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aSTASIO somoza
> KUTKUS NESUTIKO TVARKYTI 
; į AUKU RINKIMO REIKALU

1 REIKALAUJA TOLERANCUOS IR PAGARBOS, 
BET PATYS TOLERANCIJOS NERODO

Rašo Saulius šimoliūnas
DETROITAS, Mich. — Nau

jienų korespondentui pavyko 
gauti rugsėjo 13 d. Detroite pa
sirašytą susitarimą. Oficialus 
pranešimas dar nepaskelbtas ir 
nežinome, ar čia duodamas yra 
tikslus. Jeigu oficialus praneši
mas bus kitoks, tai taisysime, 
bet tuo tarpu siunčiu tokį, kokį 
pavyko gauti.

Žemiau spausdinamą susitari
mą pasirašė JAV LB krąšto val-

1 dybos pirmininkas Vytautas 
Kūtkuš, JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas Al
gimantas Gečys ir Aušra Zerr. 
ALTos vardu pasirašė šie atsto
vai: K. Šidlauskas, 'VI. Šimaitis 
ir G. Lazauskas.

Seka gautas susitarimas:
Amerikos Lietuvių Tarybos ir

UŽPUOLIKAI VARTOJO BAZUKA, ŠAU
TUVUS, PARUOŠTUS AUTOMOBILIUS

X ’ ’ I

POLICIJA TURI PASIKĖSINTOJŲ FOTOGRAFIJAS, 
PASKELBĖ DVIEJŲ UŽPUOLIKŲ VARDUS

, rime, kuris įvyko 1980 m. rug
sėjo mėn. 13 d., Detroite, daly
vaujant ALTos atstovams pirm, 
dr. Kaziui Šidlauskui, dr. Vladui 
Šimaičiui ir Grožvydui Lazaus
kui ir JAV .LB Krašto valdybos 
atstovams -pirm,- < Vytautui Kut- 
kui, Alginiantui 'Gečiųi ir; Auš
rai Zėrr, priėmė sekančius nu- 

' tarimo projektus,. kurie' -galios 
pilnai abiems valdyboms1 patvir
tinus: • ' ■■ -• Ą

1) Tarp Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir JAV LB Krašto val
dybų ryšius palaiko jų pirmi
ninkai, kurie sutaria bent kartą 
metuose sušaukti tų institucijų 
atstovų pasitarimą darbų -sude
rinimui; ' ’ ■'

. 2) Pasitarime buvo svarstytas 
aukų rinkimo klausimas Vasario 
16-osios ‘ minėj irtuose. Susitari- 

. mo neprieita, tačiau ateityje bus
ieškoma būdų šiam reikalui pa-Į 
tobulinti j

3) Mūsų visuomenės diferen
ciacija ir nusistatymų įvairumas 
yra natūralūs ir teigiamas reiš
kinys. Dėl to tolerancijos puo
selėjimas mūsų organizacijų, 
spaudos ir pavienių asmenų tar
pe yra būtinas- ALTa ir JAV 
LB-nė savo santykius grįš abi
pusiu respektu ir tolerantišku 
vienas kito darbų įvertinimu;

4) Pasitarimo dalyviai princi
pe sutinka, kad po vieną atsto
vą iš ALTos ir JAV LB Krašto 
valdybos būtų .skiriama į Jung
tinį Baltų komitetą, šį nutarimą 
išsiaiškina ir vykdo ALTos ir 
JAV LB Krašto valdybų pir
mininkai.

— Neužilgo JAV-se gazolino 
galonas pabrangs vienu centu.

KALENDORĖLIS
Rugsėjo 19: Zuzana, Januari- 

jus, Praurimė, Svidrė, Girvinas, 
Ralis.

Saulė teka 6:34, leidžiasi 6:53.
Oras debesuotas, gili lyti.

BILLY CARTERIS NETURĖJO 
ĮTAKOS Į JAV POLITIKĄ
WASHINGTON (AP).— Sau

gumo tarybos pirmininkas ir 
prezidento patarėjas Zbigniew 
Brzezinski trečiadienį liudijo 
Senato komitete, tyrinėjančia- 
me Billy Carterio santykius su 
Libija ir galimą įtaką JAV ad
ministracijai. Jis pareiškė, kad 
administracija nebuvo suintere
suota Billy Carterio veikla, jis 
nepadarė jokios įtakos į politiką 
ir neteikė jam jokių- lengvatų ar 
privilegijų. Taip pat jis nebuvo 
laikcrmas politinių nesklandumų 
derintoju; Jis asmeniškai jį te
lefonu pe-spėjo nedaryti nieko, 
kas galėtų-pakenkti JAV užsie
nio politikai.

Tačiau švmatoriūs Strom 

prezidento rinkiniu.

NEBUS CARTERIUI KĖDĖS 
BALTIMORĖJE

WASHINGTON, D.C. Sek
ma dieni Baltimore j e įvyks de
batai per TV tąrp'prezideritnrių; 
kandidatų Ronald'J3eagano ir 
John B. AndersorioŲ Debatus 
ruošią Moterų Balšuot.ojų Lyga. 
Jos debatams kvietė ir prezi
dentą ' Carterį, bet jis ’ atsisakė 
dalyvauti. Lyga buvo numačiu
si laike debatų' laikyti tuščią 
kėdę Carteriui, tačiau lygos kal
bėtoja Ruth Hinerfeid pareiškė, 
kad tuščios kėdės nebus dėl le
galių komplikacijų.

John B. Andersonas trečia
dienį Edwardsville j e pareiškė, 
kad prezidentas Carteris teikia 
privilegijas negrams, gaudyda
mas jų balsus.

— San Salvadore kairieji te
roristai pagrobė Amerikos vals
tybių įstaigą, paėmė septynis 
įkaitus ir reikalauja sustabdyti 
valdžios vedamą terorą.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $668.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI 
National Security 
Aflalri Adv-iter

Zbigniew Brzezinski aiški
nosi Senato pakomitečiui, 
kad prezidento brolio Billy 
Carter pokalbiai neturėjo 

jokicfe įtakos į santy
kius -su Libija.

■Wi

įįjįjįį

Sovietų tankai juda Afganistano gatvėmis, siekiant nuginkluoti kovojančius ka
rius ir partizanus. Taikai laužo kelius ir gatves.

__ L___ ______ __ _—i.,—; ...—j.—. ■——— ------- -- :-------------

SOVIETU SĄJUNGĄ APSIGINKLAVIMU
JAU PRALENKĖ SĄJUNGININKUS

TAI TVIRTINA TARPTAUTINIS STRATEGINIŲ STUDIJŲ

LONDONAS (AP). — Tarp-: 
tautinis Strateginių Sudijų ins
titutas antradienį išleido savo 
metinę studiją — Kariškas ba
lansas 1980-1981 m. Joje tvirti
nama',; kad* Sovietų Sąjunga ir 
iOS satelitai, priklausą Varšuvos 

■pakto karinei organizacijai, 
įvairiu apsiginklavimu pralenkė 
Amęžiką. ir jos sąjungininkus, 
priklausančius Šiaurės Atlanto 
paktui, žinomam NATO vardu. 
Į tai įeina ne tik įprasti, bet ir 

’atominiai ginklai. Raporte sako
ma, kad užtruks ilgi metai at
gauti apsiginklavimo balansą 
bei pirmumą.

NATO valstybės galės pilnai 
išvystyti ilgų distancijų sviedi
nius tik 1983-1984 metais, rašo
ma studijoje. Ji įspėja JAV-bes, 
kad Sovietai pirmauja atominė
mis raketomis, paleidžiamomis 
nuo žemės paviršiaus. Jos yra! 
ypač grėsmingos Minuteman ir 
Titan ilgų distancijų bazėms. 
Institutas deda daug vilčių į 
naujuosius judančius ilgų dis
tancijų ICBM sviedinius ir in
dent C-4 sviedinius, kurie pa
keičia Poseidono raketas povan- 

.deniniuose laivuose. Bet gi ir 
Sovietai modernizavo savo po
vandeninių laivų puolamąją ga
lią ir jau gali apšaudyti Ameri
kos kontinentą iš savo teritori
nių vandenų. Studijoje atkrei
piamas dėmesys, kad Sovietai 
padarė pažangą ir įprastų gink
lų gamyboje.

Tarptautinis Strateginjų Stu
dijų institutas yra savarankiška 
Institucija, surenkant! žinias ir 
jas analizuojanti. Daugelį metų 
jos studijomis naudojosi Vaka
rų pasaulio valstybės.

PLEČIA PREKYBĄ
SU KINU A

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris ir Kinijos vice
premjeras Bo Yibo.pasirašė ke
lias prekybos sutartis, kurios 
tuojau įsigalios.

Pirmas susitarimas liečia su
sisiekimą aviacija. Kinijos ir Į 
Amerikos keleiviai glaės skristi 
tiesiai į Kiniją, nereikės jiems 
važinėjant naudotis kitų vals
tybių susitarimais.

Prezidentas Carteris pasirašė 
sutartį naujiems abiejų valsty
bių konsulatams steigti. Vienas 
Kinijos konsulatas bus įsteigtas 
Chicagcje. Kaip prezidentas, 
taip ir vicepremjeras B’o yra įsi
tikinę, kad konsulatų steigimas 
pagyvins tarpusavio ryšius.

Kita sutartis liečia Kinijos 
audinių prekybą. Ilgus metus 
amerikiečiai negalėjo nusipirkti 
šilkinių Kinijos audinių. Netoli
moje ateityje Amerikos krautu
vėse jie pasirodys.

Dar kitas susitarimas tvarkys 
transportą laivais ir lėktuvais. 
Teks nustatyti muitus, perveži
mą, atgabenimą. Dalį prekių ki
niečiai planuoja atgabenti lėk
tuvais, nes tai esąs pats leng- 

1 viausias ir greičiausias prekių 
pervežimas. Kinija ruošiasi pirk
ti visą eilę Amerikoje gamintų 
mašinų.

— Lenkijos darbininkai abe
jingai žiūri į kai kuriuos Stanis- 
avo Kanios pasiūlymus. Jie bi
jo, kad komunistų partija ne
atimtu iš darbininkų streiko 
metu pažadėtų teisių.

— Afganistano policija apsu
po Amerikos ambasadą Kabulė, 
bet neina į vidų rusų karid 
grobti.

TURKUOS TERORISTAI 
PRIEŠINASI KARIAMS

ANKARA, Turkija. — Turki
jos teroristai trečiadienį pareiš
kė, kad kariai neturi kištis į 

esąs psčių'turkų reikalas, bet ne 
kariškių.

Tuojau po šio pareiškimo te
roristai Istambule nušovė vieną 
įtakingą policininką. Nespėjo 
32 metų policijos karininkas Ay- 
kut Gene išvažiuoji į didžiosios 
gatvės centrą, į policininką bu
vo paleistos kelios kulkos ir jis 
buvo, užmuštas vietoje. Teroris- 

Į tai paleido į policininką dešimt 
kulkų. Jaunas policijos kari
ninkas darbo vietos nepasiekė. 
Policijai it kariams teko nu
vilkti mašiną iš trafiko ir nuga
benti lavoną į ligoninę.

Policija tvirtina, kad pasikė
sinimas prieš policininką Gene 
buvo taip suo’rganizuotas, kaip 
pasikėsinimas prieš buv. prem
jerą Neihat Erim. Viskas iš 
anksto buvo tiksliai apskaičiuo
ta. KetvritadienĮ popiet teroris
tai užpuolė karius, kai iš vieno 
kalėjimo jie bandė perkelti stu
dentą Zeki Yumurtaci, kairįjį 
aktyvistą. Vakare kariai nušovė 
vieną teroristą ir du sužeidė.

Caro-

TEISMAS ĮSAKĖ 
GRĄŽINTI

COLUMBIA. — South 
liną valstijoje 71 metų amžiaus
Harry Clinkscales vedė 50 metų 
Geneva, kuri po trijų savaičių 
išėmė iš banko bendros sąskai
tos $10,321. Ji aiškino valstijos 
vyriausiam teismui, kad tai bu
vo vestuvinė dovana, tačiau 
teismas nusprendė, kad pusę 
pinigų ji privalo grąžinti vyrui.

KUBOS KARIAI AME
RIKOS AMBASADOJE

WASHINGTON, D.C. — Pra
dėjus vesti pasitarimus su Ame
rikos ambasadon Kabule atėju
siu rusų kariu, paaiškėjo, kad 
Etiopijoje, Amerikos ambasado
je, yra du Kubos kareiviai, ku
rių iki šio meto negalima iš
vežti.

Prieš keturis mėnesius du 
Kubos kariai įžengė į Amerikos 
ambasadą ir paprašė tremtinių 
teisių. Jiems nepatiko, ką Kuba įėjusius į JAV ambasadą Kubos 
darė: jrodaro Etiopijoje, bet jie 
negalėjo ūš Etiopijos išvažiuoti. 
Kubos kariai buvo naudojami 
Eritrėjos sukilėliams numal-

sinti, vėliau jie pakartotinai bu
vo siunčiami į Ogadeno provin
ciją numalšinti sukilėlių, bet 
namo išvažiuoti karinė vadovy
bė jų neišleido.

Du kubiečiai jau praleido ke
turis mėnesius Amerikos amba
sadoje Adis Abeboje. JAV vy
riausybė kelis kartus prašė Etio
pijos valdžios leidimo išvežti už-

karius. Amerikiečiai turi mai
tinti ir raminti kubiečius, kol 
bus rastas būdas išvežti juos iš 
Etiopijos.

ASUNCION, Paragvajus. — 
Grupė pasikėsintojų užpuolė ir 
nušovė Anastasio' Somozą, bu
vusį Nikaragvos diktatorių. 
Prieš trylika mėnesių diktato
rius Somoza, grupės artimųjų 
lydimas, pats išvažiavo iš JAV 
ir apsigyveno Paragvajuje, tikė
damas rasti reikalingą ramybę 
ir geresnę nuotaiką.

Somoza nusipirko didelį na
mą netoli Paragvajaus sostinės. 
Namas buvo gerai aptvertas, tu
rėjo stiprius vartus ir, reikalui 
esant, stiprias šviesas. Iki šio 
meto niekas nebandė pastoti ke
lio buvusiam Nikaragvoj dikta
toriui, nors jis gana dažnai va
karus praleisdavo sostinėje, su
sitikdavo su valstybės pareigu 
nais ir savo draugais.

Kiekvieną dieną Somoza išva
žiuodavo į sostinės parkus ir pa- 
vaikščjod^o ar kiek pabėgdavo 
po_.vieną parką, T<aĄ numestu 
bent truputį svorio'. 'Gydytoj ai 
patarė 54 metų tremtiniui ma
žiau valgyti ir daugiau judėti

Tuo tarpu nežinia, kur Somo 
za rengėsi trečiadienio rytą va 
■žiuoti. Jį išvežė seniai jam tar 
naujantįš -šoferis ir ly4ėjo j< 
patarėjas biznio reikalams. Nau 
jame Merėėdez Bens automobi
lyje visi trys važiavo iš Somozo. 
vilos į sostinę. Somozą lydėjo 
dar vienas automobilis su trim 
žmonėmis.

Somozos automobilis pavažia 
vo vos septynis blokus, kai iš 
kampo kita mašina pastojo ke
lią. Keturi žmonės tuojau iššo 
ko ir pradėjo šaudyti. Maždaug 
tuo pačiu momentu bazukos šū
vis numušė Mercedez Bens ma
šinos viršų ir užmušė kitus au
tomobilyje buvusius žmones 
Kai atvažiavo policija, buvo nu- 
nustatyta, kad iš daugybės šūvių 
23 pataikė Somozai.

Diktatorius Somoza buvo už
muštas vietoje. Kartu su juo žu
vo jo šoferis ir ilgametis asmens 
sargas Cesar Gallardo. Žuvo 
r kartu su juo važiavęs finansų 
patarėjas kolumbietis Joseph 
Peittner.

Žuvo visi trys keleiviai. Antrą

Hm Kno-feng

Kinijos komunistų partijos 
pirmininkas H na Guofengas 
perorganizuoja Kiniją ge

resniems santykiams su 
JAV, kad priimtų ati
daromus Amerikos kon

sulatus Kinijoje.

PRIEŠINASI VIEŠOMS 
VARŽYTINĖMS

i ■ 1.

LONDON.— Britanijos finan
sų ministerija paskelbę Leonar
do da Vinci meno darbų viešas 
varžytines gruodžio mėn., bet. 
meno minister is Norman SL 
John Steves pasipriešino. JU 
siūlo paskelbti jų išpardąvimą,. 
kad meno turtai liktų krašto 
viduje. Leonardo da Vinci dar-, 
bai vertinami virš 14 milijonų 
dolerių.

KEISTAS KALTINIMAS
DENVER. — Du Colorado 

valstijos policininkai reikalaują 
25 milijonų dolerių. Jie tvirtina, 
kad jų viršininkai įsakė jiems 
vartoti narkotikus sekant jų 
pardavinėtojus. Jie prie narko- 
tiktĮ priprato ir prarado darbą. 
Jų viršininkai ' kaltinimą pa
neigė. “7 7“ 77

namo aukštą užėmusieji pasikė- 
sintojai, nušovę buvusį diktato
rių ir du jo palydovus, išėjo iš 
užimto namo aukšto, įlipo į ša- 
ia stovėjusią mašiną ir išva
davo. Diktatoriaus automobilį 
šautuvais ir revolveriais apšau
dė kiti pasikėsintojai, kurie 
:aip pat dingo iš pasikėsinimo 
vietos.

Už poros valandų policija ra- 
Jo paliktą automobilį, jame pa
liktą bazuką ir kitus ginklus 
jei šovinius. Matyt, kad pasikė- 
sintojai sulipo į kitą automobilį 
Ir dingo, palikdami pavogtą ma
šiną su ginklais.

Paragvajaus policija, ištyrusi 
pasikėsinimą ir apklausinėjusi 
liudininkus, pranešė, kad ji tu
rinti pasikėsintojų fotografijas 
r nustatė dviejų pasikėsintojų 
pavardes.

Policija tvirtina, kad vienas 
pasikėsintojas vadinasi Hugo 
Alfredo Inarzu, o antroji vadi
nasi Silvia Mercedes HodgetS. 
Liudininkai, girdėjusieji juos 
kalbančius, tvirtina, kad jie yra 
buvę argentiniečiai ar urugva
jiečiai. Jiedu kalbėjo argentinie
čių akcentu. Policija turinti jų 
fotografijas.

Paragvajaus policija ėmėsi 
visų priemonių pasikėsintojams 
sučiupti. Ji įsakė saugoti visus 
kelius ir krėsti mašinsa, kad 44a- 
lėtų išaiškinti besislapstančiu! 
ar bėgančius pasikėsintojus. Be 

i to, uždarė aerodromus, tikriną 
j visus keleivius. Taip pat užda- 
t rytos visos sienos, kad niekas 
nepaspruktų nepastebėtas.

Iš vilos į nužudymo vietą at
važiavo Dinorah SampsoYi, ilgų 
metų Somozos draugė ameri
kietė. Ji smarkiai verkė ir šau
kė, kad norinti jį pamatyti. So
mozos pamatyti ji negalėjo, nes 
bazukos šūvis nunešęs ne tik 
automobilio stogelį, b?t itšaškęs 
ir Somozos galvą. Policija nu
vežė į laboratoriją mašiną ir 
užmuštuosius.

— Dievas vykdo teisėtumą,— 
pareiškė Nikaragvos laikrašti
ninko P. Chamorro našlė.
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! Viena nursė Viktorija, N. Y. ji buvusi britų žvalgybos kur 
socialinės pagalbos ligoninės jerė, kažkur šokusi su pafa- 
skyrijįus vedėja, paprašė savo šiutu iš lėktuvo, perdąvusi 
padėjėją Irutę Greim, kad pa- kažkam rankiniu žiburiu sig-

VISIEMS TAUPYTOJAMS PADARYTI 
. DIDELI APSUNKINIMAI

Neseniai patvrėmė, kad Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation (FSLIC), Federalinės Val

džios agentūra, padarė taisyklių pataisymus, kurie pa
liečia šio krašto bankus ir taupymo bei skolinimo ben
droves, o kaitų palietė visus taupytojus, kurie savo san 
taupas laiko minėtose įstaigose.

Minėta Federalinės valdžios agentūra (FSLIC) su
jaukė taupyt, ir bankų vieni kitais pasitikėjimą. Mūsų 
nuomone, tos pataisos nors ir nėra taip svarbios, bet 
jos yra labai neaiškios. Kitais žodžiais tariant, jeigu 
šiandiien senioras nori įdėti į taupymo bendrovę ar ban
ką savo santaupas,, pagal Washingtono biurokratiškas 
padarytas pataisas depozitorių gali labai išgąsdinti de
šimties puslapių tų pataisų komentarai.

Kalbėsime pavyzdžiais. Jeigu Jokūbas nori įdėti 
$10,000 investmentą pagal FSLIC taisyklių pataisas, jįt 
turi kreiptis Į advokatą - teisininką, kad šis jam išaiš
kintų tų pataisų prasmę, nes visiems taupytojams 
noustatai yra neaiškūs ir nesuprantami.

I. Pagal minėtų nuostatų pataisą, sumažintas 
pozitriams pranešimų apie indėlio terminą laikas 
10-ties dienų iki 7-nių dienų;

II. Kai pasibaigdavo indėlio taupymo terminas 
bankas arba taupymo bendrovė turėjo pranešti raštų 
ar taupytojas nori atnaujinti terminą ar nori išimti san
taupas. Naujas korporacijos patvarkymas tokį praneši
ma anuliavo.

III. Jeigu Jokūbas įdėjo $10,000 bankan arba tau 
pymo bendrovėn šešiems mėnesiams, o kai tas terminas 
pasibaigs, tai tuo pačiu laiku pasibaigs 7-nių dienų įspė 
jimo laikotarpis. Bankas (taupymo bendrovė) turi teiį 
sę automatiškai tą indėlį atnaujinti tokiams pat termi- 
iiui tos dienos esančiu procentu.
“ Jeigu Jokūbas neapsižiūrėtų ir nepraenštų save 
bankui (taupymo bendrovei) .po nustatyto termino ir 
17-nių dienų,, tai pagal veikiančią korporacijos pataisą 
Jis turėtų sumokėti 3-jų mėnesių pabaidą (penalty), jei 
jis savo indėlį išimtų iš banko ar taupymo bendrovės 
■bežiūrint ar depozitorius būtų pranešęs bankui (taupy 
mo bendrovei) prieš mėnesį ar daugiau, pabauda tu 
retų sumokėti (3-jų mėnesių) ir dar taupymo institu
cija atskaitytų baudą nuo pagrindinės (principai) 
burnos.
; IV. Jeigu Jokūbas deponavo indėlį po 1980 m. lie 
Ipos mėn. 2 d., tai nauji pataisyti korporacijos nuostata 
ŠjĮ taip pat paliestų. Jeigu jis indėlį įdėtų metams ar ii 
Ogesniam laikotarpiui, o už savaitės ar mėnesio ar dau
giau, sus.'klosčiusios gyvenimo sąlygos depozitorių pri 
įverstų atsimti savo santaupas, tai jis būtų nubaustą? 
Šešių mėnesių nuošimčių bauda ir dar geroka dalim 
•iš pagrindinės (principai) sumos.

Šis mūsų trumpas paaiškinimas manoma, kad ne 
Ipatenk’ns Jokūbo ir kitų taupytojų, Tačiau šis paaški- 
Animas nereikalauja perska'tyti anglų kalba 10 lapų 
^korporacijos išleistų komentarų, kurie tuo pačiu meti 
^sujaukia dępozitoriams aiškumą.
; Vienas Chicagos senas advokatas mums pranešė 
iad jo kl entai ir pažįstami gavę neaiškius FSLIC kor 
Iporacijos raštus iš savo bankų (taupymo bendrovių) 
jie kreipėsi Į jį prašydami paaiškinimų. Jis buvo pri- 
^stas asmeniškai kreptis Į FSLIC centrą Chicagoje, i? 
joir gavo aukščiau m’nėtą 10 puslapių paaiškinimą 
IKai jis pradėjo studijuoti tas FSLIC pataisas, jis buve 
■nusteb ntas. Keliose vietose yra nurodyti 5-ki advoka 
tai, kurie esą neaiškumus išryškiną; jų tarpe yra kel 
^advokatai, gyveną Washington, D.C.

Kad išvengtumėm nesusipratimų tarp banko (tau 
pymo ir skol. bendrovės) ir depozitoriaus, visada pa 
tartina iš tų institucijų pasiimti' raštu paaiškinimus 
Jeigu jums būtų dar neaiškumų, tai kreipkitės į savi 
šeimos advokatą-teisininką.

Senjorams dępozitoriams patariama kreiptis į lie- kusiame Washingtone Senato 
tuvių bankus bei taupymo bendroves, kad jie smulkiau specialiame Committee on Ag- 
paaiškintų šias naujas FCLIC korporacijos naujas tai- j 
syklės.

Pabaltiečių Lygas sekr. P. š.

i kalbėtų su ligone Marija K., nalus, išsikeliant į Normandi- 
'.............................................................. W '

Janetė džiaugėsi galinti su 
Irute Greim kalbėti prancū
ziškai. Tačiau Janetė vėliau 
Luisai pasakė, kad Irutę pran
cūzai pasamdę ją persekioti...

Janetė kartą pasakė:
— Mane nori pagauti trijų' 

valstybių agentai ir kai aš - tu
rėsiu pastovų adresą, pas ma
ne ateis tie slapti agentai ir iš 
New Yorko išveš povandenini- 
niu laivu.- i

Socialinės darbutojos bijosi, 
kad Janetė, būdama, labai 
simpatinga ir jauna mergina, 
gali tapti huliganų auka. Lui-’’ 
sa ir Irutė seka Janetės gyve
nimą New Yorko gatvėse ,ir>, 
stengiasi ją saugoti visais įma-; 
namais < būdais...

Magd. Šulaitienė 
(Pasinaudota “N. R. S.” in

formacija).)

* kurią policija rado gatvėje ir atvežė į minėtą ligoninę.Policijos atvežtoji moteris neturėjo prieglaudos. Ta ino- jteris gerai atrodanti, apie 70 ‘metų amžiaus. Ji papasakojo, kad į šį krašą atvyko iš Vokietijos per Tarptautinę Bažnyčių Sąjungos organizaciją; ji dirbo kaip įstaigų švaros palaikytoja, kol išsitarnavo soc. see. pensiją; dabar jis gauna nedideles soc. see. išmokas.Į Socialinei darbuotojai iru- Itei Greim užklausius Mariją K, t kur ji iki šiol gyveno, pensk j ninkė atsakė:— Aš gyvenau laisvėje.— Ar norite, kad aš jus ap- | gyvendinčiau senelių namuose New Yorke?— Jokiu būdu aš neisiu nė į vienus senelių namus, nes aš pamilau laisvę.— Jūs negalite nusiprausti, nei persirengti, jūs neturite sa.
šie

cle
nuc

SKUBIOS MED. PAGALBOS. 
‘REIKALAICliicagoje skubią nietį; pagalbą prisišaukti-gana t . <a. Jeigu ir pasiseka bet kurią vad. “emergency call” mašiną, išsišaukti, tįai už ją reikia tuo- au pat sumokėti bent 20— 30 dol. Todėl staigiai susirgę mm sų seniorai dažniausiai išsišau kia vad. “taxi-kebą”, kuriam sumoka (pagal nuotolį) $5—6. Bet bėda prasideda, kai atvyksti i Cook apskr. greitos pagalbos skyrių.Viena seniorų pora mums nusiskundė, kad praeitą savaitę abudu su taksi .mašina at-.

ing posėdy pareiškė, kad vyresnio amžiaus darbininkai parodo didesnę discipliną dar be ir dažnai yra produktyves- n iir turi gerus darbo rekor-i VQ kampelio.. _ kalbėjo Irutė dus, negu jaunesni darbinin-Į Grejm.' kai. . |Gerald L. Maguire, Bankers
Life apd Casualty

ar dąugiau?Tai yra . paprasta. Padidinkite birbanebųjų skaičių, sų- ><***—’ sunko- galvojant nauju galimybę su- ' mažinti- mokesčius iki $<(,160: už kiekvieną, naujai pasaindy-j tą tarnautoją, jeigu jam dar-J. - - , . , ,hąs suteiktas tiesioginiai dėka tus darbą geriau, kaip komer-l-Prie» ’“i &a Judarbdavvstės ųiokescių kredi- elniai' laikini darbininkai, ku- Pr*ustl: nernakvoti, į to programos-. Tai įvykdyti yra 1 paprasta. Reikia lik užpildytį rė> kad daug, yravieno puslapio anketą.”Pilnas informacijas suteikia vietiniai Kanados Employment centrai.Tai atrodo naujas būdąs kovoti su padidėjusiu nedarbu Kanadoje. Mums atrodo, kad ir JAV-bių federalinė valdžia •' k? j -Cook^apskr^ ^ligoninės 1 galėtų pasekti,' šią priemonę, .. - > kur jąu kad ir šiame krašte bedarbių
Pr. Fab.

“emergency- room”, kur jąu rado vieną ligonę juodakę pa- skaičių sumažintų, sodintą į vežamą kėdę; ji skubiai buvo aprūpinta registracijos raštais ir nuvežta pas gy- gydytoją apžiūrėjimui. Mūsų se niorų juodukai tarnautojai ne priėmė, nors jiedu nusiskundė,) kad ji buvo apalpusi, o vyras; krisdamas susilaužęs-
KETURIOS “DIDŽIAUS- 

SIOS ŠIO KRAŠTO KOR
PORACIJOS PALAIKO 
VYRESNIO AMŽIAUS 

' DARBININKUS 
po-j Keturios didžiaus sios JA ra šonkauliu. Registratorė ne V-bių korporacijos, kurios tik, kad neaprūpino juos ve- turi pakankamą patirti su žamąja kėde, bet liepė eiti į vyresnio amžiaus darbinin- kitą greitosios pagalbos pusę, kais, paskelbė, kad toki dir- doti eilėn ir laukti eilėje, kol bantieji naudingesni jų įmo

žamąja kėde, bet liepė eiti
nėms bei įstaigoms.Xerox, Polaroid, Atlantic ir užprotestavo ir pa*| Bankers Life and Casually kor pagalbos, t poracijų atstovai, neseniai įvy 

gaibą su- Tada vėl;

i imiiiiui i uh i iifitniiniiii (iiiiiuinHoeiHiuiuiiutiiHiiiiiiununiuUWtliiHHP
? TAVO ŽODIS YRA TIESA
j Jono 17:17

IK PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ji išsauksianti užsiregistruoti.Senjoras, jausdamas skausmą šone, ieikalavo, skubiu* tačiau “skubią’’' ] silaukė tik už 1 va! eilutėje laukė gydytojo, kuris i patikrino šonkauliu Įlūžimą,i tuojau pasiuntė i kitas patalpas padaryti Rentgeno nuot- rauką. Po šios procedūros, už pusės valandos tas pats gydytojas konstatavo, kad šonkau- 'iu lūžio nesą, liepė nusiimti j bandažą ir paskyrė i Fantus kliniką už 2 dienu apžiūrai, ir uio skausmu prirašė vaistu ir epaJo. Tačiau prirašyto tepa-j ’o senioras negavo ne tik Cook ipskr. ligoninės vaistinėje, bet; ir Fantus klinikos farmacijos skyriuj0 ir 14-kose Chjcagbs miesto vaistinėse. Senioras tu* ėjo tenkintis kamfaro skysta dyva, pasitepdamas skaudulius šonkaulius ir vartodamas nuo skausmo vaistus.
pr. ptiilfa

i

j PRATESI- KANADOS DARB 
DAVYSTĖS MOKESČIŲ 
KREDITO PROGRAMĄ

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

IR PSALMAI
I o:: 1NYS ULTuVIŲ KALBA. IR1ŠTAS 

.T.v.S . Lets'll KINIAIS VIRŠELIAIS I’RaaT’.ŠKO k.seninio formato
KAINA $3

I mil AM \> MINISTRIES. P.O. Bcx 321, 
<hik l^wn, UI. 60i54

Kanados Darbo it lųiigraci i 
jos ministerija neseniai pas
kelbė, kad pralęsla Kanados 
darhdavystės tųokesčių kredito 
programa.

Ministerijos pranešime sa
koma: “Sugalvokite darbą,į ir 
galėsite nurašyti iki $4,160 
•nin savo mokesčių.

lai yra paprasta. Kaip jums 
narikfų nurašyti juto savo fe
deral inių mokesčių iki $1,156

— Kas jums pasakė? Aš per ----  - - w-- . vicepresi- '’lėtos bankelį gaunu soc. see. dentas pasakė, kad pensiniu- išmokos čekį, aš turiu taupo- kai; kurie grįžo į apdraudosj m%ią knygelę. Jeigu lauke yra darbo sritį, atlieka tris kar-j blogas oras, aš einu į moterų _ _ i _ į nusį_, persirė- rie nežino to biznio. Jis pridū-F- ^’ retkarčiais nueinu ir į ekonomiš-l PlaukV kirpyklą, — , atsakė j vy_l Marija K.darbininkams!- ~ Kodėl jQs MariJa Pasirinkote tokį keistą gyvenimo būdą? — paklausė Irutė. ■— Aš galvoju, kad žmonės -susirišę su kambario nuompi- nigiais, turi mokėti už gasą, telefoną; kam man telefonas, kad neturiu kam skambinti? Kam man virykla', kada aš ga- ank I u įkąsti bet kurioje mis to,• kafeterijoje?...

kiau kompanijai mokėti resnio amžiaus <----------didesnes algas, negu treniruoti naujus tarnautojus;Atlantic Richfield kompani-; ja, kuri turi tiktai dviejų metų patirtį be priverstino paelidi- nio pensijon planą, pareiškė, kad tiktai 3 proc. darbininkų, sulaukę 65 m. amžiaus, pasili-i ko dirbti, gi 80 proc. nori ; sčiau išeiti poilsin.^pr. petitas j. 'aLCL'?1J.UJC ... —j Socialine darbuotoja Irute j Greim apie tą pasikalbėjimą papasakojo nursei Viktorijai, kuri patraukusi pečiais, atsakė atsidususi:— Reikia Mariją K. palikti ramybėje, jos pačios likimui. Mes negalime jai padėti, jeigu ji pasirinko tokį gyvenimo, būdą ir taip uoliai gina savo teises...

MIRŠTANČIO ŽMOGAUS TESTAMENTASDiek Underood, Blocksburg, Va., savaitraščio redaktorius, pradėjo rašyti savo “ligos pastabas’’ (Sickness notes) netrukus po to, kai 1977 m. gruodžio mėn. iš savo gydytoj sužinojo, kad jis mirštąs nuo vėžio ligos, Jis tada buvo 46 metų amžiaus.Kai Dick'as mirė, jo žmona (kuri buvo ir jo nursė) JoAnn, surado jo tos ligos pastabas.
Bitė ir musės

Dvi musėš j svetimus- kraštus išlėkti panorėjo
Ir bitę lėkti ten kartu prikalbinėjo.
Papūgos tolimas šalis buvo labai išgyrė,
0 musės savo krašte buvo daug skriaudos patyrę.
Jų pačių tėvynėj visur jas vaiko iš svečių 2/-.
Ir dagi (kokių keistų yra žmonių
Ir kaip jiems ne gėda!)
Nenorėdami jų prileisti prie išpuoštų stalų
Su saldėsiais, kuriuos jie pats suėda,
Jie sumanė stiklinius dangčius įtaisyti;
0 kambariuos pikti vorai tik tyko, kad jas praryti. 
—“Keliaukit vienos”, bitė atsisakė nuo kvietimo, 
“O man ir čia netrūksta pasisekimo.
Už medų aš esu užsitarnavus meilę iš visų
Ir laikoma pagarboj nuo senų laikų.'
O jūs sau lėkit, kur norėsit;
Vargu geresnę laimę jūs surast galėsit
Nerasit ten draugų,
Visi jus puls iš pasalų.
Nebūdamas naudingas,
Negalit likt laimingos.
Jus nusivylimas lauks tenai
Ir. jumis džiaugsis vien vorai”.

♦ * ♦
Kas naudingai dirba tėvynei savo, 
Tas skirtis šų ja ir nemano.
O kas praleidžia laiką be naudos

, Ir^neųžtapnaųją .pagarbos,
Tą svetima sąlis .pritraukia,
Nes ten mažiau paniekos sulaukia.

Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo 
'*■* - vą, M7 psl., gaunamos Naujiense. Kaina $3

—o—Dvi socialinės darbuotojos, LuizaPage ir IrutėGreim jokiu būdu negali apgyvendinti į bet kurią prieglaudą Janetės L. kuri serga persekiojimo mg nija ir gyvena New Yorko gatvėje.Janetė L. į šį kraštą pateko po II pasaulinio karo. Ji dirbo kino filmuose statiste, natūrine, modeliuotoja.Ji kalba šiek tiek prancūziškai. Jos visi pa- akojimai sujaukti, sudėtingi, atmiešti paslaptimis ir intri-go m i s. Janetė pasakoja, kad

MES ATSAKOME 
JŪS KLAUSIATE,KL.Aš buvau 1 dieną vadinamame Jury tesme ir už tas pareigas man sumokėjo $15, plus $1 transportacij ai. Man" \kaip troko vairuotojui darbdavys už dienos da^bą’^fnoka $80,60. Mano dgfSūdavys man nesumokėjo uždarbio skirtumo^ tik leido atlikti pilietinę mareĮ^ą—7 būti prisiekugaS^^šeidiniėku. Tuo reiškiniū^aš esu nepatenkintas^ tuo labiau, kad Teams? terių unijos vairuotojai, gauna pilną uždarbį ,o kiti— negauna. Jeigu tuo reikalu yra yal? stijos įstatymas, tai ar galėtur mėt man prisiųsti jo kopiją.Troko vairuotojas J’ FrATS. Cook apskr. Jury ko- misionierius pasakė, kad tokį klausimą iškelia daugelis pilie čių, tačiau valstijos įstatymas Įpareigoja darbdavius duoti laiką savo darbininkams eiti prisiekusio posėdininko- pareigas, be įsipareigojimo už tą laiką sumokėti atlyginimą. Kitais žodžiais tariant, suteikti laiką — taip, pinigą mokėti — ne. Visdėlto kai kurie darbdaviai" yra daugiau garbingi,, kaip kiti. To valstijos įstatymo kopiją komisionierius žadėjo j ums pasiųsti.* *KL. Malonėkite paaiškinti man kokias teisės aš turiu, kaip produktų vartotojas (con surner) ? Walter'S.ATS. Pirmiausia jūs turite saugumo, teisingos informacijos, pasirinkimo ir pardavėjo .išklausymo teises.
PlkKITE JAV TAUPYMO BONUE
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(Tęsinys) giuose nedalyvavo prancūzai.

Delegacija vyko per Vokieti
ją,' ir Lemain matė sugriautus 
sęnus jos miestus, šis vaizdas 
nesukėlė jo sieloje džiaugsmo, 
vien tik liūdesį. Vokiečiams ne
apykantos, būdingos prancūzų 
sieloms, nejuto. Ilgas Rusijoje 
gyvenimas, gautas ten išsilavi
nimas ir nuolatinis su rusų seno
sios kartos inteligentija bendra- 
viųias paliko jo^ sieloje gilų įš- į'”““ a"J Čingischanų, 
pūd|, kūno iki šiol nenusikrate

vė, ir tie, kurie įsakinėjo griauti, būtų turėję nors mažą supratimą apie apie kultūros ir meno vertybes, kuriomis didžiavosi visa kultūringoji žmonija, nebūtų taip be atodairos griovę, ką tik galėjo pasiekti! Be abejo, kultūringoji žmonija ateityje pasmerks juos, ir šiandien garbinami vardai bus gretinami su
ir'flusikratyti nemėgino. '

.Kaip ir yįs^ tojį rusų inteli
gentija, jis gerbė vokiečių tau
tą; kultūrą, senus jos miestus 
su. amžiais statytais meno pas
tatais. <Išvisų Europos tautų La-, 
biausiai vertino vokiečius.’ ' . ? ? ■■ • . -Dar studentavimo metais, be abejo, buvo girdėjęs, bet dabar manė, kad patsai, savarankiškai, bus sudaręs nuomonę apie Europos ateitį. Europos vadovavi- mąs žmonijai politinėje plotmėje su pasauliniu karu yra baigtį. Europa pasiliks ateityje tik žmonijos' kultūros židiniu. Jos miestai taps senųjų amžių muziejais. Tų miestų šedevrai, — bažnyčios, amžiais statyti pastatą! <ir kitoki meno kūriniai, kuriuose : didingai pasireiškė, kas buvo žmogaus, sieloj e geriausio ir. vertingiausio, — nuolat bylos į linonių širdis ir belsis į žmonijos sąžinę. •;i- Ir štai dabar atvyko iš užjūrio barbarai,, .mauji hunai, ir šventvagiška ranka visa tai pavertė griuvėsiais,' amžiais kuriamą kultūros lobyną kapinynu...Ką reiškia vandalų darbai palyginus sū tuo griovimo darbužiai^ .atliko amerikiečiai. Tokį griovimą galėjo atlikti žmonės; ‘išaugę' tokiame ■ krašte, ku- ris ne tik'kad neturi savitos kul tūros, ,bet ir mažiausio.* supratimo, apie tai, ką mes, europiečiai, v&diname: kiiltūfa.•;Taip galvojo. Lemain ir net džiaugėsi, kad tuos egriovimo žy

Solimanų vardais...Maskvoje delegacija buvo sutikta, labai iškilmingai. Dalyvavo ne tik prancūzų atstovybės nariai, bet ir aukšti Maskvos ka ro ir civiliai pareigūnai su V. Molotovu priešakyje.Stotis buvo išpuošta Prancūzijos ir SSSR tautinėmis vėliavomis, perone išrikiuota garbės sargyba.
Skardi bakūžė (aliejus)A.a. Povilas Puzinas

STASYS JUZĖNAS

(Tęsinys)

Už tai, Sovietams okupavus būtų atsidūręs už grotų. Tuq ; Lietuvą antrą kartą, šį geradarį laiku frontas dar buvo' prie ištrėmė į Sibirą vergo darbams. Antanas Kenstavičius iki šiam Kai puikiausiais limuzinais, | laikui yra pasiuntęs į Suvalkų kokių Paryžius jau seniai nebu-’ trikampį nepažįstamiems, į var- vo matęs, delegacijos nariai bu- gą patekusiems lietuviams už vo gabenami į viešbutį, priešą-{nemažiau 1,000 dolerių siunti- kyje ir iš abiejų pusių dūzgė mo nln. Aš nemanau, kad išeivijoje tociklais puošniai uniformuoti policininkai, šalindami iš kelio, kas tik nasitaikydavo...Viktoras Lemain dairėsi, stebėjo ir savo akimis nenorėjo tikėti, kad Maskva būtų galėjusi . tiek pasikeisti.Prieš Pirmąjį Pasaulini karą, caro laikais, jam nekartą teko Ibūti Maskvoje. Ji turėjo tada ryškų, savitą, neužmirštamą vei dą. Maskva nebuvo panaši į

būtų daug tokių. 'Aš gerai pažinojau ir K. St.i- kaičio tėvus, nes mūsų sodybos buvo šaliniai viena kilos. Jie yra jau mirę. K. Strikaičio motinai buvau net pinigų paskolinęs, už ką žadėjo pas Dr. Jonušą į griežikų komandą, mano' tėveliui mirus, kaip auklėtinį įtaisyti. Atskaitė už kelionę į Kauną, bet, nesant vielos, reikalas atpuolė, 16-mečiui likusią šovi-Vakarų Europos didmiesčius, į skolą grąžino kariškais nebuvo panaši:net į kitus didės-j n^ai*s’ paskaitydama po litą už nius Rusijos miestus. Tai buvopovinl-Kenstavičiaus vardas buvo po- j šovinius gerai supakavau ir puliarus ir tarp Lūšiškių, nes j paslėpiau sausoje vietoje tėviš- ne vienas Lūšės geležinkelio j kėje, kur net brolis, apie tai ne- stoties tamautojas ar darbiniu-p- ‘ ~ "-kas gaudavo palankiomis sąlygomis maisto produktų. O vokiečių. okupacijos laiku .mieštiem čiai visada maisto stokojo. Apie Ant. Kenstavičiaus brolį ūkininką, kuris bųvcr geros širdies žmogus, nėra ką ir. bekalbėti.
GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS |

L'Ž DEšIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- I 
[į. g- CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
Bąyo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
žintrir jas užsisakyti.
Naujiems skaitytojams, norintiems

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
ŲZ10 DOLERIŲ. ’ ’ ’
't': "Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati-

.o vajaus talką!  , ,ijiu

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

NAUJIENOS i Ą

žinojo. Prasidėjus pirmajai Sovietų okupacijai, ir tveriantis partizanams, slaptai šovinius perkėliau į kifą saugesne vietą.'Prasidėjus rusų-vokiečių karui, šoviniai buvo' tikras auksas. Kai buvau tik 16 metų, jaučiausi nuskriaustas tokiu skolos grąžinimu, bet 1911 metais bu- ,’vau visapusiškai patenkintas.Toliau K. Strikaitis 1979 m. i balandžio' mėn. 25 d. Naujienose j rašo vėl netiesą: “Rusams pri- Į ar tėjus prie šaulių, Antanas savo žmonelei ir ponui Kauno miesto burmistrui parūpino valsčiaus ūkininkų vežimus ir su turtu nuvežė į Vokietijos pasienį laukti kol vokiečiai atidarys sieną pabėgėliams...”Velionis Step. Kęsgaila-Kens- tavičius, iš Kauno per Kybartus išvyko tiesiai į Vokietiją 1911 metais liepos 29 dieną. K. Strikaitis rašo, kad Step. Kenstavi- čius iš Kauno parvyko į tėviškę, o brolis Antanas rekvizavo jaučius iš ūkininkų ir lėbavo. Tai yra ne tik melas, bet ir šmeižtas. Vokiečių laikais ne tik burmistras, bet ir policijos vadas neturėjo teisės, kaip anksčiau minėjau, nei vištos ar kiaušinio tiesiai sau pasiimti, nes. už tai
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laikų ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_____ doL
Pavardė ir vardas________________________________________________________
Adresas .............-........... .......................................................... .....................

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ---------------- --------- _------
Adresas ----------------------------------------------

, kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą it 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_____ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas —- --------------------------------------------------------------------
» - - - ——  ..........................................——----——-
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ------------------------------------------------------------
Adresas ■ —■ ■ ---------------------------------------------------

d

Už kelių minučių, į bažnyčią įžengė ir Onutė. Ji atsistojo šalimai Vakario. Akimis abu greitai persimetė. It žaibas perėjo per Vakario sielą su nuostaba — kokia ji žavi, tvarkinga mergaitė, kiek grožio ir širdies joje. •Š ai — ‘‘Pulkim ant kelių” — mis ų pradžia. Ją gieda visa bažnyčia., nes tai yra šauksmas vargstančio žmogaus ir vargstan- č'os kitų priespaudoje tautos.Tai sena Strazdelio laikų prasminga giesmė. Dar minutėlė, dar vienas k;tas susikaupimas ir mišios baigėsi. Baigėsi ir gegužės menuo, tad gale mišių bu- . vo giedama “Sveika Marija”, mėg’ama ir paplitusi po kaimus gegužės mėnesio giesmė. Taip, rodos ir girdi, saulei nusileidus prieblandoje, kas tai skardena, daužant žagrę , plaktuku. Tai Ponas K. Strikaiti, buvai Ma-} reiškia kvietimą į gegužines pa- iršininku { maldas> kurios būdavo klėtyje

kareivines. Vakaris pasekė šaligatviu. nors ne visu keliu kryp tis sutapo su Vakario namais. Iš jaunų krūtinių žavingai veržėsi reikšmingi žodžiai —“Tiesus kelias vieškelėlis, mylima toli toli.’’ Ne, mano mylimoji nėra toli, t.k klausimas, ar ji mano, kai kitas nulydėjo ją į namus..-

Kauno ir apskričiuose pilnai vei; kė vokiečių kariška racija. administ-

Pagaliau Vasaris priartėjo prie Onutės namelio. Beldžiasi nedrą šiai į duris. Prašau, atsakė Onutė. Vakaris, lyg apsvaigęs, rodos, pasakė “labą dieną” ir priar tėjęs sveikinosi. Šį kartą Onute buvo apsirengusi ne gimnazistiš ka uniforma, bet balta ziurze bliuskute ir sijonuku. Kaip paprastai, įsimylėjusiem atrodo gražiau, žaviau, kaip kam kitam tai atrodytų. Todėl, Vakarį dar stebno jos paspuošimas.Vyko maža tyla- Vėliau Onutė dar puse žingsnio priartėjusi prie Vakario, rankas, tiesiai nuleidusi ir kumštis sugniaužusi tarė: “Išeik! Aš esu tuos namuo se v.'ena, šeimininkai' išvažiavo pas gimines į kaimą”.Vakaris nesusigaudė kas dedasi. Onutė centimetrais artėjo, prie Vakario taip, kad abiejų veidus skyrė tik centimetrai ar. mažiau, ir vis kartojo — išeiki: Vakaris niekada nebuvo artistas/ nors protarpiais kinus lankyda-' vo, bet pagalvojo, kad tai vyks-; ta kas-tai panašaus kaip filmoje.. Onutė kartojo “išeik” ir vis jau: milimetrais artėjo prie Vasario savo žaviu veidu ir žaviomis buriančiomis akimis. Pagaliau, jos veidas ėmė drebėti, akys kaip žaibas smigo į Vakario širdį, o ištiestas rankos ir sugniužtos kamštys stiprėti. :Vakaris prarado . vyro orienta-(Nukelta į šeštą puslapį)

Gi aš turėjau didelės galimybės ' d tai padaryti, nes ji buvę atsistojusi bažnyčioje šalia manęs. Esu apkiautęs, galvojo Vakaris.Po pietų, Vakaris pasipuošęs traukia pas Onutę, tik prisibijo, kad ten Valentą sėdint nerastų. O kaip miela buvo keliauti takais takeliais Smilgos upelio pakrante,-vėliau palei žydkapius ir pakilti aukštyn į siūbuojantį ir kvepiantį savo žalumu ir pra gydusiomis rugiagėlėmis rugių lauką, "kuris nusitiesė tolokai savo vėjo sukeltomis bangomis į pietus, iki išretėjusio beržynėlio. Saulė metė pačius karščiausius spindulius savo zenitinėje aukštumoje, nes buvo pats vidurdienis. Dorovė ir ramuma Lietuvos apskrities mieste vyravo, niekur nesimatė besikabinė-
žeikiuose nuovados ir, kai Sovietai priartėjo’ prie Papilės, mėginai savo asmeninei naudai pasisavinti kas pa- Po pamaldų, žmonės šnekučiam nepriklausė, tai buvai su laikytas ir privalėjai ..kas pačiam nepriklausė, neiš-| da, buvo kuklus, o gal ir ne drą- ( jančių pramuštagalvių. Visi žmo skiriant nei ginklo. Nebuvo {sus, nepriėjo prie Onutės pra-.tamstai leista išrašyti nei 8,000 j džioje, todėl atsirado nepastebė- markių policininkams algų ir! tai greit Valentas. Vakaris nu- liko tik keliauti į tėviškę. liūdo, pasijautė, kad nekovojan-Kada susiorganizavo Žemai- tis karys nieko laimėti negali, čių rinktinė (kiti davė vardą že- Bet atėjo mintis, kad jis ją ap- maičių pulkai, nes jų buvo du) lankys po pietų jos bute, tai ta_ ir ji buvo siųsta į frontą prie da pasikalbės geriau niekam ne- Papilės, reikėjo kartais - gerokai trukdant. O kaip žavu tenai pa- pabadauti, kol oficialiai iš kur buvoti, nes kur Oonutė gyvena, nors buvo gauta kareiviams yra, tarsi, laukas, nes miestas maisto. Kol pradėjome gauti vo-1 plečiasi į laukus ir jos. namelis kišką davinį, turėjome maistą i apsuptas rugių lauku, pasirūpinti iš 1 .pabėgusių ■■ ūki-i Vakario liūdnas mintis išblaš- ninkų. Nebesant'savininkų, kar- kė pasigirdusi galinga daina, tais gyvuliai ateidavo ir iš prie- kurią traukė karių mokomoji šų pusės. Tokius, gyvulius ga- kuopa, grįždama iš bažnyčios į įėjome panaudoti alkiui numal- sinti; beriami į sieną žirniai. Tie K.Nekartosiu apie dideliopat- Strikaičio paskleisti šmeižtai aiškiai parodo, ko jis pats yra vertas. (Bus daugiau)

pastačius altorėlį ir jį vainikais papuošus.čiuodami, lėtai iš šventoriaus grąžinti j ėjo į namus. Vakaris, kaip visa-
liko tik keliauti Į tėviškę.

nės ilsėjosi po savaitės darbų, arba kur paupeliu praeidavo vienas — kitas pasigrožėti gamta bei pasiskinti pievose pražy-

laukas, nes miestas
BALZEKAS MOTOĮVS

4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

pasirūpinti iš 1 .pabėgusių . ūki-'
beriami j sienų žirniai. Tie K.rioto ir kovotojo 'prieš Lietuvos; okupantą — sovietinį okupantą Antano' Kenstavičiaus veiklą bei NKVD suėmimą, tardymus ir žiaurius kankinimus reikalaujant išduoti pogrindžio veikėjus lietuvius, nes apie tai jau esu parašęs į Naujienas 1979 m. gegužės mėn. 121 —124 numeriuose.Antanas Kenstavičius per NKVD tardymus buvo taip sumuštas, kad nebeatgavo turėtos sveikatos. Po kiek laiko jo svei- ' kata dar labiau sušlubavo. Tačiau, : dvasiškai liko didelis patriotas lietuvis ir tebėra. Skaito daug lietuviškos spaudos, turi virš dviejų tūkstančių vertės knygų, duosniai aukoja lietuviškiems reikalams.Kad būtų daug tokių kaip A. Kenstavičius, lai lietuviškų laikraščių ir lietuviškų: knygų išlei- dimd kiekiai būtų keleriopai didesni. Paleisti K. Strikaičio šmeižtai prieš Ant Kenstavičių prie jo neprilips, o atšoks kaip

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

TeL 476-2206

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų nnkoji

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių padan
gas daryti įteko* į krašto politikų. 102 pri. Kaina 61.56.

Knygos bus išsiųsto*, jei 11.50 čeki* artis Money'Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

Vblare Premier Coupe ”

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir : į į 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) :;

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente ; 1

I i aKVIEČIAME I NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. spalio 26 dieną

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

- • DAINOS
• SVEIKINIMAI

1 VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet —. Įėjimas $20.

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu 421-6100

3 — Naujienos, Chicago, 8, III, Friday, September 19, 1980
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Pasitarimų metu nieko nebuvo sutarta, nes viena pusė 
norėjo ne susitarhno, bet pasitarimų metu kitą pusę “ap
statyti”, o vėliau ir toliau erzinti visuomenę, įrodinėdami, 
kad “mes geri, susitarimus patvirtinom, o jie susitarimų 
net nesvarstė”. Dabar įsitikino, kad šitas metodas neat
neša jokios naudos. Neturėję teisės susitarimų vesti 
jų nepasirašę, o nepasirašytų susitarimų niekas ne
vertino. z

Ką jie aptarė, tai tą surašė ir pasirašė. Rochesterin 
nuvažiavusius atstovus norėjo vėrsti pasirašyti iš anksto 
atneštą rezoliuciją, o Detroite pasirašė po tuo, kas buvo 
aptarta. Be to, pirmame paragrafe padėta pastaba, kad 
susitarimas įsigalios, kai organizacijų valdybos susitari
mus patvirtins. Susitarime neaprėžtas laikas. Gali ilgiau 
svarstyti, negu kai kas apskaičiavo. Apsvarstytą klausi
mą gali patvirtinti, bet gali ir nepatvirtinti. Viena pusė 
gali anksč'au patvirtinti, o kitai gali reikėti daugiau lai
ko, bet nė viena pusė neturės kaltinti -kitą, kol abi pusės 
nepatvirtins Detroite aptartų keturių klausimų.

Mums atrodo, kad pirmas klausimas geras. Klausi
mus galėjo aptarti abiejų organizacijų pirmininkai, bet 
jeigu jau nutarta į pasitarimą siųsti dar, po vieną ar net 
po du atstovus, tai nieko nepakenks. Keturios galvos gali 
būti naudingesnės, negu dvi, bet kelionės.bus brangesnės, Dail. J. Pauiienius Restorane

Pasitarimai Detroite
Praeitą šeštadienį, rugsėjo 13 d., Detroite vyko Ame

rikos Lietuvių Tarybos ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pasitarimas. ALTą minėtame pasitarime 
atstovavo pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas, dr. Vladas 
Šimaitis ir Grožvydas Lazauskas, o Bendruomenę atsto
vavo pirmininkas Vytautas Kutkus, inž. Algimantas Ge
čys ir ponia Aušra Zerr.

Jau praėjo veik visa savaitė, bet iki šios dienos dar 
neturime oficialaus pranešimo apie vykusius pasitarimus 
ir apie susitarimus, jeigu tokie įvyko. Žinome, kad infor
macijos lėtai paruošiamos, reikia pasitarimų, viską nori 
tiksliai nustatyti, kad neįvyktų panašūs nesusipratimai, 
kurie Vyko prąeitais metais. Šį kartą pasitaiimų dalyviai 
buvo daug atsargesni,' kad pasitarimai netaptų provo
kacijomis. • ' V, :

Praeitais metais buvo patvirtintas Rpchesteryj, N.Y., 
padarytas “susitarimas”, kuris nebuvo joks sutarimas 
Rochesterio susitarimas net nebuvo pasirašytas, bet p. 
Gečys jau buvo paskelbęs, kad jo vadovaujama Krašto 
valdyba minėtą susitarimą jau buvo patvirtinusi. Ji rei
kalavo, kad ALTa greičiau patvirtintų Rochesterio susi
tarimą, tuo tarpu Rochesteryje buvę ALTos atstovai nesi
skubino to sutarimo pranešti valdybai, nes jis nebuvo 
joks susitarimas, nebuvo net pasirašytas.

Naujienos rugsėjo 16 d. laidoje įdėjo savo korespon
dento pranešimą iš Detroito apie padarytus pasitarimus. 
Bet, matyt, kad žinių tiekėjai pranešė tiktai dalį žinių, 
o ne visas. Jam buvo pasakyta, kad sutarta kartą į metus 
ALTos ir JAV LB pirmininkams sueiti ir pasitarti apie 
dirbamus darbus, kad galima būtų išvengti bereikalingų 
pasikartojimų. Šiandien gavome antrą pranešimą, kuris 
truputį kitaip skamba. Dabar sakoma, kad kartą i metu I 
turės susirinkti ne tik pirmininkai, bet didesnis atstovų 
skaičius. Šiandien skelbiame gautą “susitarimą”, bet ar 
jis bus tikslus, paaiškės, kai bus paskelbtas oficialus pra
nešimas apie vykusius pasitarimus.

Amerikos lietuviams šitas klausimas rūpi, nes visuo-. 
meninis lietuvių darbas neina ta kryptimi, kuria jis tu
rėtų eiti. Iki šio meto vesti pasitarimai nedavė pageidau
jamų rezultatų, nes neprieita prie naudingų pasekmių.

3 pasitarimai gali ilgiau užsitęsti.
Aukoms rinkti klausimas aptartas, bet Detroite tuo 

reikalu nesusitarta. Bendruomenė sulaužė pagrindinį 
ALTos ir Bendruomenės susitarimą, ir Bendruomenė jo 
nesilaiko. Kutkus priminė visiems. Amerikos lietuviams, 
kad rugsėjis yra Bendruomenės mėnuo ir prašo visus, kad 
aukas rugsėjo mėnesį siųstų Bendruomenei, bet pats 
Kutkus ir kiti Bendruomenės atstovai neatsisakė nuo va
sario mėnesio aukų, skirtų ALTai. Nainys sulaužė de
šimtmetį galiojusį susitarimą, o Kutkus su Gėčių aiškiai 
pasakė, kad jis tęs tą patį nedraugingą darbą. Tokio nu
tarimo pakaktų pasitarimą baigti ir iš Detroito važiuoti 
namo, bet ALTos atstovai pasitenkino visai nesaldžia 
“cukierka” ir tęsė tolimesnius pasitarimus.

Visi trys Bendruomenės atstovai Detroite parodė 
didžiausią netoleranciją ALTos atžvilgiu, pasižadėję ir 
toliau grobti ALTai skirtas aukas. Jie pajėgė ALTos at
stovus įtikinti, kad į trečią paragrafą reikia įrašyti žo
džius apie pagarbą vieni kitiems ir reikalą parodyti dar 
didesnę toleranciją. Kokią pagarbą-jie • reiškia ALTai, 
jeigu tame pačiame pasitarime jie pasižadėjo ir toliau 
laužyti kųn. Balkūno, pirmojo JAV LB pirmininko, vie
šai paskelbtą pažadą. Bet vienas dalykas turėjo Kutkaus 
vadovaujamiems atstovams priminti, kad negalima tame 
pasitarime reikalauti, kad Bendruomenė būtų gerbiama 
už negarbingą elgesį.

Bet keisčiausias yra ketvirtas susitarimo paragra
fas. Jis reikalauja, kad ALTa principe sutiktų leisti 
Bendruomenei kas antri metai atstovauti ALTą Baltų 
komitete. Minėtą komitetą sudaro Amerikos lietuviai, 
latviai ir estai. Kaip gali susirinkusieji principe pripa-, 
žinti tokią konstituciją, kai pats principas yra priešingas 
tokioms pakaitoms. Tada reikėtų keisti visą Baltų komi
teto konstituciją.

Reikalas būtų buvęs lengviau išspręstas,, jeigu bend- 
ruomenininkai būtų paklausę dr. Kazio Bobelio pasiūlyme 
Bendruomenei įstoti į ALTą. Tada vienus metus ALTa 
galėtų atstovauti ALTą Baltų komtete, o už trejų metų 
ALTą Baltų komitete galėtu atstovauti Kutkus.' Bet 
Bendruomenės vadai tada padarė klaidą. Jiė tada buvo 
pasišokę ALTą visiškai išgriauti, o dabar principe jie 
dar nenori pasakyti, kad ALTos jie negriaus, bet vietoj

J. KLAUSEIKIS

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Kq kiti rašo apie lietuvius

Kmitas, Henry — tokia pa
vardė yra rugsėjo pradžioje pa
skelbtame nuosavybių savininkų 
sąraše, kurie nėra sumokėję 
1979-1980 m. mokesčių. Skelbia 
amerikoniškuose laikraščiuose 
Los Angeles apskrities (County) 
mokesčių rinkėjas H. B. Alvord.

Skelbime sakoma, • jog nuo 
liepos 30 d. tokios nuosavybės 
(žemė ir namai) parduoti Kaili-' 
fornijos valstybei. Savininkai 
ar įpėdiniai gali nuosavybę iš 
valstybės atsipirkti, sumokėda
mi mokesčius, pabaudas ir ki
tas išlaidas. Henriko Kiiiito ne
sumokėta nekilnojamojo turto 
mokesčių 262 dol. 76c. Kmitas, 
gal prieš metus su viršurn, nu
sišovė. Kas jo palikimą tvarko 
ir ar išsipirko nuosavybę iš 
valstybės, rašant šią korespon
denciją, žinių neturėjau ir ne
ieškojau.

Gerald Kachinskas, 53 -m., la
kūnas, ir jo žmona rugsėjo 12 d. 
užsimušė, kai jų lėktuvas nukri
to Long Beach mieste. Liudinin
kai sako matę, jog ore vienas 
lėktuvo sparnas nutrūko. Nu
kritęs lėktuvas padegė prekių 
sandėlį.

Kachinskas — inžinierius ir 
buvęs atsarginis Orange apskri-

skristi Arizonoh (lokių pat, 
kaip jis) šerifo pareigūnų kon
vencijom

John Jakstis, psichologijos 
studentas, ne spaudoje aprašo
mas, bet televizijos “Joker’s 
Wild” programoje -pakartotinai 
rodytas, kai sumaniai atsaki
nėjo į politikos, geografijos ir 
kitokių sričių klausinius.' .Lai
mėjo $13,050. •

Rūta Lee Kilmonis. ir jos vy
ras Webb Love Los Angeles 
Times rugsėjo 14 d. sekmadie
ninio priedo’ žurnale “Home” 
aprašyti ir astuoniomis fotogra
fijomis pristatyti kaip bitiniu-- 
kai. Aktorės Rūtos Kilmonytes 
vyras- esąs “president -of All- 
American Burgers”, kitaip sa
kant, restoranų biznyje.

Šie -žymūs- bitininkai gyvena 
šešių akrų nuosavybėje Laurel 
Canyon, prie Los Angeles. Tai 
Rūtos Kihnonytės anksčiau mi
rusio tėvo gyvenvietė, joje tebe
gyvenanti ir molina Marija Kil- 
monienė. Ji padedanti bitinin
kams. Straipsnis pavadintas 
“The Fine Art of Ueekeeping”. 
Rūta reporteriui pasakojusi, 
kad jos tėvas nuogom rankom 
bites tvarkydavęs, medų kepi
nėdavęs. Taip ir Lietuvoje žmo-

ties šerifo pareigūnas (reserve j nės kalbėdavo: “Kas biteles 
deputy sheriff. in Orange-Coun-j myli, tą bitelės negelia”.
ty). Jis su žmona norėjo nu- Deja, R ta Kilmonytė ir jos

vyras fotografijomis demonst-
ruoja, kad jie vartoja apsaugos 
drabužius ir pirma, negu pradė
ję medų kopti, dūmais bites iš 
avilio išvaiko. Straipsnį per
skaičius ir fotografijas peržiū
rėjus gaunasi įspūdis, kad ten 
ne tiek daug tos bitininkystės, 
kiek apstu gražios reklamos. 
Deja, šiuos bitininkus pralenkė 
aktorius Henry Fonda, kiek 
anksčiau L.A. Times dienrašty
je pasipasakodariias, koks jis 
esąs bičių ir medaus mėgėjas 
— bitininkas.

Simas Kudirka rugsėjo 16 -d. 
L.A. Times dienraštyje prisi
mintas straipsnyje apie Sovietų 
Sąjungos kareivį, pabėgusį į 
JAV ambasadą Afganistane. 
Trumpai atpasakota, kaip Si
mas Kudirka buvo grąžintas 
Sovietams ir kaip vėliau gavęs 
JAV pilietybę atvyko Amerikon.

•PamiSėjau čia perikiasT lietu
viškas pavardes, kurias užtikau 
amerikonų spaudoje ir televizi
jos programoje ,tačiau tie ame
rikoniškieji šaltiniai nėra pami
nėję, kad tai lietuviai. .

(Bus daugiau)

— Turkų karo vadai nenori, 
kad mulos primestų Turkijai 
Irano islamišką valstybės val
dymą. Turkai tiki, bet nenori, 
kad mulos kištųsi į valstybės 
reikalus.

— Saudi Arabija sutiko su 
kitais naftos kartelio nariais ir 
naftos statinaitės kainą pakels 
du doleriais.

. Tm T • -1 IX- • T> 11 ! -X 1 XT — Meksikiečiai nori, kad juALTos jie norėtų koją įkelti į Baltų komitetą. Nemanome, prezidentas glaudžiau bendrai 
kad tokia kombinacija jiems pasisektų. - darbiautų su JAV ūkio srityje.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Dabar Jonas jau tylėjo; jis suprato, kad ji 
galvoja apie Ringaudą, ir jį ėmė piktumas.

— Juk mes esame seni draugai, nejaugi tu 
atsisakysi padaryti man mažą paslaugą.

— Nežinau, ko iš manęs nori, — nepatenkin
tas atsako Jonas.

Tu žinai, kur yra partizanų stovykla — 
nuvesk mane šįvakar, kai sutems...

Jono akys sužėravo pykčiu; jis pats turi nu
vesti ją pas Ringaudą... Tiek kvailas jis dar nėra.

Bet Irena nenusileido, o kai pagaliau pasi
rodė, kad jis yra visai neįprašomas, ji pasakė, kad 
su tokiais egoistais, kurie tegalvoja tik «pie save, 
susitikti daugiau nebenorinti ir, net neatsisveiki
nusi, pasuka namų link.

— Gerai, aš tave nuvesiu, — sumurma Jonas, 
sulaikydamas ją.

Kad lengviau būtų paslėpti savo Žygį nuo tėvų 
ir slaptai niekieno nepastebėtiems pakliūti į par- 
tizanų stovyklą, jie nutarė pavakare išvažiuoti 
pasivažinėti dviračiais. Jie nuvažiavo gana toli 
'r paliko dviračius viename kaime.

Saulei nusileidus, jie jau žygiavo pėsti siauru 
miško takeliu. Iš tos pusės buvo ir stovykla ar 

čiau, ir sargybos retesnės. Joną daugelis vieti-į 
nių partizanų pažino, todėl praeiti jiems buvo 
nesunku. Bet nepertoliausiai nuo stovyklos su
laiko juos labai griežta sargyba — tuo laiku bu-, 
vo jau paskelbtas apgulos stovis. Jonas, žino
ma, žinojo tos nakties slaptažodį, bet jokiu būdu 
nenorėjo praleisti Irenos, nes patruliams griež
čiausiai buvo jsakyta nepraleisti nė vieno sveti
mo žmogaus iki stovyklos. Tik kai parodė Jonas 
savo slaptąjį ženklą, sargybiniai pradėjo nuo
laidžiau kalbėtis. Tada jie ėmė aiškinti, kad sto
vykloj esą suimti du didžiausi nusikaltėliai, ku
riems tuojau būsianti įvykdyta mirties bausmė, 
todėl moterys šiuo metu jkiu būdu negalima esą 
praleisti.

Irenai sudrebėjo širdis— ją įspėjo kažkoks 
blogas nujautimas, todėl ji skubiai paklausė:

— Gal žinote, kas tokie yra suimti?
— Baisusis Bičkovas su savo padėjėju, tie 

du didžiausi visos apylinkės niekšai, — su pasi- 
piktinimu atsako vienas sargybinis. — Užteks 
jiems jau gerti mūsų kraują — dar saulei nepa
tekėjus, abu jau kabos ant pušies šakos... Mūsų 
vyrai sugavo juos benurodinėjančius žanda-, 
rams mūsų stovyklą, — su didžiausiu pasitenki- 
rinrfu, kad tokia budri sargyba ir kad jis viską 
žino, —paaiškina storu balsu jai antrasis.

Irenai staiga ėmė suktis visas miškas, Kar
tu ėmė siūbuoti po jos kojomis žemė. Jeigu ji ne* 
būtų atsišliejus į šalia stovintį berželį, tai nebir 

tų išsilaikiusi ant kojų.
Ji nebeištarė nė vieno žodžio ; vos truputį 

atsigavusi, pasileidžia bėgčia stovyklos link; ten 
rusenanti maža ugnelė rodė jai; kelią. Bet pagal 
pačią stovyklą sulaiko juos dar viena sargyba. 
Toliau galima buvo praeiti tik gavus paties vado 
sutikimą.

Irenai nubėgus į stovyklą, Jonas, pasislė
pęs už krūmo, sekė kiekvieną žodį, kiekvieną ju
desį, tiek Ringaudo, tiek Irenos, tiek Bičkovo. 
Per keliolika minučių jis čia bestovėdamas tarp 
jaunų pušaičių išgyveno visą tragediją: jau kar
tais atrodydavo jam, kad Bičkovo laukia nebeiš
vengiama mirtis, tada jis nudžiugdvo.. nes gal
vodavo, kad tėvo Trrirtis sugrąžins jam dukterį, 
bet po keleto minučių vėl viskas pasikeičia, ir 
visos jo viltys žūna... Jam atrodė, kad jo kančios 
niekuomet nebepasibaigs...

Stovykloje lygiai taip pat, kaip teatro sce
noje vyko žiauri, jaudinanti drama, o jis, nors ir 
stovėjo nematomas tamsoje atokiai nuo tos sce
nos, nebuvo žiūrovas; jis buvo toks pat pirmaei
lis veikėjas, kaip ir visi kiti, nes jo širdyje atsi
mušdavo kiekvienas ten ištartas žodis, kiekvie
nas santykių pasikeitimas; kartu su tais 
pasikeitimais, keitėsi ir jo mintys ir visi ją pla
na bei sumanymai. Dabar jis sprendė: kas iš jų 
turi likti gyvas, o kas turi mirti...

Kai jis pagaliau pamatė, kaip Ringaudas, ne
žiūrint jokių aplinkybių, nežiūrint didžiausio 

įtempimo visoje stovykloje, nežiūrint tokių san
tykių su jos tėvu, ėmė bučiuoti Ireną, visai maža 
betrūko, kad būtų pradėję vienas po kito kristi, 
kaip rudenį šalnos pakirsti lapai, visi šios klai
kios dramos dalyviai... Jonas jau laikė, stipriai 
spausdamas, savo ginklą rankoje ir galvojo: iš 
kurio atstumo jis nepadarytų nei vienos klai
dos... paskutinę kulką jis skyrė sau...

Pamažu ištiesia jis blizgantį revolverį ir 
ima taikyti... bet tuojau įsitikina, kad užimtoji 
jo pozicija visai netinkama — per didelis atstu
mas ir šviesa per menka; buvo aišku, kad nepa
taikys — tada jie abu liks, o žūs tik jis vienas... 
Staiga suliepsnojęs pavydas sulaiko jį ir nelei
džia paspausti lemiamo mygtuko. Tas pats pavy
das išvaro jį iš krūmo ir pastumia arčiau sto
vyklos. Aplinkui nesimatė jokio žmogaus, todėl 
jis visai ramiai galėjo priselinti prie baisiosios 
“scenos”, kur jau visai baigėsi paskutinis dra
mos veiksmas, galutinai išmušęs jį iš pusiau
svyros.

Pagaliau jis jau visai arti tų žmonių, kurie 
išplėšė jo laimę ir taip grubiai sužalojo jo širdį. 
Dabar jau niekas nebegali sutrukdyti atkeršyti 
jiems. Kerštas bus baisus, nes baisi jo kančia. 
Kalti jie yra lygiai abu, todėl abu turi ir žūti...
* 4 < - (Pus d au Pi nu)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENCfS^
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

tobulu žmogumi, kad tokiu būdu jis pasidarytų tin-

5, Taigi čia turime aiškius aprašymus apie didįjį Dievo atpir- 
kimo planų, reikalaujantį, kad Jo vi e u gi mis Sūnus būtų padaly
tas- kūnu -
kainas numirti už prarastąjį per Adomą gyvenimą. Ir taip buvo 
atidarytas kelias išgelbėjimui iš mirties Adomo ir visos jo’ ainijos;! 
kitaip sakant, visos žmonijos. Aišku tat, kad Jėzus mirė už 
visą žmoniją.

Visas pasaulis giria pasiaukojimo-dvasią kilų naudai ir prb 
pažįsta vertybę tų, kurie apsiima būti žmonių valdovais. Visi žino 
kiek pikto gali padaryti valdovas, kuris ieško tik savos naudos, 
savo gėrovės, savd pasisekimo ir savo galybės padidinimo,, nežiū
rint kaip tai gali atsiliepti j kitus. Labiausiai pagirtinas dalykas 
tuose, kurie rūpinasi valdžios reikalais, gali būti noringumas 
tarnauti ir rūpintis ne savo, bet žmonių reikalais..

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeoKteeter Community kUnIko« 
Modidnoc direktorius

.KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Program** <«dė|s
VALANDOS: 3-9 darbo diennmia Ir

T«£t 542-2727 arte 542-2723

.51 3-5599,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGŲ* 

3907 W«ct 103rd Stratf 
Valiudo* M8I1 anntartma

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

Vi*o» laidos iš WOPA rtotit®. 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374
DR. FRANK PLECKAS 

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

2411 W. 71 5t TeL 737-5149 
Tikrine akis. Pritaiko akinius 

“contact lėnaM”
Ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 43rcl STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. > 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS- IR-CHIRURGAS 

Sandra praktika, vm. MOTERŲ lle«- 
OfisM 245? WIST SWa SHOBT 

Tel. PR Ė-1223
OFISO V AL.: pim. antrai tračiad

RADIJO illMOS VALANDOS 

Vba« jtreerame, iJ woea 

1495 BL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4xM) 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniats nuo 8:30 iki 9:3l!

Vadė[a Aldona Daukus 

Tel«*t HEmlack 4-1413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE?
CHICAGO, ILL. 60629

SUSIRINKIMŲ

Ir penkt. 2-4 ir M V*L Tik. kštadir- Marquette Parko Lietuviu Namu 
dlig 3-4 vaL pojriM ir kita lNxs Savininku draugijos narių susinnki 

mas įvyks rugsėjo 19 d., penktad eni, 
Dtfai nsitinma- 7.30 ^val vak , parapijos salėje, esan

, ,,, — ----------- . I -o-e 5320 So. Washtenaw Ave; Susi'
‘ darė daug svarbių reikalų, liejančių 

namų savininkus ir kitus. Todėl kvie 
čiame visus dalyvauti.

Stasys Patlaba
P. ŠILEIKIS, 0. P.

OBTHOPKDAb-PBOTEZISTAS 
i Aparatai - Protesai. Med. ban- 
r dažai. Spacial! paeaiba ID|mm 
5 (Arch Suporte) ir t f

2550 Watt 43rrf Stw Cbicaaa. J/L 41429 
Ttleft r PR wet C-5M4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
M0M8MTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose tb relieve backache

lb reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' Theres no stronger 
backache medication you can buy. with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

PERKRAUSTYAUU

MOVING
L»Idlir>M — Pilna apdraudė 

ŽIMA KAINA 
R. IHSNAS 
TaL WA 5-400

No. 79

Nuo

1914 metu
<

MOVING
ApdrauWra *artr»u«*7»M 

H (wlrty Mtfvmv.
ANTANAS VILIMAS

TH- STA-lm »<*■ 376-9994V--- --------------------------- J
X _ «___ -_____ ____________________________

GET RELIEF 
FWOM CONHIMTIOH 

WITHOUT

Midland savings črptar- 
narna taupymo -«nnj 
pasko’u reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jum? ui mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi u 
ate t vie.

Sąskaitą apdrausto^ 
•Iči $40,000

2657 W, 69 STREF> 
Ch^ao. IL 6062 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM Ave, 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

STOOL SOFTEMtR’ 4 V earn savings 
(Minimum $500)

Certificate JI
—t--------— — _ — -- -

PASKUTINIS VINCO KRĖVES KŪRINYS (jo turtų pagrobimo. Toksai ausi

Jeigu neskaityti rašytojo Viųęo Krės ės — Micke
vičiaus liudijimo Kersteno komitetui, rašytojas, 
Vincas Krėvė nieko' nerašė apie paskutinę savo 
kelionę į Maskvą, pokalbius su Molotovu ir kitais 
Sovietų pareigūnais apie rusų užsimojimus pa
vergti Lietuvą. Pasirašyto dokUluento nepaliko, 
bet savo nuotaikas išdėstė ‘'Pagundoje”. Kas 
Krėvę pažino ir girdėjo pasakotus išgyvenimus, 
g:rii atpažinti sovietinės Rusijos pareigūnus. 
Praėjus 40 metų nuo prievartinių pokalbių, verta 
skaitytojams juos prisiminti. N. Redakcija

Vincas Krėvė-Mickevičius

(Tęsinys)

į naudą: atkreipė knygų mėgė
jo dėmesį. Vardas jo pasidarė 
jau žinomas.

Vėliau, kada Lemain parašė 
ir paskelbė dienraščio skiltyse 
kitą, dar išsamesnį ir ilgesnį 
straipsnį apie Dostojevskį, rusų 
paslaptingos sielos reiškėją, iš
pranašavusį. būvimosios Rusijos 
revoliucijos baisumus, ir jį iš
spausdino atskiru leidiniu, jam 
jau-neteko pačiam rašyti savo 
kūrinio įvertirftm.o: rašinys at
kreipė net. didžiųjų - laikraščių 
dėmesį, ir autorius buvo įver
tintas kaip giliausias, slavų, ypač 
rusų, sielos ir gyvenimo žino
vas. . . -r.

Šia proga tokiems teigimams

lūs išėjęs- Rusijoje, kur vėliau 
profesoriavęs Petrapilio univer
sitete, užimdamas ten Rusų li
teratūros istorijos katedrą.

Lemain šių davinių nepanei
gė, ir tuo būdu pasidarė prancū- 

l zų inteligentų akyse dargi dide-

. teikimas dar paryškėju kai Pa- 
I ryžius atsirado vokiečių ranko

se-
I Aliantams karą laimėjus, te

ko Lemainui nuodugniai pakeis
ti ir savo rusų atžvilgiu pažiū
ras ir nusiteikimą. Rusai buvo 
dabar aliantų sąjungininkai, ku 
riuos galima buvo tik girti, 
kaip didvyrišką tautą, bet nie
ku būdu ne peikti arba kritiš
kai atsiliepti. Visoje Prancūzi

joje ėmė siausti pavojinga proto 
Į karštligė: surasti ir sunaikinti 
I visus tikruosius ir įsivaizduoja
mus kolaborantus su vokiečiais. 
Žmonės, niekuo nenusikaltę nei 
savo tautai, nei tėvynės atžvil
giu, dažnai patys geriausi ir iš
mintingiausi Prancūzijos sūnūs, 

;buvo sodinami į kalėjimus, tei
siami ir nuteisiami vien tik to
dėl, kad atsirasdavo tokių, kurie 
juos apskusdavo, dažniausiai 

'oolitiniais sumetimais— nusi
kratyti būsimoje veikloje pa- 

ivoiingų konkurentų,..
: Kad patsai nebūtų apkaltin
tas dėl ankstyvesnių nepalankių 
rusams straipsnių, Lemain tu
rėjo skubiai persiorientuoti, ir 

•ėmė dainuoti pagal bendrą nuo
taiką ir kaltinti kitus bendradar 

ibiavimu su vokiečiais. Tokiu bū 
:du išvengė pavojaus, ir jo var
das, kaip mokslininko, rašytojo, 
gilaus rusų sielos ir to krašto 
.reikalų žinovo, nė kiek nenu
kentėjo.

Į visas aliantų komisijas, kur 
jos bebūtų, buvo neišvengiamai 
kviečiamas ekspertu.

Spaudos puslapiai ėmė mirgė
ti jo vardu, kaip įtakingo poli
tinio veikėjo ir nepamainomo 
autoriteto Europos Rytų klausi
mais.

Tokią apie save susidėjus 
šią nuomonę ir savo padėti Vik 
tora Lemain mokėjo protingai 
išnaudoti savo labui. Būdamas 
gerai apmokamu valdiniu eks
pertui, tuo pačiu metu buvo sa
vo laikraščio neblogiau atlygi
namas korespondentas. Jo strai
psniai politiniais tų dienų klau- - 
simais buvo labiau turiningi ir 
įdomesni, negu kitų. Būdamas 
valdžios ekspertas, jis daugel 
žinojo, ko kiti negalėjo žinoti, 
ir savo žiniomis naudojosi, kad -■ 
ir labai atsargiai...

2
Kai vyko į Maskvą Prancūzų 

vyriausybės delegacija- su užsie
nio reikalų ministeriu priešaky
je, Viktoras Lemain vyko su 
ja, kaip vienas svarbiausiųjų de 
legacijos patarėjų. Delegacija 
vyko sudaryti su komunistine 
Maskvos vyriausybe draugišku
mo ir prekybinę sutartis.

(Bus daugiau)

Kada jis parašė ir išspausdino 
atskira knyga didesnį rašinį apie 
Dostojevskį, kaip rusų sielos 
reiškėją, susilaukė paminėjimo 
ir kituose laikraščiuose.

Vienas kitas straipsnis įverti
no Lemainą kaip gilų slavų, o 
ypač rusų sielos žinovą. Ryšium 
su tuo buvo pamnėtos r jo anks
čiau išspausdintos apysakos, to
dėl jų pareikalavimas kilo, ir ne
trukus visi likusieji egzemplio
riai buvo išparduoti. -

Atsirado dabar ir leidėjas, ku
ris pasiūlė Lemainiui išleisti jo 
straipsnių ir apysakų naują lai
dą. Pirmu leidimu buvo iš
spausdinta iš^ viso, tik penki šim
tai egzempliorių, bet dabar lei-’ 
dejas jau išspausdino penkis sutvirtinti -buvosįaminėta, kad 
tūkstančius, nors ant viršelio ir autorius, -gimęs, augęs ir moks- 
pirmo puslapio buvo pažymėta, 
kad išspausdinta penkios dešim-, 
tys tūkstančių.

Paprastai visų leidėjų taip da- • 
romą pirkėjui įtikinti, kad au
torius esąs žymus ir plačiai* skai
tomas rašytojas.

Knygai iš- spaudos išėjus, Vik. liu mokslininku.
toras, leidėjo patariamas, pat- Po šio pasisekimo Viktoras 
sai parašė, slapyvardžiais prisi- Lemain gavo iš vienos žymiau- 
dengdamas, keletą apie savo kū šio Paryžiuje dienraščio redek- 
rinius recenzijų, kurias leidėjas. cijos pakvietimą užimti politi- 
išspausdino Įvairiuose dienraš-; nio Rytų skyriaus vedėjo vietą, 
čiuose.

Vienose tų recenzijų jis trupu
tį save papeikė, kitose 
gyrė. Už išspausdintas 
jas reikėjo dienraščių 
jom sumokėti beveik 
skelbimus; sumokėjo 
autoriaus honoraro sąskaita... !

Vėl au atsirado ir pašalinių 
recenzi:ų, nevisai palankių au
toriui, ir jam teko dabar polėmi 
zuoti su jų autoriais jau nemo
kamai.

Nedidelis triukšmas, skirtingų 
jo knygos įvertinimų sukeltas, 
nepakenkė; bet išėjo Lemainiui

j Antrojo Pasaulinio karo me- 
! tu jo vardas dar labiau-iškilo.

Iki šiol jo rašiniuose buvo jun- Į f \ O 1 1 C —
tarnas nedraugiškas nusiteikimas

recenzi- ^ornunįSĮų atžvilgiu, kurių jis Žao pareiškė, kad Kinija kovos 
J' neskyrė nuo rusų tautos apskri-j pries rusus, jeigu jie bandys 

^a’P uz tai. Negalėjo atleisti išgyventų kištis į kiniečių teritorijas ar 
leidėjas nemaionumų, pavojų ir pagaliau vandenis.

— Naujas Kinijos premjeras

■
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

CLEMENS PAVILONIS
Gyveno Chicago, Illinois

Mirė 19MMm rugsėjo 17 dieną. Gimęs'Lietuvoje, Anykš
čiuose. Amerikoje išgy veno K7 melus.

Paliko nŪliftHę: žmona Helen (Mikulis), du sūnūs — 
Slemence -J. P^Viloff su žmona Patricia ir Edward J. Pavi- 
lon, trys anūkai —- Clemens J., Vičkei A. ir Joseph H. bei 
<iti giminės, draugai jr pažįstami Lietuvoje, Brazilijoje ir

Kūnas pašarvotas Mažfcika-Evans koplyčioje, 6815 So. 
Western Avenue, Chicago.

šeštadienį; rugsėjo 20 d„ 9:30 vai, ryto liūs lydimas iš 
koplyčios j šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
gedulingą pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių 
'kapinėse.

Visi a.a. Clemons Pavilonio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį jhdarnavimą ir atsisveikinimą.

., ; Nuliūdę lieka: žmona* sūnus, gintinos.

Laidoluvių-direktoriai Jonas G. Evans Jr. rr Stasys 
Evans. Tel: 737-8600.

yrUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika I? Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagoc 

lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSI! LA NSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

Visose miesto 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
; 3307 So. LITUANICA AVE. TeL: 1 Arde 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. Mth Ave^ Cicero, IIL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-U38 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

Į 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
; 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IlL 974-4416

P. J. RIDIKAS
S354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

|5 — Naujienos, Chicago, 8, IIL l'ri<la>. September 19. 1980

5’4% i
Passbook Savings.

1SIW Ofc _nmiiW<1-«rii.r -L.



j — Žila McGee, gyv. Čikagos 
‘amfiteatro apylinkėje, lydima 
£savo mainytės, lankėsi Naujie- 
fnose.- Dėkui joms už vizitą, 
Į ankstyvą prenumeratos pratęsi- 
tmą ir už $5 auką. Aštuoniolika- 
Imetė Zita yra antros kartos lie
tuvaitė, gerai kalbanti lietuviš- 
?kai, tik praradusi savo mamytės 
/žemaitišką tarmę. Naujienoj 
|yra jos lietuvių kalbos geriau- 
■sias mokytojas. Be abejo, ji yra 
jauniausia Naujienų prenume- 
[ratorė. i

— Jonas Razmukas, nuolati
nis Naujienų rėmėjas iš mūsų 
kaimynystės, lankėsi administ
racijoje. Jis be raginimo pratęsė 
•gavo prenumeratą ir įteikė $10 
auką. Be to, jis įteikė Prano Jo- 

Įnelio, gyv. McHenry, Ill., meil
inę prenumeratą ir $10 auką. 
‘Dėkui jiems, 
i

j — Ponia E. Tesler iš South 
•Bend, Ind., radusi progą, parė- 
;mė Naujienų leidimą $5 auką. 
^Dėkui.
* — Ponia Ona Kontautas iš 
Marquette Parko', pratęsdama 
prenumeratą, atsiuntė $6 auką 
kalendoriui. Dėkui. Taip pat 
dėkui tos apylinkės . tautiečiui 
Už Naujienų ir jų platinimo va
jaus palaikymą. Jis užsisakė 
dienraštį 4 mėnesiams ir įteikė 
$5 auką, bet pavardės prašė ne
skelbti.
: — Ponia Marija Smilgienė iš 
Įmūsų kaimynystės, buvusi Nau
jienų tarnautoja ir Lietuvos 
Dukterų Draugijos narė, nese
niai turėjusi sunkią operaciją, ■

i
I

WALTER BIELSKUS, Marquette Parko gy
ventojas, š. m. rugsėjo 21 d. (sekmadienį) 
12 vai. savo sode, 7131 So. Mozart St., ruošia

ŠAUNŲ PIKNIKĄ. ;
Bus lauke anglimis kepti šonkauliukai (short 

ribs). Kviečiami našliai ir našliukės.

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___ ________________  $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
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

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

S™ '■ ■■ ■ ■ <

MARIJA N0REIKIEN2 h

2603 W«st 6Mb St, Chicago, HL 60621 « TcL WA 6-2787

MAISTAS M EUROPOS SANDtLIŲ

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar- 

gankacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuof 
darbus dirba.

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neiežko 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 metami.

SLA — kuopi? vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjui, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jsirašytL

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001

>07 W. 20th
T*L (212) 544*2210

Riverwood
PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH, FLA.

Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. 
Visais atžvilgiais ideali vieta lietuviams gyventi.

Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios.
PLANUOJAMAS “LITHUANIAN VILLAGE”.

Įvairaus išplanavimo namai.
Aukšta namų kokybė, kainos prieinamos.

Užtikrintas investavimas.
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, 

aplinkoje. Sprendimą darykite dabar !
Informacijas teikia: ADOLFAS ANDRULIS,

7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 32018.
Telefonas: (904) 761-3625

vėl susirgo. Gydosi St..Joseph 
ligoninėje, esančioje Lakeshare 
Drive prie Diversey Avė. Ji yra 
1002 kambaryje, lova 2-tra, tel. 
;7^-3O9O. Jos bendradarbiai ir 
kaimynai labai apgailestauja 
ligą, linkėdami kuo greičiausiai 
pasveikti. j

— Stasė Semėnienė pasakos 
save įspūdžius iš kelionės po 
Pietų Ameriką AL Inžinierių ir 
Architektų Moterų skyriaus su
sirinkime rugsėjo 21 d. 3 vai. 
popiet Donatos ir inž. Kosto 
Burbų rezidencijoje, Western 
Springs, III. Skyriaus pirmi
ninkė yra Birutė Briedienė.

— Rašytojo Romualdo Gied- 
raičio-R. Spalio, gyvenusio Ang
lijoje ir mirusio .gegužės 14 d., 
urna su pelenais atvežta Čika
gon įr rugsėjų 20 d. bus padėta 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. Iš
kilmės organizuojamos šia tvar
ka: 1) kan. V? Zakarauskas 
9 vai. laikys gedulingas pamal
das Marquette Parko parapijos 
bažnyčioje, giedos Audronė Si
monaitytė - Gaižiūnienė, vargo
nuos Antanas Kalvaitis; 2) Po 
pamaldų, apie 10:30 vai., bus 
minėjimas Lietuvių Tautiniuo
se namuose, o po minėjimo 
urną bias vežama į Lietuvių 
Tautines kapines. Iškilmes ruo
šia Korp. Neo-Lithuania, jose 
dalyvaus velionio našlė Angelė 
Giedraitienė.

ĮSI

menė prašome rezervuoti vielas ARTĖJANT PRIE MOKSLO 
tel. 523-0168. , METŲ PABAIGOS •

O saulėtos pavasario ir jau
nystės dienos draikėsi po laukus' 
ir pievas. Nors rūpestis pereida
vo per širdį, bet jaunatvės jėga 
greitai nugalėdavo kliūtis ir;

— (R) LB Brighton Parko 
apylinkės rudeninė gegužinė — 
piknikas įvyks rugsėjo 28 d., 
sekmadienį, 12 vai. popiet Vyčių 
sodelyje ir salėje, 2455 W. 47th 
St., Chicago, 11'1. Veiks virtuvė 
baras ir daug įvairių laimėjimų.

— Vasario 16 gimnazijon šį- Šokiams gros Kosto Venckaus
met įstojo 25 nauji mokiniai: orkestras. Kviečia Apylinkės 
16 iš Vokietijos, 8 iš JAV ir vie- i -
nas iš Kanatte. I ANŲ LAIKŲ GIMNA-

— Buv. Lietuvos Policijos tar- • ZISTIŠKA MEILE
nautojų klubas “Krivūlė” reh-! v v. ' ' .
gia 25 metų sukaktuvinį banke-1 (Atkelta iš 3-čio puslapio) 
tą, kuris įvyks Šaulių salėje š.nų • cjj-; kuris būtų padaręs tinka- 
rugsėjo 20 d. 7 vai. vak. Visuos' sprendimą ir, dalinai apim-

= . tas keistumo, traukėsi atgal. Pa-1 maloniausias laikas buvo gim- 
— ’ galiau, Vakaris neaiškiai prata- ■ nazijoje ir ji kada tik prava

rė, kad varai, tai išeinu. Ir ėjo Į žiuoja pro savo gimnaziją, iš 
jaunystės ilgesio ir prisiminimų 
verkia. Taip — tai gyvenimo 
akordai, jie protarpiais 
paguosti ir suteikti jėgų 
stiprybės iš praeities.

Lietuvos gimnazijoje 
įaugusi tradiciją kasmet 
sarį tarp gimnazijų sporto šven
tės, kuriose išryškėdavo sporto 
talentai, atsirasdavo nugalėto
jai, įvykdavo jaunųjų pažintys, 
susidraugavimas ir kartu kraš

to pilnesnis pažinimas, nes to-

I

pro duris. Onutė staiga išbėgo 
pro kitas duris ir lauke priartė
jo prie Vakario ir tarė: ‘‘Ar pa
sibučiavimas-yra meilė?” -Vaka
ris teoretiškai atsakė, “žiūrint 

§ koks?” Tik vėliau, pasipasako- 
į jęs savo draugui, Vakaris pasi- 
! juto padaręs antrą apkiautimą, 
i nesiorientavęs.
i Onutė sugrįžo iš artistės for

mos į nuoširdų-pasikalbėjimą ir 
priskynė rugiagėlių vakariu^ iš 
ten esančio rugių lauko. ' 7'

1

buvo 
pava-

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 8ERVICB 

2501 W. St, Chkago, DL 60622. — TeL WA 1-2717

Lietuviai, Jūsų laukia Daytona 
Beach, Florida! •

kie kelių gimnazijų suvažiavi-. 
mai kaitaliodavosi vietomis. Va
karis intensyviai ruošėsi egzami
nams, todėl, dažnausiai vaikš-j 
čiodavo su užrašais, kad atsira-' 
dus minutėlei laiko, būtų gali-i 
ma pasimokyti, šiaip, jo mėgia
ma v eta buvo Babėnų parkas, 
savo šlaitu atsigręžęs į Nevėžio 
lygumą. Dažnai jis su draugu 
Vilium, vienas skaitydavo kitas* 
klausydavo ir paskui dar vienas' 
kitą paklausinėdavo, kad geriau Į 
atsim ntų iki pilno pasiruošimo ■ 
egzaminui, praleisdavo dienas.

’Šį kartą Vakaris tyliai vienas
iš anksto ryto egzaminams ruoš 
tis pasirinko kitą vietą, t. y. 
miesto parke. Gražus buvo par
kas, didikų laikais sodintas įvai
rių medžių, kurių šiaip Lietuvo
je ir nebūdavo; atseit, buvo at
vežti iš užsienio. Taip pat pro
tarpiais būdavo didingos baltai 
dažytos 5 ar 6 metrų aukščio 
vazos, o šone jų suoliukai pail
sėti, parymoti. Pasakodavo, kad 
baudžiavos ir dar kurį laiką vė
lesniais laikais tik ponai galėjo 
vaikščioti, nes iškaba sakė, kad 
šunims ir liaudžiai draudžiama.

Per šį miesto parką tekėjo 
Dotnuvėlės upelis. Jo krantai iš 
rytų pusės buvo statoki ir apau
gę krūmais bei medžiais. Plates
niame prasikišime stūksojo me- 

i četė ir savo smailu siauru bokš-sunkumas taip, kad žiūrint at-j k šojo yjr& miškeIio su
gal pro praeito laiko sluoksnį ir, 
baigiamieji egzaminai buvo mo
kslo ir gražesnio rytojaus sau 

' ir kraštui siekimo malonumas.
Tą patvitino vienos ponios pa
sakojimo. prisiminimas, kada ji 
jau buvo ištekėjusi, kada ją ri- j 
šo šeimos auginimas ir vyro kar J 
jera, bei ta gyvenimo nereika
linga garbės kova, o Vakaris dar 
gimnazistas, tai ji pasakė, kad

mėnulio nuopjovos forma pa- 
uksuota religine simbolika. Ji 
priminė Vytauto laikų atgaben
tų totorių gyvenvietę ir maldos. 
namus. Per upelį buvo pastaty- Į 
tas lieptas. Juo naudojosi ne tik

j pasivaikščiojimui po žavu par
ką, bet taip pat nueiti į geležin
kelio stotį, kuri buvo prie pat 
šiaurės rytinio parko galo.

(Bus daugiau)

ateina 
semtis J

ALKOHOLIZMAS 
NELIGA?

Populiarioji Amerikos spau
dos sindikalistė Ann Landers 

! gavo iš vieno Missouri piliečio 
tokį klausimą:

Brangi Ann Landers! Mes la
bai daug girdime šiomis dieno
mis kalbant apie “ligą”, vadina-, 
mą alkoholizmu. Ar Tamsta tu
rėtum drąsos atspausdinti se
kamą:

Jei alkoholizmas yrą liga, tai 
yra tokia liga, kuri pardavinė
jama pilnomis bonkomis.

Tai yra vienintelė liga, kuriai 
platinti reikalingas valdžios lei
dimas.

Tai yra vienintelė liga, kuria 
tik žmonės apsikrečia.

Tai vienintelė liga, kuri val
džiai duoda pajamų.

Tai vienintelė liga, provokuo
janti kriminalą.

Tai vienintelė liga, į kurią 
įprantama.

Taip pat vienintelė liga, kuri 
iššaukia fatališkas nelaimes vieš
keliuose. .

Vienintelė liga, kuri platina
ma garsinimais.

Ir vienintelė liga, kuri plinta 
be jokių bacilų, germų ar virusų 
tarpininkavimo pagalbos.

Gal tai visiškai ne liga?
Ann Landers nuolankiai atsa

kė: Žmonės, kurių nuomonę aš 
gerbiu, tvirtina, kad alkoholiz
mas yra- liga, bet dėkui už tokio 
įdomaus klausimo iškėlimą.

Atkeršytu
— Aš gavau laišką nuo Jur

gio ir jis pasisakė išsivežęs 
mano žmoną.

— Tai ką, ar nušausi jį?
— Taip, jeigu jis tik bandytų 

ją sugrąžinti.... .

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pa rd.

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

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

REAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALK

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JL ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

j£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, ŪL TeL Virginia 7-774}

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI.

f VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ' n

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir: turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

-SAVININKAS PARDUODA 6 kamba
rių mūrinį pakelto Ranch stiliaus 
namą su kilimais, Įrengtu beismantu, 
1% vonios, nauju oro vėsinimo įren
gimu, 2 mašinų garažu, 60-tos ir_ Pu
laski apylinkėje. Prašo apie 60 tūkst.

Tel. 284-0371

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

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

Į Beach apylinkėje, Juno Beach, 
j 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 33408 

Telefonas (305) 626-2444

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

DĖMESIO
Keliaujant j 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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Friday, September 19, 1980

. N*m«l, Žemi — Pardavlmrt * 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai «r sąžiningai* 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-355*

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

Kreiptis: •
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AV,i. • ’
523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 7 t

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

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

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Taiman Avenue 

Tel. 523-0383

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7^ 
------- ------------

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208‘/j W. Mth St 
Everg. Park, 111, 
40642, . 424-8654

St3te Farm F*ce 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

Advokata*
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandas: nuo 9 vaL ryto
- iki 8 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-516S
2649 West 63rd Street

Chicago, ID. 60629

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




