną ir kaalbėjo, kad Maskvos laik
raščių neskaito iš principo. .Jau jį traukė į tėSTrilS; 
klubas į kviestinius pietus, jubiliejus ir jau jriffi bu
vo pasigėrėtina, kad jį lanko žymūs advokatai ir ar
tistai ir kad Daktarų klube jis lošia kortomis su pro
fesorium. Jau jis galėjo iš keptuvėlės Suvalgyti visą 
jlorciją seliankos . . .

Ktirid laukinio būdo, kurie veidai! Kurios beprasmės

rėdd riifellų ŠiUFŠ6jfttf<.- Gatvėje žvilgsniu jis lydėjo 
mdlferts, ifšfcuddttiM, df flėra paftkšiošą ją . . .

tf jrih jį vdfidftb .dtjfftft ftffras
sidalyll <dtb d (šiltiibi th diŠ. tfet flhniiė negalima buvo 
kalbėti apie šdttf meilę, b tie hdfriie — hėr su kuo. ne

igi sri gyvėr1tbj'ais ir nė banke. Ir api® ką kalbėti'/ Xt- 
j jaugi jis tuomet mylėjo? Nejau buvd kb fldfš gfažatiš, 
poetiško, arba pamokomo,- arba įprSSta? įddiltdbs jbj 

į santykiuose su i „ _ . .
kalbėti apifc niMlę, d|Jic ftftjteffĮ} ir niekas fieįs|tčdavo.

Praeis kuris nors mėnuo, ir Anna Sergejevna,, kame reikalas, it tiktai žtiiond judifto sav6 tdfrisius 
jam rodėsi, apsidengs jo atmintyje rūku ir liktai ret-Į 
karčiais bus sapnuojama su jaudinančia šypsena,', 
kaip kiti buvo sapnuojami, liet praėjo daugiau mė-l 
nėšio, prasidėjo gili žiema, o atmintyje viskas buvo 
aišku, tarsi su Anna Sergejevna išsiskyrė tiktai va-Į partneriu, valdininku, jis neišturėjo Ir pasakė:

Ir atsiminihiai įsiliepsnodavo vis stipriau. Ar va-| 
karo ' io kabinete pasigirsdavo garsai vaikų, 
ruošusiu paiMCxas, ar girdėjo jis romansą, ar vargo
nus restorane, :;r kamine stūgavo pūga, kaip staiga 
gimdavo atmimyje viskas: ir tai, kas buvo ant molo, staiga atsisuko ir šūktelėjo: 
ir anks!' v:is lytas su rūku ant kalnų, ir garlaivis iš — Dmitrijaii Dmitričiau!

bris fdsiinas kortomis, apsiryjimas, girtavimas, nuo- ra, sena, ilga, su vitiiftfiš. 
latinidi pokalbiai vis apie viena. Reikalai ne reikalo; 
ir ktflboš vis aįrie viena paglemžia savo daliai gerą-’ 
ją laiko geriausias jėgas, ir galų gale pasilieka ( 
kažkūriš striukas, besparnis gyvenimas, kažkurie nie-1 
kala!, Ir Išfeiti, ir bėgti negalima, tarsi sėdėtum be-Į 
lirotrfžimjjė Sr ateštantų rotose!

GtiroVajį višų naktį nemiegojo, piktinosi, ir patf 
kui visą naktį išliuvo su skauSmu galvoje. Ir sekan-į

stė arba vaikšcidjo iš kampo į kampą. Vaikai jam nu-
pamokomo, arba Įprastai įUOi mus F nusiliodo, nenorėjo niekur eiti, nei ką ”,
Anfia Ser^jevfii? Ir teko bCdf)1bFcŽtaijkalbėt.’ s 4 da

*- (JrudHžio mėnesį švenčių metu jiš pasihidšė kė1 kažkufj sėfiutė; o ją 1^0,0žįstanias baltas ' 
kad išvyksta į Bėtfefotatffšptels; dtfroffi n®4jrf fWiI i&MĮti, bet-jo širdis ; 

žmogaus—'iė išvįlžilfd j S. ’ strfiga ėniė plkliti, If JIS <0 ŠŪŠfjatifllnimo negalėjo 
nežinojo. Jis norėjo pasimfl- 
ir pakalbėti, sudaryti pasi-

antakius ir kalbėjo:
— Tau, Dinri(rijau, visiškai nctftflta Tato rolė.

JI

Kartą naktį išeidaiiiris iš Daktarų klubo su sūfd

aš
— Kad jūs žnofurnėl, su kokia ždvihgsf iffottrirrt

susipažinau Jffltojė!
VaRIihihkas sėdo į roges ir buvd bevažiuojąs, liti

i

lidrrėi ir phsakė žmonai, 
riipihtis dėl vieno jauno 
Ko dėl? Jis ir pats gerai 
lyti su Arma Sergejevna 
matymą, jeigu galima.

Į S. jis atvdžidvn Jš rylb if viešbUyjfe hžėmf ifė- 
rešrtį kdftibarį, kuriame visos grindys buvo išklotos pil
ka kartiviška tnfdžiaga ,ir ant stale buvo rašalinė, įril- 
krt dėl dulkių, sti ant arklio raiteliu, kurio ranka su1 
skffbllitifn buvo pakelta, o gaiva tftimbšfa. fttrt-lrirhkis VK

pHMntffiti, kfiip -iplCą
i 1

(Bus daugiau) ~ ’^i -
f— —y——■—“'irr-T
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DR. R. G. BALURAS 
AmUIERUA ir moterų ligos 

GINEKOLpGMtf CHIRURGIJA 
6449 $o. pUf«AH U, (Cr0wfor4

Jaunas laidotuvių įstaigos direktorius 
Donald M. Petkus Jr.

Hercai BviMinf). m LU 5-6446 
P.Mma lifoaius pagal susitarimu 

Jei neatsJteput, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBĘUS
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tatof. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

D.L PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Henheim Rd., Westchester, iL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vąL 
Tek: 562’2727 arba 562-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimu. Jęi neat- 
. riįiepta, skambinti Ml 3-000).

TEL. — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS

DONALD M PETKUS Jr. 

tardo tuvi y įstaigos direktorius, fiornis 
dienomis išlaikęs *yi$U| reikalingus 

valstybinius egzaminus.

Donald Petkų§?Jr. gimė Či
kagoje, sūnus Donaldo ir Barbo 
ros Petkų. Jis lankė Gimimo 
Mergelės Marijos parapijos pra
džios mokyklą*. kur mokėsi uo
liai lietuvių kalbos. Baigęs mo
kyklą išvažiavo toliau mokytis 
į Aurorą, kur baigė aukštesnę

mokyklą Warshan Military aki- 
demiją.

i Sugrįžęs j Čikagą, įstojo į St. 
i Xavier kolegijų. Tada laisva
is kių pradėjo dirbti sąvo tėvo 

.laidojimo įstaigoje ir gilinti lie- 
tuv ų kalbos mokslą privačiai 
pas lietuvių kalbos mokytojų.

Baigęs St. Xavier kolegiją ba- 
i kalatrro laipsniu, stojo į War- 
shan College of Mortuary 
science. Baigęs ir šią mokyklą 
su pagyrimo laipsnių, dabar jau 
d rba savo profesijoje tėvo Do 

i nald A. Petkaus laidojimo įstai- 
; goję.
( Tįjq būdu trys -Petkų geneia- 
ei jos, d fkdamos sąyo profesi

joje, «ę tik kalba lietuviškai, 
1 bet ir remia lietuvių kultūrinę 
veiklą.

Lietuviška Čikagos visuome
nė džiaugiasi tais, kurde pasiekę 
aukštus mokslus, čia gimę ir

• augę neatitrūksta nuo lietuviš- 
. kos visuomenės ir linki jaunam 
'Donaldui Petkui švesių ir ilgų
• ateinančių metų. Ą. Rūgytė

Juozas Pautienius Ruduo

Spaudos piratai
Šiais, moderniais 20-to am

žiaus laikais, labai paplito taip

^^MA/WVWWWWW^WWWWt^WWWWWVWVWWVWSAAl

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

44 Aš pritraukiau juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais." — Ore. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, L.jilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinaL Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne- 
mokamat Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika Evan
Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103r$ SĮręet 
Valandos pagal susitarimą.

——---------- -------------- ------------- -- - -—

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

ARĖJAS VĮTKĄUSKAS

ŠOKANTIEJI GRIAUČIAI TEATRE
f K

(Nakties baisybės Kaune,

piau laisviau.
Valgyti aš nenorėjau, buvau 

gerai pakirtęs prieš tai. Iš kar
to buvo nuobodu’

— Tamsu, tai galima pradėti ■ vadinami piratiški teroro veiks 
svajoti!.. — pamaniau ir ėmiau 
kelti savyje vaizdus. Iš pradžios

mai. Taip vadinami oro piratai 
— teroristai, atsiranda iš neži-

nieko įdomaus vaizduotėje neki- n’os tamsos. Jie pagrobia lėk
io. Na, pavyzdžiui, įsivaizduoju 
jaunų dvejetą žmonių vienoje

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL737-8601

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

atpasakojamos Halloween proga)
Mane senai viliojo mintis — šąp$, aš vieną vakarą^ po baleto 

pernakvoti teatre... Kaip jame “žizel” vaidinimo, pasilikau te-

K
1

Val. agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
''2656 WEST 63rd STREET

Vai. antrad. 1—4 popiet, 
■‘ keivirt'd. ’Š—7 vaL vak.
■; Ofiso telef.: 776-2880 _ 

Rezidenci į Oš 4 telef.: .446-5545.

likt)!. TAURAS
GYDYTOJAS , IR CHIRURGAS •<

E-“ n arą ^praktika, spec. MOT E RŲ Ii gos. 
ur.sas >o52 WfeST 59rh STREET

OFISO.. VAL j. pirm., antrad., trečiad. 
ir peąs.t. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
mais^ ą-4, vai. popiet ir kitu laiku 

. pagal susitarimą.

atrodo vaidinimų metų, dauge
lis žino, bet mažai kam galėjo 
ateiti Į galvą mintis apie tai, 
kąip jame nebelieką nė vieno 
•žmogaus, išeina visi tarnauto
jai, uždarinėjamos durys. Man 

‘ tokią mintis senai nedavė ramy- 
T)ės ir kartą aš pasilikau, žino
ma, jeigu norėtum oficialiai gau 
ti leidimą pasilikti teatre — jo 
negautum. Niekas nepatikėtų 
tuo, kąd vien kaip rašyto jas — 
spūdžių dėlei — nori teatre pa
silikti. b jeigu teatro yądovybė 
su tuo sutiktų,’ pažindama žmo- 
gų; ir net raštii tai patvirtintų, 
tai greičiausiai valstybės kontro 
!ė su tiro raštu nesutiktų, jį grą 
undama su kokiu nors prierašu:

“Valstybės turtu gafima nau-

atre su aiškiu tikslu jame per
nakvoti. Nuaidėjo paskutiniai 
plojimai ir visiškai užsidengė 
uždanga ir aš, naudodamasis pro 
g^, kol gerbiamoji visuomenė 
ima savo drapanas, jas jau ga
vęs, įsmukau Į parterį. Dar ke
lios ponios kyštelėjo ten, besiau- 
damos, bet sų atitinkamu atsar
gumu aš nuėjau į sėdynių vidu
rį ir pasilikau. Palengva ištuš
tėjo visi teatro prieškambariai 
pasidarė tyliau, tik reti žings
niai dar zujo. Aš lindėjau susi
rietęs sėdynių eilėse ir laukiau 
visiško nusiraminimo. Tegul ir 
buyaų girdėjęs ir skaitęs baisių 
istorijų, panašiose aplinkybėse 
įvykusių, bet šiuo laiku man bai 
šiaušia buvo tas, kad niekas ma-

OKTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
_ Aparatai - Protezai. Med. ban

dažai. Speciali pagalba kojoms, 
larch Supports, ir L L

dotis tik jstątymų numatyta nerastų parteryje. Tas man 
tvarka”/ gerai pavyko ir po to, kai du-

Tad, nelaukdamas nieko pana rys buvo uždarinėtos, aš ątsikvė

tuvą su keleiviais ir gavę mili
jonus dolerių, dinksta nežinion.

vietoje. Jis netiek domisi vaidi- ^a®°Je> lietuvių tarpe, at- 
nimu, kiek braška saldainių po- ’ sirado nau£a ^roro 
pieriukais. 
Toliau —
dingiau veikti. Aš įsivaizdavau 
tokią pačią sceną, kokia yra bu
vusi su Amerikos prezidentu ?iIn? ivairi^ šmeižt^ ?rieš išei’ 
Linkolnu teatre! šūvis, kraujas, vijos lietuvius. Smarkiausiai puo 
sujudimas!.. Patamsyje tas man ; ^a ^uos kurie pasisako
neblogai išėjo. Vėliau aš atsimi- > 
niau vienos baleto mokinės pa-’ 
sakoj imą, kurį ji girdėjusi iš 
teatro sargo, apie tai, kai vieną 
kartą...

Teatro sargas vėlai nuėjo du-1 Kokia gėda tai lietuviškai spaus į 
rų uždarinėti. Eidamas pro par-1 tuvei, kuri šiems “spaudos te- . 
terį, jis pastebėjo jame šviesą.! roristąms” padėjo pasireikšti.!.

— Kas čia dabar? — pamanė' Jeigu redaktoriai ir spaustuvė 
krūptelėjęs sargas ;ir žvilgterėjo! “bent manytų”, kad rašo teisy- ' 
vidun... ' I bę, tai būtų pasirašę. Kadangi į

jie žino, kad yra melas, ką jie ! 
spauzdino, tai bijojo padėti bent • < 

r kokį ženklą. Tik tiek tikrai žino- 
| ma, kad Čikagos vienuolyne tas . 
šlamštas buvo platinamas. 0 tie- j 
sa, yra ir. viena lietuvių krautu-

* I

„ ;vė Čikagoje, kuri tą “piratišką” : 
’ į leidinėlį platina.

Argi tas įdomu? ima P^adinti ‘spaudos piratais’, 
mintys pradėjo vaiz-1Jie irgi iškil° g nežinios’ iš tam 

‘ sos, nes tamsa yra jų karalystė.
Išleido kelių puslapių leidinėlį,

EUDEI
.SaLSaž ■■
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

2850 West 63rd SU Chicago. III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084 

Z _____  ---- ^1" J-SB—■"
Gėlės visoms progpms 

BEVERLY HILLS GĖLIhlYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Teffonai: PR 8-0831 ir PR S-0834 
i\ a u joji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAlST STORE 

^918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna a pa ra ūda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tek WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu artstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376*5996

Quick -N? Easy Caramel Apples į

į Niekas nepasirašo tų straipsne- 
' Hų, niekas riepasirašė, kas jį re
dagavo ir net nepažymėta, kokia 

I spaustuvė jį spauzdino. Argi ne 
j “modernių piratų” darbų rūšis.!

4S05-07 So- HEEMITAGE AVENUE
Tu.-. YArdi 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

r- - .... i i u n ... ... ,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii WOPA, 

1490 kil. A. M.

L i, tuvi v kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadieniu 12:30 
— 1:00 vai. pppiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 830 iki R-.30 

vaL ryto.
x Vada j a Aldona Daukm

Tolof.: HEmlock 4-MU

7159 So.- MAPLEWOOD AVI. 
\ CHICAGO, ILL. 60629

. ; -

Falling leaves, football and apple picking time are signs to 
remind us that autumn is here. And while the advent of the 
apple season triggers thoughts of homemade pies, cobblers, 
applesauce and cider, for many it’s the crisp, juicy eating apple 
tucked inside some chewy caramel that calls to mind the 
fondest membriea.

And .now there’s a quick cn’ easy way to make caramel 
apples. . . with Wrappies caramel sheets from Kraft This new 
method calli for stretching a rpund sheet of caramel over an 
apple, overlapping snugly to cover, inserting the stick and 
baking for five ptinqtes. No mess, no fuss. And easy enough 
for even young children to help.

r Everything needed (except t|ie apples) to make six caramel 
apples comes right in the package. Wrappies sheets can also be 
used one at a time, storing unused discs in an airtight container. 
During autumn, they’ll be in the produce section of your 
favorite store as well as on the dandy shelves. And don’t forget 
to check the package for otheį ways to use these great apple . 
put-ona.
* - Easy Caraipel Apples

Wrapptee caramel thee ts Chopped nuts
Medium-size apples, —

washed, dried
Use caramel sheets to prep^e caramel apples according to 

package directions. After removing from oven, immediately 
remove paper and rbfi in nuts, pressing lightly. If emamel 
afflea cool too qmckly and lose stickiness, fcmrn to oven 
2 to 2 minutes tpk aoften. Ser+e or store on paper linen in a 
Cool, dry place. No need to refrigerate.
’ /Finttr Me<fiumeize apples about 3 per pound. Ratana»

‘ granola-type cereal, marshmallows or chocolate
> chips may be substituted for nu|s.

Prie dirigento pulpitro sėdėjo 
žmogaus griaučiai ir plonu blauz i 
dikauliu dirigavo kaulų muziką. 
Scenoje buvo toks vaizdas:

Viduryje stovėjo medis. De
koracijos vaizdavo kaip ir vie
ną veiksmą iš “Caro Šaitano' 
atvykhsiuju- i nežinoma sala, išj’““:7l " 1 . ± . , . 1tremtųjų'vieta. Tik dabar sarJ Lėktuvu teronstaų prašo m>- 
gas matė balota, ne opera. Ant j 0 ^“dos p.rata . at- 

~ -i " - . " , rodo, turtingi, matomai apmo-medzio sakos sūpavosi paka- \ . , ,. . _. .. . . i keio spauzdimo ir platinimo is-ruoklis, o griaučių minia linga-L ;
vo jį Į visas puses, ritmingai ■ 
mėtydama geltonų kaulų kojas. • 
Tai buvo tikras mirties baletas.
Iš visos scenos tik vienas paka
ruoklis buvo su drapanomis-, visi 
kiti buvo kiaurai permatomi per 
krūtinių narvelius; ir sargui pa
sirodė kad to pakaruoklio veidas 
jau labai pažįstamas...

(Bus daugiau)

i laidas. Vokietijos teroristus, p. 
; Gediminas Galva, šiaip charak
terizuoja ... “Kratų metu teroris 
tų butuose rasa ne revoliucinė 
literatūra, bet ginklai ir sprog- . 
menys. Jie neturi vizijos atėi- 
č;2i ir šūkių”. .. .domu, ką po
licija rastų “spaudos teroristų” 

.būstinėje ir toje spaustuvėje, 
(kurioje tie leidiniai spauzdina- 
mi? Ignas Petrauskas.

Tn today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
“tamings”—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home. _____________________ _______

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available In a variety of 
sizes and styles. Bat the sky’s 
the limit when ft comes to 
the decorative urea to which 
they're now being put.

Architects, interior designers 
and "do-ft-ynurselfers’’ find 
the spindles a versatile, stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a home or office, 
iadfoors or oak K

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as rbom dividers, acreem and 
valances, or as legs for coffee

Sawn in half, they are being 
mounted on walls and doors 
as decorative elements, used 
as plant holders or as grille 
elements.

EL A. Nord Co„ Everett, 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, producer these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7^4 
inches to eight feeL

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in dear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and ideas for

TĖVAS IR SUNŪS
MARQl ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
k Telef,: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKO? KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI;
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
OireKtorią
Aasociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ. 
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

8307 So. JJTUAN1CA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

■ BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, AL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIi Vnia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, t'L 974-4411

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1111 
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Pastabos iš namų
. 1JV* viršininkai, paštas, šalposatbulos valdžios : tvarkytojai, karo departamen- 

j tas — vis tai valdžios turinčios 
Gubernatorius James R. Thom tik mažus ryšius viena su kita.' 

pson prisiuntė man laišką aiš-( jr kodėl gubernatorius . 
kindamas, kad šioje šalyje 'ei- -p,ompSonas mano, kad tūlos vai 
kša upside down governments. ^įos yra atbulos: 
Lietuviškai pasakius: valdžios;
viršutiniu šonu žemyn. I l)Kada valdžia padrąsina vy-

I rus pabėgti nuo pačios ir vaikų, 
Lietuvių kalboje upside down kad anie likę fce tėv0 gautų pa

reiškia ne vieną reiškinį. Gali šalpą Tai atbula vaidžia. 
būti apvirtęs, atbulas, blogai 
sutvarkytas, žeming.dvis ir pavir j 2) Kada valdžia padrąsina tak 
tęs viršum žemyn. Pasakymas SM mokėtojus vyrus ir moteris 
—upside down kalba apie šoną.'ne apsivesti, bet gyventi kruvo- 
Bet lietuvių kalboje viršus nei je, kad gauti taksų sumažinimą, 
apačia neturi šonų, šonus turi Tai yra atbula valdžia.
lik pailgi daiktai. Palygink: va-, g) Kada Kongresas pasivėlina 
kar šulpas buvo labai stačias, sjuntinėti veltui paštu propa- 
šiandien guli ant šono. Kalbant gandą piliečiams, o iš jų reika- 
apie žmogų sakoma: jis guli ant lauja‘ užmokesčio už kiekvieną 
kairiojo šono; Petras negali gu- protesto laiškelį. Tai yra atbula 
lėti ant šono, nes jam šonai skau vajdžia. 
ja ir t. t.

Teisingai samprotaujant Gubernatoriaus pastabos aiš- 
valdžia neturi šonų. Ji yra bešo 1 ^’os P'^na’ iam pritariu. Ža
ne. Calima sakyti valdžia yra, noraa pritarimas dykai neapseis,

Jonas Šileika Rašytoja JULIJA ŽEMAITĖ

Seųkeviėiėiiė ir»zS. Kazlauskas 
— priežiūrai. I/Tl yra kultūri
nė organizaciją, siekiant ap
jungti tautodailės mėgėjus ir 
puoselėti bei propaguoti lietu
vių tautodailę. . Tuo tikslu bu- 

' vo suruošti kursai, kuriuos sėk
mingai baigė keletas grupių‘ iš 
JAV ir Kanados, v

- -- . - --- noma pritarimas dykai neapseis,
kaip futbolas ar apvalainis dai- 4eks duoti dolerių, bet tunu^vil- 
<tas. Ji neturi kojų nei galvos, -kad jam pavyks pasukti tas 
Kartais pasakoma: valdžios gal-Įatbulas valdžia į gerąją pusę. 
va, bet tai netikras tik dekorą-į Juozas šmotelis
tyvis pavadinimas; o apie vai-’
ižios kojas — niekas nei neužsi- Į — Prokuratūra traukia teis- 
nena. ; man 26 bendroves, gaminan-

Ir valdžia nėra vienlytė — ji čias aluminijaus vielas, vinis ir 
jusideda iš daugelio valdžių. Juk sraigtus. Tvirtinama, kad jie ga 
zisoki departamentai, biurai, sek Ii būti pavojingi sveikatai.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

• šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 
na apsidrausti tik Class V-2 — 
ai yra viso amžiaus apdrauda, 
airiai mokesčiai mokami per 
!0 metų. Apraudos dydis — 
12,000 arba §1,000.

•Apsidrausti gali risi nuo 1 
ki 70 metų amžiaus. ’

® Sveikatos patikrinti nerei- 
ia.

® Šio vajaus metu apsidraudę 
jauna 45% nuolaidą nuo pir- 
tiųjų metų mokesčių ir 10% 
įuolaidą nuo sekančių 19-kos 
rietu mokėjimų. ■ • ’ ’ ’ ’
• Po trijų metų garantubja- 

tia paliudymų piniginė vertė 
Cash Surrender Value)' ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
ne).

® šia apdrauda turi teisę pa- 
inaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliaii — 
ietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, reikia 
reiptis į bet kurios kuopos Fi- 
tansų sekretorių arba organi- 
atorių telefonu ar laišku. Jis

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar. -j- ■'

• Mums reikia didesnės gyvy
bes apdraudos^ . kadangi viskas 
brangsta, . - į. . . -

• Apdrauda pradės galioti
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA ^.Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius-arba metinius mokes
čius/'^ * '■

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis j SLA sekretorę:

MBs. G. METI JANAS

FAUJTENOMS šieniet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amenxoc neturtą dienrafcio steigėjui bei lieturlikoe eptudue pirat
aus ir atliekant būtinu parėtu anefinam lletavybėe tfHkinujl skel
biamu Naujieną piztiatmo raina.

IAŪJLEADS trlrtai stori Ir kūrėja Lleturos tr ptrergtai Uetrriv laltvy 
neldamoa ir neddėdutAM i sandėrius su tkūpantato c ją UiUo

iAUJIENOS palaiko rišu lietusią deasokratines grupes. Ją bendras ūąrtito- 
dju ir remia rlsq lietuviu bendrnoelus darbus bet tiksint

iAUJTKNOS atstovauja tyliąją Heturią daugumą Baif paitaetimo. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija JuMUejinlų metų proga 
Kelbdama platinimo vijų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviško, 
pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
raudinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
tip pat pavergtos Lietuvos Ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lle- 
ųviškų reikalą renessosa.
CllNUOJA: Chicago]* Ir Kąnadols metams — $30.00, puael metų__SIMM,

trims m4n. — M30, vienam mėn. $3.00. KHese JAV viri*** metam 
— $26.00, pusei' mėty — S14JM), riunam min. —. $2-50. Užsienius-

— 131.00 metama. Susipažinimui siunčiama aavalty uen^kamL 

įrašoma, naudoti žemiau rremčią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St, 
Chicago, HL 80608

2] Slunčk--------------doL NaxjJwrR yrentmarattl, luhilkjlnk)
Tajam proga paremdamas lietuvišką apaudė

Vajaus proga pralau riųsti N«njiena« dvi taraite* ausipažl- 
nimui nemokamai Ir be Jokiu įripareigoJimR,

PAVARDK IR VARDAS ______________________________

ADRESAS

New York, N. Y. 10001

į W > Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
$ešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
Veda K. BRAZDŽIONYTĖ

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374 -

— Valentina Misiūnaitė iš 
Detroito, baigusi verslo admi
nistracijos bei komercijos moks 
lūs ir dirbusi General Motors 
Cadillac skyriuje, paskirta Ca
dillac Motors atstove su būsti
ne Philadelphijoje.

— Lietuvių tautinis menas' nistinės mokyklos Tėvų komi- 
buvo gausiai atstovaujamas ati-įtetas ruošią^'metinj vakarą lap- 
darant Čikagos miesto kultūros kričio 5 d. 7 v. v. Anapilio salė- 
centrą atremontuotoje centri- Je- Programoj dalyvaus ‘Atža- 
nėje miesto bibliotekoje. Pro- lyno’’ ansamblis ir lietuvaičių

1 trio “Vasaros garsai”.grampje dalyvavo V. Stonkie
nės ir A. Mažeikienės vadovau
jami “Žilvičio” šokėjai, lie tū
rių liaudies instrumentais gro
jo B. Pakštas, L. Bichnevičins 
ir V. Vaitkus, solo dainavo Van
da Stankienė, kanklėmis grojo 
Emilija Sakadolskienė, Būta 
Pakštaitė ir Alvyde Eitutyje, 
akordeonu grojo Ąžuolas Stel
mokas.

— Violeta Nesukaitytė, To- formacijai, L. Lukoševičienė 4į- 
ronto LKS cVydis narė, virš tu- ’ švietimui,. dail. A. Tamošaitis 
žino metų pirmavusi stalo teni-jglobėju, L. Adomavičius, lį

MARU A NOK
2608 West 5Mh St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

' Didelis pasirinkimu geros rūšies įvairių prekių, 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. ./

► ►► ►

Cosmos Parcels Express Corp.
MARGUETTE GIFT PARCELS SERVICE . . /

15<51 W. 69th St., Chicago, lit W629. — T»l. WA 3-273r 
3333 So. Halstad St, Chicago. HL 60603. — Tai. 2544328LIETUVOS AIDAI

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saveregutariyl

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7%% IHHlNSURFO.

Mutual Federal

222 WEST CERMAK XOAD 

Prm Kazamavomu

HOURSr Mon.Ta«.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

so rungtynėse, bent laikinai pa- 
[ sitraukė iš sporto pasaulio, no-

! rėdama skirti daugiau laiko as
meniniams-reikalams. 26 m. ta

i' rinti sporto žvaigždė buvo 10
kartų Kanados ir 4 kartus JAVj^ci 
stalo tenisų meistere, 6 karius]bos 
atstovavo Kanadą tarptautinėse 
varžybose,‘^buvo su grupe Ki
nijoje pradedant vadinamą ping 
- pong diplomatiją.

— Toronto Maironio, litua

— Dail. Anastazija Tamošai
tienė, R. R. 1, Kingston, Ont, 
Canada, išrinkta Lietuvių Tau
todailės Instituto tarybos pir
mininke, A.JPaškevičius — vi- 
cepirm., V. .Trečiokas — sekr. 
Valdybon išrinkti: L. Balsys — 
pirm., A. Vąįtonienė -— ricep., 
A. Jucienė sekr., |V. Matulai
tis — ižd.,- I. Miklejohn — iri,-

DIKSIDI

see us for 
financing.

' AT OUR low UTS
WITH REPAYMFNT 

VO FIT YOUR INCOME

CHICAGO, njJNOa CMH 

Pfeonet VIrfhfa 7-7747

— Lietuvių meno ansamblis 
“Dainava” sėkmingai pastatė 
rašyt. Nijolės Jankutės L’žuba- 
lienės ir muz. Aloyzo Jurgučio 
dviejų veiksmų ir prologo su 

I epilogu muzikinį kūrinį “Kūl
grinda” šių metų gegužės pra
džioje. Jį režisavo Zita Keva- 
laitytė-Visockienė. Veikalo pa
statyme dalyvauja solistai ir vi- 
visas ansamblio sąstatas, talki
nant gausiam scenos persona
lui. Šį spektaklį turės progos 
matyti Klevelando lietuviai lap
kričio 12 d. Aleksas Smilga yra 
ansamblio pirmininkas, Jonas 
Paštukas ir Al. Atutis — vice- 
pirm., Danguolė Usnytė --- 
sekr., [Vytas Badys — ižd., Pe
tronė Seniūnienė — fin. sekr., 
Nelija Paulauskaitė — valdy- 

: narė. .

— Paulius Kuras iš Toronto 
išrinktas Kanados Lietuvių Jau
nimo S-gos pirmininku, Kęstu
tis Vilis — vicepirm., Nijolė 
Gverzdytė — sekr. Rita Vilienė
— informacijai, Jurgis Valaitis
— ryšininku su Kanados vaka
rais, Vytas Valaitis — ižd., Zita 
Bersėnaitė — ryšininke, Marius 
Gudinskas — politinių darbų 
koordinatorium. Iš valdybos pa
sitraukė Lydi ja ir Saulius Dra
gūnai. : ■ _ -

— Balfo pirm; Marija Rudie
nė pakviesta aplankyti Balfo 
Los Angeles skyrių ir ta progą 
dalyvaus labdaros vakare lap
kričio 12 d. 7:30 v. vak šv. Ka4 
zimiero parap. salėje. • - 4

— Lietuvių Opera šiame šę-. 
zone stato Verdi 4 veiksnųj ope
rą “Nabučco”. šios operos, spėk 
takliai įvyks1‘kovo niėn,. 1L. 12^ 
ir ’ 18 dienomis Chicagoje,. .

— Frank' Zapolis „iš Ever
green Parko yra lietuvių tau lt 
nib in end ir‘ buities žinovas1 taip • 
pat puoselėtojas ir propaguoto
jas. šešiolikti metai jis suruo
šia ber globoja lietuviškų kalė
dinių puošmenų bei’ornamentų 
kursus Amerikos lietuviams' bei 
kitataučiams ir kiekvienais me
tais susilaukia ris didesnio dė
mesio. šiemetiniai kursai įvyks 
lapkričio 8, 15. 22 ir 29 d., ant
radieniais, 7:30-9 vai. vak. Ford 
City Shoping plazos salėje. 
Registruotis plazos raštinėje, 
7601 S. Cicero, tel. 767-6400. 
Kursantus mokys F tautodailės 
specialistės — Helen Pius, Ber
nice Kasarski ir Lucille Vešota.

— A. Klimavičius išrinktas 
nion Pier Lietuvių Draugijos 
pirmininku, O. Petrienė — vice- 
pirm., L. Račkauskienė — sekr., 
A. Kasnickas — ižd., Z. Mišaus- 
kas — reikalų vedėju, B. Ber- 
zanskienė ir P. Dimgaila — val
dybos kandidatais, A. Karaitis, 
J. Rudzinskas ir P. Sideravičius 
— priežiūrai. Draugija turi įta
kos ne tik lietuvių gyveniman, 
bet ir vetos valdžioj. Sekantį va 
sarojimo sezoną vasarotojai tu
rės progos naudotis naujai lygi 
narnomis bei asfaltuojamomis 
gatvėmis ir kitais aplinkos pa
gerinimais.

— Kauno vyskupijos kanau
ninkas Povilas Juškevičius mi
rė Chicagoje savo bute, esan
čiame 4441 South Artesian. Jis 
buvo gimęs 1903 metai* Rygoj, 
seminariją baigė Kaune ir pa
skutiniu metu gyveno Chicago
je. Laidotuvėmis rūpinasi vysk. 
Brizgys.

— Vladas Rasčiauskas, pasi
statęs paminklą, išskrido į Pietų 
Aziją ir Indonezijos salas. Iš 
Gebu salos jis atsiuntė atviruką 
“Šiandien išskrendu iš šios kar
štos salos. Dieną ir naktį pra
kaituoju aš ir visi gyventojai. 
Jie prie karščio pripratę, o aš 
išsiilgau šalto Chicagos rudens 
vėjo. Apžiūrėjęs man rūpimas 
salas, skrendu į Borneo”.

_ _N«mal, 2«n>« — Pardavimui 
"■REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS‘TERMINAI 
(B 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISŠIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIFOS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, UI. . Virginia 7-1

LABAI ERDVUS 2 aukštu mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY
^Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTŲ tvarkingas mūro na 

Apie $22,000 metiniu pajamų. 
jas stogas gazu šildymas ir ele 
Galima mainyti į vieną arba d1 
butu namą Marquette Parke, o 
gingam pirkėjui kaina — tai at 
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų 
dėmus namas ir ekstra didelis i 
garažas, įrengtas beveik kaip tr 
butas gražiam, sausam • beism 
Daug kitų priedų, greit galima u 
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoram 
ofisui didelis patogus mūras ant 
taus sklypo Marquette Parke. $42

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 
quette Parker

DIDELIS mūro bungalow ant 
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj 
toj, Marquette Parke. $25,750.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro 
Du atskiri šildymai, alumin. 
didelis garažas, labai gera 
$31,900.

na 
la 

1

Įvairi apdrauda
BUTŲ NUOMAVIMAS — 

nuomininkus
4243 W. 63rd Sfc, Chicago

TėL 767-0600.

INSURANCE 
parenkant REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

Biznio Proga — Mieste
BUSS. OPP. — IN TOWN i BUILDERS AND CONTRACTO 

Namu Statyba Ir Remontas

te install sprayed foam insulation in 
old and new buildings. Tremendous 
energy saver. Every home and build
ing owner "can use' it, and. can save’ 
th pm up to 50%. of their heatings 
bills.' We are the only manufacturer, 
that trams how to install with on the 
Job trainingriand by factory expe
rienced installers. No fees, of .any 
kind.’ 'We -are; interested only in 
selling'this foam insulation that we 
manufacture. ■ Can :be applied all, 
year round.
i-:-’.-.: p - ’ WRITE: '•*' < ‘y ?

IMPERIAL COATINGS
■ & CHEMICALS, .

j. .-^4700 Vv’issahichon Ąve. ' . "
; PHILA.' PA. 19144 ' '

j ■ \ , .. •

Mr. Warren (215)/ 844-0706

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI ;

Turiu Chicagos miesto leldlr 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, j 
rantuotai tr sąžiningai "" 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

- . Tat 927-355? . ..

52—K) M. AMŽIAUS VAIRUOtC
Tiktai $98 pusmečiui ' automol 

Liability apdraudimas; p^nslnlnk 
Kreiptis . ....

A. LAURA TTl S„ 
j " 4645 ŠA ’ ASHLAND "AVĖ. 

. 523^3775.

WHOLESALE FOOD
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYB

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Teltf.: REpubllc 7-1941

M. š l M K U S
. ’• Notary Public

INCOMB TAX SERVICE
4239 S. Maplewood. TeL 254-74
Taip pat daromi vertimai, gimln 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pr 
iymai ir kitokį blankai

Supplying restaurants, caterers, 
delicatessen stores, and cafeterias. 
Many Imported European products. 
Over 200 clients. Very well equipped 
operation, including: 3 delivery 
trucks, brick building & stock, plus 
a vacant adjoining brick building for 
possible future expansion.,
- Near Northwest side location.

$100,000 Down Buys All.

i Call: Mr. Stanley 
342-0180

Alter 3:30 p. m. 
for further information.

PERSONAL
Asmeny Ieško

>T>rt FARM Į

REIKALINGA kartu gyventi kom- 
panijonė 47 m. chroniškai sergančiai 
moteriai. Patarnauti tai moteriai ir 
lengvas namu 'ruošos darbas. Duoda
mas pilnas aprūp'mimas. o dėl atly
ginimo susitarsime. Prašoma skam
binti tel. 847-6326 tarp 5 ir 7 vai. vak.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-591

rlealatell
kalUnlaką

Chic*

^ail Frank Zapolls 
tzOSVz w.-rsm St.

GA 44654

A

IMSURAMCI ,k. -

677*S48^
and PLEASE 
make people 
more careful

; — Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųstų jų adresus, 
jiems siusime Naujiepas dvi sa-( 
vaites nemokamai.

Mes SKAITYK PATS IRPARAGIl 
KITUS SKAITYTI

1 NAUJIKBAS

I — jmimhukm, ohca»© e, Monday, October 31, 1971




