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LAUKIAMA NAUJŲ BAŽNYČIOS 
PATVARKYMŲ LIETUVOJE

The New York Times (1983. 
IV.27) Romos specialus kores
pondentas paskelbė sekantį pra
nešima: Į

‘ “Roma. Balandžio 26. Vatika-[ 
no oficialus pareigūnas šiandien 
pranešė, kad keturi Lietuvos 
vyskupai, kurie aplankė popie
žių Joną Paulių II balandžio mė
nesį, sugrįžo į namus su viltimi, 
kad bus pasiekta didesnė pažan
ga santykiuose tarp Sovietų vy
riausybės ir bažnyčios jų kata
likiškame krašte.

Vatikano pareigūno pareiški
mu, vyskupai ypatingai tikisi, 
kad bus baigtas 22-jus metus, 
trukęs Maskvos draudimas vys
kupui Julijonui Steponavičiui, 
Lietuvos sostinės Vikraus arki
vyskupijos galvai, vykdyti savo 
pareigas.

Pareigūnas pareiškė, kad Va
tikanas galįs būti pasiruošęs 
padaryti kompromisą, paskir
damas vyskupą Steponavičių 
kitoms pareigoms Lietuvoje. 
Tatai įgalintų prelatą vykdyti 
vyskupo pareigas, iš kurių jis 
buvo - nušalintas be paaiškini
mų, > ir įgalintų bažnyčią ir 
Maskvą sutarti paskirti kitą 
Vilniaus vyskupą ; ar ; arkivys- 
kupą”. U:'V f ? i ? {

RIZZO PRALAIMĖJO PIR
MINIUS RINKIMUS

Į PHILADELPHIA, Pa.— Ant
radienį čia vyko pirminiai rin- 
k'-mai. Mero pareigoms demo
kratų partijos pirminiuose rin
kimuose kandidatavo Frank 
Rizzo ir juodaodis W. Wilson 
Goode. Abu vedė gana gyvą agi
taciją. Tvirtinama, kad abu de- , 
mokratų kandidatai išle:do po 
du milijonus dolerių. Abu yra 
geri kalbėtojai, vedė gana tvar
kingą rinkiminę kampaniją.

Pasirodo, kad W. Gocde gavo 
53% balsų, o F. Rizzo gavo tik
tai 46%-. Dar ne visi balsai su-j 
skaičiuoti, dar liko 2% precink- 
tų, kurie dar nepaskelbė rinki- j 
mų davinių, bet Rizzo yra įsi- ■ 
tikinęs, kad jo oponentas lai
mėjo.

Rizzo gavo daugumą balta
odžių balsų, bet ne visus. Goode 
gavo visus juodaodžių balsus. 
Prie jų prisidėjo dauguma is
paniškai kalbančiųjų.

Prez. Reaganas pasiūlė Sirijai pagerintus santykius su JAV, 
jeigu Sirija atšauks savo karius iš Libano.

SNIEGO PŪGA

PATARIA SIRIJAI
ATŠAUKTI KARIUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas, kalbėdamas 
su laikraštininkais, pasakė, kadį 
jis žymiai pagerinsiąs santykius ] 
su Sirija, jeigu dabartinė jos' 
vyriausybė atšauks savo karius 
iš Libano teritorijos.

— Aš nesupraniu, ko Sovie
tų Sąjungos vyriausybė veržia
si į Siriją. - 
denlas.

NORI TUOJAU PRADĖTI 
PASITARIMUS JAVAMS

SOVIETŲ VALDŽIA NORĖTŲ BŪTI TIKRA, 
KAD UŽSAKYTUS JAWS TIKRAI GALS

parduotų. Prezidentas Carte 
atsisakė parduoti Maskvai 
vus, kai Sovietų kariai įsive 
į Afganistaną.

WASHINGTON, D.C. — So- nori, kad JAV pažadėtus ja\ 
vietų ambasadorius Anatolijus 
F. Dabryninas. patyręs, kad sek- 

' retorius George Shultz atsikvė
pė po ilgos kelionės į Artimuo
sius Rvtus, nirmad enį paskam-pareisxe prezi- , . • . , ' > . • ■ •> bmo valstybes sekretoriui ir 

!sakė:
• Laikraštininkams rūpėjo pa-’ — Mums reikalingi javai.
tirt’, ką Sirija laimėtų, jeigu .ji i Sekretorius, bereikalingai ne

atšauktų savo karius, ką Ame- leisdamas laiko, paklausė, kada 
. rika galėtų S-rija iduoti.

Prezidentas nurodė, kaip pa-
norėtų pradėti pasitarimus.

— Birželio pirmą ar antrą die-
) vyzdį, Egiptą. Jis pasakė, kad rią. — atsakė Dobryninas.
•'Egiptas ekonomiškai atsistojo Į

ant savo kojų, aptvarkė savo'
santykius su kaimynais, o kai
bus pasirašyta Izraelio-Jordarii-•

• jos taikos sutartis, tai Egiptas 
pradės gyvą užsienio' prekybą.

Prezidentas Reaganas, ap
svarstęs visus tarptautinius ir 

t Sovietų Sąjungos santykius, šių 
metų balandžio 22 d. pasiūlė 
Sovietų Sąjungai pradėti pasi
tarimus ilgų metų prekybos su
tarčiai pasirašyti. Praeitų metų 
rugsėjo 30 dieną pasibaigė ga-

. 4c 4c ' 4e

STĘTKAUS LAIŠKAS KANA
DOS LAIKRAŠTYJE

St. Catharines, Kanadoje, lei
džiamas dienraštis- The- Stan
dard vasario 16 d;-išvakarėse iš-■ . vi 
spausdino Stepono (Stęve) Stet- 
kaus laišką su antrašte “Atsi
minkit Lietuva”.

DENVI^y^Colo. — Antradie
nį JDerįvelyJė ^ųtė nepaprastai 
šniąrkjįsidėgę^^ą. klirĮtų^ęp4; 
tė<3qš|s;; miesto ^j^tveš ’ ij ’Ąalį.

PREZIDENTAS UŽDĖS - SAVO VETO, 
JEI KONGRESAS KELTU MOKESČIUS 
DEMOKRATAI APKARPĖ KRAŠTO APSAUGOS IŠLAIDAS, 

C) DABAR NORĖTŲ PAKELTI MOKESČIUS
WASHINGTON, D.C. — Pre

zidentas Reaganas aiškiai vi
siems Kongreso atstovams pasa
kė, kad jis uždės savo veto, jei 
Kongreso atstovai planuos pa-

SteįŲus, , spgrątina ; Gromyko 
pažadus nusiginkluoti su Sovie
tų Sąjungos sulaužytomis sutar
timis ir Lietuvos okupacija. Jis 
rašo apie nesiliaujančią rezis
tenciją Lietuvoje ir išreiškia 
viltį, kad “vieną dieną laisvam 
pasauliui atsivers akys prieš So
vietų niekšiškumą”. (Elta)

SENATAS PATVIRTINO
W. RUCKELHAUS

WASHINGTON, D.C. — Se
natas antradienį patvirtino Wil
liam Ruckelhaus Aplinkos ap
saugos įstaigos direktoriaus pa
reigoms. Už jį pasisakė 97 se
natoriai prieš 0. Jis jau yra bu
vęs šios įstaigos priešakyje 1970 
metais, prie prez. Nixono.

Dabar telieka prez. Reaga- 
nui, gavus Senato oficialų pra
nešimą, prisaikdinti William 
Ruckelshaus Aplinkos apsaugos 
įstaigos tvarkytoju.

KALENDORfiLIS

Gegužės 19: Prudencijus, Gel- 
vydas, Skaistis, Apeill, Daugi
nas, Tima.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:07.
Oris vešus, vėjuotas, li|.

^autę.' smarkus virš 70 myįių 
vėjas?Waziuiw iri eiti buvo ’par 
Ą’ojingą,

Laimė,..'kad" Denver miestas kelti krašto gyventojams mo
tam yra pasiruošęs ir turi gą- kesčius.
lingas mašinas, kurios galėjo1 Prezidentas keliais atvejais 
vieškelius ir gatves pravalyti yra aiškiai pasakęs, kad jis mo-

O jeigu Kon-nuo. gausaus- sniego. j kesčių nekels.
Antradienį mieste buvo mero greso atstovai vis dėlto tuos mo- 

rinkimai. Viskas taip susidėjo, kesčius keltų, tai prezidentas 
kad labai mažai žmonių drįso toki nutarimą vetuotų, 
išeiti į balsavimo centrus. Šaltis Į 
ir vėjas žmones laikė namie.' 
Apskaičiuojama, kad labai ma
žas žmonių skaičius dalvvavo 
savivaldybės rinkimuose.

Prezidentas buvo labai nepa
tenkintas, kai demokratai suma
žino modernioms raketoms ir 
aviacijai reikalingas sumas. Jie 
paskyrė daug pinigu viešiems

? - - darbams, bet sumažino
Sovietu pareigūnai yra ge- te„1(J švtas sunlas 

riau paruosti bet kokioms de-" (Tvnv|jaj 
ryboms su užsienio diplomatais, * 
tvirtina diplomatas F. Kennan.1 Nekels mokesčių 

______ dividendams
— Jau pradėtas taikyti įsta

tymas, leidžiąs jaunus žmogžu
džius teisti kaip suaugusius. 
Nuteistiems jaunuoliams nebus 
specialių sąlygų kalėjime.

Dr. Kazys Bobelis gegužės 
29 drena Lietuviu Tautinė
se kapinėse per iškilmes 
pasakys pagrindinę kalbą, .y

prezi-
krašlo

WASHINGTON, D.C. — Jau 
kelintus metus galioja įstaty
mas, kuris verčia mokėti vals
tybei mokesčius už dividendus, 
kuriuos taupytojams atneša 
santaupos.

Daugelis bankininkų turėjo 
nesusipratimus su mokesčių 
mokėtojais. Sumos buvo nedi
delės, bet kiekvienais metais 
reikėjo paruošti apskaičaivimus 
ir apskaityti valstybei priklao- 
sančias sumas.

Atstovų Rūmai, 382 balsais 
prieš H. nutarė šį įstatymą pa
naikinti. Dabar dar teks Sena
tui pas’sakyti. Jeigu, Senatas 
panašiai pasitįakys, tai įstatymas 
bus |>anaik;ntasNBet jei Senatas 
nekreips į tai dėmesio, lai, ko 
gero, fcderaliniai mokesčių ins
pektoriai ir toliau reikalaus tų 
nedidelių mokesčių. Prezidentas 
pasiruošęs juos panaikinti, jei 
Senatas pritars Atstovų Rūmų 
nutarimui.

PREZIDENTAS REAGANAS 
; NEPRITARIA W. BURGERIUI .... , . e . t» plojusi sutartis javams Sovietų

WASHINGTON, D.C.—Aukš- Sąjungai parduoti. Prez:dentas
• čiausio teismo pirm. Warren1 tada pranešė, kad nebus laiko 
į Burger skundėsi, kad teismąi . naujai sutarčiai pasirašyti, to- 
negali suspėti spręsti visų .bylų, -dėl jis esamą sutartį pratęsia 
Jis siūlė sudaryti-jasdyrusių’feK ^yieneriems metams. Bet pręzi- 
sėjų grupę, kui’ie galėtų pčržiū-' dentas tada pastebėjo, kad pasi- 
rėti apeliacijos, bylas ir pa-'-tarimus naujai sutarčiai . reikia 
skelbti sprendimus^ . ■ . • Įąriksčiau pradėti, kad vėliau

Prezidentas: ^Reaganas- paši- ^ebūta 'nejmsįpratiinų-.
j priešino šrfokiai ^oi^mąčif^|pŲ^Ovįętų<valdzi^ paskelbė, kad 
Preziilentaš^y^ ^Ulrinęį,.-Į^diįšjifiet^vų;'derlius, yra geresnis, _ __

NAUJA SUTARTIS —TIK apeliacijos spi^s^^Ši galės Apsieiti ir be užsieno | atiduoti.
RAŠALAS ANT POPIERIAUS aukšč:ausio 'teĮ^nIė''feisejai, b^ne.^javų,'bet vėlesni pranešimai sa- 

iš šalies paįintl’žlborfės.* ? ^A'pkoffkad šių mętų pavasaris buvo 
. S'UįTiAVrV cšaltas.rirjiū’ų rusams trūks.Teismo pirxUiiimkas Burgėsi , •A. .-t -. X ■ vT'T Pats- Aųdropovas aštriai kri- tris nienesųis.r praleido:-Šu šiaŲ '’••? ;.••?_, ;. , , . . ,•i - i . j-if •* ' A -< Ztikavo zėmes ūkio darbininkus,idėja, bet dabar mato,, kad rea-|iT. ’■ , . , . -.Jismegalis suprasti, kodėl truks-,kia nuo jos atsisakyti. Pirmi- ■,' > ' '■ .. , . . ..

. , . a ,. .. • ta lavų. < Andropovas tvirtina,nmkas jaučia,. kad. apehacHos , , , ■ ■
. . ,. ,.š. • - „ . ' 4. t*kad kas nors javus vagia. Kasir toliau atidėliojamos/ nes teis-1 . . , ,• .. , .. . . .. . . • , - i nors nori pasipelnvti. Jis atsive-mo nariai nepajėgia visu bylu'v. .x,., . ' , ,*• <. - a- •J - zc ištikima kagebista is Arme- perziureti. - . i ‘ ...! nijos. Jis jau suėmė ir nuteisė 

šešis policijos voršininkus. kurie 
privalėjo tykoti grūdų prižiūrė
tojus.

JAV žemės ūkio sekretorius 
John R. Block pareiškė, kad jis

CHALDE. Libanas. — Antra
dienį Cbalde mokykloje, visai 
netoli Beiruto, šalia Amerikos 
marinų saugojamo aerodromo, 
Izraelio ir Libano atstovai pa
dėjo parašus po parlamentų pa
tvirtintu sutarčių. ;

— Šios sutartys yra tiktai ra
šalas ant popieriaus, — pareiš
kė jaunas Izraelio atstovas, pa-,
dėjęs parašą 8 lapuose. Keturi — George F. Kennan, buvęs 
lapai atiduoti Libanui, o kitus ambasadorius Maskvoje, bijo, 
keturis jis pats pasiėmė. ! kad dabartiniai. įtempti santy-■

Jeigu Sirijos vyriausybė kiai su Sovietų Sąjunga gali pri-, 
neatšauks savo karių iš Libano, vesti prie karo. Neaiškūs dvie-
tai ir Izraelio vyriausybė ncat- jų galingų valstybių santykiai 
šauks savo karių. j yra pavojingi, sako buvęs am-

Libanas nori, kad sekretorius basadorius.
Shultz vyktų į Damaską ir įti- j --------------------
kintų Sirijos vyriausybę atšauk- — Atrodo, kad Ženevoje pra- 
ti savo karius iš Libano. Sekre- dėti pasitarimai atominių gink- 
torius Shultz neturi jokio noro lų reikala:s gali būti naudingi, 
ten važiuoti. Jis siunčia Philip į —------ -- ------------- ;-------------
Habibą, liet Sirija su Habibu 
nenori kalbėti.

PREZIDENTAS PASIMATYS 
SU ANDROPOVU

WASHINGT ON, D.C. — Pra
nešimais iš Sovietų Sąjungos 
atrodo, kad Jurijus Andropo- , 
vas rengiasi susitikti su prezi-. 
dentu Reagaa.!.

Andropovas taip tvarko visus 
Sovietų Sąjungos administraci-; 
.jos reikalus, kad jis, susitikęs 
su prezidentu Reaganu, galėtų 
vietoje spręsti visą eilę abi 
valstybes liečiančių svarbių 
klausimų. Į

Prez. Reaganas taip pat pri- ; 
eina nuomonės, kad jam dar šį
met lėks susitikti su Jurijum 
Andropovu. |

-------------------- I
— Trečiadienį aukso uncija 

kainavo -|140.

SIRIJA NORI GOLANO 
AUKŠTUMŲ

DAMASKUS, Sirija. — K 
Sirijai, taip ir Jordanijai ne. 
vo jokio reikalo prieš 7 me 
veržtis į Izraelio teritoriją, 
abi šios valstybės, paklusus 
arabų, įsiveržė į Izraelį laik 
teritoriją.

Sirija įsiveržė į Izraeli iš ( 
lano aukštumų, o Jordanija 
dešiniojo Jordano kranto. Izi 
lio karai, suvaldę Egipto k 
jėgas, įsiveržė į Siriją ir atk 
kanuoles į Damaską. Sirija p 
šė taikos. Izraelis atšaukė 
rius nuo Damasko, grąžino 
dėlę šiaurės Sirijos dalį, bet 
siliko Golano aukštumas, iš 
rių Sirija įsiveržė į Izraelį, 
raelis Sirijai pranešė, kad 
lano aukštumų niekad ne 
duos.

Bet dabar Sirija nori GoL 
aukštumu. Ji žino, kad Izra 
neat duos, užtat nori, kad sel 
torius Shultz Įtikintų Izr

ERDVIŲ ADMINISTRACIJ
REIKIA ASTRONAUTŲ

WASHINGTON, D.C.—Ki 
to aeronautikai ir erdvių ad 
nistracijai reikalingi astron 
tai ar astronautės. Reikali 
šeši lakūnai ir šeši speciali?

Dabartinei erdvėlaivių tar 
bai reikalingi 78 astronautai 
37 lakūnai ir 37 specialis 
Jie visą laiką privalo būti p 
ruošę skristi.

Reikia 12 astronautų, kad 
lėtų papildyti reikalingą si 
čių. Metinis atlyginimas 21,

yra pasiruošęs tuojau pradėti ■ dol. Priimami kariškiai ir 
pasitarimus su rusais. Jis taip viliai.
pat pastebėjo, kad javai bus) --------------------
brangesni. Viskas pabrango. 1 Prez. Reaganas žino.

Rusai pabrangimo nebijo. Jie Andropovas yra labai gerai 
ž:no, kad viskas pabrango, lai ir formuotas apie įvykius k 
javai bus brangesni, bet rusai vienoje užsienio valstybėje.

Amerikiečiai kapoja išdžiūvusiais kukurūzų varpas ir vėto kukurūzus, 
kad: galėtų parduoti Sovietų Sąjungai.



VACLOVAS BHUBKA

1957 m. JAV ir Kanados L. Tautinių šokių šventės komitetas. Sėdi — Agne Jasaitytė, Antanas Gintneris, Bruno G. Shotas, Alphonse Wells. 
Albina Poškienė; stovi: St. Daunys, Juozas Kreivėnas, Jonas Jasaitis, Josephine Milerytė, Eug. Bartkus, Justas Kudirka, Zigmas Dailidka.

(Iš V. Biržiškos raštų) 
les, sujungtas į vieną bendru 
Zemczugos Theologiszkos" pa

vadinimu Joms išleisti buvo 
duotas leidimas, nes norėta ja- Į 
specialiai paskleisti katalikų tar. 
pe.

Bendras mums žinomų XVI a. 
Maž., Lietuvos knygų skaičius, 
skaičiuojant ne tik tas knygas. | 
kurios išliko, bet ir dingusias, Į 
bus iš viso devyniolika, o su vai- | 
dmiais als:šaukimais dvidešimt Į 
vienas. Jas išleido tik keturi ra- ■ 
šytojai, prie darbo pritraukę ma_ | 
žiausia dvidešimt asmenų. Ne- Į 
mažiau buvo paruošta, bet neiš- j 
spausdinta: tik tų rankraščių 
daugumas seniai yra dingę. Tok- 
didelis neišspausdintų rankraš
čių kiekis jau ir anais laikais su- 
susilaukdavo nusiskundimų, ku
liuos ‘‘Zemczugos Theologisz
kos” prakalboje pareiškė Zacha
rijas Blothno: lietuwischkame 
lieszuwie nun teipaieg daug su- 
raschita turrime, tiektai tiek be- 
reik iag drukawodint nepaga- 
lim”. H

Lietuviškųjų knygų požiūriu 
XVI a. Didžioji Lietuva buvo 
nuo Mažosios Lietuvos žymiai 
atsilikusi. Tik to amžiaus pa- 
ba goje čia prasidėjęs darbas il
gainiui daug gražiau išsiplėtė, ir 
iš jo pagaliau išaugo ir mūsų 
dabartinė literatūra. Čia pirmo- 
sios lietuvių knygos atsirado re
formacinio sąjūdžio įtakoje, nes 
pirmasis tų knygų pradininkas, 
vyskupas Merkelis Giedraitis, 
jaunatvėje pats buvęs reforma
tas ir Mikalojaus Radvilos pati
kėtinis užsienyje, savo užsieni
nių studijų metu, gerai susipaži
no-,su. pirmomis lietuviu* įsfty- 

jau Mažojoje Lietuvoje; trys yr4|gomjs net kelet^ftiėiū' buvo

ta- 
jau 
Sa- 
Bet 
visi 
pa-

(Tęsinys)

Karaiėtučiaus universitetas pa. 
ruošė kiek kunigų ir iš vietos 
lietuvių, ii jie iš lengvo piadėjO 
įsi'uaukj ir i literatūrinį darbą, 
sekdami pavyzdžiu sax o pirm
takų. atvykusių iš Didž. Lietu
vos Galimas daiktas. kad jų pir. 
maris daibas buvo vad. Wolfen- 
buejelio postile, šiuo tarpu 
mums i ė a žinoma, kas ją tikrai 
puia.šė, nes jos teišliko 1573 m. 
nuorašas, nors pats originalas, 
greičiausia, buvo parašyta tarp 
1566 ir 1570 m. Vieni taria, kad 
ją parašęs Jomantas, kiti linkę 
net Bretkūnui ją priskirti; 
čiau 1573 m. nuorašas buvo 
vietos lietuvių — Bylaukio, 
p'ūno ir Vcivero paruoštas, 
jau apskritai vietiniai buvo 
Bretkūno raštai, nors jam 
čiam tepavyko išspausdinti tik 
jų mažą dalį: be pakartojimo 
kąi kurių Mažvydo darbų, 1589 
rt). “Kollectas” ir 1591 m. dvi
tomę "Postilę”. Keturios, dar 
prieš 1589 m. paruoštos spaudai 
Bretkūno lietuviškos knygos ne 
buvo išspausdintos, ir tėra mums 
žinomos iš paties Bretkūno su
daryto sąrašo. O jo žymiausias 
darbas, kuriam jis paskyrė dvy
lika darbo metų, visos Biblijos 
vertimas, ir pasiliko rankraščius, 
nes Maž. Lietuvos valdžia nepa
norėjo jo spausdinti. Bet išliku
sio rankraščio ir visų esamų ten 
pataisų išstudijavimas leido nu
statyti visus tuos, kurie dalyva
vo jo taisyme ir koregavime. Jų 
tarpe keturi yra ateivių iš Di
džiosios Lietuvos Mažvydo ben
dradarbių vaikai, gimę ir aug^ 

lietos lietuviai; keturi atvyko iš 
Didžiosios Lietuvos, bet jų vie
nas tik laikinai (Striška), ir jis, 
kiek padirbėjęs prie Biblijos, 
paskiau grižo atgal Į rytus. Vie
nas tų naujų atvykusių, Sima
ms Vaišnoras, pats 1600 m. iš-
lėido net tris lietuviškas knyge-- lietuvių katalikų knygų leidi--

i

i f X*

u r*a/i

•u»vx» m tb« piaot that 1» WAd» 
jot of dream*. And, U B. Saving* 

have been helping to make 
□appy dream* come true for year*. 

Now, Bond* mature in lew* than 
year*. That mean* your dreams 

<n urme true faster than ever before. 
Tod can buy share* in your parti- 

Mlar dream by joining the Paymil 
Sanng* Plan vhere you work, or the 
dcKUW-Montli plan wuere you lutnk.

globojamas ir prižiūrimas vie
no Mažvydo bendradarbių, Jur
gio Zablockio. Grįžęs vėliau ka. 
talikybėn, 1571 m. įšventintas 
kunigu ir 1575 m. paskirtas že
maičių vyskupu, kovai su refor
macija organizavo ir pirmųjų

Fake stSČk in Aniėr
y * tiĮJLIK.?

Jei neskaičiuotume trurn- Tymai, kad toks katekizmas tik-mą.
po lietuviško eilėraščio, išspaus
dinto 1589 m. Vilniuje viename 
daugiakalbiame akademijos lei
dinyje, pirmąja Vilniuje spaus
dinta lietuvių kalba knyga ilgai 
buvo ūil^pipa ■ 1595 m. išleistas 
Daukšos katekizmas. Bet dabar 
jau paaiškėjo, kad bent dešimt 
metų prieš tai, greičiausia, 1585 
m., kada Vilniuje buvo išspaus
dinti latvių ir gudų Canisijaus 
katekizmo vertimai, buvo išleis
tas ir to paties katekizmo verti
mas Į lietuvių kalbą. Tos kny
gos nė vieno egzemplioriaus ne- verstas ne iš Canisijaus, be' 
išliko, ir ilgainiui ji aplamai bu
vo pamiršta. Tik mūsų metu 
buvo“ surasti dokumentiniai įro-

rai yra buvęs. Jis išnyko, ma
tyti, dėl to, kad buvo skiriamas 
kovai su protestantizmu Mažo
joje Lietuvoje f tad, galimas daik 
tas, ji visą bus išgaudę ir su
naikinę vietos protestantų ku
nigai. Nežinom ir vertėjo, ir 
šiuo tarpu yra sunku pasakyti, 
ar jis buvo skiriamas Vilniaus, 
ar Žemaičių vyskupijai, nors, 
greičiausia, rašytas aukštaičiams. 
Tad ir 1995 m. Daukšos katekiz
mas būtų tik analoginis leidi
nys, skiriamas žemaičiams, tik 

ir
Ledesmos. Vertėjas galėjo būti 
ir ligi šiol mums visai nežino
mas pirmasis D. Lietuvos lietu
vių rašytojas, o gal ir kuris tų( 
asmenų, kurie savo darbais tik 
vėliau čia pasireiškė. Netrukus 
po to, kada buvo išleistas šis ka- 
telizmas, o gali būti, kad ir anks
čiau, apie 1585 m., paragintas

• Merkelio Giedraičio, Mikalojus 
1 Daukša iš Vuiko lenkiškosios 
i postilės pradėjo versti jos atski- 
' ras dalis į lietuvių kalbą. Šio 
jdarbo pradinė data nustatoma is 

to, kad keliose postilės vietose 
Daukša kalba apie 1585 m. mirų. 
sį popiežių Grigalių XIII kaip 
apie gyvą asmenį. Ši Daukšos 
postilė buvo išspausdinta tik 1599 
m. Taigi Daukša vertė apie 15 
metų, t. y. beveik tiek, kiek Bret 
kūnas vertė visą Bibliją. Posti
lės prakalboje Daukša visą dar
bą vadina savo vieno darbu ir 
nieko nesako apie kokius savo 
bendradarbius: bet iš viso teksto 
kalbos nevienodumo kiti kalbi
ninkai mėgino daryti išvadą, kad 
jis prie vertimo turėjęs ir padė
jėjų ar net kad jis ne pats ver
tęs, bet tik buvęs kitų atlikto 
vertimo redaktorius. Bet tų jo 
bendradarbių visai nežinome, o 
kalbos nevienodumas galėjo len- Į 
gvai atsirasti tiek metų verčiant 
tą pačią knygą. Tuo pačiu lai
ku. kada buvo verčiama postilė, 
Daukša buvo suspėjęs išversti ii . 
1595 m. išleisti ir katekizmą.

Kadangi tuo laiku Djdž. Lie
tuva e buvo gana stiprūs ir re-
formatai, tai Daukšos darbai r 
net. greičiausia, pab žinia, kad 
tokie darbai yca ruošiami para
gino juos stoti į tam tikras var
žytynes su katalikais. Tai pra
džioje jiems ir* pavyko, nes iš 
esmės jie išleido daugiau už 
anuos. Prieš Daukšos 1595 m. 
katekizmą buvo 1598 m. išleis
tas Merkelio Petkevičiaus len
kiškai lietuviškas katekizmas, 
apmęs ne tik katekizmą, kaip 
anas katalikų, bet ir giesmyną, 
maldaknygę ir trumpą agendą. 
kurių katalikai nebuvo išleidę. 
O Daukšos 1599 m. postilę atliko 
Jokūbo Morkūno iš Rejaus vers
ta 1600 ni. Postilė*’,’ kuri didu
mu buvo už aną nemažesne, c!

antraštinis lapas buvo iš Dauk
šos tiesiog nukopijuotas; tik ver
timas buvo daug prastenis ir po- 
oierius menkesnis. Be to, ir dar- 
bas prie tų abiejų knygų buvo 
atliktas ne vienų tik Petkevi
čiaus su Morkūnu: jame dalyva
vo ir daugiau žmonių, nors šiuo 
tarpu tik vieno Šeduikionio, ben
dradarbiavusio jau Mažvydo gies 
myne, dalyvavimas yra tvirtai 
nustatytas, o kiti dar ligi šiol ne
paaiškėjo. Bet jau XVII a. pačių 
reformatų padėtis D. Lietuvoje 
žymiai sumenkėję, ir toliau jiem 
teko galvoti ne apie naujų po
zicijų užkariavimą, bet apie se
nųjų išlaikymą, todėl jų gražiai 
pradėtas darbas greitai sustojo.

t Vėliau jie net ligi pat XIX a. 
pabaigos jau beveik nieko naujo 
nespausdino, tik kartojo, kiek 
perredagavę, tuos pačius senuo
sius leidinius. Išimti čia dare 
iik bandymai paruošti ir išleisti 
Biblijos vertimą. Nebuvo karto
jama tik viena postilė, nes 1600 
m. postilės egzemplioriai buvo 
daugelio ūkininku reformatu iš
saugoti net liki XX a. ir buvo 
naudojami bažnyčiose.

Buvo, matyti, kilęs sumany
mas į tas savotiškas lietuviškų 
mygu rungtynes išeiti ir ketvir
tajai tikybinei grupei, būtent, 
Lietuvos arijonams. Antrojoje 
XVI a. pusėje ši gana stipri Lie- j 
tuvoje tikybinė srovė nebuvo 
įleidusi šaknų liaudyje, nes jos 
v;si vadovai buvo atėję iš svetur. 
Paskiau ji vis silpo, svetimieji 
iss.kėlė iš Lietuvos, o liko vien 
vietos žmonėms, kurių daugu
mas kalbėjo lietuviškai. Tai, ma
tyti, jau XVII a. jiems ir buvo 
kilusi mintis per lietuvišką raš
tą paieškoti kelio i liaudį. Apie 
tai mes turime labai maža žinių, 
bet išliko keli trumpi lietuviški 
1617—1618 m. įrašai vieno iš 
Lenkijos arijonų vadų, Lube- 
nitekio, albume. Tuos grynai ti
kybinio pobūdžio užrašus paliko 
net penki asmenys: Andrius 
Rokiškietis. S. Bumevičius. E. 
Gintautas, J. Okelevičius ir Pet
ras Blastus Kmita. Paskutinysis 
yra grea? žinomas arijonų spaus
tuvininkas Lietuvoje, ir jei būtu 
kilęs rimtas sumanymas kokį 
lietuvišką raštą leisti, tai jis bū
tų galėjęs ji savo spaustuvėje iš
spausdinti. Galima daiktas, kad 
ir patys tie lietuviški įrašai su
daro tik dalis kokios didesnio 
lietuviško teksto. Tačiau jis ne
buvo išspausdintas.

(Bus daugiau)

preziBuvusi Argentinos 
denlė Marija (Izabelė) Peron, 
kuri prieš dvejus melus jpivo 
ištremta į Ispaniją, tarėsi su ka
rinės valdžios pasiuntiniu 
sugrįžimo galimybių.

KAIP ATRODYTŲ PASAULIS i 
BE MIRTIES

tų taip susikimšę,t.ka<f negalėtųKeletas įdomių spėliojimų
Ar jums atėjo i galvą kada iš vietos j>ajųįĮ.ėii 

nors pagalvoti apie tai, kaip at
rodytų inųsų, pasaulis, jei gyvy
bė jame būtų amžina.

Lengva įsivaizduoti, jog be
sidauginant augalams ir gy
viams, žemė atsidurtų itin keis
toje padėtyje.

Į keletą dešimtmečių sausu
mos paviršius apaugtų neper
einamais miškais, kuriuose gy- 
ventų milijardai visokių žvė
rių, ėsdami ir draskydami vie
nas kitą.

Vandenynai prisipildytų žu
vimis tiek, kad laivai negalėtų 
plaukioti, o oras būtų neper
matomas dėl paukščių.

Paprasta muse vienos vasa
ros bėgyje priveistų apie 20 
milijonų įpėdinių. Uodai irgi 
neapsileistų, nes kiekvienas jų 
padeda šimtus kiaušinių. Pora 
balandžių į septynis metus pa
gamintų 10 milijonų paukščių.

Iš didesnių Žemės gyvūnų lė
čiausiai veisiasi dramblys. Bet 
r jis į 500 metų jau turėtų 
15,000,000 šeimyną. Tas pats su 
krokodilais, meškomis, tigrais 
ir panašiai. Nuo jų nebūtų vie
tos pasislėpti,

O ka'p su žmogumi? Dabar
tinių laiku pasaulyje sakoma, 
jog kai kuriose valstybėse yra 
per daug žmonių. Gyventojų

Reiškia, be mirties irgi nebū
tų gyvenimo Žemė$^<(Jamta, 
tur būt, žino gėrįžti. ūĮp mus, 
kaip ilgai galime svečiuotis že
mės paviršiuje. S. L.

BRITANIJA RUOŠIA 
CIVILINĘ GYNYBĄ

Britanijos parlamentas pradė
jo svarstytai civilinės gynybos 
įstatymo projektą. Įstatymas įsi-' 
galios liepos T dieną.

Pagal naujus nuostatus, vie
tos savivaldybės bus įpareigo
tos pasiruošti, kad karo atveju 
veiktų visos būtinos tarnybos; 
turės apmokyti civilinės gyny
bos personalą; dalyvauti civili
nės gynybos pratybose ir vyk
dyti pianus, pagal ministro po
tvarkius, ir 1.1. (E. L.) 

BEATOMINĖ ZONA 
EUROPOS ŠIAURĖJ

Sovietų žinių agentūra Tass 
paskelbė Andropovo atsakymą 
į ‘‘Suomių viešų organizacijų” 
iškeltus klausimus apie anks
čiau iškeltą pasiūlymą dėl lais
vos nuo branduolinių ginklų zo
nos Baltijos rajone. Jis pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga sutinka su

kaičius pasidvigubina kas 70 tuo pasiūlymu, bet nutylėjo, ar 
metų ir po 19 tokių pasidvigu- 
lininių. į 1 100 metų žmonės bū- tų teritorijos.

i tą zoną je tų bent kiek Sovie-

SOftte CHICAGO MOTOR CLVBTtrS OHEx/wssmw iwwf
THAT ARE ALLOWING- SAFF 
FOLLOWING DISTANCES—/
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Kun. K. TVimako komentarai 
“Jonės Evangelijai”

Kun. Kęstutis Trimakas praėl- “Pasiklausykite Evangelijos pa
tais metais, ateitininkų žurnale gal Jonę”.
Nr. 6, atspausdino Gintos Re- štai, tos “Evangelijos” 
mfikytėš , eilėraštį pavadintą: nys:

• * ~ f 1

Kristus buvo Kristė.
Ji gimė, Betliejaus karvidėje.
Dyyl.ktais metais Ji su žyniais disputavo.
Vestuvėms Ji iškepė grubios rugių duonos, 

.kurią išmirkė vyne.
Glostydama švelniai, ligonius gydė.
Verkdama į vakarienę sukvietė brolius ir seseris, 

plovė ju kojas ir Jas išbučiavo.
Kare’viai ją išžagino ir pririšo 

išskėstoms kojomis tarp kedrų ties upeliu.
r- . Ji prisikėlė ir pagimdė žmogų.

‘ į Girdėjote Viešpatės žodį. 
Amen.

ŠioSį taip vadinamos “Evan
gelijos” turinys, lietuvių katalit 
kų tarpe sukėlė nemažą pasipik
tinimo audrą. Matyt,, jų nura
minimui “Ateities” redaktorius, 
kun. K. Trimakas išleido gan 
plačios apimties, šiai Evangeli
jai aiškinti komentarus. Tų ko
mentarų leidinį pavadino “Mo
teris ir Kristus”. Jo knygų rin
koje nesimato, bet jį galima įsir 
Syti, pąsįuntus kažkokiai negir
dėtai Arenai ^3,90 -dol. perlaidą.

Manau, kad mūsų skaitančiai 
visuomenei .bei pasipiktinusiems 
katalikams, būtų Įdomu ir nau
dinga susipažinti su kųn. K. Tri
mako,. paruoštais, komentarais, 
kuriais jis gina Gintos Remeiky
tės taip vadinamą ‘‘Jonės Evan
geliją”.. Bet jąu- pat pradžioje 
reikia pastebėti, kad jo minėta- 
rrię leidinyje surašyti argumen
tai. pateisinti autorę tokie:. pasi- 
piktįnusieji ' tos “Evangelijos” 
nesuprato. If, jo manymu, Gin. 
ta Rėmeikytė atskleidė Kristaus 
kančią, '.'moters pažeminimą ir 
jos .didybės kilnumą. Jis nutyli, 
kad tai išsakyta labai. šlykščiais
žodžiais, atvaizduojant pasibąi-, 
sėtina^- seksualinės -scenas.

' ( - , • 5 ' . . . - \. -į ' j .

Kun. K.-Trimakas rašOį kad i 
mažą sukaūpią dalyką buvo jau
triai - — dramatiškai priešingai at- 
sfliepta/mors-tai- padeda geriau 
suprasti save, kitus ir vtsą tikrom 
vę..^Fę nupmo.nėrkąd tokie nei-' 
giarūr balsai^sukelia p.eamistM- 
k§’,^ueta(^ri^tel^Ū^U ‘-yisud-,

taigi dii .kū^^ų'. ' Juk .kiekvieno &i-

mūsų V oreferiė; 1 jpprnegraf S

turi-

Ant politikos laktų (Grafika)Prof. AD. VARNAS

moralinj nuosmukį.
Kun. K. Trimakas reiškia 

pasitenkinimą kad mūsų visuo
menė į tai kultūringai atsiliepė. 
Tai tiesa, jam rašytuose laiškuo-

irĮ tai blogis? Matyt, įj> dėl to ir 
| savo eilėraštį pavadino Evauge-' 

lija, kas reiškia Geroji Naujiena, j 
Tiesa, kad moters išžaginimas' 

se, kuriuos jis savo ledinyje at-Į ^ra Jis nugalėtas gė-
spausdino, buvo pareikštas pa-j r'u g’mė žmogus, 
sipiktinimas, bet rašėjai rašė! Kun. K. Trimakas aiškina, kad 
kultūringai, nors jie pasisakė jo| *r palyginimus galima
adresu gan kietai. j iškraipyti, jei juos skaitys nenu-

<?imannnti« Atrfydn šia nžun-
Jam labai malonu, kai jo žvilg 

snis nukrypsta į moterį, kurios 
šalia stovi jai artimas vyras ir 
kai ji gali stovėti šalia jo. Jis 
.jaučią užuojautą tada, kai ją 
.skriaudžia stipresnis. Įdomu, 
skodėl kun. K. Trimakas reiškia 
užuojautą ’ tik : ■■ nuskriaustajait 
moteriai, o ne visiems, kurie yra 
stipresniųjų skriaudžiami arba 
jau nuskriausti? Kodėl jam krau 

jas. užverda, kąip -jis rašo, kai __ &__ _______
stiprusis skriaudžią silpnesnę —j susipratimas. Tai jau moralinio 
atseit moterį? Bet kodėl jam! nuosmukio ženklas, kai tokio- 
krąujas neužverda, kai moteris} mis “evangelijomis” yra maiti- 
budąfna nepalyginamai stiprės- namas ateitininkijos dvasia. Juk 
nė’už-negimusį kūdikį ir jį žudo, ir pats kun.--K. ■ Trimakas iūdija, 
Statistikos daviniai pasibaisėti-1 kad jis rado reikalo atspausdin- 
ni,.kiek yra tokių moterų, at-| ti leidinį, kuriuo jis bando pa

simanantis. Atrodo, jos šia užuo
mina norėtų pasakyti, kad Gin
tos Remeikytės pornografinė 
“Evangelija” yra tiek pat svari, 
kaip ir Kristaus palyginimai. Tai 
jo perdaug drąsus toks sugreti
nimas! Lyg ta “Jonės Evange
lija” prilygtų Kristaus Evange- 
Ii jai ir kad' ji tiek pat šventa 
kaip ir Dovydo psalmės. O vis 
tik kalbant atvirai spausdinimas 
“Jonės Evangelijos” katalikiška
me žurnale yra daugiau negu ne_

ne tie, kurie gėrisi šlykščiais 
pornografiniais romanais bei ra
šiniais ir vaizdais, kurie pa
prastai yra spausdinami palai
duose žurnaluose, kuriuose mo
raliai iškrypėliai randa sau pa
sigėrėjimo. įsivaizduokime, kad 
“Jonės Evangelija” būtų buvus 
iliustruota tais vaizdais, kuriais 
Ginta Remeikytė" išsakė moters 
išžaginimą. Kokie pasibaisėtini 
būtų tie vaizdai...

A. Svilov.is

II

šieit, motinu, kurios šiandien ne-' 
gimusių kūdikių’ nužudo.. Tie 
daviniai kur kas didesni už skai
čių ' išprievartąutų moterų. Pa
tartina kun. K. Trimakui su mi
nėtais, statistikos daviniais susi
pažinti.

Įr bentdrai, jei jis. jau kalba 
apie užuojautą silpniesiems, tai 
nus’kžfiaustujų yra ne tik mote-

ii..
js^riaųstojo rižipoga’ūš,,. nepaisant 
jo. lytiesjifošena'. škaūdi.; Paga
liau “Jonės EVang^ijoš”;. autorė, 
.tygj ir'j&te^na:. nioters imagini- 
mąj-nėš tai- jaiišėjo jį- gerą. Toji 
išžaginta moteris pagimdė žmo
gų., O.-pagimdytą žmogų, negi

biatrį .ir; ^^/JčaipTpkiė,: atspaus j 
dinąmi ;.'-katalikiškame žurnale. 
Tokią, c-tylą-^rėikštų: -■visuomenės, 
»*i**-'*'1^ * į) ■** •* f - - * 'v % w -4 ’£ < a.» ui ■!■_■!, i .. ■ ,, , ■ . ■■ «.

' . it LITERATŪRA, lietuvių Hteritūros, meno !r mdrri 
IlM m. metrašti*, jime yra vertingi, niekuomet nesentą, Vln* 
Krėvėa,' Igno Šapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuaevičhnr Ir 1 
Metisui straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!* t 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir A. Van 
kūrybos poveikriaia. 365 puri, knyga kainuoja tik ?3.

'• DAINŲ jVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir Ui 
tinią lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnt 
Iventes beįėję istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiem*.- gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim> 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

• VIENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
tas Tuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mub» 
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mte 
ratfirinė. studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslaplą knyg>

sipriktinusiem Įkalbėti, ‘kad jų pa
sipiktinimas išplaukia iš jų ig- 
porancijos, jie nesuprato “genia
lios poetės” parašytos “Evange
lijos” turinio; ir ją klaidingai iš-.

■'jjiaiškino. ■ ■
Man rodos, kad kun. K. Trima

kas, kaip moralės mokytojas, to
kios taip tamsiai. dviprasmiškos 
.minties “Evangelijos” neturėjo 
^Spausdinti, nes ji ne tik katali
kų dvasios nępakSė, bet -jubs: 

. skaudžiai apvylė, juos papikti-1 
■ipo. Jis savo leidinyje bando šį. 
’nelemtą., darbą-pateisinti, tų.ra- 

’^ėjų laiškais, kurie yra tos pa
lios minties, kaip ir “Ateities” 
^redaktorius. Bet gi, moralės sri
tyje autoritetas yra kunigas, o K * - • ' '

V LDETUVHtASK PAMARYS, HenrUo Tomo-Tamafatirt 
įdomiai paraiyt* rtudija apie Rytprtriua, remiantis Pakalnit > 
Labguvo* apskričių duomenimis. ApraiymaJ {domūf kiekvienai* 
lietuviui Leidiny* ffltwtruot*a unotoaukomte, pabaigoje duodami 
vitovardžlų pavadintmaVr Ją vertiniai | vokle&ą kalbą. Laba 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūrfų temriapfa. Kaina

> K4 LAUKIS HM. ralytojoa Petronė^* OrintaftM all 
mfninal Ir minty* apie afmehis & rietą* neprU. Lietuvoje Ir pb 
maldai* bolševiką okupadjoa mttaU. Knyga turi 334 pualapim 
bet kainuoja tik H ,

K JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucfouierlua, nesupni 
tag tr klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje} tik 1

riją. Dabar būtų JJ galini* pavadinti kovotoju ui tmogaui teiaat 
Knyga yra ffemato, 365 puriaphh kainuoja ffl.

tcrfkttM. M H* r*

' LB Arizonos Apyl. metinis susirinkimas įmes t^me Maceinų 
Kodėl jis užmirštas. Ar jis Ii

8. m. gegužės mėn. 1 d., sek- mes nekreipiame dėmesio ir ei-, tuvių tautai jau nebereikalii 
madienį, Įvyko LB Arizonos apy 
linkės metinis susirinkimas. Su
sirinkimui pirmininkavo pats LB 
apylinkės piimininkąs p. Vin
cas Ruscckas Pagal LB įstatus 
apylinkės valdyba privalo bent 
prieš dvi savaites viešai praneš
ti siūlomą susirinkimo dienotvar 
kę, laiką, vietą. Dienotvarkė 
numatė valdybos papildymą, iž
dininko ir kontreflės komisijos 
pranešimą ir kitus narių iškel
tus klausimus.

Deja, pirmininkas pradėjo su
sirinkimą ne pagal dienotvarkę, 
bet visai su neįneštais i dieno
tvarkę motinos dienos minėji
mu ir LB apylinkės pinigų pa
dalinimu “vertingoms” organi
zacijomis. Iš susirinkimo pasiū- 

. liusiam prisilaikyti patiektos die
notvarkės, dėl kurios buvo su
šauktas susirinkimas, pirminin
kas pakeltu tonu atsakė, kad čia 
“techniškas” klausimas ir j tai

PLSŽ RAKETBOLO 
VARŽYBOS

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių Raketbolo (Racquet
ball) varžybos bus individuali
nės ir komandinės.

Individualinės varžybos vyks 
šiose klasėse: a), Vyrų atviroje, 
neriboto amžiaus, b) Vyrų sen
jorų, gimusių 1943 m. ir vyres
nių ir c) Moterų, neriboto am
žiaus; Bus vykdoma tik vienetų 
rungtys. Senjorams papildomai 

•leidžiama žaisti ir-atviroje vyrų 
klasėje.

i ‘ . t

Komandinės . varžybos vyks 
tik vyrams, neriboto amžiaus, i 
Komandą • sudaro'5 vieneto žai
dėjai. -Galima turėti nedaugiau 
.kaip. 3 atsaginius.

Tiek individualinėse, tiek .-.ir 
komandinėse varžybose dalyvių 
skaičius neapribotaą. Komandi- 
nėseva ržybose, kiekvienas kliri 
bas gali turėti neribotą koman^ 
dų skaičių./ <7
.. Dalyvavimas1, yra. atviras visų 
kraštų, neabejotinos lietuvių kff-. 
mės žaidėjams, išpildžiusieiiiš 
šių žaidynių nuostatų reikalavįį 
mus ir attikusiems dalyvių re
gistraciją. šALFAjSS-gos nariai

■ . ■ - u ... ■ .u- ■ ■ ■ ■■ .

turi būti atlikę metinę 1938 m. 
registraciją.

Vyrų individualinės, atviros 
varžybos vyks nuo trečiadienio, 
birželio 29 d. iki šeštadienio, lie
jos 2 d. imtinai. Vyrų koman
dinės ir vyrų senjorų bei mb-, 
terų individualinės varžybos 
bus vykdomos penktadieni ir 
šeštadienį, liepos 1 ir 2 d.

Varžybos vyks Illinois uni
versiteto , Circle aikštelėse, So. 
Halsted St. and Roosevelt Rd., 
Chicagoje, Ill.

Smulkesnės informacijos pra
nešta visiems Š. Amerikos lie
tuvių klubams ir užjūrio kraš
tams.

Galutinė dalyvių registracija 
atliekama iki gegužės 31 d., pas 
II-jų PLSŽ-nių Raketbolo sek
cijos vadovą Vladą Plečkaitį, 
šiuo adresu:

Mr. Vladas Plečkaitis, 4450 Ra
bun Lane, Richmonds. Hęights, 
OH 44143. Telef. (216) .§3^74.

Papildomąs- telefonas'/Ūgi- 
mantas Motiejūnas (215) 382- 
0973.

Klubams nepriklausą ’ žaidė
jai ir ŠALFASS-gai nepriklau
są sporto vienetai, suinteresuo
ti dalyvauti, prašomi AbgšpĮią; i 
bet kurį šALFASS-.gps'‘’športo 
klubą arba, tifeg^jįųai^jvĮ.įV. 
Plečkaitį ar "A. Motięjųn^?■ 

Nesuspėjusieji atlikti registra
cijos iki gegužės 31 d:,' dėl gali
mybių dalyvauti .keipiasi: į ’ V. 
Plečkaitį ar A. Mptiejūną.

Paskutiniausios; irifomacįjos 
bus panešta po galutinės, daly
vių registracijos. Į . j •' ■

H'j-ų PLSŽ-nių Komitetas

ltį me prie jų svarstyme. Vietoj, į gas!? Kas sugebės jį pavadut 
kad patiektų susirinkimui dieno
tvarkės papildyma priimti ar 
atmesti ją, pirmininkas pasiūlė 
iškėlusiam šį klausimą iš su
sirinkimo pasišalinti. Paties pir
mininko neprisilaikymas dieho- 
t,varkės ir be susirinkimo jos 

■priėmimo LB apylinkei kainavo 
$1000. "

Š. m. gegužės 1 d. LB apylin
kės kasoje buvo $2,900, iš kurių 
$1000 auka sudarė 35%. LB apy
linkės kapitalo! Apie skiriamą 
$1000 auką turėjo pirmininkas 
jtraukti i dienotvarkę ir praneš
ti bent dvi savaites prieš susi
rinkimą, kad susirinkimas būtų 
galėjęs ją vispusiškai apsvars
tyti ir nutarti, kam ji yra rei
kalingiausia, bet ne ant greitųjų 
ją paskirtyti, kam ji buvo ma
žiausiai reikalinga.
; Iš to $1000 gavo Lietuvių Fon
das, Vasario 16 gimnazija, Liet. 
Pasaulio Dienos,‘kun. A. Valiūš- 
kos Liet. Katalikų Misija ir Liet. 
Pasiuntinybė Vašingtone. Nė 
viena iš čia suminėtųjų finansi
niai nestovi ant bedugnės kran
to ir nemiršta iš bado! .

“Balfui” nepaskyrė nė ■čieno 
cento. Argi tos organizacijos nė-

| reikia remti? Ji juk šelpia ba
daujančius skudurais apsirengu
sius šąlančius mūsų brolius, sese
ris, žmonas, vyrus, tėvus ir vai
kus Sibiro taigose ir Rusijos 
konclageriuose. Ar ne pirmoj 
vietoj, jiems reikalinga auka?,,.

Mūsų didelis filosofas-1 prof i 
A. Maceina sunkiai serga. Argi

ti ir tęsti jo pradėtą darbą m< 
sų kultūros srityje?

Taip pat nepaskyrė nė cem 
organizacijai, kuri gina O8I ka 
tinamus “karo nusikaltėlius”, k> 
riuos jau planuoja deportuoti 
Izraelį nukankinimui.

P ivz., LB apylinkės pirmini; 
kas paskyrė Lietuvių Fondui, r 
dos, 200 ąr 250 dolerių. Liet; 
vių Fondas turi 2 milijonus k 
pitalo ir yra paskyręs savo lai! 
iš suaukotų lietuvių sunkiai u 
dirbtų centų $1000 dolerių pr 
miją žydui Merui už pornogr 
finį “Striptizą”. Vasario 16 gir 
nazijai, kuri leidžia mokini, 
vykti į Vilnių ir geidžia Petr 
niui teršti jų jaunas galvel 
ateistiniu marksizmu. Ar tok 
gimnazija verta paramos?

Skiriant aukas neužtenl 
remtis gražiai parašytais lai 
kais prašančiųjų, bet pirmia 
šią reikia atsižvelgti ar gauna 
tis auką yra jos vertas ir ka 
ji bus sunaudota.

A. Feniksiel

— Tarp Golano aukštumų 
10 mylių ruožo bus Jungtin 
Tautų demarkacijos linija.

— Izraelis nustatys, kiek k 
rių Libanas galės Įvesti Į Izra 
lio karių apleistas pozicijas.

• Vilniuje išeina melagių o 
ganas, kurį bolševikai pavadir 
“Tiesa”. Kokia ten gali būti ti 
są, kuomet be melo nieko ki 
nėra tame leidinyje. Bet iš k

ir jam nereikalinga- finansinė mįinistų hįėko geresnio nega 
parama padengti gydymosi išlai- ir tikėtis.ir tikėtis.

t

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir1 tūfHnriiuįią lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

^LA — atlieka .kultūrinius darbus, .gelbsti ir.kitiems, kurie tuos 
•KL-' 'darbus':dirba, 7' v .

’ <*• ‘ - <• / /. ' ? . \ '•> ■ *» . / .

SLĄ — išmokėjo daugiau, kąip ASTUQNIS MIWONUS doleriu
•_ų- apdraudu šąvą.nariaĮns...' -<' j Į " P

SLA — apdraudžia pigiausidmis kaįnomis. SLA neieško pęlno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pažrfedu. 
Kiekvienas lietuvis’;ir lietuvnį kaušas'gali 

.;: Susivienijime apsidrausti 33-$10,000.''L'' . ■ . - 5 <• ■ , - - -L ' ■■ - ’ A—*'- * *
SLA — apdraudžia ir Taupomąja ąpdiauda

Insurance," kuri ypač; naudingą jauiįnud’.; šfekiatačiam 
aukštoję mpkslę gyvenųno 
vaikui apdraūdžį jsigia teįminuota apdriud*:. pž

■f

Endowment

vėlieji
jję'SuįŽiąideląi'itt^

LITHUANIAN AUJANCE W AMEHi(& 

807
į - - : X Tri. <212) 563-22X0

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

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

’ MARIJA NOREIKIENĖ

4iUiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiti iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii iminiih

SIUNTINIAI Į LIETUVA
*• 7 * > - ' - X

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

| 2b01 W. 69th St, Chicago, HI. 60629 ♦ TeL 925-2737 ■
■ r ‘ : ■ * ■ •' ' ' ■ ’ , • / •

j ■ .'f. riWi I!-!!;;*...: i • •’«<

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

1^.-«- fe Tel. 476-2206

-i

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir

W«dn«diy, May 18, 1083 Thuiwdij'. tfįy 19. 1983

M Ii

50 metų studijavęs, kaip

BUga pas geriauaijis šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė t&sHus vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.

K<taa «25. Kieti vtrteMaL PaAta* M.
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Viduklės klebonas Alfonsas Svarinskas
Apie kunigą Alfonsą Svarinską rašė VLIKo leidžia

ma Elta, buvo straipsnių ALTo Informacijos biuletenyje, 
rašė lietuviškoji spauda, rašė ir Naujienos. Mūsų skaity
tojai yra tiek informuoti, kiek gavome žinių iš katalikų 
paruoštos spaudos.

Liūdna pasakyti, visa Amerikos lietuvių spauda ne
davė pilnesnio vaizdo apie šį lietuvį kovotoją už savo 
krašto gyventojų pagrindines teises, už tikinčiųjų teises, 
už bąžfayčids laisvę, Už lietuvių kpvą tai laisvei ginti ir, 
pagaliau, už 58 m^tų. lietuvį, atkakliai'kįėkvieną dieną 
kovojantį prieš lietutnų tautos pavergėją, Sovietų Sąjun
gos primestą Lietuvai komunistų partiją ir už lietuvių ieš
komą būdą atsikratyti okupanto ir nepriklausomai tvar-

eigos dokumentus surankiojo Jonas Talalas ir paruošė 
knygą, dokumentuodamas visus sovietinius pakeitimus. 
ALTas buvo prižadėjęs minėtą knygą išleisti, bet iki šio 
meto minėtas darbas dar neatspausdintas. Laimė, kad 
visa dokumentacija jau buvo atspausdinta Naujienose ir 
paties Talalo koreguota.

Viduklės klebonas pateko į aukščiausio sovietinio 
teismo rankas. Niekas taip atkakliai negynė žmogaus tei- 

> sės tikėti taip, kaip jam sąžinė leidžia, kaip tai darė Vi
duklės klebonas Svarinskas, bet jau pačiame teismo 
sprendime kleb. Svarinskas net nevadinamas kunigu.

Tiktai šiomis dienomis Naujienas pasiekė š.m. gegu
žės 7 d. Tiesoje aprašyta Viduklės klebono bylos eiga. Ją 
aprašė Tiesos reporteris Algirdas Strumskis. Jojo repor
tažas užima keturias Tiesos skiltis. Jis vadinasi “Nuteis
tasis už įstatymų pažeidimus”. Po pavadinimu dar pridė
tas toks paaiškinimas: “Mintys po teismo sprendimo”.

Okupacinė valdžia, sovietinis reporteris ir komunistų 
partija pralaukė net keturis mėnesius, kol paskelbė 
“aukščiausio teismo” sprendimą. Yra pagrindo manyti, 
kad šitas reportažas ėjo iš rankų į rankas, kol buvo nu
tarta viešai jį paskelbti.

Tiesa yra Lietuvos komunistų partijos, tarybinės 
Lietuvos vyriausybės organas. Ją redaguoja amerikie
čiams žinomas A. Laurinčiukas, o dar tikrina aukščiau
sioji “taryba”. Algirdas Strumskis yra senos komunistės 
Onos Strumskienės sūnus.

Iki šio meto Naujienos komunistinių rašinių neskel
bė, bet šiomis dienomis rengiamės paskelbti visą Algirdo 
Strumskio raštą. Jis yra šiandieninės Lietuvos istorijos 
dalis. Iš jo matyti, kad pavergti lietuviai taip lengvai oku
pantui nepasiduoda. Jie kovojo prieš okupantą nuo pir
mos įsiveržimo dienos, jie veda tą kovą ir šiandien. Ku
nigas Alfonsas Svarinskas yra atkakliausias kovotojas 
prieš Sovietų okupaciją. Jis vedė kovą žodžiu ir raštų. 
Jis gynė pagrindines žmogaus teises ir gynė bažnyčios 
teises. Jis nekreipė dėmesio į asmeninį pavojų ir oku
panto persekiojimus. Jis patiems komunistams į akis 
drėbė, kad jie sako vieną, o praktiškame gyvenime el
giasi visai kitaip. Skaitant Strumskio rašinį, reikia tu
rėti galvoje, kad jis paruoštas komunistų. Reikia žinoti,. 
kad jie viską piešia kitomis spalvomis. Kur jie sako, kad

V. šVABIENe

ALGIRDAS GUSTAITIS

JURYTĖ lit KASTYTIS

“LIETUVOS LIKIMO KELIAIS

kyti visus savo teisinius, visuomeninius ir tikybinius ) juoda, tai reikia skaityti, jog tai balta, 
reikalus. —-i-

Lietuviai katalikai apie kun. Svarinską turėjo dau
giau žinoti. Kartas nuo karto Draugo žmonės pasigiria, 
kad jie turi ryšius su Lietuva, bet apie kun. Svarinską 
neturėjo nei žinių, nei apytikrio girslo. Kun. Svarinskas 
buvo ne tik 7 kalėjimo metus gavęs, bet ir kunigo teisių ne
tekęs Viduklės klebonas. Žemaitijos gilumoj gyvenęs ir 
dirbęs, Viduklės klebonas palaikė ryšius su laisvės sieku
siais lietuviais, palaikė ryšius su partizanais. Kun. Sva
rinskas buvo nubaustas ne vieną kartą, bet tris. Jam 
buvo žinomi visi sovietinės Lietuvos kalėjimai.

Klebonas Svarinskas viešai tvirtino, kad okupantas, 
užuot išauklėjęs stiprų, pasiryžusį, dirbantį ir kovojantį 
jaunimą, jį ištvirkino, kalėjimo kameras pripildė suge
dusio ir ištvirkinto jaunimo eilėmis.

Viduklės klebono Alfonso Svarinsko bylą svarstė pats 
aukščiausias okupanto primestos sovietinės Lietuvos val
džios teismas. Visi žino, kaip sovietiniai teismai veikė 
Sovietų Sąjungoje, vyresnieji atsimena, kaip tie teismai 
veikė pavergtoje Lietuvoje. Pradžioje jie naudojosi Snieč
kum ir Gedvilą, o vėliau į lietuviškus teismus buvo at
siųsti sovietiniai prokurorai, kurie apvertė aukštyn ko
jom visą nepriklausomos Lietuvos teisinę sistemą. Teismo

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Mačiau Mozūrijos kunigaikštį Henriką, 
kuris rungtynėse dalyvaudavo, — atsakė Zbyška.

— Jis neturėtų būti už tai smerkiamas, — 
pakeldamas pirštą Į viršų atsakė abatas, — bet 
tik dėl to, kad jis vedė ir dar nelaimingai, nes 
jo žmona iš pat jaunystės garbino Bachą ii’ buvo 
neištikima.

Čia jis sustabdė savo arklį ir dar rimčiau 
pradėjo mokyti:

— Kas nori išsirinkti moterį ir ją vesti, turi 
žiūrėti, kad ji būtų dievobaiminga, gerų papročių, 
būtų gera šeimininkė ir kukli. Šitų savybių iš 
žmonos reikalauja ne tik Bažnyčios Tėvai, bet ir 
pagoniškųjų laikų galvočius Seneka. O kaip pa
žinsi, kad gerą išsirinkai, jei nepažinsi lizdo, iš 
kurio tavo gyvenimo draugė yra kilusi? Kitas 
priežodis sako: “Obuolys nuo obelies netoli kren
ta”. Koks jautis, tokia ir oda, kokia močia, tokia 
ir dūk'a. . Ir iš šito pasakymo pasimokyk, nuo
dėmingas žmogau: neieškok žmonos toli, bet rin
kis ją iš artimųjų, nes ne kartą apsiverksi piktą 
ir nes ūgy'’en amą ga,ęs, kaip verke ir tas filo
sofas, kuriam ginty is mėgstanti žmona paleido 
puodą su skysčiais į galvą.

— Per amžius, amen ’ — vienu balsu sugriau-

‘’karo nusikaltėliais’*, kaip tai 
daro sovietiniai leidiniai, tegalė
tų tik nacių propagandistai”.

Įvairių veikėjų laiškai

Į>nygcje yra įvairių veikėjų 
laiškų, skirtingų lecenzijų ap- 

' žvalgų, komentarų, veikla VLI- 
' Ke ir daug kitko.

lai au ne esminiai dėstymai, 
I o trupmenos, kartais net smulk

menos. Gal didelių asmenų 
menkniekiai svaibūs. Pridėti 
blizganteji daikteliai ateities 

' rašytojams taikins sustatyti pil
ną autoriaus biografiją, teatrinį, 

į filmini veikalą su visokiausiais 
; šešėliais. Išmesti visad galima, 
pridėti labai sunku.
Suna kinti ir išlikę dienoraščiai

Bolševikams okupavus Lietu
vą, pradėjus sekti gen. Rastikį, 
savo rašytus dienoraščius užka- 

i sė, vėliau atkasė ir sudegino, 
kad nepakliūtų rusams, kad ne- 

i nukentėtų nekalti žmonės, kad 
[ niekšai negautų įrodymų.

Taip padarėė ir vokiečių oku
pacijai baigiantis.

Galima tik numanyti, kiek 
brangios medžiagos sunaikinta. 
Vis dėl to pasibaisėtinų okupa- 
rijų.

Pasitraukus į Vakarus, iš nau
jo pradėjo užsirašyti svarbesnius 
įvykius, įspūdžiuos, nutikimus. 
Pirmoji data 1948.1.1 d. Netru
kus susidūrė su amerikiečiais, 
kurie neturėjo nei mažiausio su- 
pratipio1 apie politinius Įvykius 
Lietuvoje.

Šiuose dienoraščiuose daug 
įdomių užrašų, vieniems teigia
mų, kitiems ne. 1949.TV.9 d., 
Schiyinfurt’ą pereinamoje itDP 
stovykloje buvęs populiarūs 
^n^jps žydį klausimas: Kiek 
kdinuoą plačiai? Žydai pirkda- 
vęsi gerų plaučių nuotraukas, 
mokėję tūkstančius doleriu. (Psl. 
661).

Pirmas įspūdis JAV-ėse — 
dangprąjžiai ir labai nešvarios ir 
prišiukšlintos miestų gatvės. Tuo 
patyrė, kėd Amerikoje nesvar
bu mokslu, bet raumenys. (663).

Kiek demokratiški amerikie
čiai, netrukus paskaitė “Naujie
nų” nr. 193, 1949 m. Knygoje 
Freda Ųtlęy apie okupuotą Vo- 
įdetiją padavė tokį faktą: Niu- 
renbei'ge prie Grand viešbučio, 
kurį pasiėmė Amerikos valdžia, 
buvo uždėtas užrašas, draudžiąs 
įeiti “vokiečiams, D. P. ir šu
nims”. Tokių mus labai žemi
nančių užrašų buvo ir daugiau 
okupuotoje Vokietijoje”. (664).

(Bus daugiau)

Didelės knygos trumpa apžvalga 
žydams, tuo labai ir labai 
kuodami. Skaitome:

“Čia jie rado suvarytus Žaga
rės ir toje apylinkėje gyvenu
sius žydus. Šiems lietuviams mi
licininkams buvo įsakyta šaudy- 
rytus žydus. Lietuviai atsisakė 
ir užprotestavo už jų maišymą 
i tokį darbą. Pasipriešinusius 
lietuvius milicininkus vokiečiai v, v ' i - " ' isCxa pat sušaudė kartų su žydais' 
ir visus kartu užkasė t<ye pat. 
duobėje”. (368).

Keliolikoje vietų rašoma apie, 
žydus. Kaip žydai atsidękoja 
lietuviams už jų gelbėjimą, už 
begalinį aukąyimąsj imtinai. iki 
gyvybių atidavimo? — Nagi, ne 
tik payięniąi žydai, bet netgi 
Izraelis išėjo šmeižti, niekinti, 
terlioti, persekioti ■ lietuvius 
JAV-ėse. Ne be reikalo sakoma,, 
kad JAV-ės yra paskutinė žy
dų valdoma valstybė. Kokia 
šlykšti gėda tariamai demokra
tinei visuomenei: kovotojus 
prieš žmonijos priešus nori ap
šaukti kaip talkiniųkus žmoni
jos priešams! 405 psl. juodomis 
raidėmis įrašyta: “Laikyti tad 
Lietuvos Laikinąją vyriausybę

GEN. STASYS RAŠTIKIS

rizi-

Algirdo Strumskio paruoštas, okupanto tikrintas 
Viduklės klebono teismo reportažas yra šiandieninio gy
venimo aprašymas, tikras vaizdas, tiktai reikia mokėti 
jį skaityti.

Kun. Svarinskas žinojo, kad kovotojai L. Simutis ir 
V. Petkus atkakliai kovojo prieš okupantą. Jie buvo su
imti ir nubausti prievartos darbais. Kaj.jiedu buvo iš-' 
leisti iš kalėjimo, tai kun. Svarinskas jiems suruošė pa
gerbimą. Buvo pakviesti keli vaikai į suruoštą pagerbimą. 
Kun. Svarinskas vaikams pasakė, kad gyvenime kiekvie
nas laisvai pasirenka savo draugus. Vaikai suprato, kad 
gyvenimo draugai gali būti kovotojai už pavergtos tau
tos laisvę.

Okupantas nustatė, kad Viduklės klebonas palaikė 
ryšius su “Šarūno” vadovaujamais partizanais. “Šarūno” 
vadovu buvo “buožės sūnus” — J. Survila, kaip rašo 
Strumskis. *

Pats kun. Svarinskas palaikė ryšius su “Šarūnu”. Jis tyje. Atlikęs bausmę, jis dar negalės grįžti į rusų paverg- 
vadinosi “Laisvūnas”. Už santykius su “Šarūnu” kunigas tą Lietuvą, bet turės dar metus gyventi valdžios nurody- 
Svarinskas 1948 metais buvo nubaustas. Tiktai atlikęs pir- toje Sibiro vietoje.
mąją bausmę, jis tapo dvasiškiu. ! Naujieną skaitytojai, beskaitydami Algirdo Strums-

Aukščiausais teismas jam paskyrė ne tik 7 metus kio suvėluotą teismo reportažą, turi atsiminti šiame 
prievartos darbų, bet paskyrė dar 3 metus gyventi trem- įžanginiame pasakytas mintis.

(Tęsinys)

Žydų neapykantą lietuviams 
gen. Raštikis nutyli, nors kiek
vienas gyvenęs tuo laiku sovie
tų okupuotoje Lietuvoje prisi
menąs, žno. Gąl dėl per daug 
gero lietuvių būdo, nuolaidumo,, 
gal pamaldumo ir noro atleisti j 
net didžiausiems nusikaltėliams, 
lietuviai vistiek stengėsi padėti

— Generolas Amos Jaron lei
do falangistanis žudyti šatilos 
stovykloje buvusius palestinie
čius, bet dabar premjeras Be
ginąs nori jį paskirti demarka
cijos zonoms tikrinti.

dė jo palydovai, kurie, būdami įpratę abatui vj- i 
sada taip atsakyti, nesirūpino atsakymo tikslumu.

Visi klausėsi abato žodžių su dideliu dėmesiu 
ir stebėjosi jo iškalba ir raštų išmanymu. Jis gi 
tiesiai nekalbėjo vienam Zbyškai, bet daugiau Zy- 
chui ir Jągienkai, lyg norėdamas juos išaukštinti. 
Jagienka aiškiai suprato, apie ką šita kalba su
kasi ir mėtė aiškius žvilgsnius į vaikiną, kuris, 
suraukęs antakius ir nuleidęs galvą, tarytum 
svarstė tai, ką girdėjo.

Netrukus vėl visi tylėdami pajudėjo. Paga
liau pasirodžius Kresnai, abatas pasitaisė diržą 
taip, kad būtų patogu sugriebti už kardo ranke
nos, ir tarė:

— Senasis Vilkas iš Beržinės, tur būt, su ge
rais palydovais pasirodys.

— Tur būt, — atsakė Zychas, — bet girdėjau 
tarnus kalbančius, kad susirgęs.

Į — O vienas mano palydovų girdėjo, kad turi 
’ mus užpulti prie smukles po pamaldų.

— Nedalys jis taip, iš anksto nepranešęs, o 
ypač po šventų mišių.

— Tegu Dievas jam primena. Aš kovos 
nieku neieškau ir kantriai skriaudas pakeliu.

Čia atsigręžė j savo palydovus ir tarė:
— Neištraukti kardų ir atsiminti, kad dva

sininko tarnai esate. O jei anie pirmieji ištrauks, 
tada pulti!

Zbyška, jodamas greta Jagienkos, klausinėjo 
ja apie dalykus, kurie jam ypač knietėjo:

su

— Precląyą ir jaunąjį Vilką tur būt rasime į šventorių, pats nežinodamas kur. Preclavas pa- 
. Kresnoje, — kalbėjo. — Parodysi man juos iš tolo, 
kad žinočiau .kurie.

— Gerai, — atsakė Jagienka.
— Prieš pamaldas ir po pamaldų jie, tur būt, 

susitinka ,bet ką veikia kitu metu?
— Patarnauja man, kaip išmano.
— Šiandien jie tau nepątarnaus, supranti?
Ir ji vėl nuolankiai atsakė:
— Gerai.
Tolimesnį jų pokalbį nutraukė būgnų muši

mas, nes tuo metu Kresnoje varpų dar nebuvo. 
Nętrukus jie buvo vietoje. Iš prie bažnyčios susi-

i rinkusios minios tuojau išsiveržė jaunasis Vilkas 
ir Preclavas, bet Zbyška juos aplenkė: nušoko

i nuo arklio ir, suėmęs Jagienką už šono, nusodino 
nuo arklio, paėmė už parankės ir. iššaukiančiai 
J juos Žiūrėdamas, vedė ją į bažnyčią.
' Bažnyčios prieangyje jų laukė naujas nusi- 
vylimas. Abu nuskubėjo prie švęsto vandens indo 

.ir, panardinę savo rankąs jame, ištiesė jas mer- 
| ginai. Bet tą patį padarė ir Zbyška, o ji prisilietė 
jo pirštų, persižegnojo ir kartu įėjo į bažnyčią. 
Tada ne tik jaunasis Vilkas,'bet ir Preclavas, nors 
ir nepasižymėjo guviu protu, susiprotėjo, kad visa 

(tai buvo tyčia daroma, ir abu pagavo toks pyktis, 
kad xiet jų plaukai po tinkleliais pasišiaušė. Ta
čiau jie turėjo tiek proto, kad suprato, jog supy- 
kusiems nedera įeiti į bažnyčia, nes Dievas galįs 
nubausti. Vilkas iš prieangio smuko kaip įsiutęs

įraukė paskui jį, taip pat nežinodamas, kur at- 
' sidurs.

Jie sustojo prie tvoros kampo, kur gulėjo krū
va didelių akmenų, suvežtų numatomai statyti 
varpinei. Ir taip Vilkas, norėdamas išlieti degantį 
jo krūtinėje ir net jį smaugiantį pyktį, griebė už 
akmens ir pradėjo jį purtyti. Tai matydamas, 
Preclavas taip pat griebė tą akmenį tąsyti ir 
vėliau ritinti per visą šventorių, net iki bažny
čios durų.

Žmonės juos stebėjo ir galvojo, kad jie yra ką 
nors prisiekę padaryti ir tuo būdu nori prisidėti 
prie statomosios varpinės darbų. Bet įtemptos jų 
jėgos gerokai išseko, todėl sustojo ritę ir žiūrėjo 
vienas į antrą apstulbę.

Tylą nutraukė Preclavas.
— Na, ir kas? — paklausė.
— Kas? — atsakė Vilkas. ?
— Pulsime jį tuojau?
— Kaip gi bažnyčioje pulsi?
— Ne bažnyčioje, bet po mišių.
— Su Zychu ir su abatu atvyko. Atsimeni, 

ką Zychas pasakė? “Jei tik įvyks peštynės, abu 
iš Zgoželicų išvysiu”. Kitaip būčiau seniai tau 
šonkaulius sulaužęs.

— Arba aš tau, — atkirto Preclavas, gniauž
damas savo kumštis.

(Bus daugiau)

— Thursday, May 19, ig&j



SUSIRINKIMU

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

1'eL: 562-2727 arba 562-2728

Natiurmortas. Aliejusbail. Pocevičiūtė i
GAIDAS - DAIMID
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TEL. 233-8553 
iėrvica 855-4506, Papa 06051

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

IPECLALYBI: AKIŲ ulGOS
1907 West 103rd Street

Valandrtg p&g&l sn si tarimu

Lietuvi# Žagarės klubo eilinis na
riu susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 21 d., 2 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDVIU.A5 IR CHIRURGAS 

W*stch«»rc> -ommuruty klinikų* 
Medicine* direktorių*

i*38 8. /vwnneun Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS. 3 9 darbo dienomi*

Lietuviu Pensininky S-gos nariy 
pobūvis - susirinkimas Įvyks gegužės 
25 d., trečiadienį, 1 vai. 30 nūn. p.p. 
šaulių Namuose, 2417 W. 43rd Street. 
Bus meninė programa, šilti užkan- 
džiai ir loterija. Įėjimo auka — $4. 
Nariai yra prašomi atnešti koki daik
tą dovanų paskirstymui. Valdyba

■14, : iHilttlML u

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

tokiu adresu:

oaujieuos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

war

S s

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
241* W. 71st St TaL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu 

ir “contact lenses”,

ur. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLtS lt 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2654 WEST Mrd STRiET

— Lenkų valdžia atmetė po
piežiaus prašymą amnestuoti 
politinius kalinius prieš jo vizi
tą birželio mėnesį.. Bet ministe- 
ris Jerzy Urban pareiškė, kad 
iki to laiko tokių kalinių beliks 
mažiau kaip 200, o tai ir bus 
valdžios palankus mostas Vati
kanui.

Ofise telefonas; 776-2338, 
landMcilat telet; 446-5543

HUSIfiA

Prostatos, inkstų ir ilapmoc 
taki* chirurgija.

, oU25 CENTRAL AVĖ.
5L Petersburg, Fla. 33/lfi 

TeL (8132 321-420®

’ERKRAUSTYMAI

žaidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master chtiyra 
ir VISA korteles.

R. 6ERĖNAS. Tek 925-M63

— Vakarų Vokietijos kancle
ris H. Kohl nori pagerinti san
tykius su Rytų Europa, o dau
guma jo kritikų reikalauja lai-

kiši, kad liepos 4 d. Maskvos 
vizitas bus tik pradžia regulia
rių susitikimų ateityje.

— Kinai siūlo Taivano pramo
nininkams labai geromis sąly
gomis investuoti kapitalą ketu
riose Kinijos ekonominėse zono
se. Tačiau Taivano valdžia savo 
pramonininkų bet kokius ban
dymus pasinaudoti tuo pasiūly
mu laikytų krašto išdavimu.

» Gal jūs netikėsite, bet “ta
rybinė” Lietuva vienu atžvilgiu 
pralenkė ir Ameriką. Čia pas 
mus tik žymesnius svečius iš 
užsienio pavežioja su palydovais 
ir parodo visokias vietas. Bet 
paleckiniai ir eilinius turistus 
apsupa keliais palydovais ir ne
vargina jų aprodinėjimu kolcho
zų su prakiurusiais stogais ir 
suvargusiais žmoneliais.

ka, maltais pipirais ir palaiky
ti 20 minučių, kad įsisūrėtų.

Įdarui kiaušinius kietai išvir
ti, atšaldyti, sukapoti, pridėti 
smulkiai piaustytų svogūnų, grie 
tinės, pipirų, druskos ir viską 
sumaišyti. Taip paruoštą masę 
dėti tarp praskirtų pamidorų 
skiltelių. Viršų pabarstyti pet
ražolių (lapeliais, tvarkingai su
dėti į indą. Tarpus papuošti pet
ražolių lapeliais.

♦ ♦ ♦

LIETUVIŠKUS. ŠALTIBARŠ. 
ČIUS GALIMA PAGAMINTI 

TAIP:

Pirmiausia reikia burokėlius 
išvirti, nulupti, supiaustyti smul 
kiais pailgais pabalėliais arba su
tarkuoti stambia tarka, užpulti 
verdančiu vandeniu ir palaiky- 

; ti karštai 30 minučių. Po to at- 
I vėsinti, Įdėti juodos ruginės duo
nos, surištos Į medžiagą, ir pa
statyti šiltoje vietoje, kad įrūg- 
tų. Rauginti 24 valandas. Išrū- 
gus duoną, išimti. Kai burokė
lių rūgštis išrūgs, paimti jos pu
santros kvortos, pridėti smul
kiai supiaustytų svogūno laiškų, 
truputį cukraus kiek supiausty
tų agurkų, užbaltinti rūgščia 
grietine ir patiekti su keptomis 
ar virtomis bulvėmis.

Magdalena šulaitienė

Libano l yre ir Sidon uos-

i

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Laidotuvių Direktoriai

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

-
į

Read labd and follow 
directions.
Cb-Uv Me.. 1982 Wednesday, May 18. 1983 Thursday. May 19, 1983

-—---------------

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Automobilistams: pripūsk 
automobilio padangas 2 arsavo

.4 svarus daugiau negu pataria 
fabrikanto rankvedėlis, tik ne 
daugiau, kaip 32 svarus. Sutau
pysi ant padangų, ant gazolino 
ir lengviau bus vairuoti mašiną.
. . •1Jeigu>esi,apsidraudęs.ir.mo
ki kompanijai premijas, mokėk 
ne kas mėnesį, bet iš karto už 
metus. Sutaupysi apie 10 centų 
nuo dolerio.

s Maisto parduotuvės parda
vinėja produktus, kuriuos jos 
pačios perka. Bet tūlos parduo
tuvės turi ir savo gamybos daly
kų, ant kurių būna pažymėtas 
ir jų vardas. Tokie dalykai bū
na apie 15% pigesni. Jei pirksi 
tokius, sutaupysi pinigų.

® Jeigu senas automobilis jau 
baigiasi, patartina paieškoti dar 
gero vartoto automobilio, kuriuo 
išvažinėta ne per daug mylių. 
Gausite daugiau naudos už dole
rį, negu iš naujos mašinos. Nau
jas automobilis paprastai per 2 
metus praranda pusę savo origi
nalios vertės.

• Swanson etiketėmis yra 
jau gaminami užšaldyti pusry- j 
čiai. Labiausiai mėgiamos šios 
trys rūšys: 1) du plakti kiauši
niai, dešrelė ir kepta bulvė; 
2) du gabalai prancūziško tosto 
ir dvi dešrelės.; 3) trys blynai ir 
dvi dešrelės. Jie kainuoja 84, 74 
ir 75 centus. Perkant produktus 
ir gaminantis iš jų atitinkamus 
pusryčius, kainuoja 50% pigiau.'

• Yra įdomios ir naudingos 
informacijos, veltui atsiunčia
mos. Reikia tiktai paprašyti ir 
nurodyti savo adresą. Knygos 
ar brošiūros pavadinimas nuro
do dalyko esmę:

- Are You Making the Most 
of Your Vacation ?J Leaflet. Pub
lic Relations Dept., Sun Life of 
Canada U.S. Hdqtrs., One Sun 
Life Executive Park, Wallesley 
Hills, MA 02181.

- A Hoheowner’s Guide to 
Choosing Siding, 15 p.p. Alumi
num Assoc. Remodeling Action 
Center, 250 W. 57th St., New 
York, NY 10019.

~ People Power, 411 p.p., Con
sumer Information Center Dept. 
528H, Pueblo, CO 81009.* *
POMIDORAI SU ĮDARYTAIS 

KIAUŠINIAIS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

> Kad gavus svarą plunksnų, 
reikia nupešti 15 žąsų.

Apdrausta* porkraustyme* 
la Įvairi# atstumy, 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1332 arta 3764996

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMOS VALANDOS

Vedėja — Aldona Daukw 
Takf^ 778-1543

Šeštadieniai* ir sekmalicniaif 
nuo 8:30 iki 9 M vai ryto. 
Stotie* WOPA - 1499 AM 

transliuojamo* ■ mū«v studijos 
Marquette Parka.

TEISMO BYLA 
LENINGRADE

Leningrado teismas pradėjo 
svarstyti jauno ruso Valerijaus 
Repino bylą. Jis tvarkė Solže
nicyno fondą, kuris teikė pagal
bą politinių kalinių šeimoms. 
Už tai jis kaltinamas kaip vals
tybės išdavikas ir jam gresia 
15 metu stovyklos ar mirties C 

bausmė.
V. Repinas buvo suimtas 1981 

metais. Televizijos programoje 
jis prisipažino dirbęs tą labda
rybės darbą ir išvardijo 21 
bendradarbi; iš jų 9 buvo emig
rantai ir 9 užsieniečiai. .Jis pa
sakė, kad jie atveždavo jam už
sienio valiutos ir brangenybių 

■ pardavimui. Iš to buvo sudary 
i z* 11 % r si <>• (iz r \

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 
Tel: 652-5245

rp.IJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINfi

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 4009

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTt

z

------------- -
Kasdien nuo pirmadienio iki penk

tadienio 8:30 Tai vakaro.
Viso* laido* ii WCKV atotiaa, 

banga 14B0 AM.

ANNA BRUZGULIS
(PAGAL TĖVUS ŽI AUNTS)

Gyveno Willow Springs, I1L

Mirė 1983 m. gegužės 18 d. 1 vai. ryto. Gimusi Lietu
voje, Vilniaus priemiestyje.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Bruno E. Bruce (Bruzgulis), 

marti Jcan, keturi anūkai — Michael. Steven, jo žmona 
Grace, James ir Laura-Ann, du proanūkai — Thomas ir 
Veronica bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Nuo 1954 metų buvo savininkė Ann's Hilllop užeigos, 
Willow Springs, Ill.

Priklausė SLA 134-tai Moterų kuopai.
Kūnas pašarvotas Hallowell ir James koplyčioje, 1(KŽ5 

W. 55Ui St., LaGrange, III., 3 blokai j vakarus nuo LaGrange 
|lKd. (Route 45).

šeš adienį, gegužės 21 d., 10 vai. ryto bus lydima iš 
Koplyčios j SI. (.Jetus parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pama dų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Anna Bruzgulicnės giminės^ draugai jr pažįs- 
ami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

N ui ūdę lieka: Sūnus, marti, anūkai, proanūkai.

idoluviu direktorius Hallowell ir James. Tel. 352-6500

Paimkite 6 vidutinio dydžio 
pomidorus, druskos, maltų pipi-, 
rų, petražolių lapelių, pusę stik
linės grietinės.

Kiaušinių įdarui: 3 kiaušinius,
1 svogūną, maltų^pipirų, grieti
nės, druskos.

Kietus, vienodo dydžio rau
donus pomidorus nuplauti, nu
sausinti ir kiekvieną perplauti į j las pagalbos fondas, 
keturias dalis taip, kad skiltys ---------------
apatinėje pomidorų dalyje tar
pusavyje laikytųsi. Tada kiek- tai bus saugumo Zonoje. Ją sau- 
vieną pomidorą pabarstyti drue gos libaniečiai.
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BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

ii WTIS rtotiea, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Ckica#o, Illinois 60621 
TeleL 778-5374

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight <

Ex-Lax helps restore ygur system s own natural 
rhythm overnight. Gehtty.'Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-l 
“The Overnight Wonder

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, IlEnois 

Tel. 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



ŠAULIŲ S-GA IŠKILMINGAI 
MINĖJO ROMO KALANTOS 

11 M. MIRTIES METINES
1983 m. gegužės 15 d. unifor

muoti šauliai ir šaulės su vėlia
vomis rinkosi į Jaunimo Cent 
rą pamaldoms. 10:15 vai. orga
nizuotai atvyko į bažnyčią. Da
lyvavo su vėliavomis šie pada
liniai: Vytauto Didžiojo rinkti-

Gen. T. Daukanto šauliu 
kuopa

ne 
kuopa, Cicero šaulių 
"Klaipėda”, Karių ramovėnų ir 
šaulių moterų padalinys. Iš viso 
su valstybine vėliava, prie alto
riaus buvo išrikiuotos septynios 
vėliavos.

Šventas Mišias atnašavo kun. 
J. Boreviėius, ir pasakė Romo 
Kalantos garbei pamokslą, pa
minėdamas jaunimo eiseną su 
kryžiumi ir pakomentavo kelią 
Kryžių kalnu.

Pabaigai sugiedotas Tautos 
himnas.

Po pamaldų važiavome į šv. 
Kazimiero Lietuvių kap’nes, 
prie Romo Kalantos paminklo.

Iškilmėms kapinėse vadovavo 
Rauliu S-gos pirm. K. Milkovai- 
tis. Prie paminklo buvo ant švi- 
tinčių aliunrnio stiebų iškeltos 
valstybinė ir tautinė vėliavos.

Lygiai 12 vaL šauliai, vėliavų 
įpis nešini ir vadovaujami pirm. 
VI. Išganaič’o. priartėjo prie pa
minklo ir čia dviejose gretose 
išsirikiavo. Visi padaliniai padė
jo gyvi) gėlių vainikus. Puoš
niausias buvo Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės.
< Moterų šaulių s-gos vadovė 
R.. Jasaitienė pasakė trumpą 
gtažią kalbą apie Romą Kalantą 
ik sudėtą gyvybės auką Lietu
vai Tėvynei.

Dalyvavo ir 10 uniformuotų 
skautų. Jie padėjo gėlių ir pa
sakė kalbelę su trumpa malda.

Romas Kalanta; gimęs 1953 
metais, 1972 m. gegužės 11 d. 
šųsidegino, šaukdamas “Laisvės 
Lietuvai”.

Iškilmių apeigos tęsėsi 30 mi
nučių. Pabaigai sugiedota “Ma
rija, Marija” ir Tautos himnas. 

>•’ Šaulių S-gos pirm .K. Milko- 
vaitis visus šaulius pakvietė 
vaišėms į šaulių salę.
^Pasirodo, šaulių S-ga savo sa
lėje leido Liet. B-nei “pasipini- ser

gaut:" ir parengti pietus, kurie goję yra v’sų 
kamavo tarp .5 ir 6 dolerių.

l’.jfoi niuotų šaulių iškilmėse 
dalyvavo apie 80, o kapinėse pa
sauliečių apie HM) asmenų.

Kapinėse oras buvo šiurpus

ęnųjų, isterinių 
Bellanca lėktuvų tipų istorija. 
Knygoje.yra..Ltuuipai paminėti , 
ir Darius su Girėnu, ir jų “Li- 
tuanica”. Netikslumas knygoj?;

1 \uv<) daromos nuotraukos.

PAMINKLAS A. A. PROF.
ADOMUI VARNUI

Paminklas prof. A. Varnui, 
įstatytas pagal skulptoriausP

Ramojaus Mozoliausko projek
tą, bus pašventintas — atideng
tas gegužės 29 d. tuojau po 
bendrųjų los dienos iškilmių 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Kaip skelbiama, bendrosios iš
kilmės prasidės 11 vai.

Paminklą pašventins kan. V. 
Zakarauskas. Bus trumpa pro
grama. Bailys Pakštas su paly
da rageliu atliks “Baudą” ir 
“Maldą”.

Išleidžiamas specialus leidinė
lis, kurį bus galima gauti kapi
nėse ir pas komiteto narius. Lei
dinėlis gausiai iliustruotas prof. 
Varno darbų nuotraukomis. Ja
me taip p.4 surašyti aukotojai ir 
aukos paminklui statyti.

Paminklas yra Kapinių 3 oje 
sekcijoje, 18-ame bloke. Visuo
menė kviečia gaus:ai dalyvauti.

Paminklo komitetas

KNYGA APIE BELLANCA 
LĖKTUVUS

Kaip žinome, Dariaus ir Gi
rėno “Lituanica” buvo Bellanca 
CH-300 Pacemaker tipo, šis lėk
tuvų tipas buvo 1929-33 metais 
labai populiarus, ir dažnai nau
dojamas transatlantinių per- 
skridimų bandymams.

Giuseppe Mario Bellanca bu
vo gimęs Sicilijoje. Italijoje. Su 
tėvais imigravęs j JAV-es, jis 
dar jaunuolis būdamas, pradėjo 
konstruoti lėktuvus. Pasiseki
mas buvo didelis, jis įsteigė avia
cijos dirbtuves ir pradėjo seri
jinę lėktuvų gamybą.

1982 metais Smithsonian Ins
titutas Washingtone, D.C., išlei
do knygą, pavadintą Bellanca 

kurią paruošė Jay P. Spen- 
Gausiai iliustruotoje kny-

Aleksas Ambrose,

Yorko į Kovno (ne Kaunas), ir 
žuvę tūpdrmi (landmg) Soldi-1 
ne, Vokietijoje.

Bedanca lėktuvai yra stato
mi ir šiais laikais, tik jau greiti 
ir modernūs. E. J.

St. Petersburg, Fla.
BALFo St. Pctersburgo sky

rius kviečia visuatinį metinį na
rių susirinkimą gegužės mėn. 
24 dieną 2 vaL popiet L. klube.

Prašomi visi kuo gausiaus’ai 
dalyvauti. Bus valdybos ir revi
zijos komisijos p r a nešimai, 
naujos valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai.

Valdyba

—Gerojo Ganytojo globos na-- 
mai gegužės 22 d., sekmadienį, j 
ruošia gegužinę Cedar Lake, j 
Indianoje. Visi kviečiami. Ne- j 
turintys kuo nuvažiuoti, galės 
vykti samdytu autobusu. Į jį re
gistruotis telefonu 436-6376.

DARIAUS-GIRĖNO LEGIO
NO POSTO PRANEŠIMAS

F i

Ž»m4 — Pirdavluwj 
RHAL ESTATI FOR SALI

Namai, žaml — Fardavtaul 
RIAL 1ST ATI FOR SALI,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
ra nuošimčiais mėnesiniais išsimokkjimais. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mįeg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butų medinis
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

5 ir 4 kamb.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lekfiMą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Taiman Avė. 
TeL 927-3559

] lis Terrell Smith gavo 35 me- 
j tus kalėjimo už žmogaus nu
žudymą.

Dariaus-Girėno posto vadovy
bė kviečia visas lietuviškas or-l 
ganizacijas atsilankyti į posto pa
talpas 4416 South Western Ave., 
š. m. gegužės mėn. 26 d. 8 vai.

EKATINAMI ASMENINIAI
PAGALBINIAI ŪKIAI

Apie neūkiškumą žemės ūky
je balandžio 27 d. kalbėjo LKP 
CK pirmasis sekretorius P. Gris.

jonų tarybiniuose ūkiuose.
Labai daug padeda “asmeni

niai pagalbiniai, kaimo gyven
tojų ūkiai”. Jų indėlis į maisto] 
produktų gamybą padidėjo. 
P. Grinkevičius pasakė: “Mes 
juos skatiname ir privalome to
liau visokeriopai skatinti”.

(E. L.)

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebliie 

Liability apdraudimas pensinla- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITI! 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai
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vakare, kur bus svarstomas kap. ? kevičius Jis tarp kitko paSakė>
Stepono Dariaus ir Itn. Stasio 
Girėno penkiasdešimties metų 
nuo jų tragiško žuvimo paminė
jimo planas.

Darius'Girėnas American.
Legion Post Nr. 271

— Federalinis teisėjas Mur
phy liepė merui Washingtonui { 
pildyti tarybos daugumos nuta-Į 
rimus.

STEVE ROOFING
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

Dengiame ir taisome visu 
; šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
424.OAi;t; T'JV-l'Zl

kaip laikomos mineralinės trą
šos. Kai kuriuose rajonuose “mi
neralinės trąšos laikomos beveik 
po atviru dangumi — kiaurasto- 
gėse daržinėse arba nesutvarky
tose pastogėse”. Negeriau yra su

. \ ~ ; organinėmis trąšomis. Dėl mėš-
Trečiojo distri ’to al er- ] stokos prarandama daug 

j trąšų.
Blogi tarybinių ūkių veiklos 

rezultatai. Net 31 rajono tary
biniai ūkiai praėjusius metus 
užbaigė nuostolingai. Ypač dide
li nuostoliai buvo Raseinių, Ši
lutės. Švenčionių ir Šiaulių ra-

manas Tyronne T. Kenner pa- Į 
ėmė $19,800 kyšį, o dabar aiš
kinasi teisme.

— Dixmoor 16 metų jaunuo-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ijfepausdino geriausią
— .... „ Chicagos lietuvių,-istoriją—.-^- - -- -

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

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

r—1 1 ---- - ■ ’ -- -
X

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

" ' KAINA — $17. (PersiuntimuFpridėti $1)’ ''•*
p” Siusti čekį: £ 7?

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

— Bernard Epton nepajėgė 
nupirkti Sun-Times.

— Meras Harold Washington 
dar nepajėgė priimti nė vieno 
miesto tarybos nutarimo.

— Beirute ivvko susišaudy-1 v v J
mas tarp Libano karių ir fa- 
langistų.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

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

tojo, visuomenė* veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ Mečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
niairūpinimą>8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

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

Gėlimą taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money order}, prie nurodytos kainos pri

dedant Si persiuntimo išlaidoms.

M.00
F3.00

82.00

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai A. T VERAS

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erman Dečkys 

Tel. 585-6624

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

LIUCIJA
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta. 
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. H. 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gal! daug 
oadėtl teisininko Prano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
'ormomi*:

Knyga su formomis gauna, 
n* Naujienų administracijoje.

TaAMHCSYWP 
OR 

TR1AMNC-12'TW£TS 
FOR A11£RGY REUEF 
THMTSN0TWKT0 

SHEESH

e 1<W2 Domey Labcntnon. DhrWon of 
Sandoi. Ibc.. Lincoln, NebrvUca 6AS01

l

Pardavimu Ir Taisymu 
2646 Wut l*th Strut 
T»L REpublk 7-1S41

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus <

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
Notary Public;

INCOME TAX SERV1CI
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

2208^ W. 95+h St

60642, . 424-1654
bteU hie and Casual *

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzie Ava.
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

PATS SKAITYK [R DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRA1TĮ “NAUJIENOS*’

Thursday, May 19, 1983
4 - « ▼ —■ •


