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KEISTI MINISTERIAI

dos ir už policininko įžeidimą.
Jis dabar atlieka 7 mėnesių 

kalėjimo bausmę už įsiveržimą 
į Hebrajų universitetą.

Sekretorius Muskie patarė 
preziedntui neklausyti Kon
greso nutarimo, bet parduoti 
Indijai reikalingas medžia

gas atominei jėgainei.

— Dar kartą svarstys Orlan
do Letellier bylą, kuris buvo 
nužudytas Washingtone 1976

nariai 
Lawn.

Lenkijos prezidentas pareiš
kė, kad jis pilniausiai pritarė 
komunistų partijos dienraštyje 
Tribūna Ludu pasirodžiusiam 
straipsniui, kad reikia išvalyti 
Lenkijos komunistų partiją nuo 
sukčių ir apgavikų.

Prezidentui labai nepatiko, 
kad streikuojantieji Lenkijoš 
darbininkai pareikalavo atimti 
partijos narių privilegijas mė-

RABINAS M. KAHANE 
TURĖS KALĖTI

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, September 17, 1980

Rugsėjo. 17: Kolumbą, Rober
tas, Sigut’ė, Gafvyda, Dievaitis, 
riLi.

TURKAI GALI TEISTI
POLITIKUS ‘

- HĄRVEY; Illį—- Pirmadienį 
čia buvo areštuoti Rev. Marv 
Shirley ir jos vyras Bev. Charles 
Shirley už heroino bei kitų nar
kotikų pardavinėjimą.

Jie yra House of Prophecy 
bažnyčios ministerial ir patal
pas naudojo narkotikų preky
bai, parduodami kasdien net už 
20,000 dolerių.

'Ėių-metų rugpjūčio 23TcEeną lenkar-ChTCetg&s niiestd centre suruošė didelę demonstraci
ją, pritardami streikuojantiems Dancigo darbininkams. Lenkų darbininkams pritarė ir 
Chicagos Lietuvių TaryDa bei kelios kites lietuvių organizacijos. Lenkai tiek apsidžiaugė 
lietuvių pritarimu, kad atvedė visą lietuvių grupę prie estrados. Paveiksle matome Čika
gos Lietuvių Tarybos narius ir lietuviškų vėliavų nešėjas. (Giprijono Genučio nuotr.)

— Turkijos valdžia uždarė 
visas sienas su Rusija, Iranu ir 
Graikija.

— Sekmadienį sudužo ir už
sidegė Saudi Arabijos karo 
aviacijos % transporto lėktuvas 
Hercules C-l 30. Vist 89 juo ke
liavę asmenys žuvo.

— Turkijos karinė vadovybė 
skelbia, kad praeitą antradienį 
kariai jau kontroliavo visas tur- 
krų provincijas.

SLA iždo globėjos.
Kazys Mačiukas, SLA 6-osios 

apskrities pirmininkas, šaukia 
apskrities kuopų atstovų susi
rinkimą spalio 5 dieną. \

KALTINA NELEGALIAIS
" ĮSILAUŽIMAIS

Du FBI agentai — 67 metų 
JV. Mark Felt ir 51 metų Ed
ward S. Miller patraukti teismo 
atsakomybėn už nelegalius įsi
laužimus 1972 ir 1973 metų 
laikotarpyje.

Manoma, kad byla užsitęs il
gai, nes kaltintojai turi 40, o gy
nyba net 60 liudininkų.

prezidentą labai paveikė, bet 
vėliau, jį išanalizavus, pilniau
siai jam pritarė. Jis liepė ištirti, 
ar streikuojantieji darbininkai 
taip pat turėjo kokių privilegi
jų ir vedė kombinacijas. Tikri
nimas parodė, kad streiko kd- 
mieto nariai nesinaudojo jokio
mis privilegijomis, išskyrus vie
ną moteriškę, veikusią partijos 
eilėse.

Dabar patys komunistai su
darė komitetą sukčiams ir kon- 
bina toriam s išmesti iš lenkų ko
munistų partijos. Komunistai 
nenori, kad darbininkai jiems 
išmėtinėtų. Geresnę santvarką 
jie stato ne tiktai1 sau, bet ir 
darbininkams. Rusams šis nu
tarimas nepatinka, nes lenkai 
komunistai pripažįsta sukčių bu
vimą komunistų partijoje.

mi per miestą. Kartais Kabulo 
gyventojams reikėdavo parody
ti, kad ten yra daug Sovietų 
karių. Kada ateidavo Kabulo gy
ventojams draudžiama valanda 
pasirodyti Kabulo gatvėse, tai 
tada Sovietų kareiviai iš karėį- 
vinių būdavo nuvedami į sargy
binius^ postus, prie užmiesčio 
kelių.

Praeitą savaitę padėtis tru
putį pasikeitė. Užmiestyje, kal
nuose, esančiuose šiaurinėje Ka
bulo pusėje, afganistaniečiai 
padegė penkis Sovietų tankūs. 
Tada karo vadovybė leido So
vietų kraiams įžengti į Kabulą.

Minėtas Sovietų karys pasi
naudojo šia karių laisve, susi
rado JAV ambasadą ir pirmą

Amerikos 
pareikalavo trem-

teris pareiškė, kad įkaitų palei- 
dinaą . svarstys derybos su Irano 
valdžia, o ne rinkiminės kalbos 
bei žinių tarnyba. . ; /

Savo rinkiminėje kampanijoje 
P’rez. - Cąrteris tvirtino, kad už
draudimas parduoti grūdus So
vietų Sąjungai,' pakenkė jos 
ekonomijai, ypatingai mėsos prp 
dukcijai. Ekonominės. sankci jos 
prieš Sovietų Sąjungą bus nau
dojamos, kol ji-neatitrauks sa
vo kariuomenės, iš Afganistano.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:58 
i " * ■

Oras vėsus, lis*. *

PREZIDENTAS CĄRTERIS VILIASI 
GREITO ĮKAITŲ PALEIDIMO 

IRANO PARLAMENTAS SUDARĖ SPECIALIĄ 
KOMISIJĄ TIRTI ĮKAITŲ REIKALUS
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ANKARA, Turkija. — Turkų 
policija ir karinė vadovybė su
ėmė didoką skaičių politikų ir 
rengiasi, juos teisti. Turkų kari
nė vadovybė kelis kartus buvo 
įspėjusi Turkijos politikus apie 
reikalą žiūrėti krašte ūkio ir 
žmdnių gerbūvio, o buvusios 
partijos' tiek pykosi, kad tarp 
savęs vedė karą.

Pradžioje kariai buvo linkę 
palikti įtakingesnius politikus 
namų arešte, bet buvo pavojus, 
kad kita grupė neįsiveržtų į na
mus ir, nepradėtų žudyti buvu
sių ministerių. Praeitą savaitę 
visus įtakingesnius politikus nu
vežė į Gallipoli bazėje įsteigtą 
stovyklą.

Turkų konstitucija draudžia 
fanatiškiems muloms kištis į i 
krašto vidaus reikalus ir truk-. 
dyti krašto gynybos reikalams, ' 
o paskutiniu metu mulos buvo 
gerai ginkluoti ir organizavo 
pasikėsinimus prieš seno fana
tiško tikėjimo priešus. Dabar 
teroristų dauguma išvežta į Iz
mir© sritį. Praeitais metais te
roristai nužudė 4,000 žmonių.

Kariai ruošiasi mokyti jauni
mą suprasti pačius pagrindi
nius konstitucijos dėsnius, drau
džiančius muloms kištis Į poli
tika ir sekti Chomeinio kursto
mus šijitus.

Valstybės departamento at
stovas pirmadienį nieko su Dob- 
ryninu nenutarė. Jis turįs atsi
klausti savo vyriausybės ir gau
ti instrukcijas, ką daryti su 
Amerikos ambasadon užėjusiu 
Sovietų kariu.

Ir Valstybės departamentas 
svarsto, ką su juo daryti. De
partamentas laukia antradiėnį 
susitikimo su ambasadoriumi i. 
Dobryninu. Departamento atsto
vas Trattner pareiškė, kad de
partamentas antradienį turės 
spręsti šitą klausimą. Jeigu So
vietų karys nepakeis savo nuo
monės, tai labai galimas daik
tas, kad departamentas duba 
tam Sovietų kariui tremtinio 
teises. Tada liktų dar vienai 
klausimas,'kaip minėtą Sovietų 
karį išvežti iš Afganistano? B i 
dabartinės Afganistano vyriau
sybės leidimo' bus sunku išvežti*

Gierekui skaudesnį moralinį 
smūgį kirto iškėlimas viešumon 
jo draugystės su sukčium Szce- 
panskiu. Pasirodo, kad pastara
sis turėjo kelis automobilius, 
kuriais leisdavo pačiam Giere
kui pasinaudoti. Be to, Szcepan- 
skis labai dažnai suruošdavo iš
gėrimus, kuriuose dalyvaudavo 
įtakingi komunistų partijos 
nariai.

Lenkam labai nepatiko, kad 
partijos nariai naudojasi įvai
riomis privilegijomis, kuriomis 
anksčiau naudodavosi titkai So
vietų inžinieriai ir rusų komu
nistų šeimos. Jagielskis sutiko 
pripažinti šį streikuojančių dar
bininkų reikalavimą, ir parei
kalavo, kad komunistams būtų 
atmestos visos privilegijos. Da
bar pati komunistų partija iš
rinko komisiją, kuri įpareigota 
panaikinti ko’munistų partijos 
narių praktikuojamas kombi
nacijas.

LENKIJOS PREZIDENTAS 
SMERKIA SUKČIUS

- ATLANTA. — Prez. Cąrteris 
savo rinkiminės kampanijos 
kalboje pirmadienį pareiškė vil
tį, kad dabartiniai ženklai rodo 
apie galimą įkaitų išleidimą. Iki 
šiol Irane nebuvo atsakomingos 
valdžios, kuri galėtų daryti 
sprendimus ir juos vykdyti. Da
bar jau yra prezidentas, prem
jeras ir parlamentas; kuriam 
pavesta spręsti įkaitų likimas: 

Vėliausiomis žiniomis, antra
dienį Irano parlamentas sudarė 
specialią komisiją, kuri ištirs 
įkaitų reikalus ir pasiūlys reko- 
meindacijas. Komitetaą-susiririks 
posėdžiams rytoj — ketvirtadie
nį. Jo. sąstatas ir veikimo ribos 
bei galia dar nėra paskelbta.

Prez. Cąrteris ta proga pakal
tino Gub. Ronald. Reaganą už 
naudojimą įkaitų reikalo rinki
minėse kalbose-Jis siūlė priimti 
mulos Chomeini -4 punktų sąįy- 
gaą kurios yra Įvykdomos, iš
skyrus vieną — gražinti mirusio 
šahp turtą, esantį daugumoje, pastatyti, o dabar ta pati Ame- 
Šveicarijos bankuose. Prez. Car- j rika draudžia Indijai naudoti 

jėgainei reikalingos medžiagc's 
atomui skaldyti ir gamintis rei- 
kalin^-ielektros energiją.

Sekretorius Muskie pasittnŠSj. 
laišką -prezidentuąįpatardamas 
nestabdyti Indijos jėgainei 'rei
kalingo kuro. Tuo pačiu metu 
Alūskie yra pasiryžęs -įtikinti 
Kongreso; narius,-’.-kad pakeistų 
savo nutarimą. - < '

SLA TARYBA POSĖ
DŽIAUS ČIKAGOJE

CHICAGO, Ill. — Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje Tary 
ba posėdžiaus Chicagoję 
spalio 19 dieną.

Pildomosios tarybos 
susirinks posėdžio Oak 
Towers Inn. Taryba turi visą# 
eilę klausimų aptarti. Turės.- 
progos pasitarti su auditorium- 
ir palies investicijos klausimus/

Povilas P. Dargis, SLA-prezi
dentas, atvyks Chicagon diena 
anksčiau, kad galėtų dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Tarybos kon
ferencijom Chicagon taip pat 
atvažiuos Aleksandras Čaplikas, 
SLA viceprezidentas. Iš New 
Yorko atvažiuos Genovaitė Mei- 
lūnienė, SLA sekretorė. Posėdy-
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. VARŠUVA, Lenkija.— Len-sai, anglims, butams ir drabu- 
kijos komunistų partijos nariai žiams gauti, šitas reikalavimas 
reikalauja, kad netolimoje atei 
tyje būtų galimai greičiau išva 
lyta Lenkijos komunistų par

TEL AVTV, Izraelis. — Jeru
zalės teismas nuteisė 9.5 mėne
sio kalėjimo karingąjį rabiną 
Meir Kahane už rengimą dė

mėtų rugsėjo 21 dieną. Jis buvo i monstracijų prieš du palestinie- 
Čilės ambasadorius Washingto-' čių merus, skleidimą propagan- 
ne, kai tą kraštą valdė prez. Sal
vador Allende. Teisėjai priėjo 
išvados, kad buvę liudininkai 
negalėjo tokioje byloje liudyti.

NAFTOS GAMINTOJAI'
' KAINŲ NEKELS-

- ‘ , -e . , z :

VIENA, Austriją.—;Austrijos 
sostinėn suvažiavusieji naftos 
eksporteriai nutarė šiais metais 
nekelti naftos kainų. Kai kurie 
gamintojai nepatenkinti Saudi 
Arabija, kuri iš žemės išsiurbia 
daugiau naftos ir uždirba dau- 
igau pinigų.

Naftos ministerial buvo pasi
ruošę kalbėti ir posėdžiauti bent 
tris valandas, bet kai susirinko, 
negalėjo surasti bendros kalbos 
ir laikytis darbo’tyarkės. Vis dėl
to jie nutarė dar kartą susi
rinkti'. trečiadienį.

Naftos eksporteriams reika
lingi pinigai. Jie bus -priversti . 
gaminti mažiau, nes visko par
duoti negalų todėl jie pasiryžę 
kiek vėliau imti brangiau už 
naftos statinaitę. Vieni apskai
čiavo, kad, už dešimties metų 
nafta bus dvigubai brangesnė, 
negu šiandien. Jiems kenkia 1 
JAV pastangos pasigaminti sa-Į 
vo naftą.

Departamento atstovas John 
Trattner patvirtino žinią, kad į 
Amerikos ambasadą Kabule yra 
užėjęs Sovietų karys ir kad 
Amerikos pareigūnai stengiasi 
patenkinti kario pageidavimus. 
Bendrai paėmus, JAV neduoda 
tremtinių teisių žmonėms, kurių 
nėra JAV teritorijoje. Tokia yra 
bendra taisyklė ir taip infor
muoti JAV pareigūnai, bet gali ie dalyvaus p-lė Ę. Mikužiūtė, 
būti ir išimčių. Amerikiečiai SLA iždininkė, ir Kristina Aus- 
padaro išimti, jeigu tire m tink?Jin. bei -Josephine Mileriūtė,. abi. 
teisių prašančiam žmogui gresia 
gyvybės netekimo pavojus.

Tuo tarpu Amerikos ambasa
da ir Valstybės departamentas 
nepaskelb-ė,,ambasadon užėjusio 
Sovietų .kario pavardės, laipsnic 
ir kilimo vietos. Ankstyvas duo
menų ■ paskelbimas galėtų pa
kenkti Sovietų kariui. Niekur 
net nepasakyta, kokios tautybės 
yra; tremtinio teisių prašantis 
Sovietų -karys. Jis gali būti ru
sas, lietuvis, latvis, ukrainietis 
gruzinas ar kuries kitos tauty
bės.-Yra pagrindo manyti, kad 
jis gali būti rusų pavergtos tau
tos atstovas.

Šio Sovietų kario atsiradimas 
JAV ąmbasadoj Kabule sukėlė 
tokį jautrų klausimą, kad Vals
tybės ^departamentas nutarė pa
sitarti su Sovietų ambasadoriu
mi Anatolijų Dobryninu Wash
ingtone. Politinius reikalus 
tvarkantis Valstybės departa
mento pareigūnas David New
som įpareigotas pasitarti, kaip 
būtų galima geriau šį pabėgusio 
Sovietų kario reikalą išrišti.

Padėtis komplikuojasi dar dėl 
to, kad Kabule bet kada Sovie
tų kariai arba Kabulo valdžios | D’to valandą užsuko į 
atstovai gali įsiveržti į Amerikos atstovybę : 
ambasadą ir išsivesti tremtinio hnio teisių 
teisių ieškančio Sovietų kario. 
Amerikos ambasada turi nelie
čiamybės teises, bet dabartiniu 
metu, padarius tiek pakaitų vy
riausybėje ir krašte, nuotaikos 
ir toliau keičiasi.

Oficialūs Sovietų valdžios 
pranešimai siko, kad dabartinio 
metu Afganistane yra 85,000 So
vietų karių. Buvo žinių, kad 
Sovietų karinė vadovybė suJau- 
džiusi 15 karių, atsisakiusių ko
voti prieš afganistaniečius. Su
šaudytieji esą buvę lietuviai. 
Pirmadienį iš Sovietų kariško 
dalinio pirmas karys užėjo į 
Amerikos ambasadą Kabula ir 
paprašė tremtinio teisių. Iki Šio 
meto Sovietų kariams buvo už
drausta pasirodyti Kabule. Jie 
turėjo teisę tiktai gyventi Ka
bulo kareivinėse. Į patį Kabulą 
jie žingsniuodavo rikiuotėje Ar
ba sunkvežimiais buvo perveža-

SEKR. MUSKIE PATARIA 
PADĖTI INDIJAI

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Edmund Muskie tvirti
na, kad Kongresas padarė dide
lę klaidą, nutardamas nepar
duoti Indijai reikalingų žaliavų 
šalia Bombėjaus pastatytai ato
minei jėgainei elektrai gaminti. 
Kongreso atstovai nepatenkinti 
premjere Indira Gandhi, kuri 
perka ginklus Rusijoje ir įvai
riais klausimais tariasi su 
Gromyka,

Sekretoęius Muskie laikrašti
ninkams pareiškė, kad. Kongre
so nutarimas Amerikai labai ne
naudingas. Indijos vyriausybė, 
pastačiusi Tarapu mieste didelę 
jėgainę elektrai gaminti, gali tą 
jėgainę visiškai išgriauti ir nu
traukti santykius su JAV. Indi
jai elektra., reikalinga,. pirko 
Amerikoje medziago's' jėgainei

KARYS PRAŠO POLITINIO 
TREMTINIO TEISIŲ

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS TARĖSI SU SOVIETŲ 
SĄJUNGOS AMBASADORIUM DOBRYNINU 

r---- -—
- WASHINGTON, D.C. — So-: 

rietu karys pirmadienio rytą 
Kabule užėjo į Amerikos amba
sadą ir paprašė duoti jam peli
tinio tremtinio teises, praneša 
Valstybės departamentas. Kario 
užsukimas į Amerikos ambasa
dą rusų pavergtame Afganista
ne sukėlė naujų rūpesčių ne tik 
Kabule esaničai Amerikos am
basadai, bet ir Valstybės depar
tamentui.

LENKAI REIKALAUJA IŠVALYTI
X KOMUNISTŲ PARTIJA

GIEREKAS BUVO IŠMESTAS Iš PARTIJOS 
DĖL GERŲ SANTA’KIŲ SU SUKČIAIS

159 f m «i i; jinir: k . rt
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
‘ Dfeto RIMAS NERIAIAVIČIUS

Ten aukštai gandrai plavena, 
Žydi vasara graži.
Rašo draugas, kad gyvena...
Praeitis Panevėžy...
Tai lyg pasaka iš knygos. ..
Gal tikėti, gal ir ne,
Kad gyvena ji užmigus,
Lyg gražuolė kur kalne...
Ir vis laukia, kad prikeltų, M
Auštant rytui ateities,
Ir gyvybę kas įskeltų
Skiltuvu naujos vilties....
Lyg Nevėžis laikas plaukia,
Nelaiminga jos dalia...
Ir stebuklo nesulaukia,
Bet svajoti juk valia.
Gal ateis kada jaunuolis
Ir ją šaltą pabučiuos.
Tuščias liks tada jos guolis,
O jinai išeis svečiuos.
Pasiims rūtelę žalią
Ir gyventi vėl pradės.
Susitikus ką ant kelio,
Laimę vėl visiems žadės...
11.VIIL80 ’ "IJ,A/žioba

* * *

NERADO
Praeities atrasti sielą
Jis tikėjosi labai.
Bet nerado to, kas miela —
Liko tik vilčių grabai.

11.VIII.80 '' A. ž.

ją medžiagos pusę. Netekęs kan
trybės patarnautojas paklausė:

— Kodėl draugas taip ilgai 
žiūrite į blogąją'medžiagos pu
sę?

— Noriu įžiūrėti, kaip atrodys 
tas kostiumas po šešių mėnesių 
dėvėjimo, —- paaiškino pirkė- 
jas- * 4- *

Kiln....s. sumetimai
Teisėjas klausinėja vieną mer

giną: ,
— Tamsta esi tikra, kad tas 

vyras jiayogė jūsų laikrodį?
— Tikra esu, ponas teišėjau.
— O kaip tas atsitiko?
— Prisiglaudė prie manęs, nu

leisdamas akis ir vis arčiau, ir 
arčiau. . .

— Kaip tamsta prie to galėja’’ 
prisileisti?

— Aš maniau, jog jis tą dart 
kilniais sumetimais...

* * *
SKUBI PAGALBA

— įsivaizduok sau, pamiršau 
namuose pinigus, o man čia rei
kia šio to nusipirkti. Ar negalė
tum man paskolinti?

— Mielai, še tau 50 centu au
tobusui, grįžti namo pasiimti pi
nigų.

* * *

ŽINOVO NUOMONĖ
. — Cigarai yra kaip moterys: 
užgęsta kuomet pajunta, jog 
nermažai į :as kreipiame dėme
sio”, — pareiškė garsus pianis-

1 tas Arturas Rubinšteinas.

NESUSIPRATIMAI
Kadaise Paryžiuje toje pat 

gatvėje gyveno garsus pianistas 
Arturas Rubinšteinas ir garsūs 
bankininkas Michael Rubinštei
nas. Paštininkas jiems dažnai su 
keisdavo laiškus. Kartą banki
ninkas atėjo pas pianistą ir at
nešęs keletą laiškų bei telegra-

1 mu sakė:v
— Tie nėra mano. Labai pra- 

Z sau ateiti į mano namus ir paša-
2 kyti mano žmonai, kad Ilzė iš
- Berlyno, Margarta iš Budapeš-
• to. Luizė iš Vienos ir visos kitos 
2 yra tavo draugės, o ne mano.

Pianistas ištraukė iš stalčiaus
• keletą laiškų, padavė juos ban-
- kininkui ir atsakė:
1 — Gerai. Aš mielai nueisiu ir
2 pasakysiu, jei tu paaiškinsi ma- 
’ no žmonai, kad tos sąskaitos 
’ Šveicarijos ir Londono bankuose
• yra ne mano, bet tavo.
• * » *
Z PAAIŠKĖJO

— Matai, maro miela, kai pra-
3 dedu bartis su vyru, tai vaikam
* įsakau išeiti iš namų, kad jie
* bereikalingų dalykų neklausytu.

— O dabar aš suprantu, kodėl
* tavo vaikai taip dažnai būna gat
* vėje.
: « * *
J TARYBINĖ MEDŽIAGA

Vienas vyrukas įėjęs į valdiš- 
Z ką krautuve Vilniuje nusipirkti
* medžiagos kostiumui, daugiau
* regu pusvalandi žiūrėjo į blogą

Barasi . vasarom malonumai

NUOŠIRDUS ATSAKYMAS
Kai Sinclair Lewis parašė sa

vo antrą veikalą, besikalbantis 
šuo juo laikraštininkas paklau
sė:,

-i Kas tamstą daugiausia • pa
trauki prie teatro??*- ’’

— Artistės! — atsakė drama
turgas.

GERAI IR BLOGAI ,
„ •• -- 1— Mano vyras atspėja is ma

no akių.
— Kokia tamsta laiminga tu

rėdama tokį išmintingą-vyrą! ,
— Laiminga!? Jis tik atspėja 

mano pageidavimus, bet jų ne
pildo-

♦ # ♦

DIALOGAS ŠEIMOJE
— Petreli, tu manęs daugiau ! 

nemyli.
— Iš kur tau atėjo į galvą to- 

kia mintis? Myliu tave, kaip ir į 
visados.

— Netiesa! Vyrai negali my
lėti tokos moteries, kuri netu
ri, vėliausios mados suknelės!

Maiklo 
su Tėvu

r
J

j bėjov ir apkalbėjov tikėjimą, ta 
Įčiau juo . ilgiau galvoju, tuo di- 

>dėsnių jvairinybių randu. Vi- 
Į suose tikėjimuose randu didelį 

priemaišą misticizmo, paprastam 
į žmogui nesuprantamų ir, rodos, 

[ ‘ nereikalingų istorijų, bet tas is-

— Tėve, vedu aną kartą kai

. torijas atmetus lieka tuštumos, 
■ kurios nesiduoda užpildomos 
maldomis ir atgailos veiksmais. 
Iš kitos pusės, tikėjimas yra mū 

Į sų vilčių šaltinis. Be tikėjimo 
; nebūtume laimingi; nerastume

šau teisingo kelio.
. Krikščionybė, rodos, bene sti- 

• Paskutiniu metu įrodyta, ,l priaušias tikėjimas, remiasi Bib 
lija, o Biblijoje istorija prie is
torijos. Rodos būtų galima ap- 
seiti su mažiau istorijų, bet kur 
tau apseis!? Maižiėšiūs parašė

kad galima labai gerai gyventi Y 
erdvėje ir jūrų gelmėje, tik ant 
šios žemelės gyvenimas darosi • 
vis sunkesnis..

penkias knygas, išsakė visą sut 
tvėrimo eigą; išgavo Dievo pri
sakymus, bet įkandin po Mai- 
žiešiaus ateina Jozuvas, kuris 
vėl prirašo tikėjimui nereikalin
gų istorijų!

— Tu. Maiki sakai: “nereika
lingų”. Kur tokią mintį gavai? 
Juk anos istorijos paties pono 
Dievo įkvėptos, kaikurios Jo 
tiesiog išsakytos. Štai kaip Die
vas kalbėjo Jozuvui:

. — Mano tarnas Maižiešius mi
rė, taigi pasikelk ir keliauk per 
šitą Jordaną. Tu ir visi šie žmo
nės, į žemę, kurią aš jiems vai
kams Izraelio daviau. Nuo pūs
čios šio Libonono, iki didžiosios 
upės Prat, visa žemė Elytu iki 
didžiųjų jūrų prieš vakarus, 
kaip aš su Maižiešiu esu susita
ręs.

“Tau, kol gyvas nei vienas 
neturės priešintis, kaipo aš su 
Maižešiumi esu buvęs, tai aš bū
siu su tavimi. Būk linksmas ir 

, nenusimini Tu išdalysi šiems 
žmonėms žemę, kurią aš jų tė
vams su priesiega esu žadėjęs. 
Taigi būk linksmas, nesibrok ir 
nenusimink, nes Viešpats tavo 
Dievas yra su tavim.” Tokią ins
trukciją pats Dievas davė Jozu
vui. * .

— Toučes Jozuvas išgaišino 
(išžudė) Enakymus, nepalikda
mas gyvu Izraelio;žemėje — tik 
Gazoje, Gate, Az'dobe paliko po

kelis gyvus”. (Šiuo atveju pri
sakymas “Neužmušk”, paties 
Dievo buvo suspenduotas).

Po Jozuvo mirties vaikai Iz
raelio klausė pono Dievo: — 
Kas iš mūsų dabar kariaus prieš 
kananytus? Ir ponas Dievas at
sakė: Juda kariaus, nes aš tą 
žemę daviau į jo rankas”. Tada 
įsakymus iš pono Dievo gavo 
valdovai, kurie nukariavo gy- 
vatininkuš-

Po Valdovų ateina Rūta su sa 
vo istorijomis. Tačiau ji, nors 
turėjo Dievo palaiminimą, nieko 

• Jei jūs gerai stebėsite,už ko 
mergaitės išteka, tai pamatysi
te, kad jos labai nekenčia darbo , 
(Helen Ropland).

• žinovai tvirtina, kad Teams j 
terių unija nori įrašyti nare Ru
dolfą — raudonosę stirną, vė
žinančia Kalėdų seneli. .v V V C

• Kai aš atvykau į Ameriką, 
“■ada buvo tiktai 6 milijonieriai. 
Dabar yra šinTai tūkstančių mi
lijonierių. Bet pavydusis komu
nizmas nori išnaikinti milijonie
rius ir padaryti visus ploto ir 
dolerio ubagais. O kas nesutin
ka, tai S bire gauna nemokamų 
“atostogų.”

O Apdaužytos mašinos dabar 
pataisymas neap.-imoka. nes kai 
nuoja daugiau, kaip nauja ma
šina. Apdraudos bendrovės sa
ko, kad pataisymas kainuoja ke
turis kartus daugiau, negu nau
ją mašiną perkant. Studija pa
rodė, kad kompaktinė mašina 
kainuoja ap e $6.000. o sudaužy
tos pataisymas — $25,458!

• Kardiologai 1ei?ia. kad lai
mingai gyvenanti vedusiųjų po
ra rečiau gauna širdies smūgį, 
negu ta, kuri nesugyvena.

a Italiioš hik’-nš^’s “II Gior- 
no” praneša, kad girtų Alpių 
čiuožikų daugiau užsimuša, negu 
mašinų nelaimėse.

Neaoolio spauda praneša, 
kad Mafija kontroliuoja kraujo 
aukotojus. Jie moka po $20 už 
■’dzė. o ligoninėm parduoda po 
$200.

3 Savo laiku buvo užėjusi 
karštligė svetimas pavardes lie- 
tuvinti. štai pavyzdėlis: Char
les Packard bouse has 1,000 
windows. Lietuviškai skambėtų: 
Kazimiero P^kardo namas su 
1,000 langų. Pabaigai sudainuo- 
k’me.

4 Magaryčių posmelį:
Pavydo apimti liežuviai. 
Gyvenimą darnų ardo žmonių. 
Lai žiaurus padangių perkū

nas,
Nutrenkia juos iš debesų. 

(A. B.)
Don Pilotas

ypatingo nepasakė.
Po Rūtos ateina Zomelis su 

dviem istorijų knygom. Jis gan 
vykusiai įrodo savo kilmę. Jo 
tėvas vadinęsis Elkuna, sūnus 
Jeroamo, Eliu — sūnaus Tou, 
sūnaus Zūpo. Kai Alkuna paau
go į vyrą, jis vedė dvi žmonas
— Aną ir Peniną. Alkunas la
biau mylėjo Aną, negu Peniną. 
nors pastaroji gimdė jam vai
kus, o Ana ne, nes Dievas ty
čia buvo užrakinęs jos gimdą. 
Ana labai liūdėjo ir dažnai ver
kė, bet Dievas vis kažko pyko
— neatlyžo, kol Ana užmušė 
dveigį buliuką ir Dievo garbei 
aukavo.

Po to ji pastojo ir pagimdė sū 
nu Zomelį. Tasai Zomelis tapo 
rašytoju ir parašė dvi knygas. 
Pirmosios knygos antram sky
riuje Zomelis gausiai atsilygina 
Dievui jį išgirdamas, jog tai esąs 
tikras stebukladaris, galintis žmo 
gų numarinti ir atgaivinti, nu
vesti į peklą ir vėl išvesti, pada
ryti vieną turtingu ir momenta
liai atimti turtus, išgarsinti ii 
vėl padaryti nežinomu.

Taip Zomelis atsilygino Die
vui ji išgirdamas, o Dievas' — 
pakviesdamas Zomelį į svečius.

Kai Zomelis vaišinosi pas Die
vą, tuo metu žemėje iškilo kara
liaus Dovido garsas ir tada Do- 
vidas pradėjo rašyti istorijas. 
Taip atsirado dvi knygos apie ka 
raliu veikimą.

— Tėve, ar tu nemanai, kad 
tie Biblijos rašytojai perdaug 
giriasi?

— Gal būt, Maiki.. - Kitaip 
vertus — kasgi peiks save?

BOBUTĖS
Niovėsi bobutės narsios, 
Vilnos krito gabalai^ 
Jos borėjo būti garsios 
Meilės troškusiais galais...

5.VilL80 M. Putelė

SPAUDOS GALYBĖ
Buvo Bėdos, buvo vargas 
Kai reikėjo kalbint mergos.
Nežinojai; kaip pradėt^ 
Ką sakyti ir žadėti?...,,
O dabar kiekvienas žino, * 
Kaip prakalbihti merginą: 
Tik parodai jai gazietą, 
Ir žygiudja jau į vietą...
12.IX.80 AI. Vudietis

Laikrodis z
Svarbiausia — Vasilijus Konopatovas-važiavo sū pa

nele. Jei važiuotų jisai vienas — viskas pavyktų pui
kiausiai.

O čia velnias Vašią trenkė tramvajuje su panele va
žiuoti. Ir, svarbiausia, kaip viskas defektiškai susiklostė I 
Pavyzdžiui, Vasia ir įpročio niekados neturėjo važinėti 
tramvajais. Visados pėsčiomis droždavo. Ir tai niekados 
nebūna, kad vaikinąs įliptų j tramvajų ir laisva valia kon
duktoriui dešimtuką atiduotų. O čia še tau — parodė ma
nieras. Taigi’ ar nebus jums, brangioji panele, malonu 
pasivažinėti tramvajumi? Kuriam, taigi, reikalui šlepe
tėmis balas samstyti?'

Sakyk meldžiamasis, kurios senosios diduomenės 
manieros!

Taip štai, Vasia Konopatovas įlipo į tramvajų ir da
mą įsitempė. Ir maža to, kad įsitempė, ir dar be atskiro 
skandalo už ją užmokėjo. . - 
> Na, užmokėjo — ir užmokėjo. Nieko ypatinga čia 
nėra. Stovėk, niekšingas padare, vietoje, nesipūsk. Bet 
ne, pradėjo, biesas, fasonui už odinių laikiklių.graibstyti. 
Už viršutinių pakabų. Na, ir prisigfaibstė. Turėjo vaiki
nas nedidelį laikrodį — nudžiovė. Ir čia tiktai dabar įvyko. 
O staiga čia susigriebė, norėjo priešais damą dulkių pūs
telti — ir laikrodžio nebėra. Ėmė rėkauti, žinoma.

— Ir kas gi tatai, — sako. — Kartą gyvenime į tram
vajų įsibrausi, ir tai griebia, čia tramvajuje prasidėjo, 
žinoma, sąmyšis. Sustabdė vagoną. Vasia, žinoina, iŠ kar
to savo damą įtarė, ar ne ji gi aplamai laikrodį nušalino. 
Dama — ašaroti.

— Aš, — sako, — neturiu įpročio laikrodį čiupti.
Čia publika ėmė puldinėti.
— Šitai, sako, niekšybė panelę įtarinėti. ' 
Panelė pro ašaras atsako:
— Vasilijau, — sako, Mitrofanovičiau, prieš jūs aš 

nieko neturiu. Nelaimė, sako, kiekvieną žmc^ų riečia. Bet, 
sako, eikime, prašau jus, į sekinę nuovadą. Tegu ten už
fiksuoja, kad laikrodis —^din^; Ir, gal, jis, garbė, Die
vui, atsiras. . ? - 

Vasilijus Mitrofanovičius atsako:’ K į

— Sekimo nuovada čia nieku dėta. ,0 kad aš apie jus 
pagalvojau — būkite maloninga, dovanokite. Nelaimė
šitai iš tikrųjų žmogų riečia.

Čia publika ėmė reikštis-. Vadinasi, ar taip galima? 
Jeigu laikrodis dingsta, tai žmonės būtinai eina į sekimo 
nuovadą ir pareiškia. : : > ’ :

Vasilijus Mitrofanovičius sako:
Nagi man, sako, piliečiai, nėra laiko, vienu žodžiu, 

nėra pageidavimo į sekimo nuovadą eiti. Ypatingų reika
lų, sako, man ten nėra. Taigi, sako, nėra būtina eiti. ■ 
Publika sako: '

■ Būtina. Kaip tatai galima, kai laikrodis dingsta, 
Eikime, mes liudininkai. • - ;

Vasilijus Mitrofanovičius atsako: '
— Šitai asmens prievartavimas. ? ' i
Vienok vis dėlto teko nueiti. i. . •
Ir ką gi jūs, mano mielieji, galvotumėt?
Įėjo vaikinas į sekimo nuovadą, o iš ten. neišėjo. 

Taigi, taip štai ir neišėjo. Įstrigo ten. Svarbiausia — atėjo 
vaikinas su liudininkais ir aiškina. Jam sako:

Gerai, rasim. Pripildykit šitą anketą. Ir. paaiškin- 
kinte, koks laikrodis.

Ėmė vaikinas aiškinti ir pildyti, ir susipainiojo. -
Ėmė jį klausti, kur jisai buvo devynioliktais; metais. 

Liepė parodyti nykštį. Na, ir baigta byla. Įsakė pasilipti 
ir nesišalinti. O panelę atleido. Ir pagalvokite, piliečiai, 
kas nutinka? žmogus į sekimo nuovadą nemėgink užeiti* 
Sušluoja.

, į

(M. Zoščenko, Satyrinės Novelės, 200 psL, kaina $2, 
gaunamos Naujienose.)
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jt’OZAS SAKAPNICKAS |

Netiesa rašai, p. koštai strikaiti: ■
, Rišant apie kokius svarbes

nius įvykius, jei nesi įvykių da
lyvis, reikia atidžiai surinkti ži- 

ir .tik tada rašyti į spaudą.
Priešingai darydamas, nuver
tinsi laikraštį ir pats save susi
kompromituosi ir atsisėsi į gan- 
doleidžio ir melo kėdę.
l Pavyzdi ui, K Strikaitis 1979 
Alėtų sausio mėn. 23 d. Naujie- 
]£osę'rąšo apie Žemaičių rinkti-, šalinis komunistas ar desantas 

neišdrįso apšaudyti. Rusai, sun
kesniais ginklais, taikliai apšau
dė Sedos-Barstyčių kelią. Su ka
reiviais vykau apie 100 metrų 
šąlį,a kelio ir pasiekėme prieš 
Barstyčius esantį mišką, kur 
buvo iš anksto numatyta susi
rinkimo vieta.

Apie pasitraukimą tuojau at-! 
Ant. Kenslavičius, išvertęs mai- raportavau vienam iš vyresnių 
Šus iš vieno 'ūkininko /vežimo, karininkų ir, tuojau papildžius 
kuris jau“ vežęs namo sumaltus būrį kareiviais, vienam leitenan- 
miltus, su vežimu dingęs iš visų tui vadovaujant, nužygiavome į!

su pranešimu, bet pastarasis su- Į 
grįžęs pranešė, kad būrio vado 
jau nebėra.

Tuomet pranešiau buvusiems 
apkasuose kareiviams, kad pasi
imtų iš bunkerio visus reikalin
gus daiktus, nes vc’rele žygiuo
sime Barstyčių link. Su manimi! 
per Sedos miestą žygiavo beveik 
viso būrio kareiviai ir joks pa-

Kęs vykusias kautynes su rau
donąja armija prie Sedos 1914 
matais.
Ž^Jemihėšiu smulkmenų, nors 

tąĮvau ię įvykių dalyvis, bet no- 
ifu patikslinti, kad rašoma 
daug; netiesos/ ir daugelyje vie
tų'. Pavyzdžiui, kad ir tokia ne- 
sąiįonė:/ i “Daliniui . vadovavęs

akių, bet dar pasakęs grįšiąs.” i
Karo kautynės prasidėjo iš apkasus, 

ryto. Kas. tokiu metu į kautynių 1 
lauką priverstų važiuoti ūkinin
ką su miltais, kai Sedos miestas 
buvo iš rusų tankų stipriai ap
šaudomas. Pagaliau, tuo metu 
miltų.saują buvo auksas ir, jei 
kas-būtų bėgęs, būtų- bėgęs su 
iriiltais. , .

u U ' ’ f
L-Eęit.; A. Kenslavičius buvo Že- 

maičių^Aintrojdjpuiko 2-ro bata- 
lipno. vadas, ir nesitraukė nuo 
sąvp ’ kareivių dalinio;-nors ir

ryto. tKas. tokiu metu į kautynių

■v *" *

už Barstyčių miestelio iškastus j

ri. Strikaitis rašo': “Netoli Sa-1 
lantų pabėgėliai sutikę Ant.! 
Kenstavičių bevažiuojantį ark-

TITIANAS — autoportretas

liais, o iš paskos sekė eilės ka- jau bėgtų. Dalis pabėgo, o ch- 
reivėlių ir šiaip civilių, kurių j lis kovojo' <lidvyriskai ir žuyprį 
tarpe sutiktas ir Mažeikių apsk. i bet ir raudonarmiečių nėnia- 
v-bos tarnautojas J. Benderius,! žai krito 
Ylakių kooperatyvų tarnautojas j 
J. šarapnickas. ir daugelis kitų, j 
Tai buvęs žiaurus vaizdas puo
lant Sedą/

gausioms raudonosios armijos [Kada aš pasitraukiau iš Sedos, j 
jėgoms puolant Sėdą (tikromis 
žiniomis,-vien'tankų nuo Mažei
kių kelio artėjo 75). Kai nebuvo 
galima- priešo-sulaikyti, tai tuo
met Įeit. A. Kenslavičius vienas 
išt paskutiniųjų pasitraukė.

.Kitaip buvo su 1-ojo žemai
čiu /pulko :2-rd bat. 4-tos kuopos 
3-čio būrio vadu, kuris kautynių 
mėtų niekam nepastebėjus din
go. Aš buvau tame būryje sky
rininkas. Būrio vadas buvo pa

metrų užpakalyje būrio. Ištikus 
reikalui-,< pasiunčiau ryšininką

STASYS JUZĖNAS _ i
P j < I s

ANŲ LAIKŲ GIMNAZISTIŠKA MEILĖ
(Tęsinys)

Vėliau mūsų tema nukrypo į 
literatūrą. Onutė grožėjosi Vic
tor Hugo ‘Vargdieniais”, ku
riuos ji tik ką buvo perskaičiusi. 
Jai patiko Jan? Valžano huma
niškumas ir geram'is. Rozetės 

i kilnumas ir nepalūžinias į gat- 
! vės merginas. Aš į diskusijas ne
sileidau, nes buvau skaitęs tik 
apybraižą, bet ne jo v ikalus, 
nors ir to nesakiau, diplomatiš
kai nutylėdamas. Lietėm ir ki
tus literatūros šedevrus, .Jcaip 
Puškiną, Tolstojų ir t.tj Atsi
menu vieną mažą fragmentą iš 
“čigonės”, kada caro tremtyje 
Sibire tarp taigų ir niūramos, 

i rodos Puškinas po Petrapilio 
jaunystės žvaigždėtų naktų ir 
Šiau-ės pašvaistės likęs vienišas 
tremtinys ir laikui apgydžius 
žaisdas įsimyli klajoklių, čigony- 
tę, 'ą veda ir pajunta, kad ji jo 
nebemyli. Tada- jis vieną balz
ganą vakarą, kada čigonytės tė- 

i vai ir kiti giminės kurstė-"laužą 
ir kalbėjo, tarsi, rožinį, paklau- 

, sė tėvo, kodėl jų duktė jo nebe
da. Tame žygyje nemačiau nei myli. Tada tėvas-čigonas atsakė:

| mėje mėnuliui. Atsimenu, Onu
tė klausė kokia pabaiga? Kaip 
visur (tęsė Vakaris toliau), tuo 
labiau Sibiro tyrlaukiuose, gy
venimas bangavo kaip rugių 
laukas sielvartu ir benamio — 
tremtinio nesėkmėmis. Vieną 
naktį jis palapinėje pajutęs, kad 
šonas šąla, griebėsi žmonos, bet, 
deja, ji jau už krūmokšnių bu
čiavosi su pamiltu čigonu. Jis 
nuduria ją, t. y. savo žmoną ir 
jos meilužį. Todėl čigonai -— 
klajokliai, radę lavonus, prabi-

“Pažvelk į mėnulį, ar jis vi-

įuoti technl-dėl aš manau st 
ką- -1^

Vakaras tamsėjo ir slinko to-i 
liau į naktį. Ilžsidegė danguje- 
sidabrinės akys ir gamta prisi' 
pildė jaunatvės džiaugsmu ir 
meilės karmonija. Protarpiais 
nuaidi Cirko plokštelių muzika 
tolyn į slėnius, į užsinūdusius 
Lietuvos laukus ir miškus. Že
mė miega, sapnuoja...

* 1

Po t.umpos svajonių tylos 
Onutė pasisakė, kad jai patinka 
Vakario buto draugas Treigys. 
Jis toks vyriškas, toks geras, 
kalbėjo Onutė. Vakaris suprato 
Onutės jausmus ir pažadėjo bū
ti tarpininku, tarti gerą žodį 
apie ją ir tt. Gi Onutė sakė pa-

“Mes neturim nėi tautos, nei j dėsianti Vakariui laimėti Groži-, 
įstatymų, mes negalim tave su-Ulę, nes ji turinti įtakos jos spren 
rakinti kalėjime, bet mes -išme- dimanis. Taip bekalbant, laikas 

greit bėgo, ir Vakaris buvo ne: 
kartą atlydėjęs Onutę į jos gy
venamus namelius, kurie buvo 
šiek t’ek užmiestyje, naujam be-, 
siplęčiąnčiame rajone. O Onu
tė, suįdominta minčių giluma,, 
jį vėl lydėjo atgal taip, kad 
įvyko kilnus jaunystėje besi
džiaugiančių žmonių keletas kar 
tų pirmyn ir atgal pasivaikščio-

tain tave amžinai iš savųjų tar- 
puo. Rodos, pabaigoje, Puškinas 
šaukiasi, kad užpiltų jį juodieji 
vandenys, nes gyvenimas bevil
tiškas:.

Laikas užgydo -žaizdas, laikas 
vėl jas atveria, kalboje Onutė.

Tarp tautų ir tautose neteisin
gumas iššaukia žmonėse skriau
das ir nelaimės, karus, o kartu
ir kančias. Aš svajoju, kad ne-1 jimas. Pagaliau, mandagus at-; 
būtų grobikų, kad nebūtų didės į sisveikinimas. Vakaris vėl pakė- 
niojo mažajam skriaudos, mes --- i----------------
turėtume Vilnių ir Vilniuje kraš 
tą;: taip pat Karaliaučių, jog tai 
Lietuvos žemė. O kaip būtų ge
ra ir daug lengviau ūkio produk 
tus parduoti, kurių yra pertek
lius, ir .tas veda prie ūkio krizės. 
Didieji miestai, kaip Vilniaus 
ar Karaliaučius, jog daug reika
lauja maisto gaminių. Beto, jaus 
tumėms garbingi Gedimino ai
niai savo protėvių žemės ribose 
ir būtų graži Lietuvos valstybė. 
O mes, -jaunoji Lietuvos karta, 
baigę mokslus pasipiltume po 
Lietuvos kaimus šviesti jų, iš
eitume į didį darbą ir tam mū
sų darbui dienų būtų per mažai. 
Todėl ’ baigusi gimnaziją aš 
manau >studijuoti • agranomiją, 
pasakojo Onutė,.. Vakaris atsa
ko: “Tomis pačiomis idėjomis 
ir aš gyvenu, mums reikia kur- 

;ti, statyti Tiltus, tiesti: kelius, 
įkurti pramonę, ūkinę ir sociali
nę gerovę visiems žmonėms, to-.

lė gimnazistišką kepuraitę taip, 
kaip ir Onutę sutikdamas, pa
linkėjo saldžių sapnų ir pasuko 
savo namo-'kryptimi. Onutei 11- 

•'ko'tik keli žigsniai įeiti į savo 
butą.

Vakaris žengė neskubėdamas. 
Jis kažin ką tai jautė, kažin ką 
vėl mąstė, pajuto dvasinę jėgą, 
kilnumą ir ryžtą mokytis, siekti 
ko tai kilnesnio ir būti naudingu 
taip daug'skriaudų patyrusiam 
savo kraštui. Pagaliau, jis tarė:. 
*'O kokia kilni ir graži yra Onu
te. Jos akys kaip ežerėliai, kaip; 
linų žiedai, kaip dangaus mėly
nė, balsas pilnas nuoširdumo ir 
tyro džiaugsmo,. ir. Onutė nėra 
prastesnė už Grožilę- O Onutės 
kraųjuje teka amžinas moteriš- 
.kūmas, anot Petrarkos, žodžių 
— Laurai (aetema femenina).

(Bus daugiau)

A. Kenstavičiaus, nei J. Bendo-
riaus. Iš kur, p. K. Strikaiti, to-J suomet vieną debesį nušviečia, 
kias neteisingas žinias gavote? | kada pro jį plaukia vienas po ki- 

Toliau, kiti Jūsų tušti pasi-Į to. Taip ir su jauna širdim, ar 
gyrimai yra asmenims pavo’jin-1 gali tik vieną mylėti?” Ištikrų- 

jų, atgaminta literatūrinė nak
tis tiko šiam atsiplėšusių dviejų

nas lietuvis J.M., k'ori’ 
narsiai kovojo ir nesibriiU e -š 
apkasų ir ne vieną raudona rime 

t- <?4. -i -i- ! tį išvertė (kaip žemaičiai snire) 
lis klumpių, kol jis pat.“ —*o

- į sunkiai sužeistas. Pc “warKiu 
----- - * kautynių raudonarmiečiai ėjo

- - ” i per apkasus ir tikrino, ar nėra
į kokio nors dar gyvo. Kas buvo 
J dar gyvas ,tam šūvis į galvą, 
arba durtuvais, pribaigdavo. 
J.M. nuo' sužeidimo buvo paplū- 

į dęs kraujuose ir ,raudonarfnie- 
Į čiams tikrinant, pavaidino nebe- 
1 gyvą. Vakarui pritemus, sukau
pęs visas jėgas, nuėjo geležin
kelio Lūšės kryptimi. Priėjęs 
vieno 'ūkiffirrkb sodybą išžvalge 

j ir, nepastebėjęs rasų karių, įėjo 
• į vidų. Tas ūkininkas davė val- 
1 gyti. Tuo laiku tame ūkyje bu- 
[ ves gydytojas aprišo žaizdas ir 
nurodė tikslią kryptį link Lūšės,

MS SKAITYTOJAMS S
[ir buvo nuvežtas į ligonine. Vė

liau buvo su kitais sunkiai su
žeistais atvežtas į Vokietiją. 
J.M. dabar gyvena Kanadoje. Aš 
esu užkviestas pas jį atvykti po
rai dienų. Jis pažadėjo' daug pa
sakyti apie Sedos kautynes ii\ 
kas dėjosi kautynėms Paši

Įeit. A. Kenslavičius, kuris kai-j 
rėje. pusėje nuo Mažeikių kelio i 
buvo užėmęs gynimosi barą, ne-j 
sitraukė. Stipriai veikė mino- • 
svaidžių būrys ir patyrę kariai j 
rytų fronto kovoje, vadavau- i 
jant vienam puskarininkui, taik-1 
liai apšaudė Sovietų tankus, su- Į 
gadindami jų vikšrus ir tokiu 
būdu gerokai pristabdė raudo
nosios armijos staigų Sedos 
miesto užėmimą. . rr)jr

Prie Sedos nebuvo taip, kad; 
rusams iššovus iš sunkiųjų pa-1 
buklų bent vieną šūvį, visi tuo-<

DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
ČIAM0S TREČDALĮ METŲ!

_ Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo. asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
Tinkamiau susipažinti su dienraščiu, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UZ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką! , 

Apic Sedos kautynes turiu ne
mažai žinių iš vieno sanitaro 
viršilos. Surinkęs daugiau žinių 
apie Sedoje vykusias kautynes, 
jas paskelbsiu šiame dienraš-

J-> - Ui . y J.f
P , Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galim, skaitytojų 

prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608 t

*U’

Apie raudonosios armijos pra
dėtą puolimą prie Barstyčių yra 
daug ko parašyti, bet apie tai 
kitą kartą.

Iš Barstyčių, vadovaujant 
lent. J. Stankūnui, pasitraukė
me tvarkingai. Kryptis: Mosė- 
dis-Grušlaukė, Palanga, Klaipė-

gi, melagingi ir šmeižiantieji.
K. Strikaitis, 1979 m. balan

džio 24 d. Naujienose rašyda- jaunuolių vakarui ir plaųkian- 
j nias “Mažą Studiją”, taip dėsto: čiam virš debesų Lietuvos >že- 
“Apie vokiečių-rusų karą pir- —■ ■ 
miausia sužalojo rlakieėiai kad Qkininkę ir Mmo
as su Jgm. Oicpetau atvykę is balsiai prisislatiį kad no&igaš- 
Vok.et'jos , ™sų užfrontę, pra.|lų> nes {Ia
dėjome vejkh . čia yra ak pasj-i Hk pasiklausyti; radijo jpran'eši- 
gyrimas. imu. Mielai į vidų įsileido ir už-

Prasidėjus 1941 m. birželio}sukome Karaliaučiaus radijo 
22 d., sekmadienio rytą, ;.yokie- stotį. Radijas be pertraukos rų- 
čių-rusų karui, mes, keliolika sų, lietuvių, latvių ir estų kal- 
ginkluotų partizanų ir keletas bomis pranešinėjo, kad prasi- 
civflių iš' Mažeikių slapstėmės į dėjo karas tarp vdkiečių ię,, ru- 
Laumių miškuose. Tas sekma- sų. Visų-veidai pasidarė linksmi 
dienio rytas, kada prasidėjo ka- -ir tuoj išskubėjome atgal į mįš- 
ras, buvo labai tylus ir gražus.J ką pranešti visiems linksmą 
Kaip tik tą rytą kapitono St. 
Baipšio aš buvau paskirtas į 
sargybą, o kiti miegojo. Tik 
prašvitus, išgirdau Kretingos 
kryptimi stiprius dundėjimus, 
kurie tęsėsi be sustojimo. Pri
kėliau kapitoną St. Baipšį ir se- .
kėmę tolimesnį šaudymą. Vėliau 
buvo girdėti ir kulkosvaidžių ; 
šaudymas. ■ -1 ‘ . i r

’-r

Iš pradžių manėme, kad rusai. 
vykdo kariškus pratimus. Bet* 
nenustojus šaudymui, pradėjo
me galvoti, kad bene bus tarp 
vokiečių ir rusų karas prasidė
jęs. Aš pasiėmiau porą ginkluo
tų partizanų ir išvykome į arti
miausią ūkininke/ sodybą pa
klausyti ką pranešinėja radijas. 
Prisiartinus prie sodybos, pa
stebėjome, kad iš gyvenamo na
mo pradėjo bėgti vyrai ir mū
rys link miško. Mus paskaitė 
komunistais ir manė, kad at
vykstame suimti išvežimui į 
Sibirą.

Vienas iš partizanų pažino tą

čiam virš debesų Lietuvos >že-

ir priėjęs prie namo

žinia.
(Bus daugiau) PniKITc JAV TAUPYMO BONUS

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
* - y * -j .. •

Sekmadienį, š. m. spalio 26 dieną

BEVERLY COUNTRY CLUB

• Iž anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas _____________________________ _  j_______
Adresas _ -----------------------------------------------:________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_____________ , kuris
yra naujas akaitytojas. Priede dnl --
Pavardė ir vardai-------------------------------------------------------------
Adresas ■ ------- ... ■ ■ -----

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė  
x. *

(k— > -■ ■ ■■•■■■■■ II ■ ■■ ■ ■ ■ ■ I ■ ■ ■ !>——»**«————■—

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ _ dol.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas ——--------------------- ------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokią Įsipareigojimą.
Pavardė ir vardas-------—--------------------------------------- -------------
Adresas ■ , — . -..—-i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B I ■ ■ *' "f » 1 ■ ». II ■ -------------------------- -

» *
f

1UM .B. .

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo 
J vaL ryto iki 10 vai vakaro. ’

D. KUHLMAN, B.S., Regktruotaf vaistininką*

TeL 476-2206

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygą rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina 11.56.

Knygos bus Išsiųsto*, jei f 1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiąstas tokiu adresu:

I N AU JIKNO 8,
I 173 J Sa. Halsted SU, Chlcace, UL IMėj

87th St. ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENE
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas $20.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENO
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

3 Nauįiftn^ Chicago, 8t Ill, Wednesday, September X7f



Aloyzo mirtį taip paminėjo, pridėjo tokį cinišką sa
kinį mirusiam žmogui, tarsi skąitytumėm iš anapus | 
geležinės uždangos bolševikinį leidinį. NesisteEėtu- 
mėm, jei taip kalbėtų spauda okupanto, prieš kurį tas 
žmogus šventai kovojo, bet taip daro ir čia tie, kurie 
prisidengę fariziejiškumo skraiste sakosi kovoję už 
lietuviškus reikalus. Paleistas akmuo grįš tiems, kurie 
juo operuoja...” . i

I

Jeigu jau Draugo redakcija drįso tokį paragrafą pa
leisti įžanginiu, tai verta priminti ne tik padedančiam 
įžanginius rašyti jaunam ponui Čg, bet ir visiems Ame
rikos lietuviams keletą faktų, kurių didokas lietuvių skai
čius niekad neužmirš. Jų neužmirš dauguma padorių lie
tuvių, bet dar sunkiau juos galės užmiršti lietuviai kata
likai. štai jie:

1) Amerikon atvažiavęs Aloyzas Baronas neturėjo 
jokio amato. Lietuvoj jis mokėsi technikos mokykloje, o 
karo metu pateko į Vokietiją ir ten mokėsi filosofijos. Jis 
turėjo palinkimą prie žurnalistikos, bet neturėjo paty
rimo. Ilgametis Draugo redaktorius Leonardas Šimutis, 
ieškodamas jaunesnių žmonių, ne tik paėmė A. 6ardhę 
Draugo redakcijon, bet jį mokė, kas Amerikoje leidžia
mam laikraščiui reikalinga ir kaip tas žinias paruošti. 
Baronas prisitaikė, pramoko angliškai, išmoko žinias 
versti ir užsidirbti duoną.

Nelaimei, tuo metu lietuviams frontininkams pavyko 
įtikinti reikalą nesuprantančius marijonus, kad lietuvišką 
Draugą pavestų jiems. Draugą išauginęs Leonardas Ši
mutis buvo atleistas iš redaktoriaus pareigų, o jo vieta 
atiduota katalikiško lietuvių gyvenimo nesuprantantiems 
vienuol’ams. šimutis laikinai dar nebuvo atleistas. Nau
jai atvykusieji dar turėjo pramokti gražiai tą lietuvišką 
katalikų dienraštį vesti. Bet jie greitai įsitikino, kad gali 
apsieiti be Šimučio. Šimučio rašinius taisydavo, brauky
davo arba visai nedėdavo. Kad senam katalikų veikėjui 
būtų skaudžiau dirbti Drauge, vienas redaktorius pavedė 
pačiam jauniausiam redakcijos nariui braukyti, cenzū
ruoti šimučio raštus. Galima įsivaizduoti, kaip jautėsi 
Leonardas Šimutis; savo mokinio cenzūruojamas ir brau
komas.

-Šiuos faktus žino didokas katalikų skaičius. Jie iš 
lūpų į lūpas skleidėsi Ciceroje, bet adtimiesiems pasakojo 

Būtų buvę suprantama, jei to paties laikraščio redakto--ir Pats Šimutis. Šie įvykiai dėjosi ne rusų pavergtoje Lie- 
rius bereikalingas ir nepamatuotas insinuacijas būtų iš
braukęs, bet jis to nepadarė. Mirties proga parašyta pa
negirika būtų praėjusi, jeigu nebūtų palietusi kausimo, 
kurio tokia proga visai nederėjo minėti. Mirusius laido
jame ramiai, prisimename jų atliktus gerus darbus ir ak
menimis nesisvaidome.

Neseniai pasirodęs Draugo bendradarbis čg apie Ba
roną gražiai parašytą įžanginį šitaip negražiai baigia: 

“Kūrėjas dažnai lieka ilgai nesuprastas ir ne
įvertintas. To negalima pasakyti apie Aloyzą. Skai
tytojų ir klausytojų jis būdavo priimamas šiltai ir 
nuoširdžiai. Apkeliavo veik visas lietuvių kolonijas ir 
organizacijas ne po vieną sykį, visur atnešdamas lite
ratūrinių dovanų ir išsinešdamas pelnytas ovacijas. 

; Ar galėjo toks žmogus laisvų lietuvių eilėse turėti
! priešų? Rodos, tokį fenomenalų kūrėją išlydėjus į

amžiną poilsį, turėtų apraudoti kiekvienas, kurio 
širdy nors kiek yra lietuviškumo. Ar tikrai taip ir 
yra? Pasirodo, yra ir nelaimingų išimčių, surūdiju- 

’ šių plunksnų, atskleidžiančių surūdijusias širdis. Net 
' pagonys romėnai sakydavo apie mirusius: “De mor- 

. tuis nil nisi bonum”, o vienas lietuviškas laikraštis
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Barono plunksnai išdžiūvus
Aloyzas Baronas mirė šių metų rugsėjo 7 dieną, bet 

jo plunksna išdžiūvo prieš du mėnesiu, kai jis grįžo namo 
skaudančia galva ir kai jokie gydytojai ir jokie vaistai 
jam nepajėgė tų skausmų numalšinti.

Nieko nesakėme mirties dieną, nieko nesakėme ir 
atsisveikinimo dieną, kai artimiesiems skaudančiomis 
širdimis teko nulydėti į kapus. Nieko būtume nesakę ir 
šiandien, jeigu naujai atsiradęs Draugo bendradarbis Čg 
įžanginiame, gražiai paminėjęs velionį ir pareiškęs užuo
jautą artimiesiems, nebūtų pradėjęs grasinti “vienam 
laikraščiui”. Sako' kad tas “vienas laikraštis” ciniškai 
paminėjęs mirusį žmogų ,tarytum “skąitytumėm iš ana
pus geležinės uždangos bolševikinį leidinį”.

Apmėtyti akmenimis .ir apšaukti bolševikais, jokio 
sunkumo nėra “laisvėje Amerikos spaudoje”. Jeigu įžan
ginio autorius būtų pacitavęs to “vieno laikraščio” ciniš
ką sakinį, tai skaitantieji būtų supratę apie ką jis kalbėjo.

* * r 
f 

k 
m w r P. KESIŪNAS

Ė TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
: 3-jų dalių ROMANAS
Z (Tęsinys)

* Tokie jo žodžiai taip ją sujaudina, jog iš sy- 
’ kio ji negali nė žodžio ištarti. Tik gerokai palau- 
' kus, ji prašnabždėjo:
; — Toks baisus įtarimas! Aš greičiau sutik-
‘ čiau numirti, negu taip padaryti.
' Ašaros nutraukė jos žodžius.
Z Iš jos virpančio balso Ringaudas suprato, 

kad ji sako tiesą, ir jam pasidaro baisiai gaila jos.
— Aš tavimi tikiu, Irena, bet tas vistiek ne- 

T gali pakeisti mūsų žiauraus likimo.. .
; — Nubausk juos, bet palik gyvus... padaryk
- tai tik dėl manęs... — maldavo ji.

Miške vėl susišaudymas.
— Štai, girdi? — pamojęs galva j tą pusę, iš 

kur aidėjo šūviai, klausia jis, — jie atvedė prie
šus ir parodė mūsų stovyklą, nežinia kiek mums 
gyvybių tas kainuos... Bet jis yra tavo tėvas!.. .

Tuo laiku smarkiai sudunda virš jų galvų 
perkūnas.

Irena! Kas beįvyktų... valdykis... — užuo
jautos pilnu balsu, stengėsi raminti ją Ringaudas.

Visoje giroje pradeda tai vienur, tai kitur 
poškėti Šūviai; vietomis ima tratėti kulkosvaidžiai.

— Grauzmanas pradeda puolimą — miško pa

Laivai Nidoje

. KLAUSEIKIS

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Vladas Šakalys džiaugsmingai sutiktas 

iš Sovietu teroro laisvėn atvykęs
(Tęsinys)

eiga esanti viešai-’— amerikoniš
kai publikai — prabilti apie Lie
tuvos okupaciją, ir kai tik savo 
čia buvimo valdžios leidimus 
sutvarkysiąs, išeisiąs į nelietu
viškąją viešumą.

Sportininkas Česiūnas pagrob 
tas ir prievarta okupuotos Lie
tuvos karinė; ligoninėj apgyven ’ 
dintas, vėliau kitur kilnotas, kad 
apie jį žinios viešumon neišeitų. 
Sakyta, jog jis nori “nuošaliai 
pailsėti”. Giminės, šeima tvirti

• no, kad grįžo ne savo noru.
- Raudoni neparaus — gėdos ne 
turi. Paraudusiais kai kurie ir 
laisvojo pasaulio lietuviai į 
okup. Lietuvą atvykusieji žmo
nių (ne valdžios pareigūnų) va
dinti. Šeimai dėl pabėgimo ne
būsią blogiau. Buvo aišku, kad 

j. nubaus nemažiau 10 metų lais
vės atėmimu, šeima turėtų rū
pintis sveikata ir gal metuose

I Ameriką atvykęs V. Šakalys kartą leidžiamą siuntinį kaliniui 
šio tardymo apie mėnesį sakėsi labai susigraudinęs, čia pasiųsti, o iš čia. gal ir jis pats 

slaptai okupuotoje Lietuvoje iš-1 esamas laisves pamatęs. Primi- 
gyvenęs, nutaręs V. šakalys pa
bėgti. Pasakojo ilgą pabėgimo 
“odisėją”, bet čia nesiimu jos 
atpasakoti, gal kada nors jis apie 
tai knygą parašys, pasiskaitysi- 
me. Varginga ir skausminga ke
lionė baigėsi, kai iš Švedijos 
BALFo pirmininkės M. Rudie
nės pastangomis Vladas Šakalys 
atskrido į Ameriką ir į Los An.

Po

Klausimai ir atsakymai

nė, jog net toks bolševikų “lau- 
retatas” rašytojas Baltušis čia 
besilankydamas susigraudino ir 
parašė knygą “Tėvų, brolių ta
kais”. Lietuviškoji išeivija Ame
rikoje labai svarbi Lietuvos lais
vės kovoje-

Publika įvairi, klausimai įvai
rūs. Iš kur kilęs? Tėvai suval
kiečiai, augęs Vilniuje. Į kitą 
klausimą atsakydamas, sakėsi ne 
tik užsakymą turįs, bet ir par

vertė jo. vyresnieji. Barono pasirašytas įžanginis, nukir- 
pęs vieną rašinio dalį, kuriame buvo pasakojama apie 
Chicagoje pardavinėjamas Naujienas, tvirtino, kad iš,viso 
parduodama tiktai 700 Naujienų egzempliorių.- Dalis 
Draugo' skaitytojų tiki kiekvienu ten atspausdintų žodžiu. 
Jie patikėjo Barono paskelbtu melu. Draugo skaitytojai 
dar ir šiandien tiki, kad kutkinė Bendruomenė apmokėjo 
Kudirkų kelionę Į Ameriką, jie tiki ir Barono poliruotais 
700 egzempliorių. Manėme, kad kun. Cinikui paskelbus 
gerokai patikslintą Draugo spausdinamą egzempliorių 
skaičių, Baronas pataisys paskelbtą melą, bet jis to ne
padarė, kaip nepadarė to ir Gailą, paskelbęs žinią apie 
Kudirkų kelionę.. Naujienoms padarytą žalą A. Baronas 
nusinešė į Kazimierines. ■

Aloyzas Baronas buvo ateitininkas. Nepriklausomoje 
Lietuvoje jis nežinojo skirtumo tarp ateitininko ir fron
tininko, bet Amerikoje jis persiorientavo į frontininkus. 
Ar jis buvo tikras frontininkas, ar tiktai Fronto Bičiulis, 
netolima ateitis parodys. Marijonams perleidus Draugą 
frontininkams, Baronas įsijungė į jų vedamą kovą viso
mis keturiomis. Draugan pakviestam Baronui šimutis pa
dėjo laikraštininko amato pramokti, bet tas stengėsi ap
kartinti paskutines seno laikraštininko dienas. Čg daro 
didelę klaidą, Baroną skelbdamas dideliu rašytoju. Išblės 
Barono žurnalistika, kai lietuviai pamatys labai jau ne
lietuviškas ir net nekatalikiškas frontininkų skelbiamas 
mintis. Baronas katalikų spaudoje skiepijo frontininkų 
vadizmą, frontininkai spausdino jo frontininkiškas kny
geles. Didelė Barono kūrybos dalis nueis užmarštin, kai 
lietuvių tarpe išblės frontininkų labai jau nelietuviškos

tuvoje, bet Chicagoje.
Ar Baroną galėjo mylėti šimučio draugai ir artimieji, 

kurie šiuos įvykius žinojo? Ar-galima tvirtinti visa tai, 
ką Čg rašė apie “visų mylimą rašytoją”? Buvo ir tokių, 
kurie kitaip galvojo.

2) Lietuviškoji Chicaga žino, kad Draugą be jokių 
pastangų gavusieji frontininkų moderatoriai vienu metu 
atsisakė spausdinti kan. Mykolo Krupavičiaus rašinius 
svarbiais lietuviško gyvenimo klausimais. Kan. Krupa
vičius atėjo į Naujienas, išaiškino dr. P. Grigaičiui susi
dariusią padėtį ir pradėjo Naujienose dėstyti savo min
tis, kurių jis negalėjo spausdinti katalikiškame Drauge.

Ką Baronas tuo metu darė? Ar manote, kad jis, nu
ėjęs pas naujai laikraštį užėmusius moderatorius, prašė 
leisti žinomam lietuvių visuomenės veikėjui ir žymiam 
kalbėtojui pasirodyti laikraštyje? Baronas per “Spyglius 
ir dyglius” paleido apie kan. Krupavičių labai nešvankią 
karikatūrą. Ar manote, kad kan. Krupavičiaus draugai 
šį Barono elgesį užmiršo? Šie Įvykiai dėjosi ne okupuo
toje Lietuvoje, bet laisvoje Chicagoje.

3) Dar vieną labai nešvarų dalyką Baronas parašė 
apie Naujienas. Pasakojama, kad tokį rašinį rašyti jį idėjos ne tik visuomeniniame darbe, bet ir raštijoje.

kraštyje pastebėti žandarų ir kareivių būreliai p 
mūsų vyrai juos naikina, bet netrukus, tur būt, 
pasirodys ir stipresnės jėgos, — skubiai atrapor
tavo bėgčia atbėgęs iš miško Niaural — Stovyklos' 
įgula pasiruošusi. Perkūnas jau savo vietoje — 
jis žada nepraleisti į mišką nė vieno kareivio iš 
miesto pusės. Aš paėmiau Rytų “frontą”, žinias' 
jums' siusime apie kiekvieną pasikeitimą per 
žvalgus.

— Greit būsiu ir aš pas jus, — riktelia Rin
gaudas nubėgančiam Niaurai. '

Susišaudymo garsai kaskart vis ima tankėti 
ir artėti. Buvo aišku, kad priešas veržiasi į mišką.

— ši naktis išspręs mūsų likimą... Gal tai ge
riausią išeitis.. . Eik šiuo taku, netoli rasi bun
kerį, lauk ten, kol praeis mūšis. Jeigu aš nebe
grįžčiau, žinok, Irena, kad aš tave mylėjau be
protiškai. .

Jis sugriebia ją ir ima karštai bučiuoti, ta-4 
rytum nujausdamas savo nelaimę, stengtųsi per
duoti jai šiuo pabučiavimu visą savo sielą.

— Aš niekur neisiu, liksiu čia drauge su ta
vimi, — sušnabžda Irena.

— Aš einu — mano vieta dabar ten, kur ko
voja mano draugai...

Ringaudas pasisuka ir nori jau eiti, bet prie
šais save jis pamato bestovinčią su šautuvu ran
kose Ramunę...

— Niaura prašo pranešti, kad pasiruoštumėte 
gintis, jis tik ką gavo žinių, kad vienas Grauzma-

rio būrys prasiveržė pro pirmas užtvaras ir slenka 
prie stovyklos, — šaltu, plieniniu balsu kreipėsi ji 
į Ringaudą, net nepakeldama savo akių į jį. — Pir
masis būrys jau persekioja juos ir bando apsupti.

Ramunė kalbėjo trumpai ir įtikinančiai, kaip 
koks senas, užsigrūdinęs jaii kovose, karys.

Ringaudas, pamatęs ją su šautuvu rankose ir 
išgirdęs tokius drąsius jos žodžius, net apstulbo. 
Jam buvo gėda: ši jauna, silpna mergaitė savo 
noru griebėsi ginklo ir jau eina pavojingas ryši
ninko pareigas... p jis, vyras, karys, vadas, tuo 
laiku, kai visi jo draugai lieja kraują ir gal kovoja 
su mirtimi, gaišta čia. Jis pajuto sąžinės grau
žimą, kad ši paprasta mergaitė parodė tvirtesnę 
valią, negu jis. Ji visai viena pačiame vidurnak
tyje užteko drąsos leistis per tamsią ir klaikią 
girią jieškoti jų stvykloš ir dabar pasiruošusi ginti 
ją savo krauju, o jis, vadas, skęsta abejonėse ir 
negali pasiryžti atlikti net savo tiesioginės parei
gos. .. Jis pasipurto, tarytum norėdamas nusi
kratyti tokiomis mintimis.

Bet Ringaudas klydo manydamas, kad ta prie
šais jį stovinti su šautuvu rankose mergaitė yra 
visai rami ir šaltai žiūri į viską, kas dedasi girioje; 
tik iš paviršiaus žiūrint ji taip atrodė, iš tikrųjų 
ji kankinosi nemažiau už jį: pamačiusi čia Ireną 
ir dar taip karštai Ringaudo bučiuojamą, ji no
rėjo trenkti tuojau į žemę šautuvą ir bėgti.. bėg
ti. .. vistiek kur, bet tik nebematytų šio, draskan
čio jos širdį, baisaus vaizdo...

kitiems padės. Prie kratų ten 
žmonės pripratę. Motina žinanti, 
kad jis jau Amerikoj.

Kelionės okupacijon
Okupantas niekad niekur ne

siekė padėti užimtam kraštui. 
Lietuva esanti dvejopa — ta, 
nepriklausoma, ir ta LTSR: Į 
Lietuvą važiuoti (nepriklauso
mą prisimenant) su šeimomis, 
su žmonėmis bendrauti būtina, 
bet Lietuvos laisvės siekimui 
kenkia “svečiai-’, kurie bendra
darbiauja su vadinamąja oficia
liąja LTSR Lietuva.

Nenaudėlis laimi. Jo tikslas 
panaikint pasitikėjimą emigran 
faiŠ. Jąųni ’ .“ekskursantai” kar
tais ir į karčiamą nuvežami, ši
taip sų tariamąja pažanga supa
žindinami: Tai negerai.

Kaip čia veikiam, nekritikavo, 
tik V. Šakalys pabrėžė, jog pats 
veiklos faktas džiaugina paverg
tuosius, kad jie atsimenami.

• Afganistane žuvusių . lietuvių 
esą, bet ne tiek daug^aip’ išei
vijoj skelbiama. ‘ ųT ' O 
Pavakarinis susiėjimas baigtas 

gen. konsulo V. Čekanausko žo
džiu — sveikinimais ir liųkėji- 
mais V. Šakaliui.

(Pabaiga)

—Kinijos vicepremjeras Deng 
Xiaoping pareiškė, kad netrukus 
prasidės “Keturių Gengės” teis
mas, iškėlusios Mao Tse Tungą 
į valdžią ir panaikinusios nuo
saikų režimą. Į šią grupę įeina 
ir Mao žmona Jiang Qing. Ta
čiau nebus leidžiamas niekinti 
premjeras Mao bai liesti taip va
dinamą kultūrinę revoliuciją.

— Irano prezidentas įtikinėja 
premjerą greičiau baigti 52 su
imtų amerikiečių nelaisvę, jeigu 
norį pagerinti padėtį krašte.

Bet ji susivaldė — ją sulaikė viltis, nes tikėjo, 
kad galų gale ji laimės, o ne Irena, nors tuo mo
mentu jai buvo ir nepaprastai sunku.

— Padėk šautuvą ir eikit abi į rūsį — mote
rims dabar čia ne vieta, — įsako joms Ringaudas.

— Aš liksiu čia — ginklą vartoti aš moku, — 
tvirtai atsako Ramunė.

Ji nemelavo: jos tėvas anksčiau buvo karys 
ir didelis mėgėjas medžioti, todėl, neturėdamas 
sūnaus, kartais pasiimdavo ją į medžioklę, kur ji 
išmoko visai gerai šaudyti;

— Pranai, tuojau nuvesk abi šias mergaites 
į slėptuvę, — įsako Ringaudas ūkvedžiui, pamatęs 
jį netoli laužo, šnekantis su sargybomis.

— Aš niekur neisiu, prašau manimi nesirū
pinti, — griežtai pareiškia Ramunė.

Iš jos balso galima buvo spėti, kad ji savo 
nusistatymo nepakeis.

Irena taip pat niekur nėjo; ji atrodė visai 
abejinga; jos siela buvo taip prislėgta, jog net 
Ramunės pasirodymas mažai ją benustebino; jai 
jau buvo vistiek, kas aplink ją dabosi.

Miško pakraštyje žaibas jau raižė visą hori
zontą. Kartai taįp nušviesdavo mišką, jog pro me
džių tarpus matėsi net per pusę kilometro. Griaus
tinis kaskart vis ėmė smarkiau ir spiarkiau dun
dėti o kitoje girios pusėje storam- jųbalsui akėm- 
panavo kulkosvaidžių tratėjimas.

(Bus dauRiau)
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS-
3. Žodis (Logos) Padarytas Kūnu

' Jėzus gyveno pirm atėjimo į pasaulį. Apie tai skaitome Jono 
^*v- 1:1-3. Neaiškus vertimas suklaidino daugelį Jėzaus asme
nybės klausimu. Skaitydami mūsų paprastus Biblijos vertimus 
žmonės mano, kad Jėzus ir jojų Dangiškasis Tėvas yra vienas ir 
tas pats asmuo. Klaidingai išverstieji žodžiai yra šitie: “Ir žodis 
buvo Dievas”. Graikų tekste šitie žodžiai šiaip skaitomi: “Ir 
Žodis buvo vienas iš dievų”.

Naujame Testamente žodis “dievas” yra išverstas iš graikų 
žodžio theos. Kartais tuo žodžiu vadinamas Sutvsrtojas, kartais 
Jo Sūnus, o kartais tuo žodžiu pavadinti kiti dievai. Antrame 
Liiške Korintiečiams 4:4 tuo žodžiu pavadintas velnias, šv. Povi
las vadina jį “šio pasaulio dievas”. Jono Ev. 1:1 tas žodis naudo
jamas dusyk. Kartą jis pritaikomas Jehovai, pačiam Sutvertojui; 
paskui tas pats žodis pritaikomas Jėzui, kuris savo priešžmogi- 
mame stovyje buvd vadinamas “Logos” arba Dievo Žodis. Tei
singas Jono 1:1 vertimas skaitosi: “Pradžioje buvo Žodis. Tas 
Žodis buvo pas Dievą (ang. the God) ir Žodis buvo vienas iš dievu 
(a god)”. WORCESTER, MASS

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

DR. K G. BALUKAS 
aaUIHUA IR MOTIRŲ UGOS 

GINIKOLOGINt CHIRURGUA

M49 Sa. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-4444 
Priima ligonius pagal susitaria*.

A “Lietuvos Aidai’
_KAZt BRAZDŽIONYT*

Program*.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMHiMCta- Community kliniko* 
Medidnoo direktorius

VALANDOS: 3—8 dirbo dienonua ir

TtL: M2-2727 arta 542-2728

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

Viso* laidos iš WOPA. rtotios. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties 1110—AM bana*

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 606211 

Telef. 778-5374

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ LIGOK 

2WWaal 103rd Shwt RAD1JC iSiMOi VALANDOJ 

Vi*»» jį WOPA.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMfiTRISTA* 

: ' KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 $t. Tuk 737-514?

Tikrina akia. Pritaiko akinius 
“contact lenses”'

ir

VaL agai nsitarimt. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
’ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 43rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

)

Lietuvių kaita: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
zaL ryto.

Vadė]a Aldona Daukus 
Teie*4 MEmiock 4-1413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60^29

SUSIRINKIMŲ

Žemaičių Kultūros klubo poatosto- 
ginis narių susirinkamas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 17 d-, 1 vai. popiet 

j Anelės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI IR ON1RURGA9 

Bendra praktika, tpec. MOTIRŲ ilfce. 
Oflaaa 2452 WUT 5Wa FrlfllT 

Tat PR I-12M ______________
OFISO VALu pina- aatrwt, tračiaa-* mas įvyks antraaienį,. rugsėjo 16 d., 
Ir p*nkt 2-4 ir <-8 vaL vak. I 6 vai. vak., Joanos saleje, 4258 So

U. ū urtrr Maplewood. Po susirink.mo — vaišes.

Utenos Draugiško klubo susirinki

ubdt 2-4 v*L popiet ir Kita iffita 
pagal Retinau.

P, ŠILEIKIS, O. P.
t ORTHOFBDA^?ROTEZ1STA‘

Aparatai.- Protėjai. Med. Daa- 
rle-Ui Spectoli Mfalba IOImm.

. 'Arch Supporti) it t t
/acu P-M ir le*tadleniMU 9—1.

*Ž*M ttrd ft* CWca««. VL
PRaiMct 9-SM4

Marquette Pūtiko Lietuviu Namu 
Savininku draugijos narių susir.nKi 
mas įvyks rugsėjo 19 d., p^mcaa ta., 
7:30 vai. vak., parapijos saieja, esan 
čioje 68z0 So. Vvasntenaw Ave. out
dare daug svarb ų reikalų, liečiančiu 
namų savininkas ir kitus. Todėl kvie 
čiame visus dalyvauti.

Stasys Patiaba

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

PERKRAUSTYA4AI

MOVING
. L»ltflin*l — Pilna apdrauda 

KAINA

Rugpiūčio 25 dieną 2:30 vai. 
popiet mirė mūsų brangus sūnus 
ir brolis Juozas B. Krasinskas. __ __ __ ____
Rugpiūčio 24 dieną jam sukako laukę Juozas ir Ieva Krasinskai 
61 metai amžiaus.

Mirė Memorial ligoninėje, 
Worcester, Mass., nuo širdies 
smūgio, dvi savaites išgulėjęs 
“Intensive Care” skyriuje, neat
gavęs sąmonės.

Rugpiūčio 28 d. iš Petro Car
roll koplyčios nulydėtas į Vil
niaus Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, o po pamaldų iš ten. 
nulydėtas į šv. Jono kapines, 

Vadovaujant 26-ojo Karo ve
terano posto viršininkui Mr. Ma-' MUNO KRAŠTAS leidėjas Al- 
son ir Aleksandrui Čaplikui, il
ga virtinė altomobilių lydėjo į 
bažnyčią. Bažnyčioje šventas 
Mišais atnašavo trys kunigai: 
Alfonsas Valungis, Albinas Jan
kauskas ir Jonas Bakanas.

Mišių laike, vargonais-prita
riant, giedojo M. Žemaitytė Pe
terson ir O. Simonienė Džidoli- 
kiūtė. Užbaigus mišias, sugiedo- krašte įsigalėjo naciai,..jis pri- 
tas Amerikos himnas. Jo karstą klausė nacių., “ordungsdienstui”. 
puošė daugybė gėlių vainikų.
Užprašyta mišių.

Juozas B. Krasinskas buvo

Juozas priklausė Karo vetera
nų 26-ajam postui Bostone. Pa
siliko liūdėti virš 85 metų su-

ir vienintelis brolis Algirdas
Krasinskas ir brolvaikiai — Do-

vydas, Suris yra baigęs Colgate 
universitetą ir dirba Bostone, 
Danielius, kuris paskutiniais 
metais lanko Worcester State 
kolegiją, ir Nancytė, lankanti 
Doherty High School.

Krasinskų šeima dėkoja vi
siems už gėles ir mišias bei už 
dalyvavimą šermenyse ir laido
tuvėse. Norisi padėkoti nors 
tiems, kurie skaito lietuvišką 
spaudą, kaip tai: Eleanorai ir 
Aleksandrui Čaplikams, Peggei 
ir Antanui Šakaliams, ponioms 
Marijai Dabrilienei, Bronei 
Sviklieuei, Veronikai Beliaus- 
kienei; taipgi Juozui Matulevi
čiui, ponams Vydūnams, po
nams Al. Baikoms iš Bostono, 
Juozui ir Vincui Jatkevičianis, 
Stelei ir Vincui Beniuškevi- 
ėiams, Juozui ir Julijai Sinke
vičiams bei daugybei Amerikoje 
gimusių, širdingiausias ačiū 
Jums visiems.

Nuliūdusi —
Krasinskų šeima

Worcester

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS^'

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

.. (Tel. 226-1344

Mažeikai Evans

MIRĖ ALBERT ANNIES
(V. Vokietijos žurnalo Nemuno Krašto leidėjas)

1979 m. rugpiūčio 8 dieną Vo-. kurio didžiausią turinio dalį už
kiėtijoje mirė prosovietinio ir ( pildo Vilniaus žurnalistaiA Tie- 
lietuvių kalba Vakarų Vokieti-, sa, žurnaliukas persispausdina F"
joje išeinančio žurnaliuko NĖ- kai kuriuos straipsnius iš išeivi

jos spaudos, padėdamas po jais 
autoriaus parašą. Skaitytojai, 
kurie nežino iš kur straipsniai 
paimti, turi pagalvoti, kad jie • 
yra autorių specialiai NEMUNO 
KRAŠTUI parašyti. Tokiu būdu, Į 
net toks antikomunistas Meldu- 
tis Laupinaitis, staiga tampa pro 
sovietinio žurnaliuko, “bendra
darbiu”.

Žurnaliuko rengėjai savo ra
šiniuose naudojasi gana rafinuo
tos taktikos: visų pirma jie iš
reiškia (nuduodo) didelį išeivi- 

. .jos reikalais susirūpinimą, o po
Antrojo Pasaulinio karo invali- riu stojo į vokiečių kariuomenę. Į to, parodę savo “objektyvumą”, 

• Karo metu jis narsiai kovėsi ry- j viską suniekina.
tų fronte ir įsigijo kapitono laips I

bert ANNIEŠS.
Jis buvo kilęs iš Klaipėdos 

krašto ūkininkų šeimos ir Klai
pėdos “Ryto” spaustuvėj moki
nosi raidžių rinkėjo amato. Nors 
ir lietuviškoj -spaustuvėj,'dirbda-1
mas; jis bendradarbių tarpe ne
pasižymėjo savo provokišku nu- 
s^st^tymu. Kai 1938-39 metais

Vokiečiams-Klaipėdos kraštą 
’ užėmus, Albert Annies metė 

spaustuvininko amatą ir savanoj

<Us, sirgo cukralige ir keturis 
karius buvo ištiktas širdies prie
puolio. Jis’ buvo ketvirtd1’laips- nį. Kovodama^ iki paskutinės 
nio vytis, buvo 116-o’sios vyčių karo dienos už narsų žygį 1945 
.tuopos pirmininku ir sekreto- m. balandžio mėn. Hitlerio buvo 
riumi lietuvių kalba. Prie Man- apdovanotas riterio kryžiumi 
eini kun. K. Vasco ir vargoni-. (Ritterkreuz). • 
ninko Vinco Burdulio kelis me
lus jis buvo choro pirmininku. Annies buvo tekstilės pramonės 
Iš amato jis buvo graviruoto- reklamos vedėju; o vėliau įsigijo 
jas, virš ___ _ _
Stamp Work dirbtuvėje, kur} Verlag)? Toje leidykloje jau ke- 
visą laiką buvo vedėjas, todėl tinti metai ir yra. leidžiamas mi- 
jo karstą aplankė tos dirbtuvės ! nėtasis NEMUNO KRAŠTAS, 
savininkas Roger Frost, prisius-J 
damas didelį gražių gėlių (ro
žių) vainiką.

PATS SKAITYK IR DAR KI- Į 
TUS PARAGINK SKAITYTI ! 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” '

Po karo, grįžęs iš nelaisvės,

~ ------------ ’’ 7 ~ “ ° ” I
š 30 metų išdirbo Frost knygų leidyklą' ■(Zimmermann

Keli aplink žurnaliuką susis
pietę klaipėdiškiai ir keli “pa
žangiųjų” pažiūrų vokiečiai 
(tarp jų net iš Rytų Vokietijos0 
“atsikūrė’’ 1919 m. Berlyne įs
teigtą Vokiečių — Lietuvių Drau 
giją. Po senos ir garbingos drau
gijos iškabos, jie, iš akup. Lietu
vos gautomis knygomis ir skaid
rėmis, propaguoja dabartinį Lie 
tuvos gyvenimą. .

(Bus daugiau)

Pancakes A La. Holiday Brunch

GET RELIEF 
FROM CONSTIWmOH 

WITHOUT 
SPASMS OR CRAMPS

STOOL SOFTENER'
Uw.«4v.r I--:.-!

P SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY DRMMr

Laidotuvių Direktoriai x

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

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

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

r*-
to.

BUTKUS - VASA1T1S
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill.

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

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LJTUAMCA AVĖ. Tel: lArd. 7-3401

i

Apdravata **rkr.v«tyw*«t 
g Ivalrfv aNtvmv.

ANTANAI VILIMAS
Tai. 374-1M2 arta J76-5W

A rtack-your-own pancakes holiday brunch buffet leaver 
you free to welcome friends. Pancake sandwiches — or Pan-Sam 
— are put together on the spot with cooked bulk sausage. Pre* 
pare stacks of pancakes from Log Cabin pancake and waffle 
mix; keep warm in a low oven until serving time. Team the 
MaandwicheaH with warm Jiffy Peach Sauce made with Loi 
Cabin syrup.

’L ‘ Pan-Sans
Buttermilk, tegular or Cooked bulk sausage

complete pancake and Jiffy Peach Sauce /
waffle mix

f Prepare batter as directed on pancake mix package fot 
desired number of servings. Bake on hot griddle, allowing about 
V4 cup bitter for each cake. To make pan-san, top ode pan* 
eake with eaufcšgė and cover with second pancake. Serve hot 
with Jiffy Peach Sauce.

Jiffy Ztarh Combine 1/2 cup pancake and waffle
cyrup and 3/4 cup diced drained canned peaches. Makes 1 cup.

biote: Recipe may be doubled.
Try thete other combinations and serve with pancake and 

waffle syrup:
Currant ot other tart jelly and cooked bulk sausage 
Blueberry pancakes with softened cream cheese 
Scrambled eggs and minced cooked bacon, chopped hare 

. ’ or frizzled dried beef
/ Devtai ham and scrambled eggs

Scrambled eggs, seasoned with curry powder, topped / 
with pineapple

Scrambled eggs, sprinkled with grated cheddar cheese 
Sliced Canadian bacon covered with warm canned 

crushed pineapple
Crushed fruit and prepared whipped topping
*’ < applesauce and toasted chopped P^cane *

į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
fe AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TUR<ME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TeL: OLympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1x38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, lit 974-4410

-

5354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911
SB

I
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žmogžudžius reikia tokiais ir vadinti
Winnipeg Tribune talpino Dauguma šių žmonių pepripa- 

vieną laišką, kuris rodo, kad vi- žino komunistų valdžios iki 
sa raudonoji Sovietų Rusijos 1923 metų, 
imperija yra išauginta, ją mai
tinant milijonų žmc'nių krauju. 
Atsiprašęs, kad negali pasirašy
ti, nes Sovietuose yra likusių 
dar gyvų jo giminės 
laiško autorius rašo:

žmonių,

■' Po Rusijos 1917 melų 
„ cijos, visas provincijas 

okupavo komunistinė 
valdžia. Dauguma

rcvoliu- 
Azijoje 
Rusijos 

gyventojų
ryžtingai priešinosi rusų okupa
cijai ir jų totalitariniam reži
mui.

*! 'Tadžikistano provincija sieno- 
jnįs rubežiuojasi su Afganista- 
hu if'tenai aš nuo 1940 m. tre
jus metus dirbau prie hydro- 

i^lpktros projekto statybos.- Ten 
lurėjau progų betarpiškai pasi
kalbėti su vienu buv. Raudono

sios armijos kareiviu, kuris su 
įmanimi drauge dirbo. Jis man 
papasakojo apie brutališką ir 
ahercenarišką taktiką, kokią ta 
armija vartojo civiliams gyven- 

Jtdjams nuraminti tuose toli
muose Painiro kalnų kaimuose.

j — Antanas Vaičekauskas, Lie 
įtuvos kariuomenės kūrėjas-sa- 
Įvanoris, dabar gyvenantis Fair
view Hgts, UI., mums prisiuntė 
bmerikiečią laikraščio iškarpą su 
zjnia apie lietuvių festivalį. Jis 
bus rugsėjo 28 d., o jį globoja 
■Savo patalpose Good Shepherd 
jiuteronų parapija Collinsvillė- 
je. Rytmetines pamaldas laikys 
kun. Jonas W. Josupairis, nuo 
11 ryto iki 6 vai. vak. bus duo
dami lietuviški patiekalai, pro
gramoje dalyvaus tautinių šo
kių grupė. Miesto ir apylinkės 
lietuviai prašomi dalyvauti. Dė
kui už svarbią informaciją ir 
iiž $5 auką.
i----Januarius Reivytis iš gar
sios Reivyčių giminės. Stayner, 
Ont, be raginimo pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujienų

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

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

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

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

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik.......
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or

ganika ei j a, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba,

SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

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

SLA — kuopi? vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų Teikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. . v

Galite kreiptis ir tiestai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N. Y. 10001

307 W. 30th
TH. (Ill) 543-mt-- ------ --- —--------------- ---------- ------- ------ >

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
5,727 s. Western Ave., Chicago, ID- 60643

Telef< 312 238-9787
• Nemokfiznii pttarnavlmM užrakant lėktuvą, tran kinin L*lvtj kelio 

olą (cruises), vieibučii; ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus fc-aštus 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame lųfar 
nacijas visais kelionių reikalais.

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

MARUA NORI

W«.t <9t> St, CMcace, HL 10129 • Tel. WA MTffI į
Dideli# pa*lrinJdm*> geroe rtifet įvairių prekių •

MAISTAS B EUROPOS BANDtLIŲ j

—V'

Maištininkai, vadinami “bas- 
makais”, kovojo prieš Raudoną
ją armiją per 16 metų. Pagaliau 
komunistų valdžia pašaukė Pir
majame Pasauliniame kare pa
garsėjusį kavalerijos generolą 
Semic’n Budennyj, kuris atvyko 
su eskadronais gerai ištreniruo
tų ir kardais ginkluotų raitų Do
no kazokų, kurie trylikoje kai
mų išskerdė visus žmones: jau
nus ir senus, vyrus, moteris ir 
vaikus;* .....

Rezultate rezistencija baigė
si, o likusieji ir nepatikimieji 
gyventojai buvo išvežti į Sibirą, 
kur išmirė nuo bado ir Šalčio.

Tas pat darosi dabar (oje pa
saulio dalyje. Kasdien skaitome 
apie nišų agresiją prieš nekal
tus civilius Afganistano gyven
tojus. Bet šį kartą yra kitaip. 
Vieloje generolo Buderinyj su jo 
šoblėmis ir arkliais, rusai dabar 
vartoja sunkiuosius ir techniš
kai destruktyvius ginklus žudy
ti beginklius žmones tuose toli
muose kaimuose... J. Pr.

— Cicero B ALF o 14-to sky
riaus metinis susirinkimas ir ru
deninio vajaus atidarymas įvyks 
spalio mėn., 5 d., sekmadienį, 
tuojau po sumos/ Šv. Antano 
parapijos salėje. Sumos metu, 
skyriaus mirusiųjų narių ir au- 

. kotojų prisiminimui, giedos ope- 
‘ ros solistė Margarita Momkienė, 

leidimą $15 auka. Ta proga tarp vargonais pritars muz. Antanas 
kita jis rašo: “Džiaugiuosi, kad Skridulis. Kviečiami skyriaus 
Naujienos pasitaisė ir dabar yra narįaj įr aukotojai gausiai daly- 
vienas iš geriausių lietuviškų 
laikraščių. Anksčiau retkarčiais ( 
ji ateidavo tik su straipsnių 
pavadinimais, o vietoj teksto tik 
rašalu aptaškyta... Tai ir skai-

I tyk tu, žmogau’’... Dėkui už laiš 
ką ir už auką.

— Vladas Armalis, Baltimore, 
Md., pratęsdamas prenumera
tą, parėmė Naujienų leidimą $101 i) Patvirtinta rugpiūčib 10 
auka. Dėkui Taip pat dėkui tos dieną labai pasisekusios geguži- 
valstijos tautiečiui už Naujienų nės — pikniko apyskaita;
ir jų platinimo vajaus palaiky- ’ 2) Priimta į East Chicagos pa- 
mą. Jis užsisakė Naujienas tree- rengimą kelionės apyskaita; 
daliui metų, bet pavardės prašė 
neskelbti. j Aidų”?

— Kario redakcija ir adminis- Brazdžionytės) 
tracija, taip pat Ramovėnų New (dešimt) religinės valandėlės

žumalb programų po 15 dol. kiekvieną. 
■Religinę valandėlę praveda kun.

kita jis rašo:

vauti pamaldose ir susirinkime.
r i 7 >

Yorko skyrius ’ ruošia
60 m. sukakties minėjimą rug
sėjo 20 d. Kultūros židinyje. D".. ^r- J- Prunskis.
Algirdas Budreckis skaitys pas-! 4) Didžiausias dabar valdy- 
kaitą, savo kūrybą skaitys raj’ bes rūpestis, tai ateinanti apy- 
šyt. Jonas Rūtenis, meninėje, linkės metinė vakarienė, kuri

■ Įvyks spalio mėn. 4 dieną Šau. 
__ I liti namuose. Programą sutiko 

atlikti jauna dainininkė panelė 
Tautvilaitė. - - . / • ':

programoje vokalinis ansamblis- 
Visuomenė kvieč.ma dalyvavi
mu paremti žurnalo leidimą.

— Dail. Ringailės Zotovienės 
meno kurinių paroda ruošiama 
spalio 4 ir 5 d. New Yorko Kul
tūros židinyje. Parodą globoja 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas.

R LB MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖS VEIKLA

Rugsėjo mėn. 12 dieną Mar- 
’ quette Parko apylinkės valdy
ba turėjo posėdį. Aptarė šiuos 
reikalus: .. į ■ f ', ■

3) Nutarta paremti “Lietuvos 
. radiju,' (ved. Kazytės 

apmokant 10

/ STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
______________ J

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

XSfll w. ink st, Chx*ro, m. <0«29. — TeL WA 1-2717

5) Lapkričio .22 dieną yra nu
matyta (salė jau išnnuomota) 
kultūrinė popietė. Valdyba ap
tarė kelis programos vedantus.

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ 
RINKTINĖS BANKETAS

Rugsėjo 13 <f. 7 vai .vak. me
no vadovas J. Petrauskas pra
dėjo banketą, - pakviesdamas į 
sceną prof. A. Jurgutį ir solistą 
V. Liorentą, V. Liorentas sudai
navo šias dainas: Aš žinau, ži-i 
nau, žaliojoj lankelėj, Padariau 
alutį, Ruduo (Šdpeno), Kam šė
rei žirgelį? (Kaėanausko), Du 
granadieriai (Šumano).

Dalyviai bu^o sužavėti gra- šiandien niekas nekal-:
ziomis ainomis ir palydėjo įa apje naftos kainų kėlimą.

| Irano naftos ministeris pata- 
} ria visiems pakelti naftos kai
nas. Kurį laiką atgal Chomeini 
tiek pakėlė kainas, kad daugelis 
atsisakė tokias kainas mokėti. 
Tuo tarpu Saudi Arabija ima 
tik $28 už naftos statinaitę ir | 

, ■ . - J nespėja visiems pagaminti rei-i
Raktinės pirmininkui V. Iš-Į kalingos naftos IrM0 naftos 

ganaieim, atsventusiams įimta-j „linisleris Reza Amini ina 
ilgiausių kitas valstybes sumažinti pro-

gausiomis katutėmis. f
Šaulys Juškevičius deklama-1 

vo porą jumoristinių eilėraščių.
Po to prasidėjo vaišės, šalti 

užkandžiai išdėstyti staluose. Po 
to šeimininkės su talkininkė
mis nešė kepsnius su priedais. 
Vėliau kavutė.

cfiėrij, sugiedota 
'metų”.

Muzikui Klovui ir dar ketu
riems asmenims grojant, prasi
dėjo šokiai. Mes išvykom 12 va
landą nakties, šokiai tebevyko. 
Dar prie kai kurių stalų svečia
vosi dalyviai. Salė, galima sa
kyti, perpildyta.. Baras irgi tu-| 
rėjo kostiumerių.

Banketas gražia programa ir ‘ 
dalyvių' skaičiumi sudarė gied
rią nuotaiką. Bilieto kaina $9. ’

KUN. ADOLFO STASIO 
IŠLEISTUVĖS

ALT valdyba . maloniai kvie
čia dalyvauti ilgamečio Ameri- 

■kos-Lietuvių Tarybos gen. sekr. 
Adolfo Stasio išleistuvių banke
to, kuris įvyks š/m/ spalio mėn. 
18 d. 7,30 vai. vak. Lietuvių Tau 
tiniuose Namuose; 6433 S. Ke- 
dzie Avė. Chicagoje- *

Bilietus į banketą malonėkite 
užsisakyti iš anksto kreipiantis į 
.ALT raštinę, 2606 w. 63 gtv. 
Chicago, Ill. 60629, tel. /3127 
778-6900, arba į K. Radvilą 
tel. /312/ 737.5436. Auka 12,50 
dol. asmeniui.

valdyba.
— Buvusiems Turkijos prem

jerams Suleyman Demirel ir 
Bulent Ecevit uždrausta kištis 
į politiką.

— Antradienį aukso uncij’a 
kainavo $668.

ATSIMINIMŲ

ROCKFORDO ŽINIOS
Po vasaros atostogų lietuvis- i 

kos pamaldos Rockforde prasi-! 
dės rugsėjo 21 dieną, sekmadie-< 
r.į 12 vai. Š. Š. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Pamaldas praves Tė J 
vai Jėzuitai iš Chicagos.

Rockfordiečiai, mūsų pareiga ’ 
pamaldose skaitlingai daly

vauti.
siose

» ♦ »

Lietuvių klubo metinis pik
nikas, įvykęs rugpiūčio 31 die
ną. praėjo linksmoje nuotaikoje. 
Linksmai piknikaujančius nu
teikė iš Chicagos atvykę šaulių 
jaunimo šokėjai, pašokdami ke
letą lietuviškų tautiškų šokių- 
Akordeonu grojo* Ą. Stelmokas.

* * *

Lietingam orui esant, tikėjo
mės gero grybų derliaus, bet 
ligi šiol buvo labai mažai. Tiki
mės gero derliaus vėlybųjų kel
mučių, kurie pasirodys spalio— 
lapkričio mėnesiais.

Rockįordietis

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ji ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. . -| 

*>ĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: 1
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, I1L TeL Virginia 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS g
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALD.YMAS JI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

’ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f j

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE T1

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233
NESIRENGIA KELTI

NAFTOS KAINŲ
VIENA, Austrija. — Naftos 

gaminančių valstybių atstovai 
susirinko aptarti tarptautinę pa-

dukciją bent 27 milijonais sta
tinaičių į dieną.

Nud Irano naftos gaminimo 
sumažinimo nukenčia ir palesti
niečiai. Juo mažiau statinių par- j 
duoda Iranas, tuo mažiau dole-1 
rių skiriama palestiniečių para-1 
mai. Sumažėjus Irano naftos 
pajamoms, krašto ūkis jaučia 
didele maisto ir daržovių stoka * v

ĮTARTAS KOKAINO

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidento Carterio rinkiminės 
kampanijos vedėjas Tim Kraft 
laikinai pasitraukė iš pareigu, 

• nenorėdamas pakenkti - rinkimų 
eigai. 39 metų T. Kraft yra Įta
riamas kokaino vartojimu. Tei
singumo departmental jam pra
nešė, kad FBI jau paskyrė spe
cialų kaltintoją. !

Tim Kraft gavo apmokamas 
atostogas, kad galėtų apmokėti 
bylinėjimosi išlaidas. Jis nenori 
įvelti į šį skandalą prez. Carteri 
ir tuo pakenkti jo perrinkimo 
kampanijai.

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

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Ave.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniy sklypai pa rd.

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPI
NĖSE parduodamas sklypas 
Lot 4, trečia duobė, 21-ajame 
bloke, trečioj sekcijoj. Kaina 
prieinama. Savininkas turi par
duoti. Rašyti:

Mrs. Julia Rastenis 
818 Hollins St.
Baltimore, MD 21201

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• 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.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 

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

^HTnbghborhoo&^k
REALTY GROUP

U.S.A? ' ’ LJT3

We’ll help you make the right move.

J El GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribų

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis j 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasirudšęs 
visiems mielai patarnauti.

SAPPHIRE SEA MOTEL 
Juno Beach, Florida 33-408 

Telefonas (305) 626-2444

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogų Viefot

DĖMESIO

Keliaujant į Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

WITH SUĖP-EZF 
YOU CAN RECT EASY.
Sleep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night s sleep. And 
isn't that all you want9 Use 
only as directed.

. Namai, Žemė — Pardavimai 
REAL ESTATE f OR SALI

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago, miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
x 4514 S. Talman Avė. 

Te!. 927-3559

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

Kreiptis: 

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7132 So. Kedzie Avenue

- Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue 

Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublie 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Av»į 
Chicago, HL 60632. Tel. YA 7'EN

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745© 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolic, Agent 
3208 >4 W. 95th SI 
Evarg. Park, III. 
40642, . 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629
* -- , , .... _ ' _

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Wednesday, September 17, 1980




