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: MANILOJE NUŠOVĖ IŠ LĖKTUVO 
IŠLIPUSI POLITIKA B. AQUINO
PARSKRIDUSI OPOZICIJOS-vadą nušovė civilis,

« '■ O KAREIVIAI- NUŠOVĖ-PASIKĖSINTOJĄ
.MANILA, Filipinai. — Sekma- ' ’dais. Tuo tarpu aiškinama žudi- j 

dienį į Manilos tarptautinį aero- ko asmenybė.
dramą grįžo 50 metų amžiaus 
Benigno Aquino. I‘ ~ • i

Nespėjo jis išlipti iš keleivi- Į 
nio lėktuvo ir išeiti iš stoties, < 
Aquino pasitiko nepažįstamas 
žmogus'ir paleido kulką į par-, 
važiavusio pakaušį Politikas 
Aquino krito negyvas vietoj.

Aerodromą saugojo karių bū
rys. Pastebėję, kad nepažįsta
mas . žmogus nušovė sugrįžusį 
politika, kariai paleido šūvius į 
žudiką. Jis ’buvo vietoje nu
šautas. r"; 7' -.. . • \

Rengėsi-dalyvautL rinki- 
. . minėje kampanijoje - _

Benigno Aquino,, praleidęs tris 
metus Amerikoje, gyveno Bos
tone. .Jis studijavo teisę ir sekė 
Filipinų visuo'meninį gyvenimą^

Benignu' Aquino- palaikė ‘ry
šius su Valstybės departamentu. 
Kai praeitais metais čia lankėsi

Filipinų prezidentas
-sunkiai sergąs

Žmonės, norėjusieji grįžusį B.
Aquino pasitikti, tvirtina, kad 
prezidentas Ferdinand Marcos 
paskutinėmis dienomis sirgo, tu- j 
rėjo aukštą temperatūrą. Negali • 
būti jokios kalbos, kad jis būtų! 
kažkaip įsivėlęs į šį žudymą. Į 
Prezidentą pažįstantiej i tvirtina, 
kad jis tokiais dalykais neužsi-' 
ima.

Advokatas Ernesto Maceta, 
geras Aquino draugas, tvirtina, 

| kad Aquino vis dėlto planavo at-

:į®:g

Didieji transporto lėktuvai veža karo medžiagą į Ndžameną, kad galėtų 
_ sustabdyti įsibrovėlius iš Libijos. •

teityje kandidatuoti prezidento 
pareigoms^ Būvo vilčių, kad jis 
gali laimėti, nes prezidento Mar
co populiarumas mažėja. Jis bu- 
vo girdėjęs gandų, kad bus pasi
kėsinta prieš jo gyvybę, bet ne-

pėjo neperšaunamą liemenę, bet 
žudiko kulka jam pataikė į gal- 

Eilipinų prezidentas Ferdinand [ vą. Daugelis filipiniečių Benig-

TURKIJOS KARIAI NEATSTATYS 
DEMOKRATINĖS SANTVARKOS
JSMET INONU ANŪKAS AŠTRIAI KRITIKUOJA 

DABARTINIUS TURKIJOS VALDYTOJUS
ANKARA, Turkija, Ismet e:-..--.- .■ g..??:.”;

LIBANO TERITORIJOS 
NEGALLMA DALYTI

no Aąųįgąjnirtį lygina su poeto 
Jose ®jaX,pT^kni, žuvused896 
meta«^Ą>^?iį

Marcos, tai bųyp užklaustas, ar 
Aquino gąl^.^iąžU^, Fiįipinus. 
Marco^iteąkėj^a^^slįd^iomet 
gali gMŽtiiįir^dalyvauti5ripkimi- 
nėj karųpainijdj^ a;“

ĄijiiiįK?>žud.ikas netųręj^j^|ių 
dokįimąnfų: Ji§’ppličijafnepą^^ 
tamasi^dliqija'" hė'špejo jo.i 
klausinėti.', Policija.'tikisi ••nėttu* 

•j " - - J"-... ■_ £7» t x

kus nustatyti jo asmenybę.; ĄĄ- 
- 7 ' 'i.žmona ir. duktė skrenda namų.'

Bostone B. Aquino gyvepb('su. čiai ’dingo, palikdami-1 paukšte- 
savo žmona Čorazon ir^lukrele 
Christina. Tos nųr^jpv važiuoti 
kartu į ’Manilą, bęttėvas patarė 
moterims nesįjfisti. Jis patarė 
palaukti; kad jis galėtų patirti, 
kokios Maniloj nuotaikos.

Jis neturėjo progos su nieku 
susitikti ir su nieku pasikalbėti. 
Kaip žmona, taip ir duktė, paty
rusios apie -nelaimę, apsiverkė, 
bet šiek tiek atsigavusios nuta- gelis dingo vandenyne, 
rė tuojau skristi į Manilą. Jos 
išskrido sekmadienio vakare, 
kad pirmadienio ryte jau galėtų 
būti Maniloje.

Iš Japonijos ateinantieji gan- 
dan sako, kad Aquino nužudymą 
galėjo organizuoti pats Filipinų 
prezidentas arba jo štabo virši
ninkas. Bet gandai lieka gan-

dento Ismet Inonu anūkas, teisi- DAR VIENĄ ŠNIPĄ 
ninkas, sekmadienį labai aštriai 
kritikavo dabartinę Turkijos 
vyriausybę ir perversmą pada-

SIUNČIA AFRIKOS KOVOSE 
PATYRUSĮ GENEROLĄ POLL 
PRANCŪZAI YRA PASIRYŽĘ IŠVYTI Iš ČADO 

VISUS ĮSIBROVUSIUS LIBIJIEČIUS
NDŽAMENA, Čadas. — Sek

madienį (Čado aerodrome nusilei
do 10 prancūzų sprausminių lėk
tuvų, kurie padės karo jėgoms 
suvaldyti įsibrovusius libijiečius. 

. Prancūzai atsiuntė ne tiktai 
Jagiter bei Mirage lėktuvus, ku
rie yra greitesni už bet kokius 
Sovietų gamybos lėktuvus, ku
riuos turi Muamar Chadafi. 
Prancūzų prezidentas Miteran- 
das viešai pareiškė savo nepasi
tenkinimą amerikiečiais, kad jie 
iš anksto nepranešė prancūzams 
apie radarinius Amerikos lėk
tuvus, sekančius Libijos lėktuvų 
veiklą. Prezidentas Miterandas 
aprimo, kai patyrė, kad Ameri
kos radariniai lėktuvai skraido 
ne tiktai Libijos ir Sudano pa
sienyje, bet tikrina ir Čado pa
sienį. Jeigu Libijos karo lėktu
vai pakyla .u’skixndaAadu.kr v p-

NIGERIJOS PREZIDENTAS 
ŠAGARI LALMĖJO

*MVE5

MlfT 
£IŲ

.WAStfl^^NV D.C. — Pra
eitais’ metaį^ js:%liristmas salos, 
esančios. Pšį?ifiko viduryje, din
go 17 milijonų- paukščių. Nedi
delė sala buvo paukščių perykla, 
bet praeitais metais visi paukš-

liūs badauti. - • •
Dabar kelt mokslininkai nori 

nustatyt, kodėl milijonai paukš
čių dingo iš salos. Vieniems at
rodo, kad jų prisiveisė tokia 
daugybė, jog jie nutarė skristi 
kitur. Kiti mano, kad paukščius 
golėjo koks ūžesys, kaip žemės 
drebėjimas, tiek išgąsdinti, kad 
jie skrido galimai toliau. Dau

giais metais dalis paukščių 
jau pradeda grįžti. Išskrido mi
lijonai, grįžo tik 100,000. O kur 
kiti?

— Kareiviai buvo pasiruošę 
išvaikyti susirinkusius, bet pre 
zidentes Marcos įsakė nekliu 
dyti miniai išklausyti kalbų.

CYPRUS

55.A

Turkijos vyriausybė uždraudė organizuoti naują 
politinę demokratinę partiją.

KAIRAS. — Egipto vyriausy
bė nenori, kad Libano teritorija 
būtų padalyta. Jeigu Sirijos ka
ro jėgos nesitrauks iš' Libano, 
tai-teritorija ’bus padalyta į dvi 
driis.’Atroddr^ad ISKrijal iiofėlų 
padalyti Libanąi Ji gautų vieną

BRIUSELIS. — Belgijos vy- Libano dalį. .
riausvbė sekmadienį išvarė dar; , TT . ..■ , . ,v r ,, .. . i Egipto prezidentas Hosm Mu- viena smpa is savo krašto. Pasi-’ , ■ T t, ,2 1 • . , , . . barakas, kalbėdamas su Izraelio> i, 1 ‘ rodo, jog tai buvo ekonominis , . . ... . , . '■ £Ą.;:.rgenerolu grtf-• - . ’ rT? , . . n . .. v užsienio reikalų immsteriu,. pa<v, ‘ ° ą snipas. Jis rankiojo Belguos gy- ... , •• . ,“;ne.padaiv;. krašte perversmą^ ■ t ,. . ... ; sake, jog Izraelis privalo atsau.k-, .... . , ’ vemmo ekonomines žinias. I ,. . . .. ■^prižadėdama gražinti demokra- T1 . 7. .... .v .... t ti visas, savo karo jėgas isjEt4. . , . . , Iki šio meto belgai ..išmėtė, vie- .n .x--‘ •:=, ,-j.- > ■; tinę santvarką, bet jų elgesys. . , ? • T. . Dano/Nesvarbu, ką kiti darys,

' nesudaro įspūdžio, kad jie grą- ‘ ' T1 , .. . , . .t. Izraelis turi atšaukti savo gmk-, , . ’ J , . gyveno Belgijoje, kad susipazm-,, , . į, , T • ..;žintų demokratinę santvarką.!,, » i •• -i • t • luo tąsias pajėgas, kada Izraelis, .. ,. {tu su Belgijos ūkio planais, pa-Dcmokratija gali būti naudinga,1 
jeigu laisvai veikia demokrati
nės partijos.. Kai bandėme orga
nizuoti demokratinę partiją, tai 
generolai uždraudė. Dabar jie 
vėl pradėjo klausinėti, kokiais 
sumetimais mes norėjome tą 
partiją organizuoti.

Adv. Ismet Inonu paruošė 
viešą pareiškimą ir išsiutinėjo 
turkų laikraščiams l>ei radijo 
stotims, bet nė vienas laikraštis 
to jo pareiškimo nespausdino, 
nes jis kritikuoja turkų genero
lus, įvedusius cenzūrą.

Ismet Inonu savo pareiškimą 
išdalino užsienio koresponden
tams, tai jie išsiuntinėjo jį savo 
laikraščiams.

Atrodo, kad turkų vyriausybė 
įsakė to pareiškimo neskelbti. 
Bet toks jo pareiškimas visų 
komentuojamas.

v. , . , . , v. , atsauksj tadabuslengviąu darv-zmtu prekes ir kaip krašte tvar- .. ... o. ., : L i ti spaudimą Sirijai. Egiptas buskomi finansai. j . .. T.. j v • . 'priešingas Libano dalinimui.’ r • *
Dabar belgai nustatė, kad ■ 

Eugene Michaels buvo vienas di-! 
džiausiu šnipų. Tai buvo vienas; 
užsieniškių, kuris turėjo dau
giau žinių apie Belgiją, negu 
palys belgai.

BRANGŪS VYbKUPO 
NAMAI

EASTON, Md. — Stipri epis
kopai ų parapija nutarė nupirkti 
savo vyskupui namus jūros pa
kraštyje už $295,000. Tai stambi 

j suma, bet keli tikintieji apskai
čiavo, kad vyskupui nieko ne- 

nas Alicija padarė daug nuosto- Jur^s gražų jūros pa-
Uo Galveston ir Houston gyven- -

URAGANAS NUŽUDĖ
17 ŽMONIŲ

HOUSTON, Texas. — Uraga-

' kraštį, puikų namą, vietą, kur
tojams. Pradžioje manyta, kad Pa^kti laivą, automobilį, barą su 

įvairiausiais gėralais...
Kitiems parapijos nariams at- 

; rodė, kad lai yra labai didelė

— Lešek Valensa priminei 
Lenkijos generolams, kad Soli
darumas privalo būti laisvas, 
nes kitaip, darbas bus sulėtina
mas visose Lenkijos įmonėse.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $123.

kaleNdorėlis
Rugpjūčio 23: Pilypas, Dau- 

milas, Kaributas, Jūrė, Taulmi- 
nas, Ringė.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 6:41.

Oras tvankus, lis.

GROMYKA NEŠIOJASI 
NAUJĄ SUTARTĮ

‘.MASKVĄ, Rusija. —'Sovietų ' je ir 
Sąjungos.užsienio reikalų minis- 
leris Andrei Gromyka nešioja 
naują sutarties projektą ir dali
na visiems užsienio diploma
tams. Jis nori, kad Jungtinės 
Tautos pasirašytų naują sutartį, 
pasižadančią nedėti ginklų į že
mės satelitus.

Andropovas pasiūlė JAV pasi
rašyti 
ginklų 
sisakė. 
tarties 
liame. 
kelsime. Nekėlėmė iki šio meto, 
nekelsime ir ateityje. Sovietų 
Sąjunga pasiūlė ir pasirašė daug 
sutarčių, bet beveik visas tas 
sutartis sulaužė.

sutartį, liepiančią nedėti 
į satelitus, bet JAV at- 
Mes dabar neturime su
it- ginklų į erdvę neke- 
Mes sakome, kad nebe-

— Į Manilos aerodromą susi
rinko šimtai tūkstančių žmonių 
opozicionieriui B. Aquino susi
tikti, bet opozicijos atstovą- 
jiems pranešė, kad Alpino, tik 
nusileidęs iš lėktuvo, buvo aero-

žuvo žymiai daugiau žmonių, 
bet dabar nustatyta, kad žuvo; 
tiktai 17.
Pakraščių gyventojams iš anks-’suma ir paprašė teismą sustab-

to buvo pranešta, ką jie privalo dyti pirkimą. Bet teismo spren- [ drome nušautas. Kilo didžiausias 
daryti, kad išvengtų didelės ne- dimas buvo suvėluotas. Vila nu- ( 
laimės. Visiems buvo kalama į pirkta ir dokumentai pasirašyti. ( 
galvą, kad nelauktų iki paskuti-1 Teismas klausimo neišsprendė,, 
nės minutės, kada jau per vėlu 
apsisaugoti.
rasti saugią vietą, kuri turėtų' 
būti giliau, 
viršius.

dimas buvo suvėluotas. Vila nu- pasipiktininns.

Patarta visiems

"v . ‘Inegu žemes pa- j

x I
f

— Benigno Aquino žudikas' 
neturėjo su savimi jokio doku-į 
mento, jokio laiško, jokio lape-į 
lio. Pirštų nuospaudos padės 
nustatyti jo asmenybę.

— Japonai buvo prisiekę pa-, 
cifistai, bet mažai kas protes-, 
tuoja. kai valdžia nutarė padi
dinti krašto apsaugą.

------ ------------- j
— JAV specialus atstovas i 

Centro Amerikai Richard Stone 
dar karią kalbėsis su Nikara- 
guos vyriausybe, o vėliau norės 
pasimatyti su kovotojų prieš 
sandinistų vyriausybę atstovais. |

Benigno Aquino molina 
nes dabar ne visi parapijiečiai Aurora labai susijaudino savo 
sutinka mokėti kelių primestą sūnaus mirtimi. Ji buvo patarusi 
stambią sumą. jam negrįžti į Manilą.

LAGOS, Nigerija. — Praeitą 
savaitę Nigerijoje vyko prezi
dento rinkimai. Kelias dienas 
buvo susidaręs įspūdis, kad opo
zicijos vadas čateni Avolovas 
gali laimėti rinkimus. Atėjusie
ji balsai rodė, kad jis gauna 
daugiau negu dabartinis prezi
dentas Želiu Žagari.

Tai pirmoji Afrikos valstybė, 
kurioje ėjo laisvi rinkimai, nie
kas nešaudė ir opozicijos narių 
nežudė. Visi turėjo teisę bal
suoti ir balsavo.

Kai atėjo Lagos provincijos 
suskaičiuoti balsai, tai laimėjo 
dabartinis prez. želiu Žagari. Jis 
gavo daugiau balsų ir išrinktas 
dar ketveriems metams.

- Opozicijos.--.-.vadas_A.yoJovas
-rruvažravo pas prezidentą ir^jį pa- trini, tai’ prancūzu sprausminiai 

Sveikino. lėktuvai turės progos pakilti ir
------------------- 1 pasilikti atskrendantį priešą.

Prancūzai turėjo kelis “Jagua
rus” Centro'Afrikos Respubliko- 

Gabone. Jie atskrido i
Ndžameną. Nusileidus ir Mirage 
eskadrilei. Čado sostinė jau tu
rėjo pakankamą apsaugą, nes 
sprausminiai prancūzų lėktuvai 
gali apginti sostinę nuo bet ko
kių Libijos lėktuvų. Mirage gali 
lengvai ginti Jaguarus, žie lėk
tuvai gali vykusiai ginti žygiuo
jančius prancūzų karius. Jagua
rai turi gerus kulkosvaidžius, 
kurie Afrikos laukuose labai 
reikalingi.

Prancūzų transporto lėktuvai 
atvežė į Čadą lėktuvams reika
lingos amunicijos. Atvežtos ir 
atsarginės dalys, jeigu būtų rei
kalo.

Prancūzai apgynė visas Čado 
pozicijas, išskyrus Faya Lar- 
geau. Jie turi žinių, kad Libijos 
diktatorius į Faya Lsrgeau jau 
sutraukė 3.500 karių. Atrodė, 
kad iš b'aya Largeau galės už
imi i visą Čadą. Bet dabar jau 
aiškėja, kad prancūzai gslės su
stabdyti Libijos tankus. Be avia
cijos Libija nepajėgs Čado už
imti.

Prancūzai permetė kelias kuo
pas Afrikos kovose patyrusių ka
rių. Jie pravažiavo Ndžamenos 
gatvėmis ir patraukė į Abečę. 
Visi turi gerus ginklus.

Prancūzų vyriausybė pasiuntė į Čadą 10 naujausių naikintuvų, Libijos 
kariams sustabdyti ir išvyti iš Čado.
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ENERGY

Jonas Jokubonis

Tėvas, buvo girdėjęs, kad gi
rnas'jos neėrzino,:bet Marytė'pa- riose kažkas turi"raudosgalvių j

-Js

SLA

SLA Endowment

: -' ~L.

...... ĮĮ

1 • 1 i1 ' J *kuris per Bretkūną galėjo susi
pažinti su jo dar spaudai :i>uo-

prašė už 
mėsos, tai^į^šyirė, iškepė švie

■u-.1'

SLA

e- .-~r

* u v;. e ! A
Gamta davė jaučiui ragus-;

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

2608 West 69th St, Chicago, IE 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 
Maistas iŠ Europos sandėlių.

" ~ ’ MARIJA NOREIKIENĖ

I
Bet kai praėjo dvi savaitės, 

tai nutarė ilgiau nelaukti. Susi-Į

kiškiui greitas kojas, paukščiui 
— sparnus, o vyrui protą. Mo| 
tėriai gi davė gražumą. Gražus 
pias — jėga: ji pergali ir ugriį 
ir geležį. ;

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
1 '* LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli
T954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vlnat 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
f. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilaus straipsniai bei rtudijas, Iliustruotos nuotraukomis b

SLA

Papilio vis. Kubilių kairio Martyno Kvėdaravičiaus 
. klėtis, kurioj 1919. metais gyveno Jckubcnio pusbrolio 

šeima, kot pasistatė karo rae'u sunaikintus namus.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ. AAIERIK0JE 
yra j seniausią,' didžiausia ir turfenįiausia lietuvių fraternalinė 

/ orgahizacija, 'lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos

./į ;* • dirba. • 'į •■•’^4
I’lSLA — išriuįtefah^au kaip AŠTUONIS MLljONUS dolerių

•• apdraudu-savo nariams, * i ' Z ę \ r- . •
. — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnaują tik savišalpos pagrindu.
;Kiekviena?'lietuvis , ir' lietuvių draugas gali 
/Susivienijime. apsidiąusti iki $10,000.

• apdraudžia ir Taupomąja apdraudę —___
Insurance,\kuji ^naudinga jąuhinrai, -siekiančiam
aukštojo mofelo įTrijų^ gyvenimo pradžiai. *•* k~ 
vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda:,ūž 
$X,O^ -apdraiidds sum4 feinoka tik $3.00 metams, 

kiiopu yraz-visose -lietuvių kolonijose. . '
Kreiįfctės. į j savo -apylinkes kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai'-pagelbės r SLA įsirašyti. > z
? . ’ /Galite(kreiptis iržtiesiai į SLA Centrą::

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 3ūth St, New Yoj*, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210 :

> VAIKELIŲ MIRTIS IR BADAS . , 
.1902 metų žier‘n» luvi>'^atla. kad ginęs berniukas mirė, tai, 

M. Sadauskienė savo pareigą at- labai susirūpino.
Ijko:-abu vaikelius Papilyje pa- 
krilį|ttjoę juos vėl gražiai sųsD

kai šiam leidiniui parašytas. 
- I Šiuo tarpo neįmanoma nnslaty-

— Palauksim porą dienų, — 
patarė ji tėvams**-— Jeigu atsi
gaus, tai palaidosim berniuką, o! 
jeigu mirs, tai 'laidosime kartu, j

Tėvas sutiko. Vijsi nutarė pa-

Miręs berniukas buvo aprai- 
šiotas ir išneštas į kamaraitę.1 

rišo, kad galėtų kvėpuoti ir kadį Sadauskienė buvo įsitikinusi, 
neperšaltų. Ji žinojo, kad per- kad ir Marytė neatsilaikys. Ji 
šalimas faį; būtų vaikelių mirtis, buvo gimusi per anksti, tai bus

j Sadauskienė, buvo stipri mote- sunku.
ris. Jai pačiai iš Papilio grįžti į1 n->ianVaim nnro dienu 
Kubilius riėibavo tėkš sunkus da
lykas. Ji patisturėjo kailines šiL 
tąs rankove^, Ypatus, šil’.ą 
skepętą, tai įsisukdavo į skepetą 1 
ir pūškuodavo per sniegą,.’J^i laukti. Pralaukė dvi dienas, o 
labiausiai rūpėdavo vaikeliai. Ji vėliau nutarė palaukti dar porą 
juos taip susirišo, kad, galėtų dienų. Nejučiomis praėjo visa, 
pasikabinti ant pečių. Vienas ‘ savaitė. Vieną dieną pasitaisy- 
viendj' pusėj, kitas kitoj .pusėj, | davo. o kitą dieną jau buvo prie 
kad'ji )>sti galėtų laisvai-žings- mirties, 
arnotų.į > ' .
, Abu vaidelius parnešė, atrai- ( 
šioj o ir/’paguldė šalia .motinos, darė įspūdis, kad mergaitė su-j 
Ji-bandė juosi šiliįyti savo kūnu,, stiprės. Berniukui sukalė dėžu- 
Marytė, mano Sesutė, rodė gy- (tę, padėjo seklyčioje ant suolo,- 
vumo žymių. Ji verkė, ieškojo; atgiedojo giesmes ir išlydėjo į 
maisto, rodė nepasitenkinimą,' kapines. Valiau tėvas visus pa
turi tarpu Jpnas, mario brolis,1 prašė užkj^slk. Dar buvo gabalas 
kvėpavo, bet nejudėjo." 

, Sadauskienė buvo nuolatinė 
mūsų namų lankytoja. Ji prižiū
rėjo motiną ir mažučius. Ji vis
ką darė, ką pajėgė, kad jį atgai- 
vintų, -.bęt jiSį akių nepraverda
mas; Sunkiai kvėpavo. Už; poros 
dienų jis nustojo kvėpavęs. Ji 
nujautė, kailį inazj tis varguiš
laikys, todėl jį ir nešė į Papilį, 
kad bent laiku pakrikštytų.- 

r- Štof Jonelis kvėpavo ir kartais 
pastęn.ėdąvo, ■ tai. Marytė, buvo ’ važiavo.
Žvali ir gyva. Kas trys vrilandos <— . 

tai visi mediniais šaukštais kabi
no medų ir tepė ant duonos 
riekės.

Tėvas raikę duonų ir nešė ant 
stalo.

Kokių bičių tas medus buvo, 
šiandien man būtų sunku pasa
kyti. Bet aš žinau, kad jis buvo 
skanus. Visi. dalyviai tepė jį 
ant duonos ir valgė. Valgė ir 
gyrė. Pasakojo, kad niekad tb- 
kio medaus jie nevalgė. Ir nię-

žios duonos ir visus pavaisino, j 
Nespėjo palaidoti Jonelio, už i 

poros dienų įpirė Marytė. Tėvui j 
-nepatiko, kad apskaičiavo blogai.
Jis žinojo, kad niekas negali at- 

' spėti, kada.mirtis ištiks, bet jam 
buvo dideli rūpesčiai, kuo jis ga
lės pavaišinti laidotojus.

Jis sukalė mergaitei karsteli, Į 
' pasiėmė’ paskutinius 25 rublius, 
; kuriuos atvežė iš Rygos, ir iš-

kad jie taip skaniai nepavalgę, 
ka p tą kartą. Medus su duona 
buvo geresnis, negu mėsa ar la
šiniai.

Kada visi išėjo, tai tėvas, šiek 
tiek apsitvarkęs, pasakė:

— Neturim duonos, neturim 
mėsos ir neturim pinigų...

Tai buvo pats sunkiausias 
mūsų šeimos gyvenimo laiko
tarpis. . . ?

VACLOVAS BIRŽIŠKA ./ :■ ? x

Lietuvos ref ormatu lietuviškasis darbas
(Tęsinys)

Matyti, paties katekizmo bu
vo išspausdinta labai maža eg
zempliorių, nes tebuvo išlikęs 
tik vienas jo egzempliorius 
Gdansko miesto biblio-lekoj, kur 
jis pateko iš 1802 nu. mirusio 
Jono Uprageno bibliotekos ir ku
rį. 1889 m. surado A. Brueckne- 
ris. šis 1891 m. paskelbė plačias 

, ,v. .. . ... : ištraukas žurnale “Archiv fūrbičių ypatingo medaus, los bi- . . , .
. t > • v. , .... slavische Philologie ir tonus įstos miškines. Jos spiečius leidžia . . ,. v.

m:skė ir medžiuose žiemoja. Jos ' . , ■ . . ,. . . • • .. . „ , .. . tu tenkintis, visiems, kas raseprisineša- ^paprastų z,ėdu, me-, ]39g m katekizm kol
du, kunš yra saldesnes uz pa- Balčikonis parūpino
prastą medų ir geresnis tuo, . _ , ... . v v . .. zf , i v . . . io fotokopmi pakartoiima, pa-kad .gydo, žmones nuo įvairių I r, * _^ .
ligi-
: Tėvas grįžo laidotuvių dieną. 
Susirinko tie patys žmonės, ku
rie berniuką palaidojo, o dabar

> <— Jūs ruoškite laidotuves, o
iėškbdavo valgyti; o uzvalgiusi, aš važiuoju užkandos ieškoti, 
triojau Skabiai užiųigd£yo. Jone-1 ieškoti.
lio...sunkus kvėpavimas ir cypi- J

sikeitė, kai: Jonelis juirė..
Tėvas gerai žinojo kad moti- 

ria :vaiku$ myli ir moka jais rū
pintis. JisJ jos reikalus nesikiš
davo.'Jis ją mylėjo, ja pasitikė
jo ir leido jai tvarkyti visus vai
kųreik aln s. Mario motina buvo 
oambizė, o tėvas katalikas, bet 
tikėjimo ir bažnyčios skirtumai 
tėvui visai nerūpėjo. Tėvas žino- 
jb, kad ji ir bažnyčios reikalus 
gerai tvarko: Ji pati išmoko vi- atgiedojo poterius ir giesmes 
sąs-katalikų -maldas,, kad galėtų mergaitei. Visi giesmininkai nu- 
broiį ir mane katalikais -apmo- j lydėjo karstelį į Kubilių kapinai- 
kyt£ Mano tėvas ir motina buvo * tęs. Karsteli nuleido į prakastą 
dideli tolerantai. Jie norėjo abu duobe greta tos vietos, kurioje

skelbtą Kaune. Antru 1598 rp. 
jratekizmo leidimu tenka laikyti 
'1653 m. “Summą”, “Katekiz
mą” ir “Maldas”,'nes visos tos 
knygutės didele dalimi t kartoja 
šį katekizmą,-tik daug platesnės 
apimties, nors daugelyje vietų 
palieka ne tik .tą patį tekstą, bet 
ir; ypač lenkiškąsias, antraštes, 

t .Metams praėjus nuo i5fį9 m.flkėjimųš^sudėririti šėitribj. Bef- būvo palaidotas Jonas, mano 
hįukąi buvo pakrihšjytį katalikų briMis/-Daukšos postilės pasirodymo

Tėvas visus paprašė užeiti Į 
namus, užkandai. Visi ‘ žinojo, 

'čBeį-rikai tėvas sužinojo, kad kad mums sunkiai ėjosi. Bet kai 
motina .sunegalavo ir gimdė Į visi susėdo už stalo ir Sadaus- 
ariksčiau negu būvo laikas, tai ’ kienė atnešė tėvo parneštą me- 
tėvaš susirūpino. O kai patyrė, daus liepinę ir pastatė ant stalo,

Matyti, pradėta versti tuojau savo globėju, kuris ten pasiiąsė 
po to. kada buvo, išspausdintas 
anas 1598 m. katekizmas, ir pa
aiškėjo, ko dar trūksta reforma
tų tikybinei literatūrai lietuvių 
kalba. Išspausdinta Jokūbo Mor
kūno spaustuvėje Vilniuje, ku
rią jis valdė nuo 1592 m. liįji 
1602 m. (bent t k iš tų.metų yra 
žinomi jos s audiniai). Kadangi 
to paties Morkūno viename 1Ų04 
me'.ų spaudinyje spausdinimo 
vieta nurodyta Žeimiai (kuriuos 
kiti pavertė net Seinais), o ki
tame 1605 .m, spaudinyje Si- 
einskio Upytė, tai daugelis tyri
nėtojų tarė, jog Morkūnas buJ 
vęs keliaująs -.spaustuvininkas, 
važinėjęs su savo spaustuve iš 
vieno dvaro į kitą knygas spaus
dindamas. Bet atrodo, kad Šis 
spėjimas nėra teisingas: ..lesų 

i
audanias iš įvairių Lietuvos di-1 su sparisdinimo rneįlu ir iš ten'jį 

ui. :xperkelti į Vilnių,.' :
•> Bet-galimas1 daiktas, kad ne 
Jis vienas dirbo prie to vertimo. 
Čia būtų buvę galima laukti pa

lai ar kitai knygai išspausdinti 
gį
dikų, Morkūnas tikis savotiškos 
kurtuazijos nurodydavo sayo' 
knygose spausdinimo, vieta tą 
dvarą, kuris priklausė jo inece-

“Jacobus Baltram»ejewitz Li 
tuanus”, o vienoje postilės ver
timo vietoje yra, padėtas toks 
parašas: “Parvveizdetojas tu S. 
godžiu J. B.”; o po ..lotynišku 
paaukojimu Vnučkieriei yra pa
rašas J.B.M, Atrodo tikra, kad 
anas Jokūbas B^ltramiejaitis 
tai tas pats Jokūbas Baltramie

jaus sūnus Morkūnas (bene se
nelio Morkaus vardas jau virto 
čia pavarde), kuris pačioje pos
tilėje vienoje vietoje pasirašė | 
slapyraide J. B.. Y. y. Jokūbas 
Baltramiejaitiš, o kitoje J.B.M., 
t.y. Jokūbas Baltramiejaitiš Mor
kūnas ir tuo, būdu postilės ver- 

■ fėjų gali būti laikomas Jokūbas
Baltramiejaitiš Morkūnas (gi-' 
męs apie 1550 m. ir miręs, po 
Į611 m.), kuris- studijuodamas 
Karaliaučiuje galėjo susipažinti

ti, ar KazokeviČiuS dalyvavo 
taip pat ir postiles vertime. Pos
tilės. matyti, buvo išspausdinta 
nemaža egzempliorių, jei ligi 
mūsų laikų buvo išlikęs didesnis 
jų skaičius, daugiausia ūkininkų 
reformatų tarpe. Jų išorinis pa* 
našumas į Daukšos postilę4 galė
jo kitus egzempliorius apsaugoti 
nuo akių per daug uolių kata'.!; 
kų kunigų^. ’

(Bus daugiau) ž

natui, bet visas knygas spausdi-') galbos ypač iš Alberto Striškoš, 
no Vilniuje. Ir šią postilę jis iš- kuris per Bretkūną galėjo susi
leido lėšomis Pašušvio savinin- pažinti su jų -dar spaudai juo
kės, 1587 iii. mirusio Rietavo Siamu postilės vertimu ir pas- 
tėvūno Morkaus Vnuckbs naš- kiau iš to gauti akstiną: ir sava- 
lės, Zofijos Mrirkuvienės’’ Vnuč- rankiškam vertimui, ir kuris gy-r 
kienės. . ■ f : ‘ veno pas Bretkūną kaip tik tuo

Postilė buvo versta:iš lenkiš
kos Mikalojaus. Rejaus postilės, 
bet jos vertėjas knygoje nėra

t Changa ūm oil tnd 
titan tvary 3,000 te 
6,000 rūHas to avcK 

, waiting, gasoline
•j. Don’t bai Bom Lmd

laikų, kada Morkūnas studijavo 
KarąlrayčįąUs ’ universitete. Ten ; 
jie abudu galėjo ir susipažinti. 
Čia pat postilėje įdėta paaukoji
mas lenkų kalba,' pasirašytas 
J.K.L., be abejo, reiškia Joną 
Kazokevičių Lietuvį, kuris para
šu Jan Kozak Litwin įdėjo eilė- 
•raštį. ip?į Rejąus postilę, iš kų/..v 
riris čia' buvo verčiama, bet lies 
tuviškoje postilėje jb pąąųkojį'. 
mas nėra tas p£ts, kuris 
duotas Rejųi, o yra savar^oklšę-

sus metus”. Toks pat, kaip ir 
Daukšos postilės formatas, ir ta 
.pati vinjetė,, kad. ir ne iš Dauk- nurodytas. Padėtas antraštinio 
šos nukopijuota; nes abidvi ją lapo apačioje pažymėjimas “Per : 
paėmė dar iš Skoiynos, aiškiai Jokūbą Morkūną tarną Jo mi- 
sako, kad pradėta spausdinti lestos Poną Krysztofa Radwila 
tuo metu, kada Daukšos knygą.. Waimados Wilniaus” Morkūną, 
jau buvo išspausdinta, ir kad iš kaip ir kituose spaiimtiiudse, te- ' 
dalies norėta sudaryti Įspūdį, rodo spaustuvinii&ąšėjr dėl to 
jog tai' yra tik naujas tos pačios 1 savo laiku prileisdaU^^kad- ją 
knygos leidimas. Tai patvirtina ! galėjo išversti tas paiš>asmuo, 
ir pažyruėjimas antraštiniame kuris paruošė ir J598 m. katė- 
lape '“Nu isz nauia su didžiu per-, kizmą, t.y. Merkelį Petkevičius, 
xvezdeghimu ėst Izduota”, nors Bet ir čia dabar šis spėjimas at-- 
jokio senesnio šios postilės lei- rodo klaidingas,: ries Apačioje 
dimo nebuvo; čia tiesiog nuro- knygoje yra netiėsibginis ‘įrody- 
doma į Daukšos ..postilę, kaipo mas, kas ją visą: ar jos dalį is- 
Į. šios postilės pirmąjį leidimą;į vertė, juo labiau^ kad Petk^vi- 

? Nedidelei ano laiko spaustu* čius, matyti, buvo jtiek suvarzy- 
vei su gana primityvia techniką tas savo pareigų; o gal 
išspausdinti 778-puslapių knygai katos, jog net buvo priverštąš' 
per vienerius metas reikėjo pa.- savo spaustuvę parduoti/ riors 
dėti daug darbo ir tas darbas pati spaustuvė, samdytų žmoni} 
negalėjo būti tobulas: čia iš tikt- J vedama, ir nedaug jam teatim- 
rųjų .yra labai daug*korektūroj davo laiko. 
klaidų ir net neteisingų pusla
pių pažymėjimų (bet tas pa-tš: 
yra ir Daukšos postilėje). Ir aiš? 
kus daiktas, kad priešingai tam; 
ką .buvau rseniau rašęs, negalima 
tarti, jog knyga per tuos metus 
būtų buvusi ne tik išspausdinta/ 
bet ir išversta: vertimui reikėjų 
dar daugiau laiko, kaip jau iš.j 
verstai- knygai išspausdinti. - -J

čia turim visą grandinę faktų. 
Tos pačios •ZpfJj'os.’yfin^iėnėSį. 
kuri davė lėšų'posfiįęį 'įššpąHS-; 
dinti, ir jos yyro .Morkaus;Vnufc. 
kos gausių . 'užrašų? Įv^r^fhš 
evangelikų bažnyeieins-'-lĮudjĄin-? 
ku 1584 m. -šaukiantaš'.jaunas^ 
Šiauduvos tėvūnas ČJonas Alfa’-, 
rechtas Bitevičiųs, Vaitiekaus. 
(Albrech to) . Bįtevieįąns (.sūniiš, 

Metai prieš tai, 1583.X.23/Kara
liaučiaus universitete įsimatri; 
kuliavo tas pats Bilėvičius su
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bažnyčioje, o irrrirghitęs.
frinnatį; ; -

Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po« 
idją- Dabar būtų j| g^Hma pavadinti kovotoju ui imogaua tda«t 

didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fS,

ąf UTYKEN^l įaUVtLfiS, 5L ZcaSenko Val*JS>
16 EamojŪD

* ~

Men pat, Vilniuje, 1600 m. buvo 
išspausdinta ir konkuruojanti 
evangelikų reformatų “Postila 
Lietuwiszka Tatay ėst Izguldi- 
mas Prastas Ewangeliu ant koz- 
nos Nedėlios ip Szwentes per wi-

"1 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos b tn 
tfnll Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafrn 
Ivetrtes bei jų Istoriją Ir eigą. įdomi skaityti ir nedainuojan 
Meras, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauna/ 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Et* 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr 
parduodam* Hk uš O. ■ y » , r

1 LIETUVIiKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJhmdb 
jSomlal prirašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* I 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui Leidinys Oluatruota* nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
▼itovardžlu pavadinlma'Vr jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprflsfų tamėiapla. Kaina K

> KJ LAUHtS LBM1, rašytojos Petronėlės Orintaftėi at*
mtnSnal Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pb 
magiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tfk |I. _ • •**;

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprs*

SIUNTINIAI Į LIETUVA •
Cosmos Parcels Express Corp.

’ ~ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2^01 W. 69th St., Chiwigo, I1L 60629 * TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, I1L

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

Atdara šiokiadieniais nuo

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

50 metą studijavęs,, kaip
I . .- h

ATEINA LIETUVA,Ml

Bet knr, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Ketuviij kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums tojiau studijuoti.

Paltai ra

8 — Naujienos, Chicago, 8, DL Tuasiay, Autušt 23, 1983
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Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 

JONAS kDOMAVIČIUS, M. D.

PRADĖKIME PADĖTI SAVAI 
ŠIRDŽIAI GYVUOTI
Kdl dar laikas, nebūkime paiki: pradėkime 
užbėgti už akių širdies atakai!

(Mediciniškas raginimas)
vis paima pavalgęs per dieną po 
VIENĄ ASPIRINO tabletę. Te
gul jis ją ima per visą savo gy
venimą. Ji tokia, pagal naujau
sius Anglijoje atliktus tyrimus 
(tokie Amerikoje dar tęsiami) 
net 51 '/c apsaugo žmogų nuo 
širdies atakos. Nesigilinkime, ko
dėl taip yra galinga prieš širdies 
giltinę ta aspirino tabletė, tik 
pildykime medicinos patarimą 
visu

■ ^ra dešrelių be cholesterolio 
(special ‘hot dogs), jos skanios, 
kaip ir širdžiai kenksmingos 
cholesterolio pilnosios (sakysim, 
frankfurter). Yra ledų (vanilla 
ice cream), pagamintų iš nu
griebto pieno (skim milk) ir 
augalinio aliejaus (vegetable 
oil). Jie tokie skanūs, kaip ir 
širdžiai nenaudingi, paprasti le
dai. Vyšnių pyragas ir vištienos 
šaltiena -lygiai skanūs valgiai, 
kaip ir širdžiai pavojingieji gy
vuliniais riebalais ir cholestero
liu perpildytieji mėses valgiai.

Lietuvio skoniui geriausias 
kugelis gali būti keptas su auga
liniais aliejais ir kiaušinio bal- 
tvmais. Kalakutiena be odos ir 
be druskos geriausias baltymų 
šaltinis. Kalakutienos sriuba, 
nugriebus taukus, yra sveikas 
kiekvienam mūsiškiui valgis.

Vaisių sultys ir vaisiai su 
daržovėmis, vis tai ginklai prieš 
širdies ataką. D Kur dar dabar 
valgytinas rūgusis pienas (gar
džiausią jį gamina Kazys Lietu
vininkas) su skaniausią stambių 
grūdų juoda duona (plyta — 
skaniausią ją tokią kepa Bruno 
Bakery)— vis lai valgykim kiex- 
yieno lietuvio valgiai, norint 
saugotis nuo širdies atakos, 
siroko (paralyžiaus) ir nepavil- 
kimo kojų dėl sklerozės.

Tie ir dar kitokie valgiai be 
gyvulinių riebalų ir be choleste
rolio pagamintieji yra stipriau
sia amunicija visiems lietuviams 
ir visiems amerikiečiams, norint 
išvengti širdies atakos. Iš vais
tų, tegul dabar kiekvienas lietu-

davi-

100%.

Lietuvi, neprarask 
savos galvos

Yra tikrų mediciniškų
nių, kad maistas, mąžai -turįs 
gyvulinių (paprastoje* tempera- Į 
lūroje KIETŲ) riebalų ir ne-Į 
daug turįs cholesterolio gali su- Į 
mažinti kraujuje cholesterolio' 
padidėjusį kiekį.

Bet čia piestu ima stoti par
davėjai ir gamintojai maisto, tu
rinčio daug cholesterolio ir gy

toja naudingų sveikatai dalykų. įpročius sveikesniais. O medici- 
Jie neklauso gydytojo patarimų, na griežtai reikalauja gyvenant 
nes pildo apgaudinėtojo įperša- normalųgyvenimą ivmoil N ri
mus, sveikatai nenaudingus nu- ^VriUvti^ vaigio įpročius Svril- 

KribNlAiS. Bu linai reikia kiek
vienam musiŠKiui sumažinti sa
vo mityboje neoius ir choleste
rol i u perkrautus valgius. Turi
me aauar, o ne tada, kai ataka 
■aplankys musų sndis, apsieiti be 
gyvulinių rieoaių ir be cnoieste- 

; roiiu gausaus maisto (dešrų, 
dešrelių - riebių; ne trynių, grie
tinės, sviesto ir nebaus pieno; 
be pauksnenos odos, lašinių, 
taukų, žąsienos, antienos, kiau
lienos. . ’ 
lunrne savo burnon dėa ne per 
vieną dieną, ar savaitę, bet per 
visą savo gyvenimą, ir toKj 
sveiką maistą turime pradėti

i valgyti dar Šiandien, ne rytoj.

Pradėkime dirbti savo 
j širdies gerovei

rodymus.
Iš knygynų galima prašalinti 

daugelį nenaudingų žmogaus 
sveikatai knygų, tvirtinančių, 
kad cholesterolis, jo perviršis 
nekenkia širdžiai. Taip pelnosi 
visokie gyvulinių riebalų pirk
liai.

li jau nuo pakvaišusių tingi
nių, save religininkais pasivadi
nusių, visi lietuviai tūrėtų suk
tis į kitą pusę. Jie lengvatikiams- 
perša visokiausias religines ne
teisybes. Taip esti suvedžiojami

vulmių riebalų, žmonės, įpratę' geriausi mūsiškiai, vis per savo 
į tokį maistą, nenori pildyti JjieE!«įėngvatikiškumą jų sveikata nu-l 
dicinos patarimų. Pelnagaudžiaį' kenčia. Jau šimtą kartlį geriau ; 
gerai ,žinų,.Jjad Į būti išmintingu netikinčiu, ne-į
inimoje besiiĖndąp&iųjų; ./AŠ-1 gu lengvatikiu dievobaiminguo-j 
TUONT yra durneliai. Jų dole-^ ju. Išmintingas netikintis pa j ė-Į 
-rial nedvokia, todėl pelnagau-- gįa savo gyvenimu pajėgiau; . •
džiai ir visokie kitokie apgavi-1 Jvėrėj a garbinti už lengvapėdis-1 . ‘ OKS ln‘nxai ^sla yrimus, 
kai čia turi aukso dienas. Jie ką dievobaimingąjį. Pastarasis. 
perša žmonėms —didžiuma jųi atmeta visus mediciniškus pala-, 
lengvatikiai (durneliai) — šir-- rimus, vis prisilaikydamas reli- 
džiai ir bendrai sveikatai kenks-' ginio apgaviko nurodymų, rei-i 
mingus įvairiausius dalykus. į kąlaujančių per apgaviko tiltelį 

Iš vaistinių galima išmesi i žengti dangun. |
• 9D% visokių dabar ten esamų Visokie pelnagaudžiaį taip su- 
niekų, ir žmogaus sveikata tik maišo eilinio žmogaus nusiteiki- 
pagerės. Žmonės perkasi be reęįrhus ,kad pastarajam darosi ne- 
cepto. visokius niekus ir neva KEISTI nesveikus valgio

I
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let f- paroje, cinko kapsules, Nia-1 gotų žmogų nuo sklerozes. To
dėl būtinai visi griebkimės už 
tikresnio dalyko: už savo ^yve- 
ųirno vagos pakeitimo, už apsi- 
ėjimo be kenksmingų mūsų kū
nui (ypač širdžiai ir smegenims) 
valgių. Geriau prieš pirmą ’ata
ką taip elkimės, nes po pirmos 
tikriausiai keisime nesveikus 
valgio įpročius sveikesniais, 
idant išvengtume antros atakos. 
Tada ir mus gydąs gydytojas 
panašiai tvarkytis patars.

Išvada. Daug geriau elgsimės 
išvengdami pirmos širdies ata
kos bei paralyžiaus, pradėdami 
visokeriopai, virš minėtai, kovo
ti su skleroze. Pirmiausia, tvar- 
kydamiesi su nesveika mityba. 
Gana mums būti apleistiems sa
vo apsileidime, savam likimui. 
Mdijonai žmonių gali būti išgel
bėti, tik jie turi pasiduoti gel
bėjimui.

Neapsileiskime įr nebūkime 
lėti tvarkymuisi: sukruskune 
tvarkytis su visais nesveiku
mais, supančiais mus. Kiekvie
nas skirkime vidutiniškumą nuo 
gausumo. Normalus, lietuviš
kas, per barzdą taukais nevar- 
vantis maistas yra tvarkoje. Tik 
visi bėkime nuo persirūkymo, 
persigėrimo, persivalgymo, užsi
sėdėjimo, persipiepėjimo, drus
ka persisūd-ymo... Nieko nevei
kiant ,vien sėdint ir plepant, yra 
gausumas biogio. Poilsis yra pa
laima kūnui.

'l odei dabar visi prisilaikyki
me sekančios nesugriaunamos 
tiesos: taip susitvarkykime su 
savais nusiteikimais, 'kad mes 
čia viso ko pįtnime gyvenime 
pajėgtume' "laikytis vidutinišku
mo ir tuomi geriausiai apsaugo
tume savas širdį&ęir. Chegems, 
o taip pat ir kitas kūno t&lis nuo 
peranKstyYo sunaikinimo. Sėk
mės! •>*

Pasiskaityti. Dr. J. Stamlėr: 
Your Heart Has Nine Lives. The 
Benjamin Co., Inc.

emo KomDinuotą dozę ir Hyder- 
giną. Tąi mažiausi reikalavimą! 
kuo diliausiam gėriui: atidėji
mui tolimesniam laikui paraly
žiaus.

Ar negeriau pasielgs kiekvie
nas mūsiškis, dar šiandien pa-

I nąšiai pradėjęs užbėgti paraly- 
į žiųi už akių?! Bet kur tau! 

Lengvatikis-apsileidėlis mūsiš-
1 kis ras visokio pasiteisinimo sa- 
! vam nesveikam elgesiui.

Vienas lauks minėtų tyrinę to
jų, kol jie pasakys, ar tikrai rei
kia man atsisakyti Naujienose 

i —Apie Namus skyriuje— per
šamų vaigių su smetonele, svies
tu, cukrumi, taukais, druska...

I Tokie pamiršta, kad kiekvienas 
medicinos tyrinėtojų patarimas 
esti kritikuojamas, atmetamas, 
užmirštamas tų žmonių, kurie 
nenori keisti savo nesveikų įpro
čių sveikesniais. O gyvenimo 
liesa yra šitokia: nepakeitus ne
sveikos gyvenimo vagos sveikes
ne, nė nelauk sveikesni© gyve
nimo.

Žmonės greičiau metasi prie 
vaistų, negu keičia savo nesvei
kus valgio įpročius sveikesniais. 
Kol dar nebuvo mokslininkų nu
statyta, kad pakeltas kraujospū
dis kenkia širdžiai, smegenims 
ir inkstams, bet buvo pasiūlyta

didelį kiekį 40%. Toks pagerins 
savo elektrokardiogramos davi
mus ir sumažins Kiek pakilusį 
Kratų ospudį.

lokio geno — sveikatos pa
gerinimo žmogus atsiekia ne pa- Į 
siaukodanias, kentėdamas, bet1 
truputį pakeitęs savo mitybą ir 
^mutiniai p a s i vaikščiodamas, 
pasidarbuodamas, pasimaKštm-į 
damas. įpratęs tokion eigsenon, j va^sta\ kraujospūdžio tvarky-
smogus po kerių metų jaučia, 
xad jo gyvenimas yra pilnas 
džiaugsmo, patogus ir sveikam] 
protui atsakantis. Aišku, kad; 
lengvatikiams - durneliams toks j

.). ir tokį sveiką maistą Į gėris neatsiekiamas, nes jie, to
kiais būdami, verčiau laikosi vi
sokių pr/ecarų, o ne gyvenimiš
kos tiesos. Jie visų pirma turį 
stengtis tapti normaliais žmo
nėmis savais nusiteikimais, tik 
tada tokie gali tikėtis geresnių, Į 
sveikesnių dienų, kokias apturi] 
išmintingasis. .

Kuo anksčiau savo gyvenime] 
žmogus pradės eigtis žmoniš
kiau, tuo jis stipriau pajėgs, ap
saugoti savo širdį nuo atakos.

Kodėl žmogus atideda 
tolimesniam. laikui 

pasveikimą?

Kol nelyja, apsileidėlis 
kiauro stogo netaiso. O kai lyja, 
jis jo taisyti nepajėgia. Taip ar 
panašiai elgiasi lengvatikis mū
siškis. Sakysim, toks ima skųs- ] 
tis, kad jam aptirpsta keli ran-; 
kos pirštai ir lyg veidas, lūpos' 
persikreipia į vieną pusę. Po > 
kelių minučių tokie negerumai Į 
praeina'. Tai pirmieji ženklai be- Į 
spartinančio paralyžiaus (stro-j 
l.j). Smegenų arterijų spazmai] 
sukelia minėtus negerumus. Lai- j 
mingas, kuris griebsis visų prie-1 
monių kovai su skleroze, nors 
ir gerokai pavėluotai. Tokiam 
prisieis normuoti kraujuje rie- 
eumas, 
Tokiam reikės tvarkvtis su nu-- I
tukimu, su pakeltu kraujospu- • 
džiu ir užsisėdėjimu. Toks 
kės imti po vieną aspirino

žmogaus vaigio širdžiai įtaką jie 
nori tikrai nustatyti. Tegul jie 
tina, o mes visi lietuviai prade
kime dabar veikti savo Širdies 
geroves padidinimui.

Žinoma, tūlas gali nieko gero 
širdžiai netalkinti ir laukti ga
lutinio minėtų tyrinėtojų pata
rimo. Daug geriau pasielgs tas 
mūsiškis, kuris jau šiandien 
pradės tvarkytis su savon šir
din ankstyvos atakos prišaukė- 
jais. Yra tikras dalykas, kad 
žmogus gali patenkintas būti, 
normaliai gyventi ir pakankamai 
gyvenimu džiaugtis, kartu atsi
sakydamas su širdies atakos pri- 
šaukėjais bendrauti. Štai kaip 
reikia su. tais širdies nenaudė
liais tvarkytis,- kartu laimingai 
gyvenant.

1. Neklausydamas visokių ap
gavikų, žmogus, planingai elg
damasis, gali sumažinti savo 
perdidelj kūno svorį DVIEM 
svarais per savaitę. Nejausda
mas alkio, toks žmogus numes 
kūno svorį perviršį ii- sumažins j 
savo kraujuje cholesterolio per-j

m ui, žmonės mielai naudojo 
vaistus.

Bet pakeitimui savo valgio 
įpročių, jie nesiima taip lengvai. 
Jie visokiais būdais atsikalba, 
kol dasivaro su nesveikata prie 
artėjančio galo.įTokios elgsenos 
tegul 'išvengia kiekvienas lie
tuvis. ■

Dar vieno negerumo turime 
atsikratyti: n epą veskime viso 
darbo sveikatą, taisant yien tab- 

j letei. Netikėkime, kad visada 
j yra paprastas būdas, vaistas vi- 
Į soms negalėms tvarkyti. Nėra 

tokio vaisto, kuris vienas apsau-

i 
i

tsavo •

saldumas, rūgštumas.

pra- 
tab-

JONAS VARIAKOJIS

TAVYJE RANDU ĮKVĖPIMO

Kaip saulė iš žemės gelmių
Pažadina šaknis ir diegus duoti vaisių, 
Taip aš sau ištvermę iš tavo išteklių semiu, 
O tėviške, kurios per amžius neapleisiu!

Vorai ir skorpionai nuo seniai
Nuodingai gelia tavo kūną, geria kraują 
Ir pilkvarnių plėšrių būriai 
Tavo žemelėj lizdus krauja.

Prie pilko kelio stovi sentėvių namai, 
Statyti su daina pilkų sermėgių.
Juose krūtinę kalavijais ardė motinų verksmai, 
Kai j Sibirą tavuosius sūnus trėmė.

Kiti su gęstančios gyvybės šakele, 
Dėl tavo laisvės vilko pančius. 
Kiti, palikę, grūmės su engėjais 
Neleisdami žudyt, pastogių griauti.

Kaip saulė marių pakrašty ' •' 
Pažadina skraidyt bitelę ir žuvėdras. 
Taip aš būdamas prie tavo vieškelių arti. 
Geidžiu, l<ad tau ‘sugrįžtų rytas giedras.

EV. REFORMATŲ SINODAS
(Tęsinys)-

Sekė kun. Eugeni aus Gerulio 
metinė veiklos apžvalga. Kųn. 
Gerulis, prieš kelis metus Įšven
tintas ev. reformatų kunigu, yra 
gana veiklus lietuvių visuome
niniame ir religiniame darbe ir 
entuziastingai atlieka savo pa- 
eigas kunigaudamas keliose pa
rapijose, kalbėdamas invokaci- 
jose, vadovaudamas lietuvių 
Tautinių Kapinių valdyboje, 
skautų tunte ir kitur.

“Mūsų Sparnų ’ žurnalo va
dovybės pranešimą padarė šio 
žurnalo vyriausias redaįrtorius 
krt. Petras Bružas. “Mūsų Spar
nai” jau eilė metų išeina regu
liariai du sykius per metus. Šia
me žurnale, plačiai iliustruota
me nuotraukomis, randame daug 
įdomių straipsnių ne vien reli
ginėmis. bet ir kultūrinėmis bei 
visuomeninėmis temomis. Krt. 
Bružas dėkojo redakcijos kolek
tyvui — krt. A. Ramonui, J. Pal
šiui ir J. Variakojui už talką, 
nors yra visiems žinoma, kad

i

krt. Bružas asmeniškai atlieka 
didžiausią žurnalistinį ir tech
nišką darbą, kurio dėka “Mūsų 
Sparnai” klesti ir yra plačiai 
skaitomi.

Lietuvių Evangelikų Tarybos 
pranešimą padarė kun. P. Dilys, 
paminėdamas, kad Tarybos di
džiausias rūpestis yra užbaigti 
jau senokai užsibrėžtą tikslą — 
Biblijos vertimą į lietuvių kal
bą.

Moterų Draugijos pranešimą 
padarė krt. Halina Dilienė, kuk
liai paminėdama draugijos veik
lą. Ši draugija, kuriai vadovau
ja krt. K. Neimanienė, rūpinasi 
vaišėmis Kolegijos ir parapijos 
parengimuose, ruošia metinį pik
niką, rūpinasi bažnyčios ir po
sėdžių salės papuošimu, priside
da prie paruošimo Šalpos Fon
do siuntinių į Lietuvą ir atlieka 
daugelį kitų darbų, šiame dar
be išskirtinai darbuojasi krt. K. 
Neimanienė, krt. R. Neimanai- 
tė. krt. E. Bružienė, krt. H. Di
lienė, krt. E. Brocks, krt. A. Da_

(Nukelta į šeštą puslapį>
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Baisioji Katyno žudynių sukaktis
Mes pamažu jau pradedame užmiršti tuos baisius 

laikus, kai pirmosios bolševikų okupacijos metu Lietu
voje siautėjo Maskvos budeliai-enkavedistai, ir kai greitu 
laiku kalėjimai buvo prigrūsti mūsų patriotais ir tūks
tančiai buvo išvežti į Sibiro gulagus ir ten nukankinti. 
O karui prasidėjus, kiek buvo įvykdyta masinių žudynių 
Pagaliau, kas iš mūsų neprisimena to žiauraus'prie Čer
venės - kalinių išžudymo ? Bet,. deja, tų mūsų kankinių 
vardai ir tų kruvinų kančių, vietovės pamažu .pradeda 
išblukti iš atminties.. Net ir laisvame pasaulyje gyveną 
lietuviai savo suvažiavimuose nesiteikia paskirti valan
dėlės laiko tų kankinių paminėjimui, ar suruošti už tuos 
kankinius pamaldas. Tuo tarpu spaudoje labai dažnai 
prisimenami nacių kacetai bei juose Įvykdytos masinės 
žudynės.

Šiais metais Europos spaudoje, kad ir kukliai, buvo 
prisiminta prieš 40 metų žudynių baisioji sukaktis, bū
tent: Katyno miške belaisvių lenkų karininkų išžudymas. 
Tiesa, apie tas žudynes šiandien Lenkijoje mažai rašoma, 
mažai viešai kalbama, bet tai suprantama, nes dabartinės 
Lenkijos valdžios egzistencija priklauso grynai nuo 
Maskvos malonės. Tačiau lenkų tauta tas žudynes gyvai 
prisimena. Ir jų niekad neužmiršs.

Ką mes, lietuviai, turime bendro su Katyne žudynė
mis? Bendra turime, nes mūsų tautos pavergėjo budeliai, 
kurie žudė lenkų karininkus, žudė ir mūsų patriotus ir 
slaptai laidojo miško tankynėse. Katyne žudynės taip pat 
primena tuos tūkstančius mūsų partizanų, kuriuos Mask
vos enkavedistai nužudė, kurių kūnus žįąuriąi išniekino. 
Todėl manau, kad mūsų skaitytojams bus naudinga pri
siminti aną kruviną kriminalą, įvykdytą Katyno miške, 
kuris ir mums primins Įvykdytas* žudynes Lietuvoje.

Prieš 40 metų visą pasaulį sukrėtė baisi žinia, kai 
buvo atrasti Katyno miške Sovietų išžudyti lenkų kari
ninkai.

Miško darbininkas Kiselevas, Katyno pamiškės gy

ventoj ąs, gyvenęs savo skurdžioje trobelėje, 1943 mętąis 
balandžio mėn. pradžioje pranešė vokiečių karinės val
džios tarnautojams, kad jis prieš trejus metus, gyvenda
mas tik keletą šimtų žingsnių nuo Katyno miško, per 
daugelį naktų girdėjęs nuolatinius šaudymo garsus. Pra
džioje vokiečiai nekreipė didelio dėmesio į tokį Kiselevo 
pranešimą, kas ten vyko prieš trejus metus, bet kai tokios 
žinios ėmė plaukti iš apylinkėje gyvenančių ūkininkų, ir 
kai jos sutapo su Kiselevo pranešimu, buvo susidomėta. 
Pradėta aiškinti, kodėl šūvių garsai buvo girdimi per 
daugelį naktų visoje toje apylinkėje.

1943 metais balandžio mėn. 13 dieną visas pasaulis 
buvo sukrėstas baisios žinios, kai Berlyno radijo stotis 
paskelbė: “Iš Smolensko gauta žinia, kad vietiniai gyven
tojai, vokiečių karinei tarnybai parodė vietą, kur bolše
vikai slaptai įvykdė lenkų karininkų masines egzekuci
jas. Vokiečiai, patikrinę Sovietų, vasaros rezidencijos 
Kosyie Gory vietovę, atrado labai pasibaisėtiną Rusijos 
bolševikų įvykdytą kriminalą. Ten buvo atrasta didžiulė 
28 metrų ilgio ir 16 metrų pločio duobė. Joje buvo su
versta dvylika sluoksnių nužudytų lenkų karininkų la
vonų. Jų skaičius siekė iki 3,000. Jie buvo pilnoje kariš
koje uniformoje. Jų daugelio buvo surištos rankos. Jie 
visi buvo nušauti į pakaušį pistoleto šūviu. Beveik pilnu 
tikrumu nustatyta, kad jų tarpe buvo nužudytas ir gene
rolas Smorowinski, iš Liublino. Šie nužudytieji karinin
kai prieš tai buvo internuoti Koselsko, prie Orelo, sto
vykloje. Iš čia 1940 m. vasario ir kovo mėnesiais buvc 
sunkvežimiais nuvežti į Smolenską, o iš čia į rezidenciją 
Kosyje Gory, kur buvo ir nužudyti”.

Ilgai netrukus, jau 1943 metais balandžio mėn. 30 d., 
buvo paskelbtas tarptautinės gydytojų komisijos proto
kolas. Komisijon buvo sukviesti trylikos kraštų atstovai. 
Jie visi atvyko į Katyną. Tarp komisijos narių buvo iš 
Šveicarijos, Ženevos miesto profesorius de Naville, iš 
Olandijos Grohningeno universiteto df. Burlet, iš Suo
mijos '-gydytojas" dr. Saxon. Jie, patikrinę nužudytųjų 
mirties priežastį,, tvirtai įsitikinę nustatė, kad toje atf 
rastoje masinėje duobėje karių lavonai buvo nušauti iš 
artimos distancijos šūviu į galvą. Jie patvirtino, kad 
daugelio lavonų prieš nužudant buvo surištos rankos.

Toji masinė duobė su nužudytais karininkais buvo 
miško tankynėje. Ji buvo gerai užmaskuota, apsodinta 
jaunomis pušaitėmis, pasodintos kaip tik prieš trejus 
metus. Prie lavonų rasti dokumentai, dienoraščiai, laiš
kai, laikraščiai buvo iš 1939 metų rudens ir iki 1940 metų 
balandžio mėnesio laikotarpio.

Katyno miške iš viso buvo atkasti 4,183 lavonai. 
Iš jų buvo atpažinti tik 2,730. Neliko jokios abejonės, 
kad tie lavonai yra lenkų karininkų, kurie buvo patekę 
rusų bolševikų nelaisvėn, kai Stalino su Hitleriu susita
rimu 1939 m. rugsėjo mėn. 17 dieną Maskva pradėjo karą 
prieš Lenkiją.

Jau 1939 metais Sovietų nelaisvėn pateko 250,000 len
kė karių. Apytikriai skaičiuojant, jų tarpe ir 15,000 kari
ninkų, kurių daugiausia buvo apgyvendinta šiose karo 
belaisvių stovyklose: apie 4,500 Kozielske prie Oriolo ir 
3,920 Starobielske, Ukrainoje. Didžiausias lenkų belaisvių 
karininkų lageris buvo Ostašakove, maždaug tame pu- 
siaukelio ruože tarp Maskvos ir Leningrado. Toje sto
vykloje buvo sugrūsta virš 6.500 karininkų.

1949 metų pavasariui praėjus, belaisvių lenkų kari
ninkų pėdsakai dingo iš minėtų lagerių. Tik vėįiaų, iš - 
Grasovieco lagerio 448 karininkai įsijungė į lenkų armiją, 
kuri buvo organizuojama sovietinėje teritorijoje, prasi
dėjus vokiecių-sovietų karui.

Nužudytieji lenkai Katyno miške

J. KARIBUTAS

Kova su okupantu del savo pinigų
» 9 - > * L JI - ? -- - J T t v

žvilgsniu j pasą. Retenybė, jei 
kur tau pravers lagaminą. O 

j kaip Maskvoj ?
1933 m. gegužės 12 d. Gražus 

pavasario laikas. Lagaminai su
pakuoti. Kelionėn išsirengti, ži
nant kas tave pasitiks, kai jau 
būsi tikslą pasiekęs, kainuoja 
.nervų, nepasveriamo rūpesčio ir 
nemigos. f . v

Lėktuvas TWA' buvo pilnas 
keleivių. Laimingai sukrovęs la
gaminus, susiradau vietą, kuri 
buvo jau rezervuota. Kaip pa- 

: prastai, keleivių klegesys, pažin-, 
tys ir valgiai bei gėrimai, o dar 
vėliau ir filmas, kad nenuobo
džiautum, kelionę iki New Yor- 

ko gerokai sutrumpino.

Ką aš dabar rašysiu, tai ne 
koks romanas, bet tikri išgyve
nimai. Jie kilo vien tik dėl Mask
vos muitinės tarnautojų biuro
kratizmo, noro pasirodyti, kad 
jis daug gali.'

Turistas, kas tas. turistas? Jų 
nuomone, kiekvienas, jei jau ne 
šnipas, tai būtinai koks nors spe
kuliantas, ir būtinai blogiausius 
tikslūs turintis pddaras, kiirj rei
kia iš apačios iki pačio viršaus 
iškrėsti, ' išklausinėti ir paleisti 
tik tada, kai jau pakankamai 
yra išprakaitavęs. ;

Kaip kitur? Visas pasaulis, 
kur inan teko bekeliauti, turis
tus pasitinka kaip svečius, su 
miela šypsena ir daugiausia tik

Tak kyla klausimas, kur dingo kiti, būtent: 14,000 
lenkų karininkų? Šį klausimą daugiausia kėlė Londone 
esanti egzilinė Lenkijos vyriausybė. 1941 metų gruo
džio mėn. 3 dieną generolas Vladislavas Sikorskis, Len
kijos ministeris" pirmininkas, nuvykęs Maskvon, iškėlė 
Stalinui problemą dėl Sovietų Sąjungoje dingusių lenkų 
karininkų. Gi Stalinas jį užtikrino, kad visi lenkų belais
viai yra laisvi, ir dar pridūrė, kad, galimas daiktas, dar 
ne visi paleisti, bet jie bus greit paleisti, kai tik bus 
sužinota jų buvimo vietos. Jis dar pridėjo, jog kai ku
rie jų iš Sovietų Sąjungos pabėgo. Ir padarė užuominą, 
kad daugelis lenkų karininkų pabėgo į Mandžiūriją. Bet 
kai ’generolas Sikorskis pareikalavo įrodymų, jam buvo 
paaiškinta, kad, labai gaila, tokių įrodymų duoti nega
lima, nes yra dingę belaisvių karininkų sąrašai. Taigi, 
beveik 15,000 lenkų belaisvių karininkų dingo be žinios. 
Iš jų 1943 metais'buvo atkasta Katyno miške, toje masi- 
nėję duobėje, 4,183 lavonai. Jie visi buvo nušauti šūviu 
į pakaušį.

A. Svilonis

Ten persėdimas į Paryžių, 
kur tranzitu skridimas į Mask
vą, o ten nei mūsų lagaminais, 
nei mumis niekas nesidomėjo. 
Žinoma, reikėjo išskridimui su
sitvarkyti bilietą ir rezervaciją, 
tai viskas.

Į Maskvą japonų lėktuvas. 
.Broleli, Jis veik tuščias. Aptar
navimas Euksušinis, švara, tar
nautojų nuotaika?tokia lanksti, 

.simpatija, kaaj.^aift lietuviai 
?.sa^ybavo, .“nors -prie žaizdos 
idėi?;.' ' N -

Kelioiiė, berods, kiek daugiau 
kaip trejetas valandų. Iš lėktu
vo išliįjonie; Jik trys turistai. 
Mūsų ne grupė, o laisvas susi
tarimas. Į aerodromą reikia lip-’ 

,ti laiptais žemyn ir tai gerokai 
lyg j trečią aukštą. PagaHau at
sirandame ten, kur turi ateiti 

, lagaminai. Žinom, jie sunkūs, 
bet išskrendant nereikėjo už 
svorį primokėti. Manau, kad 
kiekvienas turistas,.’ vykdamas 
lankyti savo krašto ir savųjų, ži
no, kiek giminių jį pasit.ks; ži
no, kad jiems visiems bent po 
daiktelį lauktuvių reiks duoti.

Taigi, tų daiktelių, oekem- 
. šant lagaminus, ir. atsiranda ne
mažai. Kur tu matęs, kad tas 
kraštas-. į’kurį tu vyksti, nusta
tytų, kiek' pas tave turi rastis 
kelnių, kiek švarkų, skarelių ar 
suknelių bei megztinukų?.... 
Tiems, kurie tokių išvykų netu
ri, o tik nugirsta iš pasakojimų, 
akys du kartus padidėja iš nuo
stabos, kad pasaulyje tokie nuo
statai gali būti. Kiti palaiko, kad 
tu puti “arabus“. Nepatikėję, 
jie nusijuokia. Deja, taip yra. 
Nors mes visi laukiame, kad 
greitai tai bus tik atsiminimas.

(Bus daugiau)

J. PUšėNAS

SUSITIKĮAĮAS. ^ONTĄNOJ
(Tęsi^)

Pagaliau, mama tąisosi, ji atsikelia, mėgina 
verpti. Petrui viskas nušyintį ašaros išgaruoja- 
Dabar reikia savo pažadus Dievui išpildyti, kal
bėti rožančius, maldas, skaityti litanijas, Dovydo 
psalmes. Pažadai ilgi, vieną dieną jų neatliksi. 
Alksnynai slepia Petrą ir seną, apiplyšusiais vir
šeliais maldaknygę, su senoviškafš, pusiau lenkiš
kais žodžiais ir tokia pat tašyba. Kiek tų paža
dėtų maldų atskaityta, Petras jau nebežino, bet 
gi Dievui reikia būtinai išpildyti taip, kaip pa
žadėta, nors ir patys pažadėti maldų skaičiai 
nebeaiškūs.

Jis žino, kad melstis reikia gerai, su karšta 
širdimi, kaip mama jam sakė, bet nelabai jam 
sekasi. Pradeda, kaip reikiant, persižegnoja ir 
skaito, skaito. O tos Dovydo psalniės tokios ilgos, 
nesuprantamos, ir minčių nesulaikysi, jos palieka 
Dovydo žodžius apie Jeruzalę, Sioną, ir skraido 
sau kaip paukšteliai, kaip dviratį medinį pasida
rius, ką Morta vakarienės išvirs, ar zacirkos, ar 
1 ulvienės, o gal bulvių pašutins. Paverčia į priekį 
l.iivq'"1 lapus, psalmių galas dąr toli, reikia skai
tyti. Negalima Dievo-apgaudinėti ir neversti ke
lis puslapius, tai būtų baisi nuodėmė. Bet taip jis 
iuk padarė tuomet kai dar mažas buvo, kai tik ką 
išmokęs buvo skabyti, ir kai tas dar labai sun

kiai jam sekėsi.
Mama nusivedė jį į bažnyčią. Drauge buvo ir 

Mor^," kuri skaityti mokė. Mama pašnibždomis 
bažnyčioje pasakė, kad kunigas išėjo mišioms ir 
kad reikia mišių maldas skaityti. Morta atskleidė 
•taązą maldaknygę, naujintelę, tik ką nupirktą 
Petrui už tai, kad jis gerai išmoko skaityti. Kny
gelės pakraščiai paauksuoti, puslapiai kvepia 
naujais spaudos dažais. Paveikslėliai rodo, ką ku
nigas daro mišių metu, o po paveikslėliais paaiš
kinta, ką tuo metu reikia mąstyti apie Kristaus 
kančią, ir čia pat parašyta malda, kurią reikia 
mąstant kalbėti. Ten Kristus krauju prakaituo
ja, ten jį plaka, pajuokia, nuo Aino prie Kaipo 
vedžioja, Pilotas jį teisia ir Lt. Tik mąstyk ir 
mąstyk, ir dar maldas skaityk ir dar prisitaikyk 
tuo laiku, kai kunigas prie altoriaus vienaip ar 
kitaip daro. Kaip gi čia suspėjus? Kunigas ka
žin kur toli, prie altoriaus, aplinkui tokie aukšti 
žmonės: ne tik kunigo, bet ir altoriaus nesimato. 
Pasigirsta tik kažin koks kunigo sumurmėjimas, 
vėl vargonai suūžia ir vargonininkas kažką su- 
gomuimoja. Ims dar ko gpro kunigas ir pabaigs 
mišias, o jis ir pasiliks su savo nauja maldaknyge 
mišių maldų nepabaigęs. Morta sakys, kad jis dar 
skaityti nemoka, atsilieka nuo kunigo. Bus latrai 
negražu, ir žmonės aphnkui pastebės, kad jis at
siliko. Negalima pasiduoti lenktynėse su kunigu, 
nors to kunigo ir nesimato už žmonių. Jis paskai- 

Ito maldos pradžią, o visą kitą verčia tolyn, vėl 

pažiūri, paskaito ir vėl verčia. Netrukus prieina 
mišių maldų pabaigą ir nudžiunga, kai lenktynes 
laimėjo, dar kunigas kažką murma prie altoriaus, 
jis turbūt mišių dar nebaigė. Morta pastebi, kad 
jis jau užvertė knygą.

— Ar tu jau pabaigei? — klausia ji tyliai.
— Jau.
— Tai kam knygą užvertei? Mišios dar ne

pasibaigė. Skaityk šitą litaniją.
Mažasis vėl skaito, kad ir praleisdamas: juk 

reikia perskaityti litaniją, kol mišios pasibaigs.
Pąbar jis jau nemažas, jis taip nepadarys. 

Dievo neapgausi, maldas reikia gerai skaityti, 
bet nuolat juk nesimelsi, reikia palakstyti po alks
nynus, kartais lietus lyja. Tenka maldas atidėti, 
paskui užmiršta, taip ir atsilieka pažadėtos mal
dos. O čia žiūrėk, jau nauja mamos liga, vėl ji 
arti prie mirties, vėl nauja baimė, Dievo malda
vimai ir nauji, dideliais skaičiais,, neįvykdomi 
pažadai. Bet ką gi jis turėtų daryti? Mama yra 
neįvertinamai brangi. Jis privalo melstis, kad ji 
gyventų. Mama juk sakė, visko galima iš Dievo 
išprašyti. Taip buvo parašyta “Rakte”, apiplyšu
sioje knygoje, kurią tėvas buvo kažkada skaitęs. 
Melskitės ir gausite. Dievas visko išklauso, tik 
reikia melstis, daug melstis.

Petras paskaito knygas daug geriau, negu 
bet kuris kitas apylinkės vaikas. Visi kaimynai 
tai žino ir leidžia savo vaikus pas Giedrą, kad 

I Petras skaityti pamokytų. Nesvarbu, kad vieni 

tokio pat amžiaus kaip Petras, o kiti vyresni. 
Vaikai sėdi nuo ryto iki vakaro ir sako raidę po 
raidės, kol sudeda skiemenį, o po to atspėja ir 
visą žodį. Kiekvieną raidę rodo, su plunksnos ko
teliu. Petras žiūri ir, jei kam nesiseka sumesti 
skiemens arba žodžio, tuojau padeda. Visi moki
niai tokie kietagalviai, kad Petras per dienų die
nas jokios jų pažangos nepastebi. Jam keista, 
kad jie niekaip negali matyti žodžio iš karto, o 
turi vis kartoti raidę po raidės. Rodos, taip leng
va matyti, tokie paprasti žodžiai, o jie zyzia raidę 
po raidės, kaip kokie uodai vasarą, ir pagaliau 
gauna žodį visai kitokį, negu parašytą. Tas jų 
zyzimas toks įkyrus, kad Petrui norėtųsi bėgti, 
juos visus palikus, bet jis turi būti, klausytis ir 
kantriai juos mokyti. Jaunasis mokytojas Petrąs 
laukia vakaro daug labiau negu jo mokiniai ir 
nudžiunga, kai vakare jie išsiskirsto.

Petras niekuomet nesimokė mokykloje, net 
nematė, kaip mokykla iš vidaus atrodo. Jam būtų 
labai įdomu sužinoti, ko ten moko ir kaip. Jis jau 
skaito labai greitai, ką tik nori parašo, perskaitė 
“Raktą į Dangų” su apiplyšusiais lapais, mel
džiasi iš maldaknygės, gieda iš kantičkos. taigi 
visko jis jau išmokęs ir daugiau mokytis ne
bėra ko. Taip sako ir mama : < N, .

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 moderniofi poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
yiršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresui
NaHj’ieaoB, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060K

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weetchecter Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1938 S. Manhoim Rd, We*tch«lt»r, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

TeL: 562-2727 arba 562-272§

TEL 233-4553 
Service 855-4504, P*S* 0M5S

Chicagos Lietuviy 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 ąp- ■ 
tarti. Bus ir veisės. ' {

Eugeniją Strungys

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Straat

VĖL PRASIVERŽĖ KILAUEA 
UGNIKALNIS

OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lease*”,

Dr, LEONAS SEIB UTIS 
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST S3rd STREET 

Vaiaadot: aatnd. 1—4 popiet.

HONOLULU, Havajų salos. — į 
Ketvirtadienį ir vėl prasiveržė 
Kilauea ugnikalnis. Lava prasi
veržė iš vieno viršūnės šono ir Į 
.pradėjo slinkti žemyn. i

Nuo šių metų sausio 5 dienos 
Kilauea ugnikalnis jau prasiver
žė septynis kartus. Kiekvieną 
kartą prasiveržia vis mažiau la
vos, ji iškyla mažiau ir ne tokia 
karšta, nors dūmai ir pelenai la
bai aukštai pakyla.

Lava nesudaro pavojaus ugni
kalnio pakraščių gyventojams. 
Nemanoma, kad ji pasieks 'kal
no žemumoj gyvenančių žmo
nių. Ji sustos žymiai anksčiau.

ŽURNALISTAS ANATOLIJUS ČEPULIS

Anatolijus Čepulis

QHa* teiefwus: 774-2830, 
ža&deacilae 444-5545

-------------------- i Prieš porą dienų Naujienose
I buvo paskelbtas žurnalisto Juo- 

t Be tinklo nesugausi, be gink | zq Kapačillsk0) Lietuyių Žurna
lo nenušausi.

KNOW YOUR HEART
t Prostatos, inkstų ir šiapiiiM 

takų chirurgija
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33/If
Tele (8132 321-420$

PERK. KAUSTYMAI

MOVING
Laktunil — Pilna

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charts 

ir VISA korteles.
R. SERKNAS. T»L 925-W6S

Apdraustai parkraystyiBac
Ii ivairiy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 37S-1M2 arte 

h ———i-

MOUtf HEART. FUND

HEART Bl

lįstų Sąjungos Chicagos sky-1 
riaus valdybos nario, žurnalisto 1 
Anatolijaus Čepulio atsisveikini-Į 
mas.

Naujienose buvo pasakyta, 
kad atsisveikinimas įvyko rug-. 
piūčio 5 dieną. Jis įvyko ne 5, j 
bet rugpiūčio 4 dienos vakare, i 

i J. Kapačinskas atsiuntė Naujie- 
; noms korektūros pataisymą. At- 
į sisveikinimas įvyko Petkaus šer

meninėje, rytinėje salėje, ket
virtadienio, rugpiūčio 4 d., va
kare, tuojau po 7-tos valandos.

Atsisveikinimą pravedė Žur
nalistų Sąjungos Chicagos sky
riaus valdybos narys J. Kapa
činskas. Pačioje pradžioje žurna
listas Kapačinskas pabrėžė, kad 
jis yra Žurnalistų Sąjungos Chi
cagos skyriaus pirmininkės Zu- 
zano Juškevičienės įgaliotas at
sisveikinti Chicagos skyriaus

vardu. Jeigu pirmininkė būtų 
buvusi Chicagoje, tai ji pati bū
tų atvykusi ir tarusi žodį, nes A. 
Čepulis buvo ne tik Clūcagos 
skyriaus narys, bet buvo ir val
dybos narys. Jis buvo Revizijos 
komisijos pirmininkas. Kasmet 
jis paruošdavo skyriaus 'atskai
tomybės Revizijos komisijos 
pranešimą. . Kelių metų Revizi
jos komisijos narių pasirašyti 
pranešimai- būdavo paskelbti 
Naujienose.

Žurnalistas Juozas Kapačins
kas savo ątsisveikinimo žodį 
skaitė. Prie rašto jis buvo pada
ręs pastabą, tai-tas pastabas jis 
pasakė žodžiu. Jo kalba buvo 
papildyta' ir paskelbta Naujie
nose.

Baigęs savo žodį, Kapačinskas, 
garbingai nulenkęs gaivą velio
niui, paprašė Naujienų redakto- 
ri ų atsisveikinti, žumalis tą.

Gudelio pasakytos mintys
— Liūdnas žurnalisto Anato-i 

lijaus Čepulio atsisveikinimas. 
Karštas vakaras' tvankus oras ir 
nepranešta velionio draugams 
bei bičiuliams. Daugelis nežino
jo ir nežino, kada Čepulis bus 
laidojamas.

Daugelis net nežino, kad Če
pulis buvo žurnalistas. Kas pa
žino Čepulį paskutiniais 10-15 
metų, kai Čepulis jau rašyti ne
galėjo, tai, aišku, apie žurnalis
tą ir kalbos negali būti. Kai žur
nalistas nerašo, tai visi jį ap
miršta. Jeigu jis jau negali vai-

J dyti rankos, tai ne žurnalistas, ; 
galvoja.

Bet Anatolijus Čepulis širdies 
gilumoje buvo žurnalistas. Fak- 
tinai jis buvo mokytojas. Jis 
baigė lietuvių gimnaziją ir pasi
ruošė mokytojo darbui. Vilniuje 
ir Vilniaus priemiesčiuose jis 
mokytojavo.

Okupanto jis buvo pasiųstas 
netolimon provincijon mokyto
jauti. Jis buvo pasiųstas svar
baus darbo dirbti, bet jam ne
mokėjo algos. Čepulis mokėjo 
lenkiškai ir lietuviškai. Jis dėstė 
okupanto vedamose mokyklose, 
bet visi reikalai buvo taip tvar
komi, kad jis negaudavo algos. 
Ilgas savaites jis turėjo dirbti be 
atlyginimo. Jam pasakojo, kad 
alga turi ateiti, bet centro vy
riausybė labai lėtai tvarkanti 
reikalus ir nepajėgianti sutvar
kyti mokytojų algų klausimo. 
Galimas daiktas, kad lenkai iš
aiškino Čepulį lietuviu esant, to
dėl ir trukdymus darė.

Čepulio tėvas taip pat gyveno 
Vilniuje. Jis mokytojavo. Jis su 
šeima iš Kėdainių atvažiavo į 
Vilnių dar prieš Pirmąjį Pasau
linį karą. Jis mokytojavo ir lei
do į .mokslą Anatolijų. Tėvas pa
dėjo sūnui, kai jis pradėjo mo
kytojauti. Jeigu ne tėvas, tai jis 
būtų turėjęs badauti. Tikrovėje 
jis badavo. Iš paskirto kaimo jis 
eidavo pėsčias į Vilnių, kad gau
tų iš tėvo paramos. Tėvas pade- ' 
davo. Jis bandė aiškinti, kodėl 
jo sūnui nemoka už darbą. Tė
vas gaudavo atlyginimą, o sūnus 
negaudavo. Tėvas prisibijojo ši
to klausimo viešai kelti, kad ir 
prie jo neprisikabintų. j

Mokytojas Čepulis, neturėda
mas pinigų, į Vilnių eidavo pės- \ 
čias. Pėsčias nueidavo, ir pėsčias . 
pareidavo, kad iš tėvo gautų pa-' 
ramą. Iš Vilniaus nešdavosi 
maišelį maisto į kaimą. Bet pa
spaudus šalčiams, vaikščiojimas 
buvo labai sunkus. Kliudė snie
gas ir šaltis. Porą kartų jam la
bai įgriso. Jis sušalo.

Galų gale jis metė darbą. Jis 
pranešė vyriausybei, kad be al
gos jis dirbti negali. Jam tenka 
badauti ir šaltį kęsti. Už kelias 
savaites jam sumokėjo, bet kai 
atleido, tai visko nesumokėjo.

(Bus daugiau)

s Didžiausia “bowling alley”, 
pasaulyje randasi Tokyo mieste, 
Japonijoje. Ji susideda iš 252 ta
ku. V

> Vėžiai gyvena maėdaug 8 
metus.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

z VANCE FUNERAL HOME
i' 1424 South 50th Avenue

j z Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245 \

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ j 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI L y

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Šeštadienini ir leknaalitnitlr 
nuo 8:30 iki raL ryto. 
Stotie WOPA . 1499 AM 

traaaliuoĮ.mo. K mūšy atvdtjM
M*rqu*tt» Parko,

Vedėja — Aldono Daut», 
TaW4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40429

^—1 |L Jff

A. t A. ADOLFAS VADEIŠA

“Lietuvos Aidai
KAZt BRAZDŽIONYTE

KasdiM nuo pirmadienio Iki penk- 
’ tadienio 8:30 vaL vikaro- 

Vlaot laidoa ii WCEV rtotte,

St Peterabuix FUu, 12:30 vaL p.p. 
ii WTTS ftotiea, 1110 AM bansa.

ZMS W. 71st Street

Chicago, HUnočt 60629 
TchL 77B-M74

Mirė 1983 m. birželio mėn. 17 d. Kenosha, Wisconsin.
Palaidotas birželio mėn. 21 dieną Šv. Kazimiero j 

lietuvių kapinėse Čikagoje. i
Giliai budinti šeima Lietuvoje širdingai dėkoja visiems, 

kurie atidavė velioniui paskutinę pagarbą, aplankydami jį 
koplyčioje ir palydėdami į amžino poilsio vietą.

Širdinga padėka kan. V. Zakarauskui už maldas koply
čioje, pravestą giesmę “Marija. Marija“, šv. Mišių auką, 
jautrų pamokslą ir laidojimo apeigas kapinėse.

Ačiū sol. Daliai Kučėnienei už giesmes šv. Mišių metu 
ir muz. A. Giedraičiui už pritarimą vargonais.

Gili padėka Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės p. J. Mac 
kordui ir šauliams bei šaulėms, kurie stovėjo garbės sargy, 
boję koplyčioje ir bažnyčioje ir, nešdami vebonio karstą, 

Į atliko jam paskutinį žemišką patarnavimą.
Širdingas dėkui p. J. Mackoniui už koplyčioje pravestą

Į atsisveikinimą ir šaulių vardu tartą jautrų žodį
Taip pat nuoširdus ačiū Savanorių Kūrėjų pirmininkui 

J. Tamuliui ir Zarasiškių klubo garbės nariui dail. M. šilei- 
kiui už atsisveikinime pareikštas mintis.

Gili padėka Didžiojo Kun. Kęstučio kuopai Racine bei 
Kenosha šauliams už nepaprastai gražias gėles ir dalyva
vimą laidotuvėse. Dėkojame pirmininkui P. Petrušaičiui, B. 
Vilemui, L. Pliūrai, muz. J. Grinskiui, S. Ališauskienei, jos 
dukrelei Rožei Robert bei vyrui Tomui.

Liksime visada dėkingi visiems, kurie 'dalyvavo šerme
nyse bei laidotuvėse, aukojo šv. Mišias velionio prisiminimui 

Į ir palydėjo jį į amžino poilsio vietą.
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą 

Į ir malonų patarnavimą.
La; Visagalis Dievas jums visiems atlygina!

Giliai liūdinti šeima
ir giminės P. O. Blekiai

... - --------— -------------------------- -.u.-....™.... t-t ... .... . ... ■-

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

—-------------------

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

į CHICAGO MOTOR CLUB OH

DON’T CUT IN 66TWEEN CA 
THAT ARE ALLOWING- SAF? 
FOLLOWING DtSTAXCEJL-r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2 gOK’StCT

VASAITIS-BUTKUS

5 — Naujienos, Chicago, R. 111. Tuesday, Augirst 23, 19R3
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Laidotuvių Direktoriai i

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois [ 1

Telefonas —652-1003 i \



Stefanija Gracchi, patyrusi 
Italijos žurnalistė, gana teisin
gai rašiusi apie pilietinio Ispani
jos karo kovas, atsiuntė laišką, 
kuriuo įspėja apie saujai iškilu
sį Italijos politiką.

Ji turi galvoje Bettino Craxi, 
kuris dabar eina Italijos prein- 

i jero .pareigas. Jis yra Italijos so
cialistų partijos pirmininkas, 
sudaręs žymiai platesnę koalici
ją, negu bet kas iki šio meto bu
vo sudaręs. , '

Stefanija Gracchi tvirtina, 
kad Craxį iš premjero pareigų 

:taip' lengvai nepasitrauks, kad 
Craxi paliks gilesnį pėdsaką, ne
gu paliko Musolinį, dabartinis 
parlamentas jo nenuvers, kad jis 
turi stiprius ryšius ne tik su Ita-. 
lijos politikais, bet ir su užsie
niu. Craxi jau turėjo ryšius su 
JAV Valstybės departamentu, 
kai jo priešakyje stovėję Henry; 
Kisingeris. i

Prezidentas Sandro Perlini j 
net nustebęs, kai jis dėl nmnda-i 
gurno pasiūlė Betinui Craxi su
daryti kabinetą, o šis neatsisakė. 
‘Parlamente jis turi tik 73 atsto
vus, bet jis buvo tikras, kad su
darys reikalingą koaliciją vy
riausybei vadovauti.
■ Dar jis nebuvo patvirtintas, 
kai Palermo mieste sprogo 100/ 
švarų dinamito bomba. Užmušė 
keturis ir sužei-dė 15 praeivių. 
Užmuštųjų tarpe buvo teisėjas 
h. Cimnici, įsakęs ištardyti 80 
žmonių, kurie nužudė gen. C. 
dalia Chiesa. Tai reiškė, kad jau 
pasibaigė tyrinėjimai. Tas taip 
•pat reiškė, kad reikia sustabdyti 
kovas prieš Mafiją, nes val
džios priešakin stoja žmogus, 
dirbęs su . Mafijos žmonėmis. 
Daugelis nenori tikėti, bet Ste
fanija Gracchi tvirtina, kad ita
lai tą žino.

Amintore Fahfani vadovaująs ’ 
tai krikščionių demokratui gru
pei, kuri palaiko ryšius su Ita
lijos Mafijos vadais. Jis patarė 
prezidentui įgalioti Craxi suda
ryti vyriausybę. Fanfani pasi
žadėjo remti Craxi. 1

Italijoj bus pakaitų, bus pa
keista konstitucija, bet Craxi j 
nepasikeis.

t'.raxi tvirtina, kad jis pritaria 
JAV atspb* nti vidutinio dydžio 
raketas j I uropą, bet kai reikės 
jas Europoje įrengti, tai Craxi 
pasipriešins. Tada komunistai 
pasisakys už Craxi. Tai bus pra
džia Amerikos kariams trauktis 
iš Europos.

Craxi įtraukė į koaliciją res
publikonus, liberalus ir Italijos 
socialdemokratus. Craxi jiems 
prižadėjo duoti valdyti svarbias 
ministerijas, bet kai jis pradės 
keisti užsienio politiką, tai jie tu
rės iš koalicijos išeiti.

Craxi tuo nesirūpina. Tad-a jis 
tikisi gauti koalicijai reikalingus 
komunistų balsus.

Galimas daiktas, kad Stefanija 
Gracchi klysta, tada turėsime 
nurodyti jos klaidas. Bet jeigu 
ji pažįsta B. Craxi, mes būsime 
pirmieji, įspėję lietuvius apie 
keistą politiką italų vyriausybės 
priešakyje.

Craxi nėra joks socialistas ir 
joks demokratas. Jis siekia val
džios, kad galėtų primesti savo 
valią Italijos, o gal ir visos Va
karų Europos gyventojams.

Reporteris

EVANGELIKŲ REFORMATŲ 
SINODAS

(Atkelta iš antro puslapio) 

gienė ir kitos pagelbininkys.
Revizijos pranešimą padarė 

krt. Rita Neimanaitė, o ateinan
čių sinodinių metų sąmatą pa
teikė Kolegijos iždininkas krt. 
Jonas Dagys. Sinodas užtvirti
no kunigų, Kolegijos ir parapijų 
veiklą ir priėmė sąmatą.

Toliau sekė einamieji reikalai, 
klausimai, sumanymai, rezoliu
cijų svarstymas ir priėmimas.' 
Čia nevarginsime skaitytojų vi
somis detalėmis. Paminėsime 
tiktai, kad vienas iš daugelio Si; 
nodo nutarimų, tai pagerinti, iki 
ateinančių metų, bažnyčios pa
talpų šildymo ir vėsinimo sis
temą. ši sistema gali- atsieiti apie 
5,000 ar daugiau dolerių, bet ta
da bus užtikrinta, kad. ateityje; 
dideliems karščiams užėjus, da
lyviai galės patogiau praleisti 
pamaldų ir posėdžių valandas, o-

iškilmingomis 
v. Vakarienė, 
trys kunigai:

Bettino Craxi - pavojingas politikas imetl “pHegiaudą”.
Pirmos Sinodo dienč-s darbas 

buvo užbaigtas kun. P. Dilio 
-tik Ibčta malda. Sinodo antroji 
diena prasidėjo 
pama' 'mis su 
Pamaldas laikė
gen. supt. kun. St. Neįmanau 
supt. kun. P. Dilys ir kun. E. 
Gerulis. Pamokslą pasakė kun. 
P. Dilys. Po gen. suprt. prof. dr. 
kun. P. Jakubėno 30 m. mirties 
minėjimo, Chopino gedulingą 
maršą pianinu paskambino p. 
Bronė Variakojienė. Vargoninin 
kavo p-lė Daina Miėliulytė.

Po pamaldų Sin.vdo dalyviai 
susirinko parapijos salėje pietų, 
kuriuos parūpino Moterų Drau
gija. Pietų metų Sinodą sveiki
nę Tėviškės parapijos klebonas, 
sen j. kun A Trakis, amerikiečių 
presbiterionų kunigas dr. E. 
Fricke, VLIKo pirmininkas dr. 
K. Bobelis ir svečiai iš Vokie
tijos, Švedijos, Anglijos, Kana
dos, Kalifornijos ir kitų šalių. 
Sinodo direktorius, krt. inž. G. 
Šernas, gabiai ir sumaniai vado
vavęs Sinodo posėdžiams, pade, 
kojo Sinodo dalyviams už at-, 
vykimą ir aktyvų dalyvavimą lauti knygelės “Atraskime Šv. 
Sinode. Kolegijos prezidentas Rašto lobyną”. Mūsų adresas: 
krt.* M. Tamulėnas padėkojo krt. Lithuanian Ministries, P. O. Box 
šernui už sklandų pirmininką-321, Oak Lawn, Ill. 60454. 
virną posėdžiams. į

Sinodas buvo užbaigtas sen j. i 
A. Trakiui sukalbėjus ekumeni 
nę maldą. Jonas 'VariokojisĮ 

i

tMAL BSTAT1 FOB SALI
Mra«L — Fardeviffwt
MAL ISTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ; 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS L<tSIMOKtJTWATS.

DKL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

'<UTU.1L FEDERAL SAVINGS J
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu "Į

2212 W. Cermak Road Chicago, H Tel 847-771J

gerais darbais eiti į dangų?
Kviečiame visus pasiklausyti, 

ką apie tai sako Dievo žodis: Iš
girsite šiandien 8:45 vai. vakare 
radijo banga 1450 AM per ‘’Lie
tuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radijo banga 
1490 AM išgirsite “Geroji Nau
jiena Lietuviams”.

Maloniai kviečiame pareika-

atiduoti teismui ir išaiškinti, kas 
jį privertė nušauti atvykusį po
litiką.

jęs lapkričio mėnesį būti Mani
loje. Filipiniečiai bijo, kad pre
zidentas savo kelionę atšauktų. 
Filipiniečiai užtikrina, kad pre- 

buszidento Reagano kelionė 
saugi.

PREZ. RONALD REAGAN 
VAŽIUOS Į FILIPINUS

WASHINGTON, D.C.— Wash-
i ingtoną sukrėtė žinia apie Benig-GRĄŽINAME RAIDŲ C

1 ■ Į JOS VIETĄ

Š.m. rugpjūčio mėn. 19 dieną,
Naujienose spausdinant Igno-, bę, bet niekas nemanė, kad jis 
Petrausko ^ N.ova Scotia, Prince; bus nužudytas, vos išlipus iš 

lėktuvo. ■.
Visi stebisi, kuriais sumeti

mais buvo ten pat nušautas Be
nigno Aquino žudikas. Jo šauti 
nebuvo jokio reikalo. JĮ reikėjo

Edward sala ir New Brunswick” 
kelionės įspūdžių- aprašymą, iš 
to ’ aprašymo penktos 'skilties' 
pirmosios, eilutės —- taip vadi- j 
namų Aadiens. žiauri — buvo 
pabėgusi raidė, “g’Ų į§ • žodžio 1 
Acadiėns... . I

Ta eilutė turėjo būti: taip 1 
vadinamų Acadiėns. Žiauri... :

Ją dabar sugrąžiname.
Korektorius

TIKĖJIMAS IR DARBAI j

Ar gali žmogus būti išgelbėtas,
parapijiečiai galės rasti vasaros1 Patikės savo padarytais

no Aquino nužudyiną Mahilos 
aerodrome. Buvo gandų apie ga
limą pasikėsinimą, prieš jo gyvy-

Triaminic® Syrup 
Triamiriicin® Tablets 

_ *or _ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at.
© 1983 Dorsey Laboratories, Division cf 
Sandoz. Inc. Lincoln. Nebraska.68501'

AR TIKTAI NENUPIRKTAS 
BLOGAS SVIESTAS?

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą savaitę atsakingi pareigūnai 
išsiuntinėjo inspektorius su pla
čiais įgaliojimais ištirti, ar per
nai nebuvo nupirktas per skys
tas sviestas. Vyriausybės yra 
nustatyta, kiek riebalų privalo 
turėti perkamas sviestas.

Pernai vyriausybė įsakė vi- 
durvakario valstijose nupirkti 
sviesto už 2.3 bilijono dolerių. 
Nupirkta dideli sviesto kiekiai 
ir sunešti į specialius šaldytų- 
vus-sandėlius, kad nesugestų.

Dabar paaiškėjo, kad nupirk
tas sviestas turėjo mažiau rie
balų, negu vyriausybės yra nu
rodyta. Vyriausybė pasiryžusi 
surasti kaltininką ir atitinka
mai bausti.

— 1968 metais rugpjūčio 20 d. 
rusai įsiveržė į Čekoslovakiją, 
bet sukakties minėjimo rusai 
neleido suruošti.

BUTŲ NUOMAVIMAS
1 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

» NOTARIATA5 • VERTIMAL

JISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA H

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū- 
_ rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 
i Marquette Parko eentre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis- Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loHta*.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Aro.
Tol. 927-3559

r

i

i

— Galvestone uraganas Alici
ja pakėlė didoką laivą apie 15

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ ,
PRAGRĘŽIMAS i 

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz-. 

lės. Kalbame lietuviškai.
757-3790

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug

D Ė M E S I/O j
42-44 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tlktii $120 pusmečiui ■utonwbIHe
Liability apdraudimas pasėda-' 

karas. Kreiptis: ‘
A. L A U R A 1 T 11 4

4445 S«. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 f

p ’lame ir taisome visų r»\ 
si "togus. L’ž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S.- ilman Avenue 
", Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171 r

Laikrodžbti ir braagenyMi 
Pardavimac ir Taisymu 
2644 West f*th StTMf 
T»L REpuMte 7-1941

pėdų ir padėjo aiit geležinkelio teisininko Prano ŠULO
iėgių.

1

18.00

62.06

KOVOS DEL LIETUVOS

— Tamsta esi boksininkas?
— Ne, dantistas.

Vienas žiūrėtojų taria antram:
— Boksas yra puikus spor-

DR. ANTANO J. GUSENO RAšTAti
■ t:: r • ■. -/t-

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomias gydyki 
tojo, viiuonrenės veikėjo ir. rašytojo sUiminirnus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Tc^ęnąičio jaunas dienas h 
iu*irūpinimą - ''.T^__________

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

Minkštais viršeliais, tik-------------------

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat už&akyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II persiuntimo išlaidoms.

— , s ' ' . . . l

Siuntiniai pLiętuyą 
ir kitus kraštui

P. NEDAS, 4059 Archer Ąvenue,

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59S0
1 •

■ — ■ , ,irf

larmi jav taupymo aonus

? -------- v YV «

— Naujienos, Ch«sago, «, ID. Tuesday, August 23,1983

Notary Public . 5
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai.

paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su iegališkomif 
Formomis, š

Knyga su formomis gauna.’ 
m Naujienų administracijoje

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
- . < S* . ? x *- *•

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

>' Chicagos lietuvių istoriją .. .. 
(1869 —1959 metai).

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

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

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago, IL 60629.

Miko Šileikio 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 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)’ 
m "'■ Siusti čekį:

" Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JAU ATSPAUSDINTA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pust 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:

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Advokatas 
GINTARAS P. CEPfiNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal ansitarimą- 

S. Kadxl. Ava. 
Chkauo, IH. 60629 

TeL: 778-8000

IBM


