
j

w
kas dr. J. Genys. Pabaltiečių yra išleidusi 273 biuletenius.

Užmegzti ryšiai su lietuviais,'komitetas*ragino Kongreso na
rius paminėti Lietuvos ir Esti- dirbančiais amerikiečių spaudo*.

r t s >jos nepriklausomybę. Buvo pra
šoma skirti daugiau-lėšų Ame
rikos Balsui ir. Laisvės radijui.

je ir radijuje, išspausdinti pasi
kalbėjimai su eile pirmininkų 
tų organizacijų, kurios sudaro

. t Periodical DivXZc Gr
1

n

Chicago, 111. — Penktadienis

I

i

ALTO ATSTOVAS JONAS 
GENYS PRANEŠA

Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovas Vašingtone dr. Jonas 
Genys painformavo,- kad ener
gingą veiklą yra. ršvystęs Jung
tinis Pabaltiečių komitetas, šį
met šio komiteto prezidentas 
yra dr. K. Šidlauskas, pinrninin-

lietuvių spaudą, jis parašė 23 
straipsnius ir pora jo straipsnių 
dar buvo “Chicago Tribune”. 
Nuo paskutinio ALTo suvažia
vimo buvo išleista 14 biuletenių 
lietuvių kalba ir 4 anglų kalba. 
Iš viso ALTo informacija jau
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MARINAI RUOŠIASI SKRISTI 
Į LIBANĄ

ADMINISTRATORIUS P. SCOON NUTRAUKĖ DIPLOMATI
NIUS RYŠIUS SU KUBA, LIBIJA, RUSIJA

Uoliai buvo telkiami kongres-1 Amerikos Lietuvių Tarybą. Iš- 
menai į “ad hoc” komitetą. Dėta 
daug pastangų, kad būtų pra
vesta Baltijos laisvės rezoliuci
jai Rezoliucija pravesta darbuo
jantis- ir kitiems veiksmams. 
Buvo suorganizuotos demonst
racijos dėl pabaltiečių laisvės. 
Komiteto internal (jų tarpe ir 
lietuvaitė Rima Silėnaitė) pra
vedė studiją apie rusifikaciją 
Pabaltijyje. : ■ . i-

Senatoriaus Percy'įtaka pra
vestas nuostatas, Įad translia
cijose j Pabaltijį -butų prjsilab

leista ketvirta laida “'Lithua
nia”. šio leidinio jau išėjo 90 
tūkšt. egzempliorių. Su JAV 
Liet. Bendruomenės pirm. dr.

WASHINGTON, D.C. — Gre
nados saloje ir jos uostuose ko
vos jau pasibaigė praeitą treč-ia- 

j dienį, — pareiškė krašto apsau
gos sekretorius Caspar Wein
berger. — Apie .pusė marinų jau 
ruošiasi kelionei į Libaną, Bei
rutą, kad galėtų paleisti atosto
gų ten veikiančius marinus.

Kalnuose dar gali įvykti susi- 
j šaudymas su policijos pareigas 
į einančiais Amerikos kariais, liet 
! kovos jau pasibaigė. Ketvirta- 
■ dienis jau buvo antra diena be 
! šūvio visoje saloje.
| Kubos kariai, besiruošiantieji 
! pagrobti Grenados vadovvbę,

\\ ASHINGTON, D.C. — Sau-. ve^ YjSj yra nuginkluoti. Ke- 
guino ir sveikatos įstaiga tre-' dešimtims Kubos karių 
ciadienį paskelbė, kad asbesto pavyko pabėgti į kalnus. Su jais 
plokštė turės turėti mažiau as-, tenka susidurti Grenados ka- 
besto, negu iki šio meto turėjo, j riains Įr policijos pareigas einan- 
Ši įstaiga nustatė, kad 8 yalan- tiems JAV kariams, įet rimtų 
das dirbantieji darbininkai atei- susikirtimų tuo tarpu nėra, 
lyja galės tiek valandų dirbti j Amerikos kariuomenės vadovy- 
tiktai prie silpnesnių asbesto! bė. per^ag^įturėtas pareigas ad- 
ploksčių. I ministrątoriaus Paul- Scoon pi

lki praeito trečiadienio staty-, skirtiems žmonėms.
Administratorius Scoon vaKar 

čių vienas kvadratinis centir* oficialiai pranešė Klibai,^Libijai 
metras turėjo dvi asbesto fibras;’; ir Rusijai, 4cad Grenada riutrau- 
0 nuo trečiadienio tas pats cen-„ kia su šiomis valstybėmis visus 
•timetras galės turti tiktai iy2 diplomatinius ir ekonominius 
fibros. ’ f ryšius. Administratorius Scoon

Asbestas atsparus ugniai, bet niekad nemanė, kad kubiečiai, 
jis pavojingas plaučiams, 
nuolat jį kvėpuoji.

Asbestas pavojingas
rūkantiems

Ženevoj, Šveicarijoje, vyksta pasitarimai tarp JAV ir Sovietų Sąjungos 
atstovų, siekiant atominių raketų naikinimo.

PRANCŪZAI IR BRITAI KEIČIA NUO
A. Butkum pakartotinai nuvy- 1 M0NE APIE INVAZIJA I GRENADĄ 
kę j Kirkland teisių firmą ap-1 *-
tarė} kaip 'geriau ginti lietuvius^ 
kaltinamus dėl nacių karo nusi
kaltimų. Palaikė ryšius su lat- 
;viųį estų,? uk'rainiečiU ir kitų pa
vergtų tautų atstovais.

VIENINTELIS BŪDAS ATSIKRATYTI ĮSIBROVĖLIŲ
VIENINTELIS BŪDAS IŠSIKRATYTI ĮSIBROVĖLIŲ

PARYŽIUS. — Prancūzijos prie ginklų, tai juos pasitiko ge- 
vyriausybės sluoksniai buvo la- rai ginkluoti marinai. Paleisti 
bai nepatenkinti prez. Reagano šūviai atbaidė kubiečius. Kubie-

Iždininkas Mykolas Pranevi- įsakymu įsikišti į Grenados rei- čiai turėjo rusų įsakymą sūnai
čius pranešė, kad nuo 1982 m. kalus. Prancūzai Jungt. Tauto- kinti dokumentus ir ginklų san-

1 •- ’. 1 • 1 do O _ • ’ » • 1 •» • a • 1 • 1 • 'l ai *■»_ • • ■ • • 4 ecijose j Faną ujį -eu ų prisi ai- .SpgĮje _į ikįl983z<n. /ugsėjo. 'se reikalavo -ištirti visą Amen- dėlios, bet kumarinai taip stai- 
koma faW>, jog/R? kras ų’ įjun- g- Ajjtpas turėjo 69,54^3ol. .kos intervencijos reikalą. . iga atsirado, kubiečiai nesuspėjo
gimaš nępripaž^amas. -• .

. -L ;

Dr. J. Geniui .teko dirbti JAV 
etninių grĮję^^ertfędirącĮjaje, 
kur jis .yrą;

pajamų, 67,926 dol. išlaidų. r
ALTas Jungtiniam PaljąJtiečių neštis, kad. Grenadoj karo veiks

, į ga atsirado, kubiečiai nesuspėjo 
Sekretoriui Weinberger pra- ( reaguoti. Jie neturėjo laiko nie-

SUMAžlNO VARTOJAMO 
ASBESTO KIEKĮ

Caspar Weinberger _ >

Amerikos kariuomenės vado
vybė pirmiausia norėjo grąžinti 
į Kubą Grenadoje žuvusių Ku
bos karių palaikus, bet pasku
tiniu momentu pakeitė savo 
nuomonę ir pasiuntė sužeistuo
sius. Žuvusieji 'riaF’rie visi nu
vežti į St. Georges aerodromą. 
Kada ginklus padės paskutiniai 
kubiečiai, tai tada bus žinomas 
tikras žuvusių skaičius.

Diktatorius Castro, pasveiki
nęs “didvyrius”, pareiškė, kad 
Grenadoje Kuba smarkiai nu
kentėjo. Ji nebuvo pasiruošusi 
pasipriešinti iškeltiems ameri
kiečiams. Jų būta daugiau ir jie 
buvo geriau ginkluoti. Jis ‘pa
kartojo anksčiau .padarytą pra
nešimą, kad Kuba negalėtų pa
dėti Nikaraguai, jeigu pultų 
amerikiečiai, šitas pareiškimas 
nepatiko Nikaragucs sandinis- 
tams. Vienas įtakingas sandinis- 
tas pasitraukė iš vyriausybes

Užtruks savaitė, kol pusė JAV 
marinu išvažiuos iš Grenados. 
Sekretorius mano, kad kitų 
dviejų savaičių laikotarpyje'Iš
važiuos amerikiečių dauguma.

ko sunaikinti. Jie tik pakėlė ran- bos darbams vartojamų plokš- 
kas. Marinai surankiojo visus 
rastus ^dokumentus, kurie bus 
naudoti įrodymui rusų ir kubie-

komrte^ 
ginti 
dėl n 
je-r

Sakytė 9,9 j 
s, '-kaltinu 

timų įSį

gigti ir kad Amerikos.
§^uošiasi išvykti įf 

E^ncūzai pasakojo,
dbL^LTo kasoj‘ Jai esąs7'vienintelis būdas čių kišimosi į Grenados vidaus 

52,62^dbl. AVUa^iš^kyrių: £%iątsikratyti Kubos ir R usijos įsįi ( reikalus.
vo auįjų,42,761 dį^Bper Liet, brovėlių. Aiškus’ daiktas, kadi
Bend^oirienę^; .atėjb:*2^J5 dol., J tas žygis

aukų, bet nuostoliai būtų di-j 
dėsni, jei būtų laukiama, kol jie] 
ten įsistiprintų. Amerikiečiai 
išlaisvino ne tik Grenados gy-i 
ventojus, bet padrąsino ir 
Centro Amerikos tautas.

Britai turėjo būti 
informuoti

į. dol.; 
idems-i

m ai

ninkąs, dr. ’K. šidjauskis 
šių ĮĮomiteto jnįf

' r • į-' r~* i

k aš ;Tn ėnešįt cllįaič %£& 
kuy Lietuvos X' 
mėyparąinos'’ 
taęrtų? Jj

I^ėka rIvisų 
veikioji Vašingtone

iš pavieniu: asmenų;gauta 4,<J6 
doi?: ’ t ;
'y ‘ . Ą-’ ^LTo.informacija

Mūsų atstovybė. Vašipgtųhėųi^ftriy 
lėšų išsilaikyti TrJturį Jiižfikriu- 
tą tęstinumą. *. v

INFORMACIJA IR IŽDAS

Apie AUTo informaciją pra-
X ' r- •

. — Pralaimėjimas Grenadoje 
labai bVąnfgjm^fkainuos Kubai, 
nes t&i‘.‘neteko daug specialis
tų, apmokytų Sovietų karo mo
kyklose. Kubai brangiai kaina
vo -medžiaga lėktuvų takams 
statyti.

Apie AuTo informaciją pray — Ketvirtadienį aukso uncija 
nešė kun. J. Prunskis. Papasa- dainavo $372.
kojo apie atšiekimus Madrido 
konferencijoje ir Europos .par
lamente. Apie tuos du ta r p tau- JAV baigė operacijas Grenadą 
tinius įvykius informuodamas Castro smarkiai pralaimėjo.

MZLB

•f T;z
r* am;u

šiaurės Korėja, Sovietų Sąjunga ir Kuba buvo pasi
rašiusios sutartį, kuri įpareigojo duoti Grenadai 

įvairių ginklų 37,8 mik dolerių sumai.
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kainuoja, atsiranda 1 MIRĖ CHARLES BEACHAM
------ '■ 1 BIČIŪNAS

CHICAGO, Ill. — Pirmadienį 
Chicagos ligonių priežiūros na
muose mirė lietuvis politikas 

i Charles Bičiūnas-Beacham, su
laukęs 84 metų. Chicagos mies
to savivaldybėje jis dirbo 60 
metų. Jis buvo biudžeto specia- 

. . , . , . I ristas. Merė Jane Byme jį ver-
Bnta. buvo laba, nepalenk.n-, ms ino Wu

amentaeem intervencija į dže|o tvark? if galėjo pasa.kyti, 
_  . lPremlery kurioj biudžeto skiltoje galima 

sumas mažinti ir kurioj būtų 
leidžiama sumas padidinti. Sa-

kitas Sveikatos departamentas,

ti ; 
Grenados salą. Pati premjerė 

. M. Thatcher, būdama AVashing- 
i tone, kalbėjo su prezidentu 
I I J 1 I CX paillUAllVl.

- Dolerio vertė pakilo, nes JT*™1 G7“d<» k,aasi"'u; °, eo laiku jis syveno Bridgeport., 
dabar prezidentas pasiuntė ten ' 
6.000 ginkluotų marinų, nieko 
jai nepranešęs. Pati karalienė 
buvo nepatenkinta.

< «w.

JTffl TAULtn

Brighton Parke, o paskutiniu 
metu jis gyveno šiaurės Cbica 
goję, ežero pakraštyje. Jis buvo 

| sudaręs komitetą Jane Byrnei 
Dabar paaiškėjo, kad britai perrinkti. Beacham buvo vyres-

į turėjo būti informuoti apie Gre-' nio amžiaus, bet jis vis dar tikė- 
nados intervenciją, nes viskas \ josi būti Chicagos aldermanu. ( 

j ėjo į Grenadą per Barbados sa- i Jis gyveno su žmona Irena, silp- ' 
, lą. Amerikos marinai buvo nu-' nos sveikatos. Ketvirtadienį už 
j gabenti į Barbados, o iš ten ma- j jį meldėsi Marquette Parko liet. 
Į lūnspamiais bei lėktuvais buvo bažnyčioje.
gabenami į Grenadą. Guberna
torius pats sekė, kaip marinai 
kilo iš Barbados ir išskrido j 
Grenadą. Ten buvo dar dviejų 
salų gubernatoriai. Jie nieko 
nepranešinėjo, kad pranešimai 
nepakenktų operacijai.

Amerikiečiai viską buvo 
suorganizavę

Amerikos marinų dalinys bu
vo pasiųstas tikrinimo operaci
joms. Marinų vadovybė drau
džia bet kuriuos pranešimus,
kol operacijos tebeina. Marinų ( 
viršininkas pranešė visiems gu- j

jei rusai ir libijiečiai būtų taip at
kakliai kišęsi į Grenados reika
lus. Sovietų diplomatai įsakinė
jo generolui Hudson Austin, 
kaip jis privalo daryti pakaitas 

su- Grenados saloje. Amerikiečių
mažindamas asbesto kiekį plokš rasti dokumetai rodo, kad 
tėse, paskelbė daugiau nustaty- premjeras Maurice Bishop buvo 
tų duomenų. Tyrinėtojai nusta- ( sušaudytas. Sušaudyti ir keturi 
lė, kad asbestas yra daug kenks- ministerial.
mingesnis rūkantiems. Jis yra' Amerikiečiai vakar atidavė 
kenksmingas visiems darbinin-( Klibai sužeistus kubiečius. Fra
kams, bet jis dvigubai kenks- nešama, kad pats diktatorius 
mingas, jeigu rūkantis darbini 
kas įtraukia asbesto. Kukantieji pasveikino 
darbininkai greičiau gauna vė
žį, negu nerūkantieji.

Kada samdoma darbininkai 
dirbti prie asbesto plokščių, tai 
geriau samdyti nerūkančius. 
Kai dūmai susimaišo su asbesto 
dulkėmis, tai plaučiai nepajėgia 
lų dulkių taip greitai išstumti, 
kaip jie turėtų išstumti.

PROFESORIUS MĖGSTA 
KLASTOTI DOKUMENTUS

LANCASTER, Pa. — Profe- 
! šorius Paul Cratton dėsto mate- 
1 mat i ką vietos kolegijoj. 60 me- 
! tų sulaukęs ir pažilusią barzdu- 
[ kę nešiojantis profesorius pate- 
1 ko bėdon. Jis pateko į Lancas

terio teisėjo Ronald Buckmaler 
suolą, nuo kurio jis taip lengvai 
negalėjo išsisukti, kaip jis išsi
sukdavo iš universitetų dekanų 
ir pirmininkų.

Prof. Cratton klastojo mokslo 
bematoriams, kad nebūtų jokių baigimo dokumentus, kad pa- 
pranešimų, kol marinai nepa
sieks tikslo ir neužims pozicijų.

Castro įsakė kubiečiams prie
šintis amerikiečiams, bet jie ne
suspėjo. Kai kubiečiai skubėja

tektų į Lancasterio kolegiją, o 
vėliau klastojo kitų profesorių 
parašus, kad patektų į Pensil
vanijos valstijos universitetą 
matematikos dėstyti. Ten gabes-

i jai galėtų

— Nauja Grenados vyriausy-. 6^ausnr- 

bė neims priešlėktuvinių ] 
trankų iš rusų ar Castro. Jai 
tie ginklai nebus reikalingi.

nesama,
Castro atvyko j aerodromą ir 

us sužeistuosius.
Aerodrome visą laiką grojo Ku- 

į bos orkestras. Jis grojo Kubos 
kovos himną. Grįžusieji buvo 
vadinami didvyriais, bet kojų ir 
rankų nc'ekusiei ir klausyti 
apie tai nenorėjo. Nešimas iš 
lėktuvo jiems sukėlė didelių 
skausmų. Jie norėjo greičiau 

1 patekti į ligonine, ksd gydyto- 
I jai galėtų sumažinti jiems

H

ni mokiniai pačiupo siūlo galą. 
Jie įsitikino, kad jų profesorius 
nemoka logiškai galvoti, kad jis 
meluoja. Dabar jam labai sun-; 
ku išsisukti.

i
$

buvęs

.’ £

KALENDORĖLIS

Lapkričio 4: Karolis, Arūnas,’ 
Kiaunė, Maivydas, Pušė, Orū- 
nas, Munė. |

Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:42.
»

Oras drėgnas, šiltesnis.

Donald Rumsfeld 
krašto apsaugos sekretorius 
Fordo prezidentavimo lai
kais. prez. Reagano paskir

tas JAV atstovu Arti
muose Rytuose.

PASIRAŠĖ ĮSTATYMĄ _ 
DR. KINGO ŠVENTEI^-'

WASHINGTON, D.C. — Tre- 
'•iadienį prezidentas Reaganas 
pasirašė Kongreso priimtą įsta
tymą, liepiantį šio kra to gyven
toj: m s kasmet, pradedant 1986 
metais, švęsti vieną dieną dr. M. 
L King Jr. pagerbti.

Dienas parinkta trečiasis .sau-

(lentas pasirašė įstatymą, o da
bar turės pasirašyti proklama
ciją. įvedančią oficialią šventę.

Kai prezidentas pasirašė įsta
tymą, prie jo buvo vicepreziden
tas George Rush, žuvusi or dr. 
Martin Luther King Jr. žmona, 
senatorius Robert Dole ir keli 
Kongreso atstovai.

— Sekretorius C. W einberger 
pranešė, kad JAV paskyrė tris 
milijonus 
tiems 
kurie 
metu.

dolerius atlyginti 
Grenados gyventojams, 
nukentėjo susirėmimų

— Kubos valdžia neleidžia se
niems Kubos kareiviams va
žiuoti namo, bet prašo pasilikti 

' Angolos ūkyje.
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l 500 m. sukaktis

Kpvą už žmogaus išsilaisvini
mą iš dvasinės ir fizinės vergi
jos pradėjo Vakarų Europoje iš
kilę renešiinso ir humanizmo są
jūdžiai. Huinąnizmas pagimdė 
Vokietijoje * reformaciją, apie 
kurios pradininką ir kovotoją 
dr. M. Liuterį, sukakus- 500 
m. nuo jo gimimo, norime č;a 
plačiau sustoti. |

Martynas Liuteris gimė 1483 
m. lapkričio mėn. 10 d. . Eisle- 
tene (Rytų Vokietijoje). Jo tė
vas buvo neturtingas angliaka
sys;’^Sukakus Martynui 14 m , 
jis buvo nusiųstas į mokyklą 
Magdeburge, vėliau į Eizenachą, ’ 
kur gyveno;motinos pažįstami.1 
Budimas returtingas, turėjo už-. 
sidirbti pragyvenimą, giedoda
mas prie turtingų' žmonių durų, i

1501 m. įstojo Į Erfurto tini, j 
versitėtą. Studijavo teisių moks 
lūs. Kas rytą dienos darbą pra
dėdavo; malda. Studijuodamas 
M. - Liuteris atsitiktinai susipa
žino su lotyniška biblija. Paste
bėjo., kad joje yra daug daugiau 
laiškų ir evangdijų, kaip kad 
jisvbuvd pratęs girdėti katali
kų bažnyčioje.

1505 m.,: grįžtant Liuteriui iš 
atostogų Mannafelde, kur jo tė
vai tuomet gyveno, į Erfurtą, 
pakeliui kilo didelė audra, ir 
žaibas trenkė; arti . jo į ąžuolą. 
Baimės apimtas jis susukų: 
“Šventoji Ona, padėk man, aš 
noriu ripti' vienuoliu”, (šv. Ona, gyjeatvykti-į Romą pasiaiškinti 
buvo.jo tėvo -globėja).

Liuteris viercvAjiyne, vėliau
? Vittenberge '

-Grįžęs į Erfurtą, Liuteris a- 
sfeveikino. su . savo draugais ir 
įstojo į Augustinu vienuolyną. 
Nutraukė- visus ryšius ne tik su 
pasauliu, bet net ir sų savo tėvų, 
su kuriuo tik vėliaūy 1407^’m. 
Įšventint»ų į vienuolius, susitai
kė.

•1508 m. Liuteris buvo perkel
tas į ' Vittenbergo vienuolyną ir 
pašauktas į naujai įsteigtą uni
versitetą profesoriumi. Pc ket
vertų mėtų jam buvo suteiktas 
Švento Rašto daktaro laipsnis.

i

eismas ordino reikalais į kitus 
miestus. Tąip tai 1511 m. at
vyko į Romą ir galėjo pats įsi
tikinti .apie nuodėmingą Romos 
dvasininkų ir vienuolių gj've- 
nimą. (prabanga, intrigos, inkvi- ( 
zicija, relikvijų “ir indulgencijų 
pardavinėjimas). Nuodugniai su-( 
sipažinęs su apaštalo Povilo laiš- 
ku romėnams, jis vis aiškiau įsi- ’ 
tikino, kad “Evangelija yra 
linksma žinia apie Dievo 
n ę Kristuje”.

’ 95 tezės

Artinosi 1517 m. visų 
tųjų diena. Spalio mėn. 
Vittenbergą pilies bažnyčioje ■ 
susirinko ūkininkai, riteriai ir' 
mokslininkai. Toje bažnyčioje 
buvo apie 5000 relikvijų. M.; 
Liuteris tą dieną prikalė prie 
pilies bažnyčios durų pergamen
to raštą. Tai buvo jo surašytos 
vadinamos 95 tezės (straipsniai). I Zj)l, per gg j

Daugiausia jos buvo nukreip-Į j52o m. gruodžio mėn. 10 d. 
tos prieš domininkonų vienuolį j profesoriai ir studentai susirin- 
Tetzėli, kuris pardavinėjo nuo- į prie Elsterio vartų, kur bu- 
dėmių atleidimą už pinigus. į
Tuometiniam popiežiui Leonui į prakeikimo bulę į degantį 
X-jam buvo reikalingi, pinigai ]aužą, sakydamas: “Kadangi tu 
Šv. Petro bažnyčios Romoje sta- įžeidei Viešpaties Šventąjį, tė-’ 
tybaį. ,.. . , i

Iš pradžių popiežius nekreipė į 
daug dėmesio į Liuterio veiklą/ 
.laikydamas ją paprastu vienuo
lių, ginču. Bet jau kitais, 1518 m. 
liepė savo kardinolui Kajetonui 
pašaukti Liuterį 60 dienų bė-

jnalo-

. isven- 
Si d.’

Tarpininkaujant ^kunigaikščiui

Chicagos uostasBanionis

vo sukrautas laužas. Liuteris įme

užgauna ir teryja tave amžino
ji ugnis”?

Vormso Reichstage
Popiežius, prakeikdamas Liu-

J. KLAUSEIKIS

' Iš LENKIJOS LIETUVIŲ "AUŠROS”
’ TRĖMIMAI HITLERIO IR STALINO LAIKAIS

•’ “Aušros” š.m. pirmame nu
meryje yra E. Petruškevičiaus

? rašinys apie 1982 ‘.m. mirusį
j Bronių Paransevičių. Straipsnis 
pavadintas “Paprastas žmogaus 
likimas”, deja, nėra taip jau pa-

paveikti jauną ciesorių Karolį 
V-ji, kad jis priverstų Liuterį 
pagerbti popiežiaus įsakymą.I -L d L £7 U.J d-IlL OvU.1 l-lgClirvOY- 1C4. A J e ' v‘ .

‘ Fridrichui Išmintingajam, Liu-1Ciesonus nusprendė pasaukti 
beris turėjo stoti prieš kardino-j Liuteri Vormso susirinkimą, 
Į la Augsburge. Kajetonas reiks-1 garantuodamas jam saugų kelią 

J „š_|nuyykti ir sųgnžti, Liuterio
' dr:niPai mėsrinn ii siilaikvt.i nuo

lavo Liuterį atšaukti savo ras-Į ■'aivArkLJ- ų- 3Us .
lūs, bet Liuteris atsisakė tai pa-1 drauSiį mį®n0 « sulaikyti nuo 
daryti. Slapčia jis vėl sugrįžo i ] važiavnn0- 1x51 >is savo drau' 
Vittenbergą.

Kitais metais Liuteris turėjo 
stoti prieš savo1 didžiaurią prie
šą- —t prof. Joną Ecką, iš Ingol- 
štadto. Čia, Leipcige, M. Liute-
* \ * y ■ *

ris galutinai nutraukė visus ry-l 
sius su popiežiumi, tvirtinda
mas, kad “Tikėjimas į Romos1

gams atsakė: “Nors Vormse bū
tų tiek velnių, kiek čerpių ant 
stogo, aš visgi noriu ten nu
vykti”.

1521 m., Liuteriui įvažiuojant 
į Vormsą, visi varpai pradėjo 
skambinti, jr žmonės, užplūs
ti ami visas gatves, net namų

“Repatriacija” ir kalėjimas

“Hitlerinė' -valdžia, .vykdyda
ma savo strateginius /planus, 
verčia Punsko-Seinų krašto lie- 

Į tuvius emigruoti į Lietuvą,'kad 
... . . ' kuo daugiau vokiečių partrauk-prastas, nes aiprasyti vargai mi-i o ,H . . L. 1 ... ,.2 . .1 tu is TSRS i Vokietiją ir kad

tusiojo Paransevičiaus hitlerinei . ... r,.
** I i r ti tti o IT i t o ii Ir 1.11 r- mor* I O t C?T11 ITY QT1__

valdžiai “viešpataujant” Puns
ko srityje, o vėliau liaudies Len
kijai valdant pagal 'Stalino valią.

Ir anų laikų ; išgyvenimai 
nėra atskirai reikšmingi vien 
tik mirusiam Paransevičiui, bet 
pavaizduoja ir kitų anos srities 
lietuvių išgyvenimus okupantų 
valdžioje, čia, antraštėlėmis su
skirsčius, pateikiamos ištraukos 
iš E. Petruškevičiaus straipsnio.

Kodėl, kuo kaltinami, kuo įta- “ 
rianti neaišku iki šiai dienai. “ 
Juoba, kad Bronius nei prieš * 
karą, nei po karo nepriklausė 
jokioms politinėms partijoms, ~ 
jokioms srovėms.” . •

Nauja viela, nauji vergai ;
i h ’-11Toliau E. Petruškėvičiuš ap-' 

rašinėja ištremtųjų lietuvių gy
venimo pradžią Lenkijos vaka
ruose.
-“Kaip nebekalbėtum, penkias
dešimtųjų metų lietingą lapkri
čio dieną teko Paransevičiams 
ir; daugeliui kitų , šeinių kry-.. 
šiauš ženklu atsisveikinti su na*,, 
m a iš, su gimtaisiais laukais, pa-i„, 
siruošūsiaiš žiemos poilsiui, šit.,, 
kajinymais.

Naują pastogę rado toli, Len^z 
kijos vakaruose, daugiausia;,, 
ščęcino vaivadijoje, vieni prie „ 
Loibezb,.kįti prie, Myšlibožo ar.,, 
dar kitur. ,

Paransevičiai apsistojo šcie-t,u 
chow kaime. Žemės sklypas ma-,^ 
|as, šėimos nėišmaitinsi, todėl.;. 
Bronius imasi sau neprasto, veš 
žikp ir kroviko'darbo gelžkelid • 
stoty. Krauna, prekinius vago
nus, o svajoją apie rytuose pa--- 
■tiktą tėviškę. Tiesa, ir, čia su- 
Fądb sąvb lietuviškąjį kampelį.;.-. 
Tai' buvo... Dariaus ,ir Girėno,,, 
pafnirikldš, jų.tragiškos mirties.,, 
vietoje, P$čelniko kaimely; Ąipią.;, 
Darių ir Girėną Bronius ir jer 
šeima žinojo daug.-Juk dar prieš 
karą Paliūnuose dainuota:

Už Atlanto vandenyno, 
prie rubežo Lietuvos 
ždūo Darius ir Girėnas, 
Verkia jų šalis mano.

(Busį daugiau)

tas. Kraštas išgriautas, apnai
kintas, nelengva ir ūkininkauti, 
l'aėiau Broniaus laukuose ru
giai auga, kaip sakoma, kaip 
mūras. Džiaugiasi Broniaus šir
dis, deja, neilgai. 1950 m. lap
kričio 13 d., apie aštuntą vaten- 
lą netikėtai į pirkią įžengia ka
reiviai, o karininkas įteikia šio 
turinio raštą:

Apskrities Liaudies Tarybos 
prezidiumas Suvalkuose. Nr. 
S_A. 101 50. Suvalkai, 1950 m. 
lapkričio 13 d. Piliečiui Paran
sevičiui Bronislavui, gyv. Paliū
nuose. Remiantis Lenkijos .Žeč
pospolitos Prezidento, 1927 m. 
XII.23 d. potvarkiu dėl valsty
bės sienų, uždraudžin piliečiui 
ir jo šeimai gyventi pasienio zo
noje visoje Žečpospolitos terito? 
rijoje. Įsakau per 24 valandas 
apleisti nurodytą pobūvio vietą.

Už prezidiumą 
(neįskaitomas parašas)

Raštas be antspaudų, nežinia, 
nei kas jj pasirašė, šiandien toks 
“dokumentas” tai būtų popie
riaus skiautė, o jo autorių gali
ma būtų pasiųsti velniop. Tada 
buvo kiti laikai, • (kitokia teisė
tvarka ir kitokie administraci- 
jos pareigūnų įpročiai? “
.< ..... y u- \ K

• Pagaliau ne rašto autorius čia 
buvo kalčiausias. Tais .^laikais’ 
daug kur buvo pažeidžiama so
cialistinė teisėtvarka. Nors raš
te buvo kalbama apie 24 valan
das, tačiau susiruošti reikėjo iki 
pirmos po pietų, vadinasi, per 
penkias valandas. Trakiškių sto
ty jau buvo paruošta, apie 40 va
gonų, nes .ne tik Paransevičių 
šeima nebuvo užsitarnavusi tei^ 
sės gyventi pasienio zonoje. To
kių šeimų buvo - daugiau — ke
lios dešimtys. ?

lietuviškus ūkius perleistų pati
kimiems, vokiečiams arba folks- 
doičiams. Dangstosi tuo, kad ta
riamai nori repatriųoti lietuvius 
į tėvynę. O juk mūsų dzūkeliui 
— artojėliui, tėvynė tai ne kas 
kitas, kaip gimtasis kaimas.

Verčiamas “repatriųoti” ir 
Bronius Paransevičius. Stipriai 
verčiamas, ypač, kad; į jo sutvar
kytą ūkį reiškia pretenzijas kai
mynai folksdoičiai, kurių .jail 
prieš karą nemafai Paliūnuose 
gyveno; Tad tenka Bizniui pa
ragauti vokiškoj o ’.kalėjimo duo
nos škonio. Ir visgi nepalūžta. 
Tuomet vokiečiai paleidžia jį 'iš 
kalėjimo, bet iš ūkio iškelia į 
Borisuvkos kaimelį.”

Trėmimai Stalino laikais

Iš okupuotos Lietuvos Stalino: 
įsakymu lietuviai btryo kalėji
muose kankinami, žudomi ir :į 

; Sibirą tremiami. Komunistinės^ 
Lenkijos Iretuviai taipgi buvo, 

i tremiami iš savo ūkių ir vežą- 
1<U1 Į mi prieš jų valią į naują Lenki- 

į jos teritoriją, iš vokiečių atim
tą. Kaip toks trėmimas buvo

įr Liga raita atjoja, pėsčia iš
eina., <?

| Sl'SIVIENIJIMAS LIETin'IŲ AMERIKOJE
l yra seniausia, didžiausia, ir turtingiausia lietuviu fratemalinS

— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti h kitiems, furie tuoa 
.darbus dirba. " j ’ //i

SLA — išmokėjo daugiau, kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
v apdraudu .savo nariams.j; Z /

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SlA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietavitĮ draugas gali .

: Susivienijime jpsidrąustj fld $10,000.'.;
SLA — apdraudžia ir Taupomoj a.. ąpdrauda Endowment

Insurance, kuri ypač-- naudinga^-jąuBūiįąi.,siekiančiam 
-aųkštojų mokslo ir jų gyvenimo priKlz»k ' 
vaikus .'apdraudžia pigia terminuota apdrAuda: 'už J

j apdrtfudos. sumą temoka tik metams. i 

'■L- kuopų -jra visose ji^ū^itkoĮbnijbse.-.
-. Kreipkitės J savo toępų yeftėfūa,

iiė Jums, melai piZzelbės i SLA. įsirašyti, , 
/Galite, kteiptisdžbėdai ji SLA Centrą:

t LITHUANIAN ALLIANCE OF AM® CA 
. • • 't ’’' ' V • - r' .-C "j - ’'* į'Y

’ 307 W. 39ih Št, $evr York, N.Y£10001 
‘ r Tel. (212) 563-2210 j j •

'' . , r . ' *’• J - t - į1 * 4 "f k '

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jati per 97 metus.
SLA

Į antrą klausimą atsakė — “Ne”, 
bet paprašė vieną dieną apsi
galvoti. Kitą dieną jis savo raš
tų neatšaukė, pareikšdamas, kad 
atšauktų tik tuo:atveju, jeigu 
jam Šventu Raštu ar kitokiu pa
gristu būtų įrodyta,ką d jis klys
ta, nes “aš netikiu neTpopiežiui,

1

valdžią nėra reikalingas išgany_| sto§us> Pamatyti šį drą-
; sų vyrą. .Katą dieną Liuteris 
' buvo pašauktas į ciesoriaus puoš
nią pilį. Apie 30. vyskupų,; 200: nei; susirinkimams, kadangi- jie 
kunigaikščių ir kitų didikų buvo' visi arba paklydo arba paįšys sau 

! susirinkę prie ciesoriaus sosto.
Ciesorius pateikė ‘ Liuteriui

tik du klausimus: “Ar šitos kny- J nesveika- ir pavojinga veikti 
gos yra tavo” ir “Ar nori jasj prieš savo sąžinę. Tepadeda man 
atšaukti, ar ne”. Į pirmą klau- Dievas. Amen”.

.simą Liuteris atsakė teigiamai. (Bus daugiau)

mui. Nė vienas tikintis krikš
čionis negali būti priverstas ti

Jaunas daktaras Visu savo uolu. į keti į ką nors kitką, kaip šven- 
mu pasišventė,šbiblij^ hefeųaj-Ę^štą”. Roma grasino Liu- 
ir graikų, kąįž&mis- -.študįjpipiš. tėrj-prjikęiį;^,- Pats Eckas atve
studentams 'laikė paskaitas- ūs žė į Vokietiją popiežiaus pra- 
psalmių ir laiškų gaiatams ir ro- keikimo bulę, kurioje buvo įsa- 
mėnams.-. Augustinų ordinas la- kyta sudeginti Liuterio raštus, 
bai savo “brolį Marty-' o jį patį suimti ir išduoti popie-
ną”.T JišTdąžhai būdavo siun- žiui, jeigu neatšauks savo here-

> LITERATŪRA, lietuvių. Hteratfiros, meno tr moEik 
U54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet netenatą. Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoe 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip; pat K. Matusevičiaus Ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. KaŠuboa, A. Rūkitelės Ir A. Va»

'• DAINŲ 8YENTES LA L E LOSE, poetės, palytoj oa Ir tn 
tini-, Jokių pirmūnės /uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
Iventes bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimk 
bei nikulisiali. Studija yra 151 pus!., kainuoja 32.

■< VlENTSO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy 
tas Tuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aaumt 
gyvenimo bruožų apraJymaa, bėt tiksli to laikotarpio buities Ht»-

1 > LieI Li V tšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalatndh
Romiai parriyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ii 
Labguvos apskričių duomenimis* Aprašymai Jdomfii Elekvtatnfl 
Beturint, Leidinys ffitatmotM nuotratfEomK pabaigoje, duodami

minSnai Ir mlntyi ipfe rtmenis Ir rieM BSprfB, netirvoje !r pts. 
maišiais boHevfftj okupacijos metais. Knyga turi 254 puslapiui, 
bet kainuoja tik H. . • - < l*^1*-»*rt**®F'*

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliudonierius, nesupna

Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jį galim* pavadinti kovotoju už žmogau* tebav 
Knyga y-< (fideWo formato, 365 puslapių, kainuoja

V EATnSNIS NOVELAS, H. loačenko kfryba, >. VaWS’ 
rtffoM, 101 mC Inyfoje m 10 Bąmojtagų nevalių. Kaina 03

■hSa

prieštarauja, ir dėl to nenoriu 
nieko atšaukti-, nes yra-sunku,

vykdomas, matyti iš E. Petruš
kevičiaus aprašymo.

“Atėjo 1944 m; Praūžė frbn-

SLA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,-INC.

2608 West 69th St, Chicago/HL 60629 ♦ TeL.925-2787 *C
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

M ARU  A NOREIKIENĖ

XimUlllllllllllllllllllllIIII'JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllHllllllllllllllllllIIlllllllli

F-

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

MIM Tel 476-2206

/.

A 2būl WL69th SL, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

C' V ALANTIN AS r Aj"

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

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

' SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp

I Y * . <

Ink LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

Būga p&g gerianglug šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.
f

£ — Naujltnos, Chicago, 8, DL Friday, November 4, 1913
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VIS PAGALT C
(Tęsinys)

Pensijos išmokos, svyruoja pagal 
amžių ir uždarbį

Darbi.linkai, ku-.ic mokėjo riems suėjo 72 m, amž., prieš. 
1968 m., turi teisę į benefitus,, 
nors jie — niekad Soc. See. mo
kesčių nemokėjo, kai kiti dir
bantieji (ir jų sutuoktiniai) re- 
liatyviška: su keliais padengimo 
ketvirčiais.

Benefitus gali gauti, tam tikri 
giminės, kurte gyvena su pensi
ninku ar nedarbinguoju. Jų be
nefitai yra ribojami pagal mini
mų pensininkų — nedarbingų 
uždarbių rekordus bei jų tes
tus, sutuoktiniai gali gauti.

62 m. ir vyresnio amžiaus 
37.5% :r 50%, jiems esant 65 
m. amžiaus. Sutuoktiniai- taip 
pat tuii teisę į Medicare ap- 
draudą, sulaukus 65 metų am
žiaus. Nežiūrint amžiaus, pen
sininko sutuoktinis, kuris pri
žiūri mažametį vaiką (iki . 16

1 metų) turi teisę j sutuoktinio 
50% pašalpą. Pri Fabius

Sec. Sec. moke-sms pakanka
mą metų skaičių, užsitarnavo 
polsio ir šeimos išmokas. Pil
nai pensijai gauti šiuo metu rei
kalinga turėti 65 metus amžiaus. 
Šių pensijų išmokos svyruoja 
pagal jūsų metus, kada esate 62, 
65' ir 70 metų amžiaus. Normalią- 
pensiją gausite, jei būsite gi
męs prieš 1918 m., ir išeisite Į 
pensiją sulaukę 65.- m. amžiaus. 
Jei jūs išeisite poilsiu 62 m. am
žiaus, tai išmokų gausite 80% . Jei 
išeisite pensijon 70 m. amžiaus, 
tai išmokų gausite 3% daugiau 
už kiekvienus metus. Specialios, 
išmokos mokamos tiems pensi
ninkams, kurie poilsin išėjo anks 
čiatt normalaus laiko (65 m.) ir 
jų benefitai n esikeičia pagal jų 
metų amžiaus skaičių, jei jie po
ilsiauja nuo 1962r3-4 m.

Taip pat kai kurie žmonės, ku-

Natur. gazo kaina padidės ‘ Ju Vieni spėja, jog^ kinai, kiti

Labor Ener-

Divorsas (skyrybos) abiem 
pusėm susitarus

Springfield, III. Atstovų Rū-.| niistato, kad priežastimi vad, 
mai nubalsavo priimant? gub. 
Thompson pakeitimus, sukuriant . 
vad. “Freedom of Information“,- 
kuris leidžia publikai gauti tam 
tikrus dokumentus; ’%

s Seiiatas patvirtino guberna
toriaus pakeitimus kolektyvinių 
derybų bįliuje, leidžiant viešųjų 
darbų tarnautojams, Illinois val
stijoje streikuoti. - ūt'_

• Senatas priėmė gubernato
riaus pakeitimus, kuris uždrau
džia naudoti užsienio plieną.

® Atstovų Rūmams nubalsa
vus santykiu 89:21 balsais, leisti 
vedusierns be kaltinimo vienas 
kito, skyrybų bylose. Modifikuo. 
tas vad. “No Frault Divorce”, 
įstatymo nuostatai buvo grąžinti 
Senatui, kuris juos patvirtino 
praeitą pavasarį dėl susitarimo 
su Atstovų Rūmų p:ikeitimais. 
Pagal dabar veikiantį Įstatymą, 
vienas partnerių privalo būti 
rastas atsakisgu dėl vedybų su
laužymo tam tikra vad. “mis
conduct”, kaip neištikimybė, de- 
sercija, girtavimas arba extre- 
miškai žiaurumas.

Vad. “No-Faut” bilius, kuri 
nuodugniai paryškino Atstovų 
Rūmai, praeitą ketvirtadienį 
esamus divorso pagrindus. Ta
čiau pridėta, kad divorsas gali 
būti laikomas visiškai supranta
mas be kaltinimo, jei vedusiųjų 
pora yra gyvenusi atskirai ma. 
žiau-siai dvejus metus ir teisėjas

Washington, D. C; UP piane- 
ša, kad. šio krašto gyventojai 
mokėsią vidutiniškai 21% dau
giau is-- šių metų natūraliu ga- 
zų namų šildymą, pranašauja 
Consumers Labor grupė.

. The Citizen■>
gijos kvaličijos surinktais duo
menimis iš 80 miestų, numato 
21 %, padidėjimo. Vidutiniškai 
riatūr. ' gazo sąskaitų' už lapkri
čio iki kovo mėn. šildymo sezo
no. nuo $633 praeitos' žiemos iki 
$764.

I Columbus ligoninės adminis- 
tikrina, jog akiniai pirmiausia tracija tikisi padidinti ligoninėje 
pradėti vartoti Lidijoj. Europo- lovų skaičių 60%. Ši ligoninė pa- 
je jie pasirodė apie 8-tą šimt- rūpina visapusišką globą senio- 
metį. Yra užsilikęs iš tų laikų 
paveikslas, kuris parodo vieną 
arklį, dėvint akinius.

Iškasi nėjant Trojaus miesto 
griuvėsius, Mažojoj Azijoj, bu
vo atrasti šlifuoti stiklai, kurie 
galėjo tarnauti kaipo akiniai. 

; 13- šimtmetyje Florencijos vie
nuoliai jau mokėjo išdirbinėti 
akinius ir už gerą kainą par
duoti.

rams. Ji skiriasi nuo Medigap 
apdraudos,. už kurią dažnai ten
ka mokėti $100 ar daugiau per 
mėnesį.

"irretose vable”?, sulaužymą są
jungos. • , ’ . :

Dviejų metų laikotarpis' gali a?-.
. Z.-1

būtį, sumažintas ikį/šešių>.rnėiįęi
rių, jeigu su tuQ;’abudu 
riai-sutinka. v

e-, 
š.

Nuostatai Darbo D-to 
sękr. Danovan , -

^Dabar bedarbių JAV yra 15 
milijonų amerikiečių; iš-kurių 
4.6 mill jonai gauna • nedarbo 
išmokas, pagal įvairių- valstijų' 
programas. Apie 350,000 gauna 
pratęstas išmokas ir 924,000-gau-J 
na extra nedarbo kompensaci-' 
jos čekius nuo 6 iki- 10. savaičių 
pagal spec - fėdėralinę prdgra-

■ mŠ-
Nedarbo išmokų vidurkis yra: 

113 dol., pagal Fed. Dep-to pra
nešimą. Nedarbo apdraudos iš-. 

: mokos yra išskirtos iš apmokes
tinimo, nors gavėjo šeimos paja
mos yia 18.000- dol. ar daugiau. 
Gi vieno asmens yra 12.000 dot.

Prezidento kalbėtojas sekr. 
Mr. Speakes pasakė.- kad studi
jos rodo— nedarbo išmokas gav-> 
nantieji mažiau rūpinasi naujom 
darbo ieškojimu. Jei būtų jie 
taxuojami, tai gauti pinigai bū 
tų galima išleisti naujų darbų 
trcneiavimo programai.

.9 Didžiausi pasauly vargonai 
yra ne bažnyčioje, bet Conveiis 
tion Hali, Atlantic City, N. T.

Ir nuo stalo 
Atsistojęs 
Ištiesė jai ranką; 
*fai, k&irafe, 
Dckaaroįu, 
Vaišių jan užtenka”.

‘‘Tiek daug vyno, 
Pagalvotu
Tai išgert but buvę, 
O dabar gi — 
Nors laižyki, 
Gaila tik liežuvio”.

Tai labiau dar 
Pasilenkęs,
Jis kamputį uostė, 
“Bet kad kvapas 
Tai ne vyno — 
Kiek galiu užuosti”.

“Išgaravo, 
Išgaravo!”
Lapė tuoj sušuko 
Ir patraukus 
Atgalios j t 
Kaulą jam įbruko.

“Lai sau būna', 
darysim,

Ne dėl jo- gyvenami 
Galim džiaugtis, 
Kad mėsytės.
Dar parsįgahenam”.

r *

“Aš mėsytės 
Neragausiu,
Gaila man, to gaidžio,. 
Geras buvo 
Jis paukštelis.
Sąžinė neleidžia”.

“Kam tau reikia 
Jo gailėtis, 
šitokio gobšuolio. 
Jis- nėt slieko 
Man gailėjo, 
Tai patsai papuolė”.

Taip laputė 
Peikė gaidį.

,KaWvištąs' jis ganė:;
,‘Toks jis buvo 
Silpnaprotis, 
Nieko neišmanė,

Už tatai aš
. Ir bandžiau jį,.

Kam man kišo koją”. 
0 kiškelis, 
Gindams gaidį 
Savo 'vis kartojo:

“Mes gyvenom 
Jau iš seno, 
Kaip geri kaimynai: 
Vienas kito 
Vardą gerbėm 
Nors nepasižinom.

Aš bėgiojau, 
Jis giedojo 
It mane perspėjo, 
Kai prie kiemo 
Pasiklydus
Kartais priartėjau”.

“Nebijoki;
Nepaklysi.
Jei apsižiūrėsi, 
O dėl to jo 
Gero balso 
Aš badu nedvėsfu”.

“Nebadauki!
Imk ir ėski!
Gero -apetito*’* 
Metęs kairią 
Kiškis lapeS 
Nelauktai atkilta.

Ir kulnais dar
Sutaukšėjęs
Į duris skubėjo, 
Ir piktumo 
Neatlaikęs,
Bartis net pradėjo

O laputė,
Pasivijus,
Kiškį apkabino 
ly
“Palūkėki,
Kur skubi, kaimyne?

Jei mėsytės
Tu nevalgai, 
ką gi. padarysi, 
lai pabūtų 
Kol ką kitą 
Aš tau .pataisysiu,

■ ■ \ . .% . ■ t

Ar žinai, tu, 
Kad rūsyjėį> <<
Jau alutis rūgsta? 
Tai išgersim < v
Iš statist, U
Kol jis- neišdūksta.

Pakalbėkim, / 
Pasėdėkim, 'r'
Juk torį tu laiko”!.. 
Ir kiškelis, jį
Jos. nuteikiąs, 
Vėl prie stalo slidko.

Jeigu

Ar galėsim 
Susitikti Vėlei-.

Diabetą testai

Nemokamas kraujo — cukraus 
testai diabetai ištirti bus vykdo
mi lapkričio mėn. 7-11 dienomis - 

! nuo b vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
i Rush-Presbyterian St. Luke’s.

Medical centre, sąryšyje su “Na- , 
tional Diabetes” savaite. Appoint 

: ment gauti paskambinkite 942.
Daugelis žmonių žino kokią? 4944’tarp 8 v. ryto ir a vai. -va-K

kvaiicįa užklausė 30 Šis tas apie 'acupuncture*
miestų sa^cr naudojimų kompa- 
niji# 3rVafejdse, kiek padidės 
sainos nuo lapkr.—kovo mėn. 
šildymo ateinančiame sezone

operacijas

naudą pacientai patiria iš vadi-!;
■d . , , , , 4 namu “acupuncture” operacijųRaporte numatyta,, kad Chirį, . . ,J“■C3go> vktatinė sąskaita už š*įla“Kn* ^onnese- ,rudauSehs 

'.žiemos sąskaita būsianti $<1 teehmKa -s-
palvginus *832 sąskaita už tokįĮ^11^ P^ioje Kmųoje. Ta- 
gat laikotarpi 1982.83 m. Apskai-t“2“ m“. sūsmauk.ame, ka, ,1.-. 
'čiuojama Sekamos padidėjimas j X’anįla,n' buvęs ac“pun‘

. <‘Trilrllf in Ltpe Polrtncro TrirxoLro■šiame mieste. . :Pr. Petitas

karo pradedant pirmadienį iki 
lapkričio mėn. 10 d; Testai bus 
atliekami 120 Room. Senn Me-

• dicare centre, 1750 W. Harrison.
Tie testai daromi nuo 18 m. ir 
vyr. amžiaus .žmonėms gavus

• appointment, .. . „ .

KAN ADOJE
Latyių .> pensininkų namai 

‘Kristus Darzs’’ (Kristaus dar- 
' žąs> jdu galutinai suplanuoti ir 

netrukus bus pradėta statyba 
• Woodbridge vietovėje, kur L. ir 
'.V. Ki-nstlen’ai padovanojo 4 hek
tarų sklypą. Projekto iniciato^ 

.rius-L. Latvijos konsulas d r. E. 
Upenieks. Laukiama- paskolos 
'š CMHČ. Pastato kaina — $4.5

: su ateina iš privačių asmenų, 
i Pastate numatyta 100 kambariui 
Kanadoje latviu esama apie 20,- 

: 000'. Toronte — 12.000, pensinin- 
: Itų-— 4,000 J būs’rhus pensinin- 
ikų namus bus priimami ne tik 
-latviai, bet ir kitu tautybių as-. 
: tnenys.

KAS YRA AKINIŲ 
IŠRADĖJAS?

Istorikams- nepasisekė surasti 
kas yra tikruoju akinių išradė-

;įeturiiiinkas Pekinge, pasakė sa- 
| vo naujiems pacientams, 
:“jiė turėjo staminą
gyvenimo (jėgos ir ištvermę’’. 
Dr. Huang įšliaužęs į savo lo
vos aukštumą ir šokinėja aukš
tyn ir žemyn ant savo nugaros. 
Jis pasakė, kad jis pagydęs “tūk
stančius’ nuo- lumbago paliestų
jų. Jis nepasakė, kur nepagydo-, 
ma yra iki šiol aplink, kad pa
sakytų apie tai. Spėliojamieji 
gydytojai nesijaučia nepakan, 

i karnai, silpnai, treniruoti, jei
Vakarų medicinos mokyklos ne
akceptuoja tą neortodoksmę 

.praktiką, gi Trumpolin mokyki i 
^priima. įgalia S., M. D.
■

P. S. Tenka pastebėti,, kad ta 
kiniečių ligoninių vadinama 
“Acupuncture” programa priei- 

jnarna tik pasiturintiems, nes no
rint į ją patektu, reikia iš kal
no įmokėti apie 2,00ū ligi 3,00Ū 
dolerių. Joki insurance ten ne
galioja, nes viskas reikia mokė
ti grynais. J. ž.

kad- 
atsargą JŪS KLAUSIATE,

(pensijos) čekius Į namus. Vie- . 
nas mėnesinis- mano pensijos če- į 

rids kažkur dingo. Kam aš turiu 
pranešti apie to čekic negavimą?

ATS. Jūs turite kreiptis į ar
timiausią See. ofisą Jei jūs pa
keičia te savo adresą ar išvyksta
te nuolatos gyventi į kitą vals- . 
tiją, jūs privalote apie tai pra
nešti Soc. See. Įstaigai. Pr. š.

. Juk.- žinai tu, 
Mano dienos / 
Neperdąug. Jaimingds:
Tai šuneliai,. - 
T-ai vilkeliai, -— 
Priešų tų nestinga,

O suradus
Gerą širdį, 
Kas tave užjaučia' — 
tžsimiršta .
Iri tas- vargas, 
Kurs aplinkui siaučia”.

“Ties, tiesa,
Kaimynėlr,
Dviese vis nevienas:
Ten iri vargas-, 
ir nelaimės

■Vis pusiau dalinas”'.

Columbus ligoninės 
Mediclinic programa

Madieare pacientams Chica- 
goje pradėjo veikti Columbus 
ligoninės Mediclinic programa. 
Tai- bene naujos rūšies šiame 
krašte apdrauda. Pagal šios pro
gramos nuostatus, seniorai turi 
įmokėti $75- metinį programos 
nario mokesti.

! Tokie senioswegak.vus jų 
sveikatai, turės teisė* kreiptis į 

(Išgoėinę tiek kiek jie bn» 
; reifcahirigii gy<Kt<^o petikeiwimo, 
f tik; žinoma, negufowt į ligoninę 
p tout pat iews>. Gydytojų sąskai- 
į tų pattern s. senionute- nereiks- ap- 
pmokėti, nes ligoninės adnriėis- 
• traaja visa. tai išreivalaus iš pa

cienčių Medicare apdraudos. To- 
t kių klinikų Chicxgoje esą šešios, 
į Tie seniorai ligoninės pacien- 

•kurie bus paguldyti į ligo- 
ori vplės

if.Iigl feŽLd teį>i| tėo buvimo 
i visus mokesčius už ligoninę pi- 

ti ligoninė iškolektuos iš ligonio 
apdraudų

Centrinė Cohnhbus ligoninė 
1 yra 2520 N. Lakeview.

. MEDICINIŠKA PASAKA
Kartą kirtosi įpykę
Kūno organai žymiausi, 

; Kur iv ką yra atlikę.
Kas iš jų visų svarbiausias.
— Ašei. bosas, — pilvas šaukė,
— Maitinu, kiekvieną dalį. 
Mano sultys gyslom plaukia, 
Tai širdis patvirtint gali. —

Rankos, kąjos ir galvelė 
Nusileisti nenorėjo, 
Kad boluojančio vietelę 

t Kitas kas paimt turėjo.
Ir tą ginčą netikėtai 
kyg griaustinis koks nutraukė, 

' Net išvirto trys štankietai.
Aidas ėjo per pateukę:
— Tai čia ašei — apatinė. —• 
Prisistatė balsingoji.

’ — ariltepiu pa-skutints — 
Aš bosienė galingoji... —

Organai supykę batetek-

Lyg vestuvėse piemenė.
Iri įsakė jai tylėti, 
NeišteLti jokio kvapo. 
Bet jiems teko greit gailėtis

1 Kai nebyle toji tipo, 
j
Silpo organai kasdieną^ 

kKentė negalią tą klaikią

■ iM Wood < a f

Tiek čia tavęs rėik, kaip 
skylės.

Guodės lapė
Ir svetelį
Kvietė- į kamputį:
“Jei padėsi
Man- pakelti, — 
Bus- greičiau alutist’.

Tai išgirdęs
Kiškis bėgo . . . 
te lankytes, tsymr. 

iatrM^i.
šilą. Wų.— ' 
Rus visa guBdynte*’.

>

SAVINGS Snandng. 
tow ura

Mutual federal 
vinos and Loan

T«l.: Briri-Zm
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Dėkoju jums visiems už suteiktą man garbę ir už 
dalyvavimą šiame Amerikos Lietuvių Tarybos bankete.

Mes visi, kurie dalyvaujame lietuvių visuomeninia
me bei politiniame gyvenime, esame įsijungę j veiklą bei 
darbą, esame mūsų gyvenamojo laikotarpio Amerikos 
lietuvių istorijos kūrėjai.

Mes esame Amerikos Lietuvių Tarybos žmonės, 
ALTo, kurio pagrindinis tikslas yra Lietuva ir kova dėl 
krašto laisvės. Šiais metais mes minime 40-ties metų 
veiklos sukaktį.

ALTo pradininkai pradėjo organizuotai veikti dėl 
Lietuvos laisvės... Leonardo šimučio pasiūlymu buvo 
priimtas toks nutarimas: “Dirbti Lietuvos išlaisvinimui, 
Lietuvos gelbėjimo taryboje, džentelmenišku susitarimu”. 
Tada buvo pasidžiaugta ir dėl to, kad bent kartą Ameri
kos lietuviai bei jų vadai ir veikėjai išaugo iš tuščių, be
prasmiškų ginčų, piktos polemikos spaudoje ir sutarė 
dirbti bendrą ir vieningą Lietuvos laisvinimo darbą. 
To nebuvo Pirmojo Pasaulinio karo metu, kada kiekviena 
politinė grupė dirbo atskirai.

Jungtinių Amerikos Valstybių 19-asis prezidentas

Povilą Dargį sveikina Milda 
ir Antanas Vaivadai

■Milda ir An tanas Vaivadai

Povilas ir Gertrūda Dargiai yra dviejų pasaulių žmonės. 
Juos už nuopelnus gerbia ir lietuviškoji visuomenė, ir ameri
kietiškoji. Jų daubų nesuskaitysi, jų įtakos neišmatuosi. 
Jei norim, dabartinį savo konupHkuotą, o kartais ir pavojin
gą, ■pasaulį. pagerinti ir žmonėms jų būvį sušvelninti ir pra
turtinti, mums tereikia pasekti Povilo ir jo atsidavusios 
talkininkės pavyzdžiu, ir pasišventusiai, besąlyginiai tar
nauti visuomenės gerovei. Bene munis visiems jie ne kartą 
yra praskleidę debesis. Itin malonu yra juos pasveikinti šio 
iškilmingo pobūvio ir jų reikšmingų darbuotės sukaktuvių 
proga.

J. JACKSON NELAIMES, 
PAKENKS JUODŽIAMS

NEW YORK, N.Y. — Jesse 
> Jackson pareiškė, k?d jis kan- 
d1'datuos prezidento pareigoms. 
Jis stengsis gauti Demokratų 
partijos nominaciją, bet jei jis 
tos nominacijos negautų, tai jis 
visliek kandidatuos. Jis tikisi 
laimėti net ir tuo atveju, jeigu 
Demokratų partijos nominaci
jos negautų.

Jesse Jackson sutiko daly
vauti diskusijose su prof. Louis 
Harris. Jis nemanė, kad profe
sorius jį pastatytų į tokią nema- 
onią padėtį, kokion jis pateko. 
Profesorius tvirtina, kad jis ne
laimėsiąs, nors ir gautų Demo
kratų partijos nominaciją. Jeigu 
jis vis dėlto kandidatuos, tai 
pralaimės demokratai, o dau
giau nuo jo pralaimėjimo nu
kentės patys juodžiai.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki12 vaL

Povilo P. Dargio priminimas lietuviams

Povilas P. Dangis

Šių metų spalio 22 d. vakare ALTas pagerbė Povilą 
P. Dargi. Banketo pabaigoje Dargis pasakė šią kalbą 
suvažiavusiems ALTo veikėjams, primindamas visiems 
lietuviams ALTo atliktus darbus. Štai Dargio kalba:

Ruthenford B. Hayes yra pasakęs: “Tas, kuris geriau 
tarnauja savo kraštui, jis geriau tarnauja ir-tai politinei 
bei visuomeninei žmonių grupei, kuriai pats priklauso”. 
Tokios idėjos vedamas susiorganizavo ir ALTas, kuriam 
ilgus metus vadovavo didžiadvasiai: Leonardas Šimutis, 
dr. Pijus Grigaitis, Mykolas Vaidyla, adv.. Antanas Olis 
ir kiti. Jie visi sutartinai kėlė aukštyn mūsų trispalvę, 
partinių vėliavų spalvas palikę partijų būstinėse.

Lietuviai sudarė vieną nedalomą vienetą, ir tą vie
netą atstovavo Amerikos Lietuvių Taryba. Tai žinojo 
Baltieji Rūmai, Jungtinių Amerikos Valstijų,Kongresas 
ir visos kitos institucijos. Visi ėjo pro vienas duris ir 
niekam nereikėjo varstyti užpakalinių, kaip dabar daž
nai pasikartoja.

Mes sakome, kad istorija yra geriausia mokytoja., 
Vokiečių poetas ;Goethe sako, kad istorija sukelią entu-‘ 
ziazmą ateities darbams. . / : ’

Ąš gerai ‘prisimenu pirmąjį ALTo. kongresą, įvykusį 
prieš 40 metų, 1943 m. rugsėjo mėn. 2 ir 3 dienomis PittsT 
burghe, kurio rengimo komiteto pirmininku man teko 
garbė būti. Dieną prieš kongresą, vakare, surengėme' 
spaudos konferenciją. Joje dalyvavo ne tik lieetuvių spau
dos žmonės, bet ir didžiosios spaudos — United Press ir 
International Press korespondentai. Jie plačiai informa
vo Amerikos ir pasaulio spaudą apie ši kongresą. Jis yra 
reikšmingas tiek ALTui, tiek ir visai Amerikos lietuvių 
visuomenei.

Konferencija patvirtino ALTo statutą, pritarė pasiū
lymui išplėsti valdybos sudėti, nutarė steigti BALFą, 
sukurti informacijos centrą, steigti ALTo skyrius, veiks
mingai dalyvauti šios šalies pastangose karui laimėti, 
ryžtingai dirbti, kad Į laisvos Europos nepriklausomų 
valstybių šeimą galėtų grįžti ir Lietuva.

Šis kongresas, lyg ta Promotėjaus įžiebta ugnis, vi
sus sujungė Lietuvos laisvės kovai, davė entuziazmo di
džiajam darbui. Tuo kongresu buvo praskintas kelias 
i Amerikos visuomenę, nes plačiai ir išsamiai rašė spauda. 
Jis buvo pristatytas Amerikos vyriausybei ir politikams; 
dalyvaujant sen. Davis ir senatoriui James Tunnell, iŠ 
Delaware, kuris neoficialiai atstovavo ir vyriausybę, nes 
kalbėjo jos vardu...

Savo 40-ties metų gyvenimo laikotarpyje Amerikos
Lietuvių Tarybos laimėjimais galime skaityti: audiencija rikos lietuviai, įsijungę į Amerikos Lietuvių Tarybą, tol 
pas JAV prezidentą Franklin Delano Roosevelt ir to lan- nepadės kovų ginklų, kol Lietuva vėl bus nepriklausoma 
kymosi rezultatas — prezidento Roosevelt ir Valstybės įp demokratinė”.

MILDA ir ANTANAS VAIVADAI 
McLean, Virginia

sekretoriaus Summer Wells -pareiškimai: nepripažinimas/ 
Liečūybš okupacijos. ' *
;' Lankantis pas JAV prezidentą Harry Truman, pir-^. 

,mą kartą, gautas užtikrinimas, kad lietuviai (displaced* 
persons), esantieji ‘4<empėse”, nebus išduota Sovietų Rū-: 
sijai. Apie tudlaikinę lietuviu l padėtį “kempėse” ^žAIsT^; 

' vardu pasisakė dr. Grigaitis, nurodydamas Šo’rięfiį 
į sijos-pastangas tremtinius suimti ir su-jai^ .pasielgti i 
taip, kaip jie padarė su tūkstančiais lietuvių, okupuo
jant Lietuvą.

Antrojo atsilankymo pas prezidentą H. Truman metu 
išgautas pasižadėjimas, kad jis rems JAV Kongrese, pri
imant taip vadinamą “Displaced Person” įstatymą, ku
riuo bus duodama pirmenybė Pabaltijo valstybių dis-j 
placed persons — asmenims atvykti į Ameriką. Įstaty
mas buvo priimtas.

Reikia skaityti dideliu laimėjimu JAV Kongrese 
pravedant kongresmano Kersteno tyrinėjimo komisiją. 
Šią komisiją sudarius, daug darbo ir širdies įdėjo mūsų, 
žymus visuomenininkas, gerbiamas Antanas Rudis. ALTo 
nuopelnu reikia skaityti, kad jis kalba per Voice of 
America. - - ;

Kaip matome, 40-ties metų laikotarpyje ALTas yra 
daug atlikęs kovoje dėl Lietuvos laisvės.

Tebūna mūsų visų didžiausias troškimas, kad visų 
lietuvių tarpe prašvistų didžioji Lietuvoje dvasia kovoje 
dėl krašto laisvės ir visuose lietuvybės darbuose.

Savo kalbą baigiu Leonardo Šimučio žodžiais: “Ame-

AVIACIJOS VADOVYBĖ 
NEMOKA PIRKTI

WASHINGTON, D.C. — Spe
cialistai tvirtina, kad aviacijos 
vadovybė būtų sutaupiusi kraš
tui bilijoną dolerių, jei moder
nius instrumentus būtų mokė
jusi pirkti.

Ji būtų sumokėjusi 45% pi
giau, jei elektronines dalis būtų 
pirkusi tiesiai iš gamintojo. Da
bar aviacijos vadovybė viską 
pirko ię bendrovės, kuri statė 
iėktuVus.' Ta bendrovė mokėjo 
tą pačią kainą gamintojui, bet 
ji 'gerokai pakėlėf elektroninių 

; dalių ijungė.į per-
■ -lėktuvus.

skaičiuoti gruodžių, - o 
■daban paliessW Rusimo 
-paviršius.

VEŽA DAUGIAU POLI
CIJOS Į TAHITI , ;

PAPETE, Tahiti. Prancū
zų vyriausybė atvežė didoką 
skaičių policininkų, kad galėtų 

•apsaugoti šioje saloje esančius 
didesnius viešbučius.

Streikuojantieji viešbučių dar
bininkai jao padarė du svarbius 
dalykus; iš keturių didelių sa
los viešbučių, trijuose streikuo
jantieji -pradėjo piketuoti, dar 

• piktai demonstravo ir sudaužė 
lėkštes, langus, išlaužė vie ’ni- 
ėių kiuris, nutraukė elektros 
vielas ir t;t

Svarbiausias jų tikslas — iš
vaikyti 200 turistų, atvykus;ų 
poilsiauti Tahiti saloje. Tuo jie 
tikisi, kad viešbučių savininkai 
derėsis su jais ir pakels algas. 
Kada streikuojantieji pradėjo 
viską naikinti, turistai nusigan
do, sėdo į lėktuvus ir išvažiavo 
į kitas salas, prižadėdami nie
kad nebegrįžti.

PIRKITE JAV TAUPYMO ^ONUs

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Sutinku. Ir aš negaliu nemylėti šios šir
delės. nes ji mane myli, — sako Marytė ir glau
džiasi prie Giedros, o jis apglėbia ją, ir vėl jų lū
pos saldžiai susitinka.

— Maryte, aš jau papasakojau apie svarbų 
savo gyvenimo laikotarpį, o dabar bus eilė jums, 
juk pažadėjote.

— Reikia, nieko nepadarysi. Pažadėjimas lie
ka pažadėjimu. Bijau tik, kad mano pasakojimas 
nebus toks Įdomus, kaip jūsų.

— Prašau, Maryte, bet koks jūsų pasakojimas 
bups man malonus. Aš jau tempiu Savo ausis, — 
sako Giedra, atsikelia, pripila du puodeliu kavos, 
o ji tuojau pradeda. 1

Išėjusi iš Ragaišio, gavau datbo pas Mandų. 
Daugiausia dirbau namų ruošos darbus, bet kar
tais tekdavo išeiti Į lauką darbymetyje, šeiminin
kai buvo nebejauni, turėjo dvi dukteris ir vieną 
sūnų. Vyresnioji duktė Elena neseniai buvo ište
kėjusi už Pelkinės progimnazijos mokytojo, dabar 
gyveno Šiauliuose, o jaunesnioji, Jadvyga, mokėsi 
progimnazijoj. Sūnus Mečys buvo seminarijoj ir 
rengėsi į kunigus. Tėvas kasdien nuveždavo Jad
vygą i Pelkinę ir parveždavo, o Mečys gyveno 
Kaune, tik atostogoms apsilankydavo. Aš parėjau 
pas juos žiemą Mečys po Kalėdų atostogų buvo 
jau iŠvvkęs ir a5 jo pradžioje nemačiau.

Pradėjau savo darbą labai malonioje aplin
koje. Mano šeimininkė, Mandienė, buvo labai ge
ra, išmintinga ir labai užjaučianti moteris. Žino
ma, aš stengiausi būti paklusni, eiti savo pareigas 
kuo geriausiai, ir man gerai sekėsi. Aš labai jai 
patikau, ir ji mane pamilo. Tai buvo kokių pen
kių dešimtų metų moteris, neaukšto ūgio ir sun
koka, su mėginančiais pražilti vešliais plaukais.

Šeimininkas ponas Mandus buvo maždaug 
savo žmonos metų, poaukštis, tiesus, stambių pe
čių, tvirtos eisenos, apvalaus veido, su gerokai- 
pražilusia galva. Iškilminga jo išvaizda supo jį 
kažkokia garbingumo bei išminties aureole. Jūs, 
Petrai, be abejo, jį pažinote, todėl be reikalo aš jį 
taip piešiu.

— Taip, Maryte, aš jį pažinau. Sekmadieniais 
matydavau jį Pelkinės bažnyčioje. Jo apvalus 
veidas ir l>alta galva buvo lengva pastebėti tarp 
žmonių. Vėliau jis buvo išnuomavęs ponišką, už
darą suolą arti prie altoriaus. Paskui, daug veš
liau man teko truputį paviešėti jo dvare ir arčiau 
su juo susipažinti, kaip gal vėliau papasakosiu.

— Taip, ten tame suole sėdėdavo jis. jo žmona i 
ir Jadvyga. Ši lopka, kaip žmonės ją vadino, teikė 
jam daug orumo ir garbės.

Špitolninkas, kuris šluodavo bažnyčią ir kar
tais plaudavo jos grindis, nevisuomet valydavo 
tuos išnuomojamus suolus. Sakydavo, kas juos iš
nuomavo, tas tegul juos ir valo. Arba kartais už
miršdavo. nes tos lopkos buvo uždaros, jokių dul

kių nesimatydavo. Ponia kartais pareidavo iš 
bažnyčios susitepusi savo rūbus bei rankas nuo 
ten susirinkusių dulkių.

Kartą buvo, rodos, Žolinės atlaidai. Buvo pil
nutėlė bažnyčia žmonių. Daugelis laikė rankose 
dideles puokštes gėlių, kuriose kyšojo kviečių bei 
rugių varpos. Nuo pat bažnyčios skliautų tiesėsi 
keli ilgi vainikai, altoriaus žvakės žibėjo tarp 
įvairiausių žiedų. Daug silpnesnių moterų krito 
nualpusių tarp batų, nepakėlusios stipraus gėlių 
kvapo ir apsvaigintos nuo monotoniško vargonų 
gaudesio. Tvirtame storų, gražiai išdrožtų lentų 
suole patogiai sėdėjo mano ponas su ponia ir Jad
vyga. žmonės aplink suolą spaudėsi, net jų kaulai 
į suolo lentas braškėjo, bet garbingiems mano po
nams buvo gera ir patogu, tik neišpasakytas žolių 
kvapas svaigino.

Pamaldoms pasibaigus, kai jie ėjo iš bažny
čios per zakristiją, juos sutiko ir mąndagiai pa 
sveikino jaunas vikaras. Tik dabar, pasitraukus 
nuo stipraus gelių kvapo, kuriuo buvo prisotintas 
bažnyčios oras, Jadvyga pajuto keistą dvokimą ir 
pastebėjo vikarą stebint jos kojas bei padelkas. 
JI jad norėjo įtarti jį kažkuo, kas nesiderina su 
jo šventumu, ir pamanė, kad jos kojos turi būti 
labai gražios, jei kunigėlis taip žiūri. Pasididžiuo
dama ji pažvelgė į savo kojas ir... O, baisumas — 
gražūs bateliai biauriais nešvarumais sutepti, o 
taip pat ir puikios suknutės padelkos.

Ji. nepakeldama galvos, atsiprašė ir greitai

išbėgo į šventorių. Manė apsivalysianti švento
riaus žolėje, bet Čia ėjo daug žmonių, ir ji buvo 
priversta pasislėpti už mūro briaunos ir palaukti, 
kol mama išėjo ir suteikė jai pirmąją pagalbą. 
Sugrįžusi namo ji verkė kaip kūdikis, ir kelias 
dienas neturėjo apetito.

— Cha, cha, cha, — susijuokė Giedra, — tik
rai nemalonus atsitikimas mergaitei.

Draugių pas Jadvygą neužeidavo. Artimiau
sia draugė namuose jai buvau aš. Ji viską man 
pasipasakodavo, visi jos nepasisekimai ir visi jos 
džiaugsmai man buvo žinomi. Ji kartą, parėjusi 
iš gimnazijos atbėgo pas mane į virtuvę:

— Maryte, žinai, ką aš parsinešiau?
— Nežinau, Jadxyte. O ką tu parsinešei ?
— Nagi Petro ekerascių knygą. Žiūrėk, koks 

jis poetas, kaip Maironis. Didžiausią knygą para
šęs. Išprašiau, kad duotų paskaityti. Kaip gražiai 
rašo, paklausyk.

Ir ji perskaitė man vieną eilėraštį, kitą.
— Tikrai gražūs, sakau, bet jie tokie liūdni, 

pilni skundo ir meiles. Petras yra Įsimylėjęs.
(Bttt daugiau)

PATS SKAITYK m KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS**
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& VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos poslapių. Kaina $5. Minkšti 
mieUiL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
PiMUie&oa, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DK. PAUL V. DAKGIS 
v.arrojA, ir chirurgas 

WmkW*t CMiunuflity IdinikM 
Medlcinoc diraktarkn

S. Mtnhvin Rd, Westche«t«rf III 
VALANDOS: B—0 darbo dieoomii

ARKLYS JR LOKYS

Tri.: 562-2727 uta 562-2728

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS, 

SPICLALYBt: AKIŲ UGOS

Yiliadoe pgpl eoaitcrim^.

OPTQMiTRlSTAS

KALBA UETUYISKAI

ir “oootect IscmC

aOFEV. PUSLAB II

F L 0 K1B A

SL Petersburg, Ela. 33/jf 
Tet (8132 321-420f

Kur Nevėžis nuo amžių 
Pro Raudoną Dvarą 
Gryną vandenį savo 
Į Nemuną varo, 
Tenai, kad vasarvidžiu 
Saulelė tekėjo, 
Juokės kalnai ir vilnys, 
Kaip auksas žibėjo, — 
Ilsėjos pančiuose arklys 
Ant žolyno žalio, 
Minėjo vargus savo 
Ir sunkią dalią: 
Kaip sunkiai vakar mėšlus 
Per dieną vežiojo, 
Kaip mažai naktį teėdė 
Ir mažai naktį miegojo. 
“Štai jau užteka saulė 
Ir laukas jau švinta,

I Ir rasa nuo žolynų 
Kaip sidabras krinta — 
Ir man. reikės jau, kelti, 
Vėl prie darbo stoti, 
Ir vėl ratai, kaip vakar 
Per dieną vežioti”,

i Kai arklys galvojo 
| Vasarvidžio rytą,

Staiga ten. išvydo 
Daiktą nematytą: 
Valkiodamas grandinę 
Po žalius žolynus 
Vaikščiojo kalnų skardžiais 
Lokys po lazdynus. 
Pašoko nusigandęs 
Žirgelis bėrasis. 
“Nebijok”, lokys tarė,. 
“Nieks pikta nerasis.” 
Tėvai mūsų nuo amžių 

« Sandaroj gyveno, 
f i Drauge gimė ir augo

Ir drauge paseno-; 
Štai ir dabar vienokia 
Mus laimė sutiko:
Man grandinė ant kaklo, — 
Tau pančiai paliko.

S. Stanevičius

Kryžių kalnas, prie Meškuičių, Šiaulių apskr.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. |
FD. LE. Chicago, IL 60608 I
(312> 226-1344 24 Hour Service

Lasdisial — Pilas apdzaad$
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chans 
ir VISA xorteles.

M D YIN G ' 
A$rir« estas parfcnustyacs

M Įvairi* stshwu,

ANTANAS Y1LJMAX
Tsk 27B-1U2 ate 37M9*i

1ADMO itiMOf YALAMDOf

State WOPA - 1499 AM

Vad»j« — AMmm Dauing
TaMa 77M54J

7159 S®. MAPLEWOOD AVI, 
CHICAGO, IL 4M29

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽJONYTt

duo pirmadtenle Ud p«sxk- 
. . tadiooio 8:30 r*L vakaro. 

VlMt laidos B WCXV stoCiM.
hangs 1400 AML

St. Peteraburg. TIjl. 1X3O vaL PP- 
U WITS state, 1110 AM bangs.

lUt W. 71st 8ltet

ChLmrh BUhm W>fi«
Tbkt T7MtH

RAGUVOS PIL NUGRIMZDIMAS
Jaw nepasisekė atrakinti skrynią

buvo Raguvos valdovai.
Bet, pasak žmonių padavimų, 

vienas tų valdovų Nendrius iš-

damas tenai pamylėjo svetimą 
kunigaikštytę ir priėmė pravos
lavų tikėjimą. Grįžęs atgal jis 
įsakė visiems dvariškiams pa
mesti protėvių tikybą, užgesinti 
amžiną ugnŲ nukirsti šimtmeti- 

, nius ąžuolus. Veltui jbandė jį" at
kalbėti Krivaitis. Ne tiek val
dovas, kiek jo žmona griežtai

® Pirmas vyskupas Lietuvoje 
buvo paskirtas spalio 3,1421 me
tais.

9 Bitės buvo atvežtos Į Ame
riką iš Vokietijos ir Italijos.

Sykį vjenas medžiotojas pa-
šautą stirt ą besivydamas, aut pi
liakalnio viršaus užsivijęs, pa-

vadinusios tarė: “Tų kaip tik 
■ laiku atėjai: gali ir mudvi ir

is’\ Jie nusi-

sius pilies rūmus.
Įėjo. į didelę seklyčią. Vidu

ryje stalas stovi, o. ant to stalo

raktu. Prie jos kalbėjo aukso 
raktas- “Šioje skrynioje yra lau
mių juostos ir kai jomis apsi- 
juosinų tai mes ir. visa pilis iš
kils į paviršių”, tarė viena mer
gaičių- g

vaičio maldavimų.
Kadangi savieji' žmonės atsi

sakė naikinti- šventovę, tai grio
vikai buvo atkviesti iš kitur. 
Pirmą dieną jie spėjo iškirsti tik 
dalį šventojo gojaus. Kai nai
kintojai vakarop išsiskirstė, 
staiga kilo baisi audra su- žaibais 
ir griaustiniu. Sudrebėjo žemė

— Mesi-esame Nedriaus sese-

už žmoną, o piHs bus tavo nuo- 
savyge.

Jis griebėsi ir manė greit at
rinksiąs, bet -tas baisiai karštas 
buvo. Be to ranką kažin kas bai
siai plėšė atgak Visai nuilsęs

BURTAI SURIŠTI SU ŠVENTO 
JONO NAKTIMI

Dar mūsų atmintyje, šv. Jo
no naktis turėdavo didelės reikš
mės kaimo gyventojams, ypatin
gai jaunimui. Tai buvo visokių 
burtų, spėliojimų ir pasilinks
minimų vakaras. Kur nors pa
miškėje sukurdavo didelį lau
žą, arba uždegdavo smaluotą 
ir toje- šviesoje šokdavo ir links
mindavosi. .

Kitur, Šv. Jono išvakarėse, 
mergaitės išeidavo į. platų lau
ką, rinkdavo žoles ir degindavo, : 
kad užderėtų rugiai ir kitokie 
dalykai. Vaikinai semdavo že- = 
mę nuo kelio ir barstydavo po 1 
pievą, kad ji būtų derlingesnė.:

Mūsų protėviai tikėjo, jog tą ! 
naktį pasirodo Laumės ir eina į . 
upes maudytis. Kad susitikti su ’ 
jom ir išgirsti ką jos kalba, dau- 
gelis merginų irgi pasinerdavo; 
į vandenį ir klausydavos kokį; 
vyrą joms išpranašaus Laumės.!

Visa tai skamba dabar kaip j 
graži pasaka vaikams, o vienok 
seniau i ta šventai tikėta. Mai
nosi laikai, mainosi ir pažiūros.;

jėgas sukaupus ir antrą sykį su
kant, gaidys pasiplasnojo ir tris 

■ kartus sugiedojo, o- raktas vėl

3 Vyras geriau saugo svetimą 
paslaptį, negu savo. Moteris _ 
priešingai, geriau šaugo savo pa
slaptį, negu svetimą.

ir staiga atsivėręs kalnas prarijo-; jtgaJ atšoko.
visą pilį, žmonės suprato,- jog,. Apsiverkė mergaitės ir išly
tai būta dievų keršto. I jėdamGS medžiotoją maldavo,

Praėjo daug metų. °" aPle P1i1pad jis' vėl ateitu į piliakalni 
nieko nebuvo girdėti. Tik pra-į uz dvyliko& ir dvyliko? 
važiuojanti nakties metu kartais - dienų, praėjo>
pamatydavo nuostabius šešėlius., o Raguvos pilis vis pasUieka 
besidraikant paviršiuje ir. kar- • M. M-tis
tais gailestingą-balsą. 

Senam pažįstamam ir bičiuliui

MYKOLUI SIMOKAIČIUI
mirus,

jo žmonai Reginai Simokaitienei nuoširdžią užuojautą 
reiškia

KRISTINA GRINIENČ ir LIŪTAS 
GRINIUS su šeima

Nno 1914 metų
MIDLAW FEPKHAL SAV- 
įIN6S apOmaujo taumono ir 
damų paskolų reikalus visas 
l.nūsi> apytimlė* Veltajame 
\ lums tri rmruF psroĄrtg ps- 
įiitikėjiirt^. Mes norėtum b<- 
ti Jurus naudingi ir ateityje.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tsl. 598-9400

ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVeNOE 
. CHICAGO, It A&6$2 

PHONE 254-4470

MIDLANDSąskaitos apdraustos 
>ki $100,000.

2457 W. 69th STREET 
Chicago, IL S0629 

Tai. 925-7400

YOUR DOG NEEDS 
YITAMINSzTOO.

A a
wnPCTihnirtT2 *nvfT3

UDEIKI
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

■ ®- Vienas žymiausių pasaulio 
■kompozitorių — Mozartas tapo 
palaidotas beturčių kapinėse.

A Sergeants
the pet care people

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
R

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
ERLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME ~

I 4
i
i

s 3C&LE CHICAGO MOTOR CLUB T*P*S CXX

ixpressway iwvwy

you*-L
A JS_5OrwM

DON’T cut IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAP? 
FOLLOWING OSTANCES— «

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

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

—-------------------—------- — —

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
~rs> -

Cicero, Illinois
i Telefonas — 652-1003
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kLusimo prašė. Visi nuti'o.
- sako. “Se« 
prūsams g e- 

dojau; vieni jau šiandien puolė 
už tėvynę, kili ir patys gyvas
čių nustojo, dėl jo žuvimo di
džiai nusiminė: kaip geras tar
nas nabašninko pono žūva ant 
lauko greta prie jo šono; kili 
su gėdų po miškus kavojas, kiti, 
kaip Vytautas, svečiais jūsų 
stojas... i

Gėda lietuviams, gėda šimtą 
karių! Nebuvo vyro, kuris ma
ne užtartų, kai pie šventosios 
ugnies vaideliotas (Vaidilas) vo
kiečių pančiais buvau suvynio
tas. Taip amžių prieš šaly su- 
eikvojau. Deja giedorius, o nėr 
kam giedoti; tėviškei žuvus, 
akis išraudojau, apverkdamas 
brolių nelaimingą klotį... Štai 
aš dar kartą kanklių priviliotas 
geidžiu atminti seno laiko galią, 
te paskutinis prūsų vaideliotas 
jums paskutinę pagieda gies
melę. .. Čionai ant savo brolių

• sėsini, giedosim giesmę ir 
ašaras liesim.

Giesme, tu šventa derėjimo 
skryne! Tavy mūsų brangūs lai-' 
kosi paminklai: minčių ir jaus-1 
mų sąmazga rinktinė, šlovės 
vainikai ir kareivių ginklai!' 

i Tavęs smarkiausias nesulaužys 
I vargas, kol patys žmonės bran-'

SENIEJI KANKLININKAI , .eteiu!„
LIETUVIŲ DAINOS, TAI MŪSŲ PRAEITIES VEIDRODIS i niau lietuviams i

Kaip sena yra lietuvių tauta, 
taip mūsų žmonės savo dainas 
visados dainavo. Visokių jų bū
ta. Jos kilo, mainėsi, ne kartą ir 
žuvo, žmonių daugiau nebedai- 
nuojamos, jiems nebepatinkan 
čios. pamirštos. “Dainų skryne
lė”, iš kurios, pasak dainos, 
“dainų bernužėliai” ir “dainų 
mergužėlės” paleidžia laisvužėn 
dainų daineles, vienu metu dau
giau, kitu mažiau jų turėjo.

Buvo laikąs, kai visa tauta 
jas dainavo. Lietuvai vis labiau 
suėinant į.santykius su kaimy
nais, ji ėmė iš jų vis daugiau 
semtis ir nebebraginti savo se
novės. Ėmė nuo tautos skirtis 
kunigaikščiai, diduomenė, bajo
rai ir įiiaip šviesuomenė. Ėmė 
niekinti tautos padavimus, pa
pročius, dainas. Daina teišliko 
jpo šiaudiniu stogu”, kaimiečių 
"vis dar tebedainuojama. Jųjų

čius jų žemes krikščionis kaimy
nus, tą atkaklumą visaip aiškin
damiesi. Taip, apie prūsus pasa
kojama, jog jųjų vaidilai bene 
tik dainomis kėlę karžygių nar
sumų, girdami tuos, kurie ko
voje žuvo, nusipelnius tėvynei 
ir tarydami matą velionį dan
gun jojant su švilruojančiu kar-, 
ju ir vanagu rankoje, draugų' 
palydimą. Apie jotvingius sako, 

I jog nepaprastai drąsiai kovėsi, 
žinodami, jog kovoje kritę bus 
dėl savo karo žygių dainomis 
pagerbti. Ir lietuvius mini grau
džiomis raudomis nukautuosius 
karžygius garbsčius. i

Neaiški žinia sako, jog XIV 
amž. pusėje Rykselis, prūsų dai
nininkas, ka akliais pritardamas, 
dainavę kryžiuočiams apie se
novės vyčių žygius. Dainai pasi-^ 
baigus, kryžiuočių mistras pa
sityčiodamas davęs jam kiaurų ^apQ 

dainomis susidomėjo kitatau-; riešutų. Ar prūsų kanklininkai 
i bus ką kryžiuočiams dainavę, 
■ tikrai nepasakysime, nėra betgi ; 
t abejo, jog Lietuvos kunigaikš- i 

čiai mėgo klausytis dainų apie 
savo ir savo bočių karo žygius; 
ir kilnius darbus. Paskutinis di 
dysis Lietuvos kunigaikštis, ku
ris jųjų tebesiklausė, buvęs žy-' gi^vo'žvS. ‘ Giesme 'gimtinė 
mantas III Jogėliūnas, kuriam, 
pasak rašto, tūlo didžiūno kank- sjos praejtjes šventinyčia; spar-. 11U
liniukas dainavęs lietuvių dai- į nais ir balsu arkankelui iygiJ atdarytos, 
nas. Tatai buvę 1547 metais, Į kartais jo kardą luri ir vyly7įa 
tais pat, kuriais išspausdinta i Ugnis rašytus paminklus su_. 
pirmoji lietuvių nkyga. sprogdins, sukrautą lobį išplėš j

Sekdamas žinia apie aną Ryk-' naktį vagys, — giesmė vis svei- 
selj, Lietuvos poetas Adomas ka skrajoja po svietą; kur at- 
Mickevičius pirm šimto' metu' au®? klausytojų širdys nešelpst 
įgaivino mums Alibonį lietuvį, • Jos Saile> viltim nepagirdys, už-! 
kuris kryžiuočių puotoje .daina- ■ jma mūsų griuvėsiuose vietą ir ,L 
vęs apie Lietuvos vangus, nelai-sklaido apie laiką seną, šitaip 1 
mes jųjų mistrui, vokiečių Va-'' paukš telis, 
lenrodu prisimetusiam Alpini į sprukęs ant dangčio, valandą 
lietuviui ir pas jį apsilankiu- j plesdena dangčiui sukritus, ke- 
siam kunigaikščiui Vytautui h"13^ i krįmą ir ant degėsių su 
keršto prieš kryžiuočus įkvėp- krūtinės skauda čiulba keleiviui 1 

į dinti. Mistro pašauktas, žilas,' 
ilga bazda senelis sudainavęs.

Seno prūsų kanklininko 
giesmė

“Kairėje rarikoje senus kank- 
į liūs nešė, dešine taisė sau i sta- 
| lą taką ir tyliai modamas, pa-

čiai ir atkreipė j jas lietuvių 
šviesuomenės dėmesį. Pati švie
suomenė vėl ėmė grįžti tauton, 
branginti jos senovę, kalbą, dai
nas, rinkti jas, bent jųjų liku
čius. Didžiuma dainų per tuos 
jųjų niekinimo amžius išnyko, 
bet kas dar liko, žavi ir stebina 
mus savo skambumu, malonu
mu ir senovingumu. Kitataučiai 
sako mus esant “dainingiausia 
pasaulio tauta”.

y- Karžygių laikai
- Pačios pirmosios rašto žinios 

apie senovės aisčių, tat ir mūsų, 
dainas yra pasiekusios mus iš 
XHI-jo amžiaus. Jų pateikė vo
kiečių ir lenkų rašytojai, kurie 
piktinosi “stabmeldžių” atkak
lumu kovojant prieš griebian-

FOR DRY 
HACKING 
COUGH AND 
NASAL 
CONGESTION 
TRY 
TRIAMINK*

n a?

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — IV2 aukšto mū
rinis, 5 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJO 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. .

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

i MUTUAL FEDERAL SAVINGS I
I PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto IoW!b<. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avo. 
Tol. 927-3559

RmmL Ža«n4 — Pardavimai . Namai, Žam4 — Pardaviau I 
KCAL ISTAT1 FOR KALI | . RIAL IfTATi POR <AH

tu gini, kaip sargas, garbingo-! , . ... . .f volais ritasi,, regisi rūmų durys 
, viešpačių sostai, ka

reivių publikai; trenkia šoki
mai, siaudžia dainų dainos.

j ... Jeigu, tautiečiams sujudint 
7' galėčiau prikelt iš grabo senąją

I gadynę, jei, lyg perkūnas, šau- 
' dyti mokėčiau ugningais žo- 

Albonį lietuvį; gaile, viltim nepagirdys, už-i ®a!s « bro>il« ga! nOTS
i • - ... • - ! tą vieną valandėlę linksmą, per

imti mano giesmelės galybe, 
iš degančio rūmo , pajustų Mes senovi^ą dunk- 

įsmą, .pajustų dvasios senąją di
dybę, kilniai praeitų-.jiems tas 
mirksnis vienas, kaip jų tėve-l 

j liams visos amžio dienos...” 
gedulingą raudą. Į Kuriais žodžiais mūsų kank-

...Kaip dienoj teismo mirų-Į lininkai į karžygius tarė, neži- 
sią senovę prikels iš grabo ar-. nome, bet jog tai. buvo “ugnin- 
kangelo triūba, taip ir man gie-' gos giesmės”, kaip Mickevičiaus 
dant, kaulai susikrovę žmonių 1 Albonio, aišku, nes dėl jų prū- 
paveikslus priimti suskubo: pi- ' 
lių griuvėsiuos reiškiasi stebuk; 
lai, sausuose prūduose vilnyy

Petraičio ir galerijos premijos, 
kurias nuspręs Jury Komisijos 
šie dailininkai: Virginia Rar ton, 
Mikas Šileikis ir Jonas Tričys. 
Visuomenė kviečiama pamatyti j 
naujausius lietuvi-tt4'ssttailininkų 
kūrinius. D.

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
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: .436-7878

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

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS.
autorius, .

paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją . ...

(1869 —1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina 515.
Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St

sai, jotvingiai ir lietuviai, (pavo
jaus nebodami, vienas prieš de
šimtį narsiai kovon stojo.

(Iš M. Biržiškos raštų)

— Bendroji dailės paroda šiais, 
metais bus' aiįdryta lapkričio 
4 d. 7 vai. vakl Čiurlionio Gale
rijoje, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago. Dalyvauja 14 dailinin
kų, jų tarpe keletas čikagie- 
čiams visai nematytų. Bus pa
skirtos dail. M. šileikio, dail. T.

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija ruo
šia metinį banketą lapkričio ■ 
mčn. 12 d. 7 vai. vakaro, Šiaulių 
salėje, 2417 W. 43 gatvė. Bus' 
programa, šalta ir šilta (vakari 
nė, dovanų paskirstymas, f 
kiams gros Evald Knoll orkest-' 
ras. Dėl bilietų prašau skam-' 
binti A. Raštienei tel. 778-3025 ' 
ar Pr. Rumšai tel. 847-2149.

—Rimtam pirkėjui reikalinga 
2, 3 ar 4 butų namas Brighton 
Parke. Siūlyti VIKTORUI ŠI
MAIČIUI 436-7878 ar 763-7470.

— Lapkričio 5 d. 8 - vai. vak 
įvyks Cicero Medžiotojų ir Mes-'; 
kėribtojų klubo “Ešerys” meti- j 
nis lydekų balius Amerikos Ka-I

i

nis lydekų balius Amerikos 
ro Veteranų salėje, Cicero..

rffLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

į REIKALINGA MOTERIS gy-
i venti su vyresnio amžiaus mo- 

Šo'herimi 59-tos ir Albany apylin-
i kėje. Gaus savo kambarį, maistą 

___ ir algos. Informacijoms ir pasi- 
kalbėjimui skambinti 424-9530.

^imbab^ėš . premjeras Ro
bert H. Mugabf’įšarkė- policijai 
nuvykti j Mu^p-
nevos. foųtą jhaMį,. šišivešti jp į 
policijos stotį' ir nęleišii jam 
pasikalbėti su advokatu ar pa
žįstamais. . ’ u y

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalų jums gali daug
1-i padėti teisininko Prano ŠULO 

paruošta ir teise]o Alpnonse 
WELLS;peržiūrėta “Sūduvos”, 
išleista knyga su legąliškomis 

formomis. . . .. ?
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų administracijoje.

9 Kam lengvai ateina, tam 
lengvai ir išeina. t •

For constipation relief tomorrow 
. reach forEX-LAXtonight. ,

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

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, viaooBKenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui

A. GuMea — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

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

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant |1 peraiuntimo HOaMoma,

82.08

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

a

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

t Gamta mums davė trumpą 
gyvenimą, o kvailumas jį dar 
labiau sumažina.

ENERGY
WISE &

Chang* tho oH and * 
f I tėra gvory 3.000 ta 
6,000 mites to avoid 
wetting gaaollna.
Don't be a Bom Loeari

Dengiame ir taisome visų rQ^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti, j

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711.

A. TV ERAS ' 'r
Laikrodžiai Ir branfcnyNa

Pirdavinug tr Taisymas 
1M4 West rttk StTMi 
ToL REpubtic 7-1941

.™ i i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. MEDAS, 4059 Archer Avenue, 

. Chicago, III. 60632. TaL YA 7-5915 

L,-;.............. .... ■ ...

JL Š I M K U S —

Notary Publicr'-.
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, giminig 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price 

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St f.

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654'

tUte f ars FH Dmif

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Seštadj nuo 9 vaL r. iki 12 raL d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street 

Chicago, IR 6062)

ADVOKATŲ DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
Darbo ralandoa:

Noo 9 ryto iki 5 vai- popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

Chicago, HL 60629 

Tel: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO iONUf

— Naujienos, Ch^ago, 8, HL Friday, November 4, 1983


