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kų pietų Azijos kraštuose.

laive-

— Chicagos merė Jane Byrne 
paskyrė advokatą Stanley Gar
ber miesto vyriausiu advokatu. 
Garber buvo jos patarėjas ko
voje su gaisrininkų streiku.

— Rugsėjo 20 d. Chicagoje 
bus taip vadinama “Tag Day’’ 
— rinkimas aukų NAACP orga
nizacijai, kuri rūpinasi juodųjų 
reikalais.

išrink- 
keliu, 
balsui

Washingtono valstijos gu
bernatorius Dixie Lee Bay 
pralaimėjo pirminius de
mokratų rinkimus guberna

toriaus pareigoms

REIKALAUJA ATIDUOTI AMBASADOJE 
ESANTĮ SOVIETU KARIŠKĮ
JAV ĮTEIKĖ SKUNDĄ JUNGTINIŲ TAUTŲ 

TREMTINIŲ KOMISIJOS PIRMININKUI
WASHINGTON, D.C. — Ka-. 

bule, Afganistane? sostinėje, B,. 
Karmalo vadovaujama policija 
antradienį apsupo JAV ambasa
dą ir pareikalavo atiduoti Afga
nistano vyriausybei Amerikos 
ambasadon užėjusį Sovietų ka-' 
rį, prašantį duoti jam tremtinio 
teises.

Valstybės departamento pa
reigūnas John H. Trattner ant
radienio vakare pareiškė spau
dos atstovams, kad JAV nesi
rengia atiduoti užėjusio kario 
rusų kariams ar Afganistano dą; 
bartinei vyriausybei, nes JAV 
rengiasi duoti užėjusiam Sovie
tų kariui tremtinio teises. JAV 
reikalauja, kad Afganistano vy
riausybė garantuotų Sovietų ka-

> no
rėtų išvengti karo, naikinančio 
žmoniją ir didelę josios turto 
dalį.

GUBERNATORIUS L. RAY 
PRALALMĖJO

OLYMPIA. — Washingtono 
valstijos gubernatorius Dixy j 
Lee Ray pirminiuose rinkimuo
se Demokratų partijos sąrašuo
se pralaimėjo valstijos senato
riui Jim McDermott. Jis lapkri
čio rinkimuose susitiks su John 
Spellman, respublikonų : kandi
datu į gubernatoriaus vietą, ku
ris lengvai laimėjo prieš du ki
tus savo partijos kandidatus.

Tai pirmas atsitikimas nuo 
1908 metų, kad vieno termine 
gubernatorius pralaimėtų pir
miniuose rinkimuose.

Massachusetts valstijoje libe
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TEHERANAS. — Prancūzų 
'iėpąudvs . agentūros, France- 
-Pfėsse žiniomis, antradienį pra
sidėję7 debatai Irano parlamente 
dėl 52 įkaitų tolimesnio likimo 
daugiausia pasireiškė retorika 
ir Amerikos kaltinimais. Parla- 
inento posėdžiuose dalyvavo 181, 
o kalbėjo 25 atstovai. Charak
teringiausios kalbos buvo šios: > - _

■“ Mula (ajatola) Sadegh Chal- 
chali, žinomas Kariančio teisėjo 
vąrdu, pareiškė, kad parlamen
tas turėtų nesvarstyti įkaiti] 
kiaušinio tol, kol JAV nesiliaus 
agitavusios . prieš Iraną;

* Du parlamentarai reikala
vo įkaitus laikyti šnipais ir teis
ti. Kaltieji turėtų būti nužudyti, 
o nekaltieji paleisti;

■ ■^ Vienas parlamentaras da
bartinę situaciją palygino su 
Vietnamu: JAV bombardavo 

'Šiaurės Vietnamą vesdamos tai
kos derybas, dabar jos kursto 
Iraką puldinėti Iraną. Jis siūlė, 
kad galutiną sprendimą darytų 
visi Irano‘žmonės referendumu.

Buvo ir daugiau retorinių 
kalbų, bet; balsavimas parėmė 
nuosaikiųjų, y pageidavimą : — 
sudaryti Įkaitų - reikalams ištirti 
specialų .kpmitętą, kuricf sąsta
tas bei įgaliojimai; dar nėra pa
skelbti.. iParĮamėntp, kalbėtojas 
Hashemi. Rafsanjani pareiškė, 
kad debatai parlamente tęsis 
ketvirtadienį. 'Komiteto posė
džiai nebus vieši, išvengimui re
torikos. Jis- duos parlamentui 
rėkomendacijas ir parlamentas 
padarys galutinas. išvadas bei 
sprendimą../',

^ 'POLICININKAS SUNKIAI
5 SUŽEISTAS

CHICAGO. — Policininkas 
James A. Reynolds, 42 metų am
žiaus, antradienio naktį buvo 
sunkiai sužeistas ir paguldytas 
į Mercy ligoninę su sulaužyto
mis kojomis ir galvos bei kūno 
sužeidimais.

A. Reynolds, tik išrašęs tra- 
fiko tikėtą, grįžo prie savo ma
šinos. Pro šalį važiavęs taksi 
šoferis' Robert Anderson polici
ninką užkliudė. Andersonas kal
tinamas vairuojant neblaiviame 
stovyje ir nesaugiai keičiant 
važiavimo linijas. •

JOHN ANDERSON PRIEŠ ABU 
PREZID. KANDIDATUS

DENVER, Colo.—-’ Nepriklau
somas kandidatas į prezidentus 
John Anderson abejoja prezi
dento Carterio sugebėjimu vesti 
užsienio' politiką. Pagal Ander
soną, prezidentas vieną dieną 
sako vienaip, o kitą dieną tą pa
tį dalyką pristato kitaip. Jis pri
minė prezidento Carterio pa
reiškimą įkaitų klausimu, kuris 
buvo priešingas Valstybės sek
retoriaus Muskie pareiškimui. 
Šitokiais pareiškimais negalime 
vesti užsienio politikes.

Andersono nuomone, prezi
dentas Carteris ir R. Ręaganas 
kaltina vienas kitą, bet neduoda 
konkrečių pasiūlymų, nepasisa- 
ko svarbiais valstybės, reikalais. 
Savo kalboje kaltino prez. Gar- 
terį; kad jis.atsisakė-'daLyx'auti 
debatuose, o. respublikonų kan
didatą Reaganą kaltino dėl jo 
blogos ekonominės programos, 
dėl Equal Rights ir dėl noro pa
naikinti 55 mylių greičio ribos.

Kalbėdamas Colorado univer
siteto/studentams, jis užtikrinOj 
kad 1980 'metaisčgąlime išrirtk^' 
nepriklausomą prezidentą. Pa
taikaudamas studentams Ander
son" pareiškė: Nereikia MX Mis
sile, kariuomenėn registracijos, 
bet reikia išvystyti -saulės ener
gijos šaltinį.', V .• i

— Sovietų radijas skelbia, 
kad Kazachstane jiems pavyko 
rasti didelius naftos šaltinius.

— Praeitą trečiadienį aukso' 
uncija kainavo $662.

Rugsėjo 18: Ričardą, Juoza
pas Rup., Mangailė, Alė, Dik- 
tūnė, Gėlutis, Pakalnis.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 6:38.
Oras vėsus, vakare lis. t - *

KABULE POLICIJA 1 JAV AMBASADA

— Izraelio policija areštavo 
dešimt Jordano upės vakarinio 
kranto'.palestiniečių ryšium su 
gegužės 2 d. užpuolimu automa
tais ir granatomis Hebron vie
tovėje. Tada buvo šeši žydai už
mušti ir 16 sužeista. Keturi iš 
tų palestiniečių kaltinami daly
vavimu užpuolime, o kiti — už 
jų slėpimą.

—Praeitą trečiadienį Turkijos 
karo policija paėmė kelių ka
syklų įstaigų dokumentus ir iš
sivedė bendrovėse dirbusius kai
riuosius.

KALENDORĖLIS

Diktatorius Castro pareiš
kė, kad jis imsis priemonių r 
sustabdyti JAV lėktuvų groL 

bimą, kurį vykdo pabė
gėliai kubiečiai.

— Londono apdraudos kom
panija pasiūlė 125,000 dolerių 
atlyginimo už informaciją, kū- į 
rids dėka bus surastas 45 kara-1 
tų Marlborough deimantas. Joj 
vertė 960,000 dolerių.

Senatorius Frank D. Savickas (dešinėj)? ir Cc'ok apskrities pirmininkas George Dunne 
(kairėj) rugsėjo 9 dieną Chicagoje, Medinah Temple salėje, susitiko su John P. Touhy, 
Illinois Demokratų partijos pirmininku;? ' (Fotografavo Al Vaitis)

VOKIETIS IŠRINKTAS JUNGTINIU 
TAUTU SESIJOS PIRMININKU

. -VOKIEČIAI DŽIAUGIASI, KAD JIE IR VĖL 
% j' - PRIIMTI Į PATIKIMŲJŲ TARPĄ

NEW YORK, N.Y. — Praeitą | jingą dešimtmetį. Vokietis 
antradienį, rugsėjo 16 d., Jung- "'L" 'y ’’ 
tinęs Tautos susirinko metinio 
posėdžio ir vienbalsiai išrinko 
Vokietijos ambasadorių Ruedi
ger von Wechmar šios Jungti- 
tinių Tautų asamblėjos sesijos 
pirmininko pareigoms. Amba
sadorius buvo laikraštininkas, 
turi barono titulą ir yra tarna
vęs Vokietijos kariuomenėje. 
Vokietis Wechmar buvo 
tas vienbalsiai plojimo 
nepasigirdus nė vienam 
prieš jo išrinkimą.

Vokiečiai džiaugiasi tokiu 
35-osios asamblėjos narių elge
siu, nes tai parodė, kad Jungti
nės Tautos vėl pasitiki vokiečiais 
atsakingiems darbams atlikti.

Paprastai tris mėnesius besi
tęsiančią sesiją pradėjo buvęs 
34-tos sesijos pirmininkas Sa
lim Ahmed Salim^ Tanzanijos 
ambasadorius. Jis džiaugėsi, 
kad nereikėjo balsų skaičiuoti, 
nes vokiečių ambasadorius iš
rinktas vienbalsiu pareiškimu. 
Tanzanijos atstovas pirminin
kavo Jungtinių Tautų visai re
guliariai 34-ajai sesijai, sušauk
tai sesijai dėl Afganistano sau
sio’ mėnesį ir specialiai ekono
minei sesijai, kuri neseniai bai
gėsi. Jis buvo įpareigotas pra
dėti sekančią sesiją ir padėti iš
rinkti sesijos pirmininką.

Vokiečiai prisipažino, kad jų 
atstovai tarėsi su kitų valstybių 
atstovais. Pirmininkauti dauge
lis norėtų, bet visiems iš karto 
pirmininkauti negalima. Buvo 
minimas ir Ispanijos atstovas 
Jaime de Pinics, bet jis postui 
nekandidatavo.

Jungtinių Tautų 35 asamblė
jos pirmininkas Ruediger von 
Wechmar, ]>eriindamas Jungti
nių Tautų asamblėjos vadovybę; 
pasakė trumpą kalbą, pabrėžda
mas, kad ši tarptautinės orga- 
nizacijo’s sesija įžengė į pavo-

FIDEL CASTRO PERSPĖJA 
LĖKTUVŲ GROBĖJUS

MIAMI (AP). — Fidel Castro 
perspėjo Kubos pabėgėlius, kad 
jie padarė “vienos krypties ke
lionę” vykdami * Į JAV. Dabai-, 
kurie bandys grįžti pagrobdami 
lėktuvus, bus smarkiai bau
džiami arba grąžinami atgal.

Valstybės sekretorius Edmund 
Muskie pasakė, jog malonu gir
dėti tokį Kubos vyriausybės 
sprendimą.

Kubos komunistų partijos laik
raštis Granina pirmame pusla
pyje rašo: ‘Atmatos (scum) 
apsigavo. Tūkstančiai gavo kar
čią pamoką JAV rojuje ir dabar 
nori grįžti atgal”. Atmatomis 
buvo pavadinti tada, kada jie 
apleido tėvų šalį, atmatomis va
diname ir dabar, kada jie nori' 
grįžti atgal, tęsia laikraštis.

Nežiūrint visų nesusipratimų 
JAV-se, nežiūrint pakarščių sar
gybos laivų blokados, vidutiniai 
po 100 pabėgėlių kasdien at
vyksta įvairiais mažais 
liais.

NUTEISĖ MIRTI
SEOUL. — Pietų Korėjos ka

rinis tribunolas nekreipė dėme
sio į JAV ir Japonijos prašymą, 
nuteisė disidentų vadą Kini 
Dae Yung mirties bausme už 
bandymą nuversti valdžią.

Kiti 23 jo talkininkai nuteisti 
kalėjimo bausmėmis nuo 3 iki 
20 metų. Sprendimas bus auto
matiškai perduotas aukščiausia
jam teismui. Naujai išrinktas 
prezidentas Chun Doo Hwan 
gali jo pasigailėti, pakeisti mir
ties sprendimą.

R. REAGANO PROGRAMA
WASHINGTON, D.C. — Bu- 

zęs Kalifornijos gubernatorius 
Ronald Reagan savo rinkimų į 
Baltuosius Rūmus kampanijoje 
žada laike pirmųjų savo prezi
dentavimo 100 dienų atlikti 
šiuos dalykus: 5

~ Išleisti administracinį įsa
kymą sustabdyti visų federali- 
nių tarnautojų samdymą;

Pasiųsti Kongresui įstaty
mo projektą laike trejų metų 
sumažinti 30% mokesčius pri
vatiems asmenims ir panaikinti 
nekilnojamo turto federalinius 
mokesčius;

* Pradėti bombonešių statybą 
— atnaujinti B-l arba naujes
nio lėktuvo;

• Atleisti varžtus neutrone 
sviediniams Europoje;
- Papildyti 1981 m. gynybos 

biudžetą;
~ Planuoti išskirstymui bei re

formai Energijos ir švietimo 
•departamentų;

~ Paruošti įstatymo projektą 
perleisti visas federalines pašal
pos programas valstijoms.

SUDARYS NAUJĄ MINTS- 
TERIŲ KABINETĄ

ANKARA.— Turkijos vyriau
sybės galva, gen. Kenan Evren 
pranešė, kad greit bus sudarys 
tas ministerių kabinetas. Kabi
netas vis tiek bus penkių gene
rolų prižiūrimas. •

Po perversmo turkų 450 na
rių parlamentas paleistas ir 
krašto konstitucija suspenduota.

— Salvadoro sostinėje dvi ki
niečių gamybos antitankinės 
raketos buvo nukreiptos prieš 
JAV ambasadą. Prakirsta sky
lė sienoje, padaryta daug nuos
tolių, bet nėra sužeistų žmonių, 
pranešė ambasados kalbėtojas. 
Užpuolimu kaltinami kairieji 
teroristai.

Dixie Lee R»V

ralas Barney Frank, kurį reko-'riui teisę saugiai išvykti iš* Af- 
mendavo senatorius E. Kennedy ganistano.
ir kun. kongr. R. Drinan, laimė
jo pirminiuose rinkimuose prieš j 
konservatyvų kandidatą Arthur 
Clark. Kardinolas Medeiros pa
rašė laišką, kuriame jis priminė 
katalikams, kad bažnyčia yra 
priešinga abortams ir prašė ka 
alikus balsuoti, kad apsaugoti 
gimusius ir negimusius .vaikus 
>is Jaiškaš buvo perskaitytas 
110 katalikų bažnyčių. Mato 
mai, katalikai paklausė šio^pra 
šymo?.

'David S. Newsom, Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas, besi
kalbėdamas su Sovietų ambasa
doriumi Anatolijų Dobryninu, 
prašė daryti Įtakos į Sovietų vy
riausybę, kad ji panaudotų savo 
galią sudaryti sąlygas Amerikos 
ambasadoj esančiam Sovietų 
kariui saugiai išvažiuoti iš Af
ganistano ir atvykti Amerikon. 
JAV yra pasiryžusi duoti jam 
tremtinio teises. Trečiadienio 
rytą Sovietų valdžios pozicija 
šiuo reikalu dar nepranešta, 
bet Sovietų valdžia nenorėjų, 
kad tai taptų įpročiu Soviėtų 
kariams ieškoti tremtinių teisių 
Amerikos ambasadose.

Tuo tarpu pačiame Kabule 
Sovietų ambasada pareikalavo 
Amerikos ambasadą Kabule ati
duoti Sovietų karį Sovietų karo 
vadovybei. Babrako Karmalo 
vadovaujama komunistinė vy
riausybė taip pat pareikalavo 

I atiduoti jiems Sovietų karį. .
Dabartinė ambasados parei

gūnų ir tarnautojų padėtis yla 
gana įtempta. JAV iki šio mėlo 
nepripažįsta B. Karmalo su<Įa- 
rytos vyriausybės. JAV tvirtini, 
kad pats Babrakas Karmalas ir 
jo vyriausybė buvo primesta 
Afganistanan įsiveržusių rusų

CLEAVER REMIA RESPUB
LIKONŲ SĄRAŠĄ

} CUPERTINO, Calif. — Eld
ridge Cleaver, buvęs radikalių 
Juodųjų Panterų grupės vadas 
antradienį pasakė, kad jis re 
mia Reagan-Bush kandidatūrą 
į prezidentus.

Cleaver pasakė, kad jis 1976 
metais rėmė Jimmy Carter, bet 
tie ketveri metai parodė, kad 
nepamatuotai buvo perdaug iš Į 
jo tikėtasi. Jis, Carteris, nusi
suko nuo juodųjų žmonių ir pa
sidarė juokų objektu su užsie
nio politika.

Cleaver dabar dirba bibliote 
koje ir lanko’ Foothill Junioi

Į College.
. jai v (-1 ouoiu k ciOM.

.. . _ , . , j i karė jėgų. Amerikos ambasadb-— Premjeras Suzuki padeda I . ,, , . , . , .j. . .. . ,rius Kabule buvo suimtas, is-Japomios pirkliams ieškoti nn- , . .. . , , r, . . . .. , vežtas tardvti ir nužudytas.
Amerikos karinis atstovas taip 
pat negalėjo eiti savo pareigų ir 
buvo priverstas išvažiuoti. Da
bartiniu metu Amerikos amba
sadoje yra 14 pareigūnų ir tar
nautojų. Jų padėtis pavojin
ga ir neaiški. Gausi Karmalo vy
riausybės policija bet kada gaili 
įsiveržti į ambasadą, pasiimti 
Sovietų karį ir suimti visus JAV 
pareigūnus bei tarnautojus.

Valstybės departamentas krei
pėsi į Juntginių Tautų tremti
nių komisionierių, prašydamas 
padėti amerikiečiams saugiai iš
vežti į Amerikos ambasadą už
ėjusį Sovietų karį, nes JAV da
vė jam tremtinio teises.



PASKUTINIS VINCO KRĖVĖS KŪRINYSS8
Jeigu neskaityti rašytojo Vinco Krėvės — Micke
vičiaus liudijimo Kersteno komitetui, rašytojas 
Vincas Krėvė niekd nerašė apie paskutinę save 
kelionę j Maskvą, pokalbius su Molotovu ir kitan 
Sovietų pareigūnais apie rusų užsimojimus pa 
vergti Lietuvą. Pasirašyto dokumento nepaliko 
b?t savo nuotaikas išdėstė “Pagundoje”. Ka^ 
Krėvę pažino ir girdėjo pasakotus išgyvenimus 
gali atpažinti sovietinės Rusijos pareigūnus 
Ir.ė jus 40 metų nuo prievartinių pokalbių, verts 
ska’tytojams jucs prisiminti. N. Redakcija

Vincas Krėvė-Mickevičius

1
Paskutiniais metais pagarsė

jęs prancūzų žurnalistas Vikto
ras Lemain gimė ir augo Pet
rapilyje. Jo tėvas buvo t.kras 
pranzūzas, jaunas atvykęs į Ru
siją duonos ieškoti. Nesvarbu, 
kurio buvo išsilavinimo; užteko, 
kad buvo svetimšalis, tikras 
prancūzas ir turėjo Prancūzijos 
atstovybės paramą, todėl be di
desnių pastangų gavo vienoje 
Petrap lio gimnazijoje prancūzų 
kalbos mokytojo vietą.

Pasijuto, kad gyvenimas jau 
sutvarkytas pastoviai, už darbą

rusaitę, pasiturinčio pirklio duk
terį, gavo gerą kraitį pinigais ir. 
be to, nedidelį gražų jaukų na
muką aristokratiškame Petra
pilio priemiestyje.

Ten Viktoras gimė ir . augo. 
Namie visi kalbėjo tik rusiškai, 
nes motina prancūziškai nemo
kėjo; bet tėvas rūpinosi, kad sū
nus nepamirštų, kas jis esąs. 
Nors Viktoras, būdamas moky
tojo sūnus, galėjo nemokamai 
lankyti valdžios gimnaziją, ta
čiau tėvas jį atidavė į privačią, 
kurioje reikėjo brangiai mokėti, 
bet ten visi dalykai buvo dėsto-

gauna tokį atlyginimą, jog ra-? 
iriai gali pagalvoti apie šeimos 
židinio sukūrimą.

Ėmė žvalgytis rimtai ir ra
miai į busimosios gyvenimo drau 
gės kandidates. Ne tiek jam bu
vo svarbu, kad busimoji žmona 
pasižymėtų grožiu, išsilavinimu 
ir tikrai patiktų, kiek tai, kad 
turėtų gerą kraitį.

Likimas jo neapypylė — vedė

ka nuolat didinti ž Savo uždar
bio santaupas “juodai dienai".

Atrodė, kad ir Viktoro gyve 
nimas turės praslinkti ramiai, 
be netikėtų sukrėtimtĮ ,tarp są
siuviniu ir vadovėlių; bet pasi
rodė, kad likimas lėmė jam vi
sai kitą gyvenimo vagą. Mirė 
tėvas, pusmečiui praslinkus ir 
motina. Namai liko be priežiū
ros. Nebuvo jau nei tos švaros, 
nei tos tvarkos, į kurią buvo 
įpratęs nuo mažų dienų. Nutarė, 
kad turi vesti, tik atidėjo iki
pasibaigs gedulo dienos.

Prasidėjo, kaip jam atrodė, 
visai netikėtai Pirmasis Pasau
linis karas. Jį, kaip ir rusų in
teligentijos daugumą, buvo pa
kavusi patriotinė karštligė, ir 
Viktoras Lemain staiga pasiju
ko esąs rusa* ir dargi patriotas. 
Bet, neats žvelgdamas į šiuos 
jausmus, pamažėl, ne iš karto, 
išėmė iš banko visas santaupas 
ir pakeitė auksu arba svetima 
valiuta.

Įvyko revoliucija — “didžioji, 
nekruvinoji”, kaip ją džiūgau
dami vadino pradžioje rusų in
teligentai. Džiūgaudavo ir po
nas Lemain, dalyvaudavo be
veik visuose mitinguose, eiseno
se, įvairiose organizacijose, ku
riose sakydavo karstas prakal
bas, ir net pateko į socialistų re
voliucionierių centro komiteto 
narius, nors anksčiau, studenta
vimo metu, priklausė slaptoms 
socialdemokratų kuopelėms ir? 
socialistus revoliucionierius lai
kė nusikaltėliais, teroristais.

Greitu laiku viskas pasikeitė. 
Prasidėjo tų pačių inteligentų 
uersekiojimas, kai valdžia pate
ko į komunistų rankas. Vikto
ras Lemain neteko vietos. Na
mai. kurtuos paveldėjo, buvo 
jo atimti, ir patsai iškraustytas 
iš buto, kaib “buržujus ir darbo 
žmonių priešas’’. Nieko neleido 
jam pasiimti, kas buvo bute, ns

mi prancūzų kalba. ’ ___
Įstojęs į. universitetą, tėvo pa-j kaip stovi, 

tariamas, pasirinko -romanisti- 
kos skyrių. Baigęs jį. ir gavęs 
diplomą, įsitaisė kaip tėvas, tik 
kitoje valdžios gimnazijoje Pet
rapilyje, prancūzų kalbos moky
toj u-

Gyveno pas tėvą ir

Motens

r

James McNeil Whistler

Mn

jVŽĖN’AŠ

ANŲ LAIKU GIMNAZISTIŠKA MEILĖ
stovėjo žavūs balete su melsvo 

' zurze suknele judesiai, kurie 
derinosi su jos švelnumu ir aki
mis. Bet Valentas yra burmistro 
sūnus, jam net ir mokytojai 
švelnesni, gi man, galvojo Va
karis, kovoti už ją yra daug sun
kiau, nes populiarumas Valento 
pusėje. Tiesa, Treigys yra jos 

. j parbėgtas bernužėlis; bent ji 
’ Į taip sakė. Treigys buvo geros 

apie Onutę nuomonės, bet, atro

(Tęsinys)
Taip besvajodamas Vakaris ty 

į liai įslinko į savo gyvenamą na- 
■ mėlį, užsidegė šviesą ir su dide- 
I liu ryžtu dar porą valandų pa- 
Į simokė pamokas ir gerokai vė

liau, kaip visada, atidirbus su
gaištą laiką, nuėjo gulti.

Gimnazijos Vakarai žiūrint 
atgal ir lyginant su matytų kraš 
tų, ypač Amerikos daugiau ar 
mažiau su to pačio lygio moky
klomis, Lietuvos gimnazija bu
vo ne tik mokslo bet ir auklėji
mo institucija. Buvo žiūrima,! 
kad mokinys visada tvarkingai, 

j švariai būtų apsirengęs, manda- 
i gus, moralus, gerbiąs žmogų ir 
humaniškas, bei tikslus. Paly
ginimui prisimenu vieną vaizdą 
šiame krašte, kada važiavau au

tobuse, kuris buvo daugumoje . x . .
pripildytas mokinių, kurie šūka- ^°,ir° 
ve, mėtė popergaliniais į mo-} - -
kytoją ir be jokios tvarkos, pra-!ris buv0 patenkintas gražia va

karo programa, be didesnio uz-dedant siauromis kelnėmis ir 
baigiant išlindusiais marškiniais, 
tai stovinėjo, tai slankiojo. Pa
galiau, vienas iš keleivių, nete-

1 kęs kantrybės, su narsiausiu pa-

dė, suktis prie jos, bent tuo lai
ku, negalvojo. Visdėlto, nors ir 
nedrąsiai, Vakaris vieną valsą — 
“Ant bangų” sušoko su Onute. 
Taip vakaras ir pasibaigė ir pa
lydėti Onutės nei vienam nete
ko, nes ji sakėsi einanti namo 
su savo drauge Grožile. Tai bu
vo žiemos naktis, sniegas girgž
dėjo, žvaigždės giedrumoje mir-

kai kur šunys sulodavo. Vaka-

teko išeiti . iš nuosavu namų,
. _ ... .*< AT . į! '

Gyvenimas pasidarė nepaken
čiamas. Nuolatinės dienomis ir 
naktimis kratos, suėmimai, te
roras apiplėšimai gatvėse net 
dienos ‘ metu, susišaudymai — 
buvo kasdienis apsireiškimas.

Gyveno pas tėvą ir gyveno Į Teko drebėti ne tik dėl turto 
kukliai, kaip moka gyventi tik : ir laisvės, bet dėl gyvybės- Visi 
prancūzai, kurie stengiasi ir mo bėgdavo iš Petrapilio, kur kas*

DU YPATINGI SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ AMERIKOJE VAJAI

SPECIALUS VAJUS
SLA narių pageidavimu, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pra

tęsia dabartini Specialų vajų naujiems nariams įrašyti. Vajus ietie-,jo
domas ne tiktai naujų narni verbuoti, bet ir sudaryti progų Cianiic.m 
nariams iki 70 metų amžiaus savo apdraudas padidinti, šio Vajaus metu 
Įsirašantieji Į reguliarias apdraudas (V-l, V-*2, VAI ir V-X) gauna net 

nuolaidą nuo pirmų metų metinių mokesčių. Šio vajaus niJu na i i 
ir nauji aplikantai gali Susivienijime apsidrausti iki $5,006 netikrinę 
s\ e.katos.

YPAT.NGAS JAUNIMO VAJUS
Didžiausia ir seniausia jaunimo orgahizacija yra Susivienijimas 

Lietuvių Amerikoje. Juk ketvirtadalis narių yra jaunosios kartos! Taip 
pat reikia atsiminti, kad Susivienijimą sukūrė jauni aušrininkai. Per savo 
ilgą ir garbingą istoriją Susivienijimas buvo toji visuomeninių ir kul
tūrinių reikalų mokykla, kuri iš jaunų veikėjų paruešė patyrusius vi
suomenininkus.

Susivienijimas visuomet ėjo iš vieno su kitomis jaunimo org ni- 
zacijcmis, joms suteikdamas finansinę bei kitokią paramą. Žavėda nas s 
jaunų lietuvių veikla, kuri reiškiasi per tautinius šokius, dainų šventes, 
jaunimo organizacijų sąskrydžius ir stovyklas, Susivienijimas rimtai 
susirūpino lietuviškam Jaunimui sukurti tvirtą finansinį pigrrilą, be 
kurio joks ateities veikimas nebus įmanomas.

Vykdant SLA šėmio. nutarimus, ir pasiteiravus pas aktuams, 
Susivienijimas skelbia ypatingą JAUNIMO VAJŲ.

Jaunimo Vajaus šokis yra: “Investuokime penkiolika dolerių a'cl- 
čiai, apdrauskime jaunuolį už $5,000!” Taip, Sus; ,k nijiinis I.ituv’i 
Amerikoje yra pajėgūs pasiūlyti lietuviškam jaunimui nuo gimimo <1 > 
nos iki 25 metų amžiaus terminuotos apdraujLs polisą už uk *15 
į metus. Be didelių formalumų Susivienijimas savo narių vaikus, vai 
ka.iLs be. kitus Leluviu kilmės jaunuolius priims į narius su •<> 0:J.» 
a id.auda.

JAUNIMO VAJUS oficialiai prasidėjo 1930 m. rugsėjo 1 dieną.

1) 1 smu kesnių informacijų prašome kreiptis 0as kuopų finansų 
sekretorius arba į SLA Centrą šiuo kdrcsir

i ALLIANCE OyrAMERICA
307 West 30th Street 
New York, NY 10101 

Telefonas (212) 563-2210

galėdavo, nors visur nebuvo nei 
ramiau, nei saugiau...

Prisiminė tada Viktoras Le-, 
main, kad jis esąs prancūzas, ir 
nutarė grįžti “namo”, į Prancū
ziją. Bet nebuvo tai lengva. Su 
dideliu vargu, pavojais ir dar 
didesnėmis išlaidomis pasisekė 
jam pfasšškverbti į Siioinija. isį u- T- ,i_i i - ’ .i" • - - 1 Ponas Lemain paklausė pata-kur lengvąi pateko į Prancuzi- 
ją, karui jau pasibaigus.

>■

simojimo skendo romantikoje. 
O, rodos, romantizmas ir me- 
lanholija į jo kraują iš pat įvai
kystės yra įaugę.

Aušo sekmadienis. Kažkas 
.; atseit, atliekantis pagarbos mdS-j draskė *rdį. Bet tuoj pat prisi- 

tinti paveda vienam tokiu nuola* tas). Tas mokinys tuojau nuri- min® s^v0 tėveho žodžius, kad 
todėl visi mo, pritūpė ir suprato, kad toks norint M nors pasiekti, reikia 

ir apysakos, paspaudimas rankos iki skaus- dauS ko atsižadėti ir dirbti, mo- 
-lmo yra mandagus nubaudimas ’,kytis'.^ėl ?r derėsi knygos, 

sada atsiduria redakcijos krep-1 neklaužados. Tad apie gimnazis- , . ,.
šyje, kaip nevertingi. i tišką meilę tenk kalbėti prie pa- M vakar4 buvo ir daugiau, be-
' - - < ]ygintų auklėjimo lygių ne taip, į 5°_^PJr_^’P

kaip vyksta šiandien.
ul .. - , Viena iš tokiu progų susitiktiistisas dvi savaites, nes darbas! o„ a+1;v+i

programą, būdavo rengiami gim 
nazijos vakarai, nes kitos die
nos buvo užimtos mokykloje pa
mokomis arba jų paruošimu. Vi- 

į sada vakarai būdavo pedagogi
nio pobūdžio, ne vien tik šokiai, 
bet ir, ar tai vaidinimas, ar 
choro koncertas, ar klasinis ba
letas ir tt. Šį kartą buvo baleto... .., .... , . . J tis artėjantiemschoro įvairi programa, kurioje j . . .

Redaktorius dažniausiai naujo-1 sišveikino (pas amerikiečius 
kų rašinius paskaityti ir iver-! afcoif oiK.t.nK. —t

tinių bendradarbių, todėl visi 
pasalinių straipsniai ir
kad ir talentingai parašyti, vi-

Į tišką meilę tenk kalbėti prie pa

rimo Ir atsisėdo rašyti- ‘ Dirbo
, ionacis ųvi savaites, nes uai uas > -.--a ____ +ti,«Apsigyveno Parpiuje, liūtą-' n^rasfis ir nesisekė. Pa- Į

T : gafiau visas kliūtis nugalėjo ir
sfdarryti ir tik tada rūpintis su- pats nunešė į antraeilio laikraš- 
rasti atitinkamą darbą. Atšive-! tuko redakciją. Ten irgi sutiko: 
žė lėšų aūksu ir svetimomis va- RŲ-utiš; jarri trukdė pasimatyti j 
liutomis, daugiausia doleriais ir redaktorium. Bet ir šias kliū- 
sterlingais, tiek, jog.manė, kad tis nugalėjo, ir pagaliau pats re- 
jU užteks trejetui ketvertui me-t daktorius jį priėmė. Įteikęs 
tų be skurdo pragyventi. Bet straipsnį, vaizdžiai atpasakojo. 
atoilsis Paryžiuje -tiek parei-J visus savo nuotykius, z patirtus 1 

kalavo pinigo, kad po pusės me-į Rusijoje, savo vargus, kol pa-Į 
tų beveik pas jį nieko nebeliko, siekė Prancūziją, nupiešė be iš- j

Teko ieškoti darbo anksčiau, ■ eities padėtį, kurioje atsidūrė 
negu tikėjosi,-ir tuomet paaiškė Paryžiuje, 
’’o, kad jį surasti sunkiau, negu ■ 
manė. Rusų universiteto baigi-Į Prancūzai tada labai domėjo
me doplomas.čia nieko nereiškė;; s’ ^u0’ k^s vX.ks^a Rusijoje. Tie- 
gauti, kaip tikėjosi, mokytojo ■ sa> jūOs ne tiek domino rusų re- 
vieną nepasisekė, ieškoti fizinio' v°liycij.a,/kiek klausimas, ar ne
darbo — tokia mintis net nekilo Pražas jų santaupos, Įdėtos į 
jo sąmonėje... ! Paskolų Rusijai lakštus.

Kažkas iš pažįstamų davė jam • Redaktorius, kantriai išklau- 
gerą pa tarimą parašyti straips-!s^s j° Pasipasakojimus, perme
tu apie tai. khs šiandien dedasi,^ ak,m’ straipsnį ir pažadėjo 
Rusijoje. Tik.savo straipsnį ne-: išspausdinti. Be to, dar pasiūlė 
siųsti paštu, bet pasistengti bū-. nuolatinį redakcijoje korekto- 
tinai pasimatyti su redaktorium.] riaus darbą.
Apie kiekvieną redakciją yra j pOnas Lemain be galo apsi- 
susiSpiętusių žmonių, nuolatinių •' džiaugė pasiūlymu, ir tuojau su- 
bendradarbių, kurie gyvena iš, tiko, net nepasidomėjęs, kokį 
rašiniu, dedamų laikraščio skfl- ■ gpUS už darbą atlygnimą. Pasi- 
tyse. Naujų, ypač iš šalies, ben- * jut0 tokis laimingas, kaip nie- 
dradarbių jie labai nemėgsta. kuomet dar nėra buvęs.

į Dirbdamas redakcijoje, pamė 
’ gino ir toliau rašinėti — pirmiau 
Į trumpus, vėliau ilgesnius straips.

nelius ir net apysakėles iš ru
sti gyvenimo. Redakcija mielai 
jo Šiuos rašinius spausdindavo, 
net mokėdavo nedidelį honora
rą. T.’esą, dažnai tekdavo taisy
ti, ką buvo parašęs, kad “atitik
tų skaitytojų skonį”, kaip to
kiais atvejais kartodavo redak-

] torius.
! Koks buvo “skaitytojų skonis”, 
I Ts nežinojo, bet tikėjo, kjd jį 
i žino redaktorius, i j
! Kai tų apysakėl ų susirinko 
didesnis kiekis, išleido jas ats-

; kiru rinkinėliu, kuris, reikia pa- 
• sakyti, pasisekimo nesusilaukė.
ir turėjo iš knygynų lentynų nu
keliauti į senų knygų pardavi
nėtojų krautuvėles.

(Bus daugiau)

Onutė ir Grožilė šoko balete. 
Vakaris visur ją sekė akimis ir 
sitikino, kad jo svajonė yra 
Onutė. Bet po programos, pra
sidėjus šokiams, su Onute pir
mas išėjo šokti Valentas. Kaip 
Vakaris pasakojo, kad jam visa
da atrodydavo jo konkurentai 
pranašesni už jį. _____ ____
vo agresyvus ir nekovojo dėl 
dulcinėjų, bet vis tiek galvojo 
nors vieną šokį sušokti su Onu
te. Vasariui atrodė Onutė pa
čiame gražume. Jo vaizduotėje

buvo ištikimiausias draugas. To- .

dienes ir artėjo pavasaris.
Onutė buvo pląčiūš*sielos žmo 

gus, ji įskąįtė^Vakario ilgesį, bet 
visa jtaFbuvo tik gimnazistiška.

EINAM Į
širdis nujautė;?!^; u.nė už 

kalnų pavasaris, bet dar. mielo 
gandro nesimatė, riors saulelė 
atkopdama rodė noro budinti, 
anot Donelaičio, svietą. Koks 
ilgesys pavasariui ir koks rūpes- 

išleidžiamie- 
siems egziminams.

Ir vėl šiek tiek planuotas atsi
tiktinumas. Vakaris eina su Onu 
te į kiną —“Ingei šešiolika me
tų”. Šis filmas gimnazistams ne
buvo leidžiamas žiūrėti. Tad, 
tokio amžiaus jaunuoliams atsi
randa didžiausias noras ir ido-

i i Vakaris nebu-1 mumas tai> kas uždraus
ta. Atsisėdom arčiau scends, kur, 
ir atėjus mokytojui, galima lik
ti nepastebėtu- Filmą; šių dienų 
akimis žiūrint, būtų kilni, kur

(Nukelta į trečią puslapį)

Senyva mergelė, pagerbus Gustaitį 
Ir niksą padarius kūrybai Barono, 
Išdrįso priminti satyros... artraitį, 
Profano sukurtą Artyčios pašonėj.

22

ENERGY 
WISE

Organize car pools to 
sava gasoline.
Don't be a Bom Loser!

k

They call it
“The Overnight Wonder 

for constipation. -
-Are you uncomfortable udth your laxative? Then meet 

the Itttk white pill they c>0 ‘The Ovem*I|hi Wonder? Jast 
ohe W bedtime wrtly stimulates ydur gystetn’s 
own natural rhythm. Overnight. So in The morning, you’re 
back oa the bright side. Comfortably! If s 
a goodfeeitog.

What h ’ The Overnight Wonder’*? 
Ei-Lax* PHU. That’s right— pilis From 
EiXax. Look for the white box.

LXse only as dirreted

Išlindus iš liūno, kaip kipšas, bobutė . 
Nebijo nei velnio kūrybos pasauly. 
Malonu su tokia narsuole pabūti, 
Tik gaila, kad viskas... nemokšos apgaulė.

Naujienos, Chicago 8, 111., 1 hursday, September 18, 1980

KMX10 rv MOTOM
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JUOZAS ŠARAPNICKAS

VERTA TIESA SAKYTIv
j . :■ i (Tęsima) | nesipriešino vadovauti Ylakius

užimant, bet visa bėda — jis ne
turėjo ginklo. Tuojau ištraukiau 
iš kišenės savo pistoletą ir ant 
rankovės raištį, kad, susidūrus 
su vekieičais, jie nepaskaitytų 
rusų partizanu. Reikalas buvo 
sutvarkytas birželio 22 d. prieš 
12 vai. dienos.

Tai va, K. Strikaiti, m:s ne
buvome pupų pėdai ir bailiai. 
Neatsižvelgiant į dic'Vhus pa

i j . i ; . (Tęsinys)
į. Ylakių partizanai, iš anksto 
buvę gerai susiorganizavę ir 
grupių viršininkai buvo tinka-
iriai susipažinę su gautomis in- 
formacijomis iš pulk. K. škir- 
P3S’ gyv. Vokietijoje, kas daryti 
prasidėjus vokiečių-rusų karui. 
Po-trumpo partizanų pasitarimo 
Vįi išskubėjome uždavinių vyk
dyti. Buvo gerai, kad vienas 
partizanas buvo iš Ylakių mies
telio?.
; JCazys Venskus buvo Antano 
K^pstavičiaus paskirtas Ylakių 
pąrtizaaų vadu (jis ;žuvo didvy- 
rib įpirtimi kovodamas prieš 
Liętuvos okupantą, antru kariu 
Sovietams, okupavus Lietuvą). 
Kadangi aš buvaii K. Venckaus 
pavaduotojas,; tuojau su dvira
čiu išvykau į jo slaptavietę (sa
vo ūkyje vengė nakvoti). Ten 
nuvykęs sužinojau, kad tą naktį 
į slėptuvėlę nebuvo atvykęs. Įsi
drąsinęs nuvykau ir į jo ūkį. Ir 
ten neradau-;Pradėjo-kilti viso
kios mintys — gal pakliuvo į 
NKVD spąstus? t •

Reikia, veikti, nes grupių vir
šininkams įsakyta jau 10 vai. 
mėginti užimti. Ylakių miestelį. 
Dviračiu važiuoju pas kapitoną 
B. -Petrauską pagalbos prašyti. 
Įvažiuoju į ūkį. šunys loja, bet 
nei . vieno žmogaus nesimato. 
Namo durys atidaros. Įėjau į vi
dui ir garsokai pasiskelbiau kas 
esu. Kadangi didelis gyvenamas 
namas, tai sunku girdėti, kad ir 
balsiai sakant. Einu dar kartą 
aplink namą ir pagaliau pasiro
dė į kpt. Pr. Petrauskas geroje 
nuotaikoje. Pranešė, kad vienas 
teesąs namuose, nes kiti išva
žiavę į pamaldas. Tuojau pra
nešiau kokiu, reikalų atvykau. 
Kapitonas P. Petrauskas, kad 
karas - jau prasidėjo, girdėjo iš 
radijo pranešimo. Bet, kad par
tizanai yra susiorgariizavę jau 
veikti, tai nežinojo. To Ilgesnės 
^formacijos apie partizanų 
veiklą ir? kad ? tas paskatinimas 
veikti yra iš pulk. K. Škirpos,

vojus, pasilikę savo’ krašte orga- 
nizavomės atėjus momentui 
vyti okupantą iš Lietuvos. Aš 
nepavyzdžiu, kad pačiam pasi
sekė, Sovietams okupavus Lie
tuvą, laimingai pasiekti Vokie
tiją. Tačiau, kas liečia Ylakių 
partizanų veiklą, tai paties pa-Į 
raina yra lygi nuliui.

K. Strikaitis toliau rašo: 
“1911 m. birželio 22 d. naktį 
pasiunčiau žmogų į savo kaimy
no Stasio šarapnicko ūkį, kadi 
jis susižinotų su kapt. Pranu* 
Petrausku, bet Stasys jau buvo I 
išvežtas į Sibirą. Tada pasiun
čiau žmogų į Erkšvc's kaimą pas 
kapt. Pr. Petrauską, kuris davė 
atsakymą, kad birželio 23 d 
(pirmadienį) 10 vai. ryte jis 
vyksta j Ylakius ir pageidavo 
pakelėje susitikti. Pakelėje su
sitikę kartu vykome į Ylakių 
miesteli, ir t.t.” ■

Čia, p. K. Strikaiti, yra melas, 
ir dar asmeniui pavojingas. Ąs-: 
meniui pavojingas Jūsų melasį 
šis: 1941 m. birželio 22 d. naktį 
pasiunčiau žmogų į savo kai
myno Stasio Šarapnicko ūkį

IdėjaV. Vaitiekūnas

į ehi-rusu karui 'prasidėjus par- ginkluotus partizanų būrius lie-;u trinus mažais vaikais buvo i 
taip pat išvežta į Sibirą m ško 
darbams. Mažoji brolio dukra 
Irena, dėl maisto ir sanitarinės 
priežiūros stokos, tapo invalide.

Aš reiškiu griežtą protestą už 
] mano brolio — Sibiro kankinio 
J — 'Stasio paskelbimą spaudoje, 

kad jis turėjo kontaktą su par- 
ūzanų veikla. Mano brolis Lia- 
sys yra 25 metus atkylėjęs ir 
dar papildomai nuhaust-s, nes 
visą -amžių bus laikomas namų 
arešte ir iš jo atimta teisė su- 

j grįžti į savo gimtąjį krašią.
Sovietai turi milijoninį apa

ratą tokioms žinioms riim.i, tai 
K. Strikaičio' pavojingo ; 
rinkinys, kas liečia mano Lrilį 
Stasį, bus prijungtas prie suda
rytos bylos ir gali būti visokiais

vykęs iš Vokietijos, galėsi pasi- tuvių policija nepajėgė atsilai- 
skelbti buvusiu partizanų vadu. kyti. Net lietuvių kariški bata- 
Bet, deja, ta istorija esanti be- lionai neatsilaikydavo prieš 
vertė, kaip nevykusi apysaka, daug didesnes partizanų grupes. 
Tokios apysakos buvo vertina- Vokiečiai palaikė lenkus ir no- 
mos XIII šimtmetyje. - 1* ft* *1 • U*-

. rėjo, kad jie daugiau lietuvių
Toliau K. Strikaitis 1979 m. išžudytų. Kaip atrodo, ir K. 

balandžio 23 d. Naujienose rašo ? Strikaitis kartu su vokiečiais 
nemėgo' lietuvių, kad jie nesi- 
aukojo už didįjį Reichą.

Visiška nesąmonė - kaltinti 
Ant. Kenstavičių, kad jis parvy
kęs į tėviškę rekvizavo iš. ūki
ninkų jaučius savo draugams 
vaišinti. Tai sąmoningas žmo- 

! gaus šmeižimas. Joks lietuvis

apie jaunalietuvių atsiradimą 
Mažeikių gimnazijoje, kurių 
skyrių įsteigė. Antanas Kensta- 
vičius, bet nepaminėjo kada. 
Toliau rašo: “Aš atsimenu, kad 
jaunalietuviai -Mažeikių gimna
zijoje veikė, o Antanas Kensta- 
vičius su broliu Stepo’nu nakti-

melO jinis sekdavo ateitininkus, kurie vokiečių laikais neturėjo teisės
slaptai veikė Mažeikių gimna-

kad susižinotų su kapt. Petraus- J būdais papildomai skriaudžia- 
ku, bet Stasys jau buvo išvež-5 į^f‘s’ Sero> (Iar ir 1° vaikai, 
tas į Sibirą. Mano brolis Stasys, ■ 
vokiečių-rusų karui prasidėjus,^

Tik politinis analfabetas neturi 
nuovokos apie Sovietų kerštą ir

.ne tik vištos, bet ir kiaušinio, iš 
zijoje. Susekę jų slaptus Susi- Jįįįo rekvizuoti, nes buvo uždė- 
rinkimus, pranešdavo saugumo tos ūkininkams didžiulės prie- 
policijai”. čia, K. Strikaiti, ra- volės kiek pristatyti mėsos, grū- 
sai netiesą. Ateitininkai viešai dų, pašaro ir 1.1. Prievole ati- 
veikė iki 1930-metų rugpjūčio davę vokiečiams, ramiai galė-

ANŲ LAIKŲ GIMNA
ZISTIŠKA MEILE
(Atkelta iš antro puslapio) 

visas 'blogumas, jeigu galima 
ta>p pasakyti, buvo tame, kad 
šešiolikos metų gimnazistė Ingė 
įsimyli į paišybos mokytoją, 
kuris, kaip paprastai tuo atveju 
yra, vyresnis. Per paišybos pa
moką ji paišo jo portretą, nors 
neatitinka užduotai temai. Tą 
mokytojai sužino, bet . viskas 
gražiai baigiasi- Vakaris ne vien 
seke filmą, bet ir Onutę. Jam 
buvo miela su Onute buvoti. Jis 
pradėjo galvoti, kad gal Valen
tas nėra toks stiprus konkuren
tas; o ką myli Onutė, tai dar 
neaišku. Vėliau Onutė, lyg lauk 
dama Vakario patvirtinimo, ste
bėdama filmą pasakė; “Čia yra 
meilės”. Suprantama, Vakaris 
tai patvirtino.

Atėjus pertraukai, kas tai iš 
užpakalio, ištiestoje rankoje pa- 
k'šo “banbonkių’Y Vakaris ■ ir 
Onutė pradžioje nesusigaudė, 
paėmė po saldainiuką ir atsukę 
galvą į užpakalį pastebėjo gim
nastikos mokytoją nueinant at
sisėsti į savo vietą. Dabar bus 
blogai, išsitarė Onutė; praneš 
mokytojų posėdžiui. Vakaris, 
kaip abiturientas, blogiausiu at
veju žadėjo kaltę prisiimti, nes 
abiturientai turėjo kai kurių 
lengvatų. Pasirodo, mokytojas 
buvo džentelmenas, suprato jau 
nuolių žingeidumą, neįžiūrėjo 

. nieko blogo filmoje ir niekam 
nepranešė.

Nors netikrumas gaubė tiek 
Onutę, tiek ir Vakarį, bet ėjo 
namo pilni jaunystės džiaugsmo 
ir ryžto, nesužaloti dvasioje ir 
nesijautė nusikaltę. Atsimena 
Vakaris Onutės kilnumą, žavisi 
kaip šiandien, kad būtų tai įvy
kę. Ji pasakojo,, kaip ji trokšta 
gimnaziją baigti, kaip jai miela 
būtų Lietuvos kaime su žmonė
mis ti’rbti, jiems padėti, bet, de-

ja, dar du metai iki gimnazijos 
baigimo.

SEKMINĖS
Sekminės Lietuvoje buvo vie

na iš išk liausiu įpusėjusio pava
sario šventė. Ji buvo surišta su 
senovės lietuvių papročiais, su 
pražydusia pievose ir maiškuo- 
se gėlėmis gamta. Lietuvos kai
mai pas puošdavo * savo gonkas 
berželiais ir galvijams ant kak
lų uždėdavo vainikus. Už tai pie. 
menys buvo apdovanojami. Ne
paprastas grožis išsiskleisdavo 

■ laukuose ir pievose, rugių lau
kai pražysdavo, sudulkėdavo ir 
banguodavo kaip marios; ramu
ma ir tyruma apgaubdavo Lie
tuvos žemę, anot Maironio:” 
“Medžio užmigęs nejuda lapas”. 

• Viskas užmigo, viskas nurimo, 
e Žemę apsupo meilės svajonės-

Vakaris geležinkelio pylimu 
žyg.’avo į bažnyčią. Jis ėjo dai
rydamasis aplinkui šone geležio 
kelio bėgių pramintu takeliu; 
kuriuo įmonės, romantikos pa
gauti, mėgo pasivaikščioti. Vaiz
das nepaprastai gražus: prieky
je — geležinkelio- tiltas per Ne, 
vėžį,.kairiame šone — Nevėžio 
lygumos, pražydusiomis purie
nomis, geltonavo. Pats Nevėžis 
protarpiais buvo apaugęs krū
mokšniais ir žilvičių medžiais. 
Dešinėje pylimo ■ pusėje, tarsi 
slėnyje, stūksojo senokas, su 
Radvylų. istorine bažnyčia, aps
krities miestas. Kur tai krū
muose, prie Nevėžio, užkukavo 
gegutė. Vakaris čiuptelėjo pini
ginę, nes prisiminė žmonių pa-? 
sakojimus, kad, jeigu pinigų 
yra piniginėje kada gegutė pir
mą kartą užkukuoja, tai reiškia 
laimę būti turtingu. Deja, jo pi
niginėje, kaip gimnazisto, buvo 
ne taip mažai litukų. Bet, Va
karis troško tik jam tuo laiku 
rūpimos laimės—tik gerai išlaiky 
ti baigiamuosius egzaminus. Taip 
besvajodamas,, bekvėpuodamas 
tyru rytmečio oru, atėjo į baž- 

: nyčią. Jis turėjo savo mėgiamą 
vietą bažnyčioje. Tai arčiau du
rų stovima ir kukli vieta, kas 
jam patiko.

(Bus daugiau)

30 d., o tuo laiku abu Kenstavi- 
čiai buvo Kaune. Ar tik nebūsi 
pats tą darbą vykdęs Kaunan 
išvykęs neturėjai galimybių

į Sibirą nebuvo išvežtas. Čia ra-' iv^aldonią sistemą.
šai nesąmonę ir pavoj ingą me- j 
lą. Pavojingą melą, nes mano į 
brolis Stasys šarapnickas buvo!Qas- Be to’ vokiečių okupacijos gimnazijos baigti, nes pritrūko
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Pagaliau, p. K. Strikaiti, esi 
gretimas mano brolio kaimy-

išvežtas į Sibirą, antra kartą So
vietams okupavus Lietuvą ir nu
teistas 25 metams sunkiems 
darbams Į anglių kasyklas, o 
jo žmona Ona tuo pačiu laiku

IHGERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
■ ; g F > į. . • " ; ; *

;?;UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
b. CIAMOS TREČDALI METŲ!
P? Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su j'omis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
Naujiems skaitytojams, norintiems

&

lėšų. Kažkokiu būdu gavai sek- 
Po "kurio laiko, dėl 

nesugebėjimo, ir tokių pareigų 
nepajėgei atlikti, tad buvai at
leistas.

Toliau‘ K.; Strikaitis 1979 m. 
balandžio 25 d. Naujienose rašo: 
“Kuomet 1944 m. kovo 29 d. 
11 vai. naktį lenkų partizanai 
pradėjo pulti Trakus, tuo metu 
buvęs-policijos vadu Ant. Kens- 
tavičius, negarbingai pralošęs 
mūšį, savaliai apleido Trakus 
ir atsidūrė savo tėviškėje — 
Dapšių km. Židikų valsčiuje 
Mažeikių apskr. Rekvizavo iš 
ūkininkų jaučius, savo tėviškė-

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.
ę Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

f Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytoji) 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

laike, Antano Kens.tavičiaus 
dėką, buvai .gavęs tarnybą Yla- lio darbą, 
kių policijoje ir su mano broliu 
Stasiu dažnai susitikdavai. Jei 
to nebepameni, tai kas nors yra 
netvarkoje su pačio galvelė. O 
jei viskas tvarkoje, tai rašinį 
apie mano brolį parašei pagal 
užsakymą iš anapus.

Bet kokie pokalbiai su kapt. 
P. Petrausku irgi yra pasigyri
mas. Jokio pokalbio tamsta ne
turėjai su kapt. P. Petrausku ir 
nebuvai jo susitikęs žygiuojant 
į Ylakius. Kapt. P. Petrauskas 
dėl kojos sužeidimo negalėjo 
eiti pėsčias ir tą rytą važiavo 
su vienkinkiu vežimu. Į Ylakius j je juos kepė ir linksmai lėbavo 
jis atvyko anksčiau už patį, j su savo draugais, laukdamas 
Pats į Ylakius vykai kariu su 2-osios okupacijos. Artėjant ru- 
A. Paulausku. Atrodo, save 
skaitai didele asmenybe.

Pagaliau, K. Strikaitis apie 
savo “veiklą”, kas liečia parti
zanus, užbaigia: “Bet apie tai 
bus smulki — atskira istorinė 
lema, kurią kontroliuos tik ma
no palies ranka...” čia tenka 
priminti, kad kai išmirs visi bu
vę Sovietų okupuotoje Lietuvo
je 1940-41 m. aktyvūs partiza
nai, tai, K. Strikaiti, tik vokie-

sams prie Kaund, Step. Kensta- 
vičius pasitraukė ne į Vokietiją, 
kaip rašo brolis Antanas, bet į 
Žemaitiją, t.y. Į savo tėviškėlę, 
kur jo brolis ir j j priėmė su 
kepta jautiena".

Pirmiausia paliesiu tą “pra
laimėtą prieš lenkų partizanus 
Trakų mūšį”. Lietuviams buvo 
žinoma, kad lenku partizanus 
remia vokiečiai ir juos slaptai 
aprūpina ginklais. Prieš geriau

jai dirbti ūkyje, augindamas 
jaučius, grūdų ar mėsos pertek
lių parduoti, ar išmainyti į ūkiui 
reikalingus daiktus.

Antanas K'enstavičius yra ki
lęs iš stambaus ūkio. Jo tėvai 
buvo' patriotai lietuviai;' tokius 
ir vaikus išauklėjo. Garistinės 
Rusijos laikais jų namuose buvo 
privati mokyklėlė, kurioje jų 
parūpintas, mokantis lietuviškai

mokytojas (daraktorius), mokė 
tos vietovės- vaikus lietuviškai 
skaityti’ ir rašyti.

(Bus daugiau)

KVIEČIAME J NAUJIENŲ

PAMINĖTI66
Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

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

1

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyde
mas laikę ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai ______________________________ _________
Adresas ______________________________ __________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo kuris 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot
pavardė ir vardan - - __________
Adresas ------- ------------------------------------------------------------ —

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovū 

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

• BŪPESnNGAI IŠPILDAMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
• vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vaL
• - ' - f

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai valstininkaa

Tel. 476-2206

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
. . • ŠOKIAI

1 Pradžia 5 vai. popiet —. Įėjimas $20.

BANKETĄ RUOŠIA

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus _ __ dol
Pavardė ir vardai . ............................. ............................. ...............
Adresas ----- —-----------------------------------------------------------------
* ■ - ■ .... —— . ------------------------- --- -------------------------—

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
raitės ausipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir vardai ,t -------------------------------------------------------
Adresas ■ ---------------------------------------------- ---

Išėjusi U tpaudoa ir galima gauti knygų nnkojr

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikoc lietuvių paetan- 
gss daryti įtakos J krašto politiką. 102 pal. Kaina I1J50.

Knygos bus Išsiųstos, jei flJO čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1739 S«. Halsted SL, IK

N AUJ1E N 0S
j A • &

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED'STREET,- CHICAGO, ILLINOIS 60608 
t

arba telefonu 421-6100

nl GhkagOj ĮU^ Thursday September 1& j
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K metų ____
mėnesiams 

vienam mėnesiui

$22.00
$15.00
$ 4.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose; 
metams $45.00
pusei metų__________
trims mėnesiams ____

___ $24.00
___ $12.00

vienam mėnesiui ____ ____ $5.00

Kitose JAV vietose:
metams
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pusei metŲ , 
vienam mėnesiui

$45.00
$24.00
$ 5.00
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pusei metų
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Atsišaukimas, kuris vertas 
didelio dėmesio

“Tėviškės Žiburių” redaktorius Pr. G. atspausdi
no vedamąjį apie Vasario 16 gimnaziją (T.Ž. 1980. rugp. 
mėn. 28 d.). Jis rašo: “kai kas sako, kad šios gimnazi
jos 33 metų egzistencija yra stebuklas, nes visos kitos 
išeivijoje panašios mokyklos išnyko.” Taip pat rašo: 
“kad šios gimnazijos vadovavimą perims patyręs peda
gogas Jonas Kavaliūnas, kuris turės eiti nauju žings
niu ir bus nauja šluota, kuri turės išluoti tai, kas tapo 
balastu.” Bet anot jo žodžių, į gimnazijos atsinaujini
mą turi įsijungti ne tik gimnazija, bet ir lietuvių visuo
menė. Jis primena, kad reikią gimnazijai, Įietuvių vi- 
šuoinėn'ės<dėn|ešio .ir širdies. Dėmesys tūri reikštis ne 
tik doleriais,-bet ii* mokiniais. Aišku, kad toks visuome
nės dėmesys yra reikalingas ir naudingas. Tik gaila, 
kad redaktorius užmerkė akis, prieš labai nemalonų 
faktą. Juk niekam nėra paslaptis, kad ši gimnazija yra 
artimai susirišusi su Vilniuje okupanto Įkurtąja “Tė
viškės Draugija”, šiuo^ąyteju yra „ verti dėęnęsio Vy
tauto Volerto žodžiai: “O kaip Vasario 16-sios gimna
zijos mokiniai-, kurių ekskursijos išlaidas dar taip ne
seniai padengė “Tėviškės” draugija, , kaip jų tėvai su
tikę leisti? Kas tiek pinigus vertiną, savo pačio vertę 
spaudžia prie nulio”. Taip rašo buvęs JAV-bių B-nės 
pirmininkas. Matyt, jis šiais žodžiais norėjo priminti 
lietuviškai visuomenei, jei jau okupantas apmoka šios 
gimnazijos mokinių net kelionės išlaidas į okupuotą 
Lietuvą, tai matyti jam tokie ryčiai yra labai naudingi.

O vis tik, šios gimnazijos ryšys su “Tėviškės Drau
gija”, lietuvių visuomenę labai stebina. Jei tų mokinių 
tėvai nesupranta okupanto tikslų,, nebemato pavojaus, 
kad jų vaikai globojami okupanto samdinių, tai kyla 
klausimas, kokia bus ateityje nauda iš šios gimnazi
jos? Juk tikriausiai ją baigę ir Vilniuje indoktrinuoti 
mokiniai vargu ar jiems berūpės kova dėl pavergtos 
Lietuvos laisvės.

Todėl šu pagrindu yra • susirūpinusi Lietuvių Mo
terų Klubų Federacija. Ir tokio susirūpinimo dėka, ji

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Į slėptuvę! Kad nė vienos čia jūsų nebūtų! 
— surinka išsigandęs Ringaudas, nes audrai ar
tėjant ir žaibui kaskart vis labiau nušviečiant 
mišką, stovykloje pasidarė visai nepesaūgu.

Pamažu pradėjo kristi dideli lietaus lašai, o 
Ringaudas, pasigriebęs šautuvą, bėgčia pasilei
džia siauru takeliu į tą pusę, iš kur sklido mono
toniškas kulkosvaidžio tratėjimas.

Irena palydėjo jį tik savo akimis, iš kurių 
pamažu ritosi viena po kitos didelės ašaros. Ji dar 
matė, kaip jį netoli stovyklos sutfkb Vaitas žval
gas ir kaip jis, vikriai sėdęs į žvalgo žirgą, nujojo 
tuo pačiu taku...

Valandėlę ji dar pastovėjo, vis žiūrėdama j 
tą pusę, kur pradingo Ringaudas. Jai buvo taip 
sunku, jog vargiai begalėjo pastovėti. Dabar ji 
nebežinojo, kas jai veikti — čia, šioje girioje, buvo 
du artimi jai žmonės, abu jie buvo labai nelafmin- 
jp, o ji likosi viena ir nei vienam, nei kitam nieku 
rc^ali padėti. Kad Čia pat, netoli jos stovi-Ramunė, 
ji visai pam ršo. Ji atsipeikėjo tik tada, kai priėjo 
prie jos tas pat* žvalgas, kurio žirgu nujojo Rin
gaudas, ir pasakė, kad jį vadas pasiuntęs nuvesti 
ją i slėptuvę. DaTar ji nebesipriešina, nes nebe

' paskelbė j ftetuvfSką visuomenę atsišaukimą, dėl per
daug artimų Šios gimnazijos ryšių su “Tėviškės” drau
gijos agentais. Manau, kad šį jos attkinimą yra skai
tęs ir “Tėviškės žiburių” redaktorius. Jame taip rėšb- 
ma: “Pavojuje atsidūrė ir Vasario 16-sios gimnazija, 
kur mokosi mūsų vaikai, anūkai. Tai būsimteji darbuo
tojai, kuriems teks tęsti lietuvybės darbus. Todėl Lie
tuvos okupantui, ypač svarbu tą žaliąjį prieaugi! infil
truoti, kitaip tariant, melaginga komunistine propa
ganda nuodyti jauną protą, padaryti priaugančiąją 
kartą indeferentišką Lietuvos laisvinimo darbui. To
liau ji rašo, kad Lietuvos okupanto įkurtoji ‘Tėviškės” 
draugija yra tie spąstai, Į kuriuos jis nori įpainioti mū
sų jaunimą. Sovietams parsidavęs Šios draugijos pir
mininkas, kartu su savo agentais, turimomis žiniomis, 
kiekvinais metais organizuoja ekskursijas į pavergtą- 
Lietuvą, anot jų, pasižiūrėti, kokia dabar Lietuva pa
žangi, laisva, čia nėra bedarbės, mokslas visiems priei
namas, puikūs studijuojančiam jaunuimui bendrabu-

Tie agentai suvilioja ir Vasario 16-sios gimnazi
jos mokinius dalyvauti tokiose ekskursijose. Apmoka 
keliones, leidžia ilgiau pabūti Lietuvoje, vežioja, links-
mina “politinėmis dainomis... Okupantas norėtų sunai
kinti šį svarbų lietuvybės židinį, kur jaunimas auklė
jamas tautiniais pagrindais, kur vyksta patriotinis ju
dėjimas. “Tėviškės” draugija net nevadina šios gimna
zijos jos tikrųjų vardu. Vadina ją FV. lietuvių gimna
zija, nes Vasario 16-ji primena okupantui Lietuvos val
stybinę nepriklausomybę, kurią jis sugriovė prieš ketu- 
riasdešimts metų...

Šios minėtos Federacijos atsišaukime pareiškimas 
tikrai verčia mūsų visuomenę susirūpinti, nes kiekvie
nas lietuvis, kovojąs dėl pavergtosios tautos laisvės, 
turėtų gerai įsidėmėti, ko okupantas siekia, mulkinda
mas mūsų jaunimą, naudodamas jį savo melo pro
pagandai.

Taigi, “Tėviškės žiburių” redaktoriui nederėtų 
nutylėti, kad šioj vienintelėj lietuvių gimnazijoj “Tė
viškės” draugijos agentai turi tiek daug įtakos. Tada 
savaime kyla klausimas, ar mūsų lietuviškoji visuome
nė turėtų ja džiaugtis, ją remti pinigais ir mokiniais? 
Tai svarbus klausimas; Bet iš viso, kas kaltas, kodėl 
ji atsidūrė “Tėviškės” draugijos agentų įtakoje- Ar 

nepastebėjo 'jos ankstyvesnieji vadovai? Pasiteisini
mas, kad tai priklauso nuo tėvų, tai nėra pasiteisinu 
mas. Vaikų tėvai turėtų žinoti, kad jų’ vaikai, būdami 
šios gimnazijos mokiniais, turi paklusti jos potvar
kiams ir drausmei. Bet taip pat turi paklusti ir jų tė
vai. Jie turėtų žinoti, kad jų vaikai gimnazijoje yra- 
rengiami būti sąmoningais lietuviais, kurie vėliau tu
rėtų Įsijungti į kovą dėl Lietuvos laisvės. Kitaip, būtų, 
kad mokinių tėvai pritaria “Tėviškės” draugijos agen
tų siekiamam tikslui, nes tokiomis jų vaikams minėtos 
draugijos teikiamomis privilegijomis, juos mulkina ir 
tuo pačiu stengiasi nuteikti, kad jie užmirštų Lietuvą 
esant okupuota.

;• A. Svilonis

KRAITELĖ - NE KREPŠINIS
Helsinkio aktai užvertė lie

tuvius įvairiausiais žodžio “ba 
sket” vertimais.

Vieni žodį “basket’’ verčia 
kasele, kiti maišeliu, (reti krep

šiniu, basketu, dėžule ir kitais 
vardais.

Lietuviai mėgsta žaisti krep 
šinį, o šis angliškai vadinasi 
“basket-ball’*, tai ir verčia

buvo nei ko veikti, nei kur dėtis, ypač kad dideli 
lietaus lašai ėmė vis tankiau kristi iš dangaus.

Žvalgas pasiūlė eiti kratų ir Ramunei, bet Ši ■ 
kaip stovėjo šautuvu pasirėmusi, taip.ir liko be-, 
stovinti. Atrodė, kad ji žvalgo žodžių *visai nė 
negirdi.

“Ir ji čionai”, tyliai prataria Ramunė pati 
sau, kai jau visi nuo jos buvo nuėję. “Jis tebe
myli ją. ..” sušnabžda ji vėl ir pati šių savo žo
džių išsigąsta. “Ar bėra kokia prasmė...” pagal
voja ji ir paleidžia pamažu šautuvą iš savo rankų. 
Šautuvas tingiai, nugriūva į šoną, o ji taip pat 
susmunka ant drėgnų samanų..

Susišaudymas ėmė vis smarkėti ir artėti prie 
stovyklos. Ramunei pasidaro baūgu. jli ima dai
rytis ir pamato, kad stovykloje nebėra nei vieno 
žmogaus; o šūviai vis artėja. Ją apima keista bai
mė; dabar ji mielai lįstų į slėptuvę, bet nebežino, 
kur ją galima būtų surasti, o čia lietus jau prade
da smarkiai lyti ir žaibas pila be paliovos, tary
tum kas didžiausius prožektorius būtų pastatęs 
pamiškėje ir nuolat junginėtų.

Keli šūviai supyška visai pagal pačią stovyk
lą. Žaibo šviesoje ji pamato, kad eilė vyrų kartais 
priguldami, kartais vėl atsistodami, pamažu slen
ka, prie stovyklos. Ji suprato, kad tai yra partiza
nai, nes retkarčiais' jie alsišaudo. Staiga ją pa
gauna pyktis ir ima kilti keršto jausmas; ji nori 
atkeršyti tiems, kurie neduoda ramybės šiems 
vargšams net čia, miške, savame, lietuviškame 
miške... Dabar prisimena ji, kad šalia jos guli
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“krepšeliu". Jeigu “balsket* 
ball” yra “krepšinis’’, tai bas- 
bet” be “bolės", kreipšys, krep
šelis, krepšiukas ir dar kitaip. 
Kapšiukas visai netinka, nes 
“basket" visai nepanašus į 
krepšiuką. “Basket-boliui’’ rei
kalinga krepšiukas s’u skyle/ o 
i basketą popierius deda, kad 
jie neišbyrėtų.

Ne vienas yra žiūrėjęs.į lie- 
tuviškps žodynus, bet nei vie
name neranda šiam:tikslui tin 
kaino basket vertimo.
Mums atrodo, kad geriausias- 

lietuviškas žodis yra -kraitelėm 
Bloga, šio žodžio negalima ra
sti lietu visliuose žodynuose. 
Daugelis mano, kad visi lietu
viški žodžiai patenka į žody
ną. Taip nėra. DaugeTFs žodžiu 
jau pateko Į žodynus^ bet ®ar- 
gali būti kėli ir užsilikę.

Žodynuose galima rasti žddf 
kraitė. Taj didelė stiprių-šiau
dų ar kanapių ašutinę, kraitė.’ 
Balčiūkonio žodyne šitaip- nu
sakyta: “iš šiaudų nupinta pin
tinė javams ar miltams.pilti’” 
Ne tik pilti, bei ir nešti. Jei^u' 
būtų pasakę “šiaudinė pintinė 
javams, miltams", būtų trum
piau, nes pintinė turi būti pin
ta. Bet kraitė gali būti .ir ne- 
šiaudinė. Ji gali būti kanapi
nė, vytinė ir šakninė ir dar ki
tokia. --

Kraitės viršuje ir apačioje 
turi lazdinį lanką. Jos, žino
ma, yra aprūpintos, kad būtų 
stipresnė. Tokia kraite gali
ma nešti javus, miltus, . pelus, 
obuolius, riešutus ir kitas ver
tybes.

Kraitė tinkanti- sunkįėrhs 
daiktams nešti. Kraites varto
ja sunkiems daiktams rinkti..

Kraitelė yra tokia pati ,kaip

kraitė, mažesnė ir švelnesnė, 
šiaudai ar tai šaknys nėra to
kios stiprios. Bet pati kraitelė, 
jeigu ji gerai padaryta, tai yra 
stipri.

Lietuvoje kraiteles vartoja 
bažnyčiose pinigams rink-ti.Rin 
kojas eina su kraitele ir lazda. 
Jis pakiša žmogui kraitelę ir 
palaukia , kol įdeda pini
gą. O lazda reikalinga krai
telei* apginti, kad kas nors ne
bandytų jos grobti ir pabėgti.

Kraitelė yra lengva, graži 
pintinė, į kurią Helsinkio aktų 
autoriai dėjo vieną klausimą 
liečiančius pareiškimus. Anglai 
tą pintinę vadinti bąskęt, o lie
tuviai -tą pintinę vadina krai
tele. - ; į -. •

Jie turėjo dešimt kraitelių. 
Į - kiekvieną dėjo vieną klau- 
iinią liečiančias! problemas. 
Kąi :jaš sutvarkė, išlygino ir 
suderino, . tai, gavosi dešimt 
-principų. Iš dešimt kraitelių 
pąsi<larė dešimt .svarbių prin-'

- .Vienas lietuviškas redakto
rius skaitė popierius, sumes
tus į vieną kraitelę, tai savo 
skaitytojų tarpe jis sukėlė di-, 
džiausią pasipiktinimą. Jis; 
skaitė tik rusų 'pripildytą krai
telę. Jeigu jis būtų skaitęs ir 
'amerikiečių paruoštą ' rimtą 
kraitelę, tai jam gėda prisipa
žinti, kad jis toks paviršuti
niškas. Naujienų redaktoriai 
visas kraiteles skaitė, tai savo 
skaitytojų jie nesuvedžiojo.

Taigi, Helsinkyje vartotas 
angliškas “basket’’ reikia ver
sli į kraitelę. Tai geras, gražus, 
labai lietuviškas žodis, pil
niausiai atitinka šiai “basket" 
prasmei.

Redaktorius

LENKAI PRAŠO LEIDIMO 
UNIJAI STEIGTI

VARŠUVA, Lenkija. — Dan
cige streikavusių darbininkų 
pirmininkas Lech Walesa ant
radienį įteikė prašymą./naujai 
vyriausybei įsteigti nepriklau
somą ir demokratinę5 darbinin
kų uniją Lenkijoje. Iki šio meto 
Lenkijos darbininkų unijas val
dė komunistai arba sukčiai. 
Laivų statybos darbininkai juos 
išvijo iš savo tarpo ir į strei
kui vesti susirinkimus jų neįsi
leido. Streiką jie laimėjo be 
komunistų.

L: Walesa išdėstė vičeprem- 
jėr’ui Jągiėlskiųi, kodėl 'jie yra 
priešingi komunistų valdomoms 
unijoms ir pareikalavo pačių 
darbininkų išrinktų unijų, j ku
rias komunistai. neturėtų teisės 
kištis-. Lenkų valdžia sutiko’ to
kias unijas leisti organizuoti.

Kad viskas . būtų legalu, pa ts 
Walesa antradienį įteikė komu
nistų partijos pirmininkui Ka
nia unijos prašymą su visais 
statutais ir organizacijos veik
los taisyklėmis. Kania prižadėjo 
svarstyti Walesos prašymą ir 
paruošti vyriausybės leidimą. 
Kania kelis kartus pakartojo, 
kad jis pritars visiems darbinin
kų laimėjimams streiko melu.

— Keliose pramonės šakose 
japonai yra pažengę toliau, negu 
amerikiečiai. Tai matėsi Chica- 
gos pramonės parodoje.

— Diktatorius Castro Jungti
nėse Tautose turi 43 šnipus, — 
tvirtina prieš Castro kovojanti 
Omega-7 grupė.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

šautuvas; jį sugriebia jį ir nori bėgti prie jų, bet 
tuo laiku pasirodo keli partizanai visai netoli jos 
ir pasislepia, ištiesę šautuvus, iškastuose prie sto
vyklos gynimosi grioveliuose. Tada ir ji pasilei
džia į tą griovį, kad galėtų padėti stovyklą ginti. 
Bet žaibo šviesai nušvietus girią, ji, nepasiekusi 
dar griovio, krenta ant rausvų samanų, kulkos- 
perverta ir paplūsta kraujuose...

Susišaudymas taip pagyvėjo, jog greit nebe
galima buvo beatskirti, kas ir iš kur šaudo — 
skraido tik kulkos ore ir kapoja pušų šakas.

Ramūftė greit neteko sąmonės.
Netrukus nutyla ir susišaudymas. Į stovyklą 

sugrįžta Niaura su savo būriu, todėl priešai, tą 
pajutę, skubiai nuo stovyklos ima trauktis.

“Pietų fronte” dar tebevirė kovos; ten ko
vojo ir Rihgaūdas.

* * $

Jonas, atlydėjęs į mišką Ireną, eiti kartu su 
ja į pačią stovyklą neišdrįso — ČTa buvo tik štabas, 
todėl jis pasiliko atokiau ir užsiglaudė už krūmo 
taip, kad viskas būtų galima matyti, kas dėsis 
stovykloje.

Irena, pamačiusi tėvą surištą, bėgčia pasi
leido prie jo, o apie Joną viski net pamiršo.

Jonas greit suprato, kad jis jau galutinai yra 
pralaimėjęs. Jis tą pajuto vakar jaū pas':Bičkovą,- 
bet tada taip viskas susipynė, jog niekas dar ne
galėjo žinoti, kas iš tos painiavos išeis, todėl jis 
vis dar nenustojo vilties. Visą naktį ir ištisą, dieną 
jis galvojo, kaip pašalinti taip netikėtai atsiradusį

ir taip jam pavojingą Ringaudą.
Vakare jis iš Irenos negalėjo išgauti nė vieno 

žodžio, todėl nuo pat ankstyvo ryto jis jau slan
kiojo aplink jos butą ir tykojo, ar nesugaus kur 
nors jos vienos; būtinai jis norėjo su ja pasikal
bėti. Bet ištisą dieną niekur ji nesirodė. Tik pačiu 
pavakariu visai netikėtai jis sutiko ją grįžtančią 
iš miesto.

Dar !š toto, pamkčfūsi jį, Irena ėmė mosuoti 
jam ranka; jam net širdis apmirė iŠ džiaugsmo. 
Jis tuojau pagalvojo, kad ji jau nusivylė Ringau
du ir dabar grįžta prie jo. Greitu žingsniu nusku
bėjo jis pasitikti jos. Bet jis labai' nustebo, kai 
Irena jam net nenusišypsojo; ji buvo labai nu
liūdusi.

— Labai gerai, kad aš tave sutikau, .jonai, 
tu labai esi man reikalingas, — susirūpinusi krei
pėsi ji į beprisiartinantį Joną.

— Aš tavęs jieškaų visą dieną, Irena, ir nie
kur negaliu sugauti. Alums reikia pasikalbėti...

— Turiu prie tavęs labai didelį prašymą, •— 
visai nekreipdama dėmesio į jo žodžius, skubėjo 
Irena.

— Tau, Irena, aš viską padalysiu, ko tik tu 
panorėsi,..

feet tu .turėsi viskąr išlaikyti didelėj pa
slapty — viską, viską, kas tik'beįvyktų, ar tu'gali 
man tai prižadėti? ...

. (Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago, Ill., Thursday, Sept. 18, 1980



JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
*

4, Jono 1:14 mes skaitome: “Tas Žodis buvo padarytas (stojosi) 
kūnu, ir gyveno tarp mūsų. Mes matėme jo garbę, garbę kaip 
vienatinio iš Tėvo gimusio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos”. Tasai 
Logos buvo padarytas kūnu, perkeltas nuo savo priešžmoginio 
gyv^mho j žmogiškąjį gyvenimą. Biblija parddo, kad toks buvo 
jxtgrindinis Dievo planas. Skaitydami Žydams 2:9,11 mes suži
nome, kad Dievo buvo nutarta, kad Jėzus turėjo numirti kaip 
žmogus už pasaulio nuodėmes.

Jono 6:51 pats Jėzus aiškina tą dalyką ir sako, kad jis davė 
savo kūną už pasaulio gyvybę, šita Jėzaus žmogystės auka buvo 
atpirkimo kaina už gyvenimą, kurį prarado tėvas Adomas. Povi
las kalba apie tai šitokiu būdu: “Kaip Adome visi miršta, taip 
Kristuje visi bus atgaivinti” (I Kor. 15:22). 1 Timotiejui 2:6 
Apaštalas aiškina, kad Jėzus davė save kaip “atpirkimą” už visus, 
ir išverstasis žodis “atpirkimas” graikų kalboje reiškia “atitin
kanti kaina”. ,

Clricagbs dangoraižiai (aliejus)M. Šileikis

<* <

SKAUTŲ klDAS rugsėjŠ^ 
menu paminėjo Tautos šVentę 
ir Vytauto Didžiojo 550 m. mir- 
ries sukaktį. Tam tikslui skirtas 
viršelis su Vytauto D. spalvotu 
paveikslu ir dr. Vandos Sruo- 
gienės straipsniu. Taip pat telpa 
gausiai iliustruotas Tautinių šo
kių šventės aprašymas. Verti dė- 

j riresio Č. Senkevičiaus, Antano 
: Dūndzitos ir kitų straipsniai, , 
I aip pat sk’aut sko gyvenimo ap- 
' tašyiriai ir vaizdai. Redaguoja 

. Alė Namikienė ir redakcinė 
skiltis iš 3 asmenų. Metams kšai- ’ 
nuoja $5. pusei metų S3, paski- , 
ras hurnėris. 50 ceriių. Adihi- i 
riiįtraterią Malvina Jonikienė, 
6346 So. Washtenaw Ave., Chi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

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

DR. PAUL V. DAKGIS 
OYDYTOJAS I* CHIRURGAI 

Wes*cheeter Community ktinikoe 
MecUclnee ^rektorius

..KAZf BRAZDUOKYTi

VALANDOS: 3—0 darbo dienomig ir
Programa, vada|«

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL YBt AKIŲ LIGO* 

3907 W«t 103rd Straat 
Valandos pasai funtarin&a*

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

Viso* laidos ii W0PA stotim, 
banga 1490 AM.

SL Petersburg, jFla> 12:30 vaL p p. 
ii WT1S stoties 1110—AM bans*

2646 W. 71st Street 
Chicago, lUinois 60621 

Telef. 778-5374
DR. FRANK PLECKAS

OPTOMKTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

26U W. 71 SI. TeL 727-5149
ir

‘ - “contact lanW1
VaL agal auaitarima. ūidaryta tteč.

RADIJO ilIMOfe VAuARDOi
VIm® itrcframet H W3pa

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

Lietoviy kalba: kasdien niro pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri

Vedė Į a Aldone Daukus

Tel®*.: Hlmleck 4-24U

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IB OHIRUIOA1 

Sandra, praktika, apac: MOTIRŲ ll«es.
Oflaaa 165? WBŠT 89ta rrtOBT 

Tai. F* HiU

oiaia 9-4 vaL poptat ir Uta talks

SUSIRINKIMŲ

* Marquette Parko Lietuviu Namu 
j Savininku draugijos narių susirinki 

mas įvyks rugsėjo 19 d., penktad.eni,
1 7:30 vai. vak., parapijos salėje, esan
čioje 6820 So. Washtenaw Ave. Susi
darė daug svarbių reikalų, liečiančių 
namų savininkus ir kitus. Todėl kvie
čiame visus dalyvauti.

Stasys Patlaba
P . ŠILEIKIS, O. P.

ORTHOPBDA&PBOTE23STAS 
l Aparatai -Protexai. Med. ban-

I žsasžręt-**“!pikkiTE b°nu;
tt$Q West 6Jrd »w CkJca®*. i|L 6MW 

TeleC* PReepect C-5M4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir Slapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl
MOVING 

LoMImal — PUna apdraute 
ŽIMA KAINA

. Tat .WA .

ApdruMta* **rkMiMtywM*
U •**w’*v.

ANTANAS VILIMAS
Tel. J76-1W arte S74-5PM

GET RELIEF 
F1OM CONSTIPATION 

WITHOUT _ 
SPASMS O« CRAMPS

STOOL SOFTENER'

A

MIRĖ Ai.BERT ANNIES
(V. Vokietijos žurnalo kemuho Kramto feidejas) 

(lęširiys)
Pati draugija tiek savo nariai 

skaičiumi, tiek savo moksliniai 
pajėgumu ir iš tolo negali priJ 
lygti buNmsiai 1919 m. įsteigtai 
vokiečių— lietuvių draugijai. • 
Anos draugijos nariai buvo aukš 
to rango ir lygio vokiečių —-lie
tuvių politikai bei mokslininkai. 
Tuo tarpu saujelė dabartinių jos 
narių atstovauja tik vokiečių — 
sovietų draugijos padalinį.

Atpildą už savo darbą tokie 
darbuotojai susilaukia iš 2 psl: 
Vilniuje veikiančios “Tėviškės”, 
draugijos: jiems kas keli metai, 
suteikiama privilegija lankytis 
Klaipėdos krašte ir apmokamos 
jų kelionės išlaidos okup. Lietu
voje.

Bet būna ir tokių draugijos] 
narių, kaip Miunchene gyvenąs 
kalbininko Armino Kuršaičio 
anūkas. Jis, pasinaudojęs reta

č?ą knygą Sibirą. Knygos 
pavadiųlmas Jglis maž DAUG 
toks. IR VESK MUS, ATGAL 
I BAŽNYčlį IR KRYŽIŲ ŠAL( 
— Maldos ir laiškai išvežtųjų. 
(Unį fūėhnfe Utas in das I^rid 
dei- kin^jeri. ųife Krėuze —Gė- 
befee uftš Bršefe Verschlė^ptėr).

Knygai jis prašė laiškų ir 
nuotrauką. ■

1962 m. rudenį Albert Armies 
informavo, kad knyga techniš
kai jau bevėilcparuošta. Bet jis 
galįs dar naujos medžiagos pa
talpinti. Jis rašė: , .Mūsų bro- 
liai, ar tai būtų vokiečiai, veng
rai, lenkai, lietuviai, estai ar ru
munai, negali-būti užmiršti, ries 
už 20 metų niekas daugiau hė- 
žirios, kasleiį ^zyko..

Jis afsnrii^ 'fr jau atspausdin
tą, gana-įspūdingą. knygos vir- 
šelį. Tik knygos pavadinimas 
dabar buvo pakeistas į LEDU 

, , vj - - T- i DENGTOS liCPOS — AKS oroga lankyt,; uždraustame L,e, pILNQS (.įisbetieck.
tuvos paiūryje, po nereiksmin-1 - ' _ . _- n? . ; . . .

-t-_L- . . .. I te Lippen-Traenen m den Au-mt susikirtimų su organizacijos: rr
vadovybe, iš draugijos išstojo.! ° _ \ . ,1. ■. . ~Neaan, to. fe rado reikalo pas-i, ■
ke)W Klaio^os vokieėiu leidžia PįMtuvus Į v.1-
m MEMELER DAMPF- n,SieS .- Pr°PaS^“
BOOT straipsnį kuriame Jis na«us- “TO sav0 ,alku
"’aso. kain jo tėv&s, Tilžės gim- 
naz;'os rektorius 1920-23 metais, 
visok’omis priemonėmis alijan- 
tams įrodinėjęs, kad Klaipėdos 
Vašias esąs grynai vokiškas V) 
ir kad jį jokiu būdu negalima 
prijungti prie Lietuvos-

A- Annies, grįžęs nelaisvės ne 
tuoiau įsijungė į “pažangiųjų 
veiklą”. Tapęs CINEMA VER- 
LAG Weiblingene dalininku, 
jis. atrodo, buvo labai padorus 
žmogus. 1962 m. jis viename sa
vo laiške rašė: . .Už poros mė-

planuoti, kilnūs ir nuoširdūs už
simojimai.

Gaila jo kaip žmogaus ir klai
pėdiškio; Ypač, kad po karo 
mums taip labai trūko apie spau 
dą nusimanančių.žmonių. Kiek

- jis būtų galėjęs išleisti leidinių 
apie- Mąžają Lietuvą vokiečių 
ar lietuvių kalbomis. Vietoj to, 
jis tapo paprastu sovietinės pro
pagandos leidinio leidėjų.

Savotiška žmogaus odisėja.
(Nepr. Lietuva, rugp. 22 d.)

— Saudi Arabijos naflo's mi-

Mažeika i? Evans

rfTt
Ū , LEGAL BRIEFS

nešiu aš noriu išleisti sukrečian- nisteris Jamani yra įtakingiau- 
isias tarp nafta eksportuojančių 
I valstybių atstovų.

NBTA Certification To Aid Consumers 
In Selecting A Trial Lawyer

By Theodore I. Koskoff 
President

Association of Trial Lawyers 
of America

In recent years profound 
changes have taken place in 
the legal profession which 
emphasize the need for the 
national certification of trial 
rpecialists.

A major impetus for the 
changes was the 1977 United 
States Supreme Court decision 
In Bates & O’Steen v. the 
State Bar of Arizona, where 
the Court held that under 
the First Amendment bar 
associations could not prevent 
lawyers from advertising the 
cost of routine services.

While legal advertising to
day certainly informs the pub
lic of available legal services, 

it does not 
at Ulis point 
give con
sumers re
liable infor
mation re
garding an 
attorney’s 
experience 
in specific 
areas. To
day's trial 
be able to

T. L Koskoff
lawyer should 
travel to another state to 
try a case armed witha 
national trial specialist ‘cer
tification which has validity 
In any state.

However, the advent of 
lawyer advertising reflects a 
growing awareness of the 
profc*«ion‘* du tv to provide

greater public access to legal 
services.

Following a recommenda
tion of a conference spon
sored by the Roscoe Pound- 
American Trial Lawyers Foun
dation, the Association of 
Trial Lawyers of America 
(ATLA), formed the National 
Board of Trial Advocacy 
(NBTA) in 1977 to adopt 
standards for the national 
certification of trial lawyen 
in civil and criminal trial 
advocacy.

Now co-sponsored by the 
American Board of Trial 
Advocates, the International 
Society of Barristers, and the 
National Association of Crim
inal Defense Lawyers, the 
NBTA has developed a na
tional certification program 
devoted to identairiOR ami 
recognizing legal CpecttHstt, 
which will aid consumers in 
selecting a trial lawyer.

It is unrealistic to expect 
one lawyer to be competent 
in every field of the law. 
In this area of professional 
advertising, nationally rec
ognized objective measure* 
of quality are increasing 
important to both the special 
fet and to consnmers of legal 
services. . . _
r Le^al specialization, with 
meaningful certification by 
the NBTA, will provide the 
consumer with a reliahje 
measurement of lawyer com
petence, and will, in general, 
improve the level of trial 
advocacy in this country.

NAFTOS EKSPORTE- 
RIAI NESUSITARIA

VTENA, .-.Uslrija. — Naftą 
ėkšų>orluojanėfų valstybių fei- 
nisteriai tris dienas praferdo. 
Vienišė, bet nepajėgė susitarti 
dėl kainų ir ateities planų. Jei
gu reikalai ir atėiiyjt panašiai 
bus tavrkomi, tai sudarytas ga
lingas iiaftėis kartėns ar 
galės laikytis.

Trečiadienio posėdyje buvo 
Įvairių pasiūhinų, bet nė vienu
riaiišimū hiiAršteiiai nesusitarė.. 
Jie priėjo išvaąoš, kad šiais 
niėtais naftos kailių negalima 
kelti, nors sudaryta speciali ko
misija bandys paruošti planą, 
pagal kurį bus siekiama atši
pinti nuo infliacijos daromų 
nuostolių.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
— John Andersonas kritikavo. 

R. Reagarią dėl j o 69 metų am-] 
žiaūs. Jis mano, kad preziden
tas turėtų būti jaunesnis.

— Irano valdžią nenori siųsti j 
savo atstovų į Bagdadą, kur 
naftos kartelio bariai rengiasi 
posėdžiauti.

— B’abrakas Karmalis be ru
sų pagalbos nevaldytų Kabule.

GAIDAS -DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

— Prancūzų vyriausybė ski
ria stambias sumas savo įtakai 
Afrikoje plėsti. Ji padeda buvu
sioms Prancūzijos kolonijoms, i

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

sias tarp naftą eksportuojančiu

i

Tel.: LAfayetle 3-3572

2

1/4

TeL YArds 7-1911

i®

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AĖŠTSS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMBŪLANŠO 

PATARNAVIMAS

Naujienos, Chitago, 8, I1L Thursday. September 18. 1980

mmmw yams or 
sweel potatoes 

pofcwd cooked ham, 
rat inio T/2-mch 
rūbelį .. *

cup diaeon atty sliced

P. J. RIDIKAS
S3S4 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubBc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4410

tablwpoons *n>Tk . 
teaspoons Dįjon-styl* 

mustard J
teaspoon salt 
Pinch pepper !
Lettuce leave*

, Cooking for Oftt or two? Bet you look hard for budget-wm 
and main dishes that come in small (įnantitiei — and
Ttqunr a mwmwTn bf Fott. * t

Hearty Him Yim Salad is a delicious solution. Jt'i £a.<y to 
prepare lil^ec^nornical, too. And there's no wastc involved 
sinep it serves only pair. Make this tanįy creation ahead of 
firtw? in a feSdy Topperwarp Soal-N'Served . Seivc £he salad in 
the same convenient and colorful container for an attractive 
prejarn'atton. An A if you're dining alone, the salad cap be ' 
wtored m the satne bowl in the refrigerator until its next menu 
>pJ>caranCt wWhfo t few days,

ttam Yam Salad
1 /3 x tn p sour cream
■ 2

1 1/2

In a medium saucepan, cook yam* In bofling sailed water to 
itnvar for 20 mVnutes or until tend«»T. Cool. Ped yams, ent into i 
1/S-inch cubes. Tn a nwxlium bowl, combine yams, ham and j 
Celery. Refrigerate until well chilled. Combine sour cream,, 
milk, mustard, salt and pepper. Stir until well blended. PdUr, 
,oyer ham mixture, toss lightly. Serve over lettuce leaves. x 
Yield. 2 servings ___ , ____ ________ ■

HEART 
FUND

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

Telef. 476-2345

-

Ham Yam Salad Solves
The Cooking-For-Two Dilemma Chicago^ 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVE. TeL: lArd, 7-3401

> i 
f:
į? *
E

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-IDOJ

4348 So. CALIFORNIA AVE

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 71*38-1139



LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA
kainomisŠįmet sukanka 20 metų nuo įsigyti prieinamomis

Tam tikras procentas pasiliks 
auka Draugijai, kuri ir vėl vie 
ną, kitą vargstantį galės sušelp
ti.

šeštadienį (X. 4 d ) vakare 7 
v. Jaunimo Centre ruošiamas 
tradicinis rudens balius. Mais- 

I tas p. Kupcikevic‘enės gamina
mas. Programą atliks operos so-

V a cl ovas

* Lietuvos Dukterų Draugijos 
įkūrimo. “Idėjos, jei didžios, ne-

• miršta’’. Nors jau praėjo 4 mu
itai kaip Draugijos įkūrėjas kun. 
’Feliksas Gureckas paliko £ią že
mę, tačiau jo idė^a — pagalbi 
ranka vargstančiam — tebėra 
mūsų tarpe. Draugija, pradėjusi 
labai mažu skaičiumi pasišven
tusių dukterų, šiandien jau šie-1 listai-Margarita ir

»kia virš 1000 narių. Per tą lai- Momkai, maestro Alvydui Va- 
kotarpį pirmininkių būta net Į saičiui akompanuojant, šokiams 
9-nios. Gi pirmininkės pareigos 
nelengvos, daug pasišventimo ir 
savęs atsižadėjimo re kalaujan- 
čios. Žinoma, ne vienos pirmi
ninkės savo artimui atsidavusios. 
Norint pamatyti kas tikrai yra 
artimo meilė, reikėtų tik praleis 
Ai kurį laiką dukterų tarpe.
; Norėdama šią sukaktį iškil
mingiau paminėti, Draugija š. 

:m. spalio 3-5 d. d. šaukia Jauni- 
■mo Centre . Seimą. Pats seimas 
a tęsis v’są penktadienį (Xt 3 d.) 
įsu kviestomis atstovėmis ir gar- 
?bės svečiais. 6 v. v. Jaunimo 
^Centre įvyks L. D. D-jos globo
jamos parodos atidarymas. Pa

godą rengia neseniai iš Lietuvos 
atbėgusi p, p. Pupelių šeima. Jo
je bus įstatyti iš Lietuvos atsi
vežti įvairūs medžio, gintaro, 
>odos, audinių tautiniai išdirbi- 
įniai. Kas norės jų įsigyti, galės

^ros L. Biknevičiaus orkestras. 
Veiks maž’eji ir didieji laimėji
mai. Bilietų dar galima įsigyti 
Draugijos Nameliuose, 2735 W. 
71st St., tel, 925-3211 kasdien 
nuo 10 v. r. iki 6 v.’ v., šeštadie
niais nuo 10 v. r. iki 2 v., arba 
telefonu užsisakyti pas parengi
mų vadovę — sesę Valę Rum- 
šidnę, tel. GR 6-5059. Tik pasku
bėkit, kol dar yra bilietų.

Sekmadienį (X. 5 d.) 12 v. Dr- 
ios kapelionas kun. J. Juozevi- 
čius atnašaus šv. Mišias Jauni 
mo Centro Koplyčioje už patį 
įkūrėją ir-visas mirusias nares, 
kuriu skaičius, deja, jau nema
žas. Visos narės su šeimomis ir 
draugais kviečiamos dalyvauti.

Norime tikėti, kad narių ir 
jų svečių dėka visa Seimo pro
grama praeis su pasisekimu mū
sų artimo labui.

Msgr. J. Kučingis.
Valdvba (ft.) 1

— Buv. Lietuvos Policijos tar
nautojų klubas “Krivūlė” ren-j 
gia 25 melų sukaktuvinį banke-* 
tą, kuris įvyks šaulių salėje s.m. j 
rugsėjo 20 d. 7 vai. vak. Visuo
menė prašome rezervuoti vjetasl 
tel. 523-01C3. |

— (R) LB B.-ighton Parko 
apylinkės rudeninė gegužinė — * 
piknikas įvyks rugsėjo 28 $L, 
sekmadienį, 12 vaL popiet Vyčių 
sodelyje ir salėje, 2455 W. 47th, 
St., Chicago, EL Veiks virtuvė 
baras ir .dąug įvairių laimėjimų. 
Šokiams gros Kosto Venckaus 
orkestras. Kviečia Apylinkės

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5; no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St.: Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astrol
ogers. (Pr.)

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

ESTATE
, Namai, Žemi — Pardavimu* 

REAL ESTATE FOR SALI

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

^£L VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS p
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DL Teį Virginia 7*7741

BUTU NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

. • NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Marquette Parko bažnyčioje
Šiluvos novena

darė dviejų blokų eilė. Policija 
sulaikė susisiekimą. Iš paskos 
ėjo Jo Ekscel. vysk. V. Brizgys, 

B. P. apie 10 kunigų ir grupė vetera
nu. Buvo nešama Motinos šven
čiausios statula.

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės veikla

Rugpjūčio ,24 <1. rinktinės na
muose įvyko Vytauto Didžiojo

gistruoja D- Vakarė ir R. Smo- šaulių rinktinės valdybos posė- 
linskienė.
- Amerikos Lietuvių Los An- Į U;

gėlės klubo piknikas įvyks rug- į 
sėjo 21 d. Šv. Kazimiero parapi-

; Rugsėjo 7 d. prasidėjo nove
los pamaldos. Pamokslus sakė 
pranciškc'nas kunigas J. Base- 
vičius. Pamaldos rytais 9 vai., 
o vakarais 7 vai.
. Rugsėjo 14 d. 10 vai. Reg. L. 
B-nė iškėlė aikštėje, vėliavas. 
Jas prie stiebų prinešė tautiniais 
rūbais pasipuošusios panelės R. 
Tričytė ir R. Krutulytė. Vėliavų 
kėlimu rūpinosi Ig. Petrauskas 
ir J. Bagdžiusr
1. Pakėlę vėliavas, nužygiavo į 
bažnyčią. Pamaldos prasidėjo 
10:30 vai. Gyvų gėlių puokštę iš 
tos grupės prie šv. Motinos alto
riaus nunešė trys ponios. Šv- Mi
šias atnašavo kan. V. Zakaraus-

Klebonas kun. A. Zakaraus- 
| kas sukalbėjo Motinos Šven

čiausios litaniją. Išstatytas Šv. 
Sakramentas. Choras giedojo- 
Pamokslą pasakė kun. J. Bace
vičius. Pamaldos baigėsi po 2 va
landos. Sekančią dieną buvo pa
mokslas ir užbaigiamos pamal-

• 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.

ELECTRbS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto lelditnf. - 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-355»

- /dis.. Buvo apsvarstyta visa eilė 
. Pri-

1 imti septyni nauji nariai. Daina
vos ansambliui paskirta pinigi
nė parama. Apsvarstyti pakvie
timai ir išvykos į kaimyninių 
šaulių renginius.

Rugsėjo 7 d. Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinė minėjo Rug
sėjo Aštuntosios tautos šventę. 
Brighton Parko bažnyčioje šau-

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

Kreiptis:

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

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

— Dail. Jurgio Juodžio kūry
bos paroda įvyks laike LB Los 
Angeles skyriaus ruošiamų Ben
druomenės Dienų parapijos sa
lėje rugsėjo 27 ir 28 dienomis.

4645 So. ASHLAND AVL 
523-8775

kas. Mišių auką nešė panelės R. 
Krutulytė ir R. Tričytė.

Choras, vadovaujamas muzi
ko A. Lino, giedojo šventas gies
mes. Vargonais grojo K. Skaiš-' dos. 
girys. Pamokslą sakė kun. J. Ba
cevičius. 

* * *
1:15 vai. popiet organizacijos, • I 

nešinos vėliavomis, rinkosi į ■ ' 
Marijos aukšt. mokyklos kiemą. 1 
Dalyvavo ir seselės. Suskaičiau I ; i 
30- Organizacijos su vėliavomis: ' ~. tjl 
R. Liet. B-nė, < 
draugija, Vyčiai. Ateitininkai, 
Šv. Teresės draugija. Mėlynoji 
armija. Iš viso 12 vėliavų nešini, — įSJclut^nkių suvažiavimas 
nariai žygiavo į bažnyčią. Susi- įvyks riigsęjb' 27 ir 28 dienomis 
========= , Clevelairįfe—K-Čikagos eis eks- 

kursinis?autobusas. Keleives re- 
—

Ur
^ffiuras išvyko 3 sa

Jėzaus Vardo kvaitė^s^W Jo Pacientai> 
esant rcik^įuit gali kreiptis pas

tenę.

---------------- — ----------------------- J -------—

Į parodą atvyks dailininkas J. Hai ir kitos organizacijos daly-
Juodis iš St. Petersburg, Fla. Vi- vavo su vėliavomis. Mišias lai- i
suomenei jį pristatys dailininkė ( kg ir atitinkamą pamokslą pa- 
A. Variakojienė. įsakė kun. Kinelis. Pamaldų iš-

— Lietuviu Žum^stu-Sąjun- kilmingumą paįvairino, muziko 
ga ruošia.spalio j VecberS° vadovaujamas šaulių 
5 d. 4’ va£ŠL^ Angeles Latviu j choras solistė J. Burgeress., 
salėje. Visu<SUiiAl®ipristaJ 12 vaL šauli^ namuose vyko 
tvtas nau{^3MWžuma-jakademija- I^a organizacijų.

I vėliavos, sugiedotas himnas ir 
j Šaulių sąjungos kapelionas kun. 

'.zitnie-1 j Borevičius sukalbėjo invoka- 
:ų bir-Įcii

listo’’- numeris. - Į
— Eos Angeįį 

ro parapija šefe 
želio mėnesį Š5^?^ |

a

[tų su-

Lietuvių Dienosa birželio 21 d. 
Parapiją įsteigė ^rel. Macie- 
jauskas, dabartinis klebonas yra

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____ -_________ .1..............  $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _________ _____ $4.00

Minkštais viršeliais, tik______ ______ $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik....... $2.00

SIUNTINIAI Į LIETUVA ' 
MARIJA N0RE1KIENJ .į'-’

I50J W.t Mil St, Chloro, Hl- S0S2» , Tai. WA J-Ž181 
Didelii rinkitth geroc rūHe« įvairių prekių.

< MAIŠTAS B EUROPOS SANDELIŲ

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

i

L SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

ciją. Stasys Vanagūnas skaitė 
Įdomią, gerai paruoštą paskai
tą. Meninę dalį atliko rinktinės 
choras ir tautinių šokių grupė 
Vytis. Visi dalyviai buvo pavai
šinti darbščiųjų šaulių.

; Rugsėjo 13 d. šaulių namuo
se įvyko V.D. rinktinės rudeni- j 
nis parengimas — balius, ku
riame buvo vaišės, meninė pro
grama ir šokiai. Parengimas 
praėjo su geru pasisekimu ir 
gera nuotaika.

Rugsėjo 21 d. rinktinės šau
liai autobusu vyksta į Racine, 
kur bus paminėta kunig; Kęs
tučio šaulių kuopos 25 metų su
kaktis. Autobusai nuo šaulių 
namų išeis 10:30 vai. ryto.

P. Venclova

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 patarnautu 

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

I50L W. SHk St^ CHcago, DL 80629. — TeL WA M7I7 — Stanislaw Kania pataręs 
Brežnevui nesiųsti Sovietų ka
rių į Lenkiją.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita. .

FETINGJS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedxie Avenue

Tel. 776-8505
 

DAŽYMAS IR REM0DELIAV1MAS

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 64th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė 
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7 W

----------------------------------------------------------ę
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

yra seniausih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rraternalinė or- 
ganir^cija, 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, nt- 
narna 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 jų gyvenimo pradžiai

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

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Gahte kreiptis Ir tiesiai I SLA Centrą:

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

307 W. 30th Si.
Tol. (211) S6S.H1* J

ų-- L 'CZZU
I SOME CHICAGO MOTOR CLUB T7FS GN a

ixPttssMty
l'T CUT IN BETWEEN CARS 

r THAT ARE ALLOWING-SAFE 
5 FOLLOWING DISTANCES.-, ® “

if vou drive at the 
/Į///VZA/6O/ SPEED STvy IM 
THE

— Afganistano policija taip 
tankiai apsupo JAV ambasadą, 
kad joks rusas negalėtų įžengti.

teisėjo Alphonse

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą,
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.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinip 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

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 į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasiruošęs 
visiems mielai patarnauti.

, į L- A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 1 
Telefonas (305) 626-2444

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

iymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POUCY
F. Zapolis, Agent 
32OS»A W. 95th St 
Ever®. Park, III, 
60642, - 424-1654

State Farm fire and Casualty Company

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

' 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

\
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

VALDEMARAS BYLAITTS
ir VINCAS BRIZGYS

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

— ...... -- .........................

6

WITH SLEEPEZF 
YOU CAN REST EASY. 
Sleep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night s sleep And 
isn't that all you want7 Use 
only as directed

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, DI. 60629
- _________

PATS SKAITYK IR DAR Kl- 
) TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS**
— Naujienos, Chicago, 8, ID. Thursday, September 18,1980




