
kritikuoti vadus

KALENDORtLIS

Į uęstus įplaukia dideli ir mažesni laivai. Trys Illinois seimelio atsto-

WASHINGTON. D.C.— Ame
rikoje yra didokas skaičius jė-

vai pasiūlė įstatymo projektą, 
kuris uždraustų valstijos pini
gus investuoti į tas finansines 
įstaigas, kurios duoda paskolas 
Pietų Afrikai.

— Ir prez. Ca' terio politiniai 
priešai giria jo nutarimą ne
pirkti Irano naftos.

vadus. Paklaustas, kodėl jis taip 
elgiasi, atsakė:

— Mes turime kritikuoti tuos, 
kuriuos dabartinė visuomenė 
mums leidžia kritikuoti, bet mes

bai aštriai kritikuoja Marksą, negalime kritikuoti tų, ____„ ___
Leniną, Mao Cetungą ir kitus yyj-jausybe neleidžia kritikuoti, nalytę R. K. bažnyčią.

Teroristai b’ , sunkiai 
baudžiami

PALESTINIEČIAI APRŪPINO IT/7 ŪS 
GINKLAIS IR ŽINIOMIS

Prezidentas Carter’s uždraudė amerikiečiams 
pirkti Irano naftą.

Lapkričio 14: Veneranda, Ju- 
kundas, Saulenė, Liepsna, Vai- 
davytis. <

Saulė teka 6:37, leidžiasi 4:32.
Oras truputį iiltesnia.

— Grupė čikagiečių katalikų 
atvirai pasisakė prieš popiežiaus 

kurių' Jono Pauliaus II pažiūrą į vie-
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DIDELIS CHAOS
LENKU DISIDENTAI PAMINĖJO LEN
KIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTE

C

VARŠUVOS GATVĖSE DEMONSTARAVO APIE 
PENKI TŪKSTANČIAI DISIDENTŲ

VARŠUVA (UPI). — 1918 m. j 
lapkričio 11 d. Lenkija atgavo! 
savo nepriklausomybę. Kaip ži
noma, Lietuvos-Lenkijos valsty
bė buvo padalinta tarp Austri
jos, Rusijos ir Vokietijos. Ją, 
kaip ir Lietuvą, valdė svetimieji 
ištisus 123 metus. '

Nepriklausomybės atgavimo 
61-ųjų metinių proga, po pamal
dų šv. Jono katedroje, apie! 
5,000 disidentų minia ėjo Vąr-I 
šuvos gatvėmis. Demonstrantai bė galėtų jį teisti, 
nešė plakatus ir unisonu šūkavo Keturi jauni Irano studentai 
prieš vyriausybę nukreiptus šū- įsiveržė į Minnesotos gubema- 
kius, reikalavoį paleisti re kalė-j toriaus rezidenciją ir rengėsi jį 
jimų čekus — civilinių teisių ak- pagrobti. Jie buvo laiku su- 
tyvistus. Priekyje minios buvo, čiupti ir nuginkluoti. Kita grupė 
nešamas vainikas padėti ant Ne-j buvo užlipusi ant. Laisvės statu- 
žinomojo Kareivio kapo. ! l°s New Yorko uoste ir protes-

Tvarką prižiūrėjo neunifor- tavo prieš amerikiečius, neno- 
muoti saugumiečiai. Jie konfis- rinčius atiduoti šacho Irano teis- 
kavo plakatą su popiežiaus Jono mo organams. Tretieji protesta- 
Pauliaus II pareiškimų;'“Negali vo Washington, Kalifornijos ir 
būti laisvos Europoj be laisvos New Yorko universitetuose. 
Lenkijos”. Vienas iš pagrindimų 
kalbėtojų buvo sulaikytas.

Laike demonstracijų policija 
nebuvo perdaug priekabi. Ta
čiau demonstracijų ruošimo ei
goje buvo sulaikyti ne mažiau 
20 vadų bei aktyvistų ir išlai
kyti daboklėse 48 valandas. Jie 
veikė Socialinio Apsigynimo, 
Gynybos Žmogaus ir Civilinių 
teisių bei panašių organizacijų 
ar grupių vardu.

Valdžia norėjo nustelbti de
monstracijas ruošdama 62 metų 
Rusijos revoliucijos sukaktį. 
Kalbose buvo skelbiama, kad 
Lenkija atgavo nepriklausomy
bę tik’ “Didžiosios Spalio Revo
liucijos” dėka. Prie Nežinomo 
Kareivio kapo kalbėtojai pabrė
žė, kad nepriklausomybės nie? 
kas nedavė: ją reikėjo iš Rusi
jos išsikovoti.

Iraniečiai negali 
sauvaliauti

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikoje yra didokas skaičius Ira
no studentų, kurie paskutiniu 
metu pradeda nerimauti. Jie 
reikalauja, kad Amerikon atvy
kęs Irano šachas Rėza Pahlevi 
būtų suimtas ir išvežtas į Te
heraną, kur dabartinė vyriausy-

Amerikiečiai-Teikalaaja, kad 
jie būtų suimti, jr išvežti Į Ira
ną. Jie prižadėjo nesikišti į Ame
rikos vidaus reikalus, o dabar 
kelia nerimą.

G. V. Voinovich perėmė 
Cleveland© miesto 

mere pareigas
CLEVELAND, Ohio (AP).

Pirmadienį naujai išrinktas 
Cleveland© miesto meras George 
V. Voinovich perėmė pareigas 
ir 14 milijonų dolerių skolos, 
kuri atsirado esant meru Den- 
niui Kucinich.

Naujas's meras G. V. Voino-' 
vich turi 43 m. amžiaus, bet jau į 
buvo išrinktas Ohio viceguber-Į 
natoriu’mi. Jis yra lietuviui 
draugas.

Prezidentas buvo Įšįjetas 
apie įvykius Irane

U.S. News & World Report! 
pranešė, kad aukšti pareigūnai 
Įspėjo prez. Carterį apie gali
mus Chomeinio pasekėjų tikslus 
užimti JAV ambasadą Tehera
ne, bet prezidentas nedavė įsa
kymo evakuoti ambasadą. No
rėta palaikyti premjero Bazar- 
gano valdžią, kuri pažadėjo ap
saugoti diplomatus.

Prezidentui buvo patarta at- 
šaųkti jvisvs amerikiečiu^ iš Ira
no ir sustabdyti’haftos’importą-. 
Tuo nebūtų daug atsiekta, bet 
sumažintos Chomeiniui galimy
bės šantažuoti Ameriką.

i™

ITALIJOS TERORISTAI GAVO 
GMGAS RUSI’ RAKETAS

PEKINAS, Kinija. — Pekine’ 
dirba elektros inžinierius Xu i 
Wenll, kuris jau ištisas dešimt
metis kasdien vaikšto iš namų 
į namus ir taiso sugedusius 
elektros laidus. Dienos metu jis 
sėda ant dviračio ir važinėja po 
sostinę elektros taisyti.

Kai baigia dienos darbą ir par
važiuoja namo, tai jis persiren
gia ir tampa išgarsėjusiu redak
toriumi žurnalo, kuris drįsta 
kritikuoti Kinijos vadus. Jis la-

Buv. premjeras kandi
datuoja į prezidentus

SEOUL, P. Korėja. — Buvęs 
Pietų Korėjos premjeras Kim 
Chong Pil demokratinės Res
publikonų partijos parinktas 
kandidatu prezidento pareigoms 
būsimuose'rinkimuose.

Partijos vadovybė mano, kad 
Kim bus išrinktas prezidentu 
ateinančiais metais, kai bus su-: 
daryti rinkimų sąrašai ir pra
vesti rinkimai.

Tuo tarpu kariuomenės vadai 
įspėjo, kad jie yra pasiryžę 
bausti tuos žmones, kurie ban
dys pasinaudoti nepastovia pa
dėtimi, ir tuos biznierius, kurie 
bandys. nusukti valstybės mo
kesčius. ' Mokesčiai priklauso 

j valstybei. Niekas neturi teisės 
jų vogti, sukti ar apgaudinėti. 
Taip pat veikia įstatymai, ku
riuos visi privalo daboti.

mirusiu d komunistų vadus, bet 
reikalai pasikeičia, kai nori kri
tikuoti dabar kraštą valdančius

X ■

Prezidentas F. Marcos 
kaltina Amerika

MANILA,. Filipinų salos. — 
Prezidentas Ferdinand Marcos, 
kalbėdamas apie Manilos lūš
nynus, be kitų dalykų pasakė:

— Maniloje buvo lūšnynai l 
Amerikos kolonijų laikais, bet 
jie nieko nedarė tiems lūšny
nams pašalinti, tai kodėl dabar 
kaltinama Filipinų vyriausybė?

šitas prezidento Marcos aiš
kinimas sukėlė labai gyvų ko
mentarų. Prezidentui, matyt, 
neatėjo į galvą mintis, kad dar 
prieš amerikiečių- atsiradimą 
Maniloje, ten ir kitose vietose 
yra buvę lūšnynai. Jų galima 
surasti kiekvienoje Indijos van
denyno saloje.

Lūšnynus privalo naikinti tų 
miestų savivaldybės, vyriausy
bės ir patys gyventojai. Jie turi 
sudaryti tokias darbo ir mokė
jimo sąlygas, kad iš lūšnos žmo
gus galėtų persikelti i namą ir 
paiėgtu mokėti už namą ar butą.

Manilos lūšnynu gyventojai 
nori, kad prezidento Marcos vy
riausybė padėtų pašalinti lūš
nynus.

jis gali labai lengvai išsprogdin
ti visą ele ktrai gaminti jėgainę. 
Kad žmonės išvengtų nelaimių, 
jėgainių statytojai turėjo naujo
je jėgainėje palikti daug įvai
riausių planų pavojui suprasti. Į

Dabar atsirado teroristų, ku
rie nori pastatytas jėgaines iš
ardyti. Jie nepritaria tokių jė
gainių statybai. Jie naudojasi 
iš planų gauta informacija ir 
siekia sistematiškai jėgaines iš
naikinti. Oficialiai skelbiama, 
kad bausmė teroristams bus žy
miai padidinta, jeigu jie naudo
sis bet kokiais viešai paskelb
tais plana s, kurie skelbiami tik 
kaip saugumo prie*"orė.

ROMA. litalija. — Italijos po-, 
licija turi žinių, kad teroristini 
nės gaujos turi pačias naujau- į 
sias sovietines raketas kovai! 
prieš policiją žemės paviršiuje ■ 
ir erdvėje.

Policija turi pagrindo many- ‘ gainių elektrai gaminti iš skal- 
ti, kad modernias kovos prie-, domo atomo energijos. Tas ato- 
mones teroristai gavo iš palesti- i mui skaldyti būdas yra pavojin- 
niečių. Policija žino, kad pales- gas žmogaus sveikatai. Be to, 
t;nieč;ai specialistai buvo Itali
joje ir kalnuose apmokė tero
ristus, kaip vartoti Rusijoje ga-, 
mintas SAM-7 raketas. Rusai 
jas naudoja prieš lėktuvus ir 
prieš tankus, tiktai pastarųjų 
konstrukcija truputį kitokia.

Teroristams reikalingas sau
gus pasitraukimas. Jie gali pasi
slėpti nuo besivejančių polici
ninkų, bet jiems labai- sunku 
nusislėpti nuo lėktuvų.

ITALAI GINKLUS GAVO 
PER LIBANĄ

Italų policija nustatė, kad mo
demiški Sovietų ginklai pasie
kė teroristus per Libaną. Liba
no kovoms aprimus, palestinie
čiai nežinojo, ką daryti su to>-- 
kiais ginklais. Be to, jiems susi
darė pavojus tuos ginklus pra
rasti. Arabai ar sirijiečiai galėjo 
įsakyti palestiniečiams atiduoti 
šiuos ginklus. Galėjo apsupti 
palestiniečių dalinį ir atimti 
šiuos ginklus.

Tyrinėjimas parėdė, kad savo 
laiku į Chieti miestelį, esantį 
93 mylių atstumoje į šiaurę nuo 
Romos, buvo įplaukęs Libano 
transporto laivas. Paskui pales
tiniečiu vairuojamame laive 
“Sidon” atsirado kelios grupės 
italų, kurios išsivežė į krašto vi
dų visą krovinį. Policijai pavyko 
patikrinti įpakavimą. Iš jo buvo 
galima nustatyti, ka ginklai bu
vo gaminti ir įpakuoti Čekoslo
vakijoje, bet Libane palestinie
čiai juos buvo gavę iš rusų.

Neil Hartigan neklauso 
Chicagos demokratu

CHICAGO, Ill. — Ilgametis 
Chicagos Demokratų partijos 
veikėjas, buvęs gubernatoriaus 
oavaduotojas Neil Hartigan pa
reiškė. kad jis rengiasi padėti 
prezidentui Carteriu laimėti de
mokratų partijos pirminius rin-> 
kimus Illinois valstijoje.

Tvirtinama, kad Hartigan ne
sutinka su merės Jane Byrne 
administracijos pareigūnais. Jis 
niekad nemanė, kad dabartinė 
Chicagos administracija galėtų 
būti priešinga demokratui pre
zidentui Carteriui.

PREZIDENTAS UŽDRAUDĖ ĮVEŽTI 
IRANO ALIEJŲ Iš KITU KRAŠTU

NUTARIMAS PRANEŠTAS REIKALŲ VEDĖJUI BRUCE 
LA1NGEN, LAIKOMAM TEHERANO KALĖJIME

TEHERANAS, Iranas. —'Pir-Į teris panaudojo progą priminti, 
madienį paskelbtas prezidento! kad JAV politiniam šantažui 
J. Carterio Įsakymas nuo pirma-! nepritaria ir šioje srityje nuo- 
dienio neįvežti Irano naftos (mi- 
neral’nio aliejaus) į Ameriką 
sukėlė chaosą Irano valdžios ir 
uostų darbininkų tarpe. JAV 
gaudavo po 700,000 statinių 
įvairios — rafinuotos ir nevaly
tos — naftos kiekvieną dieną, 
bet prezidentas uždraudė įvežti 
Irano naftą į JAV. Prezidentas 
uždraudė ir iš kitu valstybių 
įvežti Irano kilmės naftą.

Įsakymą nepirkti Irano naftos 
prezidentas paskelbė per radiją 
ir pasiuntė telegramą JAV rei-

1 kalų vedėjui Bruce Laingen. 
kuris, manoma, laikomas Tehe
rano kalėjime. Washingtonas 
žino, kad naujoji Irano vyriau
sybė areštavo JAV reikalų ve-l 
deją, bet nenuvedė į JAV amba
sadą, kad būtų laikomas kartu 
su kitais Amerikos piliečiais.

Nežinia, ar Irano valdžia pra
neš prezidento įsakymą reikalų 
vedėjui, bet pati Irano valdžia 
sužinos prezidento nutarimą. 
Be to. JAV vyriausybė infor
mavo visus JAV transporto lai
vus ir tankerius neimti Irano 
naftos, nes prezidentas uždraudė 
ją įvežti į Ameriką.

Prezidento Įsakymas privertė 
! susirūpinti visus uostų darbinin
kus. Iraniečiai nesitikėjo tokio 
prezidento Carterio žingsnio. 
Irano naftos versmių darbinin
kai prieš dešimt dienų nebedir
bo. kai patyrė, kad mula Cho- 
meini nenori parduoti naftos 
JAV-ėms. Streikas sukėlė suiru
tę visame krašte. Pradėjus vers
mėms vėl judėti. Irano vyriausy
bė sumažino naftos pardavimą 
visiems užsieniečiams 5'i.

Irano aviacijos vadovybė la
bai susirūpinusi prezidento nu
tarimu nesiųsti lėktuvų dalių 
Iranan. Beveik visi Irano lėktu
vai yra gaminti Amerikoje. Ne
gavę dalių, iraniečiai liks be 
lėktuvų.

Iraniečiai bijo, kad preziden
tas Carteris bet kurią valandą 
gali sustabdyti kviečių ir ryžių 
pardavimą Iranui. Jeigu prezi
dentas taip nenutartų, be naftos 
pajamų Iranas neturės kuo už
mokėti Amerikai. Naujos Irano 
vvriausvbės nutarimas grobti 
JAV ambasadą, sunaikinti ten 
buvusius dokumentus ir amba
sados rūsį paversti kalėjimu 
amerikiečiams laikyti, patiems 
iraniečiams kelia rūpesčių.

Irano uostuose judėjimas su
mažėjo. Darbininkai nesupran
ta. kodėl amerikiečiai turėtu 
vykti iš Irano uostų be naftos.

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidento Carterio nutarimas ne
pirkti Irano naftos ir uždrausti 
ją įvežti į Ameriką skaitomasi 
pirmuoju kovos žingsniu prieš 
Irano vyriausybės šantažą. Be į 
jokios priežasties naujoji Irano i 
vyriausybė įsiveržė į Amerikos 
ambasadą, sugadino dokumen
tus, suėmė tarnautojus. Ameri
kos piliečius, grasino naftos 
pardavimo sustabdymu ir nau- 

| dojo šantažą. Prezidentas Car-

’ laidų nedarys.
JAV-bėms nafta reikalinga, 

bet ji nėra tiek reikalinga, kad 
jos turėtų nusilenkti šantažui. , 
JAV galės sunkumus pakęsti ir 
apsieiti be Irano naftos, jeigu 
bandoma vartoti prievartos prie
mones savo politiniams tikslams 
siekti. Jeigu JAV neįves Irano 
naftos, tai JAV neteks apie 5% 
Amerikon Įvežamos .naftos. JAV 
turės apsieiti be Irano naftos ir 
pasidairyti, ar negal’‘"~" gau
ti kitose rinkose. Nupirktos Ira
no naftos užteks 6 ar 7 savai
tėms. Amerikoje bus jaučiama 
stoka tiktai šiam laikotarpiui 
praėjus. Per 7 savaites Ameri
kos naftos bendrovės galės įsi
gyti naftos kitose vietose.

Irane buvusieji Amerikos 
transporto laivai gavo įsakymą 
plauk4' į kitas valstybes, kur 
pakrovimas tvarkingesnis ir 
nafta yra tokios pačios kainos 
ir tokios pačios rūšies.

NAFTĄ PASIŪLĖ 
SAUDI ARABIJA

RIJADAS. Saudi Arabija. — 
Saudi Arabijos naftos Įstaiga 
pranešė Amerikos transporto 
laivams, kad iš Irano gali plauk
ti i Saudi Arabijos versmių šal
tinius ir pakrauti laivus naftos 
statinėrilis. ■ Saudi Arabija tuo 
tarpu nekelia kainų ir turi pa
kankamas mineralinio aliejaus 
(naftos) atsargas. Saudi Arabi
jos uostuose iš Irano atplauku
siems laivams nereikės laukti.

Saudi Arabija informavo JAV 
naftos bendroves, kad jos gali 
uirkti reikalingą naftą Saudi 
Arabijoje. Dabartiniu metu yra 
sudarytos pakankamos naftos 
atsargos, bet jeigu būtų reikalo, 
tai Saudi Arabija galėtų suda
ryti Amerikai didesnes naftos V
atsargas.

Vaikas leidžia taikos bąlandj, 
nes jis nori taikos.

i



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėste RIMAS NERLMAVIOIUS

MAGARYČIOS

• Jei pats pradėsi abejoti, tai
Pasikalbėjimas

Tau nuskinsiu žiedą.
Puikų astros žiedą, 

Paskutinį žiedą
Drumzlino rudens...

geriau sakyk liesą (M. Twain). 
Mokymasjč^ra tik vaikštinėji
mas ąpunkui, kol jus vienas da- ■■ 
Iykas pagauna (Robert Frost).] 
Sąžinė yra vidaus balsas, kuris 
įspėja, kad kas nors gali ma
tyti (Mencken). ,

• Vienas Amerikos darbinin
kas, priklausęs darbo unijai, la
bai dž.augėsi keturių darbo die
nų savaite už penkių darbo die
nų atlyginimą. Jis klausė, kas j 
mokės už pertraukas kavai j 
penktosios darbo dienos?

• Žmonės valo langus, kad 
"geriau matytų. Tačiau arklių
lenktynių namo langai išvalo

! žmonių kišenes, i
• Maldose parašyta: “Kaip 

danguje, taip ir ant žemės”. Jei
gu. taip yra tikrenybėje, tai nėra 
ko ten skverbtis...

REIKIA STUMTI
c žąsys yra geriausios žolės 

; naikintojos. Kinijos žąsys nule- 
• sa daug žolės, bet neliečia javų. 

Be to, jos tręšia dirvą. Jos daug

Keisti, visai nesuprantami jo 
bendrakeleivio veiksmai ’ V

(Skirsnelis iš Juozo švaisto knygos PETRAS 
ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)

(Tęsinys)
— Daugelis dalykų, kurie vyksta pasaulyje, tau ne

suprantami ir atrodo keisti- Tu savaip ir labai siaurai į. 
juos žiūn, o Likimas daug toliau ir plačiau' numato. Aš 
suprantu, kad visus mano darbus tik iš blogosios pusės 
tematai. Idant nebūtum taip suklaidintas, kaip dauge
lis kitų, aš šiek tiek atversiu paslapčių. Tas nerniūkš- 
tis, kurį pirmajam naktigulty pasmaugiau, užaugęs bū
tų tapęs žmogžudžiu ir pirmiausia savo tėvą ir motiną 
būtų nužudęs. Tu, žinoma, labai blogai pagalvojai tada 
apie mane, bet dabar, manau, suprasi. Toliau, radom pi
nigus. Atsimeni? ’ »

— Na, kurgi čia neatsiminsi!
— Ir radom žmogų, begulinti pievoje?
— Taip!
— Tas žmogus didelis tinginys ir vagis. Jis begulė

damas galvojo, kas čia reikėtų apvogti- Turėdamas tuos 
pinigus, taps pirkliu, nebegalvos apie vagystes ir bus 
geras žmogus-

— Šitas dalykas man suprantamas, Bet kaip tu ga-

Stūmimas ir stumdymas yra 
populiarus visose gyvenimo sri- 
tvse ii' formose, vpač futbolą 
žaidžiant. Be stūmimo nebūtų 
progreso. Pvz.. Rev. J. Jackson 
turi Operation PUSH, televizija 
žavi savo gražiais pavyzdžiais, 
kad pirktum ko reikia ar nerei
kia. Stūmimo menas veikia vi
sur. Pvz.. jėzuitai išstūmė Čiur* 
lionio Galerijos steigėjus, tai 
Č.urlionio Galerija, Ine., geriau 
gyvuoja. Frontininkai stumia 
lauk senąsias lietuvių organiza
cijas: ALTą. VLIKą. LB-nę. 
Stūmimas reiškia naują reinkar
naciją. tarytum nuplauta pieva 
vėl atželia.

Jeigu nebūtų stūmimo, tai vi
sas progresas eitų atgal. Yra 
atvejų, pvz.. negalima pastumti 
i šalį dienraščio “Naujienos”, 
nežiūrint kiek pastangų fronti
ninkai dėtų. Mokytojai stumia
miestą pakelti jiems algas prak-l

(Vietoj feljetono)
iišku būdu: jie streikuoja tada. mašina- Joa turi nepaprastą ape- 
kai reikia mokyklas atidaryti. Piktžolėms. Bovelnos auįn- 
Infliacija stumia infliacija, žo 
džiu, visi ką nors stumia. Kan-’ Johnson ir Bermuda piktžoles 
didatai į valdiškas vietas kaip 
galėdami savo oponentus stu
mia į šalį, giria tik savo kro- 
melį. Merė Jane Byrne išstūmė 
Bilandiką, išvalė visus buvusius 
ano mero tarnautojus, pasisodi-’ 
no savo .dukrą k- savo draugus.
Dabar ji iš Bostono atsivežė se
natorių Edward Kennedy į Chi- j 
cagą ir paskelbė jį busimuoju; 
JAV prezidenju.. Mat, viskas iš į 
anksto planuojama, ko “durna’’ 
galva nė suprasti negali...

Ir tavernoje kai kada “kilnios 
idėjos" nesusiklosto kaip reikia, j 
tenka apsistumdyti. ■

i
O kiek dar yra užsibrėžtų ] 

planų ką nors stumti. Stūmimas 
yra prigimtas dalykas,..

Don Pilotas

geriau “nuplauna” žolę negu

tojai sake, kad žąsys išnaikina

jnet su šaknimis. Gera idėja lai
kyti žąsis Marquette Parko na
mų savininkams.

— Tėve, ar tu žinai “spaudoje 
pasižvalgymo” techniką?

— Nežinau, Maiki, Kodėl tu 
tokio dalyko klausi? Juk pasi
žvalgymas neturi . ypatingos 
technikos. Atseit — žvilgsnį me
ti į vieną pusę, matai vienus da
lykus, žvelgi į kitą — matai

ki, bet manyje yra noras išgar
sėti. Koks tai jausmas kutena 
pakaušį ir kelia geidulį, o tas — 
lyg stūmoklis stumia į visuome-

Įėjai, jeigu turi bent truputį širdies, sudeginti ano tokio 
gero žmogaus trobesį? (

— Taip, teisybė: žmogelis labai geras, meiliai pri
ėmė mus naktigulto, bet didelis skurdžius. Gaisras pa-

kitus.

Montessori mokykloje
Kodėl ant Padėkos Dienos 

iškilmingų pietų stalo yra ka
lakutas? — klausė mokytoja. 
Visi vaikai nežūtojo, lik guvus 
Vincukas taip atsakė:

— Todėl- kad svaras kalaku
tienos dabar yra pigesnis už sva
rą iiamburgerio . . .

per pusė. Ūkininkas buvo dar di
desnis melagis ir tai atsakė Mi
kės sūnui:

— Dabar aš lo p i ūkio' nega
liu paskolinti, nes ruošiuosi- 
pjaustyti per pusę savo agur. 
kus . . .

Pardavėjo išmintis
Jūs įmokėkite tik mažą su

mą 
ištisus 6 mėnesius, 
p°.rdavėjas piikė;ai. 
paklausė:

— Kas Jums apie 
kė informacijas?

dabar ir nieko nemokėkite 
aiškino 

Pirkėja jo

mus sutei-

Profesoriaus patarimas
: Modernioji Ieva kaukių ba-

Berlyno universiteto profeso-1 iiaus koštame.
rius d r. Freriehs buvoh žinomas 
savo sąmojumi.

— Ppnas profesc'riau, aš la
bai esu jums dėkingas už v’sa 
lai, ką aš žinau, dėkojo bai
gęs medicinos mokyklą jaunas 
gydytojas. Profesorius jam taip 
atsakė:

Mikė Melagėli-, Amerikoje

— Mikė Melagėlis iš ženiai- 
ijos atvyko Į Ameriką, tapo ūki
ninku ir mėgo girti savo ūkio 
gaminius. Vieną dieną jis sakė 
savu sūneliui Mikei Jr. eiti pas 
kaimynų ir prašyti paskolinti 
didįjį piūkla parpianti arhūza

— Mielasis, nit kam to nesa
kyk, n<s jie gal’ kaltinti ma
ne .. .

<* Kinija spausd’ns Bibliją, 
.praneša United P^ess Imtema- 
tional. Kinų kalba bus išleista 
pilna Biblija, pirmą kartą po 30 
metu. Protestantu kunigas Yin 

w L

Ziehzeng verčia į kinų kalbą ir 
bus išspausdintą 100.000 eg- 
zempPorių. Sovietų valdžia sa
ko. kad toks kinų žygis yra kri
minalas.

Rasinės problemos

....— Tėveli, ar 
gandrų ?

J Aišku, iš kur 
juodukai?

kilmė
vra ir juodų

atsirastų

— Tą klausimą. Tėve, aš ne-’
bereikalingai keliu, nes tūlas ap- ’. kyk, Maiki, ar blogas dalykas 
žvalgininkas spaudoje pasižval-1 geisti išgarsėti?
gęs rašo Naujienos apžvalgas. | 
Jis ne tik rašo, bet ir cituoja. ■ 
Kartais ištisus paragrafus per
teikia. Tos apžvalgos ir citatos 

! mane suintrigavo. Ėmiau galvo-
t i, kad tas rašytojas esąs labai 

j “smart”, arba turi žvalgymosi
techniką, kurios kiti neturi.

— O, Maiki, tu kalbi apie tū
lą Naujienose rašantį apžvalgi
ninką. Skaičiau ir aš, bet skai
tydamas užmigau*'Po kelių skai
tymų ir užmigimų Įsitikinau, 
kad toji technika — snaudulin- 
ga, daugiau neskaičiau. Vienok 
jei tą techniką būtų galima pa
gerinti, norėčiau žinoti ir pri
taikyti saviems rašiniams. Skai- 

: tyti mėgstu, bet skaitymas ima 
Į daug laiko ir akys nevisuomet 

klauso — savavališkai užsimer
kia. Tu, Maiki, jei tą apžvalgi
ninką sutiksi, būk toks geras — 
paklausk apie jo techniką. Kai 
sužinosi, pasakysi ir man.

Aš. Maiki. daug kartų ban
džiau vartoti žvalgymosi techni-

’ ką, bet nieko nepadariau. Pasi
žvalgymas net rasto turinio ne- 
pagavo. Kai atitraukiu akis, tąip 
ir nežinau kas parašytą. Matyt, 
dievai man tokio talento neda- v * *
vė. Jei aš galėčiau akį metęs su-j 
prasti, kas parašyta — oi būtų’ 
gerai! Rašyčiau apžvalgas vi-Į 
siems laikraščiams. Mano var-j 
das būtų žinomas visame pa-( 

į šaulyje.
1 — A! Tėve. Matau, tavyje yra

didelis noras išgarsėti. Ar tau

nę įakTte "a,k0: EjJ! Pa‘ darė jam daug skausmo. Tačiau atsikvošėjęs, bekasinė- 
einu, ir klajoju lyg pelkių žibu-ldamas tai’P Pamatų, ras didelius pinigus. Treciam nak- 
rėlis’ geisdamas, kad daugiau ir j tigulty pavogiau to šeimininko aukso taurę. Ji buvo ,už- 
daugiau žmonių matytų. Tokia nuodyta, ir aš pasigailėjau žmogaus, kad kartais ger
mano antroji prigimtis. Bet sa- damas iš jos nenusinuodytų.. , ’ *

— Ne, Tėve, neblogas. Tokie 
geiduliai ugdo pažangą ir auk
lėja. Tokiu- būdu atsiranda vi
suomenėje žymūs asmenys. To- Šiems kenktų- 
kiu būdu juk ir vedu išgarsė- 
jov. Mažne per 70 metų vedu 
buvov savaitraščio “Keleivio” 
pažiba. Juk Maikis su Tėvu iš
garsino “Keleivį”, o ne jo lais-

— Ale atidavei tu ją kitam žmogui?
— Taip, atidaviau- Bet tasai girtuoklis ir nedoras 

Kad 'ir numirs, niekam skriaudos nepadarys. 
Dar geriau, kad jis numirtų ,negu gyvas., ^būdamas vi-

“ - - - - * 7 . "

/ ?< i . ■ '/ . . j
— Dabar pasakyk: kaipgi tų pasiteisinsi .^ėl to 

kunigo ?
— Visko pasakyti nenorėčiau- Ilga istorija būtų, 

tiek tepaaiškinsiu: • kai mes sutikom jį pravažiuojantį

žmogus.

vamamškos apžvalgos. Anot tu- pro jr tu priklaupei, aš pamačiau, kad ant jo kaklo 
lo zemaįcio^as būk.buv^ Pa‘ sėdi apšižerges šlykštus veiriiaš. Todėl ir nušigręžiauš i 
atžangos padaras. Bet tai ne tie-1 saIl- Jaunimo taip pat tu nesuprantai. Tar tavo šventa 
sa. Tokio dalyko, kaip atžanga, ] diena. Jie gražiai žaidė sau ir dainavo. Jų būryje Dievą 
visuomenėje nėra. Jei tu, Tėve,į pamačiau, kuriam ir nusilenkiau. Daugiausia/ be abejo, 
būtum buvęs ligotas, sakyčiau,!
jog tave buvo apsėdusi “atrofi- 

I ja”, bet tu buvai sveikas ir te
besi sveikas. Ir aš. Tėve, nie- _ . _
kuomet nebuvau gudresnis, ne-įj^Di patogiau sekti žmones. Tai plėšikas ir žmogžudys- 
gu dabar. Tiesa, vedums galvo-Į Naktį, susidėjęs su kitais tokiais pat, ’ jis eidavo piešti 
se įvyko perversmas: tu apsi-ijr žudyti, Jo krepšyje, jei būtum patikrinęs, galėjai ra- 
valei nuo siukshu. o as — nuo!sy Peųįų durklų ir kitų žudymo įrankių.
perdėto išdidumo. Abu būkim 
dėkingi dievams.

Paklausti.
— Gerai sakai, Maiki, būkim; 

dėkingi, bet neužmirškim Stasio 
Mikalkevičiaus. Oi tai buvo su-'

* * —. i T * + * manęs, kad esi juoduku veislės,nuo jo įsmokov. Jis tau ir man 
daug inspiracijos pridavė. Be jo , . ..
mes nebūtume nė susitikę. Juk Sirodai? ; i .
tavo gimtasis kraštas — Lietu-’ — žemė, kurion esu siųstas, daugiausia tamsų negu 
va, mano — Amerika. Tu augai šviesi. Dėl to aš didelį skausmą ir gedulą nešioju 
pas Gulbinus, o aš — Šv. Jac- gįr(]vįe. . '
kaus prieglaudoje. Tik Mikalke- m . . . . . . . ... . . , . . ,
vięiaus pastangomis vedu suėjov1 . . ūsai endiakeleivis nui ode da< Petrui tolesnį ke- 
į kupetą ir išgarsėjov. ir pranyko. Toliau keliavo Petras vienas- - Ilgai jis

— Dabar, Tėve, jei nori dar ėjo, bet jam nebuvo nei nuobodu, nei ilgu. Jis daug gal- 
būtų geriau, jei visas pasaulis labiau išgarsėti — laikykis su 
apie tave žinotų?

— Gal būtų, gal nebūtų, Mai-

tu pasipiktinai dėl to elgetos- Argi netiesa?
- Na? .
— Jis joks elgeta, tik apsimetęs. Elgetos pavidale-

— Aš matau, kad tu baigi pasiteisinti. Norėčiau dar

— Klausk: kiek man leista, galėsiu atsakyti.
— Matai, iš tavo apdaro, darbų aš tikrai buvau pa- 

. Dabar įsitikinau, kad 
ne. Vis dėlto man įdomu, kodėl tu toks tamsus pa-

manim.
.— Gerai, Maiki, laikysivos.

vojo, svarstė, ką buvo motęs ir girdėjęs iš savo ben
drakeleivio.

(Bus daugiau)

• Praeitais metais Seattle
■ mieste buvo į ligonine gabena

mas 900 svarų sveriant’s vyras. 
Vežėjai negalėjo jo išimti iš na
mų. Reikėjo iškirsti langą ir 
praplatinti sieną, kad keltuvu
būtu gal’ma iškelti. Ligoninėje jas nain'nių pi< ių, skundžiasi, 
nebuvo prie'Ton’ų jį pasverti, kad viščiukas, kuris šį sekmadie* 
bet snė>inn, kad j s galėjo sver
ti 1,400 svarų. Tai pirmas toks 
žmogus, kuris turėjo tokį svorį. 
Ligon’s tikėjosi iš ligoninės išei 
ti turėdamas tik 210 svarų.

Don Pilotas

K AN TRY RĖŠ 1)1 i’LOM AS

nį buvo pat’ek'as pietums, jo' 
manymu, turėjo būti išperėtas 
inkubatorium (perėjimo , maši
na).

“Taip, tikrai
alininke bet
sprendi ?”

“čia mėselė, kaip guma. Vįš-

- suliko Sei
ko tamstelė

cinkas, kuris !>ūty turėjęs tik-Kodėl Imns n dir’nii geriau . ..... . niją motin;) — negalėto būtisinul!’ vedusi -.vra, negu vien- v?4 , ... . .• ,.. . { .. šiurkščiai išauv ntas”, dūsaujagnngi? Tart: m nevienodi rau- 
meilys”.

“Jeigu
nervai
kanirewii
si jaudina,
tenka kai kada >r be reikalo už-

rmimo'ivft ir taip, lai 
r.o; ved'; vyrai daug 

ii niekiKifiel taip ne- 
j igii dirbo melu

NAŠLAITIS

jis..

APGAVIKAS ..

Jia: “Jeigu k.u nors iš ponu 
sutiktumėt prisidėti prie mano 
steigiamo liizn <». lai yra. pH- 
dėtf 1000 dolerių ttri ir nš iš lo 
lurbriau san l^ctti<jjąu uždar- 

j bio”,
Ikkklyvas (iš minios): “Klek

Pnumneratoriųa, kaip save gi?” 
mėgdavo vadinti \ ienas valgyto- Taksiamį d*Mcritiktj“. ■

JI _ NEPASAKĖ

šeimininkas: “Elze,- kodėl gi 
tu išplepėjai žmonai, kad aš 
grįžau vakar-vėlai? Aš juk bu
vau prašęs nesakyti”.

larnailė: “Bet až ir nesakiau 
juk! Ponia manęs užklausė, ku
rią valandą tamsta grįžai aš jai 
tik pasakiau, kad viriau pusry
čius ir neturėjau laiko pažiūrė
ti' į laikrodį”.

mandagus papeikimas
“Kaip (ai yra, kad, tamsia 

šįryt vėlai į darl>ą ateini?
‘ Aš pramiegojau”, buvo atsa

kymas.
“Ką, tamsia ir namie gerai 

miegi ?’’ pašilei % vo darbdavys, j

• Kai aš televizijoje matau Į 
Disco šokius, tai man primena' 
Dantės Dieviškosios Komedijos 
“Infcruo”. I

. — NAVR?N^< 8. ILL. Wednesday,'November
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PREL BALKONAS VEDA į TIESU 
KELIĄ NUKLYDUSIUS VADUS

(Tęsinys)

Prelatas J. Balkūnas, JAV i daugumoje, kaip Kanadoj, Au- 
r»_„j------------- ___—1 stralijoj, Europoje. Tačiau tar-Lietuvių Bendruomenės organi

zatorius ir pirmas jos pirminin
kas, besikalbėdamas su A. Gar- 
ka, š.m. lapkričio 8 d. Dirvoje 
spausdina šitokių nuklydusių 
Bendruomenės vadų kreivus 
kelius. Norim supažindinti skai
tytojus su prelato Balkūno min
timis. N. Red.

m zis

pusavis lietuvių sugyvenimas 
pakankamai geras. Kas pasida
lė su lietuvišku gyvenimu čia 
JAV? Mažuma nesusiliejo su 
dauguma. Taip pat ta mažuma 
atnešė ir nesantaiką. Bendruo
mene laikau svarbiausia insti- 

Įtucija lietuvybei išlaikyti. To-

VLIKas 19-15 m. priėmė Lie
tuvių Chartą. (Įkarta pramatė 
užsienyje Vyriausią Lietuvos 
Laisvinimo Komitetą, kaip vy
riausią instituciją Lietuvai at
stovauti. VLIKo pareiga buvo 
organizuoti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. New Yorke 1956 
m.- buvo sušauktas pirmasis Pa
saulio Lietuvių Seimas. Tais pa
čiais metais buvau pakviestas^ 
j Tautds Fondą, kuriam vado
vavau iki 1977 metu. Kai kam 

■ gali kilti klausimas, kodėl aš 
amerikietis Įėjau Į egzilų lietu
vių komitetą? Ogi Įėjau todėl, 
kad neabejotinai jaučiau, kad 
VLIKas turi Tautos mandatą ją 
laisvinti. Todėl ir jaučiau pa
reigą jungtis Į Lietuvos laisvi
nimo veikla.Ir šiandien tebeesu 
Tautos Fondo Taryboje.

Kokia mūsų veiksnių vieta 
pagal jų prigimtį? Sakyčiau to
kia pat, kaip buvo pradžioje: 
VLIKui ir ALTai — laisvinimo 
(politikos) darbai, Balfui šalpos 
barai, o Bendruomenei užtenka 
darbo iki ausų gelbėti ir stiprin
ti lietuvybę. Ir vėl kartoju, lie
tuvybės išlaikymas yra pirmo
je vietoje, laisvinimo veikla an
troje. .JAV LB nepasisekė seną
ją kartą pritraukti vienybėn tik 
odėl, kad senoji karta nejautė 

naujų ateivių meilės jiems ir- 
įtviros širdies dirbti kartu kaip 
ygūs. partneriai.- šių- laikų kivir
čai, su ALTa tą prarajų didina, 
ir lietuvybės išlaikymui kenkia. 
ALTa ir LB turi baigti savitar
pio nesusipratimus ir privalo 
laisvinimo akciją koordinuoti, 
sutarti vieningą liniją, o ne 
lenktyniauti. ;.

Kituose kraštuose LB neturi 
didesnių nesusipratimų su vie
tos lietuvių organizacijomis. 
Vienur naujieji ateiviai sudaro 
mažumą (Argentina, Brazilija, 
Uragvajus ir pan.), kitur jie

lietuvių pareiga jai priklausyti,1 
dirbti ir jos vadovybei parinkti 
tinkamus asmenis. Gi LB vado
vybė turėtų keisti savo taktiką 
ir ieškoti būdų Įjungti į ją ir se-. 
nąją kartą, o taip pat aktyvią 
ir pasyvią jos opoziciją. Kol to 
nepadarys, ji negali savintis vi
sų lietuvių atstovavimo Ameri
koje.

— Daug nesklandumų ir kar
telio mūsų veikloj sukelia aukų 
rinkimas Vasario 16 proga. Ko
kia Jūsų nuomonė šiuo klausi
mu?

— Kuriant Lietuvių Bendmo-I 
menę LOKo ir ALTos buvo su
tarta ir į konstituciją Įrašyta, 
kad Vasario 16 minėjimo pro
ga laisvinimui aukų rinkimas 
paliekamas ALTai. Tautos Fon
das (VLIKas) trip pat pripaži-j 
no AITai minimu auku rinkimo! 
teisę. Bet Bendruomenei trūks-Į 
tant lėšų, ji priėjo išvados, kad 
Vasario 16-sios proga pelnin-, 
giausia daryti rinkiavas. čia. 
gal ir glūdi viena iš svarbiausiu O O w t
priežasčių, ko'dėl ir LB metėsi! 
į laisvinimo veiklą. Aš asmeniš
kai buvau ir tebeesu vieno ben
dro laisvinimo fondo šalininkas. 
Bet, kad tai galėtų virsti realy
be, būtinas visų mūsų veiksnių 
sutarimas.

— PLB vadovybė paskelbė — 
sudaranti Visuomeniniu Reika
lų (ar j

fe

Nuo įvykusio Trečiojo PLJ, tirai rašė, kad III Kongieso pa- 
į Kongreso jau praėjo keturi me-f sisekimas buvęs puikiausias.; 
Į tai. bet buvęs PLB-nės pirmi- į R. Kasparui atrodo, kad ten da-Į

laimėjimai 
pone Kasparai.
jaunimo apgau

; vą yra tiesa ir 
ne laimėjimas, 
bet savo rūšies 
dinėjimas! Kodėl III Kongrese
neparodė skaidrių, kaip mūsų 
tėvai, broliai ir sesės buvo ir yra

'■ n’nkas B. Nainys, o ypač vice- j rytoji propaganda, kalba apie kankjnami pavergtoje Uetuvo-
rodytos i 

skaidrės, kokie ten esą progre į 
sail esąs didelis pasisekimas. į

Tą pasisekime 
tu vos okupanto 
Ožmskas savo leid

pirmininkas R. Kasparas dažnai Tarybinę Lietuvą ir 
“Pasaulio Lietuvyje” kartoja;
III PLJ Kongreso didelius pasi-į 
sekimus, nepripažindami ten; 
darytos propagandos apie Tary- \ 
binę (pavergtą) Lietuvą ir ten: 
-odytus f'lmus — skaidres, ko-' 
kie esą progresai Tarybinėje; 
Lietuvoie. i

Tiesos mylėtojai sako: Trečia- ’ 
sis Kongresas buvo sėkmingas. I 
bet buvo gana daug blogos pu-1

Į sės. kas neturėjo jokiu būdu 
būtu Tas Įvyko PLB-nės vadų 
noru: B. Nainio ir R. Kasparo.
“Pasaulio Lietuvis” vis pakarto-

vieną kartą aš jam žuvį kepiau. '
— Tai kaip jis čia atsirado?

— paklausiau.
— Jis atplaukė Gordono upe, ■

— aišk’r.o virėja. — Tais laikais | 
niekas Gordono upe neplaukė iš i 
šiaurės. O Truchanas atplaukė. 
Mes iš tolo matėm, kad nepa
žįstamas žmogus atplaukia. Ma
no vyras buvo Tasmanijos pa
kraščių sargas. Jam reikėjo pa-1 
žiūrėti, kas čia pas mus atva
žiuoja. Mano vyras sėdo Į lai
velį ir nuplaukė prie atplau
kiančio Truchano. Jis turėjo ne-

Strachano uostas ir miestelis 
yra Macguire įlankoje. Ji guli 
Tasmanijos gale, rytiniame jos 
krante.

Mums užtruko 4 valandas,! kome į patį Strachano uosto pa- j 
kol iš Hobarto pasiekėme Stra- 
shaną. Jis guli pačiame šiauri
niame įlankos gale. Ten pat yra 
galas kelio, einančio iš Hobarto. 
Jeigu kelias būtų tiesus, tai 
Strachaną gera mašina galėtum 

Į pasiekti už pusantros valandos, 
bet įvairūs kalnai, kalvos ir rėž

ių (ar politinę) Komisiją. Koki ;• kalingi iškraipymai padaro ke- 
jos uždaviniai ir ar jos darbai i žymiai ilgesnį ir sunkesnį.
nedublikuos VLIKo veikios? Pasirodo, kad Truchanas Stra-
- šiuo metu i ši klausima chane 5™ labiau žinomas> 

pilniau atsaky-. Lietuvoje. Be jau mano minėto

nedublikuos VLIKo veikios?

nėra Įmanoma 
ti. Laikas išryškins jos darbų 
pasisekimą ir kryptį. Ji gali dub
ti ir gerų rezultatų. LB stipriau 
ar silpniau veikia visuose kraš
tuose, kur lietuviai gyvena. Tad 
reikia prileisti, kad ten laisvini
mo darbus kordinuos minima 
komisija. VLIKas nepasirūpino 
savo atstovybių ar skyrių suda
rymu atskiruose kraštuose. (Tik

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Ahacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with .safety. £ tablet. Gives you safety you

Like aH leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacm starts with a want Read and follow label . •___ __________  • « .. •

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ..............   $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ..........................  $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS 

340 psL Minkšti viršeliai ___
Su žemėlapiu, daug paveikslų

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

uzsvre
£

esąs praėjo su di- 
Toliau rašo: j 

iš Tarybinės 
neatstovavo. '

į kad III Kon 
' dėlių pasisekimu.
Į “Nors ofic'aliai
I Lietuvos niekas 
I

Į bet buvo sakvtos gražios kalbos, 
rodomos skaidrės iš Tarybinės 
Lietuvos. Jaunimas su ‘įdomu-1 
rru klausėsi kalbų ir atidžiai 
žiūrėjo rodomas skaidres. O to 
prelt kung. Ragazinskio skaid- j 
rių niekas nenorėjo žiūrėtu. Tas

■ irei R. Kasparui atrodo, kad; 
padarvta kuo puikiausiai. Jeigu į 

>ž;nskas išgyrė savo ■
ka’o nekirs Nainvs su Kas-i 

uru. ‘ ~ “ ’-I

Į
j didelį kajaką, kurio viršuje ky

šojo skėtis. Jis nuplaukė prie!nuošė, čia buvo ir daugiau žmo
nių, kurie Truchaną atsimena, kajako, darė ratą, pasižiūrėjo į j 

Pasikalbėję su ramiai gyve-j skaitantį žmogų. Vėliau .skaitanti žmogų. Vėliau jiedu Į
i nančiais vietos žmonėmis, nuvy- f pasidarė labai geri draugai. Tru- 

kome i nati Strachano uosto na-1 chanas mano vyrą pamilo. Kiek.-
vieną kartą, kai jis čia atplauk
davo, tai vis atplaukdavo į Stra- 
chaną, pasišnekėdavo su vyru, 
nas mus šviežios žuvies užkas- *
davo ir vėl išvažiuodavo... Da
bar jau nėra Truchano ir aš ne
turiu vyro... Abu mirė... Tru
chanas pamilo mano vyrą.

i

Tautos Fondas atstovybes Įkū
rė). Todėl VLIKas turėtų imtis 
iniciatyvos su minima Komisija 
sudaryti bendrus planus mūsų 
politinei veiklai, ypač už JAV 
ribų. Sprendžiant bet kokius 
mūsų politinio darbo planus vi
suomet reikia atsiminti, kad 
VLIKas turi Tautos mandatą, o 
ne kas kitas. VLIKo išlaikymas 
ir pilnas jo rėmimas yrra visų 
lietuvių politinė pareiga. VLI
Ko lietuviškus priešus norėčiau 
paklausti, kas Lietuvą atsto
vaus, kai išmirs diplomatai? 
Nurašyti Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą būtų nusi
kaltimas prieš pavergtą Tautą.

A. Garka 
(Pabaiga)

kraštį ir nutarėm užkąsti. Jau 
buvo po dvyliktos/ todėl nuta
rėm pasiteirauti, kur galėtume 
užkąsti. :

— Važiuokite visai Į uosto J 
galą. Ten yra restoranėlis, kur 
moteriškė Jums pagamins sriu
bos ir geros žuvies.'

Nuvažiavome į postą. Nieko! Kai Truchanas atplaukė į 
ten neradome. Neradome jokio Į uostą, tai mano vyras jį pasiti- 
restorano ir nežinojome, kur j ko. Nuplaukė prie Truchano ka- 
kreiptis. Murphy yra nedrąsus, 
bet aš išlipau, pasibeldžiau i du
ris ir paklausiau, ar kartais ne
galėtų mums nurodyti, kur čia 
galėtume rasti valgyklą.

— Čia jokio restorano nėra, 
bet jeigu esate išalkę, tai aš 
jums galiu iškepti šviežios žu
vies. Pagaminsiu ir sriubos...
— tarė moteris.

Moteriškė, matyt, valgyti mo-Į 
kėjo, nes buvo užsidėjusi kokius 
100 svarų daugiau, negu reikė
jo. Ji pasakė, kad greitai paga
mins, bet tas josios “greitai” yra 
australiškas, kuris laikrodžio ne
pripažįsta. Ten žmonės rečiau 
žiūri i laikrodžius negu ameri
kiečiai ir viską daro lėčiau.

Kol ji paruošė žuvį, tai aš ją 
užkalbinau, ar kartais nepažino 
Algio Truchano.

— Kaip nepažinsi? Pažinau!
— atsakė moteris. — Jis čia ne 
vieną kartą buvo sustojęs, ir ne

jako, ąpsiplaukė aplinkui ir vėl 
grižo Į uostą, nieko Truchanui 
nesakydamas.

— Tai kodėl tamstos vyrą 
Truchanas pamilo? — paklau
siau.

— Negaliu žinoti, — atsakė 
moteriškė. — Gal todėl, kad 
mano vyras jam nieko nesakė.

(Bus daugiau)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
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‘"Pasaulio Lietuvyje” Nr. 4- 
114. 1979 m., pusi. 23. straipsnyje 
“Jaunimo- kongresai: kodėl ir 
kur?", R. Kasparas rašo apie 
Ketvirtąjį PJLK, įvykstantį Eu
ropoje. Mini ir buvusį III PLJK. 
ir kad “Naujienose” 1979-III-12 
tilpęs straipsnis su melo propa
ganda. Tame N. straipsnyje yra 
šimtas nuošimčių tiesos. R. Kas
parui tas teisingas straipsnis ne 
prie širdies, kadangi pats tą 
Kongresą ruošė ir darytą propa
gandą jis skaito dideliu laimė
jimu. Visi žino, kad III Kongre
sui vadovavo PLB-nės viršinin
kai Nainys ir Kasparas su pa
rinktaisiais talkininkais. Išvada: 
Kasparui atrodo, kad III PLJ 
Kongrese darytoji propaganda 
apie Tarybinę (pavergtą) Lietu-

I je? Tuomet galėtumėt girtis vi
sišku lahnėjimu.

III Kongreso geroji pusė buvo 
tik dėka seselei Ign.ei Marijošiū- 
tei ir k’tiems lietuviams patrio
tams. kurie dirbo su meile, re
ligingai mūsų visų gerovei ir - 
Lietuvos laisvei, ir eina tikruo- 
iu Lietuvos keliu. Yra tokių, 
kurie dangstydamiesi avies kai
liu. giriasi esą lietuviais, dirban
čiais tėvynės Lietuvos laisvei, ir 
tuo pačiu laiku kursto jaunimą 
turėti glaudžius' ryšius su pa- 

i vergta L'etuva. pata kauti oku- 
■ pantui. Blogiaus’as dalykas, kad 
’ t;e nenaudėliai ardo vieningu

mą. turėtą lietuviu organizaci- 
‘ ese, niekina kas lietuviui buvo 
1 jr vra branęu. Pyz.. kad ir L:e- 
. tuvns herbas “Vytis : ar gražu 
: ^LB-nės pirmininkams, kad vie- 
• toj žirgo, III Kongreso propa

gandos lapeliuose buvo pavaiz
duotas koks tai gyvulys, labai 
oanašus Į asilą. Ir kur tas pat
riotiškumas. meilė Tėvynei Lie
tuvai? .

2759 W. 71st St, Chicago, HL
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'W* nebėgo, česiūnui trūko paprastos lietuviškos išminties,
liepiančios galimai toliau nuo kalėjimo sargo bėgti. Pa- 

1 ~ bėgusieji dar ir šiandien stengiasi toliau nuo rusų bėgti.
thi Lithuanian BAILY Niw* Tuo tarpu Česiūnas kiekvieną dieną vis sukinėjosi prie!

D*iiy Exept Sunday by th* uthoanha Nw ox, tat rusų Miunchene, ėjo į mokyklą, visai Šalia Sovietų am- 
į basados. Aukštos mokyklos nebaigęs žino, kad ir pabė
gus nuo rusų, reikia jų vengti, Tuo tarpu Česiūnas. bai
gęs aukštuosius kursus, nežinojo, ką mokyklon nėjęs lie
tuvis žinojo.

Visa eilė lietuvių pabėgo nuo rusų. Bražinskai net 
įsikinkė šešis rusus ir liepė jiems iš Kaukazo į Turkiją 
nuvežti. Kada rusai prie Brazinksų Turkijoje pradėjo 
kabinėtis, tai jie paliko rusus, studijuojančius senus 
turkų įstatymus, o jie, pasinaudoję naujais turkų įsta
tymais, išvažiavo į Italiją, o iš Italijos į Ameriką. Nau
ji įstatymai turkams geriau patinka- Patarimą Bražin
skam davė adv- Steiman Demirel/ o turkai dar tą patį 
Demirel vėl išrinko premjeru ir įsakė jam moderuoti se
nus turkų įstatymus. Bražinskai ištrūko nuo rusų ir 
nuo turkų, bet česiūnas nepajėgė-

Bražinskai ir visa eilė kitų lietuvių, pabėgusių nuo 
rusų, su jokiomis moterimis ryšių nenorėjo turėti, Tuo 
tarpu česiūnas paaskoja, kad jis laiškus pradėjo raši
nėti kažkokiai Uršulei, kad buvo susitikęs Miunchene 
su

tm *». Chk*—, UI. MM, Tel-Mn* «Mm
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Vladas Česiūnas prie bedugnės krašto
Vladas Česiūnas, ištisas dešimtmetis nešęs aukso 

medalius ruams, lietuvis sportininkas, paskutiniame 
Gimtojo Krašto numeryje paskelbė straipsnį, pavadintą 
‘‘Buvau prie bedugnės krašto”- Sportininkas Česiūnas 
ne tik buvo prie bedugnės krašto, bet jis šiandien prie 
tos bedugnės krašto tebėra. Prie to krašto kiekvieną 
dieną jis artės- Jis atsidūrė prie krašto, kai Jam rusų 
samdytas “imperijos statytojas” kanabėku kirto į galvą 
Vokietijoje, įdėjo į mašiną ir jį išsivežė. Po to smūgio 
Česiūnas nežinojo ir nežino, ką rašo- Ne jis rašė, bet ki
ti jam rašė įvairiausius išgalvotus melus, kurie rusams 
galėjo, būti naudingi.-

Vladas Česiūnas, geriausias lietuvis baidarininkas, 
nežinojo, ką darė, kai tapo sportininku ir stengėsi būti 
geresniu baidarininku, negu geriausias rusas. Papras
tas lietuvis, visą savo amžių geriau viską daręs, negu ge
riausias rusas, prieš rusų okupaciją. Pastarasis įsiver
žė į LietuVą ir, nemokėdamas naujo ūkio rekordų tvar- j 
kyti, pradėjo mokyti lietuvius, kaip jie privalo ūkius J 
tvarkyti, o kai rusai okupantai savo žinias prievarta 
norėjo primesti lietuviams, tai lietuviai sukilo 
prieš sovietiškus rusus inspektorius, kurie grobė 
lietuviškoje žemėje augintus javus. Rusams pagrobus 
derlingiausią žemę, lietuviai prieš rusus kovojo, Tuo 
tarpu Česiūnas rusams tarptautinių olimpiadų meda- 

i 

liūs nešė.
Paprasti lietuviai rusus pažįsta. Jie žino, kad iš 

ruso nieko jis tikėtis negali- Jie žino, kad rusas Lietu- j

Anita-
“Kadangi gėrimai turėjo man keistą poveikį. 

Galvojau, jog dėl to, kad nesu įpratęs vyną gerti. 
Nežinau, kuo buvau vaišinamas, nenorėčiau pik
tais kėslais įtarti šeimininkus, tačiau pradėjau jau
stis taip, kaip niekada anksčiau. Ir dabar daug ką 
prisimenu lyg per sapną. Apėmė kažkoks keistas, 
tarsi palaimos, tarsi abejingumo viskam pojūtis, 
paraduojantis valią, atimantis minties aiškumą, 
laiko suvokimą, gramzdinantis. į nežinią.

Gali kam atrodyti neįtikėtina, tačiau ir dabar 
anaiptol ne visus tų dienų įvykius atmintyje suge
bu atkurti. Buvome sugrįžę į Duisburgą- Tačiau 
kuris iš viešbučio paėmėme mano daiktus — aš pats 
ar Forkert? Važiavome dar kažkur, su kažkuo bu
vau supažindinamas, kažką reikėjo pasirašyti- Pa
sirodo išsiunčiau ir laiškus namo — tėvui, broliui ir 
sūnui. Atsigauti pradėjau tik rugsėjo trečią ar 
penktą-

Prisimenu tik aplankius svečius. Pagyvenusi 
moteris sakėsi, kad yra Alina Grinienė. Vyriškis, 
irgi nejaunas Baronas. Lyg literatas; lyg* kažkokio 
užjūryje leidžiamo laikraščio bendradarbis. Buvo 
dar kažkoks vyriškis raukšlėtu veidū. Jo pavardės 
neatsimenu- Visi trys, kaip supratau, lietuvių reak
cinės emigracijos veikėjai turėjo nuspręsti, ką ir 
kaip toliau veiksiu. Klausiausi ir buvo keista- kal
ba apie mane,'bet ką aš galvoju — jiems visai ne
rūpi.” (Gimtasis Kraštas, 1979 m. sp.: 25, 6 psl-) 
Jeigu sportininkas Vladas Česiūnas būtų nėsusidė- 

voje įstengė lietuvius išnaudoti, tuo tarpu česiūnas to -jęs su nepažįstamomis bobomis, jeigu vyrai nebūtų rašę 
nežino. Lietuviai dirbo rusui laukuose, miškuose ir kai-....................... - - -
nuošė, tuo tarpu Česiūnas tos didelės šių dienų Lietu
vos gyventojų tiesos nežinojo. Gavęs rusų pasitikėjimą 
vykti į olimpiadas, jis nesuprato, kad gavo didžiausią 
privilegiją. Lietuviams išvažiuoti į užsienį rusai leidimo 
neduoda ir nesirengia duoti- Paprasti lietuviai, perbėgę 
sieną, ir pabėgę nuo rusų stengiasi bėgti galimai toliau, 
Tuo tarpu česiūnas, pabėgęs nuo rusų, sukinėjosi apie

manose

A. Pleškys tą klausimą išspręsime. Aš ne
su šalininkas nei rėmėjas, nei 
vienos, nei kitos. Bet aš sergu, 
aš sergu, kad tokia liga yra mū
sų tarpe, tikrumoje egzistuoja.

“Margutis”: — Liga egzistucf- 
ja, liga egzistuoja tikrai, bet čia 
vėl grįžtant prie to labai jau
traus klausimo, nė vieno lietu
vio negalima atmesti, gink Die- 

inė’ve. Visi vertingi ir visus turime 
vienodai vertinti. (Man atrodo, 
kad čia “Margutis” veidmai
niauja. Kuomet (R) LB koks 
valdybos narys ateina į “Mar
gutį” ir prašo, kad už pinigus 
paskelbtų pobūvį ar susirinki
mą, “Margutis” atsiseko tai pa
daryti, net pinigai jam nereika- 

|lingi. Matyt daug jų turi. Ar
— Labai gražiai I tokio pat lietuvio dis-

Pa

' VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio 
pasikalbėjimas “Margutyje” 1979.10.30

' (Tęsinys)

“Margutis”: — Bet žinote, bėjinių, sutrinių, beteisių,
kalbant apie radikalumą, sakėte žemintųjų organizacijų kėdę, 
imtis radikalių priemonių, kar- Tarptautinių žodžių žodynas sa-| 
tu medicinoje imamasi radika
lių priemonių ir nukertama.

Dr. Bobelis: — Teisingai.
“Margutis”: — Išplaunama 

votis, kad vėžio liga daugiau 
nesiplėstų.

— Dr. Bobelis- — Labai tei
singai.

“Margutis”: — Iš kitos pusės, 
aš nenorėčiau būti blogai su
prastas, bet kalbant va, apie 
institucijas, organizacijas, man 
rodos, nagalima užginčyti fak
to, JAV yra JAV LB ir yra taip 
vadinama reorganizuota JAV 
lietuvių bendruomenė ir tai yra 
labai blogai.

Dr. Bobelis: -- Labai blogai, 
labai blogai.

“Margutis: — Mes visą laiką 
buvome įpratę sakyti, kad dvi 
Vokietijos, dvi Korėjos, du Viet- 
namai.

Dr, Bobelis: — Labai blogai, 
“Margutis”: — Pagaliau, čia 

netoli nuo mūs dirba dvi Čiur
lionio galerijos.

Lr, Bobelis: — Mūšų teiklcfs 
tragedija.

“Margutis”: Aš norėčiau ir 
čia viešai pasakyti, kad viena iš 
tų dviejų bėndriiomehių yra in- 
štitiicija, o kita tiktai organiza
cija. Aš niekad nesutiksiu, kad 
JAV egzistuoja ’ dvi lietuvių 
betidruomenės ir jas abi insti- 
tuėijbinis galimi vadinti. (Fi
gai p. Petručib pasisakymą iš-

į Vokietiją, pateko į eiria> kad instituciją jis sodina

ko: “Institucija — visuomeninė 
įstaiga. Organizacija — grupė 
žmonių, kuriuos jungia bendra 
programa, bendras tikslas ar
ba uždavinys; visuomeninė są
junga, valstybinė, partinė ir pa
našiai įstaiga. Iš čia matome, 
kad organizacija yra daug pla
tesnės i apimties įstaiga, negu 
institucija”. A. PL.) 

Dr. Bobelis: -
Jūs kalbate p. Petruli, bet čia 
yra grynai tematikos klausimas. 
Kuomet vien bendruomenė ren
gia minėjimą, būna apie 200 — 
300 žmonių, kuomet kita rengia 
minėjimą irgi būna toks pat 
skaičius žmonių. Reiškia ir vie
na ir kita turi šalininkų. Ir mes 
negalime paneigti lietuvių nei 
vieno, mes turime kiekvieną lie
tuvį traukti į lietuvišką veiklą 
ir aš sutinku su jumis pilnaį 
<ad yra baisi votis, baisi liga,- 
kad mes turime dvi bendruo
menes, kaip jūs jas bevadinsite, 
ir mūsų pastangos turi būti jas 
panaikinti. Bet aš niekad nesu
tiksiu, kad aš galiu kalbėti tik 
su vienos bendruomenės atsto
vais d kitus ignoruoti kaip ne 
lietuvius, kaip kokius lietuviš
kus nusikaltėlius. Nė, jie yra 
žmonės ir lietuviai; turi geras 
intencijas ir nics neišspręsime 
kas privedė prie to. Ta turime 
užmiršti. Mes turime dėti pas^ 
tangas nuo Šiandien, hūo fytūj 
panaikinti esamą skilimą visiš
kai nežiūrint į praeitį; neduo- 

i A . iniždcijų kėdę; o ofgąnižĖcija i dant vieni kitiems jokių kaltirii-P . £ eS _ 0 Česiūnas ^skundžiasi, I žerhėšniųjų,, “muzikinių’’, file- irių. Jei mes tuo .keliu eisime,

kaip bobos, tai Česiūnas būtų neslankinėjęs pakampė; 
mis ir niekas jam būtų nekibęs į galvą, o sudaužyta gal
va užmiršo, kaip jis ...bėgęs 
Masvką-

kad gyvenimas jam davęs rūsčią Pamoką, jis bijo, kad 
ir draugai ant jo nepyktų. Jis ir dabar dar iiesupfahta,

į aukšteniųjtį, k'lil&shiųjtį otga-

kad gyvenimas jį grubiai moko- Vienam' tautos tiariiii inėš iiietii hėgalifrid leisti save teisinti nepateisinamais 
sovietų ambasadą ir laukė atpažinimo, bet toliau nuo jų negalima skaityti draugais tautas priešų. Net ir nelai- dalykais-

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas

(Faktai, pastabos ir įvykiu interpretacija) '

(Tęsinys)

Kai kurie mano stalo kompanionai sugrįžo 
net su keliais stiklais ir pasidžiaugė, kad ten visi 
geria kiek nori ir nieko nekainuoja. Pagaliau ir 
pas mus atsirado tų pačių gėrimų, bet už stiklą 
reikėjo mokėti 1.75 dol. Netoli stovintis vienas 
skyriaus atstovas garsiai pagalvojo: “Tenai kil
mingieji naudojasi “išmalda”, o mes pagerbimo 
neverti plebėjai garbingai patys užsimokėsime”. 
O kitas pridėjo: “Kai reikės sunkiam ir nedėkin
gam Lietuvos laisvinimo darbui darbininkų, tada 
visi būsime laikomi vienodos pagarbos vertais 
veikėjais”.

Be abejo, kad kiekvienas turi teisę ruošti 
savo pobūvius ir į juos kviesti ką nori. Bet ne
turėtų jais būti sujauktas ir suskaldytas bendras 
visiems pobūvis. Kai kas mėgino aiškinti, kad tai 
buvo garbės svečių, organizacijų pirmininkų ir 
ALTc vcldybos narių pagerbimas. Tai kodėl Teo
dora Kuzienė Illinois Lietuvių Prekybos Rūmų 
pirmininkė, kuri yra net Kongreso garbės komi
tete, ir kai kurie kiti nebuvo kviesti? Aš manau,

kad daug iškilmingiau ir garbingiau būtų buvę,- 
jei visi kartu su tais išrinktaisiais būtų stiklus 
kilnoję prie bendro puotos stalo. Jei rengėjams 
atrodė perbrangu, galėjo vietoj 15 dol., už vaka
rienę paimti 20 dol. '

Pati vakarienė buvo gerai paruošta. Puiki 
meninė programa, kurią atliko pats geriausias 
išeivijoje Čiurlionio ansamblis. Jam dirigavo kom
pozitorius A. Mikulskis. Pagrindinę kalbą pasakė 
Washington’e sudarytos Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo komisijos štabo direktorius ir 
generalinis patarėjas Robert Spencer Oliver. Jis 
daugiausia kalbėjo apie Madrido konferenciją ir 
garantavo, kad VLIK’o paruošta rezoliucija 
HCR 200 praeis ir Lietuvos, Latvijos, Estijos 
klausimas bus keliamas Madrido konferencijoje. 
Vakarienės metu dar kalbėjo konsulas A. Simutis 
ir trumpą žodį tarė Clevelando vyskupas James 
Hickey. Po vakarienės grojo orkestras ir kas no
rėjo galėjo pasišokti.

Bendrai paėmus, ALT’os suvažiavimas ir 
Devintasis Amerikos Lietuvių Kongresas pavyko. 
Daug dalyvavo atstovų ir, tikiu, kiekvienas iš jų 
į namus parsivežė daug naujų svarbių minčių ir 
nemažiau ryžto Lietuvos laisvinimo darbui. Tokie 
suvažiavimai yra reikalingi ir naudingi, nežiū
rint, kad pasitaiko ir kai kurių nesklandumų.

Pabaigoje noriu priminti, kad rašančio gar-

’Auykščiuose kažkokia Žėrėliėfiė tūrėjo kar 
čiamą. į ją susirinkdavo vyrai parūkyti, dažnai 
ir išgerti- Kur buvęs kur nebuvęs, atsirasdavo 
čia ir Antanukas. Užpildavęs ant stalo ir imda
vęs “žydiškai” sakyti pamokslą. Vyrams iš td 
būdavę juoko ,o Berelienė pykdavusi ir vydamosi 
berniuką lauk. Greit jis vėl įsmukdavęs į karkia
mą ir nenurimdavęs. Kartą prisėlinęs prie pagy
venusio žmogaus, sakydamas:

Dėde, kol tokių prastų tabokų kuri ji! Fe,

bė reikalauja rašyti objektyviai, paduoti neiš
kreiptus faktus, ir juos interpretuoti remiantis 
logine tiesa...

(Pabaiga)
O- Sedelskytė

VYSK. ANTANAS BARANAUSKAS
PO DAUGELIO DEŠIMTMEČIŲ

(Tąsa)
Berniukas visur pribūdavo: ir pas vaikus, ir 

pas suaugusius- Neapseidavo be jo ir naktigo
niai. Jiems visokių istorijų pripasakodavo: ir 
girdėtų, ir savo paties išgalvotų^- Vos naktigo
niai sumeta bluostą, Antanas pakiša panosėn ta
bako. Vyrai taip pradėdavo čiaudėti, kad bema
tant miegai išdulkėdavo.

4 —

kriminacija, ar tai nėra viens 
kito pažeminimas? A. PI.)

Tačiau man atrodo, kad reor
ganizuota Lietuvių Bendruome
nė (R) LB pagrindinę klaidą 
padarė, save pasivadindama Lie
tuvių Bendruomene. Valia veik
ti, valia organizuoti, steigti nau- j 
jas organizacijas, bet kodėl bū- I 
tinai tuo pačiu vardu pašivadin- *1 
ti ? Kas gi būtų, jei dabar susi- 1 
organizuotų panaši pramustgal-4“-! 
vių grupė ir įsteigtų antrą-VLI- ’

“Margutį” pasakyčiau. Kasgi 
būtų? ;

(Bus daugiau)

Gertrūda Dargienė 
susižeidė

PITTSBURGH, Pa.— cA me
tų lapkričio 12 d. vakare Ger
trūda Dargienė,- grįždama su 
vyru iš vakarienės, paslydo ir 
sunkiai susitręnkė kojos kėlią.

Povilas Dargis tuojau savo 
žmoną nugabeno į ligoninę, kur 
rentgenas parodė, kad buvo su
skilusi kojos kaxiio rdpė. Gertrū
dos koją specialistai rengiasi 
operuoti.

drauges, draugai if pažįsta
mi linki Gertrūdai greitai su
stiprėti.

kaip? šftiirddf įkibk liūlką^ prikinišiū geresnės.
žmogelis, iškratęs iš pypkės pelenus^ pada

vęs ją Afitaflūkūi- Sis, nusisukęs į kampą, įbėręs 
į pypk? parako, o paskui Prikimšęs tabako ir 
gfąžiil^Š Tada dėdė paėmęs iš krosnies žariją, 
įdėjęs į pypkę if patenkintas papsėjęs. Tik Staiga 
kažkas pariošėj blykstelėjęs. Net akis užberda- 
mas, iš pypkės ūžtelėjęs tabakas- Pypkė iškritusi 
iš dantų ir nuriedėjusi į pastalę. Visi, buvę kar- 
čiamoje, sužiurę į senuką ir traukę pečiais:

— Kas dabar čia atsitiko, kas sprogo!
Pagaliau vyrai suvokė, kad čia Antanuko 

darbas- Nė nepastebėjo, kdda Šis išrūko laukan. 
Vieni juokėsi, kiti keikėsi, b Ėėrelieriė išsigan
dusi šaukė:

— šeima, ne vaikas. Razbainikas iŠ jo už- 
aug3; ne žmogus-

Šalia išdaigi Aritariūkds Idbdl mėgo gamtą. 
Klausydavos paukščių čiulbesio^ gėrėdavos: žy
dinčiomis pievomis ir labai mėgo riiiiziką- Tėvas 
tirėjo seną smuiką- Juo Ahtfenas grodavo, dar 
vaiku būdflmėš. Dažnai if pats, nors ne kokiu 
baigų, pritardavo, ypač kai gtbdavo “Bėfnardi- 
ną ir jo išrišimą”. Matot, Šioje giesmėje buvo ne 
visai gražūs žodžiai^ nes motina išgirdusi Bar
davo sūnų ir liepdavo riutiltl. -
_ . (Bus daugiai)
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• ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRiKSClOMIUI
• ■ •

KRISTAUS ANTRASIS ATĖJIMAS
Viešpats Jėzus daug kartų prisiminė mokyt'niams apie savo 

antrąjį atėjimą. Todėl mokytiniai norėjo žinoti kada, kokiu būdu 
ir ką Viešpats darys sugrįžęs ant žemės. Jie norėjo žinoti kada 
jis įsteigs žemėje žadėtąją dangaus karalystę. Jiė suprato, kad jo 
antrasis atėjimas turėjo įvykti pabaigoje šio pasaulio. Todėl jie 
davė Jėzui klausimą, “Koks bus tavo atėjimo ir pasaulio pabai
gos ženklas?” Mat, Jėzus yra pasakęs, kad jam yra duota visa 
galybė danguje ir žemėje, todėl jis nebesugrįš kaip paprastas 
žmogus, bet kaip garbingas karalių Karalius ir valdovų Viešpats, 
su didele garbe ir galybe. Jis juk ateina karaliauti tūkstantį 
metų, prikelti mirusius ir daryti teisingą teismą, nubausti pikta
darius ir atsilyginti gerą darantiems. Jis suvaldys ir nuramins 
besiginčijančias ir kariaujančias tautas ir įsteigs žemėje ramybę, 
taiką, vienybę, laisvę, lygybę, laimę ir suteiks paklusniems am
žinąjį gyvenimą.

iV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303 
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Mažeika c? Evans
o

Laidotuvių Direktoriai

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

Lire. K. G. BALUKAS 
aivUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4M9 So. Pulaski Rd. (Crawford 
MaJical Building) Tai. i_U 5-644S 
?riima ligonius pagal susitarimu. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8Ū04

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

TEI------ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 Waat 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGU 

Community klinikos 
Medicinos direktorius

t938 S. Minheim Rd., WestcMstvr, Ik
VALANDOS: 3—$ darbo dienoaiii ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai 
Tel.: 562-2727 arba 542-2728

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

* KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W- 71 St. ToL 737-5149

(Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Į “contact lenses”
yaL asai susitarimą. Uždaryta treČ

R.LEONAS SEIBUTIS 
“i INKSTŲ, POSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
| 2654 WEST S3rd STREET
[ Vak aatrad. 1—4 popiet,
Į ketvirtd. E—7 vai. vak.

. Ofiao talaf.: 776'SW
Randančio* Mlefu M8-5S45

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJU lit DHlUltOU 

Sandra praktika, spas. MOTERŲ llpee 
Ofisas 2A52 WEST 5Wa STMET 

Tel. Pt S-1223
OFISO VAL.: pirm- antrad- trečiaa 
(r penki. 2-4 ir 6-8 vak vak. SGžtadir 
niaia 2-4 vaL popiet Ir Utu lairi 

pagal susitarimą.

MANO TĖVAI

Kol vyko tie visi pasiruoši
mai, mano nuotaika buvo paki
li. Buvau naujo gyvenimo' prie
angyje. Koks bus tas gyveni
mas, aš nežinojau, bet jis vilio
jo. Būsiu gimnazistas. Turėsiu 
tokią kepurę ir tokį mėlynos ge
lumbės švarkelį su baltomis 
blizgančiomis sagomis, kaip 
Jankauskų Martyno, j kurį ir 
bažnyčioje žmonės vis pažiūri. 
Labai abejoju, kad pats moks
las gimnazijoje būtų man turė
jęs kiek aiškesnės reikšmės. Bet 
juo labiau artėjo išvažiavimo 
diena, juo ir man darėsi liūd
niau. Pajutau, g tai manyje 
anksčiau dar niekuomet nebu
vo pasireiškę, labai artimą ryšį 
su tėvų pastoge. To ryšio būta 
labai įvairaus. Nekalbant apie 
namiškius, buvo gaila palikti 
obuolai sode, dar vis gražiai žy- 
dėję jurginai gėlių darželyje, vi
sa dešimtis mano paties darytų 
avilių su laukinėmis bitėmis, 
mano surinktomis iš pievų per 
šienapjūtę. Gaila šunelio Mar
gio. Mažutė B'anadutė, kurios 
man jau seniai nebereikėjų lop
šyje supti ir kuri dabar vis už
pakalyje trypsėjo, pamatydama 
motiną verkiant, būtų greita 
jai padėti verkti, tik nežinojo, 
kam tai reikalinga. Mudu su 
Banadute, atrodo, nelabai SU

VAŽIUOJU PALANGON

Priartėjo išvažiavimo diena. 
Viskas buvo iš anksto paruošta 
man ir kelione’. Bėriukas pa
kaustytas ilgam aštraus plento 
keliui, —. iki pat Jonavos gele
žinkelio stoties, iš viso per sep
tyniasdešimt kilometrų. Išvaka- 
riai nuėjau atsisveikinti su,savo 
krikštatėviu. Kitais atvejais kiek 
niūrus mano krikštatėvis šian
dien buvo kitoks ir, ištraukęs iš 
odinio kapšo sidabrinį rublį, ta
rė: ‘Te tau, vaike'. Toli*ir ilgam 
važiuoji, — bus reikalingas’. 
Kai bėgau namo, rublį laikiau 
kietai saujoje suspaudęs.

Taip pat išvakarėse tėvas pa
sikvietė seklyčion ir padavė 
man visiems metams mokslui 
skirtus pinigus; liepė patikrin
ti ir po to mama įsiuvo juos į 
švarko kišenę. Pinigai buvo di
deli ir dar diesnis manimi pasi
tikėjimas, — tebuvau devynerių 
metų vabalas. Tėvas pasakė 
trumpą pamokslą, kaip neleng
va ūkininkui, uždirbti pinigas, ir 
priminė, kad niekams neleis
čiau.

Rytojaus dieną (tai buvo 1889 
metų rugpjūčio 12 diena senuo
ju stiliumi) su visais atsisveiki

sj. Bet skęsti įspūdžiuose nebu
vo laiko. Po poros valandų iš 
Vilniaus turėjo ateiti kitas trau
kinys ir mus vežti Liepojon. Ne
ramiai pusryčiavome. Iš anksto

palylėjo iki kaimo galo. Kai nuo 
paskutinio kalnelio atsisukau 
pažiūrėti namų, ji vis dar tebes
tovėjo . . . Sudiev visiems ir la
biausiai Tau, mama. Murzina
nuo ašarų nosimi patraukiau . buve? nusipirkti bilietai ir susi-, 
dar vėsų ryto orą ir giliai atsi- nešti daiktai stoties platformom 
dusiau. i Susijaudinimas prašoko visas

ribas, kai iš geležinkelio posūkio 
nuo Vilniaus iššoko dūmais gau
ruotas garvežys ir, sunkiai šni
okšdamas, atskubėjo j stotį. Vos 
susikrovėme daiktus vagone ir 
atsisveikinome su tėvais, garve
žys žviegtelėjo ir truktelėjo, i * 
Trys augštaičiai ūkininkai, jau , 
pražilę, pūslėtomis rankomis į ■ 
peržegnojo vaikus tolimai kelio- ’ 
nei. o per jų veidus slinko ne
prašyta ašara. Nesigėdino vie-! 
nas kito, nes verkė visi trys. Su
diev, tėveli 1

(Bus daugiau)

nęs, tėvelio vežamas, dar saulei 
nepatekėjus, išvykau pirm on 
savo tolimon kelionėn. Bėriuko

Įkojo’s atrodė jai pertrumpos, bet 
pratome, kam mainai iš viso rei- jis, gavęs avižų, linksmai ryžo- 
kia tiek dažnai verkti. si. Susikrimtusi motulė pėsčia

Microwave Cooking 
Saves Time & Energy

P ŠILEIKIS, 0. P.
OBTHOPEDas-PROTEOSTA‘ 

Al Aparatai - Protezai. bar 
ęy dažai. Speciali paaaiba kolom' 
•V 'Arch Supports) ir t t.
vai.; 0—4 ir 6—8. <Wtadier«ai« 9—'
U»0 West 63rd St* CMca«c. VL 6MT

Telef.; PRoanact 9-5M4

FLORIDA

Kūdikystė nežino ilgo sielvar
to. Nežino ir sunkių kelionių. 
Ką tuomet reiškė ilgas valandas 
kratytis plentu trumpame aug- 
štaičių vežime, dantis sukandus, 
kad dūšia iš kūne neišlėktų, jei 
ten nuo kiekvieno kalnelio, už: 
kiekvieno miškelio ir kelio po
sūkio išnirdavo vis nauji vaiz
dai, pirmą kaitą matomi kai
mai, vienkiemiai ir dvarai, upės 
ir platus, vis naujomis staigme
nomis viliojus Kelias be galo. 
Pietų sustojome pirmą kartą 
mano matytoje Ukmergėje.' 
Penkias mylias nutrepsėjęs bė-‘ 
rinkas gavo kvėptelėti, šieno ir! 
abrako. Mudu.su tėveliu paval-į 
gėine pietų iš lerbos ir užgėrė-' 
me saldžiu avižiniu alum Giršo-1 
no karčemoje, kur dažniausiai' 
sustodavo visi užnęvėžiečiai.

Nepasakysiu, kad Ukmergė, 
būtų mane pritrenkusi savo di
dybe. Be kalbų , didelis mies
tas. Bet kaip čia žmonės gyve-1 
na ir ką jie daro, man nebuvo j 
aišku. Krautuvių duryse stc'vi-; 
nėjo ir į mus pravažiuojančius 
vėpsojo žydai krautuvininkai,! 
tarsi norėjo- patvirtinti mūsų 
žmonių apie juos nuomonę —! 
dykaduoniai. Ir tiek čia jų daugi' 
Tame mieste man beveik viskas 
buvo svetima, ir, kai pasiganę 
vėl išvažiavome į laukus, pasi
jutau savesnis. Toliau buvo jau 
linksmiau važiuoti, nes Ukmer
gėje susitikome su Jankauskais 
ir dar pažinau Simoną Kėblą iš 
Vaičiuliškių kaime', kurklietį. 
Kėblas taip pat buvo Palangos 
progimnazijos ketvirtos klasės 
mokinys ir buvo tėvo vežamas 
Jonavon. Temstant buvome II- 
gabrodėje ir nakvojome karčia- 
moje. Kitą rytą buvome Jona
vos stoyje.

Nepaprasto man įspūdžio 
padarė keleivinis iš Liepojos at
sidėjęs traukinvs. Viskas buvo 
nematyta ir blaškė mano dėine-

ASsiw?Kš
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SUSIRINKIMŲ

Lietuvių Nat. Demokratic klubo 
priešmetmis susirinkimas įvyks tre- 

čiad enį, lapkričio 14 d., 7 vai. vak. 
Joanos svetainėje, 4258 So. Maple
wood Ave. Bus valdybos rinkimai. 
Po susirinkimo vaišės.

Bernice Žemgulis, rast.

Žemaičių Kultūros klubo priešme- 
tiais susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 15 d., 1 vai. popiet Ane
lės salėje, 4500 So. Talman. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalu ir bus valdybos rinkimai. Bus 
ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

Birzenu klubo metinis narių su
sirinkimas įvyks lapkričio 18 d., sek
madienį, l vai. pop et Liet. Ev. Re
formatų parapijos salėje, 5230 S. Ar
tesian. Po susirinkimo pašnekesiai 
prie kavutės. Valdvha kviečia visus 
birželius su šeimomis gausiai daly
vauti.

DR. C. K. BOBEUS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
Tel. (813) 321-4200

■ 1 "s
PERK RAUSTYTUM

MOVING
— PUm apdraudė 

TEMA KAINA
R. iiRRNAS
Tai. WA 5-8OSJ

With all the emphasis pointing to our dwindling energy 
resources, today’s homemaker can do her part in conserving 
energy through programmed micro wave cooking.

Continuous testing by Frigidaire home economists has 
proved that many foods can be cooked in up to 75 percent less 
time than it takes with a conventional range. With the addition 
of < ♦‘memory” feature in a new electronic Touch-N-Cook 
microwave oven, a homemaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For example, the homemaker can set the controls to defrost 
for a certain length of time. At the end of the defrost period, 
the oven allows for a holding time, then it will cook the food 
at the preset power level and cooking time, or the preset 
cooking time and speed.

Every recipe developed for microwave cooking has been 
timed to minutes and seconds. However, a microwave oven is 
more than just a super-fast energy saving cooker. ltd versatility 
seems limited only by the homemaker’s own ingenuity in solv
ing mealtime problems. Here’s a 10 minute recipe:

Ham Bundles
can (11 oz) condensed 

Cheddar cheese soup 
tablespoons water 
teaspoon celery salt 
Sliced almonds

MOVING
ApdrauAtas parkrauatyma* 

U |v«iriv atttvmv.
ANTANAS VILIMAS

tai. 374-IW arba 376-5W 
» . ----- ------ II I +

Asparagus
slices (8-oc pkg) thin- 

sliced boiled ham 
slices (6-oz pkg) Swiss 

cheese
can (15 oz) green

asparagus spears*
drained

1. Separate ham slices and lay them on a flat, surface. Cut 
each cheese dice in half crosswise, and place atop each ham 
slice. Top each with 2 to 3 asparagus spears. Roll and place in 
a single layer, seam side down, in a 12x7^-inch glass baking dish.

2. Combine soup, water, and celery salt; spoon evenly over 
asparagus-ham roDa. Cover with plastic dm.

3. Microwave on Medium for 8 to 10 minutes. Pierce a hole 
In the film for steam to escape. Sprinkle with almonds and serve.

YIELD; 4 to S aewlngn*

8
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Tel. 523 04 10.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, anūkai, proanūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Ga:das ir 
Geraldas Daimid.

Gyv. Chicago, Iii.
Mirė 1979 m. lapkričio 12 d., 6:05 vai. vak. sulaukęs 85 metų am- 

daus. Gimps Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs - An'hony. jo žmona Mary, gyv. Wis

consin ir John A, Sgt CPD, 6 anūkai, 4 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami

Velionis buvo vyras mirusios Mary.
Priklausė žagariečių klubui, Amerikos Lietuvių Piliečių klubui iri 

Našlių. Našliukių ir Pavienių klubui.
Irečiaui(*ni. 4:00 vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply-l 

Hoje. 4330 S. California Ave. (
Penktadienį, lapkričio 16 dieną 9 00 vai ryto bus lydimas iš kop i 

tyčios Į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Juliaus Klimo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kvočiami dalyvauti laidotuvėse ir nuteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

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

T

«<4 2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

• Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArdj 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, DI. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

—  —— ■ I Hl .1 II į

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMO5 VALANOOf 

aretmmH li WOPA, 
HI. A. K

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ral. ryto.

Vedėįa Aldona Dtukus

Telefu Hfmlock M4U
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

Tek YArds 7-1911

A “Lietuvos Aidai
, _KAZt BRAZDŽIONYT*

Proflr»m»* v»44|*

Kasdien nuo pirmadienio 
penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos ii WUPA stotie*, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg. Fla.. 0:30 v*L p.p 
ii WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 6062* 

Telef. 778-5374

• - naujienos. Chicago <, ILL. Wedncsdav. November M. 1973

Mudu.su


vabz-

VABALŲ IR VABZDŽIŲ 
KOVA

PATYLOMIS VYKSTA ŽMONIJOS KOVA 
SU PARAZITŲ ARMIJOMIS

šio lapkričio 1 d. Chicago Tri- bia misija — sunaikinti piktva- 
bune talpino straipsnį, kuriame; balius, ėdančius pašarines žo- 
patikimai pavaizduota dar vie-[les, svarbiausia alfalfą. 
na neganda, kuri kliudo žmogui 
patapti pilnu visos gyvybės “ka
raliumi”- šioje žemėje, bet to 
niekad nebus, nes Motina Gam
ta yra demokratė ir pasirūpina 
teikti visiems savo “vaikams” 
lygias teises egzistuoti ar vege
tuoti. Rašinys užvardytas: “Let 
us piey” — Vabzdys prieš 
dį, karas derliui išgelbėti.

DIEVO KARVYTĖ 
AMERIKOJE

&u okupantu ir jo agentais, kas 
reikalaus Uetuvai ir jos žmo
nėms laisvės, kas skelbs pasau
liui apie komunistą žiaurumus? 
Žmonių vargai Kambodijoj pa
rodė, kati jų sistema nė kiek 
nepasikeitė’’. Dėkui už prasmin
gą laišką ir gaufią auką.

Vabalais vadinami, padarai, 
kurie “dėvi“ kietus sparnus ir 
juos benaudoja bėdai (emer
gency) ištikus, be to, turi odą. 
tai nesiduoda suskabomi kaip 
vabzdžiai. Vabzdžiai yra gluos
ni. gali jų dalis nutraukti, pvz.,
vieną koją nuplėšti, ir vėl ji ngra tiek pažangus, kiek iš jo ronomų su visu JAV Agrikultū- 
ofonrrc I ■> i > i- >:i ___ ______ . I__  J___ x____ ... _

Į

—■ S t a n i e v Liaudinskas iš 
Tillsonburg, Onl., jautriai rea- 

.gavo į Naujienų kreipimąsi dėl 
paramos. Nors neperseniausiai 
sirgo ir gydėsi ligoninėje, tačiau 
iš anksto pratęsė vieneriems 
metams prenumeratą ir ta pro-

• ga parėmė Naujienų leidimą 
$27 auką, Dėkui už ją ir. už ge
rus linkėjimus.

Mamai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimu!
REAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS- Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. TeL Virginia 7-7747

Straipsnyje labai palankiai 
suminėtas Lietuvoje gerą vardą

• turintis vabalėlis, kuris bėgioja 
raudonu švarkeliu su juodais 
taškeliais, kuris importuotas 
tuojau pradėjo naikinti “piktų
jų“ vabalų vaikus.

Per visą puslapį tas vabalėlis 
spalvotu paveikslu pavaizduo
tas. Pavadintas “Ladybug”, 
Dachusa maculipes. .

Iš išvaizdos, aprangos ir jo 1 
gerų darbų, yra tas pats Lietu
voje labai mėgiamas vabalėlis, 
populiariai vadinamas “Dievo 
karvyte”, visų, ypač vaikų, labai 
mylima, kai nutupia ant galvos 
ar ant rankos, yra daliai nuke
liama su linkėjimu: “Skrisk, 
skrisk, Dievo karvute, rytoj par
nešk pagadą”. Ir “karvutė” klus
niai tyliai nuskrenda. .

Dievo karvutė yra atgabenta 
iš Europos į ‘Ameriką su svar-

ataugs.
Nesantaika vabalų 

siasi, turbūt, nuo pat 
dienos. Geros sąlygos 
; e teikė gerovę ir laisvę. Jomis 
plačiai pasinaudojo visokie pa
razitai ir pilnomis žiaunomis 
rydami žemės palaimą daugėjo 
trilijonais.

žmonės,-kurie nuo visų rūšių 
parazitų daugiausia nukenčia, 
nutarė pagelbėti “f—

tarpe tę- 
sutvėrimo 
Ameriko-

1 buvo laukta, dėl to pradėta nau- ros departamentu, su visa eile 
ja strategija — karui vadovauti aukščiau minėtų chemikalų, ku- 
entomologus pradėjo pakeisti rie keletą metų tikrai buvo įva- 
chemikai. Per II Pasaulinį karą 
buvo išrasta ir išbandyta visa 
eilė efektingų chemikalų, tinka
mų ir biologiniams gamtos nuo 
taršos valymo reikalams. Rezul
tatams gerėjant, mažiau iš Eu
ropos beįgabeno kari ngųjų 
vabzdžių, o laboratorijose pra-

geriesiems j (|^j0 gaminti vis daugiau che- 
vabzdžiams — Vabaliams. Stra- mikalų> šiandien visų farmerių 
tegija buvo sudaryti gausią “ge- žinomų kaip DDT, chlordane, 
rųjų” armiją, kuriai vadovaus endrin, heptachlor, dieldrin ir 
JAV Agrikultūros departamen- dar kiti Naudojant tuos chemiš- 
tas. Bet greit paaiškėjo, kad kus gvirkštalus laukams, dar- 
“pikti” vabalai ima viršų. Tuo
met Amerikon pakviesta ir 
“Dievo karvutė”.

žams ir sodams nuo visų para
zitų apginti, pradžioje buvo su
keltas džiaugsmas ir patenkini-

Gerieji vabalai buvo įvelti į Į mas, kad žmogus pagaliau pa- 
totalinį karą su piktaisiais, šie-j siekė visuotinę totalinę pergalę!
kiančiais sunaikinti maistą žmo
nėms.

Neilgai trukus įsitikinta, kad 
“totalinis karas'

Ilgametis patyrirhas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-9787

Kaip ten bebuvo, bet tenka 
manyti, kad Mama Gamta pri
gimtį tvarko totalinės lygybės 

gero su piktu j principe tai yra. visiškai demo
kratiškai: stoja skriaudžiamojo 
pusėn ir visiškai be skirtumo, ar 
skriaudžiamoji pusė yra “gero- 

* ji” ar “piktoji”. Šiuo atevju lai- 
i mėjo mažo ūgio vabzdukas, di- 
| delis alfalfos mėgėjas, vadina

mas “alfalfa blotch miner”, mū
siškiai gal būtų galima vadinti

« Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- j “alfalfos duobkasys”, tai yra 
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda i kenkėjas, kuris suryja alfalfos 
me kelionių draudimus; .Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kąstus: nlonesnes dalis išėsdaSudarome iškvietimus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- lapelių plonesnes aans, įsesaa- 
macijas visais kelionių reikalais. mas jas netvarkingomis kiaury-

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas e nelėmis, t.y. iš alfalfos lapų da
li anksto — prieš 45 - 60 dienų.

me kelionių ’draudamus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus Icaštus 

macijas visais kelionių reikalais.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ I

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį,‘ gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

rydamos “rėčius”. Jie ne tik 
alfalfai kenkia, bet jie mirtį ne
ša ir žirniams, asparagams ir 
net krienams bei visai augme
nijai.

Atradimams ir išradimams 
daugėjant, geriesiems vabz
džiams talkon atėjo armija ag-

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ________________________ __ ___________
Adresas -- ----------------------------------------- .--- ---------- ---- -----------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo „ 
yra naujas skaitytojas. Priede ____ ... dol.
Pavardė ir vardas ____________________ L
Adresas .... .......—--------------- t----------------

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ------------------- —------------------------------------
A dresas ■■■■'■   ......... .   

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

Pijus Vaičaitis, Largo, Fla., 
be raginimo pratęsė prenume
ratą, o savo komplimentus bei 
gerus linkėjimus atlydėjo 20 do-re į baimę kenkėjų armiją. Ir

kas nutiko? Kenkėjai pradėjo lerilĮ auka- Dėkuj už tai ir už 
chemikalų nebebijoti, prie jų l^aiiniin0 pastangas. < 
priprasti ir ėmė pagreitintai
daugintis, perėdami milijardus jg Toronto už ankstybą prenu- 
naujų ir nuodams atsparių ken- meratos pratęsimą ir už $7 au-

platinimo pastangas.

— Dėkui Vytautui Gudaičiui

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47.000.

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago: miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S.^Talman Avė. 
Tel. 927-3559

kėjų. J. Pr. ką. Taip pat dėkui to miesto tau
tiečiui, užsisakiusiam Naujie
nas 4 mėnesiams, bet pavardės 
prašiusiam neskelbti.

•
1 — Stepas Paulauskas parašė 
atsiminimus — Gyvenimo Ke
lias, kuriuose aprašo dėl ko 
1934 metais Lietuvoje buvo už
daryta . Lietuvos Jaunimo Są
junga.. Lietuvių vargus, Belgijos 
anglių kasyklose ir kt. Knygų- 

'tė iliustruota, 70 pusi. Kaina 2 
dol. Gaunama Naujienose.

— Ponia Marija Gudsnuk iš 
Shelton, Conn., maloniai nus
tebs radusi savo laiškų dėžutėje 
Naujienas. Nuostaba taps ma
loniu džiaugsmu, sužinojus, kad 
tai yra Padėkos Dienos dovana 
nuo' sūnaus Valterio, jo žmonos 
ir dviejų anūkų. Jie ilgai galvo
jo, kaip-padėkoti brangiausiam| 
visam pasaulyje asmeniui, mie
lai mamytei, už jos meilę ir pa
reikštą gerumą vaikams ir anū
kams. Po ilgų svarstymų, jie 
parinko geriausią ir prasmin
giausią dovanų — metinę Nau
jienų'- prenumeratą. Dėkojant 
jiems už tokį dovanos parinki
mą, kartu su jais sveikiname 
naująją.prenumeratorę, o gerą 
ir pavyidžio vertą žinią skelbia-5 parap. bažnyčioje, o po pamal- 
me visiems skaitytojams.

— Ponia Anna Malakauskas 
iš Marquette Parko atsiuntė to
kį laišką: “Nuoširdūs linkėji
mai nepavargti lietuviškos spau
dos darbe ir kovoje už Lietuvos 
laisvę. Siunčiu šimto ($100) do
lerių čekį Naujienų paramai ir' 
linkiu joms gero pasisekimo. Jei 
mes pradėsime bendradarbiauti

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARIJA NORETKIENf

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th Si., Chicago, BL 60629. — Tet WA 5-2737

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

— Sveikatos departmentas [ 
j skiepys nemokamai nuo influen- 
! cijos ligų pensininkus ir vyres
nio amžiaus asmenis 60 m. vy
resnius Pietvakarių raštinėje, 
2353 W. 63 St., gruodžio 13 d. 
nuo 10 vai. ryto.

— Los Angeles lietuviai mi
nės Lietuvos kariuomenės 61 
m. atkūrimo sukaktį. Lapkričio 
25 d. 10:30 vai. ryto bus iškil
mingos pamaldos šv. Kazimiero

du salėje iškilmingas minėji
mas. Ruošia šauliai ir ramovė- 
nai. Visi kviečiami dalyvauti.

— Dr. V. Tauras lapkričio 
mėn. 14 dieną išvyko trim sa
vaitėm atostogų. Jo pacientai, 
esant reikalui, gali kreiptis pas 
daktarę J. Aglinskienę.

n

839-1784 arba 839-5568.

Gausas namu pasirinkimą* 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

TOOL & DIE MAKERS
Wire & metal fabricator. Four-slidė 
machine tooling experience prefered 
'but not required. Single shift. Over
time possible. Apply in person or

call 476-7600

JOHN AMANN SONS CO., INC.
5809 S. Oakley 

Chicago, IL. 60636

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga su.1 
srauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa-

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, 1L. 60629.

DĖMESIO 
52-80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis: 

A. LAURAITIS
<645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

S.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6»th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS

Notaiy Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S_ Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai. 9

TORTŲ DEKORATORIUS
Tik patyrę,^ dirbti savo gaminius 

pardavinėjančiai kepyklai. Kreiptis 
asmeniškai arba telefonu.

652-7100

FINGERHUT BAKERY
5536 wi Cermak Rd., Cicero

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208'/j w. 95th St ' 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654 V

mn »««

INSUftAMCf

State. Farm Fire and Casualty Company

*

‘ f

WAREHOUSE MAN
Shipping, 

Receiving & Packing. 
Top pay - Full benefits

English speaking
INTERNATIONAL

BOTTQUE
231 S. Green Street

- 4th Floor
\ Interviews 

from 9 to 11:30 A.M.
836-4496

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 

ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. /
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuor J 

darbus diroa. J
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudų savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. f
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės
> i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums a

mielai pagelbės į SLA įsirašyti. K
r BGalite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą: 4

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA ė
New York, N. Y. 10001 , J

307 W. 30th $♦. K 9
TH. (212) 542-Ž219 f

KAIP SUDAROMI!
TESTAMENTAI į

Tuo reikalu Jums gaK dau < 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphons*! 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ ‘ 
išleista knyga su legališkomi; 
formomis.

Knyga su formomis gaun? 
ma Naujienų administracijoje Į 
1739 South Halsted St, Chica ' 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c. į

«!

$230.00 a Week, 
$242.00 after 5 mos.

Man to work on ladders to 
clean light fixtures.

Experience in minor elec
trical repair leads to 

quick promotion.

Drivers license required.

Call 227-1200 
Mr. Olf

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

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

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

Chicago, UI. 60629

y- ....
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininku Reikia

GAL FRIDAY
Typing, receptionist all around.
Salary negotiable.

782-3512

SEWING MACHINE 
OPERATORS

ALUMINUM 
APPLICATORS

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for 
itching. P BiCOZENE

Sutter Installers, Roofers, (tile-hot- 
.hinglers) Tuckpointers. Western su- 
>urbs. Must speak English. Exp’d.

771-3010

Immediate openings for experi
enced industrial sewing machine 
operators. Located 440 N. Wells 
1J4 Blocks from the Merchandise 
Mart.

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

Apply 7 a.m. to 3 p.m.
- --------------------

BRIDGEPORTE išnuomojamas suau- 
fusiems 5 kambariu naujai dekoruo- 
as butas, apšildomas radijatoriais.

MARQUETTE PARKE prie Kedzie 
snuomojamas 4 kamb. gražus butas, 
pšildomas radijatoriais, suaugu- 
iems. Yra garažas.

Tel. 778-4690.

FIGHT HEAP! DISEAM

6 — Naujienos, Chicago, JU. — Wednesday, November 14,1979

i




