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KTUVO GROBIKUS*

KUBA SIŪLO ATIDUOTI AMERIKAI
; VISUS LĖKTUVU GROBIKUS 

į KOVOTOJAS UŽ ŽMOGAUS TEISES ARGENTINOJE
GAVO NOBELIO TAIKOS PREMIJĄ

. WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės departamentas skelbia, 
kad diktatorius Fidel Castro yra 
pasiruošęs grąžinti- Amerikon 
visus t amerikieičus, laikomus 
Kubos, kalėjimuose, jų tarpe ir 
tuos, kurie paskutiniais metais 
pagrobė ir kelis Amerikos kelei
vinius Jėktuvus ir nuvarė -juos 
j Kubą"! . r .

Kuriais sumetimais F. Castro 
rengiasi imtis Atokių priemonių,

■ tuo tarpu dar-^neaišku. Jis jau 
atidavė . vienų, pagrobusį JAV 
keleivinį lėktuvų-ir prievarta nu- 
vežusį jį. Kubęn. Kuba žiųojo, 
kad nėra kito kelio lėktuvų gro
bikams suvaldyti, kaip grąžinti 
juos į Ameriką, kur teismai 
tokius griežtai įaudžia. t '

Diktatorius Častro jau anks
čiau yra padaręs kelis taiką pra
našaujančius pareiškimus. Ar 
Castro iš tikrųjų ieško taikos su 
JAV, ateitis išaiškins.

• RUSAI NEGALI PADĖTI
- DIKTATORIUI ■

■ _ V f” f . . . _ *

Angoloje, Etiopijoje, Mozam
bike ir kitur! Kubos kareiviai 
gina komunistines; Valdžias. Ku
bos diktatorius manė, kad jo 
kaeriviai galės grįžti namo iš 
Angdlos, betįdabar aiškėja, kad 
be Kubos karių Angolos vyriau
sybė nepajėgs išsilaikyti! Tą 
patį galima pasakyti apie Etio- 

. pijos .vyriausybę. Kol-Kubos ka
riai bus Etiopijoje, tai komunis
tinė valdžia gali laikytis Adis 
Abėboje. Kubiečiams pasitrau
kus — visas Etiopijos paveiks
las greitai pasikeistų.'

Castro kareiviai nori, grįžti na
mo, nes jiėĮyra įsitikinę, kad ka
riai tarnauja tiktai- sovietiniam 
imperializmui stiprinti. Bet jei
gu Kubos kariai iš Afrikos grįž
tų namo, tada sumažėtų Sovietų 
Sąjungds * ekonominė parama 
Kubai ir Castro turėtų ieškoti 
duonos Amerikoje.

Pačioje Kuboje moterys rei
kalauja, kad būtų grąžinti vyrai 

. iš Afrikos.

ESQUIVEL GAVO NOBELIO 
TAIKOS PREMIJĄ

OSLO, Norvegija. — Argenti- 
nietis Adolfo Perez Esquivel, 
kurį laiką dabartinės vyriausy
bės laikytas kalėjime, gavo No
belio Taikos premiją už pagrin
dinių žmogaus teisių gynimą 
Argentinoje.

48 metų skulptorius ir archi
tektas buvo patenkintas, kai pa
tyrė ,kad Nobelio premijos ko
mitetas pagerbė jį. Perez Esqui
vel spaudos atstovams pareiškė, 
kad Nobelio Taikds premija pri
klauso ne’jam vienam, bet visai

tiokas, Ina, Ėdė, Vaišvilas.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 6:10.
Oras šiltesnis, vakare Iii.

grupei argentiniečių, kurie žiau
raus siautėjimo metu turėjo 
drąsos prieš kairiuosius ir deši
niuosius teroristus ginti paneig
tas'pagrindines žmogaus teises.

ATRASTAS KOLUMBO 
LAIVAS

KEY WEST, Fla. (UPI) — 
1977 metais du Key West nu
skendusių brangenybių ieškoto
jai— Olin Frick ir John Gas
que, ieškodami turto, prie Flori
dos pakrančių rado paskendusį 
laivą. Nustatyta, kad tai Kris
tupo Kolumbo laivas, vardu 
Pinta, paskendęs 1492 metais. 
Iškelta į paviršių viena jo ka- 
nuolė rodo,; kad laivas : pasken
do prieš 500 metų. Tą patvirti
na ir Ispanijos archyvas.

Sekantį, mėnesį minimi du na
rai ir jų pagelbininkai pradės 
laivo iškėlimo darbus, kuriuos 
finansuoja Teksas milijonierius 
William R. Reilly. Laivas yra 
tik 30 pėdų gelmėje.

IDI AMIN VERŽIASI4B1>uQANdą £ į
KAMPALA,\Ugąnda.'— 

Amin, buvęs Ugandos diktato
rius, susitaręs su Sudano vyriau
sybe, pradėjo’ veržtis į Ugandos 
teritorijas. Ugandos vyriausybė 
kontroliuoja visas Ugandos sie
nas, stengiasi įvesti demokrati
nę santvarką visame krašte, o 
Idi Aminas, važinėjęs pas 
Ugandos kaimynus, rado plyšį, 
kuris leidžią jam vėl įkelti koją 
į Ugandą ir įvesti savotišką 
tvarka.

Visi Ugandos gyventojai žino, 
kiek daug pastangų reikėjo pa
dėti, kol bendromis jėgomis Idi 
Aminas buvo išvytas iš Ugan
dos. Visi nori, kad naujai per
organizuota valstybė galėtų at
statyti tvarką, ekonomiškai at
sigauti, bet Idi Aminas randa 
šalininkų nerimui kelti.

Tvirtinama, kad apie 1,000 
buvusių Idi Amino karių iš Zai-1 
rėš įžengė į Ugandą ir bando [ 
veržtis į vidų, Idi Aminui pade
da ir Sudanas, kuris nepatenkin
tas dabartine padėtimi Ugan
doje. Kuo tas viskas pasibaigs, 
tuo tarpu dar nežinia, bet kraš 
to ūkiui atsigauti tarpusavio 
kovos nepadės.

»• • ---------------4-t----------

— Buvo pasklidę gandai, kad 
Brežnevas bando įtikinti šiau
rės Korėjos vadus, kad siųstų 
karius Iranui padėti.

». — Amerikietė -Afttanina Na- 
gienė, baigusi Kapsuko kursus, 
klausia prof. Jo*nyną, kodėl Vil
niaus lietuviai neina mokytis į 
Kapsuko kursus. Jiems lietuvių 
kalba labiau reikalinga, negu 
amerikiečiams.

— Vilniaus universitete lietu
vius moko istorijos iš klastotų 
rusiškų šaltinių.

— Iranas nėra pasiruošęs ves
ti jokių derybų su Iraku.

JAV KARIUOMENĖ PRI
VALO PASITEMPTI

WASHINGTON, D,C. — Ge
nerolas Wolney F. Warner, ku
ris privalo' paruošti kariuomenę 
kovai, praneša, kad JAV karo 
jėgos privalo būti pasiruošusios 
kovoti su tuo, ką turi. Tai, aiš
ku, nėra pats geriausias pasiruo
šimas, bet Amerikos kariai da
bar privalo naudoti tas priemo
nes, kūriau šiandien turi.

Visi žinome, kad kariuomenė 
privalo būti pasiruošusi vartoti 
pačius naujausius ginklus, bet 
dabartiniu metu kariai dar to 
ginklo nebeturi. Tačiau tai ne
reiškia, kad Amerikos kariai 
nėra pasiruošę kovai. Kiekvienas 
karys privalo būti pasiruošęs 
kovoti su tokiomis priemonė- : 
mis, kurios jiems yra žinomos 
ir kurias turi rankose. Visi ka
riai privalo būti pasiruošę.

Generolas mano, kad reika
lui esant, amerikiečiai mokės 
tinkamai ginti savo pozicijas. 
Tik visa bėda, kad amerikiečiai 
jąū veik ištisą dešimtmetį ne
buvo Įtikinti, kad reikia kuo ge
riausiai pasiruošti netikėtumams
ir kad visą laiką privalo būti pa- 
siruošusiems stoti kovon.

IRAKAS IŠSPROGDINO
... TEHERA.N'0 VAMZDŽIUS

.^'TEHERANAS. Iranas; — Ira
ko kariai kelintą dieną., laiko 
apsukę Abadaną. Pirmadienį jie 
nutraukė naftos vamzdį, iš
Abadano einantį tiesiai į Te
heraną.

Irakas jau yra gerokai apkar
pęs Irano naftos vamzdžius, bet 
pirmadienio vakare nutrauktas j kontroliuojamų unijų centrinės'

IŠ UNIJOS CENTRO JAU PASITRAUKĖ 
APIE 150 BIUROKRATŲ

VARŠUVA (AP). — Valdžios ■
LENGVAS BŪDAS PA-

labai svarbus Abadano valyklos 
vamzdis, iš 'Abadand nešęs naf
tą tiesiai į Teheraną. Iki šio me
to šis vamzdis kuru aprūpinda
vo Teherano pramonės centrus.

Visi sostinės gyventojai žino, 
kad be naftos nukentės visas 
miesto gyvenimas. Kuro stoka 
paveiktų visus sostinės gyvento
jų sluoksnius.

— Draugai įtikino senatorių 
George McGovern kandidatuoti 
dar vienam 6 metų terminui 
Senate. Jis daugiau linkęs pasi
likti savo farmoje ir rašyti atsi
minimus.

— Kai kurie Čikagos polici
ninkai nenori leisti vežikų uni
jos atstovams organizuoti poli
cininkų uniją.

Lillian Carter

Prezidento Carterid motina 
smarkiai susitrenkė ir su
laužė kulšies kaulą. Ji buvo 
operuota ir pamažu taisosi.

Illinois valstijos rudens vaizdas. Lapai jau nukrito, 
o žolė jau parudavusi.'

LENKIJOJE PANARINAMOS VALDŽIOS
KONTROLIUOJAMOS DARBO UNIJOS

tarybos sekretorius Mieczyslaw 
Grad pirmadienį pareiškė kores
pondentams. kad taryba bus pa
naikinta, tik tam dar reikia for
malaus kompartijos patvarky
mo. Tačiau jau dabar iš centri
nės tarybos pasitraukė apie 150 
politinių tarnautojų. Didelė da
lis tarnautojų naudojasi užtar
nautomis atostogomis ir atsiima 
Įvairius priedus. Visos kitos uni
jos raštinės bus uždaromos, nes 
darbininkai masiniai pereina į 
nepriklausomas unijas, kurios 
šią vasarą streikais buvo iško
votos.

Nepriklausomos unijos yra
‘susijungusios į savo c'rganizaci- 
ją, kurią vadina Solidarumu. 
Solidarumą sudaro 49 rajoninės 
unijos. Jos sakosi atstovaujan
čios septynis milijonus darbi-
ninkų.

Solidarumo organizacijos pir
mininkas Lech Walesa pareiškė, 
kad tuo tarpu nėra numatomas 
streikas ir paneigė gandus, kad 
ruošiamas visuotinis streikas 
visoje Lenkijoje dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių. Tačiau uni
jos vadovybė žiūrės, kad visos 
sąlygos, laimėtos šią vasarą 
streiko metu, būtų sąžiningai 
pildomos ir įvykdytos.

— Antanas Sukauskas skuba 
j Chicagą dalyvauti ALTos kon
ferencijoje ir pasitarti įvairiais 
ALTos reikalais.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $572. Doleris vakar 
smarkiai pakilo.

SKOLOMS GAUTI

GRĖENBORO, N.C. — Ame
rikoje atsirado naujas būdas di
delėms paskoloms gauti, bet pir
ma privalo' būti didelė organi
zacija, tvirtina keli N. Caroli
nes finansiniai sukčiai. Pirmon 
eilėn jie sudaro nedidelį kapitalą 
tarptautinėm Įstaigoms pinigus 
tvarkyti.

FBI atstovas Tom Brenton 
patyrė, kad jau pora metų vei
kia lengvų didelių paskolų orga
nizacija, kuri gali būti naudin
ga pinigų reikalingiems žmo
nėms. Pasirodo, kad pinigingų 
lengvatikių yra ne tik Ameriko
je, bet ir Anglijoje, Olandijoje, 
Šveicarijoje ir kitur. Tie žmo
nės lengvai sutinka sudaryti 
milžinišką paskolą.

Dvi seserys, no’rėdamos at
gauti savo tėvų ūkį, buvo įti
kintos, kad jos pali pasiskolinti 
50 milijonų dolerių, kuriais ga
lės atsiimti šeichui parduotą 
ūkį. Svarbiausia, kad jos galės 
tokią didelę paskolą gauti tik-
tai už pusantro šimto tūkstan
čių dolerių. Kada FBI agentas 
išaiškino visų šių paskolų es
mę, tai atrodo, kad kas nors tu
rės būti apgautas, nes tokios su
meta lengvai joks šeichas nesko
lins. Dabar tardymas liečia visą 
tarptautinę sukčių organizaciją.

— Leonidas Brežnevas laužo 
galvą, kaip įtikinti prezidentą 
Carterį vėl grįžti prie detentės 
politikos. Jam buvo pasiūlyta 
išsikraustyti iš Afganistano, bet 
Sovietų maršalai nesutiko.

NENORĖJUSIUS PASIDUOTI GROBIKUS
KARIAI NUŠOVĖ VIETOJE

KELEIVIAMS LIEPĖ GULTI ANT GRINDŲ, 
O GROBIKAMS LIEPĖ ATSISTOTI

ALŽYRE VĖL DREBĖJO 
ŽEMĖ

AL ASNAM, Alžyras. — Pir
madienį Al Asnam mieste ii’ 
apylinkėje vėl keletą kartų su
drebėjo žemė, keldama paniką 
ir sutrukdydama gelbėjimo dar
bus. Kai kurie drebėjimai siekė 
penktąjį Richterid skalės nu
merį.

Dauguma Al Asnam miesto 
'gyventojų yra palapinėse, bet 
yra likusių gyventi apgriautuo1 
se miesto namuose. Alžyro val
džios apskaičiavimu, žuvusių 
skaičius laike penktadienio ir 
pirmadienio drebėjimų gali pa
siekti 20,000 asmenų. Ji taip pat 
praneša, kad drebėjimas palietė 
penktadalį krašto gyventojų.

------- ,------ ----
TURKIJOJ. KARIAI SUĖMĖ; 
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ISTAMBULAS. — Penki tero
ristai, ginkluoti rusiškais šau
tuvais bei rankiniais ginklais, 
pagrobė Turkijos Boeing 72y 
'keleivinį, lęktuvą, skrendantį iš 
istambuloĄ Miuncheną. Lėktu
vui nusileidus Diyarbakir aero
drome, turklį kariuomenės spe
cialus dalinys antradienio anksti 
rytą puolė lėktuvą, sužeidė visus 
5“ teroristus ir išlaisvino apie 
100 keleivių ir 7 įgulos narius. 
Akcija truko tik 5 minutes.

Teroristai reikalavo lėktuvo 
kapitoną skristi Į Teheraną arba 
j Saudi Arabiją. Jie sakėsi pri
klausą dešioniosioms grupėms, 
bet tikrumoje yra kairieji tero
ristai.

— Gen. Volney F. Varner pa
reiškė, apie pasiruošimo suma
žėjimą JAV kariuomenėje po 
Vietnamo karo. Tačiau jis yra 
įsitikinęs, kad ji vykusiai ka
riaus su priešu, nors ir blogiau 
paruošta.

— Pietų Korėjos valdžia pa
reiškė, kad areštuota 50,000 pi
liečių. kaltinamų nesocialumu. 
Juos areštuoti Įsakė prezidentas 
Chun Doo Hwan savo' akcijoje 
palaikyti tvarką ir teisingumą.

Viceprezidentas Walter Mon- 
dale Chicagoje dalyvavo Ko
lumbo dienos parade ir pa
sakė kalbas keliuos* rinki
miniuose susirinkimuose.

ISTAMBULAS, Turkija. — 
Turkų kariuomenės smogikų., 
būrys dar prieš aušrą atvyko:-£_ 
Dijarbakir aerodrcfmą, kur sto
vėjo keleivinis turkų lėktuvas 
Boeing 727. Lėktuvą pagrobė 
penki turkai teroristai. Jie pareU 
kalavo nuvežti juos ir lėktuve 
likusius keleivius į Teheraną ar 
Jidda, Saudi Arabijoje.

Lėktuve pradžioje buvo 148 
keleiviai, iš Italijos atskridę į 
Turkiją. Kelionė prasidėjo Vo-- 
kietijoje. Lėktuvą perėmė grobi
kai, iš pradžių prisistatė kaip 
dešiniųjų teroristų grupės na
riai. Jie reikalavo būti išvežti 
į kaną. Jiems buvo išaiškinta, 
kad keleivinį lėktuvą reikia pa
ruošti tolimesnei kelionei, q tuo 
tarpu jį pastatė nuošalinėje 
aerodromo vietoje, kad jis ne
kliudytų kitiems lėktuvams.

Grobikai suprato ir nutarė iš
leisti dalį Turkijon grįžusių'ke
leivių.

Gerai ginkluoti turkų kariuo
menės smogikai pradėjo veikti 
labai greitai. Jie priėjo prie lėk
tuvo užpakalinių durų, jas pra
darė ir įsakė visiems lėktuve 
sulaikytiems keleiviams kristi 
ant grindų ir nejudėti, o grobi
kams liepė atsistoti. Nespėjtf 
grobikai susiorientuoti, kas čia 
atsitiko ir kas tokius įsakymus 
jiems siunčia, atsistojusieji tuo
jau buvo pei šauti ir sukrito ant 
grindų.

Per penkias minutes visi pen
ki grobikai jau gulėjo ant grin
dų. Įėję kareiviai išleido visus 
keleivius.

Visas grobikų užpuolimas bu
vo baigtas penkių minučių lai
kotarpyje. Jaunas karininkas, 
vadovavęs keleivių išlaisvini
mui, keleiviams pasakė, kad jo
kio pavojaus keleiviams nėra.

Nežiūrint labai vykusiai pra
vestos operacijos ir grobikų su
ėmimo, yra vienas ne labai aiš
kus klausimas: ar lėktuve buvo 
penki grobikai, ar šeši. Jeigu 
buvo šeši, o į ligoninę buvo iš
vežti tiktai penki sužeisti, tai 
vienas paspruko. Jis, greičiau
siai įsimaišė tarp keleivių ir su 
jais išėjo. Policija tikisi šį 
klausimą išaiškinti, nes ji yra 
pasiryžusi padėti už grotų kiek
vieną teroristą ir lėktuvo gro
biką.

Lėktuvų grobikai turėjo pro
gos įsitikinti, kad dabartinė 
Turkijos vyriausybė neves jokių 
pasitarimų su grobikais ir ne
darys jiems jokių nuolaidų.

Turkijoje vyriausybė dabar 
yra pasiryžusi apvalyti kraštą 
nuo grobikų ir kitų tarptauti
niu nusikaltėliu. c

— Medical Economics žurna
las pranešė, kad gydytojų atly
ginimas praeitais metais dėl inf
liacijos pakilo 13 nuošimčių.

— Salvadoro sostinėje šį sa 
vaitgalį nuo teroristų padėtų 
bombų žuvo 50 asmenų. Polici
jos žiniomis, provincijoje nu
šauti 48 teroristai.



Asilo poilsis

VISAIP BŪNA

Pajamų versmė

Teisme

mėlt

ta kas savaitė čia atsiduriu, ( 
tamsta kasdien čia po šešias va 
landas sėdi.

— Kaip tau ne gėda ir šią sa 
vaitę pakliūti į teismą?

nas į pažintis su svertaisiais 
Ta geras datvkyę. Patartina mr 
ijonams ir jėzwH»irre skaityti 
'tyvemwes svflwhpt ir elgtis 
ai> anie el'iėsi — tik nedaužy 
i s+aby. kaip anie daužė.

— Karo senai šventieji gyve 
'o. Tėve?

— Pagal paduotas datas, veš
laus’ amžiai šventaisiais buvo 
tetvirtas ir penktas, bet pasi-

Izaulaa Nrwloaas. tž savo 
nukUinlus išradi run* buvo no- 
įFou&te* lordu. Per 25 metu* 
lalyvavdamas rimų po-į 
'ėdžiuose, tik vienintelį kartą 
;is paprašė teise.' ir tuo nustebi- 
1<> visus posėdyje dalyvavusius 
lonFus.

— Ponai, — iškilmingai krei
pėsi j posėdžiaujančius lonkra, 
— jeigu niekas nieko neturėsi
te prieš, prašyčiau uždaryti lan
gą. nes traukia, o aš bijau per- j 
ššaldyti. |

Ir vėl jis iškilmingai atsisėdo 
j savo fotelį.

. ■ •> -

ne skaitlinės buvo pastovios. Jos kalendoriaus savinin
kui priminė, kad 2102 metais, 219 dieną ir 2502 sekundę 
jis numatęs meškerioti.

Mutabor buvo truputį susijaudinęs, nes tebuvo Ii-

Pasikalbėjimas
Maikio 
su Tėvuli

paklausė jį.
— Nieko! Taip ilgai sėdėjau 

ant asilo, kad jis, vargšelis, pa
vargo. Tad ir atsistojau, sakau, 
tegu pailsi.

(iš iraniečių tautosakos)

• Kai cukrus vėl pakilu j pa 
dangės, tai geriau jo nevartoti 
Tada pats ateis prie stalo.

• "Nho mėsos lūpa vėpsos” 
sakydavo Ieva* vaikams, ka 
ixK-scs nebūdavo.

miela žiūrėti! Man stukteli gal
voje mintis: kaip mes suimsime 
visas? Būtum žinoję, tai trokelį 
būtume pasisamdę...

Prie kito ąžuolo didelis gelto
nas vainikas, dar gražiau susi
klostęs, tarytum delnas ant del
no didesnių kelmučių. O kotų 
tankumas, kad kokio mažo pei
lio nepakiši. Aš savo švedišku 
peiliu iš apačios čirkšt. Ogi barš
kuolės gyvatės uodega trr-rrr iš
lindusi iš po grybų kupsto. Bro
lau, čia nejuokak Paėmęs šakalį 
oakrapščiau grybus ir pamačiau, 
kad gyvatei uodegą nupioviau. 
Beveik visa gyvatė buvo įlindu
si po medžio šaknimis “žiema- 
voti, tiktai jds uodega dar nebai
gė įslinkti į guolį.

Aš, kaip senas skautas, su gy
vatėmis turėjau reikalų. Rugsė
jo mėnesio pabaigoje Minasau- 
■ąos šiaurė:e gyvatės neveiklios. 
Tos nejunta prisiartinančio daik
to, ieško urvelių į žemę įlįsti.

Prisikrovę pilną mašinos ba
gažinę, traukėme namo dainuo
dami. O kas būtų buvę, jeigu 
visą mišką apžiūrėję ir dar dau- 
gtau'grybų radę?

Prisiminus šį labai gerą gry
bavimo sezoną, siūlau remon- 
tuot’ems ir neremontuotiems 
bendruomenininkams bei vi
siems lietuviams vieningai už
traukti šią dainelę:

Buvo, oi buvo laikas, gryfyįufi, 
Reikėio skubėti ir nebelaukti. 
Bvvor kelniučiit-rr baravykų, 
Dabart sušalo ir nebeliko...

Don Pilotas

—; Matau, kad tu. Franek, pui
kia) gyveni Varšuvoje, tebeslėp
damas tą seną žydą milijonierių 
nuo* nacių. Bet juk karas jau se
niai pasibaigė...

— Ar aš durnas, kad jam apie 
Pone teisėjau, aš tik kar- tat sakyčiau?

Viešbutyje
— Visi kambariai užimti. Jei

gu norite, jus patalpinsiu į vie
ną kambarį su jūsų dukra.

-— Aš perdaug senas turėti 
tokią jauną dukterį Tai mane 
žmona.

Žmonės pamatė: Dalias stovi 
ant asilo, o tas žengia keliu.

— Brangusis Dahai, ko’ tu taip 
dairaisi ?

lis. Mutabor talonėlį įsidėjo į kišenių, o žuvį įmetė į 
vandenį, kad plauktų į kitą meškeriotoją.

Grįžęs į namus, jis įmetė dalį talonėlio į automatą 
ir gavo keturius tūkstančius gramų sintetinio maisto^ 
kuris buvo visai panašaus skonio, kaip buvusių žuvų 
prieš šimtą metų. Niekas negalėjo patikrinti ar jis bu
vo visai toks pat, bet Mutabor tuo tikėjo. Antrą ta- 
onėlio jis prisikabino savo kambaryje prie kitų laimi
kių. Bus kuo pasigirti svečiams, -

Vidurnaktyje suskamba 
rungo telefonas.

— Pone daktare, prašau 
jau atvykti. Mano žmona staiga 
susirgo. Visai panašu, kad ją 
ištiko aoendicito priepuolis.

— Nesąmones kalbi. — pykte
lėjęs už prikėlimą vidurnakty, 
atsako daktaras. — Juk pernai 
tamstos žmonai apendicitą pa
šalinau. Kur tamsta matei mo
terį su dviem apendicitais?

— O Tamsta, daktare, ar nie
kada ne‘eko matyti vyro, turin
čio antrą žmoną? — supykęs at
sakė pagalbos besišaukiąs.

• LB (f) vadai reikalavo Det
roito konferencijoje Altos atsto
vus sutaikyti su LB (r). Mano 
supratimu, reikia jiems kreiptis 
į New Yorko tiltininkus, kurie už 
“trupini aukso, gardaus valgio 
šaukštą” juos nuvedė šunkeliais.

• Gaudant negrų balsus, bu
vęs Juodųjų panterų vadas El
dridge Cleaver patarė R. Reaga- 
»♦> kalbų rašytojams Įdėti šį sa
kini: “Kai iš darbo atkistas jū
sų kaimynas, lai yra recesija, 
kai jūs esats atleistas — depre
sija. kai Jimmy Karteris neteks 
darbo, tai visiems bus atvanga”.

• Laukiamas puodas neverda 
užmirštas sudega.

• Vaikų teismas ndvuitllia 
sa. jie namtrs p? dega. Tėvų ne
baudžia te<lčl, kad jų vaikai 
juos nubaudė...

link j’s nuėjo.
— Gerai, o tu?...-
— Aš taipgi eisiu jo pėdomis, 

tik pr ešinga kryptimi. Reikia 
juk iša’škinti, iš kur jis atėjo, 
— atsako antrasis.

Berniuko prašymas

— Dėde, pavėžinkite mane sa- 
mašina ligi mokyklos!
— Aš važiuoju Į priešingą

kar nebuvai namie — ponia Aba 
zorienė iš Texas valstijos buvo 
ir tikėjosi vedu abu pamatyti. Ji 

i pasisakė nepraleidžianti nei vie 
| no vedums pasikalbėjimo. Sako 

jai patinka, kad vedu kalbau.

Abazorienė, kol Abazoris gy
vas, gyveno Marquette Parko 
apylinkėje ir visą laika ėmė ir 

; skaitė Naujienas. Bet vedu, tuo 
į metu Bostone vaikštinejov. Kai 
Jį “Keleivis” uždarė savo namo 
| duris ir vedu likov benamiai, ta- 
Į da atvykov Į Čikagą ir prisiglau 
| dėv prie Naujienų, Pasirodo, 
1 ponia Abazorienė žino vedum 
I gyvenimo istoriją. Žino net to

kias-smulkmenas, kaip mano ky 
Įlos operavimą. Maniau, kad aš 

tik vienas kentėjau, be ne, nes 
ir ji mano kfcčiai prijautė. Ji

■ skaitė Naujienose apie mano ky- 
los operaciją ,ir pyko ant nur- 
sių, kam neleido man eiti į išvie 
tę. Tai, iš tiesų, buvo didelis iš 
nursių pusės užsispyrimas.

Dabar, nors mažne metai po 
; operacijos, ji atėjo manės aplan
kyti. Ačiū jai už tai? Sužinoju
si, jog man baigiasi 95-ti metai. 

. ji mane apsikabino ir pabučia
vo!

Maikuti! Jei tu žinotum, kaip 
meilus yra gerbėjos bučkis: ir 
tu tykotum.

Taigi, Abazorienė ne tik pati 
atėjo, bet ir .dovaną atnešė — 

. storą, seną knygą apie gyveni
mą šventųjų — nuo pirmos die
nos sausio mėnesio iki 31-os 
gruodžio. Istorija prasideda su 
gyvenimu švento Bazyhaus^ bai
giasi su popiežium šv. Sylvestrtb 
Kiek tų šventųjų ten yra, aš dar 
nesuskaičiavau.

Gyvenimas tada vadinosi <cži- 
vatu”: Šv. Juozapo živatas, šv. 
Kotr nos živatas ir kiti. Anų lai- 
m kalba skyrėsi nuo dabarti
nės. Vietomis taip todr skyrėsi 
kad negalima suprasti žodžio 
’eikšmės. Gvveniirias — živatas. 
n gyventojas — gyvetininkas! 
Net if Bibliioje keliose vietose 

’ ’^žtikau žodį ^gyvatininkas”.
Se* krd ta* teks
ns Gwenrme ’jhrentnru dažnai 
andu “esyv^rr+nkus” ir :au ži- 

•*eu, joę tai reikia tryventujas.
Kas rašė sventųių

minykw? — JeftwKi — gal" Ir 
be* parankų nepa.

tik knysą redagavo iė
- '.uiias kun. Skasgas.
: TUzėie, nu c
' metų iki Aiwriko-
e ši knyga yra didelė retenybė

Ponia Ab^mreriė galvoja, kad 
’edur* su š* šventujv

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

Du folografai dirė nuolrau 
kfcs A'iaskojr. Vienas panaaū 
užnugj‘y> s;, vimį didelį lokį 
Joe. sakė jis, bp.iuią į medį..

© Žcnrd-H k kefio krt?
‘K»r ūnT

ir.i>ls=»ko: ”į Žemaitiją”

o š s Magaryčias užbaikinu 
Jal o Pavabufio eilėraščiu “D<e 

vyngalviai ir begalviai”:

ir galva su gahrcm SHsipiauna 
«KI garbiugts galvos,

■ ) begalvis l kt.tr rrusispiauna: 
^|če jisai negalvos.

gaNdė. matyt, neprotinga, 
vu<! nežino, su kno jai kovot. 
) protinga jai priešų nestinga, 

ji sugeba juos išgalvol.

Don Pilotas

Aritmetikos pamotos 
mokytojas tarė vaikams:

— Na, dabar, vaikai, paskai
čiuokite, kiek palūkanų susida
rys per dvejus metus už milijo
ną dolerių, jei kapitalas bus sko
linamas iš pusės procento’.

Visa klasė palinko |>rie są 
siuvinių. Vien tik Jonelis ne
skubėjo.

— Na, kas dabar yra? — pa
klausė mokytojas.

— Pusė procento manęs vi
siškai nedomina, — atsakė mo
kinukas.

KAI DU STOS, VISADOS... 
Z

Alpėse į kalną asilas tempia 
vežimėlį su pienu. Greta eina jo 
savininkė. ] 
turistas pasigaili vargšo gyvu
lėlio ir stačiausioje kalno vietoje 
padeda asilui, pastumdamas ve
žimėlį. •

Užkopus į kalną moteris tu
ristui dėkoja.

“Nėra už ką”, atsako turistas.
“Kaip nėra už ką?” ginčija

si moteris. “Vienas asilas, gal
būt, visai nebūtų pajėgęs veži
mą užtempti”.

sekundės, ir ką per jas dar galima atlikti naudingo? 
Kiek pyktelėjęs, palaukė tas 8 sekundes ir išėjo pro du
ris. Nusileido keltuvu iki 98 kelio ir sėdosi į sėdynę.

Sėdynė buvo truputį šlapia ir Mutabor keiktelėjo 
nepatenkintas. Kada jis gavo nurodymą kelionei meš
kerioti, meteorologijos automatai skelbė šiam metui 
puikiausią orą. Už ką tie meteorologai ima pinigus? Iki 
^89 sekundės jis važiavo iki 234 kelio ir kada jis įsuko 
į šį kelią, ora’s pasitaisė ir buvo toks, koks iš anksto nū-

f *

tuo- j Ketvirtas pasaulinis karas

— Kuo žmonija kariautų tre
čiame pasauliniame kare, jeigu 
toks kiltų? — buvo paklaustas 
Albertas Einšteinas.

Didysis mokslininkas atsakė:
—- Trečiame — nežinau, bet 

ketvirtame kariautų lankais ir 
strėlėmis.

O, Maiki! Gaila, kad tu v*a- taikė šventųtų, gimusių dešim
tam amžiuje. Paskui žmonės su
normalėjo, o tarpais net suge
do. Buvo tokių amžių, kurie nei 
vieno šventojo nepagimdė- Šv. 
Kazimieras gimė penkiolikto am 
žiaus pradžioje...

— Kažin kodėl, Tėve?
— Antikristus tada važinėjo 

su štym-inžinu ir viliojo žmo
nes. Šventas Petras dangaus 
vartus buvo visai užrakinęs. Pa 
našiai yra dabar — šventojo nei 
su žiburiu nerasi...

— Ar dabar antikristus dar 
gyvas, Tėve? \

— Bala jį žino, Malki — dan
gaus ir peklos sekretai neskel
biami. Tu, Maiki tų dalykų tei
raukis pas marijonus ar jėzui
tus. Juk anie atstovauja dangų 

• ir peklą.
— O gal atsikreipti Į šventuo 

sius, Tėve?

— Gali kreiptis, Maiki... bei 
šventieji tylės. Jie tokių sekre
tų niekam neišduoda. Kitą sykį, 
Maiki, pasikalbėsiau apie šv. Ba 
zylių ir Šv. Kazimierą.

pusę.. .
— Tuo geriau

Meškeriojimas 2102 metais
(Iš esperanto vertė P. E n sk ai t i s)

Mutabor Mbspa žvilgterėjo į kalendorių. Viliuje 
skalės stovėjo stambiu šriftu “2102*. Tai žymėjo metus. 
Sekanti skaitlinė “219” reiškė dienas. Apačioje skalės

Gyvatę papjoviau
(Vietoj feljetono)

-• Marquette Parke pasklido gan
dai, kad grybai auga, net šnypš- 
č i Jeigu “šnypščia”, tai mudu 
-su' Frenk u nieko nelaukę pa
traukėm grybauti. Pirktieji gry- 
ifcai neturi gero skonio. O paban- 
-dyk nusipirkti europietiškų džio. 
-visrtų baravykų! Kartą užėjau 
■į Atramos krautuvę ir papra- 
*šiau už kvoterį džiovintų bara
vykų. Vedėjas nustebęs pasakė: 
“Už kvoterį jums nė pauostyti 
neduosiu, šitie grybai kainuoja 
$60 svaras!”

‘ Jeigu taip, tai pats valgyk, o 
į mes — į miškus traukiame. Ap- 
sirengėm, kaip dera: apsijuosėm 
virvėmis senas drapanas, prisi- 
rišome bušelius per petį ir išva
žiavome. Aš turėjau aštrų peilį, 
panašiai, kaip Maikio Tėvo kar
das, kurį man padirbo švedas iš 
švediško plieno. Na, patraukė
me į rytus- Pakeliui sustojome 
Dunkin Donuts su kavute pa
pusryčiauti.

Įvažiavę į m šką, apsidairėme, 
ar kartais šerifas nesivalkioja. 
Nieko. Iš tolo pamatėme, kaip 
šeši ąžuolai apvainikuoti gelto 
nomis kelmutėmis (moksliškai 
tariant — campestris). Sakau: 
Fienki, tu imk tuos tris ąžuolus, 
o aš šituos tris. Man net akys 
prašvito, kai pagalvojau: tai tik 
pradžia, o kiek dar grybų yra to
liau miške—

Na. ir piovėme tąip^. godžiai: 
tik prie v'eno ąžuolo p'Inas bu
šelis geltonu kelmučių, net kve
pia. .. O taip kompaktiškai su
siklosčiusios viena ant kitos, net

— Juk tai liūto! — sako ve
nas.

— Taip, milžino liūto, — su
tinka antrasis.

— Tuojau eik šiomis pėdo
mis. reikia juk išaiškinti, kur

Mutabor nuotaika pasitaisė ir jis žiūrėjo į keliau
tojus priešingoje kryptyje. Gal bet, kai kurie grįžta iš 
meškeriojimo, ir jis pagalvojo, kaip jam pasiseks. Jis 
užsimąstė, ir tuo tarpu signalas parodė, kad jau jis at
vyko į norimą vietą.

Jis greitai nulipo nuo sėdynės ir atsirado prie upės 
kranto. Vanduo tekėjo tarp betoninių krantų. Tekan
čio vandens jis jau nebuvo matęs nuo paskutinio meš
keriojimo, nes tik čia jį tebuvo galima pamatyti. Visur 
upių vanduo buvo uždarytas betoniniuose vamzdžiuose 
ir paslėptas žemėje. Tik šioje vietoje, koks puskilomet
ris, buvo paliktas atviras meškeriojimui, , : -į •

Mutabor išsiėmė iš kišenės specialią monetą ir Įs
tūmė į čia pat esantį automatą. Atsidarė durelės ir. jis 
išsiėmė iš ten meškerę su tam tikrais kabliukais. Ištie
sė į numatytą vietą apie dešimt metrų meškerėš^fyną ir 
ėmė laukti numatytąsias sekundes. ' <

Meškeriotojas jautėsi patenjditfM, ištrūkęs iš ribė
to spūstis, nors ir čia nebųvd erdvės tik apie 
metro. Betoniniai krantai buvo apsodinti.žaliais plasti
kos augalais ir net medeliais, tarp kurių monotoniškai 
tekėjo vanduo. Į jį padvelkė iš ventiliatorių malonus pa
upio oras ir iš garsintuvų pasigirdo paukštelių čiiilbė- 
sys. Sako, toks pat, kaip prieš 100 metų. ..

123 sekundę staiga meškerės rankenoj pasirodė 
drebanti raudona švieselė. Reiškia, užkibo žuvis. Muta- 
bar meškerę suspaudė tvirčiau ir įjungė, prie meškerės 
esantį mažą motrėlį. Meškerės lynas pradėjo vyniotis į 
meškerės kotą ir netrukus meškeriotojas pamatė, ką jis 
aimėjo — prie galo lyno kabėjo nemaža žuvis. ‘fTurė- 
tų būti kokie keturi tūkstančiai gramų” — spėliojo 
Matabor. Dvylika sekundžių iki numatyto baigimo 
meškerioti laiko, jis jau laikė rankose laimikį 
kinę didoką žuvį.

Jis įdėjo meškerę į automatą, kuris tuojau užsi
darė ir laukė sekančio meškeriotojo. Tada jis paspaudė 

Pro šalį praeinantis žuvies apačioje esantį mygtuką, iš kurio iškrito talone-
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KAI SPROGO ŠV. ELENOS KALNAS keti, -o kiti pinigai padėti ilges- JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS

NAPOLEONAS TILŽĖJE

avyzdingas SLA 6-osios apskrities

'NUOSTOLIAI, VERTINANT bet nieko iš to gero nebuvo. Bu-1
DOLERIAIS

Visi nuostoliai tuo tarpu neži
nomi, bet valdžios organai sako, 
kad iš viso nuostoliai siekia tūks 
taųčius milijonų dolerių. Ūkio 
nuostoliai siekią milijonus dole
rių, uostų nuostoliai už pajamas 
Portlando ir Vanęopverio uostuo 
se siekia 5 milijonus kasdieną, 
kai Columbijos upė buvo užblo- 
kuota. Miško nuostol’ai apskai- 
čiuota 500 milijonų dolerių. Gy
venamų namų nuostoliai 200 
tūkstančiu7 dot Agrikultūros ry
tiniame Washingtono steite gali 
būti 113 milijonų dolerių nuos
tolių. Bet žinovai sako, kad aps
kaičiavimas yra tik minimalus. 
Nacionaliniams miškams ir par- 
kamš j nuostoliai siekia 134 mili
jonus dolerių. (Tačiau skaičiai 
daugėja. Nuostoliai gali, dar pa
didėti vėliau, o gal niekad nebus 
tikrai sužinoti. Bet vienas daly
kas tikras, kad jie yra pasibai
sėtinai didėli kokių net įsivaiz
duoti negalima. ; *

ŽMOGUS IR ELEMENTAI.
- * ‘ » k , ♦ y * * . <

Didžioji Šv. Elenoj kalno tra
gedijos dalis yra ta, kad labai 
daug žuvo žmonių, daug jų din-

kad daug sutirpo pasibaisėtina
me; karštyje,-pirmojo sprogimo 
metu. Pranešama,. kad . vienas 
žmogus 15 inylių-atštumoje nuo 
sprogimo centro, buvo ąpdegin- 
taš'3-čio laipsnio matu, o ant
rasis mirė nuo karščio. Kiti į 
plaučius įtraukę dau pelenų.

Vienas' senas gyvento jas prie 
Spirit .ežero,, manė, kad .jis yra 
saugus* nes kalno tankus miš
kas apsaugosiąs nuo kalno spro
gimo ■ krintančių ’ daiktų. Keletai 
minučių po sprogimo praėjus, 
nieko gyvo nebeliko visoje apy
linkėje.; ■

' -Daug .kas-: rizikavo artinda
miesi prie kalno, nepaisydami 
įspėjimų. Kiti rizikavo, norėda- 
mi pasipelnyti kitų nelaimės pro 
ga.. Pavv Toutle ir Colwitz upės 
buvo užverstos : visokiu laužu,

•Į '•

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS:
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį, gerai su .jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi įkaitytoje 
reikalai* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

CHICAGO, IL 60608 ,

vo matyti kiek žmonių mažuo
se laiveliuose bandė laužą pa- Į 
šalinti, kad būtų galima toliau 
pasiirti.

Dėl pelenų sluoksnio ir nuola
tinio jų kritimo, žmonės rytinė- I 
je ŠV. Elenos kalno pusėje dė- : 
vėjo kaukes ar plaučių apšau- ;
gos prietaisus. Kai kure pirk
liai pardavinėjo tuos da’ktus 
aukštomis kainomis, net po $30 
ar daugiau. Dar kiti pardavinė
jo masinu filtrus, taip pat aukš- 
dėti-tomis kainomis. Dauguma 
žmonių buvo labai kooperuo
janti stengėsi nelaimingiems pa
dėti. Apylinkėse važiavimo grei
tis buvo sumažintas ligi 15 my
lių per valandą.

KOKIA ATEITIS?

Ką šis kalnas daugiau darys? 
šis klausimas pirmoje vietoje 
stovi žmonių mintyse. Baigian
tis gegužio mėnes’ui, • geologai 
pastebėjo besiformuojančius kai 
no viršūnėje iškilimus. Iš lėktu
vo pastebėjo kalno žiotyse ruse
nančią ugnį ir verdančią žemę. 
Kiek vėliau, sprogimas nubloš
kė visą viršūnės plutą, pelenai 
sklaidėse plačioje apylinkėje. 
Aptirpę akmenys lėkė į padan
gę ir į šonus, ardydami kraterį. 
Kai atvėso, vėl pradėjo formuo
tis -aukštuma. Toks sprogimų pa į 
s’kartbjimas dažnai padaro kal
ną aukštesnį arba labai aukšta, 
1957 m. rytiniame Sibire išsi
veržė lava ir iškėlė kaino viršū
nę iki tūkstančio pėdų.

Ar šv. Elenos kalnas išsiverš ; Kazjo JIačiuko> apskrilics ir. 
kada su dideliu lavos tvanu ku. j rajninko> suSauktas rudeninis 
hs plauks per kalno senus, ka,p i trilfes susirinkimas.
Havajų ugn-kataa.? Geoiosai | Suairinkim(, da] SLA 
sako, kad negalimas dausas. Kas . PiId(lnw5ios ,arvbos iždininkė 
kadų sntyie tokiuose kalnuose. ■ '
kaip Šv. Elenos, tirpo tiktai ak-1 
muo, ir tas tirpinys yra tirštes- 
nis,.ųodėl negali <ptaip plaukti, 
kaip lava. Tarytum palietas su
plaktas pienas, bet jis neteka 
kaip vanduo. Tas pas ir su sutir 
pusiais, akmenimis, šv- Elenos 
išmestoji medžiaga neplauks nuo

I

5
Užpraeita sekmadieni, sniiio 
d. popietę, Liet. Liuteronų re

formatų bažnyčios salėje įvyko 

kalno žemyn taip, kaip Havajų i 
ugnikalnių lava. Kalnas gali 
veikti ir mesti lauk akmenis bei 
pelenus net per 30 metų lai
kotarpį.

Tikrai, šis gražus ir didingas 
kalnas, kuris viliojo turistus, ne
teko savo patrauklumo, pradinę 
gus jo baltu sniegu apdengtai 
viršūnei, kuri siekė 9,677 pėdas 
aukščio. Dabar jis jau 1.300 pė
dų žemesnis. Ar jis iškils taip, 
kaip lavos ugniakalniai iškyla? 
Tai parodys tik ateitis.

Šv. Elenos kalnui sprogus, bu
vo išmesta net 1 kubinė mylią 
žemės. Dešimties tonų buldo
zeris buvo nušviestas apie 1,100 
pėdų į šalį.

KIEK GYVULIŲ ŽUVO?
Skaitoma, kad galėjo žūti: 

5,250 Roosevelt elnių, 6,000 juo- 
dauodegių stirnų, 200 juodųjų 
lokių (meškų), 100 kalnų ožkų, 
15 kalnu liūtu, 4,41,000 šalmo- 
nų, upėtekių ir kitokių, žuvų ir 
net 1.5 milijonų paukščių bei 
mažyčių gyvulėlių. Amerikos 
istorijoje per tokį trumpą laiką, 
tai pats didžiausias gyvulių su
naikinimas.
(Daviniai iš “Awake!” žurnalo).

M. Šileikis 
{Pabaiga) 

niam laikui ir didesniuis nuo- 
š.ml-iais. Du iždo globėjai tik- 
r no pajamas bei išlaidas ir vis
ką rado tvarkoje.

i Steponas Paulauskas papa
sakojo apie Cicero kuopą. Jis 
skundėsi, kad mirė keli nariai 
ir tuo tarpa negali jų vie ų už
pildyti. Yra numatyti, keli pro
spektai. Jis priėjo įsi’iki.umo, 
kad reikia anksčiau veri! vajų 
naujiems nariams verbuoti. La
bai sunku, kai jaunesnieji pa
sensta, o jaunimas demisi kito
kiais klausimais.

M. Gudelis padarė trumpą 
pranešimą 63-osic's kuopos rei
kalu. Kol buvo gyva sekretorė 

' Vysther ,tai viskas kuopoje ėjo 
skland-iiai, o dabar ir pals josios 

įvyrąs prašo kuopą jį paliuosuoti 
nuo pareigų. Daugelis 63-osios 
kuopos narių pei-sikėlė į Chica
go, o jaunesni, įstoję j kuopą, 
gyvena šiaurės Indianoj ir Mi- 

; chigane. Vysther mokėjo viską 
suderinti ir rasdavo laiko, bet 
dabar gali tekti,kuopą skaidyti.

. I Buvo iškeltas pavergton Lie- 
i tuvon nuvažiavusios vienos gies
mininkės klausimas, bet nutarta 
jį nagrinėti,, kai- pati giesminin
kė atvyks į-susirinkimą, .t

Kays Mačiukas atsistatydino, 
bet Aldona Kačinskienė ir dr. 
Vytautas P. Dargiš pagrasė dar 

j bent vienerius ‘metus papirmi- 
į ninkauti. Mačiukas nenoriai, bet 
; vis dėlto sutiko dar papirmi- 
ninkauti. r .

Tada Mačiukas davė žodį
Euphrosine Mikužiūtė ir SLA j Pranei Mačiukienei. Minutėlę ji 
Pildomosios tarybos iždo globė-į patylėjo, lyg nepasiryžusi saky- 
ja Kristina Austin, kuri jau ke- ti, ar nesakyti. Bet kai galutinai 
lintus metus eina šios apskri- nusisprendė, ji taip tarė: 
ties sekretorės pareigas. Ji per- ~ 
skaitė praeito apskrities. susi- vis paruošdavau- užkandžius. Vy- 
rinkimo protokolą, kuris buvo' rai pasirūpindayd stikliukais, o 
priimtas be pataisų. j aš pagamindavau užkandžius.

Pirmiausia valdybos pirmi- Bet šį kartą bus mano paskuti- 
ninkas, patikrinęs ' dienotvarkę, nis pavaišinimas... jau ’neturiu 
padarė trumpą (-pranešimą apie jėgų... Mani darosi sunkti. s' 
valdvb.es attiktas- darbus. Pla- s 
čiausiai
Mikužiūtė, aiškindama naujų skaniausioji. Kaip ji tas žuVfc kė- 
narių gavimo reikalą. SLA yra pė, daržoves paruošė ir kavą 
pati turtingiausia ir gerą atskai-? 
tomybę vedanti organizacija. 
Josios turtas siekia keturis mi
lijonus dolerių. Josids apdraudos 
dengia visas organizacijos narių 
išlaidas. SLA yra vienintelė or- 
gąniazcija, kuri savo nariams 
paliko ne skolas, bet dideles 
santaupas.

Įdomiausi buvo kuopų prane
šimai. Kiekvienas narys papasa
kojo, ką kuopa veikia ir kokio
mis priemonėmis s t e n giasi 
įtraukti jaunimą.

Moterų 134-osios kuopos pir
mininkė Elena čižauskienė pa
pasakojo, kad pakaitos gyveni-i 
me palietė ir šią gausią kuopą. 
Viends narės išvažiavo pas gi-' 
mines bei pažįstamus, o kitos iš- ■ 
mirė, bet kuopos vadovybė sten-: 
giasi gauti naujų narių, siekiant 
užpildyti likusias tuščias vietas.

Iždininkas Peter Brazas pa
pasakojo, kad apskrities pini
gus laiko dviejose sąskaitose. 
Vieną sumą tebelaiko bėgamoj 
sąskaitdj, iš kurios reikia išmo-

— Per daugelį, metų aŠ .Jums

jėgų. ..Mani darosi sunkti. f 
Mačuikienės užkanda buvo 

šiuo rėikalu kalbėjo i paskutiiie, -? bet' tai ' buvo pati

virė, sunku pasakyti, bet ji taip 
skaniai viską suruošė, kad nieko 
nebeliko.

KVIEČIAME Į NAUJIENŲIN

Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

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

BIAURIAUSI PARAZITAI
■ I

Apie parazitus Lietuvių enci
klopedijos XXI tome šitaip pa
sakyta: “Parazitai gyvi organiz
mai, kurie visą ar dalį savo eg
zistencijos metą nuolat ar lai
kinai minta kito organizmo su
bstancijomis arba to organizmo 
žarnų turiniu. Paprastai parazi
tai nesunaikina juos išlaikančio 
organizmo, bet jei jų skaičius 
per didelis, tai sukelio ligą, ar 
mirtį... Parazitai skirstomi į gy
vulinės kilmės parazitus (zoo- 
parazitai). ir augalinės kilmės 
(fitoparazitai”).

Parazitų yra nepasakomai di
delis skaičius'' ir įvairiausių rū
šių. Jie, paprastai, būna daug 
mažesni už tuos gyvius, kurių 
sultimis ar krauju minta. Saky
sime, šunų parazitai — blusos 

^Reikia turėti galvoje, kad Ma
čiukas ir Mačiukienė Amerikon 
atvažiavo prieš Pirmąjį pasau
linį karą. Tada Amerikoje buvo 
daug visokių organizacijų, bet 
Mačiukai pasirinko vieną: SLA. 
Jiedu įstojo į Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje ir jame pasili
ko iki šios dienos. <-»’ f

Tais laikais ne tik lietuviai, 
bet ir amerikiečiai daug auto
mobilių neturėjo, kad galėtų į 
SLA seimą važiuoti. Ji buvo.be
sirengianti pagaminti užkąstį 
tik savo vyrui ir sau pačiai, bet 
ne jos charakteriui. Jeigu ji ką 
pasigamindavo, tai ir bendrake
leiviams pasiūlydavo. Ji neprą- 
leido nė vieno-. SLA ‘seimo. Daiig 
iš tų seimų, pasimokė, daug ge
rų žmonių pąžind ir apie kiek
vieną turi ką nors gražaus pa
sakyti.

i—- SLA — tai geriausioji lie
tuviška organizacija, — ji pa
sakė. — Aš esu SLA patriotė. 
Man ji geriausiai patinka ir iš 
jbs labai daug ko pramokau. 
Patariu lietuviams įstoti jau
niems iri nešiblaskyti, }— baigė 

?savo- mintis" Pranė Mačiukienė.
Reporteris .

vos įžiūrimos, o tų blusų para
zitai tik mikroskopais tepastebi
mi. Ir keistas paradoksas reiš
kiasi augalijos ir gyvūnijos tar
pe: kiekvienas gyvis turi nuosa
vos veislės parazitų, o tie pa
razitai, savo ruožtu, yra kanki
nami jų veislei atitinkamų pa
razitų. Taip vyksta iki begaly
bės. '

Iš visų parazitų mūsų žemėje 
bjauriausias parazitas yra žmo
gus. Jis ne tik minta kitais au
galinės ar gyvulinės kilmės gy
viais, bet, skatinamas jame esan 
ei o instinkto viską naikinti savo 
malonumui ar pramogai, jau ga-i 
tutinai išnaikino daugybę oro ir 
vandens paukščių rūšių, žemės 
gyvulių ir gyvulėlių veislių, o' 
taip pat vandenyse gyvenančių 
roplių, šuvų ir kitokių sutvėri
mų. Ir tas beatodairiškas naiki
nimas kasdien v’s labiau plečia-, 
si. Tokiam civilizuoto, bet ne
kultūringo žmogaus parazitišku-: 
mui naikinamieji gyviai bevil-. 
tiškai prieš’nasi, ' nes žmogus, 
gamtos apdovanotas išradingo
mis smegenimis, pasigamina vis 
tobulesnius įrankius ar ginklus. 
Ir siautojasi ši oro, žemės ir van 
■dens gyvūniją -naikinanti rykš
tė. JI pasiliaus tik tada, kai ci
vilizuotame pasaulyje nebeliks 
ko naikinti.

Tėra tik vienintelė viltis, kad 
parazitiškas žmogus nesuspės 
savo biauriojo žygio įvykdyti 
dėl to, kad žmonių sąmonėje 
esama ir priešingos jėgos arba 
instinkto, kuris priešinasi para
zitiškam polinkiui. Jau šiandien 
vyksta atkakli kova tarp bepras 
miai žudyti trokštančio dvikojo 
ir tarp tos pačios kilmės sutvė
rimo, vedamo pasigailėjimo ir 
gelbėjimo jausmo. .

Jau. milijonus mėtų- mūsų Že
mės kamuolyje gyvuoja esybės. 
Jų tarpe ir žmogus- Per tuos 
ilgus šimtmečius viena rūšis gy
vūnijos nėra galutinai išnaiki
nusi kitos rūšies giminės, nors 
iš/ jos tarpo sau' maisto susiras- 

? (Nukelta į šeštą puslapį)
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NAUJIENŲ rastine atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nrio 9 vah ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 wL

- Ar susitars su Kutkaus Bendruomene?
' Praeitą savaitę oficialus ALTos pranešimas šakė, 
; kad Šią savaitę Spalio 10 dieną įvykęs ALTos valdybos 

; posėdis, kuris svarstė klausimą, ar tartis su Kutkaus 
‘ Bendruomene ar nesitarti. Jau praėjo spalio 10-ji, 11- 

toji ir 12-toji, bet nieko oficialiai nepaskelbta.
Iki šio meto oficialiai nepaskelbta, ar Detroite su

važiavusiems atstovams pavyko bent kuriuo reikalu su
sitarti, ar nepavyko. Naujienos buvo Įdėjusioš keturiuš 
punktus, kurie Detrote buvo svarstomi, bei iki šio me
to ALTa dar nieko nenutarė, kas Detroite buvo aptar
ta, kas sutarta ir ko visai nesutarta.

Atrodo, kad Naujienų prieš , porą savaičių paskelb
tas, ppaųešiniąs' buvo .tikslus. Tikslūs ir parašai.’ ALTa 

. klausimus svarstę/ bet įki šio meto visdėlto dar nepaša- 

. kė, kodėl nesusitarta ir ar yra prasmė toliau tartis.
Netolimoje ateityje Madrido konferencijoje bus 

keliamas Lietuvos ir kitų dviejų Pabaltijo valstybių lai
svės ir nepriklausomybės klausimas, bet tuo reikalu vis 
dar reikiamo aiškumo nėra. .

Naujienų paskelbtas pranešimas atkreipė visų 
skaitytojų dėmesį į pačius parašus. Detroite dalyvavu
sieji Kutkaus Bendruomeiiė'š atstovai pasirašė ne tik 

; savo Vardus bei pavardes, bet sudėjo visą eilę titulų, ta- 
; rytum tie titulai kuo nors būtų prisidėję prie susitari- 
■ mo sėkmės. Tuo tarpu ALTos atstovai padėjo tik pa- 
• rašus, kad jie buvo ALTos minėtame pasitarime, bet 
; daugiau nieko. ALTos pirmninkas Dr. Kazys Šidlaus- 
I kas net nepridėjo, kad jis yra ALTos pirmininkas. Prie 
‘ savo pavardės niekė nepridėjo ir kiti ALToš at- 
; stovai.
’ Jie taip pasielgė todėl,kad nenorėjo visai be reikalo 

titulų maišyti. Kiekvienas jų būtų galėjęs savo parašą 
' atžymėti Įvairiais titulais, bet šiuo atveju tie titulai 

nieko negalėjo pridėti ar atimti. Dr. Šidlauskas, ALTos 
pirmininkas, buvo paskirtas vadovauti delegacijai 

’ Deitroite posėdžiuose; daugiau nieko. Dr. Šidlauskui 
ALTa buvo davusi Įgaliojimą pasitarimams vesti, dau
giau nieko. Dr. Šidlauskas galėjo parinkti kitus dū at
stovus. Įgaliojimus turėjo Dr. Šidlauskas, o kiti du 
buvo delegacijos atstovai.

riai tartis su Kutkaus Bė'ndriibyph'ė, rel daugiau 
nieko.

Nustačius, kas dalyvauja Detroito pasitarime, 
Kutkaus vadovaujamos Bendruomenes- atstovai papra
šė ALTos išskirti ReorganižuotąjĄ Be'ndHiotnriię iš 
ALTos narių skaičiaus. Kutkaus Atstovai, prisiminę 
prieš kelis metus kilusius nesusiptatmūs, šį kartą jie 
pareikalavo neturėti nieko behdrd su Dr. Vytauto P. 
Dargio vadovaujama Reorganizuota Bendruomene, 

fėrfei jokta į
mų, nekviesti į konferencijas, repripražihti Vėi 
nekviest į veiksnių pasitarimus ir visiškai ją Ignoruo
ti. “Jeigu šią Bendruomenę ignoruosite, tai ŠttfiiS Btis 
nesunku kitais klausimais susitarti.”

Jeigu ALTa būtų padarius šią huolafdą Kutkaus 
Bendruomenei, tai būtų buvęs didŽSusiaš jų laimėji
mas. Jie būtų laimėję svarbiausią poziciją dar pasitari
mui neprasidėjus. Bet nieko iš to neišėjo.

— Jeigu jūs būtumėte iš anksto imūms pAsakę, kad 
norite kištis' į ALTos vidaus reikalus ir nustatyti, 'sŪ 
kuo mes privalome palaikyti ryšiūš ii- tii kūb ftė- 
palaikyti, tai jūs nepripažįstate ALTai. teisės rtiriB- 
ti su toims organizacijomis^ su kūHūmiš ji jAū sfe'hiii

PĮ'žtmlą šektbAdiėnĮ, spalio 
12 a. popietę, armėnai išsprog- 
dino kelis turkų cėntrtis įvairio- 
še pasaulio vietose. Galinga 
bomba sprogo Xėw Yorifee, prie 
Jungtinių 'Pautų aikštės esan
čioje Uirkijo's aviacijos kelio- 
nių įstaigoje. Už kelių minučių

priklausoma organizacija ir iiori pati spręsti. šū kuo ji 
nori palaikyti draugiškus sahtykiūfešU kuo nfefrdri. jei
gu būtumėte mums iš anksto prahėsę, kad statysite to
kias sąlygas, tai mes čia būtume visai ir hėvažiavę. Jei
gu jūs pilnai palaikote savo reikalavimus, tai mes ren-i

^jos kelionių biuras, o už Lėlių 
minučių j padanges iškeltas ki
tas lurkų biuras Paryžiuje. Vi
sus šiuos sproginėjimus suorga
nizavo Armėnijos karinė vado
vybė, keršijanti turkams už rie- 

. paprastai žiaurias armėnų žudy-

giamės ir važiuojame namo, nes mums nėra ko toliau 
tartis...”

$i pastaba sutrukdė pasitarimų pradžią. Mažai be
trūko, kad suvažiavusieji būtų kepures užsidėję ir iš
važiavę namo. Bet tokių sąlygų -Kutkaus atstovai neno
rėjo primesti. Kutkaus atstovai, pasitarę, prašė užmirš-, 
šti šį klausimą ir 
parodė visiems žmonėms, kad jie privalo nusileisti ant 
žemės ir tartis kaip lygus su lygiais. Niekas jiems jo
kių privilegijų iš anksto neduos.

Kutkaus Bendruomenės vadams iki šio meto pavy
ko išstumti visą eilę Žmonių iš organizacijų. Kol kiti ty
lėjo, tai savo tikslo jie siekė tokiomis išskyrimo prie-, 
monėmis.

Pirmon eilėn jiems rūpėjo išskirti Naujienas, seniau- 
są ir plačiausiai skaitomą lietuvišką laikraštį. Naujienos 
pradėjo kelti viešumon labai jau nedemokratiškus Kut
kaus Bendruomenės' orpanizacinius būdus, apgaulę ir

Angete’s miesto centre, kur buvo 
susprogdinta kita turkų kelionių 
įstaiga.

Beveik tuo pačiu nietu Lon
done buvo išsprogdintas Turki-
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ir tęsti pasitarimus be jo. Šios pastabos J nes-Iš ties,i> pasaulis iki šiol dar
negali suprasti, kaip turkų ka
rinė vadovybė būtų leidusi turku 
kariams žųcjyti šimtmečiais Tur
kijoje gyvenusius-ir labai daž
nai svarbias administracijos pa
reigas ėjusius armėnus.

Turkijos reikalai nėjo taip/ 
kaip jie turejo eiti. Kas dešinit- 
metiš atšisk irdavo iš bUvusibs 
didelės imperijos dalis tautų ir 
žemių, ktirias to meto suftohas 
nepajėgė apginti.

nąi buvė' _
tokie negu Romos katalikai, bet 
jų tikėjimo skirtumai nekliudė 
turkams sugyventi su armėnais. 
Turkai lęido armėnams užimti 
atsakingas vietas administraci
joje. Pačioje Armėnijoje turkai 
skyrė armėnus provincijų gu- 
bėrnatdriais, kurie prisilaiky
dami turkų įstatymų, galėjo di
džiausias provincijas valdyti. 
Husam užėmus Kahezarą, Pir
mo pasaulinio karo metu rusų 
karo jėgos labai lengvai užėmė 
didokų Armėnijos dalį. Svar
biausia, kad armėnhi, prisieku
sieji ginti žemes nuo nišų, labai 
lengvai Armėniją perleido ru
sams. Ir dar blogiau, kad didelė 
dalis armėnų atviromis ranko- 
infs sutiko rusų karo jėgas. Jie 
sveikino rusus kaip išlaisvinto
jui. Jie pasakojo, kaip turkai 
per kelis šimtmečnis persekiojo 
armėnus. Už armėnų persime
timą pas rusus buvo sujaukti 
turkų ir armėnų šimtmečiais 
buvę geri abiejų tautų santykiai. 
Turkų karinė Vadovybė pradėjo y 
armėnus žudyti. Juos žudė be 
jokio pasigailėjimo, naikino’ iš
tisus armėnų kaimus, vaikus ir 
moteris. Todėl dabar armėnai, 
prisimindami 1915 metų žudy
nės, beveik kiekvienais metais 
ruošia Įvairius veiksmus sie
kiant atkreipti pasaulio 'dėmesį 
į tuos turkų įvykdytus žiauru
mus.

Dabartiniu metu Turkija val
do žmones pagal veikiančius 
įstatymus, gerbia mažumas, bet 
Turkijoje anais metais išžudy
tas didelis armėnų skaičius nie
kad neužmirštamas. ■ .

Rusai, užėmę turkų Armėni
jos dalį leido armėnų gu berną- 
tb'riams valdyti Armėniją. Ar
mėnai -iiet planavo paskelbti 
nepriklausomą ir laisvą Armė-

Turkų sultonas prarado Bos
niją ir Hercogoviną, neteko įta
kos Balkanuose, graikai dalinai 
išsilaisVirio', o kai prasidėjo Pir
masis Pasaulinis karas, tai tur
kų 'vyriauiyUe nežinojo, kurion 
pusėn stoti. Vieni ragino turkus 
stoti sąjungininkų pusėn, 6 kiti 
patarė prisidėti prie Vokietijos. 
Vokietijos karininkai buvo tur
kų kariuomenės instruktoriai, 
todėl turkai patikėjo Vokiečiais. 
Jie buvo tikri, kad vokiečiai lai
mės, todėl į jų pusę ir palinko.

Bet karo? reikalai nėjo taip, 
kaip vokiečiai buvo planavę ir 
turkus įtikinę;

Pasirodo, kad britai būVo 
daug apdairesni, iiegu turkų sul
tono diplomatai. Britams pavy
ko apkarpyti Turkiją Antanuo
se Rytuose. Britai atėmė iš tiir- 
kų didžiausius Artimųjų Rytų 
žemės plotus; rusų karo jėgos, 
vykusiai besipriešinusios cent
rinėje Europoje, pradėjo pulti 
Turkijos siautėje. Paširodd, kad 
rusai atlupo didoką Armėnijos A ... 
dalj iš Turkijos. TUrkai tikėjoši, rusų Valdžia atite-
kad Žrinėnai,'sifntniečiuš sūgy- komunistams, tai jie ir pa
vėnę- sūMbikkiš,- : skaitykis vie-1 “°Je Armėnijoje įvedė Sovietų 
has valstybės nariais. Į “varKą . Buvusios Armėnijos

Turkai sugyveno su armėnais ‘ žmones ir turtinguosius
nuo antrojo šimtmečio. Armė-1 _ kalėjimą, o komunistus

ko komunistams, tai jie ir pa

tvarką’“ Buvusios Armėnijos
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P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęšinys)

Pro Joną ŠĮ kartą praėjo lygiai taip, kaip ir 
pro visus kitus, bet, perėjęs visus, sugrįžta tiesiai 
prie jo ir atsistoja priešais. '

- Na, tu, šunsnuki, tai šį kartą nebeišsisuk- 
si — užteks vedžioti manė už tfdSteS.. . Vieną kar
tą teks ir tau susipažinti šū Šiuo įhagiu, — grūmo
damas jam rimbu, rėkavo smogikas.

Prikišęs r’nVbą prie pat’Jono nosies; jis žiuri, 
kokį Įspūdį jam daro jo gąsdinimai, nori įsitikinti, 
kuris kankinimo būdas duotų geriausius rezul
tatus. Bet Jonas stovi taip pat raiūuh-, kaip ir viki 
kiti, ir žiūri šaltai j pažaliavusį iš piktumo smo
giko veidą.

j s tik pakėlė rimbą ir, surikęs “šūnie!”, smogė 
visa jėga jam per galvą.

Iš Jono galvos siaura čiurkšle ištryško krau
jas, bet jis pats tik su&vardakūliavo ir atsirėmė 
i šalia stovi n į Guobą, bet neišgriuvo.

Dabar snioglkas įsitikino, kad mušti viebį 
Jonę nėra p.’asmes — jis vistiek neišduos. Pakliu
vęs tarp šių ■;/ ispyrėlių, ir js pasidkvb pį įtikai. 
‘ Tie plėšikai turi velnišką jėgą, galvoja jis, jie 
i e-iog užh’pnotkavo tą vaikėzą”. Ištisas savaites

klastą, tai pradėjo Naujienų dienraštį" išskirti, ken
tėjo, bet jos pajėgė apsiginti. Šiandien kiekvienas jau 
Įsitikino, kad Naujienų jiems nesiseks likviduoti. Jos ėjo 
ir eis, ir šunybes kels viešumon.

Norą Įsakinėti laisviems Amerikos, lietuviams at
nešė Vokietijos nacių gyvenimą prisižiūrėję ir jų skel
biamomis idėjomis susižavėję tremtiniai. Jie vartojo vi
sas priemones sutraukti visus lietuvus Į vieną organiza
ciją ir Įsakinėti, ką jie turi daryti ir ko nedaryti. Lie-, 
tuviai necizmo nepriims.

ALTa, septynis metus su JAV Bendruomenes skal
dytojais neturėjus jokių reikalų, susitiko Detroite - ir 
pasakė, kad ALTos atstovai sutinka išsiaiškinti, ar gali 
Kutkaus Bendruomenės atstovai patekti į Baltų komi
tetą. - i

Pirma negu daryti tokį sprendimą, įpareigotas AL-: 
Tos pirminnkas išaiškinti, ar Baltų statutas leidžia

ten tūreti dvi brgąnizacijas. Jeigu ALTa tūri du atsto- 
vus, tai latviai ir ėstai norės turėti tokį pat savo atsto- 
vų skaičių Baltų vadovybėje. Jeigu vekiantieji Baltų nedavė.

skyrė valstybes prieš akin. Dabar 
‘armėnai gailisi, kad jie sveikino 
rusus, įsiveržusius į Armėniją. 
Kraštui nepriklausomybės rusai

statutai to neleidžia, tai klausimo ir svarstyti nevertą. '
Jeigu statutai leidžia, tai tada sekančiame pasėdyje ga.- - vfenJa proga ifeVauliiii primena, 
Įima šVafstyti ir nutarti.

Buvo svarstytas Vasario mėnesio aukų rinkimas 
ALTai. Bendruomenė nėsutiko atsisakyti nuo Vas. 16 
d. surenkamų aukų Ji sulaužė padarytą susitarimą, sa
vo tikslams renka išlaisvinimo kovai renkamas aukas 
ir rengiasi jas ir toliau rinkti. Bendrumenė renka au
kas rugsėjo mėnesį, bet rieatsisako nuo Vasario 16-tos 
dienos aukų.

Jeigu nesilaiko.tvarkos ir aukų klausimo nesutvar
ko, tai negali būti jokios kalbos kitais klausimais. Ne
reikia užbėgti ALTai už akių. Kai turės ALTa visus 
duomenis, tai galės padaryt teisingą sprendimą.

Turkų išžudytų ainiai kiek-

kad 1915 metais turkai padarė 
labai dideles armėnų skerdynes 
už rusų caro karių sutikimą iš
skėstomis rankomis. Rep.

— Lillian Carter, prezidento 
Jimmy Carterio motina, savo 
namuose spalio 1 d. sulaužė ko
jos kaulą. Ji jaučiasi gana gerai 
ligoninėje, esančioje Americus, 
Ga. Lillian Carter yra 82 melų 
amžiaus.

PIRKITŽ <A» VrfU^Y’AtO bUNus

kartojo šis jam, kad su didžiausiu malonumu iš- 
duosiąs, o dabar — žodžio nebeprataria.

Pagalvojęs smogikas atsitraukia kelis žings
nius nuo jų atgal ir duoda visiems komandą: 
“Gult!”

Šią kėrhandą visi kaliniai jau labai gerai pa- 
žino-, nes šis kankinimo būdas, šalia rimbo smūgių 
ir t dyrino kojomis, visose stovyklose buvo pla
čiai vartojamas ir smogikų labai taėgstamas. To
dėl dabar tik išgirdę “gult”, visi krito ant žemės, 
tarytum staiga perkūnas būtų juoš nutrenkęs; nie
kas nenorėjo gauti priedo dar su rimbu. Tik Jonaš 
nesuskubo kartu su visais sudribti; jis visai ne
vikriai atsigulė — aiškiai matėd, kad jis šiame 
mene tebėra dar naujokas.

Vos tik suspėjo visi sudribti, tuojau pasigirs
ta nauja komanda: “Stot!”. Ir vėl visi kaip vienas 
pašoka nuo žemės ir išsitempia klip žvakės; jie

nariai stingti, o komanda vis nesiliauja. Atsilikė
lius pradeda Čaižyti rimbu. Juo toliau, jūo labiau 
smogikas ima siusti. Kaliniams Atrodė, kad jis 
tikru velniu pavirto. Jis, mat, buvo nuspfendęs tą 
vakhrą baigti “tardymą”...

Bet pakartojus komandą gal kokį desimtą jau 
sykį “Stot”, Pranas nebeatsikelia — kaip sugriu
vo, taip ir paliko begulįs...

Smogikas taip pat sustoja komandavus ir Įsi
žiūri Į begulintį Praną.

— Drybosi, tu šunie, po velnių, kai aš įsakau 
keltis, — suspiegia jis ftebesavu balsu.

Pranas nejuda, atrodo, kad jis visai nebe
gyvas.

Perkūnas žiūri, sulaikęs kvapą, tai į gulintį 
Ibraną, tai į sužvėrėjusį šmogiką ir seki baisio- 
Inis AkTmfe kiėkVTehl jo judesį.

SmbgiKas, irriltydamas, kad Pranas via nesi-
jau žinoję kad ir menkiausias nėtiksftrtuas Ar ffė-1 kefiA, žėrtgia pdrij žingsfltų prie jo ir užsimoja 
Vikrtnhas taip VAt tuojau bus aptabkamas rimbu.- rimbu. Perkūnas dviem šuoliais Atsiduri! ^irtna 
jbnaš fr vėl Hėsuskumba kariu sū Visais atsistoti, jo pagal Praną ir užstoja jam kelią.

— Sustok, tu gyvuly! Ar nematai, kad jis |džiau... Tas žvėris gavo tai, ką nusipelnė—tyliai 
vargiai begyvas, — pasigirsta tvirtas Perkūno ’pasako jis.

Ringaudas greftu žingsniu prieina prie jo 
ir ištiesia jam ranką:
, . , Suprantu- tave, Juozai, laikykis tvirtai,
kaip fr ik šiol...

(Bus daugiau)

I

bet smogikas jo nemuša, net neplūsta, todėl ki-i 
tiems kilo įtarimas, kad jis yra jiems saviškis, o 
tas jo stumdymas čia tėra tik pčdVotaacija.

Tik visiems atsistojus, vėl ttldjaū kbmanda: 
b khfulus Vėl ir taip be galo.

—- Tol šokinėsite, jps velnio išperos, kol pa- 
sbkySit'e arba kol padvėsite! — bėkavo smogikas 
be paliovos.

Po kelių minučių visų judesiai ima lėtėti, są-

čia pat vietoje. Bet šį kartą jis taip, pasielgti ne
galėjo, nes kol išsiaiškins, kuris iš jų yra Rin
gaudas, reikia susilaikyti. Todėl jis tik davė 
abiem savo kumštimis Į Perkūno krūtirię.Nbo to
kio smūgio Perkūnas atsitrenkė tieSili į žeinę, o 
smogikas tuo laiku ėmė kapoti rimbu Pradą, vi
sai nežiūrėdamas — galva negalva. Bežiūrint 
Pranas paplūsta kraujuose.

Perkūnas nuo pirmojo sPrū^io gpėit atsi
gauna ir atsistoja. Smogikas isikanšciavęs Visai 
nebekreipia į jį dėmesio ir ima Praną spardyti 
kojomis. Pamatęs, kad Pranas jau visai krūvi 
nas, o smogikas vis tiesilfaūjl jį špahTęš, Perkū
nas kaip paleidžia abi SUvo kumšti^ jarii į Angarą 
— smogikas neatlaiko visai neEnikta smūgio ir, ' 
paknobstomš nūkūrnėjęs, smarkiai atsitrenkia 
savo galva į šieną, o paskiau sudrimba ant ce- 
mėntinių grindų Be jokios gybyvės ženklo....

Perkūnas atsistoja, pamažu apžvelgia visus

-- Atleiskite, jeigū gafitė, Is Ir jtfi fražu-

balsas.
Smogiko akys ŠužėrtfofA ugnimi. Atrodė, khd ' 

jis griebs dantimis jį kramtyti. Mat, šiose sto
vyklose buvo negirdėtas dalykas, kad kas'^iŠdrĮŠtų 
pasipriešinti smogikui ar kuriam kitam pareigū
nui. Ten buvo tokia tvarka, kad už menkiausią 
nusižengimą kiekvienas buvo likviduojamas

4 — Naujienos, Chicago, III.. Wednesday. Oct. 15. 1980

hh



1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika E? Evans
Laidotuvių Direktoriai

’Atsisveikinimas” (Grafika)

GAIDAS-DAIMID

TeL: YArds 7-3401

Tek: LAfayette 3-3572

gautų tikslų ir tikrą vaizdą mū
sų siekimų, mūsų pasiektos pa-

AM8ULAN5O 
PATARNAVIMAS

bėjimo tikslų. Pasakysiu tams
tai, ponas Lemain, mūsų didžiau

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W»ri I03rtf Strori 
Valfrr.dftf RžSUUdSK*

Manau, kad niekas geriau nesu
gebėtų visa tai nušviesti, kaip

Chieagot
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

OBTHOPHJab-PBOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
tfcad. SpacMi jnfaaa ETfeaa 
'.area Supports; ir t t

V.O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AMD UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AW DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE 
THERAPY. - - -

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Primary reason • 
FOR THE PROFESSIONS’ 
RAPID GROWTH IS THE i 
EMPHASIS IT PLACES ) 
DM TRAINING GENERAL) 
PRACTITIONERS. ? J

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (313) 321-4200

“Lietuvos Aidai’ 
—KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

MOVING
Aprfrwrtaa 

li Jwalriy
ANTANAS VILIMAS

T«L VAWtt «rte> THrSIH

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000— Mes tamstai suteiksime vi

sus duomenis, visas statistines 
žinias, kurių tik pareikalausite.

— Širdingai ačiū už gerą nuo
monę apie mano bešališkumą,— 
padėkojo Lemain. — Bet neabe
joju. kad jūsų talentingieji ra-

(Tęsinys):
— Ima velniai tą Ameriką! Ji 

maža šiandien čia kam rūpi, — 
stengiasi nukreipti pasikalbėji
mą kita kryptimi Jurosevas. —

DB. VYT. TAURAS 
GYDYTOJA* IK LHI KURSAS 

£«0«ra pr«knKa, MOT&Kų 11®=.
On*W 2442 WEST VlSOXt

Tri. PR 4-1223
OFISO VALu- pint- aušrai, tročUo. 
ir panKl. 2-t ir 4-8 vaL vak. ĖUttdlr 
oiasi 3-4 vaL popiet ir fiU Iries

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

Visos laidos ii WOPA ftotiat. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
U WT1S stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

TeleL 778-5374

9 Aukso pihvrukas, kaulo My 
ko liukas. (Slyva)

tat «MILD«eN MTWtfM 
TH* AO*« O» * AM9 tA

KJCLtO ry MOTOR 
vemcLCe * th* u.*. 
OUUtkKS M. MAYKS, 
Mk«e<o«rr of-rut oecaee 
MCrOA CLUB, A**» DRMĖS 
TO M r»PtC1ALLV AUBFT 
TOft OULDABH MOW THAT 
SCHOOL. t*>M AkSSIOM

GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 
Ww*ęimiw Community Riinikot 

Maridnaa traktorius
1931 *. Manbalaa RA. Wastchaetar, IL
VALANDOS; 3—0 darbo dienomis ir 

iaa anie* acitadirnj 8—3 vaL 
Tat: 5*2-2727 arte 542-2728

Although only five 
PERCENT OF THE PHY- J 
SKLIAN POPULATION, 1 
D.O.'S PROVIDE TOTAL 

iHEALTH CARE FOR MORE 
rTHAN TEN PERCENT OF 
I THE PUBLIC, SOME 20
MILLION AMERICANS/

Grįžęs Į viešbutį, Lemain, 
kaip prityręs žurnalistas, pasis
tengė prisiminti ir tiksliai už
rašyti šio povakario pasikalbėji
mą. š o pašnekesio atpasakoji
mu baigė savo didoką užrašų 
knygele. Pastabas apie pašnekė
jo tikslus ir asmenis. kurie da
lyvavo. teko jau surašyti ant vrr 
šelin. ■ - ■

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

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

Telef. 476-2345

BUTKUS - VASAITIS
1446 So, 5Vth Ave^ Cicero, HL

4605-07 SO. HERMITAGE' AVENUE 
TeL 927-1741 —1742Dr. LEONAS SEIBUTIS 

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 43rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

rių turite tiek daug, gali žymiai 
geriau, negu aš, įtikinti pasaulį,

— Mūsų nelaimė, kad sąjun
ginių rašytojų žodžiai ne visus 
įt.kina, — apgailestauja Jurose- 
vas. — “Propaganda, melas!” 
ima tuojau šaukti mūsų sąjun
gos priešininkai. Bet tamstos 
žodžiu niekas neišdrįs nepasiti
kėti. .. - -

Lemain dabar tik ėmė supras
ti, ko iš jo norima ir apie kokį 
bendradarbiavimą kalbėjo su juo 
Ždanovskis.

— Nori įkinkyti mane į savo 
propagandos aparatą išnaudoti 
mano vardą, — pagalvojo. Nie
kados to nebus, — tvirtai nuta
rė. bet nepareiškė, 'ką buvo pa
galvojęs.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuMic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11*28 SOUTHWEST HIGHWAY, Pries Bilk, IB. 274-441R

PERKRAUSTYMAt

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. HtJNAS 
Tat WA 5-NTO

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAMCA A VE.

SOPHIE BARČUS 
RADIJ© 4RIMOS VALANDOS

Vprosramaa a

UK ML A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:0C 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
>aL ryto.

Vedėja Aldona Daukus

Tei»44 HRnttocj 4-241»

775V So. MAPLEWOOD AVE..
CHICAGO, ILL. 60629

pitalo. Geriausios koncerno, ku
riame dirbu specu, įmonės yra 
arba amerikiečių, arba vokiečių 
organizuotos ir jų kapitalu 
Įkurtos.

— Supratimo apie lai neturė
jau, — nusistebėjo Lemain. — 
Manau, kad ir mūsų ministeris 
apie tai nėra painformuotas.

— Galimas daiktas. Jūs turite 
tai geriau žinoti...

— Vadinasi, mūsų pramoni
ninkai jau turi konkurentų? — 
teiraujasi Lemain.

— Nieko panašaus, — šaltai 
paneigė inžinierius.

Tai kam tos įmonės šian
dien priklerasc’?

(Bus daugiau)

nieko nenuslėpdami, kaip jau 
esu sakęs. •. — įtikinėja jį Juro
sevas. — Gal kas nepatiks iš to, 
ką pamatysite, bet prašau neuž
miršti, kad dar nesame atsigavę 
po karo, kuris yra sutrypęs visą 
mūsų santvarką, ir turime be
veik viską iš naujo pradėti...

Lemain pastebėjo, kad už ki
tų staliukų susirinkusieji ėmė 
skirstytis. Kadangi pasikalbėji
mas jau nuėjo kryptimi, kuri ne 
buvo jam maloni, nutarė irgi ne 
delsti.

— Bijau, kad dėl laiko stokos 
ir žinių nepakankamumo nesu
gebėsiu atlikti, ko iš manęs lau
kiate, — pasižiūrėdamas į laik
rodį, pareiškė Remain. — Ne
galiu nei pasižadėti, nei tuo. la- 
labiau įsipareigoti....

— Męs suprantam, tamsta iš 
plunksnos gyvenate, turite kitų 
temų, kitų klausimų, — Trūkčio

ja Jurosevas, matyti, varžyda
masis galutiniu pasiūlymu. — 
Kad tamsta galėtum daugiau 
skirti laiko mūsų reikalams, mes

. mielu noru apmokėsime jūsų 

. straipsnius, suprantama, su tei-
ęe juos išsiversti ir savo laikraš-11 mūsų sunkiąją pramonę daug 

. čiuose dėti.... Manau, aš savoįdėta Amerikos ir vokiečių ka- 

. pasiūlymu neuzgaųnu tamstos,
ponas Lemain? -

— O ne, — nusišipsojo Le
main. — Tik ar mano straipsniai 
visuomet bus verti jūsų dėme
sio, aš nežinau.... vį.

— Neabejojame? —- vienu bai- 
, su sušuko Jurosevas ir Leontje
vas, ir .abu. kaip susitarę, pasi
žiūrėjo . į • laikrodžius...
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r KODĖL SKRUZDĖS 
TOKIOS DARBŠČIOS?

Kažkur Norfolke, Britanijoje, 
mokytojas gamtos pamokoje pa
sakojo apie sruzdes.

— Darbininkė skruzdė pajė
gia pavilkti 50 kartų už save 

j sunkesnį daiktą. Sakykite, kodėl 
taip yra?

Mokinukas tuojau pakėlė ran
ką ir atsakė:

— Dėl tor kad skruzdės neturi 
’ profesinių sąjungų.

Su savim nešioti dvi nepatogu, 
o palikti čia, nors ir užrakinus, 
negalima: tuojau nukopijuos... 
Juk nemaža čia yra surašyta da
lykų, dėl kurių galėtų nukentė
ti kiti... Štai, kad ir vakarykš
čios dienos užrašai!..

Vakar jam buvo pavesta ga
lutinai suredaguoti susitarimo 
projektą dėl prancūzų kapitalų 
investavimo į rusų pramonę. Iš 
rusų pusės tam reikalui buvo 
deleguotas faktinis vieno žy
miausių sunkiosios metalurgijos į 
koncernų direktorius.

Jie abu galutiniam susitarimo F 
suredagavimui rusų ir prancū
zų kalbomis buvo numatyti to
dėl, jog vienas ir kitas puikiai 
mokėjo abi šias kalbas.

Rusai nepasitiki savo žmonė
mis, ir todėl visur stengiasi įsta- ’ 
tj’ti ne vieną, o du, kad vienas 
jų sektų kitą. Bet Lemain da- i 
bar užsispyrė, kad antrasis ru
sų pasiūlytas asmuo tik trukdys 
darbą, ir todėl nereikalingas. Jo 
laimei, antrasis beveik nemokė- . 
jo prancūziškai.

Po ilgų ginčų rusai turėjo nu
sileisti ir sutikti, kad ir iš jų pu
sės būtų deleguotas tik vienas 
asmuo.

Lemain tikėjosi išgirsiąs iš šio = 
savo bendradarbio svarbios sa- f" 
vo reportažui medžiagos. Bet iš 
patyrimo jau gerai žinojo, kad 
nieko neišgirs, be paprasto ta-1 
rybinės valdžios ir santvarkos 
pagyrimo, jei dalyvaus dar tre
čias asmuo. Tarybiniai žmonės, 
ypač inteligentai pasisako kar-1 
tais svetimšaliui atvirai ir labai 
atvirai, jei kalbasi akis j akį, be 
liudytojų, ir pasitiki tuo, su kuo 
kalbasi. ■

Jųdviejų darbas vyko sklan
džiai, bet baigti neskubėjo, ’ daž
nai nutraukdavo darbą ir užsi
rūkydavo cigaretes, ir Lemain 
Stengėsi įtraukti savo gana ne
kalbų bendradarbį į atviresnį 
tuo ar kitu klausimu pasisa
kymą. 2

Beveik jau baigus redagavi- i" 
mą, Lemain nusistebėjo tarybi- ■ ■ 
nės komisijos nuolaidumu vi
sais klausimais. '

Jo kolega tik nusišypsojo. 
r — Ne jūs pirmieji, su kuriais ;: 
.tarybinė vyriausybė daro pana
gias sutartis, — paaiškino. —

geradariui
šešta tos pranašystės eilutė kalba apie didelį “pokylį”, kurį 

Viešpats padarys visiems žmonėms, žinoma, čia kalbama apie 
simbolinį pokylį, liečiantį įvykinimą Dievo pažadų, kalbančių | 
apie palaiminimus, suteikiant žmonėms ramybės ir gyvenimo, 
kuris tuomet bus užtikrintas. “Pokylio” vardu pavadinta skanu
mynai, kuriais žmonės bus patenkinti; todėl Agėjo 2:7-8 mes skai
tome, kad “ateis visų tautų pageidavimas”.

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

Kita pranašystė, kurioje kalbama apie Jėzų kaip apie Dievą, 
yra Izaijo 25:6-9. Devintoje eilutėje, kur kalbama apie palaimi
nimus, kokius žmonės gaus Kristaus Karalystėje, išreiškiamas jų 
dėkingumas šitokiais, žodžiais: “Štai šitas yra mūsų Dievas, mes 
jo lankėme”. O kokie gi bus palaiminimai, kurie bus išlieti tuo-
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— Dėkui Jonui Girdžiūnui iŠ 
Union Pier, Mich., už vertingą 
bendradarbiavimą, ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą, gerus 
linkėjimus ir už $20 auką.

;. —■ V. Ratas, Calimesa, Calif., 
Naujienų metinio banketo pro
ga parėmė jų leidimą $20 auka, 
atsiųsta specialiu laišku. Dėkui 
už ją ir už anksčiau atsiųstą
raštą.

'■— Antanas Andriulionis, So. 
Boston, Mass., spaudos bičiulis 
ir visuomenės veikėjas, atsiskai
tydamas už laimėjimus, atsiun
tė $15 auką. Dėkui.

- 4

—Dėkui Stasiui Misiuliui, Ed
monton, Alberta, už $10 auką, 
atsiųstą kartu su metine prenu- 

’ merata. -■ * .

— George Borcb.ertas, lietu- 
‘viškos spaudos rėmėjas ir buvęs 
statybos kontraktorius, iš Hot 
Springs. Ark., atvyko keletui sa
vaičių pas savo sūnų, gyvenanti 
:Free Port, III.

■ - * »,

— Leonas. Valiulis iš Beyęply 
^Shores, Ind., ankstyvai pratęs
damas prenumeratą ir paimda
mas laimėjimų lapelius, atsiun
tė $5 auką. Dėkui. Jis rašo, kad 
kova ginant savo namus nuo 
įjungimo į parką daug kainuo
ja. Miestelyje gyvena apie 40^ 
Tietuvių, kurie nenori, kad lietu
viška kolonija būtų išnaikinta.

— S. Zavackis, Kelowna, B.C., 
parėmė Naujienų leidimą lai 
mėjimų lapeliais ir $5 auka. 

■Stasė iš Gage Parko pridėjo' 
$4.71 auką. Po du dolerius at
siuntė: Petras Blekys ir Ed. 
Wallneris iš Marquette Parko, 
taip pat Pranas Račiūnas iš 
Lemonto. Dėkui visiems.

— Karo aviacijos pik. Itn. Da
rius V. Bakūnas parašė straipsnį 
karininkų žurnalan “The Of
ficer’’ apie Bakūnų šeimos pa
bėgimą iš Lietuvos ir atvykimą 
į Ameriką. Straipsnį “Nėra ki
tos vietos” persispausdino Con
gressional Records, senatoriaus 
Strom Thurmond pasiūlymu ir 
viso Senato' pritarimu.

— Vytautas Puškorius iš Kle- 
velando išlaikė Real Estate par
davėjo egzaminus ir pradėjo 
dirbti Thomas Reap Realty, 
Gates Mills, Ohio. Nuosavybės 
d a u g i a usia pardavinėjamos 
Chagrin Falls, Solon, Chester
land, Hudson, Chardon, Burton, 
Aurora, Pepper Pike ir Breks- 
yile apylinkėse.

— Dainavos ansamblis stato 
3-jų veiksmų operą “Čičinskas”.

i

Premjera įvyks’lapkričio 8 d.) 
o antras spektaklis — lapkričio & 
9 dieną. Lapkričio 22 d. ansamb
lis gastroliuos Klevelande.

—- Pittsburgh© Galerija nupir
ko skulpt Prano Baltuonio me
džio skulptūrų už 5,000 dolerių.

— Toronto Lietuvių Tautinių 
Šokių ansamblis Gintaras, vado
vaujamas Ritos ir Juozo Kara- 
siejų, atstovavd Kanadą tarptau
tiniame Paryžiaus festivalyje. 
Iš 8 tautybių gintariečiai laimė
jo antrą vietą. Pirmąją vistą 
laimėjo bulgarai.

— Algirdas : ir Irena liud- 
reckai, čikagiečiai, visiems ge
riausius sveikinimus ir linkėji
mus siunčia iš Floridos. Jiedu 
džiaugiasi šiltu oru. Už mėne
sio žada grįžti ir įsijungti į vi
suomeninį gyvenimą.

— Alice Stephens, įžymioji
chormeisterė ir dainavimo mo
kytoja, šį rudenį švenčia 75-ąjį 
gimtadienį ir 50 metų muziki
nio darbo sukaktį. Ta proga 
sekmadienį, spalio 19 d., 4 vai. 
popiet Jaunimo Centro didžioje 
salėje yra ruošiama iškilminga 
pagerbimo vakarienė.- Visuome
nė yra kviečiama gausiai daly- - , - . ■. . . . - ■
vauti ir pagerbti mūsų kultūrai ganydavo, bet niekuomet jų; tautos herbu. Jo paveikslą ma- 
nusipelniusią muzikę. Bilietai masiniai nežudydavo. Ta idilija Į tome tautinėse vėliavose ir stam 
gaunami Vaznelio prekyboje, į tęsėsi tūkstančius metų, iki iš, bešnių piniginių vienetų popie- 
2501 West 71st St. (471-1424)’ i Europos atyyko civilizuoti bal-! riniuose , banknotuose. Sis stip- 
Kaina $15. (Pr ) 1 taodžiai jūreiviai. Jiems, turin- Į rus, majestotiškos išvaizdos pa

tiems pakankamai nuosavo mais paukštis (suaugęs ir ištiestas
, DEBESIO!. Perkant nuo- tOj o taip pat toje- saloje randa- J sparnais jis siekia iki astuonių į 

j mų kitokios rūšies produktų,, la- J pėdų), beveik nejudindamas spar j 
bai patiko besparnio paukštelio: nu, sklando aukštai padangėse ?

savybę Floridoje, diplomuota 
teisininkė mielai ir sąžiningai 
sutvarkys jūsų pirkimo bei par
davimo dokumentus:

Nijolė Grybauskaitė
5200 Central
St. Petersburg, FL 33707 
Tel. (813) 323-0444

REAL ESTATE
Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Hemai, žemi — Perdavimai 
REAL ESTATE FOR SALI

MUTUAL FEDERAL SAVINGS J
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL Virginia 7*7741

žmogus juos beverk visai išnai
kino. Šiek tiek jų išgelbėjo Ame 
rikos valdžios įstatymas, drau-i 
džiąs juos medžioti arba savo 
malonumui žudyti. Pvz., prieš 
keletą metų apsukrūs pasipini- Į 
gauto ai pradėjo tam “bizniui” 
naudoti hel'kopteriūs-malūnspar i 
nius. Tokio prietaiso savininkai, 
susiradę žudymo aistra sergan
tį klijentą, nuskraidindavo jį į . PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
erelio gyvenamą aplinką, kurią į žEM KIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.
tas gyventojas šokdavo ginti, j VISŲ informacijų kreiptis p
Hel’pokteris, įvairiai kraipyda
masis, leisdavo ereliui jį pulti, 
o parazitaę-medžiotojas, prisi
taikęs tinkamą poziciją, “Ame 
rikos erelį” nušaudavo. Už šį

“ i “malonumą"’ žudikas malūns- 
~ I pamio savininkui-vairuotojui su

• Naujosios Zelandijos, netoli p nus’os įstaigos stengėsi jiems . mokėdavo 25 dolerius. Vien vie 
Australijos žemyno, saloje vei- padėti išlikti gyvųjų paukščių! no tokios- “medžioklės” sezono 
sėsi ir gyveno v stos dydžio, be- ‘ skaič'uje. Paskutinis tos kilmės metu tūlas 16-kos metų pusber- 
spamis, vien žeme pajėgiantis balandis mirė Cincinnati valsty-'nis nužudė 24 erelius. Kiek- to- 
bėgioti paukštis, vadinamas ki- jos — ‘
vi arba kivi — kivū. Jo paveiks- 1914 m. Žmogaus parazitizmas 
lą kiekvienas yra matęs geogra- • savo “garbei” dar vieną laimėji- 
fi'os vadovėliuose. Dienos me-; mą įsirašė, 
tu tas paukštelis lindėdavo kur ■

št eito zoologijos sode į įjų kitų “medžiotojų” išnaikino
niekuo jiems neprasikaltus:ų ir 
jokios meterialinės naudos ne
davusių paukščių, statistika ne
pasako. Tiek težinoma, kad 
“Amerikos erelių” tėra likęs la
bai mažas skaičius, o ir tie pa-

iu tas pauKstens nnaeaavo Kur | Šiaurės Amerikos žemyne gy- 
nors pasislėpęs, o nakties metu vena kelios rūšys erel’ų. Jų skai 
savo maistui medžiodavo įvąi- čiuje ir vadinamas . “Amerikos 
rius vabždžius. Tos’ salos vieti-' erelis”. (Haliaeetus. 1. leucocep- tyS randasi ant išnykimo bedug
niai gyventojai-papuasai-tų pau- ( balus) i Tai'tas pats paukštis, ku- 
kščių mėsa kada ne kada pasis-,rį JAV yra pasirinkusios savo;

I - . -
mėsa. Ir gardžiavosi tuo leng- ir žvalgosi žemėje jam esamo 
vai pagaunamu skanėstu naujie- maisto: vandenyno- ir upių pa-

nės. t 
j

Mažesnio ūgio, vadinamas 
“auksinis erelis”, gyvenęs Uuo 

j luotuose Kalnuose ir maitinęsis 
i mažais gyvūnėliais-prerijų šu
nimis, palėmis ir urvinėmis vo
verėmis — savo nuolatinėje gy- 
venvietėje-Šiaurinėje Dakotoje 

’ galutinai yra išžudytas ir tik vie 
! nas kitas tėra likęs Vakarinėje 
ir Šiaurės Amerikoje.

Panašus likimas yra ištikęs ir
ji ateiviai iki tol, kol šio šimt- kraštuose nustipusių žuyų (tai kitus,;.kadaise gausius, šio ras- 
mečio pradžioje smalyžius jū-l jo pagrindinis maistas), kurių] to paukščius, šmogus-parazitas 
reivis- užmušė ir suvalgė paskui Į nerasdamas, - puola kitus, žuvį ^vo ^negailestingas pareigas 

j,.-..: j pasigavusius paukščius, kurie. kruopšciaUatlięka.
" “ "•"L* A x->„? (Bus daugiau)

I tinį kivi giminės atstovą. i
I Krištupb Kolumbo^ atrastąjį [ nenorėdami, atiduoti ' sumešk^ 
.•Amerikos žemyną vis daugiau > grobį,-.kyla į aukštį iki pą^,
plūsdavo iš Europos įvairių nuo J vargsta ir išmeta pasigautą žų- ] 
tykių mėgėjai, medžiotojai; auk-j vį; tada ją erelis pasigrobia ore! 

Įso ieškotojai ir kitokių gėrybiųj^Taip .pat šis /išdidusis skraiduo- 
! ištroškę individai. Jų godžios! lis nevengia misti ar savo prie-

> j auglių penėti įvairių rūšių gyva- Į 
mėje nesuskaitomus būrius įvai .Į temis,.ropliais ir graužikais. Kasi 
rių rųšių paukščių, gyvulių, žvėjt’e ko, jis kartais iš ūkininkų? 
riu ir vandenyse neapsakomą T fermerių pasigrobia viščiuką; 
daugybę žuvų, roplių ir paukš-! avinėlį ar neapdairų paršelį. Už 
čių. Sakoma, kad keliaujančių! ką ūkininkai jį ne kartą pakeiks 
balandžiu (jie buvo skirtingi; no j a- Ankstesnieji ir tikrieji šio 
nuo kitų'tos kilmės paukščių) krašto gyventoj ai-indėnai j d 
būriai net“ saulę užtemdindavo plunksnomis puošdavo savo -gal- 
..sayo gausa. Šiandien jų nebėra vas, kaip drąsos, kilnumo ir ka. 
nė vieno. Baltaodžio žmogaus i g ringumo ženklu. r

SPAUDOS PABIROS
Atkelta iš 3 psi.

davo. Gamtoje vyravo pusiaus
vyros dėsnis. Tik įvairios klima-Į ; . .■. ; - ^".i.
tinės sąlygos, susidariusios ka- į akys matė naujai atrastoje že- j 
taklizmų pasėkoje, yra išnaiki
nusios daug augalinės ir gyvuli
nės kilmės (pvz., mamutų, dino
zaurų, minotaurų ir pnš.) gyvy
bės.

C civilizuotas žmogus daug 
sparčiau už bet kokios gamti
nes katastrofas naikina įvairių 
formų ir kilčių gyvybę. Tas yra 
vykdoma ore, žemėje ir vande
nų gelmėse. Ne kasdieniniam 
prasimaitinimui, ne aprangai ar 
apavui, bet tuščiam pasismagini 
mui ir parazitiško jausmo pa? 
tenkinimui. Jis, civilizuotas žmo< 
gus, sulaužė gamtos dėsnius ir

..sayo gausa, Šiandien jų nebėra

« £ &
TEKALBA PAVYZDŽIAI

IR FAKTAI

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
• Nemota^aas pitanuvliMs užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelfax 

nlų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
S anksto — prieš 45 - 60 dienų.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

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

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik_

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

j-v M V A AU Al V M, 
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, IL 60608

gyventoj ai-indėnai .. j c/

vas, kaip drąsos, kilnumo ir ka-

ndraneija ir prekybiniams reika “Amerikos ereliai”, sėslumo 
lams naikinamų keliaujančių atžvilgiu, panašūs į Lietuvos 
balandžių masės buvo priverstos gandrus: jie, susisukę savo aukš 
iš Maine valstyjos-šteito ir At- tų medžių viršūnėse ar suskilu- 
lanto vandenyno pakraščių, pa- j šių kalnų atbrailų olose, tuose 
sitraukti į tolimesnes vietoves-, lizduose metų metus gyvena, 
Kentucky, Ohio, o iš čia į In-į.kas pavasarį vis juos atremon- 
dianą. Dar 1800 m. aštuonias ar-tuodami ir pedėdami savo du, 
dešimtį mylių ilgumo tų balan- Į retkarčiais ir tris ereliukus. Tie 
džųi -eilės perskrisdavo tų vals- j didingieji Amerikos padangių 
tyjų padangėmis. Bet to paties-’ puošmenos veisėsi visuose JAV 
devynioliktojo šimtmečio pabair šteituose, . įskaitant ir Aliaską, 
goję tos neįtikėtinai ilgos tų ba- Išnaudodamas vieną jų būdo sa- 
landžių eilės jau buvo negrąži- vybę-niekada nevengti sutikto 
namai įstumtos į mirusią praei- ore priešo ir kovoti su juo iki 
tįt Veltui jų gelbėjimu susirū- pergalės arba mirties-baltaodis

FLORIDA. REAL ESTATE 
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE 

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

Prašau kreiptis:
LIUCIJA VAIČAITIENĖ 

Realtor - Associate 
RODGERS & CUMMINGS, INC.

| dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738 ..
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SIUNTINIAI I LIETUVA

' 2W8 Wwt <tt* St, ChlcM*. BL 10629 * Tek WA J-tW

MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ

V*

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

TeL WA 1-2717Wil W. <Kk St, Ckkaro, HL 6M29.

(Bus daugiau)
■ ?/'- ' ' • '•

KODĖL BITĖS TOKIOS 
PIKTOS?

Belo Horizonte, Brazilijųa. — 
Agostino de Morais buvo iš Af
rikos importavęs spiečių afri- 
koniškųjų bičių (killer bees), ka 
dangi jos yra pripažintos pro- 
dūktingesnėmis. Policijos pra
nešimu, vieną dieną tos bitės pa
bėgo iš avilio ir jį užpuolė. Spė
jęs savo du vaikus įstumti pro- 

' duris vidun :— Agostino pats ne
bespėjo, nes buvo bičių spie
čiaus čia pat negyvai subady
tas. i

'HELP WANTED — MA> E-FI-MALF 
’ Reikia Darbininku Ir Darbininkių ■

Major airlines are ndw hiring 
for $ the- following opportunities:

FLIGHT ATTENDANTS 
RAMP & BAGGAGE 

PERSONNEL ' 
TICKET AGENTS 

RESERVATIONS AGENTS 
' CLERICAL POSITIONS 

, CUSTOMER SERVICE 
; FOOD SERVICE

Individuals interested in apply
ing with these airlines compa
nies must be career oriented, 
have a public relations person
ality, be willing to travel if 
required, and be in good health 
For further information on how 
to immediately apply directly 
with these niajor airlines com
panies, write to: <

TRAVELEX, INC.
ATTEN: Airlines applica

tion Information 
3865 South Wasatch 

Blvd., Suite 101
Salt Lake City, Utah 84109
Please indicate briefly your 
background, what airlines posi
tion (s) you are interested in ap
plying for and enclose a stamp
ed, self-addressed envelop so 
that you may receive further 
information as to what steps 
to take so that possible inter
views might be arranged by 
these airlines. All major air
lines companies are EQUAL 
OPPORTUNITY EMPLOYERS.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• namų Pirkimas • pardavimas • valdymas 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS' - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta" kaina. ‘

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 1

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

i

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

NEIGHBORHOOD
REALTYG.1OUP

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

ATSIMINIMŲ
r* - ■ - . v*“
Graži, Jengvai skaitoma; ir 

įd(|ini2^įi Į^iyga, Įsu- 
kr;
Čilia^'teM 

skirsnelių mėgė 
vykti h'r knygai rpišntn& Kįtur 
gyyeiiaiitiėji .-prašomi^ Ūžsįsa- 
kyti’-pašte'-: .■ ; > VN I

Autoriaus adresas:
‘ 7114 S. Campbell Avė.

’ Chicago, IL 60629
Knygos kaina — 5 doleriai.

£ai,-

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos”- 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

»-.v. tn-ę- iMitna
’< « -.-I'eJ BK-VZINt* and 

it han 20% more anesthetic 
than Lanacane? BtCOZENE's 
Wra strength anesthetic safely 
cods all kinds of problem itching 
virtually on contact. And 
BiCOZENE’i antibacterial action 
speeds healing of itchy genital or 
anal areas.

Look for BiCOZENE Creme in 
the purple box at your pharmacy. 
Or ask for "By-Co-Zeen?

Extra strength Use only as 
directed. Bi CO ZENE

e

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

Kreiptis: ' '
A. LAURAITIS - * 

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775

Z

GENERAL REMODELING 1
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGtS CONSTRUCTION 
7152 So. Kxfcie Avenue 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
r, LIAVIMAS • 

Nėra darbo permažo. Visus paimu, 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. .Talman Avenue * 
Tėl. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tek REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Ąvenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod. Tol. 254-7454 
Taip pat dorom! vertimoL giminlp 
iskviotimoi, pildomi pilietybės prs- 

iymoi ir kitokį blonkei.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zvpolis, Agent

WM, - 424-8654 V.
State Farm Fne and Casualty

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatei • 
GINTARAS P. CEPENAS 

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5161 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI- 60629
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