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URAGANAS PADARE BILIJONĄ S NUOSTOl IU
*

PRANCŪZAI NELEIS LIBIJAI 
, PAVERGTI ČADO GYVENTOJŲ

AMERIKOS .RADARINIAI LĖKTUVAI INFOR
MUOS ČADĄ APIE ARTĖJANTĮ PAVOJŲ

NDŽAMENA, Čadas. — Libija 
buvo pasiruošusi užimti visą 
Čadą, bet Amerikos ir Egipto 
lėktuvai pastojo Libijai kelią. 
Libija turi Sovietų-gamybos lėk
tuvus. kurie silpnesni ir lėtesni 
už amerikiečių lėktuvus, todėl 
yra paigrindo manyti,-kad Libija 
nesiverš į Čado pietinę dalį.

Čado vyriausybė'ketvirtadienį 
kreipėsi į amerikiečius, prašyda
ma pranešti apile Libijos lėktuvų 
judėjimą Čado' kryptimi. Čado 
vyriausybė leido radariniams 
An^ėrikos lėktuvams naudoti Ča
do teritoriją Libijos lėktuvams 
sekti. Jeigu jie skristų į pietus, 
tai Čadas juos pasitiktų.

v Libija 1980 metais buvo 
pačiupusi Čadą

Dabartiiiis Libijos valdovas 
Chadafi 1980 metais įsiveržė į 
Čadą ir užėmė .Ndžameną, bet 
buvo priverstas pasitraiikti. Af
rikos valstybės pasiuntė savo ba
talionus ir privertė Chadafį 
trauktis iš Čadb. Jis išvažiavo ne 
vienas. Jis pasiėmė Gukunį, tuo
metinį ČadoAs prezidentą. Leido 
jam apsigyventi --
sikalbėti^ apie čado rvs

Dabąr Libijai ‘ pavyko ši&elti 
pilietį karą- ča^x^ 
den^i Q^ūnixsuk'tĘ|į?p 
barfįnį £ądo tpręzidęhfąj Hise/^ę 
Habrę. 'Guiuoį &e^ą,J kąjž 
bendradarbiaus su ! Libiją; r 
kraštas bus išvalyfasU--4^wH^ 
prancūzai ir JAV atstoki.

' U ■ ’’ .''-'Ui;*, Y

Nigerio vyriausybė įspėjo
ii provokatorius «

Nigerio vyriausybė viešai pra
nešė, kad dabartinės Libijos at
stovai stengiasi įtikinti Nigerio 
valstybės tarnautojus ir karius 
sukilti prieš dabartinę vyriau
sybę.

Vyriausybė apsvarstė šią Li
bijos provokaciją ir vienbalsiai 
nutarė pakarti bet kurį žmogų, 
jeigu jis bandys sukilti prieš vy
riausybę. Oficialus pranešimas 
sako, kad Nigerio gyventojai 
nesileis provokacijoms.

Pranešimas sako, kad Nigeris 
pats pajėgs sutvarkyti savo rei
kalus ir pagerinti krašto gyven
tojų ekonominę būklę savo prie-

monėmis, be Libijos interven
cijos. - -

Amerikos lėktuvai 
spartesni ;

Amerikos lėktuvai yra daug 
spartesni, todėl Libija nesiunčia 
savo lakūnų į Čadą arba į Sid? 
ros įlanką.

Chadafi žadėjo- nuskandinti 
Amerikos lėktuvnešį Eisenhow
er, jeigu jis priplauks prie Libi
jos pakraščių. JAV lėktuvnešis- 

: yra Sidros įlankoj j nesirengia •
■ iš ten trauktis ir' nekreipia dė
mesio į Libijos lėktuvus.

Prieš du metus Amerikos la
kūnai numušė du Libijos lėktu
vus, nesuspėjusius pasiekti savo 
aerodromų.

Libijos lėktuvai neskrenda į 
Čado pietus, nes žino, kad amė-_ 
rikiečių sprausminiai lėktuvai,

■ lydintieji radarinius lėktuvus, 
' labai lengvai.pavys’ Libijos lėk- 
Ltuvuerir'jtios numuš; kaip Izrae- 
dio lėk tuvaidAbase numušdavo 
rusų gamybos lėktuvus.

ir is-
a.'

ANDROPOVAS NEBE 
satel'

dienr§ferijus?^^^l^ppoy^ . -r-r -'t' ' ' - weme%i

'įt,

Libija nepajėgs užimti Čado, nes bijo Amerikos aviacijos, užtat dabar ji 
stengiasi jukinti Nigerio karius sukilti ir pradėti pilietinį karą, 

į kurį galėtų įsivelti dabartinė Libijos vyriausybė.

r opo^fe^^^^.^Bišfeądpąšakė, 
kad ' iki š ioSąj ma
ga nekėlė ^nkIu'^i/sattelitps ir 
nesi f engia • 'io- d a ryti' ateityje. 
Tuo-,reikaiu;,nėra jokip, susitari
mo, ‘ pareiškė Andropoxas, bet 
jis esiąs ir nereikalingas.

Andropovas, kalbėdamas su 
Amerikos Kongreso nariais, lais
vai su jais kalbėjo, jis neatrodė 
ligonįu, labai gerai orientavosi 
visais klausimais ir davė oficia
lų valstybės atsakymą. Jis ran
kas buvo pasidėjęs ant stalo ir 
laisvai judino abi rankas. Tame 
pačiame kambaryje visą laiką 
buvp pora vyrų, kurie atidžiai 
sekė-Andropovo judesius.

— Sirija nori, kad Izraelis 
trauktųsi iš Golan aukštumų, 
bet Izraelis tuo klausimu ir kal
bėtis nenori.

KALENDORĖLIS

ar Wtinberjer

Rugpiūčio 20: Bernardas, Ne
ris, Putinas, Gaubė, Nėringa. 
Labgaudis.

Rugpiūčio 21: Joana, Bukan
tas, Sūngailė, Grūdievas, Endi- 
nė, Žaibonė.

Rugpiūčio; 22: Ipolitas. įminė, 
Daunora, Žvalgus, Alvinė, Ka
rijotas.

•J

( Saulė teka 6:04, leidžiasi 7:44.
Oras tvankus, vakare lis.

Sekretorius Caspar Wein
berger skrenda į Panamą, 
Salvadorą ir Hondūrą, savo 
akimis pamatyti manevrų.

LAKŪNAS GAVO 
4 METUS KALĖJIMO

SEOUL. — Pietų Korėjos 
teismas teisė Kinijos aviacijos 
pulkininką Sun. Jis buvo Kini
jos lakūnų mokytojas, labai ’ 
lengvai valdąs l>et kurios rū-> 
sies lėktuvus.

Piety Korėjos teisėjas, išklau-

Sekretorius Caspar Weinberger skrenda 
į Panamą, Salvadorą, Hondūrą

> NORI PAMATYTI,- KAIP VYKS JAV KARO 
JĖGŲ MANEVRAI CENTRO AMERIKOJE

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Caspar Weinbergcris 
ketvirtadienį laikraštininkams 
pranešė, kad rugsėjo pradžioje 
skrenda į Centro Ameriką, kad 
savo akimis pamatytų, kaip to
se valstybėse eina Amerikos ir 
kitų valstybių manevrai.

Sekretorius yra įsitikinęs, kad 
rudenį bus lengviau kalbėti apie 
svetimų karo jėgų atšaukimą iš
Salvadoro, Hondūro ir kitų vals- Į sęs prokuroro kaltinimą, pasky- 
tybių. Amerikos kariai padės j rė jam keturis metus kalėjimo. 
Hondūro vyriausybei išvalyti 
kraštą iš įvairių įsibrovėlių, ku
rie per Hondūro valstybę 
į Salvadorą.

Per Hondūrą ėjo 
į Gvatemalą

Nikaraguoj įsirengę Kubos ir 
kitų valstybių maištininkai per 
Hondūro teritoriją įsiverždavo 
į šiaurės Salvadorą ir organiza
vo maištininkus prieš Salvadoro 
vyriausybę.

Kiti Kubos karininkų vedami 
maištininkai įsiverždavo į Gua- 
teinalą ir iš ten įsiverž<ląvo į 
Salvadoro vakarus. Įsibrovėliai 
ten nužudė kelis šimtus ūkinin
kų,; nenorėjusių prisidėti prie 
maištininkų. Dabar niekas nega
lės naudoti Guatcmalos ar Hon
dūro teritorijų.

Prez. Reaganas atsisakė kal
bėtųsi! Castro, kol jis neatšauks 
savo karo jėgų ir agentų iš Ni- 
karaguos. Castro turės sustab
dyti-ginklų vežimą į Nikaragvą.

eina

NUKENTĖJO GALVESTON, HOUSTON, 
BAYTOWN, CLEAR LAKE CITY

135 MYLIŲ VĖJAS IŠSTŪMĖ NAMŲ SIENAS.
LANGUS, VANDUO

HOUSTON, Texas. - Ketvir
tadienį pro Galveston praūžęs 
uraganas Alicija padarė nuosto
lių visą bilijoną dolerių. 135 
mylių smarkumu ūžęs uraganas 
Alicija išvartė namų sienas, iš
stūmė langus, nutraukė elektros 
linijas ir nunešė namų stogus.

Prieš vėją niekas negalėjo at
sispirti. Jis nešėsi tokiu smar
kumu, kad viską plėlė, kėlė ir 
vertė. Galvestone. pakilo vanduo 
ir užliejo visą miesto centrv. (

Iv Meksikos įlankos antrą' va
landą ryto uraganas Alicija pa
suko truputį į šiaurę. Pradžioje 
atrodė, kad eis tiesiai į Surfside 
ir Kinton Beach, ir šiuos mies
telius išgriaus, bet kai uraganas 
pasuko ,tai Surfside išsigelbėjo 
nuo visiško išgriovimo.

Uraganas pasuko į krašto vi
durį ir visu smarkumu kirto di
diesiems Houstono dangorair 
žiams. Susidarė įspūdis, .kad di
dysis da ngoraižis Bus-nulenktas 
ir dideji langai išstumti, bet 
uraganas dangoraižių neįveikė. 
Apie 20 minučių dangoraižiai 
.ęlrebėjo, bet nelinko ir uraganui 
atsispyrė.,

■ Gyventojams ir tarnautojams 
buvo įsakyta leistis žemyn, ne 
būti aukštumoje esančiuose bu
tuose. Bet žmonės nevisuomel 
Įsakymų klausydavo. Vieni ne
spėjo nusileisti žemyn, o kiti, 
būdami ligoniai, negalėdavo kel
tis iš lovos.- Jie drebėjo kartu 
su visu dangoraižiu, bet nenu 
kentėjo.

Alicija vis dėlto išstūmė kelis 
didelius drebančių dangoraižių 
langus. Bet išstūmė tiktai tuos, 
kurie nebuvo tinkamai uždarvii. 
Jeigu į kurį langą pro mažiau
sią plyšiuką įsiverždavo smar
kiai 
pro 
oro, 
kan.

Gerai uždaryti langai buvo 
kaip mūro sieną. Juos pasiekęs Į 
vėjas praslysdavo pro šalį ii

PAKILO 15 PĖDŲ
gus, nepaliekant jokio plyšelio. 
Paliktas plyšelis iš vidaus gali 
ne tiktai išstumti langą, bet ša
lia lango stovintį žmogų. Langas 
išlekia, kai viduje suspaustas 
oras yra stipresnis už pučiantį 
vėją.

Praeis kelios savaitės, kol 
Texas valstijos gyventojai sura
šys Alicijos padarytus nuos
tolius.

BANDO PADĖTI BADAU
JANČIAI ETIOPIJAI

NEW YORK, N.Y. — Prezi
dento Reagano administracija, 
patyrusi, kad sausra ir maisto 
stoka kankina badaujančius 
Etiopijos gyventoj us. ieško bū
dų kaip Amerika galėtų padėti 
Etiopijos badaujantiems.
' JAV turi javų atsargas, ku
rias galėtų duoti Etiopijos gy
ventojams, bet nori matyti, kad 
duota parama eitų badaujan
tiems, o ne kokiems valstybės 
pareigūnams, kariuomenei ar 
policijai.

PAKISTANO POLICIJA 
ŠAUNA Į MINIĄ

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
—.-.Sind provincijoj Pakistano 
policija paleido kelis šūvius į 
minią, kai ji, gavusi įsakymą iš
siskirstyti. neskubėjo.

Keliais šūviais buvo užmušti 
keturi žmonės ir sunkiai sužeis
ta 17. Praeitą sekmadienį Pa
kistano prezidentas Zia Julhak 
paskelbė, kad Pakistanas yra 
nepriklausomas.

Pakistano gyventojai pradėjo 
kelti protestus prieš nepapras
tai žiaurius vyriausybės elgesius 
su badaujančiais žmonėmis. Už 
kiekvieną maisto pavogimą nu
kirsdavo ranka. Krašte vra daug 
berankių žmonių. Keli tūkstan
čiai žmonių sunaikino Karachi 
telefono įstaigą, protestuodami 
prieš žiaurų valdžios elgesį.

. WASHINGTON, D.C. — SoS 
j vietų ambasados .pirmojo sekrę- 
i toriaus Valentino Berežkovo sū
nus Andrei B’ėrežkov ketvirta
dienio vakare šū tėvais išvažia
vo Prancūzijon:

Andrei Beęežkov, 16 metų 
sekretoriaus subus, ketvirtadie
nį pareiškė Amerikos laikrašti
ninkams, kad jis su savo tėvais 
išvažiuoja į Sovietų Sąjungą. 
Praeitą ketvirtadienį jis pabėgo 
tėvo automobiliu ir buvo din-

| gęs 24 valandas. Tuo tarpu jis 
parašė laišką prez. Reaganui, 
kad jis nenori .važiuoti atgal į 
Sovietų Sąjungą.

Ketvirtadienį jis pareiškė, 
kad jis važiuoja su tėvais į 
Maskvą, pabrėždamas, kad jis 
nori ten važiuoti. Kartu su juc 
Maskvon išvažiavo ir jo motina j eidavo tolyn, namo langų nenu 
Valerija. Nė vienas Berežkovų^ stumdamas. Didelių namų savi- j gali sustoti Guatemaloje ir pa- 
šeimos narys neatvažiuos Ame- ninkai apmokys prižiūrėtojus ■ sveikinti naują prezidentą M. 
ri’ .gerai uždaryti didžiausius lan-' Victores.

atbėgusius svetimų valstybių 
lakūnus su lėktuvais bausti, ar 
atiduoti lėktuvo savininkui, kad 
nubaustų.

Pietų Korėja paskyrė labai
mažą baudą. Kinija tikėjosi J 
daug sunkesnės bausmės. Vy
rauja įsitikinimas, kad pulkinin
kas Sun netrukus galės išskristi 
į Taivaną, kur jo laukia svaras 
aukso. ^A.ivano vyriausybė duo
da aukso kiekvienam lakūnui, 
.kuris iš Kinijos atbėga su lėk-

»tuvu.

— Meksika per du metu vežė 
naftų į Nikaraguą, nieko negau
dama. Praeitą mėnesį nepasiun
tė nė vienos siuntos, tai Nikara- 
guos diplomatai pakėlė triukš
mą. Jie prašė Meksiką pasiaiš
kinti, kodėl neatvežė naftos. .

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $418.

pučiančio vėjo srovelė, tai 
tą plyšelį tiek pripūsdavo 
kad išstumdavo langą lau-

— Krašto apsaugos sekreto
rius Weinbėrger. jei laikas leis,

Oro spėjikai jau antrą kartą pranašauja atvėsimą, bet oras neatvėsta. 
Tai labai kankina didmiesčio gyventojus. Miesto vadovybe paleido 

Buckingham fontaną, kad didmiesčio gyventojai galėtų atsikvėpti.

— Panamos kariuomenės va- 
I dovybė sutinka su pagrindinė- 
‘ mis prez. Reagano mintimis tai-

kai Karibų jūros srityje. Svar
bu, kad amerikiečiai nesikištų 
į kitos valstybės vidaus reikalus.
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Jonas Fabijonas 
Iš Christian Science Digest

nėję Įstaigoje, kurios nustato > pirmasis makaronų fabrikas J. 
specifinėms byloms kvalifikaci- ( A. V.

nės žmogus rankomis susiėmė 
galvą.

sabotažas?
Jonas Jonaitis

. .. i tai ji

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
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SUMAŽINKIME BUTŲ APIPLĖŠIMUS
Patirta, kad apie 50% žmo- patį galima pasakyti, jei apšvie- 

nių bijosi vaikščioti sutemus,, sime ir dekoruosime savo na- 
bei naknes metu. Du trečdaliai mus bei butus — tvirtino žino- 
moteių ir semorų dideliuose 
miestuose gyvena baimėje. Vis 

' aatigiau ir daugiau visokių ben
druomenių žmonės ieško kelių, 
kad nugalėtų kriminalą. Tuo 
reikalu San Diego Crime Pre
vention specialistai John Slough 
ir Ricard Carlson spaudai pa
reiškė, kad būtų sumažinta kri
minalinių nusižengimų, tai žmo.

• nės privalo sumažinti sąlygas 
nusikaltimams vykdyti. Pir
miausia turi būti padidintas 
apylinkės apšvietimas. Kai De
troite, Chicagoje ir Miami, kur 
buvo daugiausia kriminalinių 
nusikaltimų, buvo pagerintas 
gatvių apšvietimas, nusikaltimui

• skaičius smarkiai sumažėjo. Tą

vas Carlson. Gera namų iliu
minacija, tiek iš išorės, tiek ir Į 
iš vidaus, gali nubaidyti plėšiką j 
Daugelis namų apiplėšimų vyks | 
ta naktimis. «

Be to, specialistas Rogers pa
siūlo apšviesti namu fasadą, fron 
tą ir užpakalines duris, laikyti 
šviesas viduje namo ir garažo.

San Diego miesto valdyba tei
gia, jei visa visuomenė atidžiai 
saugosis nuo apiplėšimų, tai pa
sekmės bus tikrai geros. Carlson 
pridėjo, kad geresnis miesto, ap
švietimas ir jo piliečių informa
vimas padėjo lengviau apsisau
goti nuo plėšikavimo.

Pr. Petitas j
i

KL. Ar aš privalau Įrašyti žmc 
ną j namų pirkimo dokumentus, 
ir kokiu būdu? Petras š.

ATS. — Gerai, kad prieš įra
šant savo žmoną į namų pirki
mo dokumentus būtų pasitarta 
su Europos ir JAV teisininkais. 
Aš sutinku, kad vadinama “joint 
tenancy” forma tam panaudoja
ma, bet nuosavybės laikymui 
kartais panaudojamas titulas, 
kaip “tenant in comons”, kur 
kiekvienam bendram namo val
dytojui (co-owners) atiduoti sa
vo dalį kam pageidaujama. Prieš 
pasirašant, pasitarkite su žinovu 
— advokatu — juristu.

ČTA sumažino nakties 
matu autobusu judėjimą
Daugelis čikagiečių visadš di

džiavosi Chicagos viešu susisie
kimu, bet aš paskutiniu laiku vi_ 
kiškai nepatenkintas su dabarti
ne padėtimi, kai tapo sumažin
tas autobusų važiavimas svar
biausiomis gatvėmis (kaip West
ern Ave.) vakarais. Kaip sen
joras, neturėdamas savo automo
bilio, aŠ aučiuosi, kad neteisin
gai pasielgta, kad vakarais au
tobusų judėjimas sumažintas.

Margis Jasas

t ■
I

Niagara laukia turistų

Sabotažas nedarbo įstaigoje
(Tęsinys)

Kaip rašiau, kad “Unemploy
ment” įstaigoje išsėdėjau nuo 8 
vai. ryto iki 3 v. popiet. Čia iš
šaukęs mano 91-mą nr, patarė- 

■ jas, patikslinęs mano asmeny- 
- bę, bylą perdavė 3-čiam stalui1 
. ir pasakė, kad aš eičiau į tą ga-| 

lutinę vietą apklausinėjimui. 
Nuėjau prie 3-čios patarėjos, pa
klausiau, ąr negalėjo 1-oji re
gistratore ryte mane prie 3-čio 
stalo atsiųsti? Pastaroji pasakė, 
kad šioje įstaigoje trūksta tar
nautojų (nors aš suskaičiau 15 
merginų, kurios sėdėjo prie kaž
kokių paveiksluotų aparatų, na
gus krapštinėjo ir viena su kita

• juokus krėtė ir šypsojosi, o prie 
11-mo ir 2-ro stalo “prakaitavo” 
juodukas ir juoduke). Tada 3- 
eiai “patarėjai” pasakiau, kad 
aš, turėdamas ryšių su Sun- 
Times ir Chicago Tribune bei 
“Naujienų” reporteriais, papa
sakosiu, kaip 6200 S. Damen St.

’“Unemployment” įstaigoje sa
botuojama. Toji “patarėja” ma
ne prašė, kad apie sabotažą 

įpasakočiau, o pasakyčiau, 
tai įstaigai trūksta nauju

.nautojų.
Po gero pusvalandžio mano 

pavardę iššaukė 4-toji ‘“patarė
ja”, ir padavė užpildyti anketą 
Nors aš jai sakiau, kad aš tokią 
anketą esu prieš 2-3 savaites už
pildęs, kur aš per 30 metų dir-

| bau, užd'arbis ir adresas, 
sakė, kad jie pametę ir aš turė
jau naujai viską užpildyti. Po 
to 4-toji ““patarėja” naujai ma
ne “tardė” :r, manė atsakymus 
surašiusi, .avė tą lapą pasira- 
šyti ir yjsakė, khd po 2-3 sav.I 
gausiu atsakymą, ar pripažins 
man nedarbo pašalpą.

Jau praėjo ‘t savaitės; 'G^ as 
sėdžių namuose, ieškau liiroti-; 
pininko darbo po spaustuves, 
skaitau dienraščius ir laukiu ir 
nesulaukiu atsakymo. Ar tai 
nėra

VERTA ŽINOTI
— Federalinių mokesčių Įstai

ga paruošė projektą, pagal kurį 
visi bankai, taupymo ir skolini
mo bendrovės bei kitokios rū
šies įstaigos, mokėdamos tau- 
pytojams nuošimčius, privalės 
sulaikyti kas mėnesį tų nuošim
čių 10-tą dalį ir tuos pinigus 
pasiųsti Federalinių mokesčių 
įstaigai. Šis projektas galutinai 
dar nepatvirtintas, o gal ir vi
sai bus atmestas.

Veik be išimties visi bankai, 
kurie verčiasi piniginėmis tau
pymo — skolinimo operacijomis, 
prieš tokį projektą labai prie
šinasi. sakydami, kad jie nepa
jėgs to padaryti, nes tas viskas
pareikalaus daug naujų išlaidų, amatininkai ar kito

Iš savo pusės Fed. mok. įst. sonalai, jie turį planą “Profit

sako, kad taupytojų didelė da
lis, užpildant valdiškų mokes
čių anketas, gautų iš bankų 
nuošimčių už taupymą visai ne
parodo, atseit, valdžią apgauna.

— Jeigu jūs esate išleisti iš li
goninės, bet esate daktaro prie
žiūroje ir esate reikalingas prie
žiūros pagalbos “nurse, thera
pist© ar kalbėjimo pathologisto”, 
prieš paliekant ligoninę, susisie
kite su^‘‘^pciai-z Worker”, arba 
daįtari.,''fcad jiš^sudarytų atitin
kamas salvgas namu ir sveika- w O to.
tos priežiūrai, kuri atliekama, 
apžiūrint jus kuri suteikia jū
sų ‘‘Medicare”.

— žodis ilgesniam amžiui. 
1980 metais daugiau kaip 1,500 
Illinois seniorų buvo sulaukę 
100 ar daugiau metų amžiaus. 
Nuo 95 iki 99 metų 6,000, ir dau
giau kaip 28,000 priskaitomo nuo 

iki 94 metų.
Keen.Ager News

Taip pat, atsitikimais, kada 
nešate ligoninės priežiūroje ir 
esate tik daktaro priežiūroj, bet 
vis dėlto reikalingas medicinos 
pagalbos, /susisiekite <su namų 
sveikatos apsaugos skyrium jūsų 
apylinkėje. Jums nereikalinga 
mokėti 75 dol. sumažinimo mo
kestis pagal straipsnį “B”, “Me
dicare” namų aplankymuose.

— Gavimui nedarbingumo ap
saugos, asmuo turi turėti doku
mentus, kad jis gali dirbti ir 
kruopščiai ieško darbo. Nedar
bingumo išmokesčiai gali būti 
sumažinti ’A jūsų Social Securi
ty draudos. a. Procentas jūsų 
pensijos, jeigu jūs nesate pilnai 
apmokėjęs, o tik 60%, jūsų ne
darbingumo pašalpa bus suma
žinta iki 40%.

— Daugelis asmenų, kurie 
normaliai moka pens, ų mokes
čius asmeniškai, kaip biznieriai, 

ūšies per-

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?
Tornados raapoct no goographk: boundaries. Over 

lhe last five years 4.245 tornados have touched down in 
4fi <s*Wtoti Matot. Wha* they Can occur anytime, March 

Irough August are considered toa "danger” montos State 
Far* Re and Casualty. a nw|0r home hsurer, offers the 

Htowtog auggeetkxw toheto you pet ready for the coming 
tornade tMtedrc

GETTING PREPARED
Know how to got b^wgoncy weatMr

— ’ *V!T^ldte

been wghted. tote cover.
— Moet oomsnunftie^ uee Or hgrr^ to 

wn of • tornado ^gMtog; kno*

cam of a tornado.

and enough of tt to oovair al (wnnge a tornado 
could do.
— Make an Inventory o? everything to yodr

jjreat help to speed^g for your

if rr happens
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mm eedfat ter jnetuoiam and hfoimation on
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*9^4an*p* or loafing tesHi law *ntoraofr>aot 

argerSi* protection,
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Sharing”, kuris Įeina į Soc. See. 
atskiru pensijos planu. Pildant 
jų “Inccome Tax” užpildytas 
formas sudėkite liniją 4 c jūsų 
pensijos uždarbi, kuris buvo Fe
deral taksų apmokelin; s, suma
žinti jūsų “State iP'.ome Tax” 
formą.

— Žinome, kad U. S. Treasury 
Bonds, Notes, Bills ir Savings 
Bonds yra mokėtini specialiai 
“Federal Income”. Minėtos nė
ra mokėtinos tik Illinois State 
taksų atveju. Vienas klausimas 
lieka, pinigai, kurie ateina iš 
“Money Market Funds” ir kurie 
investuoti visose JAV valstybė
se, ar ir jie turi būti taksuojami 
Illinois valstybės. Atsakymas 
trumpas, jūs mokate už juos Fe
deral ir State taksus.

Pastaba. Pildant taksus gau
tus iš “Money Market Funds”, 
juos išvardintkite “Dividėns”: 
skyriuje.

— Investavimas pinig> jorme- 
je “Tax-Exempt” formoje, dau
geliu’ atveju gali būti geresnis 
kaip investavimas “Fully Tax
able Investmens”. Šiuose atve
juose daug kas priklauso nuo 
jūsų atskaitymo lentelės.

Pavyzdžiui, jūs turite laisvą 
pasirinkimą nuo taksų mokėji
mo 9% ir mokėjimo 12%, pada
lykite iš 12% jūs gausite 
57%. Atsiminkite 75% iš 100%, 
jūsų taksų lentelėje, kur abu 
nvestavimai yra vienodi taksų 
apskaičiavimui, šitame pavyz
dyje jūsų taksų lentelėje yra 
aukščiau 25%, ir jūs laimėsite! 
daug daugiau taksų atskaityme. ' burgerio ketčupą. hamburgeri-

IR TU, PAPKORNE?
Mūsų Hamburger su cibuliais 

ofiso tarnautojas šiandien atro
dė gerokai kitaip, kaip kad jis 
atrodydavo kiekvieną dieną. Šį 
rytą Harvard skvere jis paste
bėjo reklamą, kad bus atidary
ta papkomų krautuvė su labai 
jau skoningais gaminiais. Pietų 
metu jis pamato Copley skvere 
“kromelnvka”, kuris reklamuo- 
ja “hot dogs’’, taip pat labai sko
ningus.

KL. Pasakykite ar pakanka 
pasitarti teisinėmis problemomis 
su vienu advokatu, ar reikia ke
lių nuomonės išklausyti, o vė
liau savo (sprendimą padaryti, 
testamentą rašant? Klemas J.

ATS. Realiame gyvenime, kaip 
medicinos operaciją darant žmo
gus prašo konsultacijos kelių gy
dytojų. Tas pats ir su teisinėmis
problemomis — reikia turėti ke. Į 
lis patarimus, prieš darant spren 
dimą. Žinoma, teisės srityse 
veikia privalomos normos, ku
rių reikia laikytis kontraktus ar 
testamentus darant. Pabrėžtina, 
kad testamentą darant, ypač sa
vo turto dalį paliekant Lietuvo
je gyvenantiems giminėms, tu
ri būti pažymėta, kad testamen
to vykdytojas persiųstų jiems 
pinigais ar daiktais, šioje sri
tyje galima panaudoti patikėti
nių (trust) formą, kurią tik pa
tyręs juristas jums gali, tiksliai 
paaiškinti. Pr: š.

» ♦ *
KL. Pasakykite kokį didžiau

sią ieškinį aš galiu “patiekti per 
vadinamą “small claim’’ teismą. 
Už paaiškinimą iš anksto dė
koju. Kazys V-nas

ATS. Pagal HALT legabos or
ganizacijos duomenis, Virginia 
ir Tennessee maksimalinė ieški
nio suma — $5,000. Kitose vals
tijose maksimalinė suma $500— 
$1000. Geriausia pasitikrinti vėi 
kiančias taisykles vietos valdi-

Trumpai
— JAV Oro pajėgų kariška 

vadovybė pagal sutartį davė 
Boeing kompanijai užsakymą už 
142 milijonus dolerių. Sanders 
Assc. Ine. gavo užsakymą už 146 
milijonus dolerių motorams pa
gaminti. Tractor International 
korp. gavo už 3.2 milijonų idol, 
sutartį, pagaminti C-130 trans
porto lėktuvų sparnams. Pagal 
šias ir kitas sutartis vis daugiau 
darbininkų gauna naujų darbų 
kariškoje pramonėje.

— Apie 70 streikuojančių ūki
ninkų nužygiavo pėsčiomis 560 
mylių į Campbell Soup kompa
nijos raštinę ir centrą, Camden 
mieste, New Jersey valstijoje, 
kad atkreiptų plačios visuome
nės dėmesį į jų suruoštą penkių 
metų boikotą, kad nepirktų 
Campbell Soup kompanijos ga
minių. Streikuotojai siekia su
rašyti į liniją visus tuos ūkinin
kus, kurie parduoda savo ūkio 
prcHiuktų^CanipbėlI įmonei. Tai 
beįfeJpirmas toks kontroversinis 
streikas Šiame kraštuStreikas 
be rimto pagrindo niekam neat
neša naudos?' •,». \

— Italų, naujas socialistų prem
jeras Bęttino Craxi Įsakė suma
žinti infliaciją nuo 15.4% iki 
10% ligi 1984 m. pabaigos. Jis 
taip pat pasižadėjo sumažinti 
krašte nedariau ir paraginti pri
vatinę investiją.

• Nesiekiant žemės, pėt 8-his 
mėnesius banginis gali nuplauk
ti net 6,000 mylių. ų

• 1848 metais buvo atidarytas
v

Argi jau tikrai taip, kaip toj 
dainoj — čia visko pilna?

Tokių visokių dalykų didėji
mas Amerikoje nėra jokia pa- 
laptis, kai valgytojai gauna švie 

šią maistą tiesiai iš ūkininko ve
žimo, labai gerai išvirta ar iš-
keptą ir dažnai be jokių gyvuli-i 
nių taukų.

Kažin ar nenueisime per. toli? 
•Jei papkornai, kurie paruošia
mi su sviestu ir druska dar mū
sų skonio neprisotina, tai gal tek 
tų atidaryti naujai skonio at
žvilgiu patobulinto kramtomo- 
-ios gumos parduotuvę — užkan
dinę?

Užtepdamas ant cibuli nio ham

ARTISTIŠKI GABUMAI

Motina: — Kuomet ateis Vla
das, tai padainuok, dukrelę, ke
letą dainų.

— Tėvas: — Taip, išbandyk jo 
kantrybę.

• Wyoming buvo pirmoji val
stija (State) leidžianti mote
rims balsuoti.

• Viena 75 vatu elektros 
lemputė dtioda daug daugiau 
šviesos, kaip ttys 25 watų lem
putės.

• Didžiausia “bowling alley”, 
pasaulyje randasi Tokyo mieste, 
Japonijoje. Ji susideda iš 252 ta
kų.

• James Garfield buvo pirma
sis JAV prezidentas, kuris riau- 
dojo telefoną.

RASOS KRINTA
Rasos krinta gintarėliais, 
Pievos spindi žiedužėliais: 
Bet gi man skausmai krūtinę 
Spaudžia, drasko begaliniai, 
Žiūrint Į vargų tėvynę.

Šimtametis šilas ūžia, 
Ramiai šlama sau giružė. 
Bet man liūdna, liūdna vis, 
Kad kentėti lietuvis 
Turi, kaip koks kalinys.

Nemunas patylom slenka 
Pro miškus ir puošnią lanką; 
Liūdesys jo nepaliečia, 
Nors jo srovę kristalinę 
Žmonių ašaros atskiedžia...

For constipation relief tomorrow 
reaich for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system s own nature! x 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder!'

Read label and follow 
directions.
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LABAl’ SUNKŪS LAIKAI KUBILIUOSE
.L ’’ *7 v ’ . t T 5 ' *■ .' ' _ .

Iš Rygos hi*š gtjžttioti Klibi- stotų kraujavimas, o pati rūpi- 
liiis 1901 metų pabaigoje, Kė- nosi mažučiais. Buvo berniukas 
lionė buvo labai sunki ir gyve- ir mergaitė. Mergaitė atrodė
muro pradžia buvo dar Sun 
kesnėzi, . .

rovės, kurioje dirbo. Tais laikais 
Rygoje nėbuvo jokios socialinės 
apraudos'irihebuvo jokios me
dicinos paga|tps. v

Jau minėjau, kad per mano 
tėvo krūtinę persirito elidelė sta
tinę abeja'js ir sittHhkino jam 
krūtinės kaulus. Jis stūmė ^t^- 
tinę į vežimo priešakį, kad aT,k- 
ifui būtų lengviau traukti^ bėt

stipresnė, bet berniukas, pra
džioje labai gyvas, pradėjo silp
nėti.

Sadauskienei labai rūpėjo vai
kus pakrikštyti. Būtų didžiausia 
nuodėmė, jeigu vaikai mirtzi be 
krikšto. Jai, Sadauskienei, .būtų 
buvusi didelė gėda.

Bažnyčia netoli, bei vis dėlto 
ne Kubiliuose. Reikia vaikus 
nuvežti į Papilį. O Papilys — jo
ti, ypač be arklių. Sadauskienė 
buvo stipri moteris. Ji suvystė, 
apraišiojo, pasikabino vaikus 
per pečius, kad nesušaltų, ir i š-- 
ėjo į Papilį.

Ji susirado Papilio kleboną 
Dobrovolskį, papasakojo jam/ 

f kas atsitiko, ir prašė, kad vai- j 
kus tuojau pakrikštytų. Klebo-j 
nas susiraukė. Jam nepatiko, 
kad ji įsibrovė į kleboniją, gero
kai pavėluotai.

—- Kaip aš čia dabar juos? 
krikštysiu? Bažnyčia jau užda
ryta, —pasakė klebonas.

— O kas atsitiks, jeigu vienas!'. 
mirs? — atsikirto Sadauskienėj

— Jeigu taip, tai pakriks tin
siu čia pat klebonijoj, - - atsakė 
klebonas.

Klebonas atidarė metrikų 
knygas, atsivertė lapą ir pa
klausė:

— O kur gi liudininkai?
' — Aš liudininkų neturiu, —
atsakė Sadauskienė.

z- Be liudininkų aš negaliu

■

liauč’uje lietuvių protestantų li- 
teiaiūros sr lyje, ir tarp Mažvy
do bendradarbių- r ndmue Lie
tuves evangelikus reformatus 
Jeną Šeduikicnį ir Stanislovą 
Marcijaną, kurie, pasimokę Ka- 

; ra'Lučiuje, paikai grįžo į l)i- 
ižiąją Lietu vą-, ners vėliau Mar- 
cijanas jau vadinamas Stanislo
vu Muša, ir buvo suviliotas į Ma- 
ąją L etuvą. O 

likų refounatų 
bertas Striška

VkIziu evange- 
kaltche'as Al- 
buvo specialiai 

siunčiamas į Labguvą pas Bret
kūną įsitikinti, ar Bre.kūno ruo
šiamas lie'uvLkaš Biblijos ver-
imas tiktų ir 1) džiosios Lietu

vos reformatams. Ik t Karaliau
čiaus lietuvišku
spausdinamas teks mažas 
zempliorių skaičius, k d jų ne-1 jintį 
užtekdavo ne tik Didžiajai, bet Į įkūrimu ir pačią spaustuvę par-

reikalui 1598 m. įkūrė atskirą 
spaustuvę, kuriai vesti ir joje 
dirbti pakvietė spaustuvininką 
Vosylių Mahcrviejeviėių, anks
čiau dirbusį spaustuvėje Lvove 
ir Panioveucse, ir Stanislovą 
Viežeiskį; jie ir išspausdino šio
je spaustuvėje dvi knygas: lo
tynišką Grigo iš Žarnovco C.ly- 
peusą ir šį lietuviškąjį katekiz 
mą. Pirmojoje knygoje pažymė
ta, kad ji esanti išspausdinta 
Petkevičiaus spaustuvėje, antro
joje Petkevičius nurodytas tik 
jos leidėju.

Kadangi kiti tos spaustuves 
spaudiniai nėra žinomi, tai, 
greičiausia, yra teisinga L. Abra-

ko, patraužė vežimą pirmyn, o 
sYafinČ, kurią mano tėvas krūti
nę stūmė pirmyn, jį parbloškė ir 
per. jį persirito.

Krūtinę jjam.skaudė  jo, jis pa
pasakojo* apie arklio pasibaidy- 
ihą, bet jis vis dėlto nuėjo įidar- 
bą. Ilgai dirbti negalėją. Pradėjo 
vis dažniau skųstis krūtinės 
'siausmais. f- i .?

Dirbtuvėj? gydytojas patikrino 
įirūtinę ir'patarė savininkui ma
rio-tėvą atleisti. Savininkas įga
lėjo pasakyti, kad rytoj neateik 
į darbą, ir baigtas reikalas. Bet 
dirbtriyės, savininkas, žinodamas 
mano tėvo papročius; jį atleisda
ma?, davė jam 700 rublių.

Gytjy toj aš £ patarė.- tėvui va- 
žiuęti'į kaimą. Ten geresnis oras, 
tėvui bus;- daug lengviau atsi- 
^ūti?, lengviau: kvėpuoti.
■ Tęvas padėkojo ir pradėjo 
ręngtis į Kubilius. Turėjo nusi
pirkti 1 - arklį, ‘ įvežimą, ^krauti k rikštyti. 
daiktus, vaikus ir.-rengtis kelio- 
lien pamo. /
'• 'Mbf iria * šit' vaiko is išvažiavo 
pirma.' Pasitaikė žmogus'iš mūsų 
kaimo. Jis atvežė linus ?į Rygą, 
^vo pinigus,- o. namo .važiavo 
tuščiomis. Motina susisodino dvi 
diikt'eris ir dii berniukus, ir iš- 
važiavo.? :: J
■^Ąpie tai jau minėjau. Rodos, 
parvažiavome tvarkingai, bet 
motina pradėjo blogai jaustis. 
Ji buVo nėščia. Jai dar reikėjo 
laukti poros mėnesių, bet kelio
nė, susijaudinimas namuose, tė
vo skausmai krūtinėje jai sukė
lė didelį nėrimą. Ji negalėjo mie-, 
gęti; jaJ-pradėjo skaudėti krūtį- padariusi, 
nę ir vidurius. ’ ' MaHba "

. iPąsipodoJkad gi- turėjo girią
djte' įnrnia laiko. Jį paĮti liepė vardą, kai šeimoje jau yra vie- 
tųojriti i-ipakviesi. Šridaų.skięnę.^ nas Jonas, .jauniausias josios 
Jiį-tųrėjp htfoydką apie gimdy- sūnus, (as). Kaip mes galime 
nlą. Ji matė,, kad artėja gimdy- vienoje šeimoje turėti du Jonus, 
masriad ir ankstyvas: Ji pade-f T_1 i----- .i—_ — .K------
jo -motįnai, kiek; pajėgė. Aprai- peštis. Buvo ir antras. Sadaus- 

. šjojo motiną-ir paguldė, kad. nu-kienė buvo katalikė, tai ji ir

Jonas Jokubonis

pakrikštijo katalike.j dukterį
’ Į Motinos vardas buvo Marijona. 

Į tar dar ne taip blogai. Bet mūsų 
Į mo-jina buvo reformatė, šeimo- 
> je gimusios mergaitės turėjo 

būti pakrikštytos reformatų ti
kėjimo apeigomis. Sadauskienė 
buvo katalikė, tai ji tų reforma
tų papročių nežinojo ir mergai
tę taip pa-t pakrikštijo katalikų

Į bažnyčioje.
I — D vi dukterys bus bambi- 
zės, o viena bus katalikė. — pa
stebėjo .motina, ir labai susi
krimto. Be to, ir mano motina

leidimų buvo Į mavičiaus prielaida, kad Petke
vičius, neturėdamas laiko užsi- 

paustuve, pasitenkino jos
eg-

r Maža.ai Lietuvai, v
Kita vertus, tikybiniai skirtu

mai tarp Mažosios Lietuvos liu
teronų protestantų ir Didžiosios į 
Lietuvos evangelikų reformatų 
nuolatos didėjo ir neleido pas
tariesiems tenkintis lietuviškąja 
liuteronų literatūra. O ir pačio 
je Didžiojoje Lietuvoje, ilgai
niui atsigaunant katalikybei ir | 
nuo reformacijos atsimetant 

, .. , . .daugeliui jos rėmėju, būtis žv-auklėjo katalikais, bet ji batų1 - -
norėjusi, kad duktė būtų buvu-l 
si reformatė. Toks buvo jes pa
reigingumo jausmas, jai atrodė, 
kad taip turi būti.

Sadauskienė padėjo, 
viską supynė.

(Bus daugiau)
Jonas Jokubonis

jau buvo ruoltanios.
Kaip matėme, knygoje jos su

darytojas nėra nurodytas, o 
Petkevičius tepažymėtas leidėju. 
Bet jis pats prakalboje pasisaką 
gavęs iš kitų asmenų kiek gies
mių. o didžiausią katekizmo da
lį išvertęs pats, taigi katekizmas? 
paprastai teisingai vadinamas.. 
Petkevičiaus katekizmu. Kiti jo: 
bendradarbiai nenurodyti, bet;. « vienas jų nekelia abejones —; 
Jonas šeduikionis, kurio sudėta 
giesmė “Te\va amžina įszmin-i 
lis” jau buvo išspausdinta 1570> 
metais Mažvydo giesmyne, o čia 
pateiktas, be šeduikibnio pavar-, 
dės, tik kiek pakeistas jos va-; 
riantas, paties Šeduikiono pa* 
ruoštas ar Petkevičiaus gautas 
iš šeduikionio palikimo, jei tuo» 
laiku šis jau buvo miręs (Šedui-Į 
kionio mirties data ligi šiol dar: 
nėra paaiškėjusi). . į

Keturios giesmės, truputį pa4 
keistos, yra paimtos iš 1547 m; 
Mažvydo katekizmo, o vieną 
(Christus nilisu gelbietojas) 
1519 m. “Giesmes Szy. Ambrai 
šziejaus“. Nors visos tos gies-i 

. mės buvo pakartotos ir 1570 nų 
Mažvydo giesmyne, bet atrodo'; 

, kad Petkevičius to giesmyno sa^ 
vo rankose nebuvo turėjęs, neą 
tuomet būtų paėmęs iš ten ir tas 
psalmes, kurios 1598 m. kate
kizme Petkevičiaus.yra savaran
kiškai išverstos, bet daug blo
giau, negu tai buvo atlikta- Maž
vydo giesmyne. Šiame katekiz
me galėjo dar bendradarbiauti 
ir Striška su Marei jonu, o gal 
dar ir kitas kas.

. (Bus daugiau)

davė Saliamonui ir LTrikui Sult- 
zeriams, kurių spaustuvė pra
dėjo veikti kaip tik tais pačiais 
1598 metais. Greičiausia, ir tas 
lietuviškasis katekizmas buvo 
išspausdintas tada, kai spaustu
vė jau buvo Sultzerių rankose, 
ir dėl to ten Petkevičius tenu- 
rodytas leidėju. Katękizmo dvi- 
kalbiškumą prakalba aiškina 
tuo, kad daugelis ponų laiką 
pamokslininkus lenkus, kurie 
lietuviškai nemoką ir dėl to ne
galį žmonėms Dievo žodžio aiš
kinti jiems suprantama įkalba; 
jiems padėti tekstas spausdina
mas lenkų ir lietuvių kalbomis. 
Tačiau pavadinimas — katekiz
mas — pačią knygą netiksliai 
teapibūdino, nes tai buvo ne tik 
katekizmas, bet ir giesmynas su 
maldaknyge, o iš dalies ir agen
da, taigi viena knyga norėta už
kišti visas tikybines litę^jlgg^ 
spragas, išskiriant pamainiusi jg las buvo pagamintas Hollywoode 
evangelijas, nbrs ir jos trio-’laMt'1909 metais, j. 4

mano 
refor-

buvo reformatė, tai
duktė taip pat turėjo būti 
matė.

šios motinos nuotaikos
dėjo jos sveikatai. Ji pati mus 
išmokė katalikų poterius, mus

ir

•nepa-

. miai pakitėjo ir jau reikėjo 
į kreipti didesnį dėmesį į liaudį, 
: ypač į lietuviškai kalbančią. Pa- 
j sirėmę galingų Lietuvoje Rad- 

, ..’vilų teikiama globa, kiek dau- 
bet ji:

— Turite padėti surasti liudi
ninkus.

■ Klebonas liepė pašaukti žak-j 
ristijoną ir šeimininkę. >

Sadauskienė ir apie vardus 
nebuvo pagalvojusi. Ji pasiūlė 
paimti zakristijono vardą. Jis į Didžiosios Lietuvos viešąjį gy- 
vadinosi Jonu, tai berniuką iri venimą, ilgą laiką savo idėjas 

skleidė Lietuvoje tik lenkų, vo
kiečių, o kartais gudų kolba, ir 
iš pradžių nei stiprino lenkų j traukimo sayęr'pusėn įvairių di

dikų, kurie tuo laiku daugiausia 
kalbėjo lenkiškai, o liaudis tu-

pakrikštijo Jonu. O kai atėjo 
mergaitės eilė, tai pasiūlė jai 
duoti savo vardą. Ji vadinosi 
Marijona Sadauskienė, tai ir 
mergaitę pakrikštijo Marijona 
Jokubaityte.

Pakrikštytus vaikus ■ susirišo 
ir parsinešė namo. Atraišiojus 

! vystyklus, motinai pasakė, ką ji

Motina pradėjo verkti. Kaip 
ji galėjo berniukui duoti Jono

Tai buvo vienas motinos ru-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
f- ū * - - ‘ ■ ' - •

,'e LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksk 
IIM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vin« 
Krėvės, Igno BlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
T. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir T 
Meilaus straipsniai bei rtudijds, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. t Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelėa Ir A. Vara*' 
kūrybo* poveikslaia. 365 pu*L knyga kainuoja tik H-

į < i

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tai 
tirią lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie d*Im 
tverte* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja tl

• V1ENH0 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saunai 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buities lite

> LleIU VIAKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Timalaakt 
PtomJAl paraŽyt* rtudija apie Rytprūriua, remianti* Pakalnė* fe 
Labgnvoc apakrifih; duomenimis. Aprašymai įdomūs Idekvlenaa 
Ueturlnl Leidinys Oiuatruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritcrvardžlij pavadinlma%fr Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba- 
gandingoje S33 pu*L knygoje yra Rytprūsių temėlapl*. Kaina M

> Kį CAUMJS E1MS, nlytojoa Petronėlė* Orintaftės at*
rotaSnal Ir minty* apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje ir plr 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik 'f, . 1 <•• •»•

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
tai tr klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik a* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
siją. Dabar būtų Jį galimi pavadinti kovotoju ui imogaus teisei 
KnygA y~* dSdetio formato, 265 puslapiu, kainuoja B6.

w l ATTTtTNl* NOVTLfi?.. H, t Sryba, J. VatafčL

pnmcmo* I7W E«

VACLOVAS BIRŽIŠKA

Lietuvos reformatu lietuviškasis darbas
Reformacija, įnešusi tikybinį 

ir iš dalies politinį sambrūzdį

kalbos įsigalėjimą Lietuvoje, 
nes reformacijos šalininkai inte
ligentai lietuviai kaip matėme, 
pasitraukdavo į Mažąją Lietuvą, 
kur jiems buvo sudaromos daug 
geresnės materialinės darbo są- 
ivgos.

Daugelis didesniu ir mažesnių 
Spaustuvių, kurios XVI a. buvo 
įsikūrusios įvairiose Lietuvos 
vietose ir kurios aprūpindavo 
knygomis įvairias reformacijos 
šalininkų atskalas, spausdino 
beveik vien lenkiškas knygas. 
Iš Lenkijos ir net iš kitų kraštų
čia traukė įvairūs pamokslinin- proleNantais, dirbusiais Kara-

kai, kurie nemokėjo nei vieno 
lietuviško žodžio, i
daugiau, kaip iš ten atvykusių 
kataliku kunigu. Kadangi kova 
tarp reformacijos šalininkų ir 
katalikų ėjo daugiausia dėl pa-

giau atsilaikė Lietuvoje evan
gelikai reformatai, o kitos įvai
rių kitų atskalų šalininkų grupės 
beveik visai išnyko. Net ir liu- 
terionys protestantai buvo čia 
už juos daug silpnesni, nes šali
ninkų teturėjo tarp Vilniaus ir 
Kauno miestuose įsikūrusiu vo
kiečių. Lietuviškosios reformatų 
literatūros ruošimu susirūpinta

• Pirmas krutamas paveiks-.

ji* ju buvo - pat tada, kai ir katalikai ■ Vii-
niuje pradėjo spausdinti lietu
viškas knygas. Jei pirmas mums 
nežinomas lietuviškas Canisijaus 
katekizmo vertimas tani tikrą 
reakciją sukėlė ypač Karaliau
čiuje, tai Daukšos-1595 m. kate^ 
kizmo pasirodymas tuojau davė

rėjo eiti savo ponų pėdomis, tai; Pr’e^ingą katekizmą čia pat, Vii- į 
i . ’ ajgj0 I niuje, 1598 m. išspausdintą. Tai

SLA-

reformacija kurį laiką g 
tenkintis vien lenkiškąja1 propa
ganda. Nors, kita vertus, g 
ma prileisti, kad tiems, kuriems

buvo Polski z litewskim Kate- 
chizm wydany nakladem Mal-
chera Pietkiewicza — pirmasis

tekdavb susirūpinti ir liaudies evanSel’kų reformatų leidinys
tikybiniais reikalais, galėjo at
rodyti, jog jai gali užtekti ir Ma
žojoje Lietuvoje spausdintų lie
tuviškų protestantų knygų.

Lietuvos evangelikai reforma
tai nuo pat pradžios turėjo glau
džius santykius su lietuviais

iHiiiiiiniiiiinniiiiniiK

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

2a01

jay drugs Vaistinė *
2759 W. 71st St., Chicago, III.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St., Chicago, I1L 60629 * TeL 925-2737

311^1

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

lietuvių kalba.
Vienas veikliausių evangelikų 

reformatų veikėjų Didžiojoje. 
Lietuvoje, Lietuvos Vyriausio 
Tribunolo raštininkas Merkelis 
Petkevičius (gimęs apie 1550 m. 
ir miręs tribunolo sesijos metu 
1608 m.), gal raginamas ir kitų 
reformatų, susirūpinęs lietuvių 
reformatų literatūros gamini
mu, pirmiausia Vilniuje tam į

yra seniausia, didžiausia ir. - turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metusi

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. • - ? T
išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
.apdraudų savo nariams. 7 £ 'T

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypąc naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose. 'J”l
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, ” 
jie Jums mielai pagelbės j SLA įsirašyti. ’ • -f-

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210 ’ :■/

SLA-

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jas mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

K*Im J25. Kieti vtrielixt

17153 S. HalsteS St i
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Dr. Antanas Butkus siūlo žarijas 
žarstyti svetimomis rankomis

Dr. A. Butkūs, JAV LB-nės pirmininkas, “Dirvoje” 
atspausdino Naujienų dienraščiui žiaurią užuominą. 
Girdi, Naujienos turi auksinę progą bent kartą pasiro
dyti pozityviais darbais. Toks jo Naujienų adresu paska
tinimas “bent kartą pasirodyti pozityviais darbais” yra 
labai užgaulus. Tas rodo, kad daktaras rašo tą, ko jis 
pirmą nėra gerai išmąstęs, ąVba.is viso.neziho^ka jis rašo. 
Tuo liūdniau, kad. jis po tokiu rašiniu ne tik parašė savo 
vardą ir pavardę, bet^arįpridėjo ir įsigytą daktaro titulą.

Tokiu atsiliepimu apie šį dienrašti jis ne tik užgavo 
šio dienraščio redaktorių, bet ir prel. M. Krupavičių, 
vieną iš pagrindinių LB-nės steigėjų, rašiusį šiame dien
raštyje. Dr. Butkus užgavo ir mūsų žymiuosius teisinin
kus, kurių straipsniai: dažnai spausdinami minėtame 
dienraštyje, tikrai, toks nekritiškas, užgaulus leptelė
simas rašėjui daktarui daro gėdą, nes tai liudija jo jau 
a priori nepalankų nusiteikimą šio dienraščio atžvilgiu.

Ir koks kontrastas! Naujienos dr. A. Butkų, kaip 
LB-nės pirmininką, mūsų visuomenei pristato labai pozi
tyviai, ko iki šiol neteko pastebėti, kad kuris kitas laik
raštis apie jį būtų taip rašęs. Naujienos jį pristato ne tik 
geru kalbėtoju, bet dar jam priskiria ir pozityvią savybę. 
Mat, jis gali paimti bet kokį visuomeninį lietuvių gyve
nimo klausimą, sugeba prie to kląusimo.iš parinkto šono 
prieiti ir klausytojus beveik įtikina, kad jis teisus.

Greičiausiai, Naujienų redaktorius, dėl A. Butkaus 
turimų tokių savybių, ir siūlo jam pašalinti vieną ne
malonų lietuvių tarpe kilusį nesusipratimą. Ar toks re
daktoriaus siūlymas A. Butkui nėra pozityvus? Juk tai 
konkretus Naujienų redaktoriaus jam, kaip JAV LB-nes 
pirmininkui, siūlymas. Toks siūlymas jam turėtų būti 
jo širdžiai labai artimas. Jis gerai žino tokį nemalonų 
nesusipratimą ir jis pats pripažįsta, kad tai yra tragiš
kas išeivijos lietuvių gyvenimo įvykis, nes skaldo pajėgas.

Taigi, Naujienos jam ir siūlo Šią negerovę pasalinti, neš 
kam kitam šis reikalas turėtų taip rūpėti, jei ne B-nės 
pirmininkui? Tokios jo pastangos parodytų, kad jis vei
kia ne žodžiais, o darbais.

Bet keista. Atrodo, kad jis išsisukinėja nuo tokių 
pastangų. Jis siūlo, kad tokios iniciatyvos imtųsi RLB-nė. 
Bet gyvenime esti taip, kad iniciatyvos imasi toji pusė, 
kuri savo nelemtais veiksmais iššaukė nesusipratimus. 
Tiesa, būna ir taip, kad kaltoji pusė, kuri savo nelemtais 
veiksmais sukėlusi ezrelynę, ieško būdų save pateisinti, 
o nekaltuosius, nuskriaustuosius, apgautus apkaltinti. 
Atrodytų, ir šiuo atveju A. Butkus panašiai elgiasi. Ne
jaugi jis nežino, kas tuos nesusipratimus sukėlė? Ne
jaugi jis nežino, kas tą bylą iškėlė, kuri tiek tūkstančių 
dolerių iščiulpė ir dar čiulpia? Man rodos, jo siūlymas, 
kad RLB tą bylą numarintų, yra grynas nesusipratimas, 
arba jo nesiorientavimas. Juk paprastai, kas bylą iškelia, 
tas ją gali ir nutraukti. Taigi, Naujienų redaktorius, 
nusivokdamas apie teisės principus, A. Butkui ir pa
taria tą atlikti.

Kalbant apie nesusipratimų pašalinimą, reikalinga 
žinoti ir priežastis, kurios tuos nesusipratimus iššaukė. 
O žinant priežastis, reikia turėti geros valios jas paša-; 
linti, kad jos ateityje nepasikartotų. Negalima savo kal
tės sukrauti kam nors kitam, reikia atvirai pasisakyti, 
kas buvo tokių nesusipratimų kaltininkas.

Kalbant apie gerą valią, jos neparodė A. Butkaus 
vadovaujamos Bendruomenės vadai. Kiek tokios geros 
valios buvo parodyta tada, kai RLB-nės atstovai nuvyko 
į Bendruomenės seimą Toronte? Jie prašė balso, bet 
jiems nebuvo leista kalbėti. Jie ten buvo ignoruojami, 
visą laiką niekinami ir pravardžiuojami, jiems neleidžia
ma buvo išsakyti Bendruomenės nuokrypų frontininkų 
užgožtoje spaudoje. Kiek geros valios parodė šią vasarą 
suruoštuose Lietuvių Dienose, kai RLB-nė buvo visiškai 
ignoruojama ir nebuvo pakviesta jose dalyvauti, nors 
buvo garsiai reklamuojama, kad tai yra visų-- lietuvių 
dienos; > . . / L :■ •5 ■

' r."iv I*-**- - : . * •: *

Al Butkus rašo apie^kažkokią susitaikymo,;“memo- 
ria”. Kada ji buvo surašyta ir kada ji buvo atmesta, jis 
neparašė. Ir dar meta Naujienoms kaltinimą, kad ir jos 
pasisakė prieš tokį susitarimą. Ar tai yra suderinama 
su pirmininko autoritetu skleisti tokias paskalas ir tuo 
klaidinti “Dirvos” skaitytojus? Nedera tokiomis užuo
minomis iešokti priekabių ten, kur jų nėra.

Naivus A. Butkaus aiškinimas, kad LB-nės suskili
mo priežastis jau nebeegzistuoja. O ji buvusi tik tokia, 
būtent: RLB-nė vis teigė, kad LB-nės vadai ėmė su oku
puotos Lietuvos kvislingais bendrauti, bet jis rašo, jog 
tai nebuvo įrodyta, jei jau A. Butkus dar iki šiol ne
žinojo suskilimo priežasčių, tai galėjo pasiklausti Gailos, 
Gečio ir Nainio. O, be to, tiek kartų spaudoje buvo jos 
aprašytos, ir išaiškinta kas buvo jos skaldytojai. į

Norėčiau jam šia proga, bent prabėgomis, jas pa
minėti. Gaila, kad jis, matyt, nežino ar nenori žinoti 
apie suklastotus rinkimus. Jis nežino apie LB-nės vadų 
pastangas griauti laisvinimo veiksnius. Jis ..nežino, kad 
lituanistinėms mokykloms buvo išleisti vadovėliai, ku-, 
riuose nepriklausoma Lietuva vaizduojama paskendusi 
varge ir skurde. Argi jis nežino apie kapsukinius kur
sus, vaikų gabenimą į pionierių stovyklas? Jis turbūt 
negirdėjo apie okupanto ruošiamus išeivijai koncertus 
lietuvių išeivių prakaitu uždirbtais doleriais pastatyta
me Jaunimo Centre. Jis, matyt, nežino, kad to centro 
salėse buvo pradėta demonstruoti bolševikiniai filmai. 
Jis nutyli, kad mūsų kultūrininkai ten vyksta ir rengia

IGNAS PETRAUSKAS

Nova Scotia, Prince Edward sala 
ir New Brunswick

(Tęsinys)

Geraj sugyveno su indėnais, 
ypatingai su micmacs gimine, 
net giminiavosi vedybomis. Dau 
gumas buvo pakrikštyti katali
kais. Tų acadianiečių tragedija 
buvo ta, kad jie kentėjo ne nuo 
indėnų, bet nuo europiečių, ir 
nuo anglų ir nuo prancūzų ir nuo 
pLatu. Kadangi jie buvo taikūs 
ūkininkai, tai yisi juos lengvai 
apiplėšdavo. Kiekvieną kartą, 
kada kildavo karas tarp prancū
zų ir anglų, acadianiečiai kentė
davo nuo abiejų. Tai prancūzai 
išvydavo anglus, tai anglai pran
cūzus ir abeji kiekvieną kartą 
tuos ramius gyventojus terori-, 
zucidavo. Taip kaip rusai ir vo
kiečiai apiplėšdavo lietuvius.

Acadianiečiai buvo pareiškę! 
neutralitetą. Jie nekariavo nei 
prieš anglus nei prieš prancū-| 
žus. Jie buvo pacifistai, jie ne- Į 
vartojo ginklų. Galiausiai 1713 
metais prancūzai su anglais su

darė sutarti, pagal kurią, aca
dianiečiai buvo palikti anglų 
val\?žia'e. Jiems buvo suteik
ta teisė su visu turtu persikel
ti į prancūzų valdomą teritcrL 
ją. kur jiems ir žemė buvo pa
žadėta. Bet acadianiečiai nuta
pė pasilikti savo ūkiuose. Ang
lai pradžioje leido jiems laisvai 
gyventi, praktikuoti katalikų ti
kėjimą ir vartoti savo prancū
zu kalbą. Vėliau pradėjo reika- 
'auti, kad jie prisiektų Britų ka
rūnai (British Crown). Jie su
liktų prisiekti, bet tik su sąly
ga, knd jie neprivalo imti gink
lo i rankas karo atveju.

1740 metais, vėl kilus karui 
Laro prancūzų ir anglų, prancū
zai užėmė visą Nova Scotia ir 
icadianiečius. Prancūzai griebė 
ne tik jų turtą, bet grasindami 
mirtimi ėmė jaunus vyrus į ka
riuomenę. Kada po septynių 
metų. 1747 metais anglai vėl at
siėmė Nova Scotia, tai jie ap
kaltino acadianiečius, kad jie su-

meno parodas, dėkoja komunistų partijai, sėbraujasi su 
okupanto samdiniais. Jis turbūt nežino, kad jie ten siun
čia savo raštus spausdinti. Jis nutyli, jog kai kurių LB-nės 
veikėjų vaikai ten vyksta ir būna “generolo” P. Petronio 
svečiais. Jis nežino, jog kai kurie LB-nės veikėjai buvoja 
okupuotoje Lietuvoje ištisas savaites bei mėnesius. 
A Butkus turėtų'žinoti ir. pats, už kokius nuopelnus jie 
gauna iš.okupanto tokią “malonę”.

Sunku .suprasti; jog Ą: Butkus maldaują Nąujiėiūį. 
kad jos suyestų tas, dvi suskilusias Bendromenės riėny- 
bėn. ’ Įdoniū, kodėl Naujienos turėtų imtis tokios inicia
tyvos, o ne kiti bendruomenininkų užgožti laikraščiai? 
Nejaugi jis nori žarstyti žarijas svetimomis rankomis? 
Kodėl tokios iniciatyvos nesiima LB-nės Taryba, su jos 
pirmininku priešakyje? Kodėl ji nepasiūlo RLB-nei są
lygų šį nesklandumą gera valią išspręsti?

kodėl tik Naujienos? RLB-nės vadovai norį A. But
kui pareikšti, kad tokiam susitarimui jie nėra reikalingi 
Naujienų tarpininkavimo. Jos tiek RLB-nei patarnauja, 
kad jos, neturėdamos cenzūros, leidžia iškilusius išeivi
joje bei Bendruomenėje nesusipratimus ar kokias neigia
mybes viešai iškelti ir jas kritiškai įvertinti. Todėl tei
singai yra sakoma, jog kas Naujienų dienraščio neskaito, 
tas tikrai težino tik vieną pusę.

Gal būtų A. Butkui išmintingiau tylėti apie tas an
ketas, kurias jis prisimena savo rašinyje. Juk jose ta 
daugybė klausimų primena kagėbistų tardymus. Tokios 
anketos gali tikriausiai patekti ir į jų rankas. Garan
tijos jas apsaugoti nėra. Tiesa, jis gali girtis ir džiaug
tis trim milijonais dolerių, paskolintais iš Amerikos val
džios. . Bet tik vėlesniais metais pasirodys, kiek A. But
kaus džiaugsmas pasiteisins. Man rodos, kad toks Nau-
jienų redaktoriaus įspėjimas dėl tų anketų buvo reika
lingas. Tai spaudos pareiga informuoti visuomenę. Už 
tai mūsų visuomenė turi būti dėkinga redaktoriui, o ne 
jį kaltinti.

A. Svilonis

Gelgaudiškio pilis

laužė neitralitetą.
1755 metų rudenį, guberna

torius Ch. Lawrence nutarė tą 
koloniją likviduoti, perkeliant 
juos.į anglų valdomas kolonijas. 
Acadianiečių delegacija nuvyko 
i Halifax, prašyti, kad juos pa-
liktų ramybėje. Guber. juos 
uždarė kalėjimam Kareiviams 
liepė deginti jų kaimus ir gy
ventojus jėga sodino Į laivus ir 
vežė į anglų kolonijas. Taip vien 
pirmaisiais, 1755 metais iš 10,000 
acadianiečių apie 6,000 buvo su- 
gaudyta^ ir deportuota,, kaip. ir 
laike’ lietuvių deportacijų 1941 

. ir acadia-
’ įni^iąi gi|ikiūrAešipriešino. Tik 

dalis jus pąsislėp^jjųskjiosė, kur 
.kentėjo alkį ir žuvo žiėmos me
tu. Taip anglai sunaikino ra
mius, taiką, ir dą'jrbą. mylinčius 
žmones. Tokį naikinimo darbą 
200 metų vėliau, jau 20-tame 
amžiuje, tik dar žiauriau, pada
vė rusai okupavę Lietuvą. ,Ir ar 
ne keista dabar, kad -to paties 
karo, metu a’pie'paŪarytą vienos 
tautos genocidą, visi visomis triu 
bomis pučiamo apie lietuvių tau. 
.tos genocidą, darytą to paties 
karo metu, niekas nei žodelio 
netaria.

Vakare grįžome į Halifax. 
Taip baigėme 1-2-kos dienų ke
lionę, susipažinę su Kanados 
siaurinėmis provinci jomis -ir. pa
darę autobusu virš 1600 mylių. 
Rytą išvykome į aerodromą 
grįžimui namo. Lėktuvas nusilei
do Montrealyje, kur atlikome 
greitą muitinės kontrolę ir vėl 
Į lėktuvą skridimui į Chįcagą.

Tik man nesuprantama, kodėl
mes negalėjome skristi tiesiai į 
Chicagą ir čia atlikti tuos mui
tinės formalumus? Iš Europos 
atskridęs muitinės formalumus 
atlikau Chicagoje.

(Pabaiga)

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MbNTAkdj
(Tęsinys)

m ■ T- *

Tekini laiptais atbėgo Francis ir Šiurlj. Jie 
klykia ir kelia motinį, bet ji neberodo jėgų keltis 
ir ramiai, išbalusi, išskėstomis rankomis guli ant 
grindų.

Sustaugė sirenos ir tuojau įbėgo ambulianso 
personalas. Jie skubiai paguldė ją ant neštuvų 
ir, kai ją nešė pro duris, bejėgės jos rankos nu
slydo žemyn, tarsi ji būtų norėjusi dar paskutinį 
kartą apglėbti raudančius savo vaikučius.

Laidotuvių dieną Giedra lydėjo du karstu. 
Pirma ėjo kryžius, nešamas baltai apsivilkusio 
berniuko, šalia ėjo dar du, taip pat baltai apsi
vilkę berniukai. Vienas jų nešė metalinę krapylą, 
o kito rankose rūko smilkytuvas. Paskui baltus 
berniukus ėjo Giedra su baltą kamža ir juoda 
stula. Ant galvos jis turėjo juodą biretę, o ran
kose laikė knygą, iš kurios jis giedojo psalmę lo
tyniškai. Užpakaly Giedros koja kojon buvo ne
šami du karstai. Abu tos pat spalvos, abu vieno
dai papuošti. Tai ponas ir ponia Smartis keliauja 
paskutinę povestuvinę kelionę į ramybės viešbutį, 

v’irio jie niekuomet nebegrįš. Čia pat paskui 
mos ėjo n liūdę jų vaikai. Jie verkė, jų širdis 
draskė skausmas. Jų tėvelių karstai slinko ar- 
7iau ir arčiau duobės; kunigo lotyniška giesmė 
.-kambėjo liūdnia i ir liūdniau. Pagaliau išsižio

jusi duobė priglaudė tarp savo šaltų sienų du 
karstu, vieną šalia kito. Greitai toje vietoj išaugo 
kapas. Visi nuėjo ir paliko vainikus džiūti sau
lėje, ir niekas nepastebėjo, kad vainikų tarpe 
pasiliko trys gyvos vaikučių širdys.

♦ * *
Giedra grižo iš laidotuvių labai prislėgta 

nuotaika. Štai, buvo miela šeima. Visi buvo lai
mingi. Vaikai jau nebemaži, gerai mokosi, ūkis 
duoda geras pajamas, visi sveiki. Ir kažkas, lyg 
koks perkūnas, trenkia į šiuos namus ir viskas 
baigta, viskas subyrėjo. Kodėl taip įvyko? Tam 
jokio atsakymo nėra. Gal čia Dievo ranka? 
Bausmė? Už ką? Kam? Argi visa šeima kažką 
tokio pikto padarė? Argi galima dėl vieno as
mens, dėl vieno šeimos nario nusikaltimo bausti 
visus? Gal Dievas nesaugojo nuo nelaimės todėl, 
kad nesimeldė? Bet ši šeima ėjo į bažnyčią. Kaip 
gi kitaip žmogus turėtų melstis? Daug žmonių 
bei šeimų niekuomet neina į bažnyčią, bet jos to
kių nelaimių neturi.

Tamsa jau įsistiprino už lango ir vėjas, per 
dieną pavargęs, aprimo. Vienišos klebonijos lan
gas žiba ant kalno; viduje prie rašomo stalo sėdi 
Giedra. Prieš jo akis atidara įnirusiems regist
ruoti knyga, bet jo akys neseka eilučių ir laikanti 
plunksną ranka nebėgioja popieriuje. Jo mintys 
nepajėgia įsisiurbti į šios dienos įvykių eigą. Vis
kas taip nesiderina jo sąmonėje, ir religija pasi
rodo nereikšminga, ir maldos nebeturi prasmės. 
Čia jam gyvai prisimena jo paties praeitis, su 

žydinčiomis viltimis nusruvenęs gyvenimas. Jis 
žadėjo daug, bet neišpildė savo pažadų. Po tiek 
darbo ir pačių didžiausių pastangų, po tiek studi
jose praleistų metų, jis čia toks pat menkas, toks 
pat vienišas, taip pat niekieno nepastebėtas ir 
neįvertintas, kaip ir anais laikais, kai tėviškės 
alksnynuose šalo basas kojas piemenaudamas.

Jis ir dabar mato pilkomis apipuvusiomis 
sienomis ir parudusių šiaudų stogų trobelę. Ma
žas jos lan'gas žiūri į toliau einantį vieškelį, iš 
kurio išsuka kelelis pro palinkusį kryžių. Jis eina 
palei arimą, proeina pro didingą apvalų ir storą 
beržĮ ir, pasukęs į kairę, prie pat pilkų trobelės 
durų, sustoja prie daržinės. Jos sienos — pintų 
karklų, o menkas šiaudų stogas nedaug lietaus 
vandens teužlaiko. Šis kelelis dabar yra vien tik 
pėsčiųjų takas. Įpjautos ratų vėžės baigia už
gyti. Išaugusi žolė užgožia visą kelelį, glosto pra
einančias takų kojas arba prausia jas ryto rasa.

Kitoje trobelės pusėje žaliuoja alksnynai su 
aikštėmis. Juose lando rudmargė karvė ir godžiu 
renka žolelę, o kartais ir alksnio lapų pasiskina. 
Kairėje pusėje matosi ilga pelkė nuo pat vieškelio 
tilto, pro daržinę ir per alksnynus. Tai pelkėtas 
upelis, kuris vasarą, išdžiūsta, o rudenį ir pava
sarį, gan plačiai išsilieja.

Giedra čia gimė ir čia braidžiojo po rasas ir 
upelį, čia bėgiojo ir ganė, čia dainavo alksnynams 
dainas, čia daug jo ašarų žolė sugėrė.

Petras — jauniausias šeimos vaikas. Kiti, jau 
I suaugę, tarnauja dvaruose arba pas ūkininkus.

Jie susitinka retai, tik Morta, nors gerokai vy
resnė už Petrą, gali drauge su juo pažaisti. Mo
tina senoka ir ligota. Daug kosti, ypač naktimis. 
Dažnai ji skundžiasi stipriais galvos skausmais, 
kartais jai būna plaučių uždegimas. Ji guli daug 
dienų, geria šermukšnio žiedų arbatą, sako mir
sianti. Ji glosto Petro galvą, kalba jam paskuti
nius atsisveikinimo žodžius ir duoda patarimus 
gyvenimui. Jis jaučia tuomet baisų skausmą ir 
gailestį, lyg jo paties širdį ir gyvenimą kas plėštų. 
Bet jis nenori prie jos verkti, Bėga lauk, bėga į 
alksnynus, ir ten jo ašaros plaukia, lyg rasa nuo 
alksnio lapų po lietaus. Mama mirs... Juk tai bai
su, tai nepakeliama. Kodėl ji turi mirti? Kodėl 
ji tokia silpna? Jis nieko negali jai padėti, jei 
šermukšnių žiedai nebepadeda, bet Dievas tikrai 
gali, reikia jo pagalbos prašyti. Jis puola ant ke
lių pačioje tamsiausioje alksnyno tankmėje ir jo 
malda liejasi su didžiausia širdies įtampa. Jis pa
darytų Dievui pačius sunkiausius dalykus, kad 
tik jo mama pasveiktų. Pasižada sukalbėti šimtą 
rožančių.

Dievas greitai neišgirsta. Mama vis dar ser
ga, bet už kiek laiko darosi stipresne. Giedros vil
tys atgyja. Diev as gal išklausys, |ik reikia dar 
daugiau melstis, dauįiausūiąldų pažadėti: ’

(Bus daugiau) *
(Bus daugiau) 1
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SUSIRINKIMŲ

TeL: 562-2727 arba 562-272§

Service 355-4504, Pa«« M05J

ŠILEIKIS Waukegaaas

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westcheater Community klinikos 
Medicinos direktorius

1939 S. Manheim Rd., Westcheater, I1L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

Chicagos Lietuviu Suvalkieciy Drau
gijos poatostoginis nariy susirinkimas 
įvyks penktadienį, rugpiūčio 26 d., 
6 vai. vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th 
St. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra labai daug svarbių reikalų ap
tarti. Bus ir veisės.

Eugenija Strungys

yiršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresui

NMjiefios, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
MjMiwiiiwiiiiiiiiMiiiiiĮi|ĮWĮiiiiiininiiiiiiiim ... ..

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPEC1ALYB1: AKIŲ LIGOS 

9907 West 103rd Street 

Valandos pasai susitarimu.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2411 W. 71«t St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaikę tyj-ninf 

ir “contact leaset”,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET

• Ar galite įsivaizduoti, jog 
paprastas šienas globoja savyje 
tokius vaistus, kurie aplamdo 
ir kiečiausią ligą?

Gydytojai ir šiaip mokslinin
kai ilgai ieškojo priemonių nu
galėti džiovą,/bet iki šiam laikui 
ne kaip jiems sekėsi. Tik da
bar dr. A. ,J. Salle, iš Cajli- 
fornijos universiteto, užtiko bū
dą nugalėt džiovą. Jis surado 
taip vadinamą “subtilin”, kurio 
svarbiausia dalis yra gyvenanti 
šiene bakterija. Toji bakterija 
suėda džiovos mikrobus, kurių 
nesisekė užmušti kitomis prie
monėmis. Platūs bandymai šioj 
srity yra atliekami labaratori- 
jose.

V

Ofiee telefonu: 774-2834, 
total: lit 5511

( Prostatos, ink tfu jj ilapump *

— Andrei Berežkov ’ipatarė 
laikraštininkams užmiršti apie 
laiškus. Jis važiuoja Maskvon, 
nes nori ten važiuoti.

— Valstybės departamento 
pareigūnas Elbott Abrams tarė
si su Andrei Berežkovu. Berniu
kas sakė, jog jis laisva vilaa va
žiuoja su tėvais.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33/li 

Tei. (8132 321-4204

PERKRAUSTYMA1

Triaminic® Syrup 
Triaminicin®Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets
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Valdybos pirmojo posėdžio š rft. x, 
balandžio 12 dieną, taip pasi
skirstė pareigomis: Rinkimų ko
misijos pirmininkas — Jonas 
Vitkus, vicepirmininkas — An
tanas Veršelis, senj., ir sekreto
rius Robertas Šlavikas. Rinki
mų komisijos adresas: Jonas Vit
kus, Adolf-Kolping Str. 4, 6806 
V įernheim.

Rinkimų komisija tame pa
čiame posėdyje nutarė ir skel
bia, kau rinkimai į Vokietijos LB 
Tarybą įvyks ls83 m. lapkričio 
15 d. korespondenciniu būdu. 
Vokietijos LB apylinkių vado
vybes tuojau sudaro rinkikų są
rašus trijuose egzemplioriuose. 
Rinkikų sąrašuose įrašomi visi 
pilnateisiai apylinkes rinkikai 
raidyno tvarka, pažymint jų pa
vardes, vardus, nario knygelės 
numerį, gimimo datą ir adresą. 
Sąrašo gale pažymima jo atsklei
dimo data (ne vėliau š. m. liepos 
15 d.) ir skundimo tvarka bei 
terminai. Rinkikų sąrašus pasi
rašo apylinkės pirmininkas ir se
kretorius. Viena rinkikų sąra
šo kopija siunčiama Rinkimų ko_ 

Į misijai iki š. m. birželio 4 die- 
j nos.

1

Vokietijos LB tarybos rinkimai
Vokietijos LB Tarybos rinki- rentų reikalais, 

mai bus vykdomi š. m. lapkričio 
15. Tai labai reikšmingas įvy-i 
kis mūsų Bendruomenės gyve
nime.

Kai kituose kraštuose veikia 
daug įvairių organizacijų ar va
dinamų veiksnių, dirbančių švie
timo, kultūros, savišalpos, poli- 
.ikos ir kitus darbus bei atsto
vaujančių tų kraštų lietuviams, 
tai Vak. Vokietijoje visų darbų 
našta gula ant Lietuvių Bend
ruomenės pečių. Gal tik kiek J 
nuošaliau ji stovi nuo savišalpos,| 
kuria daugiau rūpinasi labdara j 
ir kitos 'organizacijos.; ž

Kultūros barams kedenti yra| 
Įkurta Lietuvių kultūros drau-j
gija ir Lietuvių kultūros institu- į asmenų Taryba, kuri renka visus 
tas, bet ir jų veikla tampriai sie
jasi su LB. LK Institutui LB 
yra davusi laikines patalpas ar
chyvui ir bibliotekai. Kai bus iš 
pilies iškeltas berniukų bendra
butis į naujas patalpas, joje nu
matytas įkurdinti LKL Ir da
bar paramą savo veiklai iš Vak. 
Vokietijos vyriausybės LKI gau
na per LB.

Vokietijos lietuviai neturi pa
jėgesnių organizacijų, įstengiau- koma: 
čių paveikiau dirbti politinį 
darbą ir atstovauti lietuviams. 
Tad mūsų Bendruomenei tenka 
ir politinio atstovavimo našta. 
Daugeliu atvejų LB teikia tau
tiečiams ir teisinę pagalbą, ypač

pas. Jonas Vitkus, Rinkimų 
komisijos pirmininkas ir Rober
tas Šlavikas, sekretorius.

Labai svarbu, kad visi Rinki
mų komisijos nurodymai tiksliai 
būtų vykdomi. Netrukus ji pa-

Į skelbs kitus aplinkračius, ku
riuose bus nurodyta tvarka kan-1' 
didatams į Tarybą siūlyti. Su
darius kandidatų sąrašą, jis bus 
išsiuntinėtas rinkikams susipa
žinti. Prieš rinkimus kiekvienas 
LB narys gaus balsavimo lapelį 
su galutiniu kandidatų sąrašu.

Kviečiame visus pilnateisius 
uždaviniai/ tokie dideli, iręrka-J LB narius dalyvauti rinkimuose/ 
linga, kad'jjar'vadovautų žmonės, 
pajėgūs tuos darbus dirbti ir už
davinius spręsti. Vokietijos LB 
vyriausią vadovybę sudaro 15

Švietimo uždaviniams vykdy
ti Vokietijos LB yra įsigijusi 
milijoninės vertės Romuvos so
dybą, kuria naudotis yra perlei
dusi savo pačios įsteigtai Vasa- j 
rio 16 gimnazijai. Iki 1968 vi
durio gimnazija buvo LB išlaiko 
ma ir tiesiogiai administruoja
ma. Tačiau ir įkūrus Vasario 
16 gimnaijos kuratoriją, LB ne
liko abejinga tos mokyklos pro
blemoms.

Kai Vokietijos LB darbai ir

kurie yra visuotini ir slapti. Juo 
daugiau LB nariu dalyvaus Ta
rybos rinkimuose, tuo pilniau 
jie išreikš Vokietijos lietuvių 
bendruomenės valią, juo dides
niu autoritetu ir pasitikėjimu 
naujai išrinktos Tarybos nariai 
galės vykdyti aukščiau suminė-

iktus vadovaujamus organus (žr. 
VLB statuto 30 str.). Tarybą 
renka visi pilftateiseisiai nariai 
trejiems metams (žr. statuto 31 j tus uždavinius,
str.). Dabartinė Tarvba išrink-’ w > 
ta prieš trejus metus, todėl šie' 
metai yra rinkiminiai metai.

Rinkimų komisija š. m. balan
džio 23 visoms Vokietijos LB 
apylinkių vadovybėms išsiunti
nėjo aplinkraštį Nr. 1. Jame sa-

Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
į
k

i

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

i ft

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Čia dar tektų pastebėti, jog 
Vokietijos LB nėra tokia turtin
ga. kad galėtų Tarybos nariams 
atsilyginti už jų einamas parei
gas. Tiek Tarybos narių, tiek 
apylinkių vadovų ir kitų parei
gūnų bendruomeninis darbas 
nėra apmokamas. Su padėka ir 
pagarba tenka žiūrėti į tuos tau
tiečius, kurie sutinka būti ren
kami į Vokietijos LB organus, 
aukoti savo laiką, o labai daž
nai dar ir lėšas mūsų Bendrue- 
menės labui Vok. L. B. Inį.

— Vokietijos LB Taryba š. m. 
kovo 26 sudarė Rinkimu komi
siją iš šių LB narių: Jono Vit
kaus, Antano Veršelio, senj., ir 
Roberto Šlaviko. Išrinktieji as
menys, sukviesti Vokietijos LB

Relief

Sandoz, inc, I-mcoH, Ncbrasla 685CL

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Apdraustą P*rkrau«tymac 
ii Įvairiu atstvay.

ANTANAS VILIMAI
Tai. 374-1MJ arba 3764994

Laidūnai — Pilna apdravda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chant 
ir VISA kortelei.

R. 4ER4NAS. TeL 925-K4S

RADIJO iElMCS VALANDOJ

Seitadieatata ir Mtanalfontai* 
nuo &30 iki 9M nL ryto.
Sfotioc WOPA - 1499 AM

Rtarwtfo Parka,

Vedi|* — Aldona Dauku*

T.tafu 774-1543

7159 $4». MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40429

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

K

MOUW RXLOMAMO TOO

90 PERCENT OF

Kasdien nao pirmadienio Iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stoties.

‘'Lietuvos Aidai” 
KAZt B RAIDŽIOM YTt

11 WTIS ttotiea, 1110 AM bancs.
W. 71at Street

Chicane, TUinott 60621 
Tetaf. 77MS74 • Y *

laakl
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER-” 
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS- Vaujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Monday, August 20-22. It'S.'

N AT ZONAL OSTEOPATHIC MED/C/AfE WEEKy 
7D BE OBSERVED JUNE f-Z 19BO BECAUSE...

D.Q.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY •
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC i 
PROFESSION DURING

THE 19&OS

iVAANIPJLATIVE
1 THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. *

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT

DISEASE OR INJURY

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB CM 

ixpREsswy DRfywe

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 \



JONAS VARIAKOJIS

EV. REFORMATU SINODAS
Kaip ir kiekvienai" metais, bės krt. M. pradenvaiidt. Kun. 

šių metų Liet. Evangeliku Refor St. Noimanas apžvelgė a. a. krt 
matų 36-sis Sinodas išeivijoje dr. M. Devenio gyvenimą, jo 
įvyko 1938 m. birželio 25-26 d. penkerių metų mirties proga. 

Chicagoje, liet. ev. reformatų 
bažnyčioje, 5230 Se. Art^^rtn 
Avenue. Sinodus šaukia ir glo
boja Liet. Ev. Reformatų Bažny
čios Kolegija — vykdomasis lie
tuvių ev, reformatų sinodo orga
nas. Kolegija rūpinasi Ev. Re
formatų Bažnyčios išlaikymu ir 
aktyviai dalyvauja pasaulinėje 
lietuvių ev. reformatų veikloje.

šiais metais Sinode dalyvavo 
ypatingai gausu ; skaičius narių 
ir svečių, atvykusių iš užsienio 
ir tolimų JAV bei Kanados apy
linkių. Jų kelionė buvo dvi
gubai įdomi ir prasminga, kadan 
gi ta pačia proga jie galėjo da
lyvauti Pasaulio Lietuvių Dieno
se.

Sinodą atidarė Liet. Ev. Re
formatų Bažnyčios generalinis 
superintendentas, kun. Stasys 
Neimanas, atlaikant trumpas pa
maldas. Sinodo direktorium bu
vo išrinktas svečias iš Toronto 
— kuratorius ((kart.) inž. Gytis 
Šernas; Sinodo cenzorium — 
supemt. kun. Povilas Dilys; Si
nodo sekretoriatan — kun. Buge
nius Gerulis, krt. inž. Jonas Va- 
riakojis ir krt. Jonas Indriūnas. 
Sinodo rezoliucijų ir mandatų 
Romisijon išrinkti: krt. Jonas 
Kutra ir krt. Halina Dilienė.

Kun. P. Dilys priminė perei
tais metais mirusius mūsų para- 
piejiečius bei bendraminčius. 
Minutės tyloje buvo pagerbti: 
krt. V. Karosas, kun. Fr. Bar
nelis, krt. F. Mažuikienė ir gar- matų religines temas. Vienas pa^

Paminėjo dr. Devenio dideli' 
įnašą į lietuvių ir ev. reformatų 
kultūrinį gyvenimą ir jo įsteig
tą “Devenių Kultūrinį Fondą” 
su $1000,000 pagr. kapitalu.

Sinodą asmeniškai sveikino 
kun. F. Skėrys iš Vokietijos sa
vo ir kun. A. Trakio, Tėviškės 
parapijos klebono, vardu, kun. J. 
Juozapaitis, liet. ev. liuteronų 
Ziono parapijos klebonas, kun. 
K. Burbčulys, krt. J. Kutra iš 
Kalifornijos, A. Vėlius Chica-j 
gos Mažosios Lietuvos vardu iri 
krt. D. Kregždienė iš Cincinnati, 
Ohio.

Raštu Sinodą sveikino dauge
lis asmenų iš Amerikos ir Eu
ropos kontinentų. Po sveikini
mų sekė kun. F. Skėrio paskai
ta "Liuterio 5C0 m. Jubiliejus”.- 
Paskaitoje kun. Skėrys apibūdi-. 
no Liuterio religinės filosofijos

vyzdys šio fondo veiklos, tai iš
leidimas, prieš kelerius metus, 
B. Bušackio knygos ‘Radvilą 
Juodąris”, kurioje apibūdinamas 
lis Lietuvos kunigaikštis-refor- 
matas ir jo patriotinė veikla. 
Krt Bobf lienė paminėjo ir kitus 
Devenių Kultūrinio Fondo iš- 

! leistus leidinį į bei ateityje 
planuojamus darbus, kurių tar* 
pe yra dail. krt. Jokūbo Dagio 
darbų leidinys ir Čiurlionio pa
veikslų albumas. Krt. Bobelie- 
nė taip pat pasiūlė sudaryti ko- 
krftetą peržiūrėjimui Devenių 
kultūrinioFondo statuto, kas 
įgalintų ši fondą apimti plates
nes sritis. Sinodas ši pasiūlymą 
priėmė ir Įgaliojo Kolegiją ap- linges parapijos, 
svarstyti esamą Fondo statu
tą ir referuoti apie tai sekan
čiame Sinode. Nutarta taip pat 
ateinančiais metais surengti De- 
veniu Kultūrinio Fondo 10 me
tų sukakties minėjimą.

Kolegijos prezidentas, krt. 
Motiejus Tamulėnas padarė pra
nešimą apie Kolegijos veiklą. 
Apgailestavo netekimą, praeitų 
metų bėgyje, didelių ev. refor
matų veikėjų ir nepailstamų

ftlAL IfTATl FOB lALB

montuojamos bažnyčios ir prisi
deda prie aptarnavimo šios skait-

W ii, žemi — Pardavimu 
UAL KSTATK FOR SALI

• Populiariškiausias lošimas 
kortomis Suv. Valstijose yra 
“rummy”.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* . 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į ' > ’ >

MUTUAL FEDERAL SAVINGS Į
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą* 1

2212 W. Cermak Road Chicago, IR TeL 847-7747

Superintendentas kun. P. Di
lys papildė kun. St. Neįmano| 
pranešimą apie Biržų parapiją 
ir plačiau referavo apie šiais 
metais įvykusi World Alliance 
of Reformed Churches, kurios 
nariu yra mūsų Bažnyčia, suva
žiavimą Ottawoje. Šiame suva
žiavime buvo paskleista gausi 
informacija apie mūsų Bažnyčią. 
Suvažiavime dalyvavo popie
žiaus atstovas, su kuriuo buvo 
kalbėta apie Suvalkų Trikampio 

krt. agr. Vik- lietuvius; atstovas pažadėjo su.. 
toro Karoso ir krt. inž. Jokūbo sisiekti su jais ir ateityje palai- 
Krėgždės.' Paminėjo a a. J. Su- kyti ryšį. Liet. Ev. Reformatų 
veizdžio fondo 3,000 dol. premi- Bažnyčios oficialūs atstovai Ot- 
ją, paskirtą krt. P. Bružui, ku- tawos suvažiavime buvo krt. 
rią šis Kolegijos ir ev. reforma- Erika Dilytė-Brooks ir krt. Gy- 
tų parapijos veikėjas, bei “Mū- tis Šernas. Jie daug prisidėjo 
sų Sparnų” vyriausias redakto- prie \ tovavimo sėkmingumo 
rius paaukojo Ev. Reformatų ir Sinode papildė kun. P. Dylio 
Bažnyčiai.

Kolegijos ilgametis ir kruopš
tus iždininkas krt. Jonas Dagys 
padarė pranešimą apie Kolegi-|

* Laisvės stovyla kainavo 
$800,000 nulieti ir pastatytų

BUTŲ NUOMAVIMAS 
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

reikšmę ir Įtaką šių laikų mo- darbuotojų mūsų religinėj veik- 
derniame pasaulyje. Kun. Skė- Į ioj ir spaudoje— 
rys pabrėžė, kad liuteronų ti
kėjimo, ir bendrai reformacijos, 
principai sklandžiai derinasi su 
laisvojo pasaulio socialine siste
ma ir moralinio auklėjimo pa
grindais.

Naujai išrinkta kuratorė Dalia 
Devenytė-Bobelienė padarė pra
nešimą apie Devenių Kultūrinio 
Fondo veiklą. Šis fondas finan
suoja leidinius, kurie liečia lie
tuviu evangeliku-reformatu at- C O 4, W
įžymėjusių veikėjų praeitį ir į įos finansinį stovį ir padėkojo1 
dabartį, bei gvildena ev. refor-) Sinodo direktoriui krt. Gy-1 

čiui Šernui už jo finansinį pri-.

I pranešimą apie šio suvažiavimo 
pasaulinę reikšmę protestantiš
kame judėjime.

(Bus' daugiau)

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
./Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą: 

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

Telef. 312 238-9787 '
‘•■1 » w»?nnto-.w»« patittoUTiiniž užsutouit lėktuvų, traukinių, laivų keiio- 
Blą (ernisea), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda- 

kdionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir totus feaštus;

madja* visai* kelionių "reikalai*.
• Taupykite akriwiami Chartered lėktuvais, tik i-eic* leservuoO. vietai 

3 ankito — prieš 45 - 60 dienų.

-------------------------- -------- j------------- .™—t r

' : aidėjimą, .atstovaujant Liet. Ev. I 
Reformatų Bažnyčią Ottawos su- ■ 
važiavime, apie kuri bus > pa-; 

minėta vėliau. 'A 1
Gėn. superintendentas kun. ■ 

Stasys Neįmanąs padarė praneJ 
Šimą apie Lietuvių ev. reforma
tų parapijų veiklą, paminėdamas 
.ir okup. Lietuvoje veikiančias 
į parapijas. Džiaugėsi, kad Bii- .

• Maistas iš burnos i 
nueina Į šešias sekundes.

skilvį

s Aukščiausia piramidė Egip
te turi 450 pėdų.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Uetuvą ir totus tytar, . f , naraniios kle-
fr id »TTffr>eft kvieti mus ginanti; apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infor- z4 ev- reiormaių parap jos Kie-

bonas kun. Petras Čepas turi 
padėjėją (pavardės nežino), ku-j. 
ris gyvena netoli šiuo metu re*j-

4 3

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
r

i

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią

■y Chicagos lietuvių istoriją _ ___
(1869 — 1959 metai).

r 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

i

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti Y A 7-9107

— Zarasiškių klubo gegužinė 
įvyks rugpiūčio mėn. 21 dieną 
12 vai. Vyčių salėje ir sodelyje. 
Turėsime loteriją ir šokiams 
muziką. Veiks baras ir virtuvė. 
Sodelyje kepsime spurgus. Visi 
esate laukiami. Valdyba

— Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia pikniką rugpjūčio 
21 d., sekmadieni, šaulių salėje, 
prie 43-čios ir Western. Pradžia 
12 vai. Visiems bus lietuviški 
pietūs, veiks laimės šulinys. 
Gros geras orkestras. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti. V-ba 

---------- i

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

i Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas j du butus. Batų siuvėjų 

. dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

—J. Andriaus sudarytą Lietu- 
ros žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre-| 
su: Devenių Kultūrinis Fondas, I 
P. O. Bert 10782, St. Petersburg, j 
FL 33733. Kaina $6 -I- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

UNION PIER, MICH.
Lietuvių Draugija šaukia me

tinį narių susirinkimą Commu
nity Hall salėje š.m. rugsėjo 
mėn. .10 d, 4 vai. po pietų vie
tos laiku. Po susirinkimo bus 
metinė vakarienė. Vakarienės 
kaina $7.50 asmeniui. Pinigus

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto loldta^ 
Dirbu Ir užmiesčiuose, frolt, 

garantuotai Ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

D t M E $ I/O 
42-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tikta] $120 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas peminte* 

karas. Kreiptis: ■ 
A. LAURAITIS 

4445 So. ASHLAND AVE.
TeL 523-8775 i

TAVERN BUILDING —Willow

Springs, across Lithuanian 
National' Cemetery.

4 bedroom apartment. Property 
145x290. $144,500.

Call 354-2123

Dengiame ir taisome visų rūę 
šių Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KiELA 
6557 S. Talman Avenue

. Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171 FA

■’i

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
PRAGRĘŽIMAS 

pagrindinio ir plaunamosios bei
prašome susimokėti pas valdy-Į plaująmosios ir \onios drumz- 
bos narius iki š.m. rugsėjo mėn.
6 d. Valdyba

les. Kalbame lietuviškai.
757-3790 į

1

Pardavimas Ir Taisymas 
U44 Wwt C*th Stasei 
TeL REpuWIc 7-lMl

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, viiuomėnėg veikėjo ir rašytojo staiminimu*.

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl„ Kečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 
lurirūpinimą -■ ______________ _____________ >8.00

Dr, A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais______ i_________

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

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik _.__
* r

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

dedant $1 persiuntimo išlaidom*.

83.00

EtOe

j
11

JOHN GIBĄITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ąve.
(312) 776-8700

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

NEDAS, 4059^ Archer Avenueį

Chicago, III. 50632. tol. YA 7-59W

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta^ — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomū 
formomi*

į Knyga gu formomis gauna 
it* Naujienų administracijoje

Motary Public :
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolls. Agent 
32081/2 W. 95th St

Everg, Park, III. 
60642 - 424-3654

— I

JAU ATSPAUSDINTA .

ADVOKATŲ DRAUGIJA

PIRKIT! JAV TAUPYMO JONUS
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

• Liežuvis žmogų pakaria ir 
paleidžia.

6 — Naujienos, Chicago. Ill. — Sat-Monday, August 20-22, 19U

Jr V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto ik5 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą

<406 S. Kadzia Ava.
Chicago, Ui. 60629

TeL: 778-8000

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vai vakaro. 

Seštadj nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i 
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162 i 
1649 West S3rd Stiwt 

Chicago, IR 60629
BRONIO RAIL 
NUSIBASTYMAI

“LIUCIJA
Ave.. Chicago, IL 60629.

Miko Š ii eiki o apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose" ir pa* 
autorių: 6729 So. Campbell

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, R 60608

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,


