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AREŠTAI IR TEISMAI ESTIJOJE
Nesiliaujančią įtampą Estijo

je aprašo Briuselyje leidžiamas 
USSR News Brief 
(1983 m. sausio 15 d. ir kovo 
15 d.). Kovo mėnesį konfiskuo
ta daug savilaidos Taline, Tar
tu Ir Paeinu įvykusiose kratose. 
Kovo 5 d. buvo suimta žymi 
žmogaus teisių gynėja, archi
tektė Lagle Parėk-. Sužinota, 
kad praeitų metų rugpiūčio mė
nesį Sovietų saugumas tarptau
tiniuose vandenyse suėmė ketu
ris estus, kurie keltu mėgino 
pasiekti Švediją. Trys ėstai per
nai suimti už bandymą parbėgti 
į Suomiją. Septyni jaunuoliai 
pernai buvo teisiami už “chuli
ganizmą” ' — nepriklausomos 
Estijos vėliavos iškėlimą/

Reuterio agentūros žiniomis 
(1983 m. kovo 18 d.), Estijos 
kompartijos vadovas komparti
jos mėnraštyje nusiskundė, jog 
išeiviai, daugiausia gyvenantie
ji Švedijoje, siunčia į Estiją la- ‘ 
pelius, kuriuose rašoma apie, 
rusinimo ir nutautinimo pavo
jų. Jq_ žodžiais, “objektyvų/dau
giatautės visuomenės Estijoje; 
susidarymo procesą, kuris vyks
ta ir kitose respublikose, ‘bur-. 
žuazinė’ spauda vadina asimila- 
vimu, vienos .tautos nutautini
mu kitos naudai”. .

Kompąrt.ijos vadoyąs.apkalti- 
no estų išeivių sluoksnius; ku
rie, neva Vakarų žvalgybų 4 re
miami, mėgina kurktytį/tatltiš- 
kumą kaip “ginklą prieš Sovie
tų Sąjungą”. ’

biuletenis
ARGENTINA GALĖS TEISTI 

MICHAEL V. TOWNLEY

WASHINGTON, D.C. — Ge
gužės 6 dieną Argentina papra
šė JAV išduoti Michael Vernon 
Townley, kad galėtų jį teisti už 
nužudymą Čilės generolo ir jo 
žmonos. 1974 m. rugsėjo 30 die
ną Buenos Aires mieste žuvo 
Čilės gen. Carlos Pratt Gonza
lez. Su savo žmona jis priartėjo 
prie savo automobilio ir buvo 
besiruošiąs važiuoti, kai mašina 
sucypė ir sprogo. Nelaimės me
tu žuvo buvęs tuometinis Čilės 
štabo viršininkas su žmona.

Washingtone buvo nužudytas 
buvęs Čilės ambasadorius Lete- 
lier. Iš Čilės buvo grąžintas 
Michael Vernon Townley. Jis 
kaltino visus kitus dalyvius. Le< 
telier buvo nužudytas 
ciu būdu.

Townley advokatas 
Glanzer tvirtina, kad
liudijo prieš kitus Letelier žu
dikus ir januhjjv<y prižadėta pa
rama, bet dabar jį išveža Ar
gentinon.

tuo pa- .

Seymour 
Townley

VOLTOS PREZIDENTAS 
SUĖMĖ PREMJERA

PA^YŽjĮ^iP,rancūzf^^- 
Pranešimai
tos sako, kad pręžįdentas Jean 
Baptiste Ouednago, .kitų pade
damas^ suėmė krašto premjerą 
Thomas Sahkarą ir septynis mi
nisterius. Prezidentas sužinojo,

PALEISTAS ALGIRDAS 
ŽYPRĖ

“Tarptautinės Amnestijos” 
(Amnesty International) Gru
pė nr.’ 470 HėMelberge prane
šė, kad Algirdas Žyprė buvo 
paleistas š.m. sausio 14 dieną. 
Jis yra vienas ilgiausiai kalintų 
lietuvių patriotų, daug metų 
kankintas prievartinėse psi
chiatrinėse ligoninėse.

(Elta)

ARGENTINOJ NUŽUDYTI
DU PERONISTAI

BUENOS AIRES. — Praeitą 
antradienį Argentinoj buvo nu
žudyti du kairiaspamiai pero- 
nistai.

Nužudytas Osv. f o Cambia- 
so, griežtesnės linijos peronistų 
partijos narys, ir Eduardo Pe
reira Rossi, buvęs Montoneroš 
grupės vadas, ši'grupė 1970 ir 
vėlesniais metais pasižymėjo 
teroro veiksmais. Važiuojant 
automobiliu barate mieste, bu
vo jiems įsakyta sustoti ir pa-

KALENDORĖLIS

Gegužės 20: Bernardinas, An
gela, šviedys, Eidimtas, Gvaiz- 
dė, Bugmantė.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:08.

Orai vėjuotas, lis.

76 BALSAIS PRIEŠ 18 PRIĖMĖ 
VARŽANTĮ ĮSTATYMO PROJEKTĄ

TURĖS IMTIS PRIEMONIŲ UŽSIENIEČIŲ 
ĮVAŽIAVIMUI KONTROLIUOTI

WASHINGTON, D.C. — JAV visi užsieniečiai, kurie iki 1971 
Senatas, 76 balsais prieš 18, tre- metų gruodžio 31 dienos įva 
čiadienį priėmė įstatymo pro
jektą. kuriuo planuoja gerokai j vena, galėtų skatytis žmonėmis 

' turinč’ais nuolatinio apsigyve 
nimo teisę šiame krašte. Jie ga 

meksikiečiai, lėtų kreiptis į imigracijos tar 
puertorikieėiai, kubiečiai ir ki- nybos įstaigas ir prašyti 
tų Vidurio bei Pietų Amerikos | pilietybės, 
gyventojai be pertraukos ke- Į 
liauja į JAV, apsigyveno pas gi
mines ir pažįstamus, ieško dar
bo ir bando tapti Amerikos pi
liečiais. Vietomis nelegaliai įva
žiavę C 
išstumia iš darbo Amerikos pi
liečius ir sukelia neapykantą. 
Vietomis administracija bau-i 
džia darbdavius, davusius dar-, 
bo užsieniečiams, neturintiems 
teisės dirbti Amerikoje.

Įstatymo projektui vadovau
ja Wyom'ngo senatorius Alan 
K. Simpson. Įstatymas pradės 
įsigalioti vėlyvą jriidenL.- kai 

į meksikiečiai ir kiti užsieniečiai 
i laukų darbininkai ba:gs laukų 
■ darbus Kalifornijoje <r kitose 
JAV valstijose. Jeigu priimtas 

nutraukta, tai sirijiečiai kitaip,^įstatymas įsigaliotų tuojau, tai 
kalbės apie padėtį Libane. 1 pietinių valstijų- ūkininkai būtų 

nepatenkinti, nes jie negalėtų 
pabaigti šio rudens darbų. Kali
fornijos. ir kitų valstijų senato
riai sutiko remti sen. Alan K.

jšS

4

Nikaragua tebenaudoja Panamos kanalą prekėms pervežti 
Ramiojo vandenyno pusėn.

ISIRIJA. GAVUSI RUSŲ GINKLU, 
^^iė^fe^iGRlEŽTAI ATSISAKO TRAUKTIS

.SEKRETORIUI SHULTZ NEPANORĖJUS VYKTI Į SIRIJĄ, 
PASTAROJI ATSISAKĖ KALBĖTI SU HABIBU

BEIRUTAS, Libanas. — Siri- Sirija džiaugiasi
jos vyriausybė, gavusi prez. veto teise. J Uj V J 1 1QU0 V UV, ----- ---------

kad premjeras, Libijos agentu. Reagano pasifi|ymą triluktis iš *
' Libano, griežtai atmetė šį pre- raelio jr f jbano pasitarimusnuversti - T ■padedamas, rengėsi

dabartinį prezidentą. zidento pasiQlymą.
Prez. Ouednago turėjo dide

lės įtakos Aukštosios Vaitos ka- 
riuomenės laiyv. r o , Jv..j.. ji- 4.- /-i .ne trk Sovietu karo medžiaga,dėjo prezidentui suimti ne tik- _ . ...
tai ministerius, bet ir Libijos . . ,, . y ... i tai pneslektuvinems patran-agentu grupe, pasiruošusia įsi- , H , . .... . .j .- . t. koms operuoti. Sinios kanai neveržti į prezidentūrą ir užimtu ... H , lx . •. , . '
krašto apsaugos rūmus. Prezi- Pai^8'^ e e yviai su enn i 
(lentas laiku įspėjo sargyba ir priešlėktuvinių panlrankų ope- 
įsakė tuojau suimti premjerą, raciJU- 
perversmo organizatorių.

Sirija labai atidžiai sekė
Li

banui išlaisvinti. Bet jos komen- 
kad SirijaTvirtinama, kad Sirija pra- taleriai džiaugiasi, 

vndn* tarne Tie- na 1 ^1° kitu tonu kalbėti, kai gavo įurj veto tejse Libano ir Izrae- 
;ne trk Sovietų karo medžiagą, ]jo susitarimui, r1-’-- ■- ■L-: - 

_ bet ir atvyko Sovietų specialūs- vykusiai naudoja.

Be to jau perkelti į Bekos 
slėno pašlaites visi palcstinie-

— Nauju automobilių darbi- čiai, kurie buvo Beirute ir jo 
ninku unijos prezidentu išrink- anylinkėse. Iš ten jie galėtų pa
las Owen F. Bieber. Į siekti patį plentą, einantį į Da

frWJĮ.

žiavo į JAV ir čia visą laiką gy

kalbės apie padėtį Libane.

— Rumunijos vyriausybė nu
tarė panaikinti mokestį emig
rantams.

maską.
Sirija nenori kalbėti 

su H?b/bu
»•

— 1,600 graikų darbininkų 
trečiadienį paskelbė trijų dienų 
streiką visose Amerikos bazė
se. Jie reikalauja, kad jiems 
būtų pakeltos algos.

siduoti. Jiems nepasidavus. bu
vo vietoje nužudyti revolverių 
šūviais.

Ketvirtadienį visa laisvoji 
spauda paskelbė, kad šie du vei
kėjai buvo nužudyti Argentinos 
kariuomenės vadų, kurie tero
ru nori priversti visą kraštą 
būti klusniam karių vyriausy
bei. Prezidentas Bignone pa
skelbė, kad bus laisvi rinkimai,

suvaržyti užsieniečių įvažiavi 
mą į JAV.

Iki šio meto
JA^

atvy 
met 
meti

ne-Sirijos vyriausybei labai 
patiko sekretoriaus G. Shultzo Į 
pareiškimas ap;e nenorą dar 
kartą skristi į Artimuosius Ry
tus ir pradėti pasitarimus su 
sirijiečiais. šį pareiškimą siri-

- ' jieč'ai paskaitė dideliu pažemi-
■ nimu. Jeigu sekretorius turėjo 
kantrybės tartis su Izraeliu ir 
Libanu, lai jis turi turėti kant
rybės tartis ir su sirijiečiais. Si-' 
rijos radijas jau trečiadienį pa
skelbė, kad jie visai nenori jo- 
I6ų pasitarimų su P. Habibu.

civiliams, bet pradėtas veikė
jų žudymas ves prie naujų ne
ramumų. Atsišaukimas reika
lauja suimti šių dviejų veikėjų 
žudikus ir patraukti teisman.

SACHAROVAS NORĖTŲ 
IŠVYKTI į NORVEGIJĄ

OSLO, Norvegija. — Norve- na' \s«l,K0 renH1 sen- Alan K 
g;jos mokslo įstaigos pakvietė projektą tiktai ta są-
Andrei D. Sacharovą atvykti į;. 
Norvegiją ir ten apsigyventi.

Prof. Sacharovas pranešė, 
kad jis priėmė pasiūlymą ir 
mielu noru apsigyventų Norve- i 
gijoje-

Sacharovas padėjo 
valdžiai 
bombą, 
planus, 
mokėjo 
tarpu Sacharovas juos suprato 
ir padėjo Sovietų valdžiai.

Tie užsieniečiai, kurie 
| ko į Ameriką nuo 1977 
sausio 1 dienos iki 1979 
gruodžio 31 dienos, galėtų bff 

' . .. .(skaitomi turinčiais teise laik: ir apsigvvene pietiečiai . . ‘ v.. .. . . . • m. . Į nai apsigyventi šiame krašte.

T e užsieniečiai, kurie atvj 
ko po 1979 m. gruodžio 31 d 
turi pasirūpinti sutvarkyti sav 
vizas ir stengtis gauti pilietybė 
dokumentus.

Tvirtinama, kad administr; 
cija labai patenkinta šiuo Sen; 
to žingsniu. Atstovų Rūm 
yra pasiruošę suderinti sa> 
'nutarimą, kad neužsigulėt 
kaip atsitiko praeitais metais.

Dabartinis projektas sak 
kad darbdavys, davęs dari 
tos le’sės neturinčiam užsieni 
čiui, bus baudžiamas $l,0( 
bauda. Jeigu jis nusikaltini 
pakartotų, lai jis galėtų bū 
nubaustas po $2.000 už kiel 
vieno užsieniečio nelegalų pi 
ėmimą į darbą.

Jeigu užsienietis nenorės ta; 
ti piliečiu ir bus deportuojami 
iš šio krašto, tai jis galės pas 
skųsti federaliniam apeliaciji 
teismui.

lyga,ėkad JAV-se esantieji dar- 
j hi įlinkai baigtų rudens darbus 
nuvalytų laukus ir paruoštų 
dirvą pavasariui.

Praeitais metais maždaug pa- 
j našiu lą;ku buvo priimtas šis 
•įstatymo projektas Senate, bet 
jis netapo įstatymu, nes Atsto
vų Rūmai tokį įstatymo pro
jektą atmetė.

Praeitais melais prezidentas 
R. Reaganas 
duoti Amerikos pilietybę 
siems dabar Amerikoj be pilie- 

Andropovas nenori Sacharo- lybės 
i išleisti į užsienį.

— šiaurės Atlanto Sąjuns 
gali susilpnėti dėl tarpusav 
ginčų įvairiais neesminiais kla 
simais.

lio susitarimui. Sirija tą teisę
Ji pranešė, 

kad neatšauks savo karių iš Li
bano, todėl tas Izraelio-Libano 
susitarimas yra bevertis.

Sirijos radijas tvirtina, kad 
dar ne visi palestiniečiai per
mesti į Libaną. Dalis palestinie
čių jau Libane, bet Sirijoje 
yra 10,000 palestiniečių. Jie 
bus permesti į Libaną.

Tas pats radijas tvirtina, 
tarp Sirijos ir Libano yra visa 
eilė reikalų, kuriuos turės iš
spręsti vien Sirija ir Libanas. 
Nei Izraelis, nei Amerika negali ■ Valdančiosios partijos keli na-

• riai iš viso nenorėjo rinkimų, 
bet jie buvo priversti leisti gy
ventojams pareikšti savo 
monę.

Colombo priemiestyje 
suruošti keli rinkiminiai 
rinkimai. Juose pasakytos 
karštos kalbos, privedus:os prie 
krūvinių muštynių. Trys klau-j 
sylojai buvo užmušti.

Nukentėjo Šri Lankos Lais
vės partijos nariai. Valdžią 
kontroliuojantieji žmonės 
leidžia šiai naujai partijai 
ganizuotis ir steigti skyrių.

Sovietų 
atominę 
pavogė

pagaminti
Rosenbergai

bet Rusijos fizikai ne-
tų planų skaityti. Tuo

dar 
visi

ka d

vo

CEILONO SALOJE 
KRUVINI RINKIMAI

COLOMBO, Sri Lanka.- 
bartiniu metu čia vvksta labai 1” I
įtempti rinkimai į parlamentą.

ir neturi teisės kištis į Sirijos ir 
Libano reikalus.

Sirija turės atšaukti 
savo karius

WASHINGTON. D C. — Ne
žiūrint į Sirijos radijo praneši
mus, Washingtone vyrauja įsi
tikinimas, kad Sirijos kariai 
bus atšaukti iš Libano. Sirijos 
ūkis nugyventas, ir Libane siri- 
jiečiai negalės maitintis. Sirijai 
reikalinga užsienio parama.

Rusija duoda ginklus Sirijai,
Izraeliui susitarus su Libanu, bet niekas nemano, kad Sovietų 

Sirijso vyriausybė jaučiasi įpa- Sąjunga duotų maistą ar ekono- 
rfeigota saugoti didesnius Liba-Jminę paramą Sirijai. Sirija jau 
np plotus. Libano kariams vie- įspėta apie Saudi Arabijos ka- 
niems išprašyti sirijiečius būtų raliaus pareiškimą, kad Saudi 
buvę sunku, bet dabar, kai giri-j Arabija Sirijos nerems. Sirija 
jiečiai turi rusų ir palestinie-. yra visai nusigyvenusi, ji pati 
čįų paramą, tai neįmanoma.' privalo atsistoti ant kojų. Ji 
Libanas nenori kviesti Izraelio, turės apsieiti be Saudi Arabi- 
bet be Izraelio neapsieis. I jos paramos. Kai ši parama bus

Da-

nuo-

Indijoje įsigali anglų ka 
vi- ba. Vis didesnis žurnalų ir lai 

naščių skaičius spausdinam 
j gyvenantiems užsienio-' angliškai.

j čiams, ir duoti jiems žemės vi-
I soje eilėje vaišijų, kuriose dir
vonuoja didžiausi plotai, 1 
Kongreso narių tarpe nebuvo 
pritarimo šiam projektui.

įstatymo projektas sako, kad atdari.

rengėsi pasiūlyti į

•-: — Josemites kalnuose iškri 
bet' nepaprastai daug snieko, tel 

uždaryti kelius. Kasmet Kaj 
Puošimo dieną keliai būda

buvo 
susi- 
gana;

ne-, I
or- į

— Britų premjerė Margaret 
Thatcher, pradedama rinkiminę 
kampaniją, pareiškė, kad Di-j 
džioji Britanija siekad nebuvo 
tokia galinga, kaip šiandien.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $441. rengi

auskas, Mutual reder 
žmona aplanko lietuvi



VIDUKLĖS MIESTELIO KLEBONAS 
ALFONSAS SVARINSKAS i 

į L --- A

Strumskis, Tiesos repor- ir įstaigas, įvykdė šiurpią žmog
žudystę. Už tai buvo nuteistas. 
Kai jis, atlikęs bausmę, sugrįžo, 
A. Svarinskas savo namuose Vi
duklėje demonstratyviai suren
gė šio buvusio nusikaltėlio su
tikimą, į kurį apgaulės būdu 

1 pakvietė ir moksleivius. Ką pa
sirinkti draugu -— asmeninis 1 
kiekvieno reikalas. Tačiau ko- j 
kią teisę turi A. Svarinskas ap-. 
gaudinėti gyvenimo patirties ne- 
turinč'us vaikus? Paaugliams 
šie nusikaltėliai buvo pristatomi 
kaip “didvyriai”, už juos jis lie- • 
pė melstis.

Jis kėlė į padanges ir kito nu
sikaltėlio — V. Petkaus taria- • 
mus nuopelnus “ginant žmo-; 
gaus teises”, šio nusikaltėlio j 
būdinga veikla -— sukčiavimai, [ 

Pastaruoju niėtu jis buvo girtavimas, jaunimo tvirkini-; 
inas, antitarybinė propaganda! 
(apie tai “Tiesoje” jau buvo ra- 1 
syta). Bet A. Svarinskas, iškrai- 

&ip pat ir iš'sakyklos, juodino pydamas teismo, įrodytus V. Į 
ir šmeižė mūsų gyvenimo tiL< 
rovę. Viduklės ir aplinkinių vie
tovių žmonės piktinosi, kai jis 
skleisdavo provokacinius prasi- 
manynąųs apie tarybinį gyveni
mo būdą, įžeidinėdavo valstybi
nių įstaigų darbuotojus, vielinės 
valdžios atstovus.- mokytojus, 
jaunimą, ateistus.

Praeityje jis! du kartus yraf“T j h. sn<Jeg. nužudvtieji * Šarūno”
baustas už nusikaltimus, tačiau | ši jo neapykanta religiniai, ja. £vėriškai 'nukankino Uk-
savo priešiškų verksmų prieš ta- (prietarais nusikračiusiam jauni- Umer£fės apskrities iaikrašč:o re- 
rybinę - santvarką nenutraukė. ■ mui turi gilias šaknis. 1946 me-, poeta St Zajančkaus-
Būdąroas Viduklės klebonu, .jis ■-tais, dar būdamas Kauno kuni-Įka nepilnas šios „aujos
demonstratyviai ignoravo tary-.gų seminarijos, kurios nebaigė, i kruvinu pėdsaku sarašas; 
bimus įstatymus ir už tai ne klieriku, A. Svarinskas, gyven-j : Rodėj kalbame apie šia „au. 
kartą-buvo perspėtas ir baus- damas Ukmergės rajono Kad-Į ja9 Todė^ kad 1946 m gegįlžės 
tas administracine tvarka. Nuo rėnų kaime, užmezgė glaudžiusA_ Svarinska UŽVerbavo 
1978 ,m. Iki 4983 m. sausio mė- > antitarybinės veiklos ryšius su §ios gaujos vadciVa,‘buožės sū- 
nesio, nepaisydamas respublikos ( kunigu M.: Buožiu, kūno prašy-l nus ‘‘§arQnas” _ j Survila. O 
prokuratūros oficialaus įspėji- — —.-—.-j— —
mo del antivisuomeninės veik-1 cionalistų gaujų dalyvius

Algirdas 
teris, 1983 
aptašė šių 
čiausio ‘‘tarybinės** Lietuvos teismo 
eigą ir sprendimą.

Skaitydami šį reportažą, turėkite 
palvoje,* kad jis parašytas komunistų 
pavergtoje Ęietuvoje. Eūtų gera, kad 
paskalytumėte ir gegužes 19 dienos 
Naujienų įžangini. N. Red.

% *

1983 m. sausio 2(> d. Lietuvos 
TSR prokuratūra patraukė bau
džiamojon atsakemyb-.-n Rasei
nių rajono Viduklės miestelio 
gyventoją Alfonsą Svarinską-. 
Jis kaltinamas antitarybiniais 
veiksniais, mūsų šalies įstaty
mų pažeidimu.

5$ ^rių metų vyras, sėdintis 
respubJkos Aukščiausiojo leis-’ 
mo suiįle, — tarybinis pilietis, 
naudojusis* mūsų šalies piliečio 
teisėmis, if laisvėmis, bet kartu 
privalantis laikytis jos įstaty
mų.
V duklės -kleboną?. - \

Naudodamasis visuomenės su
kurtomis gėrybėmis, jis "visur,

ra gegužės 7 d. Tiesoje 
metų sausio 26 d. auhš-

n

Petkaus nusikaltimo faktus, į 3 
stengėsi jį pavaizduoti kaip ne- <3 
kaltai nukentėjusį. Tai buvo ne, 
tik asmeninės A. Svarinsko sim
patijos nusikaltėliams, bet gud
rus ir apgalvotas būdas veikti 
jaunimo sąmonę, nes jį erzino 
aktyvus jaunimo kuriamasis 
darbas, pozicija stiprinti ir gra-

■ žinti socialistinę Lietuvą.

SOFIJA PACEVIČIUTĖ

šeimą, padegė namus, kuriuose

prokuratūros oficialaus įspėji-_ nių aprūpindavo ginkluotų na-, juk žinojo A Svarinskas. su ku9 
ęii i v •, .............. - ' i susideda. Panoro jis būti ir sios

los,-, A. .Svarinskas, dangstyda-; klastotais- dokumentais. Jo ry-Uaujos aktyviu talkininku, pasi
rinko slapyvardį — “Laisvū
nas”. Jis aprūpindavo banditus 
antitarybiniais lapeliais. Už visa 
tai 1948 metais jis ir buvo nu
baustas.

masis,:tikinčiųjų-.teisių ..gynimu, ’ šiai su ginkluotais-buržuaziniais ! 
sistemingai žodžiu if jaštilsmei-* nacionalistais plėtėsi. Ukmergės 
žė tarybinę valstybinę ir visuo-! apylinkėse tada siautėjo “Šarū- 
meninę santvarką, ragino ko- i no1’ ginkluotų nacionalistų gau- 
voti prieš ją. žemino Tarybų' ja; Šios gaujos piktadarybes 
valstybės autpriletą, ragino laų-’ me.na dokumentai ir žmonėse 
žrti tarybinius įstatymus, regu- ‘ saugomas nužudytųjų atinini- 
liuojaneius bažnyčios atskyrimą mas. “Šarūno” gauja nužudė 
nuo valšfy’bės, . nepaklusti vieti- Daugailio kaimo gyventojus F. i vertėtų kalbėti ? Reikia, nes šios 
nių valdžios organų atstovams.’ Kmitą, V. Pusvaškį, apiplėšė jų praeities šaknys nuolat maitino

Rasdav-(ite;j>ciš;4A.; Bvarinską namus.' Abiejų vaikai liko naš- 
prieglobštįjr.,iš -tikinčiųjų su- laičiai. Laičių kaime-banditai 
rinktų lėšų ^ųvęt nužudė valstiečius S. Galiaus-
kriminąliniaiv'nttšikaltėliai, jų " kienę,'' M. Tamašauskienę, P. 
tarpe ifi-L, Simutis. Kas jis toks? Baublį, Deltuvos kooperatyvo 
Pokario metais K Simutis buvo vedėją V. Pečiulį, Jonavos rajo- 

' susijęs .:sfa buržuazinių nąciona- no Vaiškonių kaime sušaudė 
lįstų gauja,/plėšė-parduotuves vargingo . valstiečio F. Mitelio

.j žinoma, ne už tai dabar jis 
buvo teisiamas. Gal apie tai nė

■jo neapykantą mūsų visuome
nei, socialistinei Lietuvai.

Atlikęs bausmę, A. Svarins
kas tapo kunigu ir dirbo įvai
riose parapijose.
. • TSRS Konstitucija visiems pi
liečiams suteikia religijos išpa
žinimo . laisvę. Trumpai galima

Šventadienis

pasakyti taip: nori tikėk, nori 
netikėk. Nori išpažink vieną re
ligiją, nori — kitą, arba būk 
ateistas. Visi piliečiai lygūs 
prieš įstatymus nepriklausomai 
nuo santykių su religija.

Kaip rodo faktai, religija A. 
Svarinskui visad tebuvo širma 
išpuoliams prieš tarybinius įsta
tymus, prieš netikinčius žmo
nes, ateistus, prieš valdžios or
ganų darbuotojus. Gyvendamas 
Raseinių rajono Betygalos mies
telyje ir tarnaudamas Betyga
los bažnyčioje kunigu, jis savo

PASIPIKTINUSIŲJŲ LAIŠKAI 
ATEITIES REDAKTORIUI

Šiųjų laiškai rašyti kun. K. ateistinėje spaudoje, bet nev 
Trimakui liudija, kad jis Gin
tos Remeikytės parašyta “Jonės

, Evangelija" ir atspausdinta 
į “Ateities” žurnale, padarė didelę 
1 gėdą ateitininki^ai ir bendrai ka- 
> tulikams. Tiesa, jis savęs patei- 
■ sinimui cituoja kai kuriuos Kris
taus palyginimus, kuriuos mano, 
kad būtų galima suprasti dvi
prasmiškai. Kažin ar taip pat, 
reiktų dviprasmiškai suprasti ir 
tekį K '.siaus palyginimą apie 
papik.iiūmus. Kai Kristus pa
reiškė, kad papiktintojui reiktų 
užkarti ant kaklo girnų akmenį 
ir /į nugramzdyti jūros gelmėn. 
Ar tokia atspausdinta Ateityje

i “Jonės Evangelija” nepapiktino 
I didelės daugumos, katalikų, jau 

nekalbant apie ateitininkus. Juk 
tai liudija jam rašyti laiškai. 1

įdomu, kodėl kun. K. Trima
kas savo leidinyje neatspausdi
no tų viešųjų spaudoje kritikų 
pasisakymu dėl “Jonės Evange
lijos nemoralumo? Juk buvo to
kių pasisakymų ir “Naujienų” 
dienraštyje, kad Ateities žurna
las tokia “Evangelija” parodė 
savo laiku turėtą aukštą lygį, o 
tuo eilėraščiu parodė nuosmukį.

Kad šie mano svarstymai ne-1 gj 
būtų tik tušti priekaištai, ma
nau reikalinga paminėti ir vie
ną kitą laiškuose neigimą dėl
Jonės Evangelijos” pasisakymą.

Viename iš tų “Ateities” re
daktoriui rašytų laiškų “Jonės 
Eva.ngelija” pavadinta pikžo- 
džiaujančiu rašiniu. Bet kas bū
dinga, kaip jau buvo minėta, kad 
kun. K. Trimakas savo" leidiny
je, visiems tokių laiškų rasėjams 
kartoja tą patį atsakymą, girdi, 
buvo klaidingai suprasta. O vie
na laiške rašėja rašo, kad ją “Jo
nės Evangelija” labai nuliūdino. 
Ji būtų suprantama — rašo ji -į-

lia Evangeliją pajuokti katalikiš
kame žurnale, nes tai yra didžiau 
s’as Kristaus ir mūsų katalikų 

pa
go
nes

tikėjimo įžeidimas. Ji savo 
sipiktinimą baigia Kristaus 
džiais: “Tėve, atleisk jiems, 
jie nežino ką daro”.

Ar toks skaudus pareiškimas 
nėra pakankamas priekaištas ka
talikiško žurnalo redaktoriui?
: Arba ir vėl, kodėl mums žais

ti su Dieviškojo sprendimo min
simi, ypač, šdais laikais,, kada 
Bažnyč-a draskoma liberalinių 
minčių? “Aš nusivylus redakto- 
dium kuris leido šį eilėrašti 
spausdinti ateitiniškame žurnale.

Ką gi, kun. K. Trimakas į tą 
atsako? Girdi, laiško rašėja klai. 
dingai aiškina ir jos patarimas 
nedraskyti Bažnyčios yra nevy-

■' ' i kęs, nes jei būtų krikščionių imn- _ _ .

namuose kaupė antitarybinę Ii-’ šmeižto kupinus, .iš esmė^ nįę- 
teratūrą, išleistą hitlerinės oku- (ko bendro su religija..^^^rin- 
pacijos metais, ir ją visur, taip 
pat ir bažnyčioje iš sakyklos, 
panaudodavo antitarybinei pro
pagandai. Už tuos ir kitus nusi
kaltimus 1958 metais Lietuvos 
TSR aukščiausiasis teismas pri
pažino A. Svarinską kaltu ir vėl 
nubaudė.

Atlikęs bausmę, A. Svarins
kas vėl kunigavo keliose para
pijose. Dažnai, nesiklausdamas 
vietinio klebono sutikimo, važi
nėdavo į atlaidus, niekieno ne
kviečiamas ir neprašomas lip
davo į sakyklą ir rėždavo

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATCRA, lietuvių literatūros, meno b mokah 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankoi 
2. Rankfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiana ir Y 
Meilaus atraipeniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašuboo, A. Rūkitelės Ir A. Vanv 
aūrybot yoveikalais. 365 pual. knyga kainuoja tik

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo! Ir tn 
tinią lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
Iventes be^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu atiliumi Ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja W.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas tnoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė liudija, auskintyta skirsneliais. Ta 2W puslapių fcayf>

įSomlai paražyti ftudija apie Rytprūsių*, remiantis Pakalnė* | 
l^bguvoč apskričių dnomenlmi*. Aprašymai jdomfts kiekvienam 
lietuviui. Leidinys Slustruotxx nuotraukomla, pabaigoje duodami 
tftovardžių pavadinlma'% tr jų vertiniai J vokiečių ka&ą. Labai 
naudingoje 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių iemėlapla. Kaina f?

V M LAUKIS LIM1, raiytojoc Petronėlė* Orintaltė* ate 
mtnAnal Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pb 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tfk > l|*teti^Mf^

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupr** 
laa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik s> 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po® 
riją. Dabar būtų jj gaJtima pavadinti kovotoju už žmogaus teis*? 
Knvffs tf« di rieti o fM-mato. 255 busianti, kainuoja V.

firyb®, J. Vala!čl«
T5
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.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

linini iiiiiiiiiiiiiiiiiiui iii'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiififiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiih*

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W.-69th St., Chicago, TIL 60629 ♦ Tel. 925-2737

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki lO įyal. vakaro. 

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

Tel. 476-2206

čius pamokslus. Kada “dvasios 
ganytojas” užsiimdavo savo tie
sioginėmis pareigomis? Teisme 
paaiškėjo, kad A. Svarinskui tai 
nebuvo svarbiausia. Jis numo
davo ranka ir į tikinčiųjų, ir į 
kitų kunigų nepasitenkinimą.

A. Svarinsko teisme pa
klausė:

— Kodėl jūs šmeižėte Tary
bų Lietuvos jaunimą, sakote, 
kad visas jis yra “moralinis 
purvas”, kad jis užpildo kalėji
mus, pataisos darbų kolonijas?

— šiuo atveju aš blogai iš
sireiškiau, — gynėsi kaltina
masis.

(Rus daugiau)

Bendruomenė varžiusi -iš pago
nybės atsivertusius, tai ji būtų 
likusi tik žydų sektą. Taigi, pa
gal kun. K. Trimako išmanymą 
išeitų, kad tie, kurie nesupranta 
“Jonės Evangelijos”, turėtų ty
lėti. Ir neturėtų niekas trukdy
ti Gintai Remeikytei ir toliau 
rašyti tokias šlykščias “Evange
lijas”. Turėtų niekas nesiprie
šinti. ir “Ateities” redaktoriui 
“Ateityje” jas 'spausdinti, ’’nes 
tie, kurie tuo pasipiktino, neiš
mano, kad Ginta Remeikytė pa
rašė “Gerąją Naujieną”. Nesu
prato, nes tai naujos idėjos, ku
rioms reikia būti atyisiems.

Šį savo-tvirtinimą, bando pa
remti tuo, kad ir Galilėjus buvo 
nesuprastas ir dėl to nukentėjo. 
Tiesa, jo Taikais astronomai ne- 
suprato Galilėjaus . skelbiamų

•

naujų gamtos mokslų naujybių. 
Bet tai buvo astronomai, o ne 
šlykšti “Jonės Evangelija”, ku
rį nieko bendro neturi su GalL 
lėjum? Be to, nejaūgi šių dienų 
nėra išprusę, kad jau nebeat- 
katajikai 'tiek moralės srityje 
ria, kas yra pornografiją, kurią' 
Ateities redaktorius įrodinėja, 
kad jos nąra “Jonės Ėvarigėlijo-< 
je”, kad tai ne pornogafija, o tai" 
lik toks modemiškas būdas iš-> 
skaityti Kristaus kančiai ir m<> 
terš kilnumui”. i

Arba ir vėl kitas laiškas, ku
riame rašoma, gaila, kad šito-* 
kiai žodžių mišrainei priduoda
ma tiek daug reikšmės. Ji nėra 
verta diskutąvimo, nei literatū
riniu, nei kokiu kitu atžvilgiu”.' 
“Man asmeniškai — rašo ji, — 
gėda ir skaudu, kad ateitininkų 
organizacijos organe pasirodė ŠL 
toks Dievo išniekinimas”. Bet- 
“Ateities” redaktonus kun. K; 
Trimakas atsako, kad tik įžvaL 
gūs veikėjai “Jonės Evangelijo
je” pastebėjo nemažai to, kas 
net juos sužavėjo.

.4. Suzloms

MEET M CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
A * - ■ ■ ■

yra seniausia, didžiausia. ir -turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujariti jąų per §7 metus.

SLA — atlieka kultūrinius .darbus, gelbsti Ir kitiems, kurtė tuos 
darbus dirba. ♦?*■■■■'.. '
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■ ' •• . - ■■ • .’i f ■ i-
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; • Susivienijime apsidrausti iki S10.000. '
' ' , į < " ' " U'' ' •; I ' ' ’ ' • > ' '■ ■ .
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., '■ įŠt,(XX> apdraudps stimų temoka tik $3.W:metams.
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jie Jums, mielai pagelbės j. SL$. prirašyti. .
,■ L . Galite kreiptis ir tiesiai L SLA Centrų:..
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50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT
ATEINA LIETUVA

ŪKANŲ

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
(r lietuvių kalbą. JSs mokėsi kartu su^kun. Jąųniuin ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, papuošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Uiua p3. Kieti viršeliai. Pašto tl

1739 S. Halsfed St., Chicago, EC B0508
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VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS faEUAS
(Iš V. Biržiškos raštų) 

(Tęsinys)

Tuo būdu XVI a. Didžiojoje 
Lietuvoje, įskaitant dingusį Ca- 
nisijaus katekizmą ir laikant 
dviejų dalių Daukšos kateKizmą 
dviem leidiniais, iš viso tebuvo 
d^spausaiiuos šešios Fetuviškos 
knygos, t. v. tris kartus mažiau, 
kaip Mažojoje, šias knygas pa
ruošė tik keturi rašytojai, ii tuo 
bedu ir jų buvo bent septynis 
kartus mažiau, kaip Mažojoje, 
tun s daugumas anų buvo iš Di
džiosios kilę, o kiti net į ją pas
kiau ir grįžę. Bet XVII a. ši dis- 
propoicija išsilygino, ii toliau 
jau turime nelabai didelę Didž. 
Lietuvos knygų persvarą, nors 
ligi 1850 m. šioje srityje Mažoji 
Lietuva vis dar konkuravo §u 
Didžiąja, jei ne knygų kokybe, 
tai bent kiekybe, ir dar XIX a. 
buvo tokių metų, kada skaičius 

"lietuviškų knygų, išspausdintų j 
Maž. Lietuvoje, buvo didesnis už 

’spausdintąsias Didžiojoje. Ta
pčiau kultūrinė tu Maž. Lietuvos 
knygų įtaka buvo daug siaures
nė, nes jos buvo platinamos tik 
anapus sienos: Didžiojoje jos ne
buvo skaitomos ne tik kata'’kų, 
bet ir reformatų ir net iš dalie.- 
ir protestantų, nes jų gotiškos 
raidės čia jau buvo nepaskaito
mos,

XVII a. lietuviškoji knyga ne
galėjo normaliai plėstis dėl gry
nai politinių priežasčių, dėl nesi
liaujančių karų, kurie visą šimt
metį siautė tiek Didžiojoje, tiek 
Mažojoje Lietuvoje ir stabdė ne 
tik politinį ir kultūrinį, bet ir 
bažnytini darbą. Tačiau, neatsi
žvelgiant i visus trukdymus, 
.ypač Didž. Lietuvoje šiuo laiku 
.pasirodė eilė reikšmingų raštų, 
£hes literatūros arenoj iškilo vi- 
Xsa eilė naujų darbininkų, dau- 
£giausia rekrutuojamų iš jėzuitų, 
f Nors dar XVI a. įsikūrę* Lie
tuvoje jėzuitai buvo svetimša
liai, bet jiems visų pirma rūpė-

jo Į darbą Įtraukti vietos žmo
nes. Ir tai iš dalies jiems ir pa
vyko, juo labiau, kad šiuo požiū
riu jų nevaržė jokie luominiai 
prietarai. XVII a. lietuviai jėzui
tai beveik visiškai pakeitė sve
timšalius, ir iš jų tarpo atsirado 
nemažas skaičius ir labai gerų 
rašytojų. Vieni jų rašė lotynis 
kai tiek teologines, tiek ir neteo
logines knygas, kiti įsijungė į 
lietuvių literatūrinį darbą. Iš 
jų tarpo išėjo Sirvydas, Jakna- 
vičius, Šrubauskis ir Šimkevi- 
čius, gal ir dar vienas kitas, ligi 
šiol mums nepąaiškėjęs. Gali
mas daiktas, kad pirmoji iniccia- 
tyva šiems lietuviškiems raštams 
rašyti išėjo dar ne iš pačių jė
zuitų, bet iš Vilniaus vyskupi
jos viršūnių, kurios buvo susi
rūpinusios tuo, kad Daukšos pa
ruoštieji katekizmas ir postilė 
nėra kaip reikiant suprantami 
lietuviams rytiečiams, nors pats 
Daukša ir nerašė jų gryna že
maičių tarme. 1605 m. nežino
mas jėzuitas, galimas daiktas, 
kad tas pats dar. jaunas Sirvydas, 
tiesiog transkribavo Daukšos ka
tekizmą i rytiečių tarmę ir toks 
jis buvo išspausdintas. Kiek vė
liau susirūpinta ir paruošimu dar 
bo. analoginio Daukšos postilei. 
Bet čia jau neperdirbinėta Daug 
šos postilės, bet tas pats Sirvy
das paruošė savo “Punktus Są- 
kim.ų”, t. y. ne pačius evangeli- 
joms pritaikytus pamokslus, 
kaip buvo Daukšos, bet tik atitin
kamai paruoštą pamokslų me
džiagą. Prmąją to savo darbp 
dali jis išspausdino 1629 m., dą- 
ves kartu lietuvišką tekstą irjjp 
lenkišką vertimą.. R0 ja9? 
greitai mirus, antrąją' dalį' spau
dai paruošė jo padėjėjas Jonas 
Jaknavičius, bet ją teišleido 160 
m. Abidvi Sirvydo “Punktų” d|- 
lys teapėmė laiką nuo Advento, 

'ligi Velykų, taigi negalėjo vi-
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ĮSflYtetų šaipinėjiirĮąs Australijoje
Australijos ministeris pirmi- buvo duotos septynios dienos 

mnkąs Gough Whitlam, lanky- ąpleisti krąštą.
i damasis Maskvoje 1975 metais, Kelių savaičių laikotarpyje 
' nepasitaręs nei su savo darbie- ’ kęliasdėšųut sovietinių diplo

matų” buyo išsiųsta iš Anglijos, 
Prancūzijos, Amerikos ir Švei
carijos, daugumoje apkaltintų 
rinkimu klasifikuotos informa
cijos apie naujausią kompiute
rinę ir elektroninę technologiją, 
kurioje Sovietų Sąjunga yra 
nepaprastai atsilikusi. Prancū-

i člų partija, nęi su sąvo užsienio 
I reikalų ministeriu, pripažino 
| teisėtu Lietuvos ir viso Pabal
tijo inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą. Nors po to sekusi gai
vališka lietuvių, latvių ir estų 
reakcija prieš šį oportunistišką 
ir Australijai jokios naudos ne
turėjusį aktą sudarė tinkamas1 sijos atveju dar galima pridėti 
sąlygas iškelti jo neteisingumą,1 Etendard naikintuvus ir Exocet 
bet tik pasikeitimas valdžios raketas, kurios įrodė savo vertę 
1975 metų pabaigoje iššaukė D. Britanijos kare prieš Argen- 
oficialų Australijos atšaukimą tiną. Į visa tai reikia žiūrėti iš 
pripažinimo ir davimą instruk- Libano karo perspektyvos. Iz- 
cijų savo ambasadoriui Mask- raęlio aviacija, ginkluota ame- 
voje pranešti Kremliui, kad į rikiečių Phantomais, sunaikino 
Australija laiko Pabaltijo vals
tybes okupuotomis.

1975 metų pabaigoje išrink
toji Liberalų (angliškas atitik
muo būtų konservatoriai) par
tijos valdžia per paskutiniuosius

rų ir laiko nelaimių”, kaip aiški- dimo, išleisto a., o visi ali
nama vėlesniuose to žodyno lei- kę jo leidimai yra XVIII ir XIX 
dimuose, šis pirmas mūsų žody- a. Tačiau buvo XVII a. leidimas, 
nas visas dingo. Bet Sirvydas 
suspėjo paruosti ir antrą jo lei
dimą, išspausdintą 1631 m. Ta
čiau ir jo ne vieno egzemplio-

kuri apėmė vKų metų evangeli
jas ir pamokslus. Iš dalies tą! 
trūkumą pasalino tas pats Jak-į 
navičius, 1637 m. išleidęs len
kiškas ir lietuviškas evangelijas 
visų metų sekmadieniams ir 
Šventadieniams. Pirmasis mums
gnomas tų evangelitjų leidimas riaus neišliko. Sirvydui mirus, 
yra išlikęs tik iš 1647 m., bet: jis buvo dar išspausdintas 1642> 
yien XVII a. jų buvo išleistai 1677 ir 1713 m. O Sirvydo lietu- 
mąžiausia šeši leidimai, o visų' vių kalbos gramatika, galimas 
leidimų, išspausdintų ligi 1865; daiktas, tik parašytą, b.et neis
im, žinom nemažiau, kaip 40. Jos 
buvo taip dažnai kartojamos to
dėl, kąd jos virto oficialiniu lei
diniu, vartojamu visose Lietu- 
Vos bažnyčiose. Nemažiau buvo i 
reikšmingas ir kitas Sirvydo; 
darbas,<^^>ir§pą kartą 1629 m.į 
įteigtas lietuvių, lenkų ir loty-j 
pų kalbų žodynas — apskritai 
pirmasis lietuviškas žodynas. Jis 
Įįyvo giriamas visų pirmą Vil
niaus akademijos studentams, bet 
kurtu ir visiems tiems kuni
gams, kurie susidurdavo su lie
tuviškai fedb^čįa liaudimi, bet 
nemokėdavo ar silpnai terookė- 

siškai pakeisti Daukšos postilės, davo lietuviškai. Dėl “karo aud-

Cold w;

spausdinta, visiškai neišliko.
Dar žiauresnis buvo Jąknavi- 

čiaus parašytųjų ir išleistųjų 
knygų likimas. Iš keliolikos jo 

i išleistų knygučių, kurių bent ke- 
j turios buvo išleistos lietuvių kal

ba, o kitos lenkų, ligi šiol pavy
ko surasti ir išaiškinti tik. yięną 
— jau anksčiau minėtąsias evan
gelijas. Kitų nežinome nė tikrų 
antraščių, nes jas jo biogrąfai 
buvo sužymėję tik lotyniškais 
vardąis. Kita vertus, gal jos ir 
apskritai nėra dingusios, tik nė
ra mums žinomos todėl, kad sa
vo leidžiamose knygose jis savo 
pavardės nedėjo. 1646 m. buvo 
išleistas ir pirmasis lietuviškas 
katalikų giesmynėhs, kurio au
toriumi yra nurodytas Saliamo
nas Mozerka Slavočinskis; bet 
visai galimas daiktas, kad ne jis 
tą knygutę parašė, bet kitas kas. 
nes atrodo, kad tos Knygutės iš
spausdinimo metu Slavočinskis 
buvo per j aunas, kad būtų galė
ję.-' ją parašyti. Bet abejonės ne
kelia kitas giesmynas, išleistas 
be jo sudarytojo pavardės — 

I “Balsas Širdies”. Jį parašė jė
zuitas Pranas Šrubauskis, Tik 
nežinom nė vieno to “Balso” lei-

Sirijos sovietinius Migus, nepra
rasdama nė vieno lėktuvo.

Australijoje tokių paslapčių 
nėra. Nėra čia nei tarpkontinen- 
tinių raketų, nei didelių pasie
kimų kompiuterių ar elektroni- 

seplynis metus Sovietų Sąjun- kos srityje. Amerikiečių aptar- 
gos atžvilgiu sekė JAV vedamą naujamos Pine Gap ir North- 

i politiką, kartais net ją pervir-
šindama savo kieta linija. Ame
rika, pasėkoje Sovietų invazi
jos Afganistane, ėmėsi diploma-

West Cape komunikacijos sto
tys, kurių pirmoji palaiko ry
šius su satelitais, o antroji su 
Ramiajame ir Indijos vandeny
nuose esančiu amerikiečių karo 
laivynu, yra sovietiniams diplo
matams tiek pat neprieinamos, 
kaip ir sovietinis kosmodromas 
yra amerikiečiams. Sovietų dip- 

. . , -_____- jT- ____ ____  ___o , lomatai savo judėjime yra ap-
Jis nepaliko jokių spąų^dintų lone keliavo po Vakarų Europą, rėžti 40 km radiusu nuo Cąn- 
raštų, gal ir visai jis jų nęgpaus- įtaigodamas jos vyriausybes pa- berros.
dino. Rankraščįąis išliko jo pa-j remti JAV. Amerikos preziden- turi pranešti ir atsiklausti už
rašytos kelios Kražiuoąę yąidin-Į tui J. Carter pavyko atkalbėti sienio reikalų ministerijoj. Aus
tos mokyklinės dramos, guriose Amerikos sportininkus nuo da- tralų karinių pajėgų dydis, jų

gal net ir keli. Taip pat dingo 
to paties Šrubauskio išleisto “Pa
mokslo Krikszczioniszko” pir-
mieji leidimai, ir težinom 1725>r. ekonom.niu sankcijų, 
m. ir vėlesniuosius leidimus. Australija dare tą pat,. Amen-

I ka kreipėsi į Vakarų Europos
Ketvirtasis žinomas jėzuitas; valstybes paremti jas toje plot- 

rašytojas, lieiuyiškąi rašęs dar į mėje, Australijos ministeris pir- 
XVII a., buvo G. Šimkęvięius-! mininkas po lankymosi Vašing-

dino. Rankraščiais išliko jo pa-| 
rašvtos kelios Kražiuose vaidin-

yra ir plačių žemaiti^ų intar
pų. Taip pat yra išsaugpįi jp lie
tuviškieji pamokslai, kuriuo^ jis j 
yra gakęs šy. Jono bąžąyčioje I 
Vilniuje, ir kąlędinją giesmės, 
Įguriu dalį jis pąąisavino ngt iš 
Mąžyydo giesmyno- 
tų pačių jęzuitų, o gal iy laitas 
kas išvertę Į£?7 ną. 'Ęellariųino'. 
“Trumpo mokslo krįkązęzicųusz- Į 
ko surinkimą”. Yra dar dvi pa-l 
vardės jėzuitų ar nejėzuitų, ku-i 
rių raštų apskritai nežinome, bet! 
jos surastos senuose XVIII a.’ 
kataloguose, kur tiktai pažymė
ta, kad atitinkamoje biblioteko
je buvo buvusios jų parašytos - 
lietuviškos knygutės. Tai J. Pas-i 
kevičius, išleidęs savo lietuvišką! 
knygutę, 1656 m., ir Jankevi-| 
čius, išleidęs panačią knygutę 
1673 m. Šiuo tarpu apie juos mes 
nieko daugiau nežinome.

(Bus daugiau)

— Eptonas nesudarė pąkan 
karnai dideliu ai 
Times dienraščiui nupirkti.

Norėdami vykti kitur,

lyvavimo Maskvos olimpiadoje, technologija ir išdėstymas yra 
Australijos...min. pirm. Mal- prieinamas kiekvienam ąusfra- 
colm Fraser ne'sėkmingai bandė lui ir suinteresuotam„ųžsienie- 
paveikti Australijos sportiniu- j oiui. Tad kokios''‘0ąL.priežastys, 
kus padaryti tą patį. Australijos ' privertusios Australijųs darbie- 
valdžia nutraukė visus kultūri-' čių valdžią imtis radikalių priė
mus ir mokslinius santykius, monių prieš sovietinį “diplo- 
uždrąusdama įvažiavimą Į Aust- matą”? 
raliją kinematografams, moks 
liniukams
nedarė JAV vyriausybė.' Bet tai; šia veikė per Sovietų Sąjungos 
netrukdė Australijai parduoti' Australijos Draugiją. Neoficia- 
rusams didelius kiekius kviečių į lūs. bet patikimi šaltiniai %ąko, 
ir vilnos, ir nė
loma tas nebuvo “paprašytas

Savo paties prisipažinimu 
ir žurnalistams, ko žurnalistams Ivanovas daugiau-

ė vienas rusų dip-! kad Ivanovas nebuvo nei pats 
svarbiausias, nei pats aktyviau
sias KGB agentas Australijoje. 
Tarp 1963 metų, kada iš Aust-

1 Nukelta j penktą puslapį)
Nors Australijos Darbo par-. 

tija pasmerkė Afganistano in- į 
vaz:ją ir Sovietų Sąjungos kiši- į 
mąsi į Lenkijos reikalus, bet ji j 
laikėsi linijos, kad izoliacija ir 
ignoravimas tik priverstų Sovie
tų Sąjungą imtis dar griežtes
nių priemonių tuose krastuo.se 
ir būdama opozisijoje siūlė dau- 

t giua pragmatiškumo. Atėję Į 
,. Slin‘l valdžią darbiečiai žadėjo sunor- 

malizavima santykiu su Sovietu 
Sąjunga, nepripažindami Pabal
tijo inkorporavimo, protestuo
dami prieš Afganistano invazi
ją ir kišimąsi į Lenkijos reika-■ 
lūs, bet atsiribodami save nuo i 
aklo sekimo JAV vedama linija.

Kok:a ironija, kai kovo mė
nesį išrinktos darbiečių valdžios 
užsienio reikalų ministeris Bill 
ilayden balandžio 23 dieną pa- 
keibč, kad Sovietų Sąjungos 

ambasados Ganberroje pirma
sis sekretorius Valerij Ivanov 
yra KGB agentas ir sudaro pa
vojų Australijos saugumui. Jani
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Teismo sprendimas paskelbtas, 
bet nepaskelbti teisėjai

Vakar šioje vietoje parašėme, kad skelbsime Vilniu
je išleistoje Tiesoje “tarybinės” Lietuvos aukščiausiojo 
teismo Algirdo Strumskio paruoštą reportažą apie Vi
duklės klebeno Alfonso Svarinsko bylą.

Tame reportaže, ruoštame ištisus keturis mėnesius, 
aprašyti visi kunigo ir klebono lietuviams primestų Įsta
tymų pažeidimai ir iškeltos tų “pažeidimų” keliamos 
mintys, bet nepasakyta, kas tą kleboną teisė.' Nepasa
kyta, koks buvo teismo sąstatas, kas tą sąstatą parinko, 
kas teismui pirmininkavo, kas suimtąjį kleboną kaltino 
ir kaip teisėjai priėjo išvados, kad “nusikaltėliui” reikia 
paskirti 7 metus kalėjimo.

Visame pasaulyje, kur teisiami dvasiškiai, skelbiami 
teisėjų ir prokurorų vardai ir pavardės. Teismo sąstatas 
skelbiamas net ir karo teismo, kada eina kovos su vals
tybės priešu ir nėra laiko teismui pasiruošti. Tuo tarpu 
Algirdas Strumskis nepaminėjo ne tiktai teismo pirmi
ninko vardo, bet ir nežinia, kas kleb. Svarinską apkaltino.

Tvirtinama, kad Viduklė yra Žemaitijos viduryje, 
tarp ežerų, miškų ir balų, bet Viduklė lietuviams yra 
žinoma iš senų senovės, nuo vienuolikto ir dvylikto šimt
mečio. Viduklė yra Raseinių apskrityje, nors ir yra apie 
30 mylių nuo pačių Raseinių. Viduklę užpuldinėjo ir plėšė 
kryžiuočiai, Į Viduklę veržėsi rusai ir lenkai, bet žemai
čiai vykusiai gynėsi nuo Įsibrovėlių.

Iš Viduklės yra kilusi visa eilė lietuvių bajorų, kurie 
gynė pačią ViduklęŪr Žemaitiją. Iš Viduklės yra kilę 
Stanaičiai, Blinstrubai, Kareivos, Flateriai, ir visa eilė 
buvusių bajorų. Ten buvo Įsistiprinę kalvinai, liuteronai 
ir Įtakingi katalikai. Visaip rašoma Viduklė minima ir 
vokiečių, švedų, latvių ir rusų metraščiuose.

Pagarsėjo ir Viduklės klebonas Alfonsas Svarinskas. 
Jis daugiau pagarsėjo kaip kovotojas už lietuvio teises, 
negu tikėjimo dėsniais. Jis žmonėms aiškino pagrindines 
kiekvieno žmogaus teises, bažnyčios teises ir primestos

valdžios pareigūnams viešai pasakydavo, kai sutemp
davo tas teises.

Net pačioje Lietuvoje, kai generolai Skorubskis, La* 
dyga, Petraitis ir kiti ruošė perversmą prieš demokra^ 
tinę prezidento dr. Kazio Griniaus ir Mykolo Sleževi
čiaus vyriausybę, buvo žinomi sukilimo vadai ir jų ruo
šiami teismai. Kaip žinome, vyriausybės priešakin buvo 
pastatytas prez. Antanas Smetona, o premjeru paskelb
tas prof. Augustinas Voldemaras. Tuojau po perversmo 
buvo suruošti teismai lietuviams, norėjusiems pasiprie
šinti perversmą padariusiems. Ruošiamų teismų prieš
akį nbuvo pastatytas pulk. Braziulevičius.

Pulk. Braziulevičius teismams pirmininkavo. Jis prL 
silaikė veikiančių Įstatymų, parinkdavo teisėjus, teisme 
veikė prokuroras su pavaduotojais, kurie paruošdavo me
džiagą teismo nariams ir laukdavo jų sprendimo.

Lietuvoje taip reikalai susidėjo, kad Įstatymus su
laužė ir pats A. Voldemaras, Jis buvo suimtas, laikomas 
kalėjime ir atvestas į teismą. Prof. Voldemaras labai ge
rai pažino pulk. Braziulevičių. Jis mėgdavo pasikviesti 
pulk. Braziulevičių Į savo kabinetą ir painformuoti jį 
apie artėjančią naują bylą. Voldemaras mėgdavo paveikti 
pulk. Braziulevičių, bet jis visai nekreipdavo dėmesio Į 
puik. Braziulevičių ir neklausdavo, ar tos Voldemaro pa
ruošiamos informacijos patikdavo BraziuleviČiut

Prof. Voldemaras visa tai pajuto, kai Jis buvo at
vestas Į pulk. Braziulevičiaus vadovaujamą teismą ir pa
sodintas Į kaltinamųjų suolą. Prof. Voldemaras, panau
dojęs pirmą progą, pradėjo pulk. Braziulevičiui teikti 

' informaciją apie ruošiamą bylą.
Pulk. Braziulevičius pertraukė pradedantį Įsisma

ginti Voldemarą, liepė sėstis ir tarė:
— Ponas profesoriau, užmiršk kas buvo. Tamsta 

: sulaužei veikiančius Lietuvos Įstatymus ir esi kaltina
mųjų suole. Tamsta pasiaiškinsi, kai būsi paklaustas. 
Turėk galvoje, kad Lietuvos Įstatymai visiems lygūs.

Voldemaras turėjo progos teismui pasiaiškinti, bet 
teismo* pirmininkas jam neleido išeiti Į lankas, Jis galėjo 
kalbėti apie ruošiamą perversmą prieš Lietuvos vyriau
sybę, bet ne apie savo planus ir. filospfiją.

Povilas Dargis, SLA prezidentas, yra rimtas žmo
gus, Susivienijime yra Įvairių Įsitikinimų žmonių. Jis 
nori, kad SLA nariai vienas kitą pažintų, būtų toleran
tiški ir galėtų Amerikos lietuvių organizacijoje dirbti. 
Jis pasikvietė pulk. Braziulevičių i savo namus savaitei
atostogoms. Jis taip pat pakvietė ir šių eilučių autorių, 
važiuojantį iš New Yorką i Chicagą, sustoti ir pasisve
čiuoti. Vakarienei Dargiai susodino svečius ir patys su
sėdo. Pulk. Braziulevičius papasakojo, kaip jam teko “pa
dėti Voldemarą Į savo vietą” ir ką jis būtų daręs, jei šių 
eilučių autorių būtų sutikęs Laisvės Alėjoje.

>— Dabar reikia užmiršti viską ir vieningai dirbti
lietuvių gerovei, — besišaipydamas pasakė prezidentas 
Dargis. Abu Dargiai turėjo gardaus juoko, besiklausy
dami abiejų pokalbio, o šių eilučių autorius sekančią die
ną užsirašė visą pokalbį.

Nepriklausomoj Lietuvoj, net ir demokratinę san
tvarką panaikinus, buvo žinomas teismo sąstatas. Tuo 
tarpu komunistų pavergtoje Lietuvoje teismo sąstatas- 
nežinomas net ir po 4 mėnesių. Algirdas Strumskis galėjo
žinoti, bet jis nerado reikalo teismo pirmininko ir teismo 
narių pavardes paskelbti. Lietuvoje kleboną Svarinską 
turėjo teisti lieteuviai, bet sovietinėje Lietuvoje lietuviai 
nieko nesprendžia. Teismo sprendimus pavergtoje Lietu
je padiktuoja rusai, ne lietuviai Galimas daiktas, kad

ALGIRDĄS GUSTAITIS

STASIO RAŠTIKIO UŽRAŠŲ IV TOMAS 
“LIETUVOS LIKIMO KELIAIS”

GEN. STASYS RAŠTIKIS

j ginimas, triukšmingos demons- 
I tracijos net prieš savo kariuo- 
1 menę — štai tik tą dabar kas

dien matome ir girdime.
• Neseniai Neww Yorke per ke

lias dienas truko riaušės prieš 
naujokų šaukimą j kariuomenę. 
Kaip tik tuo metu vyko kardi
nolo Spellmano laidotuvės. Pre- 

; zidentas Johnson buvo atvykęs 
‘ Į New Yorko centrą malūnspar- 
t niu, nes per miestą nedrįso va

žiuoti, Visa jo kelionė buvo ap- 
? gaubta didele paslaptimi, o ka- 
} tedrą jis turėjo apleisti slap- 
į čiomis pro šonines duris. Juk 
J tai didžiausia gėda visai Ameri-
Į kai, kai taip elgiamasi net su 
•! piečiu Prezidentu ir dar tokiu 

iškilmingu momentu, kaip Ame- 
r;kos kardinolo laidotuvės”. 
(Psl. 689—690).

Tokioje Amerikoje mums ten- 
• ka gyventi. Tokia Amerika 

Kur tie filmai dabai? Kam, ka_ naikina lietuvių jaunimą, tokia 
da jie rodyti? Kokio ilgumo? Amerika bendrauja su bolševi- 
Kokio ekrano k.no teatrams pa-'kąis, tokia Amerika spiauna į 
gamina? Ar tik amerikiečių ka-j veidą kovotojantierns už ju ir 

« riųomenei, ar visuomenei? Ko- visos žmonijos laisvę, neprikiau. 
dėl lietuvių kalba? , somybę. Kas galėtų patikėti, kas

Kiek anksčiau — 1958.1.4 d. patikės, kad tatai geruoju pasi- 
! — pažymėjo, kad amerikiečiai baigs?
. pakėlė didelį triukšmą dėl moks. Vėliau dar yra apie amerikie- 
lo reikalams naudojamų šunų, čių kritiką^ vietomis barbariš- 
kurių vieną rusai paleido Į erd-I kurną. Norėtųsi paskaityti giles.

Didelės knygos trumpa apžvalga

vę. Generolas klausia: “Kada 
lietuviai ar vengrai šaudomi ir 
tremiami, kada vaikai atskiriami 
nuo tėvų, tada tie žmonės tyli, 
o kada tie patys bolševikai nuzu-

1 dė tik vieną šunį, tada “huma
nistai” kelia protestų audrą!?” 

1961.IV.29 d. šv. Jurgis paša
linamas iš katalikų kalendoriaus 
šventųjų sąrašo.. (681)-”r * 
-■ -1967.XII. 16 .d. žedžiai apie 
JAV-es: “Anarchijos, reiškiniai, 
nepaklusnumas Įstatymams, au
toritetų niekinimas, komunizmo 
pūtimas, moralinis pakrikimas, 

and Į drausmės ir auklėjimo

(Tęsinys)

1558.IX-24. 4- rašė, kad baigė 
Įkalbėti į garso jithst.ėlę lietuviš
kai Į šeštą karinį filmą “Vokie
čių Įtvirtinimai ir jų paėmimas” I 
(German fortifications and Į drausmės ir auklėjimo stoka, 
their crossing). Anksčiau įkal-1 chuliganizmo didėjimas, krimi- 
bėjo filmui ‘‘Vyrai prieš tan-1 nalinių nusikaltėlių augimas, vai
kus” (Men agaiųt-rtąnks). diskų pastatų ir universitetų- de-

................................... i - ■ - .

teismo sąstate buvo keli rusai, bet Sovietų Sąjungos teis
muose sprendžia ne teisėjai, bet kagėbistai.

Sovietų Sąjungoje veikia speciali organizacija ko
munistinei vyriausybei ginti. Ta organizacija vadinasi 
Valstybinio Saugumo Komitetas. Rusiškai būtų Komitet
Gosudarstvenoj Bezopastnosti (KGB).

Šios organizacijos nariai turi teisę sustabdyti polici
ninką, kareivį, mokytoją, teisėją, inžinierių ir ąpklau- 

; sinėti. Šios organizacijos vadovybė pasako teisėjams, 
kokią bausmę Jie turi skirti apkaltintajam. Teismo są
state galėjo būti vienas kitas lietuvis, bet jis. neturėjo 
teisės “savavaliauti”. Jis galėjo paskirti tokią bausmę, 
kurią jam kagėbistas Įsakė.

Algirdas Strumskis žino, kokia yra tvarka paverg
tos Lietuvos teismuose. Jis žino, kas tvarko teismų eigą. 
Jam aišku, kad- teisėjai yra tiktai okupanto Įrankiai, 
todėl jis, aprašęs klebono Svarinsko bausmę, nė vienu 
žodžiu nepaminėjo teisėjų.

Vėliau dar yra apie amerikie-

nių autoriaus pasisakymų, nagri
nėjimų amerikiečių ir JAV-ių 
vyriausybių elgesio pavergtųjų 
tautų atžvilgiu, jų vaidmenišku- 
mo, melų, apgaulią Kodėl nei 
žodžių neužsimena apie Jaltos- 
Tehęrąno-Potsdamo susitarimus, 

t J

,pusę Ęurppos numetant Sovie
tų'-Sąjungos nasrams, naikini- 
riiųi. Kodėl dabar europiečiai 
nenori, amerikiečių atominių 

' ginklų? Atidavę pusę Europos 
bpl^vfkžms, atiduoti ir likų- 

' ąįą pusę, arba pagrindiniai su
naikinti, kąi patys liųliuosis už 
Atlanto vandenyno pasislėpę. 
Gali atominio karo nebųti. Lie
tuvos kariuomenės vado svars-
tymai būtų įdomūs.' Deja, jų 
knygoje nėra.

Knygoje ne kartą gen, S. R. 
rašo, kad jam, kaip kariuomenės 
vadui (ar kitose karinėse parei
gose) nebuvę kaip kištis Į poli
tiką, nes tai valstybės preziden
to ir jo parinktųjų reikalas.

Neliečia būsimos Lietuvos sienų 
klausimo

Šis generolo teigimas mane 
nei viename jo raštų tome ne
įtikino. Aš galvoju taip: vyksta 
pasitarimai su kitais vyriausybės 
nariais, imtinai su prezidentu. 

-Tenai kalbama įvairiomis temo
mis. Argi kariuomenės vadas te
pasako savo nuomonę tiktai kari
niais reikalais? O jeigu ir taip, 
‘ai Lietuvos sienos, jų plotas, jų 
gynimas, sustiprinimų statymas, 
atsarginių šaukimas ir t. t. juk

(Nukelta Į Šeštą puslapi)

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Jų akys pradėjo mėtyti žaibus, tačiau tuojau 
suprato, kad dabar yra reikalinga vienybė labiau 
kaip bet kada. Jie ne kartą buvo susimušę, bet vi
sada vėl susitaikydavo, nes, nors Juos ir skirdavo 
meilė Jagienkai, vienas be antro negalėjo gyventi. 
Dabar gi turėjo bendrą priešą ir abu jautė, kad 
tas priešas yra labai pavojingas.

Netrukus Preclavas paklausė:
— Kas daryti? Gal šaukimą pasiųsti Į Bog- 

danieca? 4^
Vilkas, nors ir buvo gudresnis, tačiau nežL 

nojo, kas reikia veikti. Laimei jam padėjo vėl pasi
girdę būgnų balsai, pranešdami, kad pamaldos 
jau prasideda.

— Ką vaikti? Eiti mišių, o paskui bus, kaip 
Dievas duos.

— Gal ten Dievas mus apšvies, — pritarė 
Preclavas.

Abu Įėjo Į bažnyčią ir, išklausę pamaldų, atsi
gavo. Nepametė galvos net ir tada, kai Jagienka 
vėl pasišlakstė švęstu vandeniu iš Zbyškos rankų, 
šventoriuje prie vartų nūs.lenke Zyehūi, Jagien
kai ir na? abatui, nors pastarasis ir buvo senojo 
Vilko priešas. J ZbvŠKą jie žvelgė iš padilbų, bet 
nė vienas prieš .,į nemurmėjo, nors jų širdys ir 

ir,o <• skausmo, nvkčio ir pavydo, nes niekada 

Jagienka jiems neatrodė tokia graži ir taip pa
naši i karalaitę. Tačiau jų palydovams pasiro
džius iš bažnyčios ir pasigirdus keliaujančių dva
siškių linksmai dainai, Preclavas pradėjo šluos- 

ityti prakaitą nuo savo veido ir čiaudėti kaip 
arklys, o dantimis grieždamas Vilkas tarė:

— Į smuklę. Į smuklę! Vargas jam!
Zbyška jojo greta Jagienkos, klausydamasis 

abato palydovų dainų, tačiau, nujojęs keletą vars
nų, staiga sustabdė arklį ir tarė:

• — Užmiršau užprašyti mišias už dėdės svei
katą. Turiu grįžti.

— Negrįžk! — sušuko Jagienka, — pasiųsim 
iš Zgoželicų.

— Grįšiu, bet jūs manęs nelaukite. Sudiev l
— Sudiev! — atsakė abatas. — Jok!
Ir jo veidas pralinksmėjo, o Zbyškai išnykus, 

palietė nežymiai Zychą ir tarė:
I — Suprantate?

— Ką?
— Susimuš Kresnoje su Vilku ir Preclavu, 

bet šito ir norėjau.
— Tai mušeikos! Dar sužeis, ir kas iš to?
— Kaip, kas iš to? Jei už Jagienką susimuš, 

tai kaip jam vėliau su ta Jurandaite? Nuo to laiko 
Jagienka bus jo dama, o ne anoji. O šito aš noriu, 
nes mano giminaitis ir nusisekęs

— Na, o pažadai?
— Aš atleisiu. Ar negrdejote, kaip žadėjau?
— Jūsų galva viskam suranda išeitį, — at

sakė Zychas.

Abatas apsidžiaugė pagyrimu, paskui prisi
šliejo prie Jagienkos ir paklausė:

— Kodėl tokia susirūpinusi?
Ji pasilenkė balne ir, pagriebusi abato ran

ką, pakėlė ją prie lūpų.
— Brangus krikštatėvi, gal pasiųstumėte po

rą palydovų Į Kresną?
— Kam? Nusigers smuklėje ir tiek.
— Bet gal kokį kivirčą sutrukdytų.
Abatas vikriai pažvelgė į jos akis ir staiga 

aštriai atkirto:
— Nors JĮ ten ir užmuštų 1 ?
— Tai tegu ir.mane užmuša! — sušuko Ja

gienka.

Ir visas kartėlis, susirinkęs joje kartu su gai
lesčiu nuo pasikalbėjimo su Zbyška laikų, prasi
veržė dabar ašarų upeliu. Tai matydamas, abatas 

’apkabino jos pečius, bevęik visai ją uždengdamas 
savo plačiomis rankovėmis^ ir tarė:

| —Nesibijok, dukrele, nieko! Gali susikivir
čyti. bet juk Ir aiųe yrą bajorai, ctėf to būriu jo 
neužpuls, bet tik riterišku papročiu iškvies į kau
tynes, o tenai Jau jfe žinos ką daryti, nors ir abu 

iiš karto jį užpultų. O dėl Jtirandaitės, apie kurią 
Į girdėjai nei vienoj girioj neauga medžiai dėl tos 
lovos, ■ : H ■;

Anoji jam geriau patinka, todėl ir aš juo 
nesirūpinu, — ašarodama atsakė Jagienka.

— Tai ko verki?
— Nes dėl jo bijau.

— Ot, bobų protas! — juokdamasis atsakė 
abatas.

Ir prisiglaudęs prie Jagienkos ausies pradė
jo kalbėti:

— Atsimink, mergaite, kad ir tave vedęs, ne 
kartą turės susikauti, nes jis bajoras. Bet ves tave 
ir tai netrukus, kaip Dievas danguje karaliauja!

— O kad mane vestų! — atsakė Jagienka.
Kartu ji pradėjo ašarodama juoktis ir žiū

rėti Į abatą, tarytum norėdama paklausti, iš kur 
visa tai žino.

Tuo metu grįžęs Į Kresną Zbyška užsuko pas 
kunigą ir užprašė mišias už Mackos sveikatą. Tai 
athkęs, patraukė tiesiai Į smuklę, kur tikėjosi 
rasti jaunąjį Vilką ir Preclavą.

Jis rado juos abu, bet smuklė buvo pilna žmo
nių: ir bajorų, ir plikbajorių, ir kumečių, ir pokš
tininkų, demonstruojančių įvairius vokiečių pokš
tus. Iš pradžių jis negalėjo nė vieno pažinti, nes 
jaučio odos smuklės langai mažai tepraleido švie
sos, ir tik tarnui įmetus naujų pušinių pagalių 
Į ugnį, pamatė kampe už alaus ąsočių plaukuotą 
Preclavo galvą ir rūstų bei išraudusį Vilko veidą.

Tada pradėjo palengva prie jų artėti prasi
stumdamas pro žmones ir. priėjęs, sudavė kumš
timi įjstalą. Net visa smuklė subildo  ja

(Bus daugiau»

1 — Naujienos. C.IŲcagn. 1.1 — Eriday. Mav 20, 1983



vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkžti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

lokiu adresu:
Naujieuos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

193S S. Manheim Rd,, Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

SUSIRINKIMŲ

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Sarvica 855-4506, Pape 06058

Lietuviu Žagarės klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 21 d., 2 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėję, 4500 S. Taiman. Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBi: AKIŲ LIGOS 

TO7 West 103rd Street 

Valandos pagal ausitarimą,

Lietuviu Pensininkų S-gos narių 
pobūvis - susirinkimas įvyks gegužės! 
25 d., trečiadienį, 1 vai. 30 min. p.p. Į 
Šaulių Namuose, 2417 W. 43rd Street 1 
Bus meninė programa, šilti užkan
džiai ir loterija. įėjimo auka — §4. 
Nariai yra prašomi atnešti kokį daik
tą dovanų paskirstymui Valdyba

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

RD
Funeral Home and Cremation Service

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS -• DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W. 71«t St TeL 737-5149 

Tilmra aki 8- Pritaiko ekinuw 

ir “contact leosea",

SOVIETŲ ŠNIPINĖJIMAS
AUSTRALIJOJE

(Atkelta iš antro puslapio) pas! Vienas draugijos narių, 
buvęs Melbourno universiteto

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES I* 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
taidaaciloe teWL: 448-5544

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 337.11

Tel. (8132 321-420E

3 E R.K.KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrates
ŽEMA KAINA

Priimam M a star
ir VISA korteles.

I 8ER8NAS. TeL 925-8043

MOVING 

Apdraustas parkrauatymaa 
ii Įvairiu aMuny.

rali j os buvo išvarytas taip pat politinių mokslų lektorius, ap- 
tuo laiku buvęs Sovietų amba- kaltino Australijos saugumo or- 
sados pirmasis sekretorius Skri- ganizaciją ASIO, kad ji kartu 
pov, Sovietai nesustabdė savo su ČIA sufabrikavo kaltinimus, 
pogrindinės veiklos, bet, atro- ‘ ’ 
do, ji buvo neveiksminga. Yra 
geriau savo tarpe turėti žinomą 
neveiksmingą šnipą ir jį tole
ruoti, negu išmetus gauti ką j anot vieno iš jų, 
nors nežinomą. Tuo sekant at
rodo, kad nors Ivanov ir nebu
vo apkaltintas kaip Skripov at
viru šnipinėjimu, bet jis darėsi 
efektyvus, susidarydamas nau
dingus kontaktus su australais, 
esančiais padėtyje būti naudin
gais ateityje.

Kaip ir galima buvo tikėtis, 
Sovietų ambasada paneigė Iva
novo apkaltinimą šnipinėjimu, 
bet Ivanovo pranašavimas, kad 

■| Maskva atsakys panašiu veiks
mu prieš Australijos diploma
tus, dar neišsipildė ir naujasis 
Sovietu ambasadorius Australi
jai atvyko pora dienų po Ivano
vo išvykimo.

Sovietų Sąj ungos - Austrą Ii j os 
Draugijos, kuri turi apie tūks
tantį narių, reakcija taip pat 
galėjo būti iš anksto atspėta. 
Jos sekretorius Bill Mountier 
pasakė, kad, jo nuomone, Iva
nov yra “a fine chap” ir nesu
darė įspūdžio, kad jis būtų šni-

kuriais pasirėmęs užsienio rei
kalų ministeris išvarė Ivanovą. 
Draugijos narių tarpe yra ir 
Darbo partijos politikų, kurie, 

susitiko Iva
novą visiškai normaliose sąly
gose” ir jam patiekti kaltinimai 
turi' - tikslą'sukompromituoti 
Darbo partiją.

Žinant rolę, kurią panašios 
“draugijos” suvaidino Pabaltijo 
kraštų okupavime ,nėra ko ste
bėtis ir abejoti dėl KGB intere
so kultivuoti jų narius, prisi
dengiant legalia, diplomatine 
skraiste.

P.S. Kapitalistinis pasaulis 
nepraleidžia progos išnaudoti 
susidariusios padėties: įtakingo 
Melbourno laikraščio ‘The Age’ 
1983 bal. 29 d. laidoj viso pus
lapio skelbimas klausia: “Ar 
Ivanov išsivežė vieną iš mūsų 
didžiausių paslapčių? Ar galima 
jį už tai kaltinti? Karloff yrš 
žinovų pripažinta gryniausia, 
geriausia ir švelniausia vodka, 
kurios negali pirkti nei už mei
lę, nei už rublius!”

(Iš Europos Lietuvio)

II PLSŽ LAUKO TENISO 
VARŽYBOS

II-jų Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių lauko teniso vienetų 
varžybos vyks šiose kiasėsi: Vy
rų A, Vyrų B, Vyrų senjorų 
(gim. 1938 m. ir vyresnių), Jau
nių (gim. 1964 m. ir jaunesnių), 
Moterų, Moterų senjonų (gim. 
1943 m. ir vyr.), Mergaičių (gim. 
1964 m. ir vyr.). Taipogi vyks 
vyrų, moterų ir mišraus dveje
to varžybos.’ ’ '

4

Žaidėų amžius vyrų A ir B 
bei moterų vienetuose ir visuose 
dvejetuose yra neapribotas.

Vyrų A klasės vienete gali da
lyvauti tik iškilesni žaidėjai, ap
robuoti PLSŽ-nių Lauko Teniso 
sekcijos. Dalyvavimas visose ki
tose klasėse neapribotas.

Dalyvavimas yra atviras vi- 
siem§ neabejotinos lietuvių kil
mės žaidėjams, išpildžius šiems 
šių žaidynių nuostatų reikalavi
mus ir attikusiems dalyvių re
gistraciją, pagal nustatytą tvar
ką. ŠALFASS-gos nariai priva
lo būti atlikę metinę 1983 m. re-

Varžybas numatoma pravesti 
per 6 dienas, pradedant pirma
dienį, birželio 27 d. Jos vyks Illi
nois universiteto, Circle Center 
aikštėse, S. Halsted St. and Roo. 
sevelt Rd., Chicago]e.

ANTANAS VILIMAS 
T«L 174-IM2 acte S7M994

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4EIMOS VALANDOS

Seštadieniau ir sekmalieniaia 
nuo 8:30 iki 9 JO vaL ryto. 
StotiM WOPA • 1494 AM _ 

tranUiuojamoa ii mū«v atteŲaa 
Marquette Parte.

Vedė|« — Aldona Dautw
Telef.: 778-1541

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 4OC29

^‘Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDtJONYTt

Programa* v*da|*

Oadien nuo pirmadienio Dd penk
tadienio 8:30 t*L vakaro.

Vteo* laidoa ii WCEV ftoti*A 
teAfi* 1480 AM.

St. Petersburg. Fl*-. 12:30 v*L p-p.
ii WTIS itotie*. 1110 AM bansa.

264« W. 71rt Streat

Ckicago, Illinota 6062 J
TeleL 778-5374

r 
%.rf
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ANNA BRUZGULIS 
(PAGAL TĖVUS ŽIAUNIS)

Gyveno \VUlow Springs, III.

Mirė 198į3 m. gegužės 18 d. 1 vai. ryto. Gimusi Lietu
voje, Vilniaus priemiestyje.

Amerikoje ugyyeuo daugelį metų.
Paiko nuliūdę: sūnus Bruno E. Bruce (Bruzgulis), 

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

Nuo 1951 metų buvo savininkė Ann’s Hilltop užeigoj, 
WUlpw Springs, Ill.

Priklausė SLA 131-ląi Mq|erų kuopai.
kūuąs pasąrypląs Hallowell ir James koplyčioje, 1025 

W. 55lli St., LaGrange, III., 3 blokai į vakarus nuo LaGrange 
Rd. (Runte Į5).

šeš adičių, g,cįjųžė.s 21 d., 10 vai. rylo bus lydima iš 
koplyčios į Si. (lietus parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama šv. KazTnicro Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Anna Bruz.gulicm s giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nul ūžę lieka: Sūnus, marti, cnūkai, proanūkai.

Liidoluviu direktorius Hallowell ir James. TeL 352-0500

Smulkesnės informacijos yra
pranešta visiems š. Amerikos 
sporto klubams ir užjūrio kraš
tams.

II PLSŽ Lauko teniso varžybų 
vadovą A. Bartkų šiuo adresu:

Mr. Antanas Bartkus, 2825 W. 
86th Place, Chicago, IL 60652. 1 
Tel. (312) 737-7117.

Visi klubams nepriklausą, pa
vieniai žaidėjai ir ŠALFASS-gai j 
nepriklausą sporto vienetai, su- ; 
interesuoti dalyvauti Il-se PLSŽ, 
prašomi nedelsiant kreiptis bet 
kuri ŠALFASS-gos sporto klu
bą ar, tiesioginiai į A. Bartkų.

Nesuspėjusieji atlikti ’'dalyvių 
registracijos iki gegužės }31, ’ d., 
dėl galimybės dalyvauti žaidy
nėse, kreipiasi į A. Bartkų.

I
Galutinis varžybų formatas, 

tvarkaraštis ir kitos paskutiniau- 
sios informacijos bus pranešta 

galutinės dalyvių registraci-

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PO 
os.

II-jų PLS^-nių Komitetas

Korekturos pataisa

Š. m. gegužės mėn. 18 d. Nau
jienose atspausdintame straips. 
:'Mirė inž. E. M. Laird’’ trečioje 
eilutėje nuo viršaus, vietoj žo
džio perstytotojas, turi būti per- 
statytojas; keturioliktoj eilutėj, 
vietoj žodžio perskaitytas, turi 
būti perstatytas, ir vienuoliktoj 
eilutėj nuo apačios, vietoj skai
čiaus ū3, turi būti — 63.

Autorių atsiprašome.

TRYS MODERNISKQS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

— Salvadoro nacionalinės 
gvardijos narys liudijo, kad ke
turios JAV vienuolės pirma bu- 

Galutinė dalyvių registracija J vo išprievartautos, o vėliau 
atliekama iki gegužės 31 d., pas nušautos.

AND LOAN ASSOCIATION

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Wednesday, May 18. 1983 Friday, May ?0, 1983
T

TeL — 523-3572

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, IL 60632

PHONE 254-4470

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki 5100,000.

MIDLAND
FEDERAL

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

8929 $0. HĄRLĘM AVĖ. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

SAVINGS

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORLAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



STASIO RAŠTIKIO 
UŽRAŠŲ IV TOMAS...

(Atkelta iš 4 psl.) 
turi artimo ryšio su kariuome
ne, jos vadu ar krašto apsau
go,* ministeriu. Ar ne? Lietu 
vai didelis skirtumas, kurioje 
vietoje prasideda ir kur baigias: 
valstybės sienos, kiek tenai yra 
gyventojų, koks susisiekimas, 
kiek vyrų galima mobilizuoti ar 
šaukti į kariuomenę, kaip lie
tuviškos tos apylinkės, kaip gal
voja lietuvišką kalbą praradę *r 
t. t.

Niekur neradau autoriaus pa
sisakymo apie buvusių prūsų 
žemių atgavimą, jų įjungimą į 
Lietuvą. Tai gerokai pakeistų 
karinius planus. Jei pietuose 
mūsų kaimyne būtų Lenkija ir 
atkristų Vokietija, juk tai ir vėl 
gerokai daug ką pakeičia. O kaip 
su buvusiomis Lenkijos okupuo
tomis sritimis? Kokiu būdu jas 
atgauti? Kiek lietuviško ele
mento tenai yra? Ką Lietuvos 
vyriausybė žinojo apie tų sričių 
gyventojų nuotaikas?
į. Manau, tokie ir panašūs rei
kalai įeina į kariuomenės vado
vų orbitą. Ee to, tai ne tik įdo
mu, bet ir svarbu lietuvių vi
suomenei.
. Jei apie tokius klausimus ne
norėjo rašyti Nepriklausomybės 
laikotarpio rėmuose, tai vertėjo 
įterpti kitur, kad ir baigiamose 
mintyse. Lietuvių tauta nėra su
stojusi akligatvyje, ji nėra įšal
dyta ledo kalne. Ji kiekvieną 
.'dieną kovoja. 1918 m. vasario 
16 d. paskelbta Nepriklausomy
bė tebuvo vienas laiptas ilgoje 
lietuvių tautos istorijoje. Sekan
tiems laiptams visi geri lietuviai 
ruošiasi.
• Laiptai plačiąja prasme: Iš bu
vusių. didžiųjų veikėjų lauktina 
drąsių patarimų. Juo mažesnės 
Lietuvės sieksime, tuo sunkiau 
bus ją atgauti.

(Pabaiga)

• ĮTEMPTA POLITINĖ 
PADĖTIS ČILĖJE

Čilės karinė valdžia, vado
vaujama generolo A. Pinochet, 
yra susirūpinusi neturtingų ma
sių nepasitenkinimu. Krašte ne-

t/ ’ J

di lbas s ais metais 
iki 20.8 proc., pradėjus vykdyti 
specialią nauju darbų progra
mą. Tačinj tie darbai labai 
menkai apmokami: apie 35 dot. 
mėn. Prieš darbo ir katalikų 
bažnyčios dis:dentus režimas 
laikosi kietos linijos politikos.

Nežiūrint to, krašte įsikūrė 
nauja politinė grupė, pasivadi
nusi 'laulinio vystymosi pro
jektu (Proden). Ta grupė nori 
laisvų linkimų šešių mėnesių 
laikotarpy. Tačiau, pagal 1980 
melų rugsėjo mėn. neaiškų 
konstitucinį plebiscitą, tokie 
rinkimai numatyti tik po de
šimt metų. Dabartinės valdžios 
teigimu, prie demokratinės san
tvarkos bus grįžtama palaips
niui. (E. L.)

NESIRYŽO SUŠAUDYTI
80 metų gimimo metinėms Vil

niuje leidžiamas “Komunistas” 
(Nr. 4, 1983) išspausdino straips 
nį apie Joną Kasperaitį, komu
nizmo statytoją, mūrininką ir 
žurnalistą.

Kudirkos Naumiestyje, kur jis 
1903 m. gegužės 2 d. gimė, dabar 
yra gatvė pavadinta J. Kasperai- 
čio vardu. Nuo vaikystės ten jis 
dirbo, ganė, bernavo, mūrijo. Pa
galiau 1923 m. įstojo į LKP, 
1927 m. pradėjo įsitraukti į re
voliucionierių eiles. Atliko ka
rinę prievolę 9-tame pėst. pul
ke. 1927 m. dirbo prie statybų 
Klaipėdoje, o 1929 m. buvo ko
munistų partijos pasiųstas .dirb
ti “instruktorium” Šiauliuose.
1930 m. J. Kasperaitis buvo su
imtas drauge su LKP CK nariais 
A. Sniečkumi ir P. Jankausku.
1931 m. karo lauko teismo buvo

sumažėjo nuteis‘i!> mirties bausme, {v;
rios organizacijos kreipėsi j Lie
tuvos vyriausybę, prašydamos 
leisti jų advokatui dalyvauti jo 
byloje. “Nors fašistinė Lietuvos 
vyriausybė šį prašymą atmetė, 
tačiau įvykdyti Kasperaičiui rr.ir 
ties bausmę nesiryžo”, — sako
ma straipsnyje. I

1933 m. spalio 19 d. pasikeitus 
politiniais kaliniais, J. Kasperai
tis išvyko į Sov. Sąjungą. Ten 
1934-5 m. jis mokėsi Vakarų tau
tinių mažumų komunistiniame 
univers tote. Nuo 1935 m. rug
pjūčio mėn. dirbo Minske laik- 
rašlio ‘ Raudonasis Artojas” re
dakcijoje. Ta:p pat bendradar-' 
biavo LKP žurnale “Priekalas”. 
Pasižymėjo gabumais.

Jo gimimo metinėms skirtas 
straipsnis baigiamas patetišku 
sakiniu: ;

“Diibdamas Minske, J. Kas-* 
peraitis ilgėjosi Lietuvos, svajo.J 
jo grįšiąs į ją jau tarybinę, ta-Į 
čiau grįžti jam nebuvo lemta —! 
neteisingai apkaltintas jis žuvo 
1938 m. lapkričio 12 d. Minske”, j 

Reikia suprasti, kad ką “fa- | 
šistinė 
ryžo padaryti, komunistinė 
vietų valdžia — pasiryžo: 
šaudė.

Tą patvirtina ir Vilniuje

vilko Lileikio apsakymų knyga 
uLiuciia” 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.
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Idilija — Natalie Wood

Kamai. Žwn4 — Pardavimai 
MAL ASTATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Namai, Žatni — Par4avtw«i 1 
RIAL BSTATI FOB BALS

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. 847-7747

Lietuvos valdžia nesi- - ■ ■■■ —■
so-Į ★
SU—! • vj — Antanas Kazaitis, iš Mar- 

| quette Parko, Chicagoje, šian- 
ls" i dien, gegužės 20 d., sulaukė

leista stora knyga “Lietuvos ko-Į 99 metų amžiaus ir ta proga al- 
munistų parties istorijos apybrai sjuntė $50 Naujienų paramai, 
ža”, kurios II tomo 407 psl. pa- Dėkojame ir linkime Antanui 
sakyta, kad' tuo laiku Sov. Są-(Sulaukli jjin(mečio.
jugoje buvo likviduota daug Lie I
tuvos komunistu veikėju bei ak-Į Gerojo Ganytojo globos na- 
tyvistų. Tarp jų LKPCentro' mai gegužės 22 d., sekmadienį, 
komiteto nariai B. Matusevičius, ru0^ia gegužinę Cedar Lake, 
A. Niedvaras, L Ošeravičius, P. Ind anoje. Visi kviečiaim. Ne- 
Jankauskas ir J. Kasperaitis. Bu_ | turintys kuo nuvažiuoti, galės 
vo suimtas ir Z. Angarietis, bet vykti samdytu autobusu. Į jį re- 
jis buvo sušaudytas tik 1940 m. 
gegužės 22 d. (E. L.)

-------------------- i DARIAUS-GIRĖNO LEGIO-

St. Petersburg, Fla. N° P05T0 įnešimas

gegužine Cedar Lake, O O £ J

gistruotis telefonu 436-6376.

BALFo St. Petershurgo sky
rius kviečia visuatinį metinį na
rių susirinkimą gegužės mėn

Dariaus-Girėno posto vadovy
bė kviečia visas lietuviškas or
ganizacijas atsilankyti į posto pa

rių susirinkimą gegužės mėn. j taipas 4416 South Western Avė., 
24 dieną 2 vai. popiet L. klube. Į š. m. gegužės mėn; 26 d. 8 vai.

Prašomi visi klio gausiausiai Į vakare, kur bus svarstomas kap. 
dalyvauti. Bus valdybos ir revi-Į 
zijos komisijos pranešimai, 
naujos valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai.

Valdyba

Stepono Dariaus ir Itn. Stasio 
Girėno penkiasdešimties metų 
nuo jų tragiško žuvimo paminė
jimo planas.

Darius'Girėnas American 
Legion Post Nr. 271

Didžiausios šiame šimt-

metyje l'etaus audros nusiaubė 
Sovietų Sąjungos tolimuosius 
rvtus.

— Senatorius Paul I.axali, 
120 atstovų pritariamas, per
tvarko įstatymą, reguliuojantį 

I rinkiminės kampanijos pinigus.

— Britų Vidaus reikalų mi
nisterija tirs dvigubų langų pa
vojaus klausimą gaisro atveju. 
Esą, jau buvo daug atsitikimų, 
kai žmonės sudegė, negalėdami 
atidaryti langų ar išmušti! 
stiklų?

— Prancūzijos prezidentas F. 
Mitterrandas lankėsi Kinijoje. 
Prancūzai nori gauti Kinijoje i

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

-Chicagos lietikvių istoriją ....
(1869 — 1959 metai).

664 psL, vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas — SI.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

* ’ ' -------------- "““S

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S j

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

' KAINA — $17. (Persiuntimui~pridėti $1) 
.......... w • Siųsti Čekį: FV 'Z

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

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

2 butu medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė* pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas imokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leJcfiatį. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, r*tt, 

garantuotai ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
TaL 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui autom«Wll» 

Liability apdraudimas pensini*- ■.
kams. Kreiptis: į I

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

■■■■

FOR SALE (87 miles 
from Chicago)

old5 acres, with 2 houses, 8 years 
telefonų įrengimo kontraktą. ist house 6 rooms, 2nd house 4 rms., 
Palyginus su gyventojų skai- ^age & 3 sheds$ ^med^ejos- 
čiumi. telefonų tinklas Kinijoje X hold mortgage a? 10%.

labai mažas.

60’s, down payment

KAIP SUDAROMI 
l’ESMENTAl

Write:
Mrs. Emilie Kijewski, Rt. 1, 
Box 372-C, Knox, Ind. 46534 

Phone: (219) 772-2393

Dengiame ir taisome visų rią 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue

t Chicago, IL 60629 J 
A'lA-OAq*; nr ■75’7-1 71'

Tuo reikalu jums gall dau^ 
žadėti teisininko Prano šULf 
oaruoštą, — teisėjo AlphonS' 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
Ateistą knyga su legaiiškomi 
ormomii

Knyga su formomis gauna 
Naujienų adnnnistraciioV

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAT

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Fnygą 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 {domius gydy
tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo atainunimua.

Dr. A. Gusecu — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metę {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
•usirūpinimą______ ___

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais

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

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik -
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Ček{ arb 

money order), prie nurodytos kainos pri- 
4edan< 11 pemuntimo Hhddoma.

>8.00

13.00

82.00

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

Laikrodžiai fr brangenybda
Pardavimai h Taisymai 
2444 West m Straat 
Tai. Republic 7-1941

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ( 

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

■ •<

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

LOOKING FOR EXPE
RIENCED TAILOR 

to work on alterations for 
women’s & men’s clothing.

Morton Grove shop.
965-1140

M. ŠIMKUS
C

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450' 

Taip pat daromi vertimai, įminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr* 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

VYRESNIO AMŽIAUS MO
TERIŠKĖ, REIKALINGA 

KARTU GYVENTI.
Pageidaujama vyresnio amžiaus mo
teris. Artimoje šiaurės Chicagos sri
tyje. Turi mokėti vairuoti mašiną ir 
prižiūrėti šunį. Vasaros savaitgalius 
privalės praleisti vasarvietėje. Turi 
kalbėti angliškai. Reikalingi liudiji
mai. Turės savo atskirus kambarius.

Skambinti vakare, angliškai:
Tel. 337-0545

mAMKC-12'TABlETS

THAT'S NOTHMG TO 
~ZT«T

%

© Dortty of
Sandoz. !•£.. Lincoln. Nebraska 6M5C1

— Golano aukštumu Izraelis 
lirijai neatiduos.

SUU f»re Casualty Co~»

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, HL 60629

ADVOKATU DRAUGU A
V. BYLAITTS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzle Ava. 
Chicago, 111. 6062$
TeL: 778-8000

PATS SRAIHR IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

— Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, May 20. 1913


