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BEIRUTE GYVYBĖS NETEKO 
207 AMERIKOS MARINAI

NEI PRANCŪZAI, AMERIKIEČIAI NESIRENGIA 
TRAUKTIS Iš LIBANO, KOL NEBUS TAIKOS

'. BEIRUTAS, Libanas. — Bei- liko nė šipuliuko. Viskas išne- 
ruto aerodromo srityje dieną ir 

- naktį eina sugriautame keturių 
aukštų mūriniame name laužo 
valymas. Marinai ir patikimi 
darbininkai verčia laužą, trau
kia lavonus, renka dokumentus 
ir stengiasi nustatyti žuvusių 
karių vardus ir pavardes. Spro
gimas įvyko pirmomis sekma
dienio ryto valandomis, didelė 
marinų dauguma žuvo savo lo
vose. •

Iki: antradienio vidurdienio 
jau atkasti 207 žuvę marinai. 
Ne visiems nustatyti vardai.

Sprogimo metu sunaikinti 
dokumentai

Kai kurie amerikiečiai stebi
si, kodėl taip ilgai užtrunka 
žuvusių marinų vardų paskelbi
mas. Reikia neužmiršti, kad 
priešas išsprogdino aerodrome 
esantį marinų ^šląbą. .Apylinkė 
buvo-.^trapiai saugojamai Prie- 
šas’bandė įvažiuoti į štabo rūsį, 
bet kai. buvo pastebėtas ir ma
rinas netoli tštabo,.pradėjo j jį 
šaudyti, jai 
toj as 
štabo pastatą iŲ vi&£ 
kė į j?jb šoną. ,

šiota po visą aerodromą. Reikia 
neužmiršti, kad toje vietoje pa
sidarė didelis karštis. Kas nebu
vo išdraskyta, tai buvo susvi
linta., .

Iki šio meto dar nenustatyta, 
kas marinų štabą išsprogdino, 
bet specialistai atidžiai tiria 
reikalą ir turi vilties nustatyti, 
kas suruošė tokį baisų spro
gimą.

ĮSILEIDO MOTERIS Į RA
BINŲ SEMINARIJĄ

New A'orko žydų rabinų se
minarija nu tarė įsileisti jaunas 
moteris į rabinų seminariją. Iš
tisus. dešimtmečius rabinų se
minarijos vadovybėje ėjo gin
čai, ar leisti moterims tapti ra
binais. Talmudas draudžia mo
terims užimti atsakingas vietas 
sinaigogose, i bet dabar laikai 
keičiasi.
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sienoj baldai, rašaifibšibsTOasų 
nėlės,: kartotekos i ir? įvairus'; d<Ą 
kutentai... kriio ant' ąpačfo^ 
miegojusių rn&rinų.: U'-. j

Niekam-ne .paslaptis, kad .prie
šas kelis kartus buvo pravalą 
vęš pro aerodromą ir: marinų 
štabą.’ ’ ■’ ;

Sprogdintojai žinojo, 
kur sukti

Dinamitą “vežusio sunkveži
mio vairuotojas buvo sulaiky
tas Libano sargybos. Sargai pa
klausė; kur jis važiuoja ir ką 
veža. Libaniečiams sargams bu
vo atsakyta, kad važiuoja į 
aerodromą.

Amerikiečių marinų sargas, 
pamatęs, 'kad sunkvežimis pa
suko į kairę ir važiavo į paiki
nimo kiemą, tai šūktelėjo, kad 
sustotų, o pamatęs, kad sunkve
žimis rieda tolyn, tai paleido 
penkis šautuvo šūvius.

Vežikas žuvo sprogimo metu

Sunkvežimio vairuotojas ir 
su juo kartu važiavęs kitas 
vyras žuvo sprogimo metu. 
SproĮgimas buvo toks stiprus, 
kad iš sunkvežimio nieko neli
ko. Toje vietoje išmušta 15 pė
dų duobė, bet sunkvežimio ne-
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Amerikos marinai užėmė Grenados sala, esančią.netoli Venezuelo 
Jie yra pasiryžę suimti višus rusus ir kubiečius Grenadoje.

PA-

žydų rabinų seminarijos neturė
davo'bėdos, y arnių ir j^lniaus
žydųį 
kakdįįį^

jose vi 
atu. Bė u

rabmĮTš^'^juL^^iharijo^^Į^ą; 
ruošij^ rabinų? T^i^kar ntftarė

rabi^ttą-?į • i? V

TRIJŲ SALŲ KARIAI UŽĖMĖ 
SVARBESNIUS GRENADOS MIESTUS

REIKALAUJA, KAD SALOJE BŪTŲ ATSTATYTA 
DEMOKRATINĖ TVARKA, BAIGTŲSI TERORAS

BRIDGETOWN, Barbados.— 
: Trys Amerikos malūnsparniai 
i antradienio ryte pakilo iš vie
tos aerodromo ir išskrido į Pie
tų vakarus. Į tris karo malūn
sparnius susėdo 50 gerai gink- 

; luotų marinų.
Į Vėlyvesnį pranešimai sako, 
kad marinai užėmė Grenados 

’ sostinės aerodromą. Kiti prane- 
■ Šimai sako, kad trijų valstybių 
1 kariai pasiekė kelis svarbesnius 
* pakraščių miestus.

Pasirodo, kad . praeitą sekma
dienį įvyko įvairių Karibų jūros 
valstybių atstovų pasiarimas. 
Prieš savaitę kariai suėmė bu
vusį premjerą ir keturis minis- 
terius. Jie buvo apsupti kareivi
nėse. Kariuomenės vadas Hud
son Austin įsakė visiems suim
tiesiems pakelti rankas ir išeiti 
iš kareivinių. Buvęs premjeras 
Maurice Bishop ir keturi Grena
dos ministerial ten pat, kareivi- 

i nių kieme, buvo sušaudyti; Ne

salos nauja vyriausybė pasiprie
šino: jeigu užsienieliai norės 
išvažiuoti, tai jie privalės saloje 
palikti visus saloje įsigytus 
turtus.

IRANAS PAĖMĖ 200 KVADRATINIŲ AV1™DĖ“^„ 
MYLIŲ KURDISTANO TERITORIJOS , T” “ h^s

UŽMUŠĖ 3,000 IRAKO KARIŲ. BET JtE ATSIĖMĖ ! aviacijos bendrovė, statanti ka- 
ŠEŠIS PAGROBTUS KAIMUS į riuomenei pačius moderniausius

.. T 5 • . | lėktuvus, paskutiniu metu pasi-
! samdė apie 200 brangiai apmo-' buvo teismokaro jėgos praeitą .^eciadrenĮ Tz. VAL®®sCvNORT PINIGŲ,’ a\._,Advokatu^ ’ } ' J r'

pradėjo veržtis į irakiečių lai- 
j kytąst^ęnręs. Pirmom trim ką* 

^iraniečiai atėmė iš 
kaimų, ignlinčiį 

Iranb’ ir drako sienų. šeštŽ?
Atibnį irakiečiams pavyko atsi-. 

šiaurinėje Kur-

MITERANDASAPŽIŪRĖJO 
į IŠGRIAUTĄ ŠTABĄ Ų

BEIRUTAS,' Libanas.— Pran- 
cūzijos prezidentas Francois r 
Miter^idas’, patyręs apie pran-. 
cūzU karo jėgų štabo išsprogdi
nimą. Beirute, tuojau sėdo į lėk
tuvą ir atskrido savo akimis pa
matyti Žiaurias žudynes.

Prancūzų kariuomenės vado
vybė paskelbė, kad žuvo 32 
prancūzų kariai. Prancūzų šta- j 
bas pora minučių vėliau, pana- ( 
šių būdu kaip ir JAV marinų, 
buvo iškeltas į padanges.

matyti, kad ko- 
ėjo Kurdistano 
laikė iraniečiai,

BET BIJO VAŽIUOTI "] -
, Bendrove pradėjo samdyti 
advokatus nuo 1981 metų. Pa-

Haičio, Jamaikos, Santo Do
mingo ir kitų salų vyriausybių 
atstovai nenori nieko bendro tu
rėti su Grenados kariais.

Tvirtinama, kad Amerikos 
marinai užėmė St. George aero
dromą JAV piliečiams ginti. Jie 
nori saugiai evakuoti amerikie
čius iš Grenados salos. Jeigu ne
bus kitų priemonių, tai ameri
kiečius išveš malūnspairniais.

Kiti tvirtina, kad JAV mari
nai pasilaks ilgesnį laiką Grena
doj, kad padėtų salos gyvento- 
jams pravesti demokratinius 
rinkimus ir kad būtų atstatyta 
demokratinė savivaldybė, kaip 
buvo britu laikais, v

Iš pradžių Grenados kariai 
nesipriešino JAV - marinams.

Premjeras Maurice Bishcp j vių kariai atvyko suteikti save
praeitą mėnesį buvo praleidę: ■ 

jifrisą savaitę Kuboje. Jis tarėsi 
: su Fidel Cšstro apie tolimesnius 
santykius? Buvo iškelti ekono 
miniai klausimai. Premjeras 
Bishop reikalavęs pinigų. Sovie
tų transporto’laivai atplaukdavo 
į Grenados uostus,, pasiimdavo 
maisto ir degalų, bet nenorėda

vo mokėti. Castro patarė turėti 
kantrybės! Kada' Kuba ir kitos 
“demokratinės”, valstybės įsi
stiprins Centro ir Pietų Ameri
koje, tai tada susitvarkys ir eko
nominiai reikalai. Castro patarė; 
bendradarbiauti su Nikaragua 
ir Kuba ekonominiais klausi 
mais. Įtakingiausiu Grenados 
karių filosofu buvo Bernard 
Coard, griežtas revoliucionie
rius. Bet Coard važinėjo iš mies
to į miestą, nenori jo kištis į i

Maištininkams padegus naftos j Mormonai turi teisę turėti ministerių sušaudymą. i — Peru Respublikos policija
cisternas Pacifiko vandenyno kelias žmonas, jei pajėgia pene-j ................   . . .
pakraščiuose ir Meksikai atsisa-’ti ir aprengti vaikus, bet ar to
kius parduoti naftą skolon, Ni-(k’a žmona .gali būti JAV prezi- 
karagua neteko energijos šalti-Į dente, tai reikia išaiškinti teis
mų. Vyriausybė svarstė reikalą niuosc. Ji, dalyko neišaiškinus, 
ir nutarė pirmon eilėn naktimis į prašo trečiąją partiją paskelbti 
užgesinti gatvių šviesas. Sako, Į ją kandidatu prezidentės parei- 
tuo būdu per metus galės šutau- goms. 
pyti milijonus.

Maištininkai paskell>ė, kad 
reikia paleisti dūmais dizelinio 
kuro atsargas, lai nebus degalų 
laivams.

tautiečiams globą. Kitų salų ka
riai nenori, kad Grenadoj įsiga
lėtų . Sovietų ar Kubos agentai.

VARDUVA, Lenkija. — Labai 
išgarsėjęs Lešek Valensa šįmet aiškėjo, kad visa eilė advokatų 
laimėjo Nobelio taikos premiją, dirbo Pentagone. Keli aviacijos 
Jam priklausytų $200,000, bet 
jis 'bijo važiuoti į Norvegiją, šioj bendrovėj..- Revizoriai pa- 
Jis nuvažiuotų pinigų paimti, klausė vadovybes, kokį darbą 
bet bijo, ar Lenkijos valdovai dirba šie advokatai? Paaiškinta, 
leis jam grįžti į Lenkiją. Jis kad jie savo darbą seniai pada- 
mano, kad lenkams darbinin- rę, dabar jie jau išėję pensijon, 
kams jis yra labai reikalingas.i— O ką jie anksčiau darė? 
Praeitą savaitgalį jis nuvažiavo j — Kai mes paiprašėm pakeiti 
net į Varšuvą ir tuo reikalu jis mokestį už dalis, tai jie lengvai 
kalbėjo su vysk. B'ronišlavu sutiko, — buvo paaiškinta. 
Dambrovskiu. Vyskupas jam 
patarė pinigus atsiimti, o apie. 
grįžimą, tai dar turėtų pagal- j 
voti.

'pasekretoriai jau seniai dirba
— Sekretorius George Shultz 

buvo kbai užpykęs William . P. 
Clark, todėl jis iš Saugumo ta
rybos buvo perkeltas į Vidaus 
reikalu sekretoriatą.* c - - -

— Iš Tibeto Indijon atbėgu
sieji tremtiniai suruošė protesto 
demonstraciją prieš Kinijos-In- 
dijos derybas dėl kiniečių pa
grobtų pasienio žemių.

• imti 6 kaimus 
distano dalyje.

. Iš pranešimų 
vos visa laika 
žemėse, kurias

! bet karo eigoje tos žemės pate- 
Į ko į irakiečių rankas. Dabar jas 

perima iraniečiai.
Kurdai veda kovą 

prieš Chomeinį

Kol Irano šachas buvo gyvas, 
tai kurdai su šachu taikiai gy
veno. šachas į kurdų reikalus 
nesikišdavo ir leisdavo jiems 
pereiti į Iraką arba net į Turki
ją, jei kuris norėdavo aplankyti 
gimines.

Kada Irano valdžią paėmė 
Prez. Miterandas pareiškė, Chomeini, tai turkų vadai už

kąri Jprancūzų karių nei Sirija, darė sieną. Turkai nuo to laiko 
nei Maskva žiauriausiomis prie- jokio kurdo ar arabo neįsileis- 

davo į savo teritoriją.
Irako prezidentas leidžia kur

dams įžengti į Irano žemes ir 
grįžti. Užtat dabar iraniečių ir 
irakiečių kova eina buvusioje 
Irano teritorijoje. Iraniečiai sa
ko ,kad jie užėmė 200 'kvadrati
nių mylių Kurdistano.

NIKARAGUA GESINA 
GATVIŲ ŠVIESAS

MANAGUA, Nikaragua.

monejriis nenugąsdins.

— Antradienį aukso- uncija 
kainavo $382.

Sekretorius Weinbergeris 
reikalauja didesnių sumų ' 

saugumo reikalams.

— Televizijos pranešėja Jes
sica Savitch žuvo pirmadienio 
rytą tnafiko nelaimėje, kai 
automobilis, kuriame ji važia
vo, krito į Delaware upę.

i 
!

MORMONE NORI BŪTI 
PREZIDENTE

WASHINGTON, D.C.— Mor
mone Sonia Johnson pareiškė, 
kad jai atėjo noras papolitikuo
ti. Jai atėjo galvon mintis tapti 
JAV prezidente.

Mormonai apsvarstė šį užsi
mojimą ir išmetė iš mormonų.

ŠVEICARIJOJE SOCIALDE
MOKRATAI PRALAIMĖJO

—-----------------  - ŽENEVA, Šveicarija. — Dar
— Prezidento Ferdinand Mar- * nėra tikslių galutinių duomenų, 

cos opozicija pirmadienį vėl • bet šiandien jau aišku, kad so- 
pradėjo reikalauti, kad JAV ka-' cialdemokralai, išsilaikę reika- 
riai išvažiuotų iš Filipinų.

— 1061 metais Kinijos karo 
jėgos pagrobė -didelius Tibeto 
pasienyje 'buvusius kainų plo-

| tus. Tiktai dabar kiniečiai suti
ko tuo reikalu tartis.

Užsieniečius apėmė baimė, ! suėmė 100 įtariamųjų, bet ne- 
Jie norėjo galimai 'greičiau iš- trukus daugumą paleido. Mes- 
važiuoti iš Grenados, kad ne- los bombos užmušė 5 žmones, 
pradėtų jų persokioti. Greaadon Teioristai dingo. Policija ieško 
norėjo atskristi du JAV d’pio- komunistų, Mao Cetungo šali- 
matai amerikiečiams išvežti, bet ninku.

— Chicagoje daktaro laipsnį 
turintieji mokytojai 'gaus į me
tus $32,883. Bakalauro laipsnį 

i turintieji mokytojai pirmais 
• metais gaus tiktai $14,738.

lingoj aukštumoj paskutiniais 
58 metais, pirmadienį tesurinko

— Prez. Ferdinand Marcos* tiktai 24.4r/t paduotų balsų, 
pranešė kabinetui, kad jis ne-Į šveicarų parlamentas turi 200 
nori jokio viceprezidento Fili- ! narių.
pinuose.

KALENDORfiLIS
Spalio 26: Kvarktas, M ingi- 

ta, Nergis, Pagezanė, Vaiš
iau tas.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 5:54.

Oria vėjuotas, šiltesnis.

— Marinų vadas, gen. Kelly, 
pasiekė Beirutą, tariasi su va
dais apie, tragediją. '• 

* M

— Libaną prezidentas Amin 
Gema j ei vis dar tikisi susitarti 
ir baigti kovas.

Komunistai turėjo tris 
atstovus parlamente, o dabar 

.turės tiktai vieną. Krikščionys
— Chicagos moikytojai, pra- demokratai apgynė savo pozici- 

sĮreikavę 11 dienų, antradienį ■ jas. o laimėjo Demokratų radi- 
grįžo į darbą. kalų partija.

— Bušai tvirtina, kad prie Sa-— Nikaraguos vyriausybė įve
dė, penkių dienų darbo savaitę, chalino salos vėl pasirodė pilki

— Nikaraguoje įvestas gazo- banginiai, nesirodę nuo šimt-
lino racionavimas. ’ mečio pradžios.

Sekretorius George Shultz skrenda Europon įvairiais 
branduolinių ginklų kontrolės ir saugumo reikalais.



M MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

IŠDIDUS ŠOKĖJAS ŽVIRBLIS
* Kvietė žvirblis pačią šokt, 
Papkisnodams sparneliu, — 

patelė jo lėta
Sake žvirbliui: "Negaliu”.

Paukščiai pykdė jį labai. 
0 žvirblelis neblaivais 
Jiems atsakė išdidžiai:

"Pabandykime — prašau, 
xAš ubai žemai lenkiuos”.
baigęs miežį sukramtyt, 

-Čirškė žvirblis apyniuos.

"Aš nešoksiu, negaliu, 
Mali' šiandieną negerai; 
Sukasi galva kažko, 
Gal- čia kalti apyniai”.

.Atsitūpusi gerai,
Tarė žvirbliui jo žmona, 
(J jisai vis: neramus 
Lankstės šnekindamas ją:

“Palaikysiu aš tave 
Apkabinęs sparneliu, 
Tik pašokinto, prašau: 
Oi* bus linksma ir smagu”.

.& žvirblienė atsargi, 
Pažvelgė į jį skersai 
Ir pasakė:; “Aš matau, 
Tau; nuo ■ miežių: negerai”.

. “Tai aš girtas? —tu sakai— 
Ir'pašokt nebegaliu? 
Paklausyk, pati, tiktai 
Kaip aš trypteliu padu !”

. Ir žvirblelis Jbe pačios • 
geldos šokti takeliu, 
Bet ne kartą nejučiom 
Bade žemę snapeliu. ■ , 

‘v0i tu, žvirbli, kas .yra? 
Kaip: tu. šoki, net baugu!

* Susirinkę pažiūrėt; 
Paukščiai juokėsi, balsu.

t “Jeigu riųri .pasigirt, j 
.Tai parodyki mums tai, 
į Ko nėmą teiti niekada, 
’Belekiodami aukštai!”

Taip suskridę iš visur.

"Aš senoviškai trepsiu, 
Kaip mes šokom visados, 
Kaip išmokė mus tėvai, 
Išsivedę iš* gūžtos,

Bet jei norit aš gaiiu 
Pabandyti ir naujai. 
Ant kojytės štai vienos 
Pastraksėsiu gan ilgai”.

Ir žvirblelis iš toli-;- 
Pasispyręs ant dviejų,- 
Šoko - čiaužė ant vienos 
Apsisukdamas ratu.

Bet, nelaimė — priešakyj 
Pasipainiojo akmuo’ - -
Ir šokėjas — kebėripl^!' : 
Griuvo kniūpščioiuit} ant jo.

"Po šimts pypkių; kas.yrii?-
i > A— ' J r * ~

Kam sutrukdė te ;iriįn jūą!’’’ 
šaukė žvirblis -ne juokais, 
Paukščius bardanfaą- visus-.

Bet pakrapštęs snapą sau 
Nusigando -jis labai
Ir sk ubėj o prie; ž monos, .
Kad^pagėlbėtų j iriai’: . *

Ir kojytė kiekviena- -f ; 
Vis šlapelį gidstė jis 

Tr verkšleno: “Ąį. ąi,vaj.

4

Gi. pa tote jo* “
Ašarėlės
Ir mokino: “Negerai ;;
Būti žvjr61iuii^($džiam”

DIDESNI LAŠAI'
* — Duokite man laiį uuo pil

vo' skaudėjimo. . '
Aptitięorius pripila mažą bon*- 

kutę ir padribdamas perkančiai 
sako:

— Poniai kamuos tas du dole
riai.

, — Kodjė( pus jis* taip brangu1? 
.Kūroje aptiekoje gavau tą* patį 
už dvigubai pigiau.

— Ne visai taip. Kitose' ap- 
tiekose duoda lašus- kaip musė 
dydžio, o pas mane Sašai, Uti 

■ kaip geras- kopūstas:

. PAVYZDINGA MOKYKLA
Berniukas pasakoja savo mo

tinai:
— Štondieo aš; geriausiai pasi- 

i žymėjau visoj- klasėje.
— Kaip visoj klasėje.
— Kaip tai galėjo atsitikti, 

jei tu nieko nesimokini.
— Ogi šftii kaiįį-. Mokytojas 

paklausė, kiek! kojų turi žąsis. Aš 
atsakiau,- jtig tris.

— Bet jug žąsis turi dvi kojas
— Taip, bet kiti sakėy jog ke-1 

turias... ? '

Pasikalbsimas
Maiklo 
su Tėvu

r — Aš ešfr giliai Įsitikinęs, kad* 
•jeigir visr komunistai nueiti Le 
nino pėdomis, tai visame pasau

lyje būtu taika ir ramybė.
—Bet juk Leninas jau yra j- jįų .draugijos- atstovas dalyvavo 

'miręs? ' . ' t “
—-Taigi,’taigi, dėl to aš ir sa-

'. kau.;. ' -1 f' V'

BENDRI dantys
Škotas su žmona atėjo Į res- 

‘toraną ir užsisakė vieną duo
nos bandutę su sūriu ir dvi lėkš-

į SUSIPRATO •“

V iena airių šeima Chicagoje 
susilauk# tirtčioją kūdikio. Vj£ 

rto» nedrąsiai primena žmonai, 
jog. jįdms turėtų užtekti šeimoj

— O kodėl gįi? ~ paklausia bandutę perpiovė pusiau ir pa- 
L žmona. • to to .

t — Kur tai skaičiau, jog kas

Idalino i dvi lėkštes. Žmona val
go, o vyras ne*

Susidomėjęs padavėjas paklaur ketvirtas kūdikis Chicagoje gim-( . , ..w _ F į * ~ , • . He, kode! ponas nevalgo? Gal

‘ Mąiki, praeitą- sekmadienį:}- tas ir klaidų nedaro; Draugas 
buvau užsukęs į! Natrių- Sritim- daug puslapių prirašo, tai dau- 

,kų? draugijos narių- susirinkimą
i Pasirodo, kad ir; Namų! Savinin

,giau ir klaidų padėjo.
— Sako, kad viėrtos atstovas 

*1’00- nl-ylių nuvažiavo į susirin
kimą, d iced nuvažiavo, tai pa-

■ sff juoduku.
i. ♦ »

, GAILA, NETINKA

Besirentgdama mirtį žmona
■ pasisaukia prie lovos vyrą-ir įkal -aus dantis ir aš laukiu, kol ji 
binėja, sakydama: “Jokūbėli, kai 
aš būsiu mirusi, aš noriu, kad! tu

! nepatinka.
— Nežinau, — atsakė škotas,— 

. dar negaliu nieko pasakyti, nes 
■ su žmona turime bendrus dirbti-

baigs valgyti...
Į . ., - . _ ’ ’ , *

ilgai neliūdėtum. Susirask ką į KUR TAU BE SKAUSMO:

! — Pons daktare, ar tamsta 
visuomet galite dantis ištrauk
ti1 bė skausmo?

:— Ale kur tau! Vakar be
traukdamas išsisukau ranką...

nors kitą. Atiduok Jai mano pa* 
J puošalus-. Atiduok jai mano na-- 
i muk Duok jai mano Paryžiuje 
; pirktas suknelės.

“Aš to negaliu mieloji, aš sta 
čiai negaliu”, atsikalbinėjo Jokū
bėlis,

"Bet tututi, tikrai turi”! įkal
binėjo ligonė neatleisdama.

Vyrelis valandėlę patylėjęs,; 
vėl papurtė galvą: “Ne, as ne
galiu mieloji, tikrai negaliu”.

‘‘Kodėl* negali?” norėjo’ žino- 
;ti:ji;

“Tavo ęniera yra 16, o' ji dėvi
• dešimto numerio”'

GERA GALVA

Advokatas atėji? į teismą, ne
šinąs daugelį knygų. Teisėjas,

— Aš maniau, kad advokatai 
■ laiko įstatymus savo galvoje.

~ Taip,- bet. tos knygos yra 
dėl' jūsų —. greitai atrėžė advo
katas. ■ ■■-■ ?.

ALTo ikortferencijoje ir turėjo 
pranešti nariams,-ką jis- ten gir- j tyrė, kad* sutir įtikima s bus už 
dėjo: Jis pranešė, kaip ėjo ALTo 

.^reikalai. Vienas atstovas prisi- 
I kabino prie Bfraugo redakto- 
• niaus. Jis matė, kad vienas rė- 
;daktorių sėdėjo beveik prie gar
bės stalo. Kąda Cleveland^ at
stovas pasiskundė, kodėl Drau
gas, rašydamas apie ALTą, vis 
sumaišo datas; (susirinkimas 

Turėjo' būti apriiib 'buvo 
•pairišyta ’spaĮi^rtA^ą); Jai.rė- [.klaidingas datas i 
j diktorius pradėjo aiškinti. • 
. t— 'Bet-, 'ijėive, klaidų visur 
pasitaiko. Nėra;, čia’ -kp stebėtis. >Jeigu- melų neskaitytų, tai. ir 

' lL Taip, Ma^ki.'bet kode! tų neapsigautu- Tačiau, jeigu nie- 
i .kl^dų taip-dažifei kitur nepasv-: lūs mėgsta' skaityti, tai’ir apši- 

^nėmokĮmai gauti*", patarimų dėrĮta$fb?‘': ' i gauna. Kaltos esi pats, ■'kad*'-taife•
; - ' -^ ’Tėve, kas nieko nedirba, luš skaitai;

- . TAIP PASITAZKO •.

Žiū/ęk;.Beto^ .vrinduo' vi
siškai- stlpūiiėtoąžųbiirij stulpą.

’ ejo^' atsilaikyti‘Va:•>< ■

— Taigi matai-L-.(5, mano boba 
.vis ragina- nėgerlr<a.iattt5, o gerti 
' vandenį i ■. ....

, y-Nuo Ib ląik^p žvirblis,, mūs- ?; *
i r ;-'-į

Nors ir b(ina išdidus, .'
<. Kai prisiiesa gerai. . .. '

> • - . . Jokūbas Dagys "

SUNKU ATSPĖTI . ' tetom?' ?

Pas vieną jauną šeimyną atva
žiavo vyro bičiulis. Šeimininkė 
svečiui parodė neseniai gimusį 
kūdiki ir paklausė:

— J ką daugiau panašus, mūsų- 
kūdikis?

— Aš pirmą kartą šiame mies
te ir Dėmėčiau visų jūsų pažįs-j 
lamų.

* * ♦
NUOSTABŪS VAISIAI

Viena dėkinga moteriškė pa
rašė patentuotų vaistų pardavė^ 
jui tokį laišką:

— Prieš keturias savaites as 
taip buvau nusivariusi nuo ko
jų, kad negalėjau pakelti mažo 
Viščiuke. Išgėruti tris , bonku^ 
tęs jūsų toniko aš dabai’ gidhi' 
apkulti savo vyrą ir atlikti kitus 
darbus.

TIK TOKS -PATABIMAS’ A

, Viena , turtinga,' bet”, ’ lapai' 
šykšti moteris, stengdavosi kąip 

;|iorą^pasįnjatytir sii^rdytoju ir

ayisokių : ligų. ; - ’
■ ‘ ■ Kartą stitikd jį^atvėje J>^zįs- 
i tarną gydytoją- ir klausia:
: — Ką tamstą, pone gydytojai!,

t . ..*.»• į y . ■-* - t

„darai,- kai nusišaldai,
— Birniibųsia pradedu kosėti,
- "ktsakė tąsi ir nuėjo.

t— Beatėjo! Pinigai- nieko ne,-; 
rrėiškia, ■ kuomet esi įsimylėjęs^

— To jab matt užtenka. Aš, ne-; 
noriu turėti kvailio -savo šeimoje.

NĖRA PAMATO

Vien’a’s vy?as nusipirko kr&ur 
tuvėj cigarą ir išėjo: Po kiek: 

dėiko' jis šūgrĮŽt'ff 'if ima išmeti:' 
' ritėti’: ' . ' , :

— Tas cigaras yra prasčiausias - 
’ kas gali būti.,.- . /

— Ko fu čia šūkauji! Tū turi- 
tik tfifeną tokį cigarą, o; aš turiu-, 

1 jų keliolika dėžių ir tai nieko: 
‘ nesakau. /,

savaitės.
— Tai -galėjo juos paskysti.
— O ką jis būtų gavęs?
— Gal teismks būtų priteisęs j 

sumokėti už .gazoliną.
j —- b’ž- gazoliną gal ir nieko 
nepriteis, bet jei tau būtų davę 
už padangas, tai turėtum., bųti 
patenkintas.

— Kaip ten bebūtų, skelbia 
ir apgaudinėja- 

skaitytojus:
— Bet čia kalti skaitytojai.

T . ’..V. '

Imperatoriui- apie vieną mažai 
težinomą proviriėi-j'os gydytoją, 

: kuris beveik stebuklingai gydęs
. nųto tokių' skausmų.: Napoleonas 

i įšak'ė tą> "stebukladarį” fūbiau
• pakviesti pas jL Atvykę^ gy-

; M. j to. M. ' ■.
; s eries savo mirtį, tėvas-para
ušėtųjų testamentą:
■ “Kiekvienam , jūsų užrašau- kė- 
i tvirta. dalį, savo turto. Bet gi jei- i • . . -y: - r r.. ._ . . - p<LB.vicsu .pas j u AivvAeykygu po mano mirties ius nesites į j . .T , v, * , .r , •< ,-•* • ..idytojas, Napoleono buvo labaitarpusavyje, tai surakinsiu sr A /.1 c mielai priimtas.

—Tai tamsta tokius stėbuk- 
'lus išdarinėji; Įabrifū kiek žmo- 
• riių begydydamas misiuntei pas 

Abraomą? to- • .v
i O žymiai mažiau negu Jūsų 
į Didenybė. Ir todėl nesu tiek 
: garbinamas kaip Tamstą 4- ra
miai atsakė gydytojas. . (kp)

• * » to
— Aš rieatdmeiniX, kad būčiau 

skolinęs is tavęs $20.'
Napoleonas labai kenteio nito - Aš paskblinan kuomet tu 

reumatizmo, skausmų. Joks gy-Jbuvai girtas... -
dytdjas nesugebėjo padėti jarix- ’—Jeigu faipi tai aš siigrąži- 

: Kartą maršalas Ney papasakojo naū kai fu- buvai girtas./

• Kūnas ir mentalitetas. Žino-’ 
nės, kurie nuolat marikštiiiasi 
bėgiodami; sportuodami, turi ge.

. resnę kraujo apytaką, geresnę- 
atmintį, įsigyja daugiau ener1-’

. gijos, smegenims deguonį 
' rriaž i n’a n ėrvuotumą.

Don Pilotas

testamentą ir viską atiduosiu'
DABAR SUTAUPO

; — Kai1 .pradėjau' i&tt virti na
muose, ftU daug visko sutaupau;

t — Kokiu’gi būdu?
— Minto' vyras, pusiau mažiau 

bevalgo. ’’ -L ■ • ’ • Į
PAS GYDYTOJĄ

— Tarrtsta dabar daug leng..' 
r visu- kvėpuoji. Nd-lūgi tie vais- 
■tar jums ,taip pagelbėjo?
; —■ Aš jų visai nbVaftdjau, bet 

’' rriano žmona išvažiavo pas Savo 
• gimines.
<, . ■ * * - *
J. TIKRAS SIURPRIZAS 
h ' i. '. ' ' ' • . •r — Taigi yyĮoj minesite savo 
J vedybines sukaktuves.

— Ė tikro* ir dėl to aš bandy- 
nu padaryti savo žmonai kokį 
■ji'ifprižą. "

Tai* ka jai nupirksi?
’ Nieko.

,— Tai .koks čia siurprizas?
— Matai-, ji’ tžtisr ką nors gan-

•Senelis ,*ėdi kėdėje ir snūdu*-- 
rixtt-ja. Greta' žaidžia mažytiš“ 
ahūkhs' ir savo'/bū^nū kėlia di*

■ deli triukšmą. SeneĮis staiga pa- 
‘ bunda ir trindamas: akis, šakb 
i ąriūltiir i < .’.'v'.

-X Nurimk pagaliau! Savo dūž-
' davimų-ru nėletdi man užmigtį;
| — Gerai, sen^K,-’aš dabar nė-i

— Jei nąno duktė būtų visai ( dūduosiu ir lauksiu kol tu už-
neturting;r, :n‘ 4ą ir tuomet my-* migsi. — pažadėjo vaikutis. ti. o aš jai nieko neteiksiu.

❖ *

TOKIŲ NEPAGEIDAUJA
Turtingo* ėvas,- klausia savo 

būsimo žento:

.1 • Prancūzai alifiėta nuodėmes. 
prancūzų netiki i nuodėmę.

Tik 4^ pripažįsta nuodėmės es
mę, sako savaitinis katalikų laik
raštis Le Perelhrftfc Kraštas su 

Romos katalifaį nustatė, kad 
69-^ žmonių- nėjo išpažintie*; tik- 

Į- lai 1-3^ einą išpažinties kartą 
■ Į»er metus arba mažiau’.

• Mažakraujystė — anemija. 
Daitgc moterų net pažangiuose 
kraštuose2.30 milijonų turi arte-

■’ p tnlją> paskelbė Pasriulio Sveika
tos Organizacija. Ypat-ingor nėš
čios moterys- nukenčia dėl iks- 

j. rfnn&tWgp valgiu. StVko? vitartri'- 
1' ntįi gėfežie,< ir Uiltymų-.

• fiarjLįuofiejį vaikšto. Vie
na AūStrijos moteriškė buvo vi
siškai parai ižuota^pęf 21 metus 
nUd liemens iki kojų, šiandifeb

’ gbJI afsistbti, su rementais ga.T 
laiike pasivaikščioti, praneša 
The Medical Post Kanadoje. Ri
tas. ligoms, kuris buvo parali- 
žubfįte per ketverius metus, gali 

' Vaikščioti. Mod&niipji techni
kai skirtinga nud fcerikT mėtbdų. 
Pątal^žius gydomks. efektrodsi*- 
kūYfe įdedami į Vidlg sfimuliuo- 
ih i’au'iffetūs čėiktl. šie elektite- 
dai veiki* visą laiką, nereikia jų 
keisti. Yra' iY pYiJŪMgfaririĮ elek
trodų. bet pacientas nemėgsta.

PATAIKĖ ATSAKYTI

Mokykloje’ laukia iilspekto^:.. 
riaus. Mokytojas moko vaikus: ; 
jei, girdi, inspektorius ko nors; 
paklaustų, tai atsakant visada- j 
reikto pridėti: “pone iiispekto- 

, riau”.
Atvykęs inspektorius klausto !

; vieno vaiko:

— Senąjį įstatymą žinai? Tai 
kaip Dievas prakeikė žaltį, su* 
gundžiusį Ievą?

— Dievas pasakė: "Ir turėsi 
tu visą gyvenimą šliaužioti pil- 

;vu savo, pone inspektoriau”, — 
atsakė instruktuotas mokinys.* * *

BLOGAS ŽENTAS

Ūkininkas-sutiko kūmą ir- skun 
; džiasi- saw žentu:
' — Jfe per dū- mėnesiu prarijo
■ visą kraitį!

— O ką' gi: tu tokios jam da-

‘r.} savo broliai Antanui”.

■ ASTlG galva

— Tai. ne mano skrybėlė! Koks 
asilas galėjo sukeisti?

š... Bet jeigū’ 
jis etč nepastebėjo, tai, mato* 
mai; jūsų gaivūs vienodos.

r < r

NAPOLEONAS'

w.

— Meitėlį ir tris vistas

GERAS PAVYZDYS

Mokytoja;
man pavyzdį kaip žmogaus kū- 

įJK> dalys prisitaiko aplinkybių? 

I Mokinys: — Taip mano teta 
I bėgyje vienų- metų pasunkėjo 
< 50' svaru, bet jos odą nesprogo.

Ar gn?i duoti

Viena žmonelė giriasi savo 
draugei: -j

«-*■ ‘Min’’ vyržts nepasako tiei 
vieno blogo žodžio

— Tur būt jis yra labai man
dagus ir Snrfingas.

- - Nieko panašaus; jis prisi
bijo manę*. Fridav, October Oclolrer 26^1 &83
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Alienį miestelio ir pilies

Panevėžio? miestas

į Berznyjcą. Ten man pasate, 
kad atvažiuos įŠ Suvalkų .poli-

J. KIJM’SEIKIS

IŠ LENKIJOS-LIETUVIU “AUŠROS 
PERSEKIOJIMAI “IečPOSPOLITOS” LAIKAIS 

ir licdiU atsiminimai

Lietuvių išeivių spaudoje via susirinkimą, 
buvę: pasisakymų, jog be laisvos šaukimą atvežė policininkas 
Lenkijos nebūsią nė neprildau- ir tiin-jąu kartu su juo vykti 
somos k’etovos. Esą, reikalinga į Berznyjcą. Ten man pasakė, 
eit lenkai^ turėti gerus santy- kad atvažiuos įš Suvalkų .polė
kius ir užH^ršti praeityje lenkų cijos komisaras- kuris turi kaž- 
lietuviamsi padarytas skriaudas. ’ ketkį reikalą. Ten mane išlaikė

Iš šalieš žiūrinčiam tokios iki 15 vai., o susirinkimas turė- 
rhintys gali kilti,‘bet tie, kurie jo įvykti 12 vaL Ir jau kai visi 
patys išgyveno persekiojimus ir susirinkusieji išsiskirstė, liepė 
kankinamus, tiems nėra leiigva ■ ir 
praeitį užmirštį. Štai, Kanadoje 
gyvenąs Petras česnulis anie 
lietuviu persekiojamus ir kanki- 
rjinjps' iparašė “Nužmogintųjų" 
knygą. Autorius pats daug nuo 
lenkų nukentėjo. Dabar Vil
niaus- Kimšto Lietuvių Sąjunga 
Petro ,'jčėsnulįo .knygą; išleido 
angliškai, pavadinant ją “In the 
Shadow of the White Eagle”.

Punsko ir Seinų koopera
tyvas “Rūta” ’

ęvo “spėkuliaiituat’* si perka ir parduoda kibirais 
prekės mainytis už 

ma'istą į'kaimą. Atvykę, daug 
turėjom vaikščioti, bet nedaug 
ko gavome-'(rodos, tiktai šiek

vyšnias,' obuobuis,' agtifcus 
kriaušes. O melonai, melonai!

Mėlonai Ukrainoje buyo ko- 
kie tai ypatingi: pailgos formos,

škonio Ir saldūs; be to, tyrėja 
ypatingu .kvapą ir aromatą. To
kių kvėpibiičių vaisių pAskuf 
gxwenim’e beteko niekur atitikti; 
nėi Vakar.ų/Eiųppoje, kur vė* 
liau mokslus ėjau, nei It&Iijoįeį. 
nei Brazilijoje.

>. ' (Bus daugiau) ? į

man važiuoti namo.”

Trečią susirinkimą 
pasienio kariai uždarė

“Rūtos” steigimą aprašinėda
mas, J. Maksimavičius nupasa
kojo, kaip lietuviai nenuleido 
rankų ir vis bandė kooperatyvą 
įsteigti, štai,-kas atsitiko trečią 
kartą, mėginant ‘Rūtą’ įsteigti: į

“Trečią kartą nutarėme stei- j 
giamąjį kooperatyvo susirinki
mą sušaukti nuošalesniame kai

pabaidą J. Maksimavičius

Dabar Lenkijoje tebegyveną bavičių šklernoj. 
lietuviai,'daug nuo/lenkų kentė
ję, “Aušros”’ laikraštyje neven
gia .anuos skausmingus laikus 
prisįmįįiti; Lenkijoje lietuviai, 
nu'o amžių > savo ūkiuose/ gyve
nę,' po’- Pirmojo Pasaulinio karo, 
po ŽeHgbvskijados / buvo ne tik 
skijaij&ižiami;' neleidžiant turėti 
savo' švietimo įstaigų; bet buvo 
jiems?; trukdomą ir . ekonominio 
gyVėnipi^ pažanga. Anų metų 
lenkt} ’ veiklos 'pavyzdys yra ap
rašytos' “Aušros” ;l-ame nume
ryje J.Į Maksįniayičiaus straips-. 
nyj.ė -L- 4Rū‘fa”.

1936 m.-Šeinudše lietuviai bu-- . t.*,- , „, • i suorganizuoti kooperatwo.vo sukvietę .-.tautiečius, n steigia-1 ... .
mąjj'susirinkimą ' vartotojų ko-r ° 
operatyvui steigtis Atėjo ir. šiaip,

Į
■ rašo

“Taip ir. užklupo mus 1939 m. 
antras pašati-linis. 'karas. Bet in
formacijas špie '‘Rūtos” veiklą.

c . • v„ i teko man dar teikti Suvalkųine. Sutarėme pas ūkininką Zu- . . . £
, Į Gestapo kalėtume, šėmai po to,
n.mns saugiau, ' pasikvietėme jLe-Mp kapituliavo, o “Rū- 
atstovą iŠ leritijos: Vartotojų'la buv° l'k'lduota . Mano lar-| 

bendrovės “Spolem” sąjungos, 
[r vos, tik pradėjom, sųsirinki- 
nįą, įžengė du pasienio (kareiviai 
su puskarininkiu ir pasakė, kad 
čia jau yra pasienio zona ir vi
sokie susirinkimai draudžiami

dytojas gestapininkas turėjo pa
sidėjęs ant stalo “Rūtos” valdy
bos ir kai kurių darbuotojų 
fotografiją^gkuri čia eksponuo
jama, ir klausinėjo apie tų žmo
nių pareigas. Vertėju buvo se-
nas, žilas, kašubo s kareivis, ku- 

j.ris labai menkai mokėjo len
kiškai. - . ■’ ’} - - » ;

Ir kai tardytojas paklausė, 
kas buvo ‘ “Rūtos” vedėjas, tai

tižiais ai-tkinttr kas būvo tas, 
kuris priekiu ėjo (atseit — pir-. 
nrininkavo). žinoma, tokioje si
tuacijoje juokas neėmė, bet nu
daviau, kad nesGprantu, vertė
jas .prakaituoja;/.kaip čia -man 
išaiškinti, ir sako? kas tks, kuris 
buvo su galva; Bet matau, kad 
tardytojas ima nervintis, pasi-

miąstęlėnų; kąip .J, Maksimavi
čius- rašo, policijos pakurstytų, 
irt. pradėjo Susirinkime rėkauti, 
j og kpopėratyvo ’nereikia. Susi
rinkime buvęs policijos vach- 
mistrar stisrrfrikimą uždarė, pa
skelbdamas, jog pirmininkau- 
jahHš'nesugeba' tvarkingai šusi- 
ririkimų vesti.’ t s

Ąptras-- susirinkimas buvo 
ręhgtąširgi i.Šėmuose, Bet dalV- 
vjąiykvlęrti aSmėniskais raštę- 
liaisį.TačiąijLjir^Us susirinkimas 
neįvyko. 1 Ir štai’dėl-kpri.
■ri .“^jna^Ądšį
rinkirno-jiiąria i igayoipė j išati?

šaukimą
I

p^čĮ^.ypostuČ.. Aš'j. tokį- šaukį- 
m| i gąyatiišj Šerznykto. policijos

[sakė tuojau išsiskirstyti. Ėmėm j “ - . . .
t protestuoti, kad stulpas su už
rašu “Pasienio zona-’ vra nuo 
čiė- už įpušės kilometro j,bet pus
karininkis nesileido į kalbas ir K 
pareiškė, jeigu tuojau neišsi-Į ««*«» lr

į skirstysime; taf varys į užkardą.]
Taip ir trecią akartą nepavyko į ALGIRDAS MOŠINSKAS

i
l : Pagaliau lietuvių delegacija

> su skundu pas Suvalkų 
Storastą. Tas nemielai priėmė

vienas paėmęs ■ ipo pusmaišį 
druskos, nuėjome į geležinkelio 
stotį. Bilietų pirkti nereikia, bi
lietai panaikinti, susisiekimas 
veltui — viskas nemokamai. 
Laukiam, klausiam kada eis se
kantis traukinys, bet niekas nie
ko nežino. Nei patys geležinke
liečiai nežino ,neš tvarkaraščiai

žiūrėjo į gulintį ant stalo brau- nebegalioja. .Tik štai ateina pre- 
ninką ir suriko: “Er verstėht kinis traukinys, be .jdkio tyar- 
Deūtsch”. Tai man ir atsinorėjo karaiščio, ir sako, kad einąs j tp- 
kvailioti . ir, prisipažinau, kad Iq miestelį Sum y, už’.kokių-4Č1 
“priekiu” ėjau aš. “O kas turėjo kilometrų. Keleivinių Vagonų 
kišenę” vėl išvertė kašubas, tai nebuvo, keleiviai' važiuodavo ! 
man aišku ė-kaisiniiifeas. O kas prekiniuose vagonuose, bet vis- 
plunksną valdė — tai reikėjo kas buvo taip perpildyta vagonų 
pasakyti, kad buvo sekretorius, viduje, ir ant vagonų stogų, pa

tai buį- kopų, ir net užlipę ant gaęyežio.
“Rūtos?

o kas i knygas 
haMeris. Toks 
epilogas.”

ras e ■ 
buvo

delegaciją; priekaištavo, jog šv.j
Kazimierą d-jos skyrius, skai
tyklas uždarius, o dabar lietuviai 
bando tą-patį darbą tęsti per 
kooperatyvus, -Tačiau- pažadėjęs, 
jog daugiau trukdymų nebebū
sią. Taip tad ketvirtame susi
rinkime “Rūta” įsteigta, veikė 
puikiai.

1938 m. kovo mėn. “Rūta” 
pergyvenusi baimės, kai nuo 
šūkių “na Kowno” jos langai 

• įišbyrėj^”. Anksčiau -vieną kar- 
išL i | N'kfąi|tuyės iškabos. lietuviški 

^žodžiai j buvę'' nenuplaunamais 
.pažais užtepliotl, - o -Kitą' kartą 

itvjįii W .dien.-.: ii valiMai i|“kįį’ turbat>. lenkl» “iktnolų”

.4.................. , / Nacių laikais “Rūtos” Į
pps^yiyo^ kėfetą valandų,: prieš ~ ■ nariai tardyti = N ;

?

Mums, vaikams, 7bųėo neįmano
ma, ir dar su maišais, kur įsi
skverbti. Bet kažkoks riusij. ka
reivis, pusiau kariškai','^pusiau 
civiliniai apsirengęs, nurodė 
mums dar laisvąJf^ietų tarp, va
gonų ir buferių. Jis pats ten įsi-, 
taisė ir mudu sųį brolių rtadpin 
ten 'Vieta. Buvo kiękbaisu ir, be 

.’ „ ,. .° . . <• abejo, pavojinga, bet tasjkaręi-• mie. Q. mano .tėvas labai stebe-, . ; i- :;- -, ,j'-5.. . . . T..r ... ,J vis mus pradžioj palaikydavo,josi, ir paskui jau Lietuvoj daz* i- • ■/, A ; --Zif-'i '•< . . . L, . -. , — o .paskui pambkirtp atsiremteko-.nai m.ums tą įvyki prirnindąy.pį., r 
pasakodamas i?- pažįstamiems 
su. pasididžiavimu.: Makaronai 

.buvo geros rūšies, nesugedę ir 
labai skanūs. ' ;į

Atsimenu taipogi, tą laiką, kai 
užėjo toks viso trūkumas, kadj 
krautuvėse buvo- galima gauti, 
tiktai druskos. jos.-'buvo kiek' ,.
“°rį n°rSZ , 115? ™art P Įnodavom, .kadį S&okk&fe 
□z kokiu o 'kilometru :u& nues- . ... .. •.. ’ i . - . ■ ,_ ; ;. spekuhante su-savp-.maisais;iiu-to, . kaimuose ir ■ miesteliuose » 3;z. ’
stigo druskos? 'Žnionės pasako
jo, kad nuvykus. į kaimą gali
ma gauti išsimainyti maisto iuž 
druską. Tad ir vėl, nieko tėvams: 

’too', abu išprakaitavome, bet vis nepasakę, mudu su broliu, kiek/

pąrhenu), nes po viius’lkąimus i 
pasipylė labai c|aLbl 
pas kažkokią kainrietį- gavcTji^ 
neihbkamai atsij^rli šviežio pie
no ’ ir riekulę . juOdps 
Matyt, buvome labai išvargę, ir 
šeimininkei mūsų pagailą. * 

Atgal važiuojant,- (tas pals 
gaudymas.- žmonės'.betgi- ne
klauso', bėga 'nuo k^rėivių, ka
reiviai šaudo. Bėj mes jau iž* < ’ * V i-* ’ *
gudrėjom. Traukiniui sulėtinant 
greitį, prieš įvažiuojant į stotį, 
mes, dar traųkiniuL einant,, nu- 
šekdavom į priešingą -pusę, kur 
matėsi stotis ir daug ginkluoju 
kareivių, ir krūmais-bei laukais' 
ąipėidavom aplink stotį, ir lauk
davom traukinio. |jHę’įiŠyažiavi- 
mo. Traukuliui dar neįsibėgė
jus, įšokdavorh į jį. Viskas tas 
buvo labai pavojinga. ’ ,
: Atsimenu, dar ir tokį ątę^tiki- 
ųią: Paprastai .vąšaįbk. atostogų 
metu mūsų šeima (tai ,yrai Jjfi> 
tina ir mes, abu vaikai) vyį^da- 
yonie vasaroti >;yisj^nęt į Lietu
vą,' į kokį-nors dvarą, kur pas . _ . . n-
įSąžįštanius .-dyarihidkiiš'išsinu'o-' rjpjijigaiSsčftį jgiinines. Sapiehą 
modaVom • keliems mėnesiams įūiįą^š . turtingu pastatė. ,čią 
ganą, patogias .T^.a^a^;;-Ka?ąlL gražiū^Ž.'įiūkštų rūmus, bažųy- 
pra'šldejuš/' į ..'Eietuyą ^huvy^ti ČKį 'ir viėiiųolyną. Atėję’ rusai, 
jąū nebųvo;gąlim£, tai. nūyyk-ri rtęhuolyiią; pavertė į kareivines, 
davom. kur nors į vaišingą Uk- b dvaras ir.žemės atiteko į Za- 
rainą, į ./Poltavos-, ■guberniją ii bu rankas/ Šiandieh Alšėnai yra 
kitur. Ukrainoj kaip rojuj,, visiko ,^|ip fr užiiilršti. Iš senovės gar- 
buvo. Atsimenu, nesyietišką] šehybėš hbbeliko nieko.

sybęt kibiras’ didėlių .slyvoj ; Chičkgt^rrniesto mokyto-
dvr■ kaįpeikos; . Viskas turguose ’ jus.,4b Tnįęšib. švietimo tarybos 
parduodama , kibirais, ;.nę, 'ko- narius suįaikAK'”^° tvot-Ka 
kiais ten litraię/'ąrįą svaraisr.^1- .*rėtoriu^;Wjliiėm J. Usery.

' >7- --S -ri ;ę.

Rytinėje Lietuvoje yra mies; 
telis,:: Vadintinas' Aišėniais. Se^ 
povėje' jis. buvo centru žymios 
kųriigdikšHjot. Čih zbUVo graži 
pilis, stovėjusi prib Alsios ųpėsj 
kuri įtekd | Nemuną. Iš loš pu 
lies nebeliko; jokiu paviršutinių 
^ędsakii, .Tjk pakasus ^iMąu, da? 
užtinkami još' parhatdi. Valstie
čiai beąrdarhi laukus užtinRa 
stiklė, senų ginklu ir plytų. Į 
, AišeAu, kųhįgąĮkščlų K 

. išrhirėAanksti, r-^ Į6-tam Šimtmėi- 
lyje. Po jij .ihiėšteli ir dvarui

į^Į^Ba^ohas 
-pįef& kurio motina paė^o is tos

čia

rtęniūolyiią; pavertė į kareivines,

bu rankas^ Šiandieh Alšėnėi yra

ChičkRbs;niięsto mokyto- 
rt . 'i x • .’X ^» Y; x -jc t S X • •; _ _ _i_A ’T  —! 

arms sujaugė buvęs Darbo sek-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
’ LfftkATCRA, lietuvių literatūros, meno !r mckiL 
hm flL metraitl*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Viner 
Krėvė®, I^mo Kapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof 
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Y 
Meilaus stądpeniai bei. studijas, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio.- lt iileikio, V. Kaiuboe, A. Rflkitelės ir A. Varar

,> DAINŲ IVENTtS LAUKUOSE, poetės, raiytojoa Ir to 
Halą lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie daini 
Iventes bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hemą, gėrintis autorės puikiu stiliurni Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja fl

• VIENIŠO ŽMOGAUS GI VkNTMAS, Antano Rūke aprafy

ratūrinė •tudij*, suričfrriyts tklrsneiiali Ta 206 puslapiu fcnyfi 
parduodama tik tti KL ' h -n • i . ,iaMTr f

HetrrfnL DtfWyii Wtsr^crhur TTUotmnTomM pabaigoje

rvoliudonJerim, ne»ūp?M

enlmą Ir poc 
riją. Dabar būtų jj rąlims pavadinti kovotoju ui žmogaus tel*« 
ytayga forinzkl, 265 pu slapi t- rainuoja **-

niū

LIETUVOS ATSTOVO PASKYRIMAS
■T . , dėlto tą maišą atvilkome iki na-
' * J mų. Tai buvo džiaugsmas na-

Sunkus, labai didėlis buvo.1 
piaišas, ir mes vos, galėjome tas 
rogutes iš viso patempti.; O gat
vėse, saulei pąšildžius, sniegas 
pradėjo tirpti, pasidarė šlapdri
ba, purvas, tokią sniego ir ■' vap-. 
'dens košė, ir teko rogutes temp
ai jau ne per sniegą, bet per 
šlapią bruką, Tempėm tą maišą 
daugdd-lomėtrųčiki mūsų namų, 
niekas to maišo nebandė iš mū
sų atimti, nes tokių tkdip mes 
■buvo šimtai ir tūkstančiai: žmo
nės tempė maišus- cukraus, mil- 

--tų- ir visokių k ki tokių gėiybių. 
.Musų kojos. peršlapo kiaurai,, 
o nuo nepakeliamo ir nuo ne
įprasto mums vaikams įtempi-

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 NOREIKIENfi '

V'
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ- 
Cosmos; Parcels Express Corp. r 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

W. 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

>xr

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
, DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vii. yak, 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai 

[at I*I TpI 476-220G 4

T=T* L_

'r v7;C

r

vis; mus pradžioj palaikydavo, 

jomis i tokias, miąžž^ kopėtėlės; 
ir už jų laikytis fypač tada,<kai 
traukinys stabdydavo ... gęeiTjĮ),. 
kad nenukris ttiinė ant -bėgių' po 
traukiniu. O tai kartašjhuo kar-

• .-l* J
to su kitais atsitikdavę}.’ Tik gir
dim, staiga pakylą .dięįęlis riks?

j organizacija, lietuviams gtfkžfcft tariauįadfi jin per .97 metus.
Z* ’m >• • • J •. /*.<-_ ' m*' ,,■ •.:

' SLA — a$ėka Mtūrinitiš darbus, gėlKštl-Ii kurie tūtos
•į J : ■•-.'■7 ;■ V ; " -’

^Lifmbkėįo^tt^ąii Hip .AšTITbN^ MW>NUS dolerių 
..i: >-i-..?įpdrai^"MVQ\fūriį8M;>.^' < f. ; .

' *-■ ; ■' ’ ■ *' * t. ' --- 'f ' ’f ■ ; 'A Ja 7 - Įi ’J* - ' ; ' - . a—-

5LA — apdrapdžiį: pigiaūsicinds, kainqSife<; SLA i&iėšio jiėlnb, 
nariams patarnauja' SS savišalpos pagrindu.: 
Kiekvienas 'Jfet3yįs'-ir> lietimu drangas .gali '■>- 
Susitiepijime*ėpsidraiisti. ikr?l.(),BOQ.': y .
apdraudžia- ir; taupomąja apdrauds — Endbwment 
'tis5?aiieeL.k&į:jĮj^iteaį^»^ižĮifi0įi^ębiaačiam

4

-vxikps

r‘

:ii&

LinįŲA^^ Afid^fcDFU^Ž|ięA t, ■ 
w^^-

krito po traūidjiiųjdrčbuyb1;^ 
važinėta. Ir' taip.'jrrięs,; abu. 'yąį- 
vai, važiavom?, ? t- ”/.' ,

Beveik •kiekviėpbjšstoiy? gink: 
luoti kareiviai 'gąudydavpi'žmiD;7 
nes, atimday.b; jm^įKįųjri tofeią 
mantą, kuri jieniš?allbdydąt^, 
esančios spekųli^crjairiskirtos 
prekės. Daugelį šuarėštūbdayo;

50 mėty študijaYfiį kaip

I.< PRAEITIES ŪKANŲ

lietuviu kalbą lieflančks U traukau paraoiė ttaliui -vertimu* 
; Ir patarė mums toliau studijuoti. .

4U
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Paskaita, kuria teko nusivilti
<

Kunigas Vyt. Bagdanavičius neseniai skaitė paskaitą 
ateitininkų gydytojų “Gajos” korporacijos suvažiavime. 
Paskaitos tema: ^Sąžinės laisvės principas mediciniškoje 
praktikoje”. Įdomi tema. Prelegentas, matyt, buvo užsi
mojęs konkrečiai išaiškinti sąžinės laisvės principus, ku
riais turėtų vadovautis gydytojai mediciniškoje prakti
koje. Žinoma, tokie principai, mano nuomonėj yra žino
tini ne tik medikams,, bet ir kiekvienam katalikui. Tik 
gaila,’kad įmelėgėnto .pąsksiįta^tfeko iiusiyilti. Jos kiau-‘ 
sant, ir su didęliu r^frėšiū,. šąžlnėą ’ ląįėyęs principai ne 
tik nepaaiškėjo, bet kunigas Vyt. Bagdanavičius^ juos 
aiškindamas, dar labiau-juos aptamsino. Tokio aiškini
mo klausant, atrodė, kad ir pats prelegentas jų nesuprato, 
ši paskaita buvo neseniai , atspausdinta ir Drauge. Ma
niau, ją skaitant, minėti principai bus aiškūs. Deja, jie 
ir tada nepaaiškėjo. Pati paskaita buvo kažkoks citatų 
maišalas, kurių, matyt, ir įpats prelegentas gerai ne
suprato.

Kad nebūčiau pakaltintas priekabių ieškojimu, paci
tuosiu tik vieną kitą minėtos paskaitos minti: “... po mū
sų teisingumo apsisprendimo dažniausiai pasilieka tik 
silpnas jausmas, kad esame pasielgę teisingai..mūsų 
padarytas sprendimas, nereik manyt, kad yra pats ge-_ 
riausias ir galiojantis visiems žmonėms. Tokiu jis nėra 
dėl skirtingų žmonių galimybių. . , galimas dalykas, kad 
tas sprendimas, kurio mes norime, jo nori ir Dievas”. 
Reiškia, mūsų padarytas sprendimas, kad ir geriausias, 
nėra galiojantis visiems. Bet- tokio sprendimo Dieyas 
nori, o nori dėl to, kad mes jo norime. Tai tau ir “prin
cipas”.

Paskaitininkas primena įr du popiežius: Pijų IX 
ir Leoną XIII, kurie, jo žodžiais tariant, kai jų veiklą 
sugretini, jam atrodo, juodu tarp savęs rungėsi. Kodėl 
jam atrodo rungtynės, jei vienas jų pasmerkė liberaliz-'

jų dviejų rungtynės, kai jiedu palietė dvi skirtingas sri
tis? Popiežius Pijus IX pasmerkė modernias filosofijos 
sroves, o Leonas XXII susirūpino žmonijos socialine būkle. 
Kodėl paskaitininkui atrodo, kad tai buvo kryžlavtmasls, 
arba tai buvo kontrastas, kuris, anot jo, paprastai nerys- 
kinamas, kad nepakenkus Bažnyčios autoritetui? Atrodo, 
kad, pagal kunigą Vyt. Bagdanavičių, popiežius Pijus IX 
padarė klaidą, pasmerkdamas minėtas sroves. Tuo tarpu 
kitas popiežius Pijus X aiškiai pareiškė, kad yra jo apaš
tališka pareiga pasipriešinti ir net pasmerkti tas moder
niškas filosofijos kryptis, kurios priešingos Dieviškai 
Tiesai. Betgi, klausimas, ką turi bendro šios dviejų po
piežių “rungtynės” su mediciniška praktika? Paskaiti- 

i ninkas nepaaiškino, kaip popiežius Leonas XIII suprato 
sąžinės laisvę ir kaip nesuprato Pijus IX, pasmerkdamas 
minėtas filosofines sroves.

Arba ir vėl: “. . . manymas, kad žmogus yra vien nuo 
dėmingas ir kad be ypatingos Dievo pagalbos žmogus ne
gali savo protu pažinti Dievo. Tai, girdi, pesimizmas 
kuris iškreipia krikščionišką sąžinę...” Dievo malonės 
klausimas yra labai platus, todėl trumpu aiškinimu ne
galima duoti išsamaus atsakymo. Atrodo, kad paskaiti
ninkui Dievo pagalba žmogui nėra reikalinga. Arba toks 
jo paaiškinimas, kad ypatinga Dievo pagalbą iškreipi? 
krikščionišką sąžinę, yra neaiškus. Ir ar tikrai šitoks jo 
aiškinimas išryškina sąžinės laisvės principą, kuriuo tu
rėtų vadovautis gydytojas savo praktikoje?

Iš prelegento skaitytos paskaitas paminėjau tik vie
ną kitą citatą, kurios yra neaiškios ir nesuprantamos 
Ir tokių neaiškių jo paskaitoje aiškinimų yrą daug. Ne
manau, kad šitoks aiškinimas gydytojams atskleidė sąži
nės principus, kuriais jie turi vadovautis.

Labai gaila, kad paskaitininkas, šią paskaitą ruošda
mas, buvojo New Yorke, ir ten lankėsi tokio veikalo vaidi
nime, kuris ciniškai suniekina katalikus, jų katalikiškas 
mokyklas, jose auklėjimą ir tokių mokyklų mokytoju?- 
Veikalas parašytas - nukatalikėjusio < Christopher ; Į)U’ 
rąngkr ?ir ^pavadintas; 1‘Sister Mary ‘, Ignatius Explains 
Et All TA You”.1 M i
- ’ L; ; j ’ ■' * ■ r- : - i T ' .3 *;

Kunigas Vyt. Bagdanavičius jame įžiūrėjo pąyaU- 
duotą trūkumą katalikiškos sąžinės. Gaila, ■ kad jis nė* 
suprato, ko autorius savo veikalu siekią. Nesuprato, k-ąd 
autorius rašo netiesą, ir tuo siekia riuiškai pasityčioti iš 
katalikiškose mokyklose auklėjimo. Jis seselės Mary a$-- 
meny vaizduoja koks menkas išsilavinimo lygis yra tokių 
mokytojų katalikiškose mokyklose, kuriose vaikams dės
tomos tokios dorovės formulės, kurios tinka tik penkių, 
metų vaikams. Ar tai nepasityčiojimas iš katalikiškos 
mokyklos ir jos mokytojų? Tos minėtos seselės mokyto
jos asmenyje autorius vaizduoja kokios ignorantės yra 
seselės, kurios moko vaikus dorovės formulių, kurios yra 
mechaniškos, kurių užaugę nebežino kaip jas pritaikyti 
gyvenimo praktikoje. Jos nemoko, kaip Vyt. Bągdana- 
vičius sako, žmogiškų pastangų. Toji seselė Mary žino 
atsakymus į visus kataliko dorovinius ir religinius klau
simus, bet ji nedėsto tokių dalykų, kaip antai, abortai, 
homoseksualizmas.

Keista, kad paskaitininkas rado reikalą remtis tokiu, 
veikalu, kurį ir jis pats pripažįsta, ka<I -tai yra žiauri 
katalikiško auklėjimo kritika, kokį duoda katalikiškose

ALTo pirm. dr. K$ Šidlausko pranešimas 
ALTo suvažiavimui 1983 m. spalio 22 d.

Dr. Kazys Šidlauskas

TTęsinys). • ■ ' keletą pagalbinių Hėtejhlkio Ak 
r ' * - ,to konferencijų įvairiuose kraš-

Baigiamasis Madrido konfę--tuose, -o vėl pats .pagrindinis 
rencijųs dokumentas numato Helsinkio Akto vykdymą pątik- 
' 1 i ■ —1:—- —J -r -- —■ .*1. , • — •—-
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rėmėsi,: pasiteirauti, kas jį rašė ir- ko rašė jas: tokiu veį^ 
kalu .siekė?. Tad.su pagrindu Amerikos katalikai įfvhid: 
kalą pasmerkė, jį sutiko labai aštria kritika. Ten, kur i|iš 
veikalas buvo bandomas parodyti scenoje, buvo, suruoštoj 
demonstracijos.. Ypač tokiais protestais pasireiško katali
kiškos organizacijos. Šis veikalas pasmerktas ir Ameri
kos vyskupų, kaip įžeidžiantis katalikus, jų mokyklas, jų 
mokytojus, juos atvaizduojant kaip naivius ir atsilikusius.

Gaila, kad paskaitininkas nerado reikalo susipa
žinti su šiuo veikalu ir jo kritika, kuri buvo spausdinamą 
^Catholic League Newsletter Nr. 1, 2, 3, 1983. Žinant to
kio veikalo kritiką, kaip Vyt, Bagdanavičių .vertintų tie: 
Amerikos katalikai, kartu su St. Louis arkivyskupu John 
L. May, už tokio antikatalikiško veikalo panaudojimą 
įrodinėjant gydytojams sąžinės laisvės principus? ;-j

Nejaugi kunigas Vyt. Bagdanavičius neskaitė popie
žiaus Jono Pauliaus II pareiškimo, kurį jis padarė tflsin- 
čiųjų miniai Šv. Petro aikštėje Romoje: “Vadovautis tik 
savąja sąžine neužtenka. Pirmiausia reikia rūpintis, kad 
sąžinė būtų tinkamai paruošta bei gautų reikalingas ži
nias moraliniam sprendimui. Kiekvieno pareiga taip pa-

Kyla klausimas, kokį svar
biausiu laimėjimą, be bendros 
politinės p r o p a g andos, yra 
mums davusi Madrido Šconfe- 
rcucjja Lie lovos laisvės byloje ?

Šia proga noriu grįžti į Mad
rido konferencijos 1980 metų 
gruodžio 15 d. plenumo posėdį, 
kuriame JAV-bįų delegacijos 
atstovas Warren Zimmerman 
pareiškė, Lad Pabaltijo valsty
bių įjungimas į Sovietų Sąjungą 
aiškiai prieštarauja Helsinkio 
Akto VHl-tani principui ir kad 
to Akto IV-tag principas apie 
okupaciją arba teritorijos įsigi
jimą, sulaužant tarptautinę tei
sę, taip pat galioja Pabaltijo 
valstybėms. •

Ta:gi. ar nėra didelis nesusi
pratimas tvirtinti, ikad Helsin
kio Aktu. Pabaltijo valstybės bu- 
>ųsįos ‘’parduotos ’ Sovietų Są- 
ungai?

2. Pastangos .dėl vadinamų karo 
nusikaltėlių gynybos

Jąų praeito ALTo suvažiavi
mo dalyviams buvo pateikta 
mintis, kad lietuvių veiksniai 
šiam reikalui turėtų sukurti at
skirą organą ir gynybos finan- 
?aęns telkti fondą.

Toks bendras veiksnių orga
nizacinis vienetas — Lietuvių 
Teisėms Ginti Komitetas — bu- 
vOjšių metų pradžioje sudarytas 
iš VLIKo, Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Lietuvių Bendruo
menės atstovu.,ALTui tame fco-

afetofyįja dr. V. Šimai
tis .ir dr< L. Kriančfeliūnas. Ko
miteto pirmininku ’buvo., gįinkr 

, tas^diį. V.
do,' kuris ■jaif'ė^^ft'ų priva
lai buvo besirūpinęs šiomis va
dinamų karo nusikaltėlių by- 
•omis.

Šis Lietuvių Teisėms Ginti 
Komitetas 1983 m. rugpjūčio 
28 d- sušaukė Chicagoje naujai 
įsteigto Lietuviu Teisėms Ginti 
Fondo susirinkimą, 'kur buvo 
išrinkta to Fondo, įregistruoto 
Ohio valstijoje, direktorių tary
tu (su pirmininku dr. Viktoru 
Stankum) ir, kaip vykdomasis 
organas, jFondo valdyba (su pir
mininku prof. dr. Jonu Ra'- 
kąusku). Į Fondo valdybą iš
rinkti ne tik Fondo direktorei, 
bet ir kiti asmenys, reikalingi 
vykdomajam darbui. Visuome
nė turėtų atkreipti dėmesį į šią 
akciją, ir paremti Lietuvių Tei
sėms Ginti Fondą-gausiai lėšo
mis ir kitais galimais būdais.

mą, modernizmą ir indefentizmą, o kitas išėjo ginti darbi
ninkų teises, sąžinės laisvę ir darbininkiją? Kokios čia

mokyklose seselės. Juk tai, pagaliau, pasityčiojimas ir 
iš seselių mokytojų. Gaila, kad kun. Vyt. Bagdnavičius 
nesuprato veikalo autoriaus užmojo suniekinti mokytojas 
seseles ir jų katalikiškose mokyklose anldėjimą. Ar ir 
prelegentas pritaria tokiam autoriaus siekiui? Ar kun. 
Vyt. Bagdanavičiui nevertėjo pirma, negu tokiu veikalu

ruošti savo sąžinę, kad ieškotų Dievo apreikštų tiesų ir 
elgtųsi pagal Jo įstatymus. Katalikų Bažnyčios pareiga 
esanti skelbti tiesą, kuri yra pats Kristus, ir pabrėžti 
tuos moralinės plotmės principus, kurie kyla iš mūsų 
prigimties”. j.

Z. V. ;

(Bus daugiau)

— Turkijos buvę (politikai.ne
galės dalyvauti rinkimuose, bet 
jiems leis balsuoti. Dauguma at- 
sisalkys balsuoti, nes jų parti
joms uždrausta veikti.

----------- - I —--L-.- ■ III ■ .

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Ė, ė, jūs susituokėte’ Ne klebonijoj I Nie
kas ten jūsų nesutuokė. Jūs ten tik egzaminą 
laikėte. Tai kaip, Petrai, tau §ie egzanunai pa
vyko? Ar eksternus ar internus egzaminus tai
kei? žinoma, eksternus. Internųs tu jau seniai 
išlaikei miške, po tankia egle, — jis ėmė garsiai 
kvatoti.

— Petrai, tu varyk jį šalin.
Aš rimtai supykau:
— Ar tu eisi į šalį, neprau&tbumis miesčion- 

palaikis? Ko tu prie mūsų pristojai?
— Nueisiu, nueisiu, nebijok, atsimink, 

kad čia tau nebus taip, kaip su Jadvyga.
— Su kokia Jadvyga? « staiga paklausė 

Feliutė. • -
— žinoma, jis to tau negalėja pasakyti. Kur 

jis pasakos!
— Tai kas toji Jadvyga, kas? —r Feliutė la

bai susidomėjo.
— Neklausyk. Feliute, šito melagio, — sakau 

ir matau, kaip jos akys su nepasitikėjimu pa
žvelgė į mane.

— Melagis. Bet jis žino, ką sako, ^Jadvygą 
Mannutę tu dar ir dabar tebemyli. Ji b’tivfi tavo 
deivė. Eilėraččių knygą jai prirašei. Gal melagis, 
ką? Neseniai n aČiau, vaikščiojai su ja dar pra- 
. Ua vakarą, b dabar dar fu ja mitinki. Vienos

■ 1 m i ,

tau neužtenka. Gal aš meluoju? Ką?
— Kaip gali taip meluoti? Aš tau nedova- 

nosių! puoliau, norėjau jį griebti, bet jis šoko 
ant dviračio ir, kol spėjo nuvažiuoti, atsisukęs 
dar pridėjo:

’ Džiaukis, gatavas bus, mažiau darbo turėsi 
po vestuvių. Tu Jadvygai užfundijai, o aš Felei. 
Jadvygai tų mokėsi alimentus, o man mokėti ne
reikės, nes tu vedei. O jei dar nevedei, tai vesi. — * 
Jis garsiai susijuokė ir greitai nuvažiavo.

Valandėlę mes ėjome tylėdami, kol tas nelem-! 
tas įvykis įsisiurbė giliau. Netrukus ji paleido 
mano ranką, šoko į kelio griovį, krito ant kranto 
ir graudžiai pravirko. Aš atsistojau šalia jos ir, 
lyg pritrenktas, nebesijaučiau nei kur esąs, nei' 
kas įvyko. Vaizdai ėjo mano sąmonėje, lyg koks 
nematytas filmas. Aš mačiau ją, draugaujant <

Skirgaila per visus tuos mėnesius, kuriuos aš < 
praleidau mokykloje. Mačiau juos, besiglamon$- 
jančius miške po eglėmis, mačiau pataluose, Štai 
kodėl ji taip staiga panoro apsivesti Matyti, jį 
pasijuto nebeviena. Kokia baisi ji apgavikė! Aš 
baigiu mokslus, būsiu agronomas, o Burgaila yra 
paprastas valsčiaus raštininkas. Jai bus daug ge- ■ 
riau ištekėti už agronomo, negu už raštininko. 
Ji ištvirkusi, visiems prieinama, tik aš vienas rte* 
sųgebėau pasinaudoti. Mano meilė jai išnyko taip 
staiga, lyg niekad nebuvusi. Aš pasijutau patekęs 
į apgavikės rankas. Kaip aš galėjau ją mylėti? ... 
Man reikia bėgti nuo jos neatsižvelgiant.

Ji pakelia į mane gausiai ašarotas akis:
—r Petreli, ar tu tiki, ką Surgaila sakė apie 

mane ?
— Priešingų įrodymų neturiu, gal jis tiesą 

sakė...
— Ar jis tiesą sakė apie tave?
— Ne, tai buvo biaurus jo melas.

Ar tai nėra įrodymas, kad ir apie mane 
jis melavo?

Man lyg kokia uždanga nuo akių nukrito. Iš 
tikro, jis biauriai melavo apie mane ir Jadvygą, 
taigi aišku — jis taip pat melavo apie Feliutę. Jis 
iš anksto buvo pasiruošęs, suplanavęs. Jis nori 
mus perskirti. Kaip aš galėjau to pačioje pra
džioje nepastebėti? Mano meilė Feliutei sugrįžo 
dabai' taip staiga, kaip staiga ji buvo dingusi. AŠ 
atsjsėdau prie jos ant griovio ir švelniai priglau
džiau prie savo krūtinės.

Feliute, aš netikiu ne vienu žodžiu, ką 
Sprgailą sakė. Aš žinau, kad jis sugalvojo mus 
perskilti ir jis nuvažiavo kvatodamas, kad gud
rus jo planas pasisekė. Bet jis smarkiai apsiriko. 
Aj tu tiki, ką jis apie manę sakė?

—- Pradžioje kaip |r patekėjau, bet beverkda
ma supratau, kad tai gryniausia nesąmonė. Savo 
atostogų mėnesį tu; pr&ieisdavai su manimi, ir tau 
nebuvo kada su kcjkUĮr Jadvyga susitikti. Ir aš ne
tikiu nė vienu jo ž<5d$iu,\bet aš bijau, kad jo melas 
galėjo kokią nepasitikėjimo sėklą įdiegti tavo 
širdyje. '

— Aš visai juo netikiu, ir jokios sėklos ten 
nepasiliko, — sakau, norėdamas ją visai nura
minti.

— Aš manau taip, bet vis dėlto, kad ir ma
žiausios abejonės sėklos neliktų, mes tuojau kel
kimės ir einame atgal į Pelkinę, kol dar nesutemo.

— Kodėl mes turime eiti atgal į Pelkinę? — 
nustebęs paklausiau. — Ar vėl pas kleboną?

—- Ne. §iuo reikalu klebonas mums nieko ne
padės. Mes užeisime pas gydytoją, tegul jis pa
tikrins mano stovį, tuomet tu būsi tikras, ir visos 
abejonių sėklos bus sunaikintos.

— Feliute, kam to reikia? Aš pilnai pasitikiu 
tavo žodžiais. ' *

— žinau, tu pasitiki, bet dėj tikrume, dėl mū- 
eų meilės skaidrumo, teisk mąn paaitikrinti. Aš 
dar turiu kelte litus, daktarui užteks.

Mėginau ją perkalbėti, bet ji nesileido, ir mes 
netrukus buvome pas gydytoją. Patikrinęs, gydy
tojas išėjo pas mane į laukiamąjį kambarį ir 
pasakė:

— Jūsų būsima žmona ne tik nera nėščia, bet 
ir meilės nėra dar patyrusi. Sveikinu jus, puikią 
žmoną išsirinkote.

EBuj daugyn

PATS SKAITYK |R KITUS PARAGINK
skaitytį Mėnrašti "naujienos^

4 — Naujienos. Clncago. III. — Tuesday, Oct. 25, 1983

Tad.su


5 -il viliaus

VAKARŲ VĖJAI
112 modernioš poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
yiršelial Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

190 METŲ SUKAKTIS NUO f 
DAUKANTO GLUMO

DR. PAUL V. DARGIS 
CYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMfcfester Community klinikos 
Medkinoo diroktoriua

DM s. RA, Wo*tcho«tor, 11L
VALANDOS: 3—8 darbo dieoomi*

Ir ka< *atr< žnštadienj 8—4 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-272£

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

LPECIALYB8: AKIU LIGOS

VALiadoc pagal auštania*.

OPTOMETRIST AS

KALBA liETUVISKAI
MM W. 71* SL T»L 737-514T

Dr, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSL1S IB 

PROSTATOS CHIRURGU*

L;

FLORIDA

St. Petersburg, Fla. 33/JJ
Tci. (813) 321-420*

4— ~ _
PERKRAUSTYMAI

ŽEAAA KAINA 
Friinuun Master Oiargg 

ir VISA korteles.
’ B. ŽĖRtNAS. TaL 925-4841

ji frairty

ANTANAS VILIMAS

RADUO IŠIMO* VALANDOS

filio 830 iki 9M riL ryta 
Stofaa WQPA - 1498 AM

TMWj 778-1543

7U9 fe. MAPLEWOOD AVI.
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Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos narių susirinkimas įvyks penk
tadienį, spalio 28 d., 6 vaL vakaro, 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. _

Po susirinkimo — vaišės.
E. Strungys

JoniškiečiŲ Labdarybės ir Kultū
ros klubo susirinkimas įvyks antra
dieni, lapkričio 1 d., 1 vai. popiet, 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti. Po susirinkimo 
bus vaišės.

- A. Kalys

KAS TAVE UŽTARS

Kas gi užstos tave Lietuva?
Kam savo skundą praneši,

Kas gi atjaus likimui tavo —

J

® “Lietuvos Aidai’
KAZĮ BRAZDŽIONYTt

Rjwditt mo plntutdlfttilo fld p*ai 
, tadienio 8:30 v*L vakaro. 
VUo* Laidos ii WCKV aCcrtlM. 

banga 1400 AM.

ii wns Motiem U10 AM banga.

UU W. Tirt StreM
CUcakffS HBnoa 60629 

TM 7764374
.M..ŪJĮĮW..įl

Ar ne gana, kaip ta načlaitė, 
Tu vienų viena išvargai?
Ar gi nušvitus laisvės rytui, 
Kai tautos džiaugsis ir bujos — 
Nejaugi tau reikės vis tempti 
Svetimi pančiai vergijos?

Kokio likimo nesulauktum 
Audringo šimtmečio eigoj, 
Tave visad mes atsiminsim 
Sūnų — gynėjų pareigoj!
Viena nesi — vargu šalele.
Ir veltui liūdesį buri:
Tikėk — sugrįš pradingus laisvė 
— Už jūrų draugą tu turi!

T. T.

— Beiruto policija tikisi su
rasti JAV marinų štabo sprog
dintojus.

Simanas Daukantas

padėjo mokslini pagrindą 
Lietuvos istorijai

j Simonas Daukantas yra žino
mas Amerikos lietuviams, nes 
ir jo vardu yra įsisteigusių drau
gijų, o senesnieji veikėjai yra

j skaitę pagarsėjusią Lietuvos 
istoriją, kuri buvo išleista Ply
mouth, Pa., 1893 metais. Dau
gelis tik iš jo esame patyrę kuom 
yra buvsi lietuvių tauta praei
tyje. Savo veikalais apie gar
bingą lietuvių praeitį Simonas 
Daukantas žadino lietuviuose 
tautinę sąmonę ir apšvietą.

Taigi šiais metais sueina 190 
metų nuo jo gimimo. Būtų vi
sai pravartu ijei šiais metais kas 
nors iš mūsų istorikų ką nors 
daugiau apie Simoną Daukantą 
parašytų. Ateinančios gent- 
kartės turi žinot kuom svarbus- 
buvo Simonas Daukantas. Tokių 
pionierių mes turime nedaug ir, 
juos galėtume suskaityti ant

Jis

MYKULOI SIMOKAIČIUI

minis,
jo žmoną Reginą ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame.

VARPININKAI FILISTERIAI

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS

KAZIMIERA KAZIK
(KAZIKAITIENĖ)

Gyvenasi C'hteagoje, Marquette Parko apyl.

Akre 1!JR2 mėtų spalio mėn. 29 dieną. Gimė Lietuvoje.
Palaidota Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nufiūdęs tyras Juozas.
Mano brangiausiai Kazimierai Kazikaitienei pagerbti 

spalio 29 d. bus laikomos šv. Mišios šv. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, esančioje Marquette Parke, G>30 
vai. ryto, ir Jėzuitų koplyčioje 9 vai. ryto.

Kviečiu visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilan
kyti j pamaldas.

Aš Tavęs, mano brangiausioji, niekuomet neužmir
šiu. Tu pas mane jau nebesugrjši, bet aš anksčiau ar vėliau 
pas Tave nueisiu. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdęs lieka — Vyras

tas .dels ir kūnu pasiskyrė? my* 
limajai Lietuvai, daug turėjo 
įtakos i savo laikų apšvietesnę 
visuomenę. Važinėdamas kai
muose jis rinko dainas, pa tar

S. Daukantas buvo Vilniaus 
universiteto auklėtinis. Jis gi
mė 1793 m. spalio 28 dieną, 

. Linkimų valsčiuje, Telšių aps
krityje. Jo tėvas buvo karališ
kųjų girių užvaizdą. Baigęs 
istorinius ir teisių mokslus, jis 
išvyko užsienin ir aplankė Vo
kietiją, Prancūziją, Angliją rink
damas ten medžiagą Lietuvos 
istorijai.

1825 metais jis grįžo į Lietu- 
Į va ir čia.kiek paviešėjęs, per

sikėlė į Rygą, o paskiau į Petra
pilį. Gavęs darbo Senato kny
gyne, jis. tyrinėjo, senas lietuvių 
metrikas, užrašus, istorinius fak- j. 
tus ir stropiai juos suklasifikuo
davo, kaipo medžiagą savo bū
simam veikalui. '

Petrapilyje jis susipažino su 
vyskupu Valančium, kuris tuo-

šė lietuvių kalbos vadovėlį, pas
kiau “Būdas Senovės Lietuvių 
ir Žemaičių” ir jau aukščiau mi
nėtą Lietuvos Istoriją. Paruošė 1 
spaudai daugelį kitų veikaliukų: 
aritmetikos vadovėlį, pamoky
mų apie ūkį, senų nuorašų, žo
dynų ir pan.

Žymiausias ir ligi šiol savo 
reikšmės nenustojęs jo raštas 
buvo “Būdas”, kuriame jis at
pasakojo senovės lietuvių ypa
tybes, Jų tikybą, valdymosi for
mą, šeimyninį gyvenimą ir pa
pročius. Tam raštui jis sunau
dojo daug istorijos medžiagos, 
pasirodė jame geru lietuviu ir 
kalbos žinovu. Daukantas giliai 
mylėjo savo šalį, jos žmones ir 
praeitį, ir tą viską atvaizdavo 
savo veikaluose.

Paimkim, kad ir aprašymą se
novės girių. Tos girios, anot S. 
Daukanto, teikusios visokiario- 
pą naudą ir globą medžiais, > 
paukščiais, žvėrimis, uogomis. 
Jos buvo brangesnės ir už auksą. 
Stiprūs buvę ir tų girių gyven
tojai. Kare jiems netrūko nar
sumo, o kasdieniniame gyveni
me jie buvę teisingi, nuoširdūs 
ir padorūs. i

Simano Daukanto kalba buvo ■ 
žemaitiška ir gana sunkoka. Ne 
visi ją galėjo lengvai suprasti. 
Išleistus jo veikalus Amerikoje 
teko trupučiuką taisyti, kad jie 
būtų prieinami ne vien žemai
čiams, bet ir kitiems. Ne visi pri
tarė ir jo istorijai. Kai kam ji at
rodė perdaug išpūsta ir pagra
žinta. Rūstavo ir pajuokė jį len_ 
kų kritikai, o vyskupas .Valan
čius syki pareiškė: “Ar fu gir
tas buvai, kai tą istoriją rašei?” 
Bet tas neatšaldė Daukanto nuo 
istorinių tyrinėjimų ir nuo ra
šybos.

Simonas Daukantas tikė]o, jog 
tauta gali atgimti ir sustiprėti 
tik pažindama ir įvertindama sa-

demijoje. Kai Vyskupas Valan-^ vo praeitį. Už tai jis su tokiu 
! Sius tapo atkeltas į Žemaitiją,

tai jis parsikvietė' ir Simoną Dau 
kantą, pažadėdamas išspausdin-'

! ti jo istoriją. Jiedu' išgyveno 
kartu penketą metų. Paskiau

; kažkodėl susipyko ir S. Daukan
tas apleido ji ir ieškojo prie
glaudos pas kitus; Paskutiniai 
jo gyvenimo metai buvo gana 
sunkūs ir vargingi. Jam neteko 
pamatyti net savo'veikalo spau-

, doje. Jis mirė 1864 metais.
Mokintas, darbštus, entuzias-

.pasišventimu ir meile atsidavė 
Lietuvos istorijai- ft? jai. pašventė’ 
savo gyvenimą. Jo pastangos 
ir užsimojimai atnešė pageidau
jamų vaisių. Lietuviai pažinę 
kuom jie yra buvę, ėmė tuomi 
didžiuotis ir skinti kelią i naują 
laisvę, 
pelnai 
dideli.

Simano Daukanto nuo- 
tuo žvilgsnitu yra labai

t Buvęs prez. Hooveris turėjo 
26 garbės doktoratus.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
- TeL — 523-3572

m

•OME CHICAGO MOTOR CLUB TIP3 OM

WRESSHW DHMN&
DON’T CUT W BETWEEN CAR*
THAT ARE ALLOWING SAFF
FOLLOWING DfSTANOES— «■

Funeral Ilome and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Hafeted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS

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

Telef. 47^-2340

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cicero, HL 60650 L 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliam^ pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

1-1028 Southwest Hwy, Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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Lietuvos k. demokratų Chicagos skyriaus 2 («t.ue-
visuotinis susirinkimas ir vaišės

1983 m. spalio 23 d. 12 vaL 
parapijos salėje pirm. J. Jokub- 
ka pradėjo susirinkimą ir pa
sveikino dalyvius.

Minutės atsistojimu pagerb
tas vėliausiai miręs narys inž. 
V. žemaitis.

Pasveikintas A. Balčytis, ‘Tė
vynės Sargo” administratorius, 
kuriam amputuota virš kelio 
kairė koja.

Prezidiumo pirmininku pa
kviestas J. Šidlauskas. Prie gar
bės stalo pakviesti: dr. K. šid-j 
lauskas, prof. K. Ėringis, p. Ka- 
rasevičienė, dr. VI. Šimaitis, 
Centro v-bos vicepirm. P. Povi- 
ląitis. Pastarasis sveikino Cent
ro- valdybos vaidu.

Pirm. J.’ Jokubka padarė veik
los pranešimą. Piniginę apyskai
tą patidkė kasininkas A. Povi
laitis, kontrolės aktą perskaitė 
K. Povilaitis ir pasiūlė finansinę 
apyskaitą ir Veiklos pranešimą 
tvirtinti. Plojimu patvirtinta.

P-lė Smilgaitė parodė spalvo
tą filmą — pašnekesį su kace- 
tininke p. Karasevičiene.
' 1 vaL prasidėjo vaišės. Vaiši-

“Aušra”, 1983._Nr. 2 (61 . Lie
tuvių visuomenės kultūros drau-

Į gijos Centro valdybos spaudos 
organas. Išeina 4 karius per me-

: lūs. Redaktorius E. Petrus-' 
' kevičius. Bed. adresas: 16-500

■ (Sejny, ui. A:inii Czerwonej 7.
i Kaina 8 zl. Metams 32 zl., už-

. . ... ■ sienini 50 proc. brangiau. E. L.Pokalbio metu buvo platina-* 
mos kacetinini knygos.

Pirm. J. šidlauSkas perskaitė 
porą pastraipų iš J. Kreivėno j 
knygos.

Kun. K. Kuzminskas kalbėjo 
apie Kronikas — naujas laidas, 
ir pinigų trūkumą joms išleisti. (

i
Toks susirinkimo paįvairini-' 

mas nariams patiko.
Pirm. J. Jokubka ilgai kalbė-' 

jo apie krikščionių demokratų 
principingumą, apie sąjungos 
pradininkus. Paminėjo Vorone
žo gimnaziją ir jos auklėtinį sa- j 
vanorį, teisininką Bernardą Zu-! 
kauską. Jam atsistojus, plojome.1

P. Povilaitis kvietė į Tautos 
Fondo rėmėjų subuvimą, kuris 
bus spalio 30 d. 4:30 vai. Lietu
vių Tautiniuose Namuose.

Apie 2:30 vai. publika skirs-j 
tesi.

no skaniais cepelinais, kavute ir 
pyragu. Pietūs — $4.

Filmas buvo rodomas pietų 
metu.

♦

Parody sezonas

Čiurlionio Galerijoje, Ine., 4038 
Archer Avė., iš eilės vyksta trys 
dailės parodos. Miko Šileikio 
paroda pasibaigs spalio 30 d. ’ 
Seks Bendroji paroda lapkričio , 
4 d. šioje parodoje bus skiria
mos premijos iš Premijų Fon
do. Lapkričio 25 d. prasidės ta-, 
pytojos Virginia Barton paroda.

Ateinančių metų balandžio 
mėn. bus mirusio dailininko Teo- 
filiaus Petraičio penkerių metų 
mirties sukakties paroda. Bus 
išstatyta jo aliejaus ir akvare
lės darbai.

Galerijos pranešimas

Sunkiai sužeistas

-i

-a.v

^3

«>

,*2*

Lenkijos lietuvių organas
Iš anapus geležinės uždangos 

Vakarus pasiekiantis Lenkijos 
lietuvių žurnalo pobūdžio leidi
nys “Aušra” (Nr. 2) stebina sa- 
YP publicistine apimtimi, talki
ninkų įvairumu ir pilietine drą
sa. Būdamas vienintelis lietuviš- 
A 
kas žurnalas, kuris, atrodo, su
geba pasiekti ir Lietuvą, ir už
sienio lietuvius, jis sudaro 
įspūdį kultūrinio leidinio, nebi
jančio išreikšti nuomonę, ne vi
suomet atitinkančią visų skai
tytojų pažiūras, p taip pat ir sa
votiškai pralaužiainčio komunis
tinio pasaulio suvaržymus.
it? Ilgesniais straipsniais pamini
ma pirmosios “Aušros” šimt
metis (J. Stoskeliūnas), Nelega
lioji spauda Suvalkijoje -t(iki 
1&05), autorius istorijos mokslų 
daktaras, prof. Vytautas. Mer- 
^ys, Lietuviai Lenkijos' pama
lu (A. Suraučius), bei Darius ir

Lie-
Kė- 
su- 
mi-

Spalio 21 d. 10:31 vai. vakaro* 
auto avarijoje prie WiLsono Ave., j 
šiaurinėje miesto dalyje, buvo; 
sunkiai sužeistas dail. Antanas* 
Cooper-Skupas. Girtas vairuo-’ 
tojas, lėkdamas 90 mylių grei-Į 
čiu, trenkė i Skupo mašiną, su-j 
žalojo kitas tris mašinas. Skupas 
ambulansu buvo nuvežtas į Ra-! 
venswood ligoninę. Jo mašina 
sudaužyta, o kaltininkas areštuo- ■ 
tas, neturi apdraudos. Į

: Reporteris j

v

¥

ĮPASKOins PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
rw f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISStMOKUIMAIS. , 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL S47-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI 

» NOTAR1ATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA n-

X BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖT! NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

Girėnas pasikalbėjime su okup. 
Lietuvoje pagaminto meninio 
filmo režisieriumi R. Vabalu 
(V. Junevičius. Pastarajame 
rašoma, kad “Gerai Tarybų 
tuvoje užsirekomendavusi 
dainių saviveiklinė studija 
kūrė apie šiuos didvyrius 15
nučių trunkantį dokumentinį 
filmą. Jį pavadino “Soldino tri
kampis”.”

Dar yra įdomių straipsnelių 
apie Vydūną, Baltrušaitį, talkas, 
Kelčėnų vietovę ir ilgoka Ceplie- 
nės studija apie Lietuvą Vyte
nio ir Gedimino laikais, gaila, 
nenurodant šaltinių.

■Išskyrus redakcijos adresą, 
žurnale nėra jokio paliaupsini- 
mo, paprastai randamo iš ko
munistinių kraštų ateinančioje7 
spaudoje. Užsienio lietuviams

KAS PARAŠĖ DAINĄ 
APIE MŪSŲ BIRUT?

Visi 'gerai žinome dainą “Ant 
marių krašto Palangos mieste
lis”, kur apdainuojama garsioji 
žemaičių Birutė, vėliau tapusi 
kunigaikščio Kęstučio žmona,' 
bet nedaugelis teatspes, kas yra 
tikruoju tos dainos autoriumi. 
Juo yra Silvestras Valiūnas, gi
męs 1790 metais netoli Rasei
nių. Jo tėvai buvo neturtingi, 

tikrai vertėtų Šį žurnalą plačiai- bet kaip miestieičai buvo liuosi 
prenumeruoti. ■ nuo baudžiavos. -Pradžioje jis

Aleksas Ambrose,

mokinosi Varniuose, bet pas
kiau persikėlė į Vilnių ir įstojo 
Vilniaus universitetan.

Kai Napoleonas atvyko į Lie- 
}"{ tuvą, tai S. Valiūnas 1812 me- 

į tais įstofjo j jo kariuomenę, ti
kėdamas pagelbėti savo -krašto 
išlaisvinimui. Bet Napoleonui 
pralaimėjus, jis -grįžo į savo 
kraštą, maišėsi tarpe dvarinin- 

j kų, pasižymėdamas savo links- 
į mumu ir eiliavimu. Jis mirė vi- 
] su apleistas ir 'be skatiko, būda

mas vos 41 metų amžiaus.
Ne daug teužsiliko jo raštų, 

nes jis turėjo įprotį skolinti.ki> 
Į tiems savo rankraščius, kurie 

taip ir žūdavo. Kai kurie buvo 
tuojau išvęršti į lenkų kalbą ir 
atspausdinti'. Pavyzdžiui, “Pale- 

. mono Konutubernijoj” jis pa- 
1Į juoke Telšių miestelio 'girtuok

liavimą. Kitur jis apdainavo 
! sunkų ^baudžiauninkų būvį.

Jo daina apie Birutę buvo su- 
I kurta 1827 metais. Ji pradžioje 
I vadinėsi “Dūmojimas seno žę- 
J maičio ant kalno Bičutos”. Ne- 
1 pasitikėdamas savo kalbos žino
jimu, Silvestras ■ Viliūnas davė 
tą dainą ištaisyti kitam žino
mam. poetui- Dionizui Poškai, 
kuris šiek tiek patobulino ir pa
leido į pasaulį. - S. L. " ■

jis pa-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS r

autorius,
paruošė, sutvarkė ir ifep ausdino geriausią

.. . Chicagos lietuvių istoriją.,, .. „
(1869.— 1959 metai).

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

Persiuntimas — SL
1967 metais išleido Anterikos Lietuvių Istorijos Draugija

Juokas yra naudingas 
žmogui dalykas

Esate girdėję patarlę: Juokis 
ir pasaulis juoksis su tavim; verk 
ir verksi tiktai pats vienas”. 
Juokas yra sveikumo apsireiški
mas. Kas visai nesijuokia, tas

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū- 
greičiausiai kuom nors serga, rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Nedrauskite vaikams, kad ir gar- j ^arQuet^e Parko centre. Nebrangus, 
siau pasijuokti, nes tas gelbsti 2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
žmogaus organizmui, ypatingai 6 kambariai, 3 mieg. An^asis aukštas 9 . r žd padalintas į du butus. Batų siuvėjų 

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

ŠIMAITIS REALTY

plaučiams, gerklės muskulams 
ir prablaivinimui proto.

Dažnai girdime užmetimų, 
jog tai ir tas ilgai nemoka “liū
dėti“, kai jį arba jo artimą iš
tiko nelaimė.
ir giliai jautė skausm 
bės pajėgos neleidi jtam plačiai 
pasireikšti. Linkšfrmmas pada
ro malonesnį 
ir kitiems. ,

bet gyvy-
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

į gyvenamą mums IE§KAU PIRKTI namą Chicaį 
i • v i ■v CUO/Agoje, maždaug už $30,000.

Tel.: 778-8865 :
— Sovietų Sąjunga Rytų Eu-Į - 

ropoję pradėjo -kasti duobes Į —
naujoms atominėms raketoms 
įmūryti.

— Pirmadienį sostinėn suva
žiavę miestų merai pareiškė, 
kad JAV miestuose jaučiamas 
badas.

— Kinijos pietvakariuose ras
tos pėdos tripirščių dinozaurų, 
kurie tose vietose gyveno prieš' 
120 milijonų metų.

Triaminic® S 
Triaminicin®!

up 
Diets

Triaminic-12? Tablets
For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
C 1983 Dorvr Laboratonet. Dhrsfen of 
Sa-xioi Uncoči. Xebraala 6850L

For constipation relief tomorrow ! 
, reach for EX-LAX'tonight. .

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

j

1

1

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624 i

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. •

a J?

Autorius pavaizduoja lietuvių = 
gyvenimą nuo XX šimtmečio' 
pradžios iki II Pasaulinio karo.;

. 22 ilgesni ir trumpesni apsa-- 
Ijymai, 184 psl. Kaina $5.

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miastc I«Wtak^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

v

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visu 
šių stogus. UŽ darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, 11 60629 
434-9655 ar 737-1717

t* L -
Laikrodžiai ir brantcnybfa

Pardavimas ir Taisymas

T*L KKpoWlc 7-1941 [

Siuntimai jLietuvą 
ir Intus kraštus ;

P. MEDAS, - 4059 Archer Avenot,
Chicago, Ill. 6063X Tai. YA 7-5980

? Notary Public:
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7430
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai

Naujai pasirodžiusih !

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
18.00

12.08

M.OO 
13.00

k L.

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

s KAINA <— $17. “(Persiuntimui pridėti $1)'

M '

PIKKITI JAV TAUPYMO MNU*

aujienos, Ch«ago, J, FU Wednesday, October 26, 1983

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal gusi tarimu

<606 S. Kedzie Ava.
Chicago, IM. 60629

TeL: 778-8000

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

D R. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, rbuomenės veikėjo ir rašytojo auiminirnu*.

Dr. A. Gumcii — MINTYS IR DARBAI, 259 psl. Mečia 1905 
jvjkiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 

luairūpiainu__________ _____________ _

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik _ ____________
Dn A- J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

LMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. TTk ___ 
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

mooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo Maldoma.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
8 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai: nuo 8 vaL r. iki 12 T*L d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street

Chicago, HL 60621


