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“JAV organizuoja invaziją Į Nikaraguą, 
sako užsienio reikalų minister is

KUN. MIGUEL D’ESCOTO BROKM*^ (TVIRTINA, KAD 
REAGANAS FINANSUOJĄ ĮSIVERŽJMĄ IŠ HONDURAS

NEW YORK, N.Y.— Nikara- 
guos užsienio reikalų ministe- 
ris kun. Miguel d’Escoto Brok- 
man pareiškė, kad JAV organi
zuoja įsiveržimą iš Honduras 
valstybės i Nikaraguą.

JAV atstovas Charles 
Lichtenstein pareiškė, kad 
karaguos užsienio reikalų 
nisteris yra labai nutolęs
realybės. Lichtenstein teigė, kad 
JAV nesiunčia jokių karo jėgų 
į Nikaraguą, o tik vietos gyven
tojai, nepatenkinti dabartine vy
riausybe, sukilo prieš dabartinę 
sandinistu valdžia.

— Be prez. Reagano inicia
tyvos jokia kita valstybė ne
siųstų ginkluotų žmonių į Nika
raguą, — pareiškė Nikaraguos 
užs. reikalų ministeris.

Nesikišti į kitų valstybių 
vidaus reikalus

- -- • • Įfc ’ .

-• Saugumo‘‘taryba _vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuri konsta
tuoja kelis pagrindinius princi
pus visoms Vidurio Amerikos 
valstybėms, įskaitant ir NiZa- 
raguą. Ji neturinti teisės siųsti 
karių į kitą valstybę; .

1. Saugumo . tarybą: konsta
tuoja, .kad:, visos valstybės turi 
teisę savarankiškai tvarkyt savo 
reikalus ir nė viena" neturi tei- 
sėš; kištis į kitos valstybės vi
daus reikalus.

2. Visos Centro Amerikos 
valstybės privalo pripažinti šį 
principą.

3. Saugumo taryba kreipsis į 
visas valstybes, kad pritaikytų 
šiuos <prii}cipu$5 Ęus(kreipiama
si dar į Meksiką, Kolumbiją, 
Panamą ir Venezuelą.

4. Saugumo taryba būtų dė
kinga, kad visos valstybės pra
neštų, ar kas nusikalsta čia pa
skelbtiems principams.

— Alabamos ir Mississippi 
valstijose iškrito labai daug lie
taus. Paupių miesteliuose van
duo pakilo po 3 pėdas.

— Geriems mokytojams Te
xas valstija kiekvienais metais 
primoka $4,000.

PRANCŪZAI ATSIUNTĖ 
ATSIUNTĖ SVETIMTAUČIŲ

LEGIONO DALINĮ
BEIRUTAS, Libanas.— Pran- i 

cūzijos vyriausybė atsiuntė naų-, 
ją prancūzų Užsienio legiono' 
dalinį. Beirute buvo iškelti jau- Į 
ni, sveiki vyrai, apsikabinėję j 
naujais ginklais. j

Beiruto gyventojai labai ati- • 
džiai sekė legionierių išlipimą ' 
iš lėktuvo ir mąršavimą į pa- J 
skyrimo vietą. Prancūzų ka-; 
riai, užėmę kelias pozicijas Bei- j
ruto rytuose, perduos savo vie- ■ 
tas naujai atvykusioms ir iš
skris namo.

Libano vyriausybė pasitiki 
amerikiečiais, prancūzais ir ita- 
lais. Libaniečiai žino, jog kada! 
krašte bus atstatyta tvarka, šie’ 
kariai: važiuos namo, dėl jų at-Ų 
šaukimo’jiekij^ jokių problemų..

Izraelis buvo pradėjęs traukti karius iš Libano prieš susitarimo pasirašy
mą, o dabar planuoja pasiųsti daugiau karių į Bekos slėnį.

LIBANAS BANDO 
TARTIS SU SIRIJA

BEIRUTAS. — Libano prezi
dentas. labai gerai žino Sirijos 
vyriaų§įdkė^pareiškimųis, apie

DĖL KARO BAZIŲ
JAV NUTRAUKĖ PASITARIMUS

žino^ teuty Iztaėifo kariąiy?rte&H| 
trauką, iš/Liteųki,^4{b‘l sirijiečiai 
neatsitikssavo;,ginkhio(ų- pa- - 
jėgųį j/; <7; /• •/

šiandien pątįėl’A ibūti 
truputį'Litpfcją: -^ūdi Arabijos . 
karalius gili neskirti Sirijai jo
kio -pinigo,, kol sirijiečiai neat-- 
šauks, savo karių iš Libano. Si
rijai- :pašidarys sunki ekonomi
nė padėtis, kurios pasėkoje vy
riausybė gal pakeis dabartinį 
savo nutarimą, nors šiuo metu 
ji griežtai pasisako prieš Libano 
ir Izraelio sutartį. Į

Sirija nori išvežti palestinie-’ bet vėliau paaiškėjo, kad Egip- 
čius į Libaną ir nenori leisti tas norėjo kontroliuoti visas ba- 
jiems grįžti į Siriją. Į zes. Sekretorius jau buvo gavęs

į ---------------------------------------------------I numatomoms išlaidoms šių me-
— Chicagos vadovybė planuo- tų krašto apsaugos paskyrimą 

ja uždaryti 12 mokyklų.-Nėra 98 mil. dolerių, bet dabar pra- 
pinigų mokytojams.

EGIPTAS NORĖJO VALDYTI JAV STATOMĄ BAZĘ, 
KADA LAKŪNAI TURĖJO GINTI NAFTOS VERSMES

WASHINGTON, D.C. — Sek- taruoj u metu Egiptas pradėjo 
retorius Caspar Weinberger naujus pasitarimus su Sovietų 

' pranešė Senato komitetui apie 
nesutarimus su Egipto vyriau
sybe. Amerikiečiai planavo pa
sistatyti laivyno ir aviacijos ka
rines bazes Egipte, kad galėtų 
ginti naftos versmes Vidurio 
Rytuose ir naftai pervežti kelius.

Pradžioje atrodė, kad Egiptas 
buvo susidomėjęs pasitarimais,

nešė, kad ši 
naudota.

suma liks nesu-

INDIJA PIRKS GINKLUS 
AMERIKOJE

— Trys Libano atstovai išvy- ‘ 
ko į Siriją tartis Sirijos karių 
atšaukimu.

karinė vadovybė
kitiems kontro-

į bažnyčią, o po pa-

VARŠUVOJE UŽMUŠĖ POETĖS 
SADOVSKOS 19 METŲ SŪNŲ

JARUZEUS^^ PRIŽADĖJO IŠTIRTI VISĄ BYLĄ 
IR PATIU^KIT TEISMAN NUSIKALTĖLIUS

VARŠUVA, Lenkijė. — Ket-. išvežtas
virtadienį Varšuvoj Įvyko pati maldų buvo vežamas į kapines 

spontaniška lenkų Visiems buvo aišku, kad jis mi 
demonstracija nuo karo stovio rė nuo policijos smūgių. Jaru 
įvedimo. Pasipiktinimas lenkų zelskis įsakė ištirti visą reikalj 
militarine policija buvo tiks di- ir paskelbti dav’nius. Jis įsaki 
delis, kad nei kariai, nei policija | vidaus reikalų ministeriui nu 
nesirodė Varšuvos gatvėse. / statyti suimtų jaunų vyrų tar 

| Ketvirtadienį lenkai laidojo dymo eigą.
19 melų jaunuolį Gregorijų? Lešek Valensa, sakydama: 
Pšemyką. Velionio karstą minia atsisveikinimo kalbą, tarp kitk< 
nešė į gretimą kapinyną. Lai-, pabrėžė: 
dotuvių metu vyrai, moterys ir 
vaikai veržėsi į gatves ir judėjo 
kapinių link, žmonės kumštimi

1 grasino Jaruzelskio vyriausybei, 
militarine policija buvo toks di- 
tams. Paprastai, policija pasiro
dydavo gatvėse ir bandydavo 
nurodinėti, kuriomis gatvėmis 
eiti, bet šį kartą niekas nesi
rodė.

Nelaimė prasidėjo praeitą 
penktadienį. Policija įsive'ržė'į 
poetės-Bąrbpros/.Sadoyskos bu
tą ir surado jame du suaugu
sius jaunuolius. Vienas buvo 

! poetės sūnus, o antrasis — jojo 
draugas.

Tose gatvėse ir greta esanč.?.- 
;inę vienuųlyhę. policija skirstė

didžiaus:a

Kiekviena mirtis y r; 
skaudi, bet šioji yra nepapras 
tai žiauri. Ji nebus užmiršta”

Velicnį j kapus lydėjo tūks 
tanėiai žmonių. Apie treėdal 
sudarė mokyklinio amžiaus jau 
nimas. Jie pasisakė prieš dabar 
tinę vyriausybę ir kariuomenė 
vadus, paskelbusius karą len 
kams.

VIENUOLIAI PRADEDA 
GRĮŽTI Į TIBETĄ

LHANA, Tibetas. — Dabart 
nė Kinijos vyr’ausybė pripaži 
no, kad kornuislai padarė didel 
klaidą. Komunistai norėjo, ka 
grįžtų Tibeto biznis, bet jie ii 
varė visus Tibeto biznierius.

— Prez. Reaganas rengiasi 
pasakyti į Miami suvažiavu
siems kubiečiams politinę kalbą.

KALENDORĖLIS
I 

Gegužės 21: Valentinas, Vaid- 
ginas, Vaidievutis, Gražidė, Li- 
tuvaris, Puikė.

Gegužės 22: Rita, Aldona, Į 
Rimtenis, Gužinė, Eigis, Vid
urinė.

Amerikos 
negali leisti 
liuoti bazių, kada karo laivai ir 
lėktuvai turės ginti Persijos įlan
kos naftai gabenti kelius.

Kalba ėjo apie Ras 
B?nar uosto bazę

Sekretorius pranešė, kad 
ba ėjo apie Egipto Ras Banar 
uostą, iš kurio galėtų išplaukti 
karo laivai ir kur turėtų būti 

! įrengtas aerodromas. Jau su 
I buv. prez. Sadatu pradėti pasi- 
j tarimai, bet dabar teko juos vi

sa- nutraukti.

kal-

Sąjunga, tai JAV privalo ir į tai 
atkreipti dėmesį.

Ieško bazių kitose vietose

Sekretorius pranešė Senato 
komitetui, kad šis nesklandu
mas su Egiptu neturi jokios di
desnės svarbos. JAV jau pra
dėjo ieškoti kitur vietos s avo 

j karinėms bazėms.
dėmesys
Omana
Galimas 
susitarti 
sijos įlankos centre. Bazės rei
kalingos ir Indijos vandenyne. 
Ten taip pat teks tartis su So- 
malija, Kenija ir Omanu.

Dabartiniai Egipto kariuome
nės vadai kreipia dėmesį į bu
vusio prezidento Sadato vestą 
politiką. Jis keliais atvejais tvir
tino, kad nereikia niekam duoti 
Egipto teritorijos kontrolės. Jis 
bijojo, kad neatsitiktų taip, kaip 
atsitiko su rusais. Rusai gavo 
bazes, o vėliau pradėjo organi
zuoti jaunesnių karininkų per
versmą. Tai buvo labai daug, ir 
nutarta rusų atsikratyti.

Kreipiamas 
į Graikiją, Turkiją, 

ir net Saudi Arabiją, 
daiktas, kad pavyks 

dėl baz:ų pačiame Per-

WASHINGTON, D.C. in- 'lemonstradją. Policinin- 
... . ..... ,. , kai buvo įsiveržę i vienuolyną:duos vvnausvbe iki šio. meto • -s . ...z/ ',J, ■ ir issivede--kelis jaunus vvruspirko reikalingus ginklus So- . . . . i’. ■...............\
vietų Sąjungoje, bet dabar pra
deda keisti savo nuomonę,.

Induos atstovai prieš kėlias 
savaites atvyko į Ameriką ir ty
lomis pradėjo pasitarimus mo
derniems ginklams pirkti. Pra
džioje jie mažai tekalbėjo, bet j 
dabar, kai pasitarimai jau baig- abu’jaunfivS’buv 
ti, tai Indijos atstovai paskelbė, 
kad Indija pirks įvairių ginklų 
bilijono dolerių sumai. Pirmon 
eilėn eina patys naujausi kulko- 
svadžiai, kurios lengvai ir taik- • 
liai gali valdyti vienas žmogus. 
Narlaivius Indija perka Vokie
tijoj, lėktuvus Prancūzijoj.

Rita Lavelle pasakė Sena
to komitetui, kad prezidentas 
neuždraudė atiduot prašomų do
kumentų, tuo tarpu senatoriai 
sužinojo, kad prezidentas buvo 
uždraudęs Onai Burford lues 
dokumentus duoti. Dabar La
velle turės aišk ntis teisme už 
melavimą.

• • • < *ir moteris: Įsiveržė ir į Sadov- ’ dabar : 
• skos butą. Radusi du jaunuo- Jie bus 
liūs, pradėjo juos klausinėti.' 
Negavę laukiamo atsakymo, 
tuojau juoš pradėjo mušti gu- ■ 
ininėmis lazdomis. Ja im uoliai 
bandė gintis. Abu buvo sumušti' 
ir išvežti į policijos stotį. Ten j 

>o tardomi ir i 
dar kartą gerokai sumušti. Mu
šimas buvo toks stiprus, kad ■ 
vienas jų nepajėgė pakelti ašt
raus skausmo.

Sekančią dieną jaunas Grego- ’ 
rius iš polisijos stoties buvo nu
vežtas į ligoninę. Gydytojai ap-j 

•žiūrėjo ir nutarė operuoti. Po 
' penkių valandų, praeitą šešta
dienį, poetės sūnus mirė.

Tik kelv:rtadienio rytą buvo

Vyriausybė paskelbė, kad 
Tibetą gali grįžti visi Nepalyje 
Indijoje, Pakistane ir Turkija 

gyvenantieji vienuoliu 
i respektuojami, jiem 

bus grąžinti Lhanos ir jos apj 
linkių vienuolynai.

Paskelbus
no valdžios pranešimą, vienut 
liai pradėjo grįžti į Tibetą. Ji 
nustebo išgriautais ir aplaužą 
ta s vienuolynais.

šitą oficialų Pek:

— Dalai Lana išbėgo iš T 
belo prieš 21 metus, bet jis da 
nesirengia grįžti. Nori pažiūrėt 
ką jam praneš sugrįžusieji.

— Drefing vienuolyne 19č 
meta s buvo 10,000 v enuolii 
Paskutinis is metais vienuolynj 
buvo visai tuščias, o šią žiein 
ten praleis du grįžę vienuolis

Gegužės 23: Jonas Ros., Taut- 
vydė, Kymantas, Linas,’'.Obelė, 
Vilburtas.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:09.
Oras vėjuotas, i ii tisai a.

Caspar Weinberger >
Krašto apsaugos sekreto
rius nutraukė pasitarimus 
su Egiptu dėl Amerikos lai

vyno ir aviacijos bazės 
Ras Banar srityje.

Amerikiečiai toje bazėje turė
jo turėti didoką naftos rezer
vuarą. Jie būtų galėję aprūpin
ti .laivus ir 
naftos kelių 
eitų Egipto 
būlu didelė 
tvirtovė. Ja 
karo laivai,
Egiptui ginti.

Sekr. Weinberger pranešė, kad 
pasitarimai baigti geruoju. Pas-I

— Tibeto pasienio sar? ams 
įsakyta leisti vienuoliams grįžti 
į Tibetą be jokio apklausinė
jimo.

narlaivis, kuris pajėgų!

lėktuvus. Praėjus 
pavojui, bazė per- 
nuosavybėn. Tai 
Egipto apsaugos 

galėtų pasinaudoti 
kariai ir aviacija

— Andropovas nutarė padėti 
Sacharovą ir jo žmoną į širdi
ninkų ligoninę. Ji prieš kelias 
dienas turėjusi lengvą širdies 
priepuolį.

JAV LAIVYNUI REIKIA
NAUJŲ NARLAIVIŲ

WASHINGTON, D C. — JAV

laivyno viršininkas, adm. James. 
D. Watkins pareiškė, kad laivy
nui reikal’ngi nauji narlaiviai. .

Laivynas nustatė, kad Sovie- 
tų narlaiviai plaukioja po Ark-( 
tikos ledu. Jie gali bet kur iš- 

į lįsti iš po ledo ir paleisti atomi- ( 
nes raketas. Laivvnui reikalin- < * t
gas
veikti po ledu ir išvaikyti visus 
Sovietų narlaivius, veikiančius 
Arktikoj

Karo metu mes negalime lai- ‘ 
kyti narlaivių Arktikoj. Jie rei- 
relingi kitose pozicijose. Mes 
pirmiausia turėsime rusus iš 
Arktikos išvaryti, o vėliau eiti 
į kitas fronto vietas, — pareiškė' 
adm irolas Watkins.

Penktadren; aukso uncija
moliai iš Nepal o grįžta į Lhasa, 
njos vyriausybė užtikrino, kad 
ie nebus persekiojami.
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Klausimus ir medžiagą įlysti; 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

mokėti už viršvalandžius padi
dintą uždarbį?

ATS. Abudu, Illinois ir Fede
ral įstatymai reikalauja mokėti 

karto už darbo valandas, ku
rios perviršija 40 savaitės va- 
fartdų normą.

Oficialiai tyrinėjamos apgavystės 
Medicaid įstaigose

Illinojaus viešosios pagalbos 
dep:utamen:as (Dept, of Public 
Aid) numato patikrinti Medi- 
caido rekordus; valstijos ir fe
deralinės tarnautojai kartu in- 
vestiguoja raportus. Patirta, kad 
kai kurie Chicagos apylinkių 
daktarai ir farmacistai duoda 
vad. addictus (nuodus) heroi
no pakaitalus ir nusikalstamai 
išieško iš Medicaido apmokėji
mo. Sandra Lynn, viešosios pa
galbos dep-to atstovė pasakė, kad 
valstijos administratoriai perda
vė įtartinus rekordus vad. Illi- 

-nois Dept, of Law Enforsment 
ir JAV Generalinio prokuroro 

-įstaigai Chicagoje. Tačiau ta pa
ti atstovė Sandra Lynn pasakė, 
kad jie kooperuoja su minimo- 
■mis įstaigomis, kad išaiškintų 
nusikaltėlius.

Būdinga, kad lietuvis Laimu- 
Lis Margalėnas, iš vadinamo the 
Law Enforcment kriminalinio 

■=investigacijos skyriaus Spring- 
fielde, praeitą ketvirtadienį pa-

sakė, kad jo įstaiga tyrinėjo tos 
rūšies veiklą jau nuo seniau. Mi
nėtas Nargalėnas pasakė, kad 
šiuo metu jis negalįs pranešti 
bet kurių investigacijos detalių.

Praeitą savaitę televizijoje, 
stotyje 2, buvo pranešta kalti
nimai, kad kaikurie daktarai vi
dutiniškai prirašydavo vaistus, 
vad. Gluetetrimide, stiprias mie- f 
go piliules, paprastas parduo-į 
parduodant vardu Doriden. Be 
to, kartais prirašydavo nuo ko
sulio Sirupą, kaip Tussionex, ku
ris savo sudėtyje turi kodeino 
narkotikui Jeigu šie abu vaistai 
naudojami kartu, tai veikia pana
šiai kaip heroinas.

WBBM.TV. pranešėja pasakė, 
kad Į tokį biznį yra įsivėlę dak
tarai ir farmacistai, kurie atida
rę savo ofisus ir krautuves, ma
žų pajamų apylinkėse, pardavi
nėjo heroino pakaitalus. Dak-

1 tarai patiekdavo Medicaid fik
tyvias sąskaitas už neva ligonio 
apžiūrėjimą. Pr. Petitas

KL, Mano bičiulis turi 17-kos 
metų amžiaus dukrą, kuri yra 

' nepilnai išsivysčiusi (retarded). 
Pasakykite, ar jos tėvai kaip glo
bėju. gali gauti iš SSI už duk
ters išlaikymą nedarbingumo 
pašalpą?

ATS. Nepakankamai fiziniai 
ar protiniai išsivystę jaunuoliai, 
ne vyresni kaip 18 metų, gali 
gauti iš SSI paramą, kaip ne
darbingi, tik žinoma, jeigu jų 
sveikatos stovis atitiksią — 59, 
arba žemiau, SSI nuostatams. 
Tai reiškia, kad tokie jaunuoliai 
be globos patys negali gyventi.

Vyresnio amžiaus asmenims - namų 
savininkams mokestines lengvatos

Cook county apskrity gyve- iki $300 metams, tarė asesorius 
nantieji namų savininkai 65 me- 
-tų ar vyresni gali gauti $150 mo
kesčių lengvatą, kitiems me
lams, kai jie paprašo vad. Senior 
“Citizens Homestead Property 
j^Tax Exemption — lengvatą^ TŪP- 
“kį pranešimą praeitą antradienį 
^padarė asesorius Thomas Hynes, 
-kuris pažymėjo, kad jo ofisas iš- 
-siuntinėjo daugiau negu 180,000 
"“Renewal Cards” kvalifikuo- 
7tiems seniorams — namų savi- 
.Ininkams. Tas korteles reikia už- 
.jpildyti ir pasirašyti tiems, ku
prių pavardės yra išspausdintos 
jToje kortelėje ir grąžinti į aseso
riaus ofisą kaip galima greičiau, 

'kad ta lengvata gauti. Seniorai, 
- kuriems sukako 65 m. š. m. sau- 
-šio mėn. 1 d., gali kreiptis laišku 
-Į asesorių: Senior Citizens Home- 
Istead Dept.. 116 N. Clark St., 
^Chicago 60602, arba šaukiam 
Ztel. 443-0151. Jiems bus išsiųsta 
^instrukcijų lapas.

j. Atnaujinant ar prašant leng
vatos (exemption), seniorai — 
namų savininkai, taip pat kvali
fikuoti automatiškai, gali gauti 
vad. the Homeowners Property 
Tax Exemption, kuri suteikia
ma visiems namu savininkams, 
nežiūrint i amžių. Dvigubs 
lengvatos (exemptions) kartu 
gali sutaupyti namų savininkams

8. Hynes.
‘ ■I ,

JŪS KLAUSIATE.
MES ATSAKOME

KL. Kada darbdavys turi duo
ti informacijų knygelę savo dar
bininkams apie valstijos darbi
ninkų kompensaciją?

ATS. Vadinama Industrial 
Commission įsako darbdaviams 
duoti geltoną knygelę (gauna
ma Industrijos komisijos įstai
goje}. K’ekvienam darbininkui, 
kuris reportuotas sužeistas ar 
susirgęs įmonėje, ir kada dirban
tysis asmuo neteko daugiau negu 
vieną darbo dieną arba, reikalin
gas daugiau negu minimalaus 
med. dėmesio, arba turi būti pa
siųstas dirbti dėl nedarbingumo, 
Plačiau tuo reikalu skambinki
te 312—372—Help. 

* * *
KL. Pasakykite koks mažiau

sias valandinis uždarbis 1983 m.?
Pr. K.

KL. Mano vyras turi nepagy
domą inkstų ligą. Įdomu, ar jis 
galėtų gauti Hedicare paramą?

ATS. Po daktarų nuospren
džio, kad jūsų vyras yra tikras 
ligonis ir nepajėgiąs dirbti, jis 
galės gauti Medicare paramą tik 
dviems mėnesiams, praėjus nuo 
tos dienos, kai prasidės kasdie-‘ 
ninė jam reikalinga medicinos 
pedsonaio priežiūra* * *

KL. Aš manau, kad man būtų 
rdaug patogiau, jei mano Social 

Security mėnesiniai čekiai būtų 
tiesiai siunčiami į bahką,.kur kš 
turiu savo taupymų 
ar bankas man prives prinešti 
tuoj po mano čekio gavimo, ar 
reikės lauktų kol bankas man 
prisius i^kpb.š'dcfe inėnėSiHę apy
skaitą? j - j J; .

ATS. — Jei jūs pageidaujate, 
kad jūsų S. S. Šėkiai -eitų, tiesiai, 
i jūsų bet kuriame banke turi
mą š-tą, tai pirmiausia nuvyki
te į tą banką ir ten užpildysite 
specialią šiani- reikalui anketą, 
Po nemažiau mėnesio, o kartais 
ir ilgiau, jūsų čekiai pradės atei
ti i jūsų s-tą, o bankas ne vėliau 
trijų dienų jums apie tai praneš 
raštu.

Profesorius Adomas Varnas

C &: *-i

PAMINKLAS A. a; prof. 
yV^WDOMUI varnui
f A • M

’’"į,'.
Hlfttfimklas prof. A. Varnui, 

p|steMas pagal skulptoriaus 
Rąąidjaus Mozoliausko projek- 
lą,\bus pašventintas — atideng
iąs gegužės 29 d. tuojau po 
bendrųjų tos dienos iškilmių 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Kaip skelbiama, bendrosios iš- 
kiinieš prasidės ii vai.

: Paminklą pašvehtins kan. V. 
Zakarauskas, liūs' trumpa pro-

grama. Bailys Pakštas su paly 
da rageliu atliks “Ptaudą 
"Maldą”.

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

Paminklas 'yra Kapinių 3-oje 
sekcijoje, 18-ame bloke. Visuo
menė kviečia gausiai dalyvauti.

Paminklo komitetas i

GIMTOJI KALBA

IŠ kopų šnabždesio debesim ir prošvaistėm, 
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų, 
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta
Su perregima gintaro šviesa,
Ji — motinos baudžiauninkės lopšinėse, 
Ji — Pirčiupio smėlynų raudose...

Ja kalba pievų tyluma ir gatvių gaudesys.
Balkonai priemiesčių naujų spalvoti, 
Gelsvų kasyčių juokas ir pušų rimtis, 
Ir tie veidai, rūstim ir meile išvagoti.

Janina Degutytė

— ^Nebijok. Esu 'ieškomas 
dvylikos kraštų policijos.* * *

ŽURNALISTO “MALDELĖ

— Dvidešimt penkius dolerius
! jponas teisėjas man priteisei už 

. j tai, kad kaimyną išvadinau kiau- 
lr j le. Tai kodėl pernai už tokį pat

Į pavadinimą rnane buvo nubau- 
j dę tik 15 dolerių.

— Matyti, kad šiemet kiaulie
na pabrango.

« * *
EGZAMINAI

Bombėjuje išeinančio Catholic 
Herald of India leidėjas reko
mendavo savo bendradarbiams 
tokią ’‘maldelę”:

Šv. Pranciškau Salezieti, mū
sų neramios profesijos mylimas 
globėjau, suteik mums savo glo
bą. Duok mums, tavo tarnams, 
daugiau kritiškos nuovokos, kaip 
mūsų skaitytojams. Padaryk 
taip, kad mūsų abonentai nepa
stebėtų mūsų klaidų, pakanka
mai apšviesk jų protą, kad jie 
pripažintų mūsų nuopelnus ir 
įkvėpk jiems pagarbos punktua
lumui, kad jie mokėtų_.abonento 
mokestį laiku.

I

• Ant akies iškilęs miežis leng 
vai išgydomas ramunėlių kom
presais.

• Nedidelės žaizdos tuoj pat 
nustoja kraujavusios, pridėjus 
prie jų švarią karštame vande
nyje suvilgytą skarelę.

• Didžiausais šiuo metu auk
so gamintojas yra D/<efontein 
kompanija Pietų Afrikoje. Me
tine produkcija yra viii 2.6 mi- 
lijon ų uncijų. To aukso užten
ka padarymui 20 milijonų ves
tuvinių žiedu. Šie duomenys yra 
paskelbti Chamber of Mines, of 
South Affrica.

Jis turėjo 15 skyrių, 946 pusla
pius, ir svėrė 7Vz svarų.

• Patarimas yra lygiai, kaip 
sniegas: švelniau jis krinta, il
giau stovi ir giliau skęsta min
tyse.

• • Vidurkis Pacifico vandeny
no gilumas yra daugiau kaip 
2 ta mylios.

• Yogurtas turi tik vieną treč
dalį kolorijų, kiek jų yra grie
tinėj.

• Apie 150 valsytbinių miš
kų yni administruojama U. S. 
Forest Service.

TEISINGUMAS

Pulko vadas: “Ar tu paten
kintas valgiu, ?mano sūųau?”

— Naujokas: Klausau, pone 
vade!”

— Vadas: “Ar negauna vie
nas didėlę kitas mažą mėsos 
porciją?

— Naujokas: “Ne, pone vade, 
kiekvienas gauna mažą porci
ją”.

Vienas profesorius labai spaus 
davo studentus. Vieną kartą eg
zaminuodamas klausia:

— Pasakyk man ar būtų su
laužyta vedybų teisė, jei aš pa
veržei au iš tamstos merginą ir 
su ją gyvenčiau?

Studentas. — Taįp pone pro
fesoriau.

turi termostatą šilumai regu
liuoti, tai žiemos laiku einant 
gulti nustatykit jį 10 laipsnių 
žemiau. Susitaupys apie 10% 
nuo kuro sąskaitų.

• Daugiausia gazolino auto
mobilis paima jį užvedant ir di
dinant greitį, o gazolinas ne pi
gus. Todėl taupyk jį. Pradėk iš 
lėto, be reikalo neskubėk ir ne
rodyk kitiems, kad tavo auto
mobilis greitas. Ir kitų mašinos 
greitos. Lėtai ir vienodai važiuo
damas būsi protingesnis ir su
taupysi pinigų; mažiau reikės 
pirkti kuro ir ilgiau laikys pa
dangos. Galėsi ir pats ilgiau gy
venti.

Prof. — Čia jūs apsirikot. Koi 
nebuvo vestuvių, tol negali būti 
kalbos apie

Studentas, 
turi metai, 
kitu.

teisių sulaužymą. 
— Bet ji jau ke- 
kaip apsivedus su

— Nuo laivo katastrofos išli
kę du bičiuliai, plūduriuoja vi
dury vandenyno ant baslio kal
basi:

— Tu manai, kad mus ras kas 
nors?

AIŠKINIMAS
Mažas vaikutis: “Tetuk, juk 

tu mane mūšiai kuomet aš įkan- 
daug Jonukui”.

Tėvas: “Taip, sūneli, tu jam 
skaudžiai įkandai”.

Vaikas: “Na, tai, tėvuk, tu tu
ri nuplakti mano sesutės muzi
kos mokytoją, nes jis šiandien 
mano sesutės lūpas kando ir tur 
būt jai labai skaudėjo, nes ji ap
kabino jo sprandą su savo ran
komis ir, man rodosi, norėjo pa
smaugti”.

• Pats didžiausias laikraščio 
numeris buvo išleistas 1965 m. 
spalio mėn. 17. New York Times.

ATS. Abudu, Illinois - $2.30 
ir Federalinis — $3:38. paliko ne* 
pa keist r.' t ,

KL. — Malonėkite man paaiš- 
ktinti, kada darbdavys privalo

i
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6.000 miles to avoid 
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Don't b* s Bom Lot

♦ Franz Joseph Haydn yra pa
rašęs 104 simfonijas, 77 stygų 
kvartetus ir 53 pianinui sonatas.

• Legenda sako, kad Ameri
kos artistas Benjamin West pa
sidirbo pirmąjį teptuką, išplėš
damas po kelis plaukus iš katės 
uodegos.

• Jeigu jūsų namo apšildymas

• Maži vaikai išauga greičiau, O o
.negu jų drabužėliai nusidėvi. 
Tegu motina pasiūlo jas savo kai 
mynei, kuri turi mažesnių vai
kų; o jeigu kaimynės vaikai di
desni. tai galima jos paprašyti 
tokios aprangos, iš kurios jos 
vaikai išaugo. Tuo būdu galima 
sutaupyti pinigų ir pasidaro ar
timesnė bičiulystė.

LEIDEJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VALDYBA

R. LB-nės Kultūros tarybos skelbto 
novelės konkurso laimėtojai

Pirmąia premiją (*500) laimėjo Vytautas Alantas, 
už rašinį “Draugo Višakio karjera’’, pasirašytą Vėja
rodžio slapyvardžiu. Premijos mecenatė — V. Jasiu- 
kaitienė.

Antrą premiją ($250) laimėjo rašytoja Sonė To- 
marienė, už rašinį “Baltas balandis”, pasirašytą Sofi
jos Norkutės slapyvardžiu. Mecenatas yra aktyvus R. 
LB-nės veikėjas ponas X.

Trečią premiją ($200) laimėjo rašytojas Ai tanas 
Norimas, už rasini “Miške’’, pasirašytą Grafo slapyvar
džiu. Mecenatas — A. Kapačinskas, iš Rockfordo.

Novelės konkurso vertining) j^fnisija atrinko pre
mijoms noveles visiškai slaptu, uždaro voko balsavimu. 
Atrankos-vertinimo komisiją sudarė: L. Hofmanienė, 
E.’Jasiūnas, Z. Juškevičienė — dr. V. Dargio įgaliotinė, 
iV'Kučy's. A. -TamuJvnas.. Novelės konkurso vertmhnv

komisijos posėdis įvyko š.m. gegužės mėn. 16 dieną 
inž. E. Janiūno bute.

Novelės konkurso vertinimo komisija buvo gavusi 
penkias noveles gana aukšto literatūrinio lygio ir iš
skirtinai aktualių temų, šiuo pagrindu Kultūros taryba 
nusprendė ir paskyrė tris premijas, vietoje skelbtos 
vienos.

R. LB-nės Kultūros taryba sveikina rašytojus, lai
mėjusius premijas. Dėkoja ir kitiems rašytojams, daly
vavusiems novelės konkurse. Dėkoja novelės vertinimo 
komisijai, atlikusiai darbą.

Laureatams premijos bus .įteiktos iškilmingai, spe
cialiai t i am reikalui skirtame renginyje, kuris įvyks 
š.m. b‘"želio mėn. 5 d. 3 vai.'popiet Liet. Tautiniuose 
namuos ’̂, 6422 So. Kedzie Ave., Chicago, III.

Vis;1, lietuvių visuomenė yra maloniai kviečiama 
dalyvauti šioje kultūros derliaus puotoje.

R. LB Kultūros Taryba
pirm. ANTANAS PLEIKYS, sekr

Į

“Aš nusistebėjau suradęs sa
vo kišenėje dešimti dolerių.”

“Jei būtum vedęs, to niekad 
neatsitiktų.

ENERGY 
WISE

|
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MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Clevelandas šventė Motinos dieną su meile ir šypsniu

džia vėl kitokį motinos veidą.
Paskaitininke prisiminė ir mi-- 

rasiąs motinas, tardama, kad tarp ’ 
jų galėjo būti daug paslėptu ta
lentų. Lietuvei motinai tai ne
nutrūkstanti 
grandis.

Išskirtinai kalbėtoja pasidžiaų 
gė jauniausiomis motinomis, nes' 
jos nešančios daug sunkesnę ma- 

i tinystės naštą ųž nepriklauso- 
Į mybės meto motinas. Jaunoj? 
{šiandienos motina išeivijoje, pa-1 

ti užaugusi tarp dviejų kultūrų, • 
savo gyvenimą apsprendusi lie-Į 
tuvybės naudai, turi dieną ir j 
naktį sekti savo vaikų žingsnius,! 
kad jų talentai neatitektų sve- i 
timiesiems, kai gyslose teka se-1 
nas lietuviškas kraujas. !

Aurelijos Balašaitienės gyvas, 
meniškas, dailiai apipavidalin
tas žodis buvo -dar daugiau iš-Į 
puoštas įtarpose skaitoma jos ir j 
kitų autorių beletristika ir poe-’AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Praėjusį sekmadienį, gegu-1 zija, pritaitkinta dienos momen-|. 
žės 8 d’., Cleveland© šv. Jurgio tui.

Vilija Nasvytytė, jai įprostu 
įsijautimu, deklamavo ir skaitė 
Bernardo Brazdžionio “Mažąją 
Motiną”, ištrauką iš Marijos Peč. 
kauskaitės “Mamatė ir rožės” ir 

j Balasaitięnės eilėraštį — Jauna- 
! jai. motinai. Pati paskaitininke 
. skaitė savo “Pokario moti nai” 
ir “Pamiršti pavasariai”.

lietuvių parapijos salėje įvyko 
kuklus, bet prasmingas, sąmo
jingas.ir išskirtinis motinos die
nos minėjimas.

Jau pamoksle parapijos admi
nistratorius -kun. Juozas Bace-j 
vičius-Bacevice gražiai pagerbė 
motinas, iškeldamas jų kilnų ir 
šventą pašaukimą.'

Po sūmos, didokąs'būrys para. Savtf mQČiutę prisi.
pijiečių ir svečių, pirmiausia ,bu- min(jalha ir.pagerb<iama . (ir jos 
vo pavaišinti tradicine, kavute,| -ė visas;. mirusias mamy. 
O šventės proga dar ir labai ska- j Balašaitytė-Salerno

tautos gyvybes

J

Švyturio Jūrų šaulių stovykloje “Pilėnai”j Manchester, 
Mich., Žuvusiems už Lietuvos Laisvę Kariams paminklas.

(Maletos nuotrauka)

DETROITO NAUJIENOS
Mokslo metų užbaigimas 

Žiburio” lituanistinės mokyk.

niais;parapijos moterų paruoš-t janįįu skaitė Ele.j, ■ į

’ Minėjimą ruošė parapijos ta-, 
ryba. Dalyvavo arti 150 žmonių. 
Išskirtinai skanias vaišes paga
mino aktyviosios! parapijos po- 

. riios. Joms ir minėjimo progra
mos ątlikėjoins bei atlikėjams, 

/tenka nuoširdi padėka.
' Jau ne pirmą kartą šv. Jur

gio parapija kukliai, trumpai ir 
prasmingai pamini'minėtiną as- 
.inenį ar įvykį. Tai gražus pa
protys, kuris-dėl :savo trumpu
mo ir dalykiškumo gaL galįs bu
rti pavyzdžiu kitiems kultūrinių 
pramogų - rengėjams, i i ' 
r Ateinantis šv. Jurgio . parapi
jos rerųgmys -yrą lęapp-Juozų JTuį. 
Lmo yaižganb>/5Q- metų mirties 
.ršiikaktięs minėjimas- , Jis- įvyks 

4 v - sekmadienį, -12
į yenimajbesfcypšaųti,nbrs kąrtąis: vjdųdięnj, parapijos salėje.

’ ’ 'Apie šį lietuvių 'tautos deirnan- 
u-^iukų:ieškotoją-paskaitą skaitys 
•Vi-/ijoetas fialys Auginąs. žr

■’ii. ---------

tais1 užkandžiais ir saldumynais. 
Didelis, puikus s talės'beveik pa
našėjo į. jau’pagarsėjusi šv. Jur
gio Velykų stalą, kuris parengia
mas■! įkas: ’ Atvelykis, parapijai 
šyenęiant savo šv.;Globėjo šven
tu7’.-/:?

nos žižniaūskienės — savo mo
čiutės — eilėraštį “Alyvų žie- • 
dpi”.- ' Į-

Minėjimo pabaigai turbūt “sku» 
bomjs” šiidarytas, bet talentin- 
gas!ak-torių būrelis pateikė trum.

■. .1 oą, komišką . kasdieninės realy-
Minėjime pagrindinį žodį tarė bės vaizdelį, 

šv. Jurgio, pafapijiėtė rašytoja • L _
Aurėlija Balašaitienė. Kalbos j nos dienoraštis (p. Balašaitienės 
tema!’—:’ Motinos-tradicinė šim-‘ plunksnos darbas). Jį skaito ir 
belipė .Sąvoka ijjos, kitimas. ! j motinos vaidmenį atlieka pati

Kodėl Lietuvos mptiha tokia 
liūdną, skaustno išvagotu veidu? 
Ją ■taipi' .vaizdiiojaf -Rimšą, Puzi- 
na^^i'daųg^įėntėjūsi 'dėl^savo. 
vaikų ir. šavb!iaufofe. Jau kitokia’ 
nepr^laųsomos Lietuvos moti-Į 
na. ’-^laųddjošį- /V^inĮa-.^feė-

irargusjf ./?1
Tąčiąūp.'nepriklausomu gyvė- - ir prp ašaras. Tai buvo ktiklus, 

niniu n^ekp ilgai džiaugtis. Ka- ’ bėt-puikus.Ar -naujas /žvilgsnis- į- 
ras, * jtrėrfttišyėmigračiją atškl^-' visa§ laįąs mo^npsridięnas

Dramos’’ pagrindas — moti

autorė; sūnų, Liną vaidina ’Ri
mas Čepulis;, dukrą Astą — Vi- 
lija’-Nasvytytė-. -1 . •' į

Vięmi' -sakiuiū;’-“' '^.i-mųsų iš- 
. ėivijdš - vtšunmėninip- gyveninio

if Amerikos . . gyvenimo i ųtaka.; 
Parašytį :ir šūyaidintąiiš to gy- ’

ra

NEBRANGIOS,
LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno & rnefed. 

IfM in. metrašti*. Jame yra vertingi niekuomet nelemtą, Vinių 
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Staniai 
J. Raakflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
Meilaus strilpsniai bei studijos, Iliustruotoe nuotraukomif t 
M. K. Čiurlionio. M. iūeiklo, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* tr A. Vin^ 
kūrybot poveikalals. 365 pu*L knyga kainuoja tik F3.

TOGOS KNYGOS

tinhj šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dslm 
Rentei bę^ Jų Istoriją Ir eigą. - Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir guriuktaia dudroenimk 
bei užkulisiai*. Studija yri 151. pusi., kainuoja £2.. - .' f

• VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
tas Tuozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mum 
gyvenimo bruožu aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mt» 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 2D6 pualaplij fcyr

JSomfai parriyta liudiją ipie Rytprūsius, remfrmtfr Pakalni* i 
Ltbguvc* apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kJekr5*raffii 
lietuviui. Kefcfinyš Oiurtruobu nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vttovardiiu pavadiulmaVr Jų vertini*! į roideSų ka&v EaSuJ

Stefanija Pąulikienė ir Sofija Si
rutienė pasiruošusios pagaminti 
tai dienai specialiai maistą. Pro
duktų bus įvairiausių: suktos 
jaunų bekonų mėsoss viežių pa
rūkytų deš;ų, ūngurų ir kito
kių, skanumynų. Bus ir Įvairių 
namie keptų pyragų, grynos, net 
ant kopūstų. laoų, keptos rugi
nės duonos. Gėrimų bufete pa
tarnaus š'e vyrai: Petras Bųkš- 
nys, Vincas Rinkevičius. Balys 
Teličėnas ir Juozas Kinčius. Bus 
ir skanios šermukšninės, su įvai
riais prieskoniais. Atvykę nesi
gailėsite. Jei kas patingės vaka
re grįžti į namus, tai bus gali
ma gauti ir nakvynę, tik nepa
tingėk.te atvykti. Šaulių vado
vybė maloniai jus pasitiks ir pri
ims gegužės 28 d., šeštadienį. Ne
pamirškite atsilankyti.
Didžiųjų Birželinių trėmimų 

paminėjimas

Trėmimų minėjimas ruošiamas 
kartu su latviais ir estais. Šiais 
metais vadovauja lietuviai. Mi
nėjimas numatytas biržeio 19 d. 
Pradžia su pamaldomis 10:30 
vai. Dievo Apvaizdos parapijos 
šventovėj. Pats minėjimas įvyks 
parapijos salėje 12:15 vai., kur 
bus paskaita ir meninė dalis. Iš 
lietuvių i komitetą Įeina šie as
menys: dr. Stefanija Miškinie
nė, Antanas Sukauskas ir Ber
nardas Brizgys.

Lietuviai prašomi minėtą die
ną atsiminti. Plačiau apie minė
jimą sekantį kartą.

Saulės energija apšildomas 
namas

Detroito apylinkėje, Dearbor- 
no miesteyje pastatė pirmą tri
jų miegamųjų saulės, energija šil 
dimą gyvenamą namą.’’’.;'Nąmas 
kainavo tiktai aštuoniasdešimt 
tūkstančių.

Kapų puošimo diena

šauliai ir kitos organizacijos 
gegužės 30 d. organizuotai daly-

VACLOVAS BIRŽIšO ' ' * • - |

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS '
(Iš V. Biržiškos raštų)

(Tęsinys)

‘ Iš nejėzuitų žinom tik vieną 
dominikoną Jurgį Kasakaūskį, 
kuris 1681 m. išspausdino pirmą
ją lietuvišką katalikų maldakny
gę “Rožančių”. Sis "Rožančius” 
buvo pakartotas dar 1691 m., o 
paskiau, ligi XVIII a. galo, buvoi 
išleistas dar 19 kartų ir dar ke
letą kartų XIX a. Tuo būdu ben
dras skaičius XVII a, lietuviškų, 
vien katalikų knygų, apie kurias 
mes turime žinių, bus ne mažes
nis ka:p 28, t. y. 7—9 kartus di
desnis, negu XVI a.: 
nemaža tokių, apie kurias mes 
šiuo tarpu nieko nežinome. Ir 
tos knygutės, kurios jau suras
tos, žinomos tik iš vieno kito eg
zemplioriaus^ Prie ta skaičiaus 
dar būtų galima pridėti kokias 
šešias knygutes, kur trumpi lie
tuviški tekstai yra įtęypti tarp 
tekstų, rašytų nelietuvių kalbo
mis jau neminint “Ritualų”, kur 
visados buvo įdedamos ir lietu- 
vikos krikšto ir jungtuvių for
mulės ir kurie buvo spausdina
mi ne tik Vilniuje, bet ir kitur.

Jei ir neskaičiuotume proble- 
matinio, norą .dažriąi litėratūror 
je minimo 1624 m. Rysinskio re
formatu katekizmo, turėtumė 
konstatuoti, kad beveik 50 metų 
Lietuvos reformatai šioje srity
je nerodė nei iniciatyvos, nei ju
drumo, pasitenkindami vis tais 
pačiais XVI a. pabaigoje išspaus
dintaisiais ' leidiniais.’ Tačiau 
apie XVII a. pusę jie trumpą 
laiką buvo pamėginę užimti nau- ’’ ’ - fjas pozicijas. Globojami Lietu-

*
vos didžiojo etmono Jonušu 
Radvilos jau ir tuomet turėjusia 
galvoje siekti Liėiuvos tam tilC 
ro savarankiško vaidmens, to paE 
ties Radvilos lėšomis reformatai' 
suplanavo lietuviškos Biblijoj 
ir kitų lietuviškų tikybinių kny
gų savarankišką leidimą. Tam' 
reikalui 1652 m. iš Dancigo at
kviestas spaustuvininkas Retas 
įtaisė Kėdainiuose lietuvišką 
spaustuvė Kėletai asmenų pasi
darbavus (jų paminėtini Stepo
nas Jaugetis Telega. Samuelis

Bet rali būti Minvydas, Samuelis Tamošaus?
K F T zs r-* « -w i v* > z"v v f r* 7 w ■* x rVi XT •kis Jonas Božimoyskis vyresny-: 

sis), 1653 m. buvo Kėdainiuose 
išspausdintos nęt keturios kny
gutės. Jos nebuvo originalios* 
tik išplėšdavo atitinkamas 1598 
m. katekizmo dalis. Tačiau Rad
vilai 1655 m. mirus ir dėl poli
tinių priežasčių tekus sul'rkvij 
duoti ir pačią spaustuvę,, jau 
spausdinama penktoji knyga; 
agepda, nebuvo baigta, o nuo su-: 
trianymo Bibliją leisti ir galu? 
tįriaį atsisakyta. Spaustuvei susU 
jikyiHayus, Lietuvos reforma^ 
tai jau nebeturėjo Lietuvoje 
spaustuvės; kurioje jie būtų ga
lėję spausdinti. saVo tikybinius 
raštus,' neš nuo šio laiko' ligi 
XVI1I a. pabaigos, išskyrus vie
ną pravoslavų ir vieną unijotų 
spaustuvę, kurios, be to, spaus
dino ti kirilica, visos kitos spaus 
tutres buvo vien konfesinės ka- 

i tąlikiį-' tU pačių jėzuitų, paskiau 
prdiieiškon^ misijoniėrių, pijo
rų; bazilijonų.

. ■ (filis daugiau)

los mokslo metų užbaigimas, ku
ris įvyko gegužės mėn. 15 d.j 
buvo pradėtas su pamaldomis. 
Mokyklos mokiniai dalyvavo Šv. 
Mišiose organizuotai. Iškilmės 
įvyko Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje. :

Mennię programą atliko mo-1.
kyklos tautinių šokių šokėjai, 
kuriuos paruošė mokytoja V.
Zelbo ir mokyklos choras, vado- vaūja kapinėse. Raginama ir pa_ 

'", vieniai prisidėti prie kapų puo
šimo. Visi renkasi prie/kuri. Ba- 
reišio kapo, kur prasidės maldos.

Kviečia visus dalyvauti St. 
Butkaus ir švyturio Jūrų šauJ 
liai. Ant. Sukauskas

vaujamas mok. P. Zarankos. / 
Šiais metais aštuntą klasę bai- 

ge šie mokiniai: L, Gilv dytė, P, 
Gražulis, D. Petrutytė, V. Sma- 
linskaitė ir N. Zarankaitė. ‘

Švyturio Jūrų šaulių stovyklos 
atidarymas

Pirm. B. Valiukėnas pranešė 
man, kai paskelbčiau Detroito 
apylirikėės visuomenei apie sto
vyklos “Pilėnai”, sezono atida
rymą. Stovyklos atidarymas 
įvyks gegužės 28 d. (šeštadienį) . 
Vartai bus atidari iš pat ryto ir 
iki vėlaus vakaro. Šaulės — šei- 

flemininkės: Angelė Bakšniene,

» Labiausiai laimingas gyve-, 
nimas yra nuolat užimto žmo
gaus. Kad ir mažas darbelis-ati
traukia žmogų nuo visokių rū
pesčių, kurie kitaip nepaliktų 
jo ramybėje. . ; . • .:.

» Mano artimas kaimynas 
ėmė pasakoti, jog tik apsivedęs 
jis patyrė kas yra tikroji laimė. 
Be reikalo jis apgailestauja to, 
kas jau praėjo! Tų gerųjų laikų 
jis jau nebesugrąžins.

^TUdiiiitniiiiiiiiniiūiinrjiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2^01 W. 69th St., Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

susivienijimas lietuvių Amerikoje 
yra seniausia, didžiausia ir 'turtihgiiiisia lietiuyių fraternalinė 
organizacija, lietuviatns ištikiinąi; larųiujanti jaū pėr 97 metas.

■ • t' ' • > , u , , - J.».. - . *< • . »

SLA — atlieka .kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurte tuos 
"J ’darbus dirba;

SLA — išmokėjo -daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
? v apmaudų/ savo, nariams/^** 5 ; . .

SLA — apdraudžia pigiausiomis kaindmifi. 9LA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik 'savišMpbs. pagrindu.
Kiekvienas lietuvis- ir lietuvių draugas .gali

i J ■ 'Ęūsitienrjiinef apsidrausti iki $10,000. - /
‘/. .... .

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauaa —Endowment

SLAį—vaikus, aįpdraudžiąvpigia'tęrniippotą^pdfaUda: už 
.y<-ąpdįrauduę' §umą fęiUpJtą^tUj inetams.

SLA.— kbtbnijbse.;■,i<?. •
' Kreipkitės. L;šąv<r."a^inikės' -kuopų veikėjus,: 

jie- i SLA-įsirašyti/-
• u • ’ , r Gąlitė kreiptis ir fialai: VsiA Cėnirį:.

^Qt W? 3Qih Jfe*
£ i,:;-''-; TeU-i^2)

- GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
' • .»*-*• • . * ‘ . y -

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

i
y

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
I’ * 1 • :frjhį|;i)lllįlli ’I

mtn&nal Ir mintyj tpl-e atmenu Ir rietas 
malsfala bolševikų okuparijot metafr. K 
bet kainuoja tik |3. ’ '

Us ir kbddingid lnterpretuojaina& gyveulro* ir >olitfkoje; 
Jurgio Jaihisku knygoje *pie Juliaus Janonio gyveufmk l 
riją. Efrbar būtų Jį gsibna pavadinti kovotoju už žmogau* 
Knyga yra <5d*iio f*nnato, 255 pu*Iapii. rainuoji

olludonlerlm, c

JAY DRUGS VAISTINĖ ■
2759 W. 71st St., Chicago, III

• 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

U-» Tel. 476-2206

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet knr, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
fr lietuvių ĘaJbą. Jfis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti

tilni B23. Kldl vlrteHil*

n.

— Xiujitao®, Chicago, Hl — fiat-Manday, Ifay 21-23, 1983
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pastatytas, pajėgia savo principus gintį, Jjs gino, kad 
Bendruomenė negali būti kelių vądevų stumdoma. Ji pri
valo būti demokratinė. Ji privalo laikytis demokratinių 
principų. Ji privalo pravesti demokratinius rinkimus, 
Turi būti sudaryti narių sąrašai, rinkimai privalo būti 
tvarkingi. Gydytojų žmonos negali dešimtis vokų įmesti 
į balsavimo dėžę. Tai yra klasta. Jeigu klausimas būtų 
patekęs į Amerikos teismą, tai tokie rinkimai būtų buvę 
panaikinti, o klastotojai nubausti. Dabar tų klastotojų 
atžalos bando dar didesnę klastą Amerikos lietuviams 
primesti.

25 cents per copy
1 . '—,1 11 '!'■ 

Nuo sausio pirmos dienos
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams $45.00 
pusei metų$24.00 
trims mėnesiams ——.. $12.00
vienam mėnesiui __________ $5.00

Kitose JAV vietose:

Kąpadęje:
metams —----- □ $45.00
pusei metų------------- TJ__ $24.00
vienam mėnesiui - . _______$5.00

Užsieniuose:
metanu ----------- -------- ------ $48.00
pusei metų---------------------_ $26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halstad Street, Chicago, 
IL 60608. Telei. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu sų užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius^ 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštądieniais — iki 12 vaL

Gyvename gandais
Niekad laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių tarp< 

nebuvo tiek daug įvairių gandų, kiek jų paleista šian
dien. Gandas yra geras kovos ginklas. Jeigu jis laiku 
paleistas, tai gali laimėti kovą be mūšio.

Apdairiausias gandų skleidėjas buvo Goebelsas. Jam 
labai lengvai sekėsi gandais griauti demokratinę Vokie
tijos santvarką, bet kai atėjo laikas laimėti kovos lauke, 
tai Goebelsas gandais mažai tepadarė. Jis kalbėjo apie 
tūkstantįęs metų Vokietiją, o kai pradęjo drebėti jo slėp^ 
tuvės sienos, tai ne tiktai pąts paėmė,ciano, bet ir davė 
savo žmonai bei vaikams. Tuo p’asibaigė tūkstantmetė 
Vokietija. * > v

Reikia turėti galvoje, kad Kamantas šaukia Pasąų- 
saulio lietuvius; ne savo organizacijos narius, bet viso 
šaulio lietuvius. Ne savo organizacijos narius, bet vįso 
pasaulio lietuvius. Jis turi galvoje ne tiktai Lemonto lie
tuvius bet ir rusų pavergtoje Lietuvoje gyvenančius. Jis 
tvirtina, kad jis turi ryšius su tais, kurie pavergtoje Lie
tuvoje veda kovą prieš okupantą. Tikrovė rodo, kad jis 
neturėjo tikslių žinių apie Viduklės kleboną A. Svarinską.

Pats Kamantas paskelbė, kad tiktai jo vadovaujama 
Bendruomenė turi teisę kalbėti lietuvių vardu. Nei ALTąs, 
nei VLIKas, nei jokia kita lietuvių organizacija neturi 
Įgaliojimų, neturi teisės. Jo vadovaujami bendruomepį- 
ninkai turi teisę kalbėti visų lietuvių vardu, nes ji esanti 
didžiausia, apima visus lietuvius, demokratiškiausia ir 
turtingiausia. Kąs sekė tos Bendruomenės augimą, tai 
žino, kad ji neapima visų Amerikos lietuvių, o ką jau 
bekalbėti apie viso pasaulio lietuvius.

Prieš artėjančias Pasaulio Dienas, kurios Kamantas 
tikisi bus paskelbtus pasaulio Įįetųyių dienomis, bandoma 
sudaryti įspūdį, kad Amerikos Lietuvių Bendruomenė 
yrą vieningą, Kamantas, Kubilius, Bąrzdukas nepajėgė 
suvienyti visų bendruomenininkų. Bendruomenė yra ski
lusi. Tikrovė yra tokia, kad Reorganizuota Bendruomenė 
yra galingesnė, negu Kamanto vadovaujama. Kiekvienas 
reorganizuotosios narys yra principų, žmogus. Jis bet kur

Reikia turėti galvoje, kad Kamantas bandė Ameri
kos lietuviams primesti Kubiliaus paruoštą planą, o Drau
gas paskelbė kažkokios informacinės komisijos “teismo 
sprendimą”. Sprendimus skelbia teisėjas arba teisėjo įga
liotas teisininkas, bet ne kažkokia agitacinė komisija. 
Komisija gali skelbti tiktai propagandą, o ne teismo 
sprendimą. Oficialų pranešimą privalo atsakingas žjn<h 
gus pasirąšyti, o žinia paskelbtą be jokio para&o-

Jeigu teismas žinotų, kad “teisininkas” sufabrikavo 
tokį “sprendimą” ir davė propągąndįstąms jį paskelbti 
tai teisėjas tokį “teisininką” nubaustų.. Tęįsėjąs tyri teise 
skaudžiai nubausti. Amerikoje buvo keli teisės mokslus 
baigusieji lietuviai, kuriems buvo atimta teisė ginti bylas. 
Bylų ginti negalėjo Jurgelionis, KūčĮąskag, Dargužis |r 
dar kelį. Jie norėjo pasisavinti teisėjo galią ir apgaudi
nėjo žmones. Jeigu kreivi advokatai apgauna žmones ar
ba orgąnįzącijąs, tai reikia surašyti faktus ir pranešti 
eisėjui. Kreivą advokatą teismas tuojau pą4gą į sąvo, 

vieta.
Kad tas propagandinės komisijos paskelbtas sprendi

mas buvo be parašo paskelbtas, matyti ir iš tokįo patvar
kymo. Teisėjas paskyrė rugpiūčio 1 dieną bylai nagri
nėti, Vienas bylos advokatas mirė, tai reikėjo surasti 
kitą advokatą, duoti jam laiko susipažinti su byla, jo 
išklausyti, o tiktai vėliau spręsti. Joks Teisėjas nesiims 
skelbti sprendimo, neišklausęs kitos pusės. Jeigu toks 
spręndįmąs būtų padarytas, tai apeliacijos teismas tuo
jau tokį sprendimą atmestų. Nė vienas teisėjas nenori, 
kad jo sprendimas būtų atmestas. Jis stengiasi paskelbti 
tokį sprendimą, kad joks teismas, net pats aukšjęįąusiasis, 
negalėtų jo atmesti.

Kąs pąkišo tai informacijos komisijai tokį spręndį- 
mą, tai jis ją apgavo. Jeigu teisėjas davė advpk-atui pą= 
kankamai laiko su byla susipažinti, tai jis, turės pakan
kamai laiko to advokato iškląųsytį. Teisėjas, kuris yra 
pasiryžęs antros pusės iškląųsytį, neskelbia sprendimo. 
Jis nenorės padarytį klaidos, Jis norį patirsi yisųs ąrgU- 
mentus, Q tiktai vėliau paskelbti apgalvotą ir faktais bei 
veikiančiais įstatymais paremtą sprępdįmą.

Visi lietuviai turi turėti galvoję, kąd pąs lietuvius 
noras kitus valdyti yra toks pat didelis, kaip ožio. Jie tol 
bądysįs, kol savo priešininką nustums nuo uolos, Vienąs 
ožys pąstątytas bandos priešąkyje, o kiti sęnį flžįąį jąm 
kuždą, kaip jis privalo prisilaikyti ir kitą ožį nustumti 
arba nudurti.

Amerikos lietuviai propaganda netiki. Jie paskaito 
propagandinį lapelį, randa jame plyšius ir padedą į šalį. 
Ęę to, Amerikos lietuviai išmoko būti tolerantiški. Jie 
taip pat pramoko argumentuoti. Jie turi kantrybės iš
klausyti kitą pusę, pasverti vienos ir antros pusės dės
tomus faktus, o tiktai tada daryti sprendimą.

Didžiosios Amerikos lietuvių organizacijos apima 
visus lietuvius. Ten yra visokių pažiūrų žmonių, jie p<t-

' Kas tie įžvalgūs Jones Evangelijos 
vertintojai?

Tik tie, įžvalgūs Jonęs Evan^ laiškų fctsgjg klausia, ar šiais lai- 
j gelijoje pastebėjo nemažai, ko,: kais dar yrą tokių, kurie žįnotų 
, net juos sužavėjo. Jų. pasisakyki kas yrą pornografija įr blesfe- 

mįją? Ąteitįęs redąktorius sa
vo leidinyje atsako labai bęndT 
rai, kad pornograffijos ir 
rriijos nereikią išrasti ten, kur 
jos nėra.

Viena kun. K. Trimako užta
rėjų rašo, kad šiuo atvejų, dėl 
Gintos. Remeįkytės ’‘‘Ęvangęfi- 
jps” reiktų pasjkląusti, ką ji gap 
vojo, rašydama “Jonėų jilvangę- 
liją”. Ir kun. K. Trimakąs ;tam

■ pritaria, matyt,-kai jis rašo,’kad 
tai bus išmąstytas •- apgUmeuta^ 
Jr, anot, jo žodžių, šimtams į 
galvą neatėjo mintis jo pasi
klausti. Reikią manyti, kąd šim
tai jam rašė neigiamai laiškus 
ir jis apgailestauja, kodėl jie ne
paklausė minėtos “Evangelijos” 
autorės. Be to, toks jo patari
mas suponuoja, kad mūsų laikų 
kana dar nėra priaugusi supras
ti Gintos Remęikytės “geniališ- 
kumo”, kai ji blevyzgomis bando 
išsakyti Kristaus kančios dramą, 
moters vyrui lygybę. Tik mąžas 
skaičius tokių, kurie kartu su 
“Ateities” redaktorium prilygs
ta Gintos Remeikytės geniąįiš- 
kam protui, kuri moters išžagi
nimu išsakė paties Išganytojo 
paslaptį.

O tokių genijų tarpe, kaip jau 
minėjau, yra ir Marija Stankus 
Saulaitė, kuri taip pat, pasižy
mėjusi “įžvalgumu”, ginant por_ 

Labai pagristai viena tokių nografinę “Jonės Evangeliją”.

maiį kaip rašo kun-. K. Trimakas, 
dažnai buvo labiau permąstyti...

, paremti argumentais... Tik nei
giamai reagavusieji Slaugiausia 
pasiterikino, parūdydami savo 
nepritarimą ar pasipiktinimą, 
kartais nenurodydami kuriuo 
pagrindu. Kun. K. Trimakas iš
skaičiuoja tokių įžvalgiųjų nę^- 
dideli- skaičių, sumini ir jų pąi- 
vardes,; būtept.- Aldoną Prapuo- 
lęųytę, Ljl§> Qfąžulięnė, Marija 
Stankus Saųląįtė, Gintaras Grų-

Išeitų, kąd tie, feųrie pašisą- 
kg Ręįgiamai, yrą neįžvalgūs. 
Tad majiau,. bus įdomu paminėti 
įr tų įžv^liųjų argumentus, ku
riuos sumįBiėjp “fĄteitįea”- redaį- 
toJijųs §ąyą leidinyje. Tokių 
tarpę yfa ų? Mariją Stąnkus Sau; 
Įąįt^ kūjį ngsęniai Drauge i§- 
iiąupsjno Icęhpko ^Įero porno- 
grąfiRi romaną ‘-‘Sąrą”. Matyt, 
jos skonįųį Vįąkas. gražu, kas 
seksu ątvaj^duota Bet jos pa
gyros piiBgįaj “Evangelijai’ vi- 
>įškąi nę&idęrijią su tos laiško 

kuri rašo, kad Kristaus 
ie^mu perverta širdis, tartum 
šv-enįvagiškai, palyginama sek- 
sųąlįųiąm aktui -=tr išžiginimui. 
Bet iš yisp ąr prievarta moteriai 
yra seksąs? Ar- to nereikia kva- 
lifikuoti kaip įvykdytą prieš mo
terį sadizmą?

piktumas, ir jie wį savo priešą nustumti arba nudurti.
jėgia bendrą darbą dirbti. Amerikoj atsirado grupė ra- Ragais Anankos, lįętųvių nesuvaldys Kamantas, negalės 
guotų, kurie kitos pusės išklausyti nenori. Jiems užeina jam padėti ir Kubilius.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Jie pakilo ir pradėjo tąisytįs odinius diržus, 
kad kokiu nors būdu sugriebtų u£ kardų pąnkęųų, 
Zbyška numetė ant stalo pirštinę ir, kalbėdamas 
per nosį, kaip buvo įpratę daryti riteriai, šauk
dami ką nors į dvikovą, atsiliepė visiems nelauk
tais žodžiais:

— Jei kuris nors judviejų arba kitų smuk
lėje esančių riterių nesutiktų, kad gražjąųsia ir 
doriausia mergina pasaulyje yrą Panytė Juran- 
daitė iš Spychovo, tą šaukiu į dvikovą raitomis ar 
pėsčiomis iki pirmo suklupimo ar iki paskutinio 
atodūsio.

Vilkas ir Preclavas susimąstė, kąip būtų su
simąstęs ir abatas, ką nors panašaus Išgirdęs, ir 
valandėlę negalėjo nė žodžio tarti. Kas ji per 
mergaitė? Jiems juk rūpėjo Jagienka, o ne anoji. 
O jei šis tigras susirūpinęs ne Jagienka, bet kaž
kuria kita, tai ko iš jų nori? Kam juos taip su
pykdė prie bažnyčios? Ko jis atėjo čia ir prieka
bių ieško? Šitie klausimai taip susuko jų galvas, 
1-3/1 plačiai išsižiojo, o Preclavas taip išplėtė akis, 
tarytum jis prieš save matytų ne žmogų, o kokius 
nors vokiškuosius pašius.

\ ilkas, budai tas apsukresniu ir šiek tiek nu- 
r i many:lama® api< riteriu papročius, kad dažnai

riteriai prisiekia vienai damai, o kitą veda, pa
galvojo, kad Ir Šituo atveju gali taip būti ir kad 
atsiradus progai susikauti dėl Jagienkos, reikėtų 
ja ir pasinaudoti. Todėl išlindo iš užustalės ir, pri
kišęs prie ^byškos perpykusi veidą, paklausė:

Ęi tų, šunbroli, tai ne Jagienka gražiau
sioji?

Paskui jį išlindo ir Preclavas, ir žmonės pra
dėjo burtis apie juos, nes visiems buvo aišku, kąd 
šitas įvykis bet kuo nepasibaigs.

XVII
Grįžusi namo Jagienka tuojau pat išsiuntė 

darbininką Į Kresną, kad patirtų, ar smuklėje 
įvyko kokios muštynės ir ar kas nors iššaukė ką 
į kautynes. Bet jis, gavęs pinigų kelionei, pradėjo 

' gerti su kunigo tarnais ir nė nemanė grįžti. KL 
1 tas, pasiųstas į Bogdaniecą pranešti Mackai apię 
'abato atvykimą, grįžo uždavinį atlikęs ir kartu 
(pranešė, kad matė Zbyška, lošiantį kauliukais &u 
seniu.

Šitai nuramino Jagienka, nes, pažindama 
Zbyškos sugebėjimą ir patyrimą, ji ne tiek rūpi
nosi apie Zbyškos iškvietimą dvikovon, kiek apię 
kokį nors nelaimingą įvykį smuklėje. Norėjo karty 
su abatu vykti Į Bogdaniecą, bet jis prieštaravo, 
nes norėjo pasikalbėti su Macka apie įkaitą ir 
apie kitus svarbesnius dalykus, ,ir nenorėjo, kad 
Jagienka apie tai girdėtų.

Rengėsi išvykti visai nakčiai. Patyrus apie 
laimingą Zbyškos grįžimą, ji apėmė linksma nuo

taika ir liepė savo palydovams dainuoti ir šū
kauti, kad net šilas drebėtų, o pačiame Bogdaniece 
kumečiai, išlindę iš trobų, dairėsi, ar kur nors 
nėra gaisro, ir ar kartais priešas neužpuolė jų 
apylinkės. Bet priekyje jojęs piligrimas su krei
vą lazdą juos nurąrpipo, kad čia vyksta tik kil
mingas dvasininkas. Žmonės lenkėsi jam, o kai 
kurie net Žegnojosi, todėl jis, matydamas, kaip jį 
gęrbįa, jojo prajiuksmėjęs įę žmonėms palankiai 
nusiteikęs.

Išgirdęs šūkavimus ir dainas, Macka išėjo net 
įkį varių jo sutikti. Kai kurie palydovai jau buvo 
buvę su abatu Bogdaniece, bet buvo ir tpkių, ku
rie tik neseniai prisijungę prie palydovu, nieko 
apie šią viet^ nežinojo, Tiema širdys iki kulny 
nusmuko, pamačius apleistą namą, negalintį net 

sų talpiu Zgožęhįy namu. Jie guodėsi 
pamatę per šiaudinio stogo gęlmenį rūkstančius 
dūmus, o, įėję į namus ir užuodę garstyčių ir įvai
rių mėsų kvapsnį, ir visai atkuto. Ant stalų jie 
išvydo dvi eiles skardinių indų, nors dar ir tebe- 
tųšcių, bet tolęiy didelių, kad visų akys pradėjo 
spindėti, jyos išvydus- Ant mažesnio stalo švietė 
abatui paruoštas sidabrinis indas Įr įmantriai iš
raityta ropė gėrimui — abu gauti karo grobiu 
iš fryzų. •

Macka ir Zbyška pradėjo kviesti prie stalo, 
bet abatas, kuris buvo gerai pavalgęs išvykdamas 
iš Zgoželicų, atsisakė, nes jam rūpėjo kas kita. 
Tik ką atvykęs jis pagrindinai ir kartu neramiai

Jos išmanymu, kad tokios Evan
gelijos nebesupranta tik patri
archalinės bažnyčios nariai. De
ja, ji nepaąiškioa kas yra toji 
patriarchalinė bažnyčią? Ar to
ji bažnyčią yra ne Kristaus, o 
kažkokių antikinių ‘^pątnarchų”. 
Tokiomis nevykųjųom frazėmis 
§veidytis jai nederėtų, nes tai ne 
moksliški faktai, o tik plepalai. 
Iš viso, ji rašo mažąja rajde baž- 
ftyę’ą. Gal tai pateisina jos pla
tus lituanistikoje nusimanymas? 
Pagal ją, minėtos Evangelijos 
nebesupranta tik tie, kuriems 
sunku įsivaizduoti moterį kuni
go-

Arba štai, Aldona Prapuoleny
je, kuri kreipėsi į Ateities re
daktorių jam pareikšdama pa
garba, džiąųgi.ąsi, kad tokia “Jo
nės Ęyąngęlija” buvo atspaus
dintą Ateityje, nes ji išlaisvino 
jos dvasinį akiratį iš krikšto 
marškinėlių varžtų. Jai ir lietu
viškų Parapijų pąmokjiiąi yra 
pe? siauri. Matyt ji patenkinta, 
kąd moters išžaginimu šviežiau, 
giliau ir plačiau pažiūrėta į Kū
rėją.

Paskaičius kun. K. Trimake 
lęidiių: “Mąteris ir Kristus”, ir 
jo atsakymus pasipiktinusiems, 
atrodo, kad Gintės Remeikytės 
proto “genijus” toks didelis, kad 
mūsų išeivijoje geriausių rašy
tųjų nei yienas jų veikalas ne- 
prįĮygsią “Jonės Evangelijai” 
todėlj kad ją suprasti k.un. K. 
Trimakas tupėjo išspausdinti net 
platų jos komentavimui skirtą 
lejgįpk kuriame primygtinai įro. 
^ipęja, kąd skaitytojai jos ne- 

: suprato.
Bąigįant vertinti kun. K. Tri

mako bandymą apginti ’ “Jonės 
Evangeliją” įix jos autorę, nega
liu nepaminėti ir Lilės Gražulie- 
Hės absurdiškų aiškinimų, ku
riais ji bandė padėti kun. K. Tri
makui pasiteisinti ir kad dėl 
“Jonės Evangelijos” “Ateities” 
žurnalas nenukentėjo. Ji redak-

• tųriųj pątarįą spausdinti “Atei
tyje-” ne yien tą, fes glosto mū
sų apsnūdusį paviršių, tuo ji lyg 
norėjo pasakyti, ką.d mūsų vi-

• sųomęnė kenčia badą, dėl. sto- 
kps pornografinių spąusdinių. 
Jei taip galvoją, tąį klysta, nes 
ji tupi tokių pakankamai, net 
premijuotu-

Bet kas skaudžiausia, kad jai 
■ nepatinką Marijos garbinimas. 
Jai ątrodp, kad perdaug rodoma 
Marijai dėmesio ir pagarbos. Ne
jaugi, Lilę Grąžuįienė dar iki 
šiol nežinojo, kad Marija yra 
Dievo Motina. Jai atrodo keis
ta, kad katalikas klaupiasi pasi
melsti prie Dievo Motinos alto
riaus, prašydamas Jos užtarimo, 
pas Aukščiausiąjį. Nejaugi, tai 
gali ką nors piktinti toks prašy
mas Marijai? Jeį taip, tai tada 
atrodytų kad. Lilė Gražulienė 
nevertina mūsų Šiluvos, Aušros

(Nukelta į penktą pųsiąuį,

tyrinėjo Zbyška, tarytum norėdamas pamatyti 
kautynių pėdsakus. Tačiau sutikęs ramų jaunuo
lio veidą, darėsi nekantrums ir pagaliau visai ne
sugebėjo to nekantrumo sutvardyti.

— Einam į galinį kambarį, — tarė, — apie 
įkaitą pasikalbėti. Nesispirkite, nes supyksiu.

Ir atsikreipęs į palydovus, sugriaudė:
— O jūs, ramiai man sėdėkit ir prie durų 

nesiklausykit!
Tai pasakęs, atidarė galinio kambario duris, 

per kurias jis vos galėjo pralįsti, ir įėjo, o pas
kui jį suėjo Zbyška ir Macka. Ten, susėdus ant 
dėžių, abatas kreipėsi į jaunąjį riterį:

— Buvąi sugrįžęs į Kresną?
Buvau.

— Na, tai kas?
— Užprašiau pž dėdės sveikatą mišias, ir 

viskas.
Abatas neramiai sujudėjo ant dėžės:
— Nesusitikai nei su Preclavu, nei su Vilku ? 

Gal jų nebuvo, o gal jų neieškojai? Apsirikau!
Bet buvo piktas, nes manė, kad apsiriko: jo 

veidai išraudo, ir pradėjo sunkiai kvėpuoti.
— Kalbėkim apie įkaitą! — tarė pagaliau. — 

Turite pinigų? Jei ne. tai žemė yra mano.
(Bus daugiau)
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Dr, Pijus Grigaitis gimė
& YLkLĄJU

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

tokiu adresu:
Naajietujs, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 606(M

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchaster Community klinikos 
Medicinos direktoriuj

1933 S. Manheim Rd., Westchester, UI. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2723

5*rvk« 855-4504, P*®* 04054

Lietuviu Žagarės klubo eilinis na- 
riy susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 21 d., 2 vaL popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

TO7 West Itord Street 

Valandos pagal susitarimą.

Lietuviu Pensininkų S-gos narių 
pobūvis - susirinkimas įvyks gegužės 
25 d., trečiadienį, 1 vai. 30 min. 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

OPTOMETRIST  AS

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

Tikrina akla Pritaiko akiniut 
ir "contact lenaea”.

Chicagos Liet. Suvalkiečių Drau
gijos pusmetinis narių susirinkimas 
Įvyks penktadienį, gegužės 27 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys

INKSTŲ, PŪSLiS lt 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

Vaitui or įnirai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-28N, 
ResJeacllee telet: 444-5544

F L a B10 A

Prostatos, inkstų ir ilapuma 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 337JJ 

Tek (813) 321-420«

KAS TIE ĮŽVALGŪS JONĖS
Atkelta iš 4 psl.

Vartų, nei pagaliau Lourdo ar 
Fatimos. Juk ten plaukia maldi
ninkų minios, kurios suklupu
sios meldžiasi prie Marijos alto
riaus. Bet nei vienas sąmoningas 
maldininkas Marijos nelaiko Die_ 
vu ar Kristumi, o tik Užtarėja.

Tad, paskaičius kun. K. Tri
mako komentarus, ginant, saky
čiau, šlykščią “Jonės Evageliją”, 
reik pasakyti, kad jos atspausdi
nimu ateitininku žurnale buvo 
padaryta didelė gėda ne tik atei- 
tininkijai, bet ir visiems katali
kams. A. Svilonis

1969 m. gegužės 22 dieną Chicagoje mirė dr. Pijus Gri
gaitis. Jis palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Ant jo kapo 

pastatytas šis paminklas.
Dr. Grigaitis redagavo Naujienas nuo pirmo jų numerio, 

išleisto 1914 metų vasario 19 dieną, iki 1965 m. birželio 19 d., 
kai jį ištiko pirmas širdies smūgis. Dr. Grigaitis kiekvienais 
metais pasakydavo kalbą Lietuvių Tautinėse kapinėse Ka
pų Puošimo dienos iškilmėse.

pERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pihu apdraede 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chant 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-4043

* Vieni sako, jog mirusį lai
doja, o kiti sako, jog kavoja. Ma
no manymu, pastarasis žodis yra 
tinkamesnis. Jeigu pats nedaly
vautum laidotuvėse, tai nežino
tum, kur vienas ar kitas paka- 
votas.

Dr. Pijus Grigaitis, ilgametis 
Naujienų redaktorius gimė 1883 
metų spalio 16 dieną Lietuvoje, 
Suvalkijoje, Naumiesčio apskri
tyje, Bublelių vis., Gųdžičių 
kaime. •- • - • ■ ‘ \ '

Jis mirė 1969 metų gegužės 
22 dieną Chicagos priemiesčio 
liogninėje ir palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

Sekmadienį sukanka 14 metų 
nuo jo mirties. Kas bus sekma
dienį arba pirmadienį Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, galėtų ap
lankyti dr. Grigaičiui pastatytą 
paminklą.

šį rudenį Naujienos - rengia į 
dr. P. Grigaičio šimto metų gi
mimo sukakties minėjimą. Vie-

Apdrausta* parkraustymae
Ii Įvairi y statusu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. J74-1M2 arba 37M994

j SOPHIE BARČUSI
| RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir seknxtlianiaii 
nuo 8:30 iki 9:30 tbL ryto. 
Stotie. WOPA - M90 AM 

transliuoja mot ii mūsų rtudijeT 
Marquette Parka.

Ved»|« — Aldona Dairicu*
Tehfj 778-1541

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40429

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDtlONYTt

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Viaoc laido* ii WCEV rtotlea. 
banga 14A0 AM.

>t. Petersburg. Fūl, 12:30 vaL p-p- 
ti WTIS stotie*, 1110 AM banga.

264S W. 71*t Street

Chicago, Illinois 60621 
Tekt 778-1374

a? -

pcgemyje pagrindinę Vilniau* 
gatvę — Gedimino prosj. (dabar 
vad. Lenino prosp.). Tunelyje 
bus šešios juostos automob’liams 
kelio, viso 30 metrų pločio. Vie- i 
na tunelio anga bus greta tilto 
per Nerį, kita — prie Petro Cvir
kos gatvės.

SKAITYTOJI LAIŠKAI V. L-
REDAKCIJAI

Balandžio 5 d. apie 30 žmonių 
laukėme Kapsuko notarinėje 
kontoroje. Notaro darbo laikas 
— iki 17 vai. 15 valandą 30 mi
nučių notarė pareiškė, kad dau
giau klientų nepriims, nes kvie
čiama i pasitarimą.

Balandžio 6 dieną — notari
nėje kontoroje dar daugiau lan
kytojų. 16 vai. notarė vėl pareis, 
kė, kad daugiau žmonių nepri
ims. Klausėme, kada ji sutvar
kys mūsų dokumentus, kiek 
laukti reikės. Notarė ramiausiu 
balsu pareiškė:

— Norit laukit, norit ne.
Taip sugaišome dvi dienas, iš

siprašę iš darbo, ir grįžome na
mo nieko nepešę.

• Gražiausias dalykas mūsų 
gyvenime yra meilė. Jis ir tro
beles paverčia į puikius rūmus 
— pareiškė vienos Bridgeport© 
pagyvenęs viengungis.

• Vienas optimistas pareiškė, 
jei kartais mūsų širdis išsipučia, 
tai nieko tokio. Bet jeigu gal
va i,sipūstų, tai reiktų pirkti 
naują skrybėlę...

ORD ON
Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis
FD.LE.
(312) 226-1344

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VILNLAUS MIESTO TUNELIS
Vilniuje pradėta statyti pože

minė magistralė, kuri tu- 
gatvę.— Gedimino prosp.- (dabar 

. rėš tunelį miesto centre. Jis bus 
apie 260 metrų ilgio ir perkirs

« Vienas švencarų mokslinin
kas ištyrė, jog kas antras Nobelio 
premijos gavėjas buvo 'blogas 
mokinys. Čia tai nieko nepa
prasto; juk pradžia yra visad, 
sunkoka.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tdef. 476-2345

" TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ta ir laikas bus paskelbtas i 
vėliau.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONU:

ELZBIETA YAKAS
(PAGAL TĖVUS MAČIUS)

Penkių metų mirties sukaktis

HELEN JOKUBONIS

Gyv. 6413 S. Sacramento Ave., Chicago, III.

Mirė 1978 m. gegužės 23 dieną, sulaukusi 79 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Rokiškio apskr., Čedasų valsčiuje, 
Enikių kaime.

Amerikoje išgyveno 70 melų. Palaidota Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. • ; . <-

Pal:ko nuliūdę: Vyras Jonas, dvi dukterys — Lillian 
Gedwill, žentas Edmund, ir Olga Landon, žentas Stanley, 
anūkai — John su žmona Mariann, Cpt. Robert, ir Caroll 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė priklausė SLA 134-ajai Moterų kuopai ir Bir- 
žėnų klubui.

Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet nepamiršime. 
Tu p-s mtia dang au nebcsugrjši, l>et mes anksčiau ar vė
liau pas Tave ateisime.

i būna Tau lengva žemelė.
Nuliūdę lieka:

Vyras, dukterys žentai, anūkai, giminės

i

X * Me-

Gyv. Kalifornijoj, anksčiau Dolton III., ir per 
ilgus metus West Pullman, Chicagoje

Mirė 1983 m. gegužės 18 d. ryte, sulaukusi 90 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Triškių parap., Balsių kaime. 
Amerikoje išgyveno 70 metų.

Paliko nuliūdę — dvi dukterys — Elzbieta Kapočius, 
įjos vyras Bruno, ir Amelija Clark, jos vyras John; astuoni 
anūkai — John, Mary Ann ir Michael Clark, Susan McKee 
fery, jos vyras Raymond, Raymond Clark, jo žmona Zoya. 
John Kapočius, jo žmona Charlotte, Nancy Sutton, jos vyras 
James ir Thomas Kapočius, jo žmona Martha; 12 proanūka. 
[ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo Jono našlė.
Priklausė Lietuvių Darbininkų Susivienijimui.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį ir sekmadienį nuo 2-ros 
vaL popiet iki 9-los vaL vak. DcYoung-Vroegli koplyčioje,' 
|ft49 Ė, 162fid St., So. Holland, Ill.

Pirmadienį, gegužės d., 9:15 vai. ry!<> bus lydima 
rs koplyčios į šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, o po 
[gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių 
[kapinėse.

Visi a^. Elzbietos Yakas giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 

Ipaskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka: Dukterys, anūkai, proanūkei.

Laidotuvių direktoriai — Leonard Bukauskas ir Sūnus. 
Tel. 264-2228.

: LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

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

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

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

—T—
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VIDUKLĖS MIESTELIO KLEBONAS 
ALFONSAS SVARINSKAS

Strumskis, Tiesos reper
io gegužės 7 d. Tie oje 
melų sausio 26 d. aukš- 

tarybinės’’ Lietuvos teismo

Alg'rdas 
tevis. 1983 
aptašė šių 
čiaus o 
eigą ir sprendimą.

Skaitydami šį n portalą, turėkite 
gaivoje, kad jis parašytas komunistų 
pavergtoje Lietuvoje, tūtų 
paska lytumėte ir gegužės 
Naujienų įžanginį.

gera, kad
19 dienos 
N. Red.

(Tęsinys)
Sakydamas pamokslus ir pla

tindamas savo ekstremistinių 
bendraminčių, p a s i v ad mis ų 
“katalikų komitetu”, šmeižikiš
ko turinio “dokumentus”, jis 
skleidė prasimanymus, kad esą 
teisingumo organai nesiima jo
kių priemonių kovai su nusi
kalstamumu, su kunigų ir baž
nyčios užpuldinėjimu. Jis tvir
tino, kad tai esą sąmoninga be-r 
dievių akcija prieš tikinčiuo
sius. 'I’ai, pavyzdžiui, rodą ir to
kie fatkai.

Pastaraisiais melais respubli
koje buvo Įvykdyta keletas nu
sikaltimų, kur nukentėjo ir ku
nigai. Trys nusikaltėliai pasipel- 
nijimo tikslais Telšių rajono 
Luokės nrestelyje apiplėšė kle
boniją ir nužudė kleboną L. Ša
poką. Teisėtvarkos organai ėmė 
$i energingų priemonių nusikal
timui išaiškinti. Visi trys plėši
kai buvo suimti ir nuteisti. Apie 
tai 1980 m. rugsėjo 27 d. buvo 
paskelbta “Tiesoje”. Teisme iš
aiškintos visos nužudymo aplin
kybės, tarp jų ir tai, kad vienas 
iš nusikaltėlių ne kartą prieš tai 
lankėsi Luokės klebonijoje. Kle
bonas L. Šapoka jam net siūlė 
stoti Į kunigų seminariją, duo
davo pasiskaityti religinio turi
nio knygų. O nusikaltėliams rū- je valstybėje. A. Svarinskas aiš-

pejo klebono pinigai.
šio skaudaus įvykio smulk

menas ž'nojo A. Svarinskas, nes 
jis buvo tame teisme. Tačiau ir 
pamoksluose, ir “dokumentuo
se”, kurie buvo persiunčiami j 
užsienį reakcingiems leidiniams 
ir radijo stotims, jis primygf- 
nai kartojo, esą “valdžios parei- 
įfūnai nesirūpina surasti nusi-

j faktus arba 
iš piršto, iš-

Nesigilindamas 
juos i.šlauždamas 
kraipydamas liesą, gamindavo 
savo falsifikacijas ir siuntė i 
užsienį.

Bažnyčia tikinčiajam drau 
džia šmeižti. Kaipgi kitaip, jei
gu ne šmeižtu, galima pavadin
ti A. Svarinsko ir jo bendra
minčių ekstremistų parašytą 
laišką užsienio įstaigoms, kad 
esą “pas mus, kaip reta kur pa
saulyje, iš vaikų at'mta daug 
pagrindinių teisių”, kad “šiuo 
metu yra labiausiai diskrimi
nuojami tikintieji vaikai”. Argi 
lai ne grubus šmeižtas? Juk 
visi žino, kad jeigu socialistinė
je valstybėje ir yra kokia nors 
privilegijuota klasė, tai ši klasė 

vaikai. Tarybų valdžios at
stovai niekada neskirstė ir ne
skirsto vaikų į tikinčiuosius ir 
nctikinčiuosMis, ir nesiima jo
kių diskriminacinių priemonių, 
l'ai darė pats A. Svarinskas, 
kurstydamas tarp jų nesan
taiką.

Nėra pasaulyje valstybės, ku
ri abejingai žiūrėtų, kaip pažei- 
d'nėjaini jos įstatymai. To da
ryli neleidžiama ir socialistinė-

U 
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BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

.• NOTARIATAS • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR VRM MR NUOŠIMČIAIS mėnesiniais ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

. Hamal, 2«n4 — P*nirvi««J f 
UAL ISTATI FOR SALE | UAL I5TAT1 FOR 1AU3

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbai
Jd ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu įstaigą:

American Travel Service Bureau
>727 S. Western Ave., Chicago, 111. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokami pataruvbnas nžsakent lėktuvų, traukinių, iairrj kebo 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaenaa; Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus ta.-aštui 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
maaj** visais teminių reikalai!

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .eiru rezervnoc rietu 
B anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Aleksas Ambrose,

k’na, kad jis negali pa 
rvblr.Lms Įstatvmams 
3sų prieš.ar?uja bažnytinei tei- ( 
se’. Mj ų Įstatymai visiems p-- 
liečir.m.s yra bendri ir tikin
tiems, ir netikintiems, ir visi 
privalo jų laikytis. Bet šiame A.! 
Svarinsko aišk nime slypi sava- ( 
naud'škas ekstremistiškai nu i-Į 
teikusio kunigo požiūris Į socia
listinę valstybę, jos Įstatymus.

Savo antitarybinei agitacijai 
ir propagandai A. Svarinskas 
Įvairiausiais būdais ieškojo už
tarėjų užsienyje. Maskvoje, vie
name tu.e, surengė susitikima 
>u kai kur ais kapitalistinių ša
lių žurnalistais. Jo metu A. Sva
rinskas pats perdavė buržuazi
nės spaudos atstovams taria
mojo “katalikų komiteto” pro ! 
vakarinius “dokumentus”. Juo-1 
se užsipuolama tarybinė valsty-. 
binė ir visuomeninė santvarka. 
Ši teisiamojo juoda veikla teis
me buvo įrodyta.

Liudytojai ir bylos medžiaga 
patvirtino, kad 1979 m. birželio 
mėnesį Kaune, A. Znamenskio' 
bute, A. Svarinskas Įpiršo JAV 
turistui kunigui V. Cukurui ke
letą egzempliorių panašaus tu
rinio šmeižikiškų “dokumentų”.* 
Net ir šiam amerikiečių turis- j 
tui, kaip teisme pasakė V. Cu-jų^ pažeidinėja religinių susivie- 
kuro sesuo, ta misija buvo ne j nij}mų nuostatus. A. Svarinskui 
iš maloniųjų. Tarybiniai muiti-’ 
ninkai rado V. Cukuro bagaže 
šią šmeižikišką medžiagą.

Užsienio buržuazinė propa
ganda tarnaujanti “psichologi
niam karui” prieš Tarybų Są
jungos tautas, taip pat prieš Ta
rybų Lietuvą, šiuos paskvilius 
plačiai naudojo: spausdino savo 
leidiniuose, transliavo per radi-’^ 
ją. Juos, šmeižiančius respubli
kos gyvenimą, spausdino lietu
vių emigracijos klerikalai, jie. 
buvo skaitomi per Vatikano ra
diją. Paslauga už paslaugą — 
geri dėdės iš Vakarų nupirko A. 
Svarinskui kelis automobilius, 
dosniai pylė kitas vertybes.

Tikintieji, kurie klausydavo- tyneriems metams laisvės 
! ei jo pamokslų, dažnai kreipda

vosi Į valdžios organus, prašy
dami paveikti, kad jis liautųsi 
šmeižęs tarybinį gyvenimą, 
žmones. Lietuvos TSR proku
ratūra oficialiai įspėjo A. Sva
rinską už tai, kad jis, naudoda
mas bažnyčią ir kulto tarno pa
dėtį, skleidžia šmeižikiškus pra
simanymus apie tarybinę vals
tybinę ir visuomeninę santvar-

tada buvo išaiškinta, kad už pa
kartotinį tarybinių įstatymų pa

taikomos 
poveikio

at
ėmimu bei paskyrė papildomą 
bausmę — nulrėmiiną trejiems 
metams. Tame pačiame posė
dyje teismas nustatė, kad yra 
pakankamai duenienų, rodan
čių, jog kartu su teisiamuoju 
padarė nusikaltimą, numatytą 
LTSR baudžiamojo kodekso 68 
straipsnio pirmoje dalyje, Ky
bartų bažnyčios kunigas Sigitas 
Tamkevičius. Teismas savo mo
tyvuota nutartimi iškėlė jam 
baudžiamąją bylą ir perdavė ją 
LTSR prokurorui.

. z Algirdas Strumskis

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ' 

X BACEVIČIUS — BELL REALTE 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

į žeidimą jam gali būti 
j griežtesnės 
i priemonės.

Išvadų iš 
darė. “Kaip 

j rinskas taip nebaudžiamai juo- 
■ dins mūsų pedagogus, dorus 

žmones, mūsų gyvenimą” — to
kio turinio laiškai iš Viduklės, 
kitų respublikos vietų, kur jis 
sakydavo pamokslus, vis daž
niau plaukė j valstybines įstai
gas, laikraščių redakcijas. Tary
bų valdžios teisėtumo organai 
Ilgai buvo pakantūs šiam žmo-

teisminio

Įspėjimo 
ilgai kunigas Sva-

jis nepa-
i

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

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lokfia^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
T.L 927-3559

*

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

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

Liability apdraudimas pen tin tą- 
karna. Kreiptis:

A. LAURA ITI1 
4445 So. ASHLAND AYL 

TeL 523-8775

' A A * C v X J J ▼ JL * L O v A V O •

Teismo proceso metu buvo I ^ui^Bct. Pfkan?umas ^ur’ ^ibą. 
Įrodyta, kad dažniausiai pats A. I 
Svarinskas sukurdavo vieną ar 
kitą “dokumentą”, kurį jis ad-!1 
resuodavo pats sau į vadina-!. 
mąjį “katalikų komitetą”. Po to 
teigdavo, kad jis gautas iš Ii- 1 
kinčiųjų. '

Į A. Svarinskas buvo patrauktas 
J baudžiamoji Atsakomybėn ir 

i nuteistas.
Lietuvos Tarybų Socialistinės 

Respublikos aukščiausiasis teis
mas, išnagrinėjęs bylos medžia
gą, išklausęs ‘ lįudylojus, pripa
žino A. Svarinską kaltu pagal 
Lietuvos TSR baudžiamojo ko- 
dękso 68-ojo straipsnio pirmąją 
dalį (antį tarybinė ^'agitacija n 
propaganda)' ir nubaudė jį sęp-
—--------— -■>.----------

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

STASYS. ŠAKINIS- ’
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko • -

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Laka)

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

— Gegužinę - pikniką gegužės 
mėn. 29 dieną 12 vai. Vyčių so
delyje, 2455 W. 47 gatvė, ren
gia R. LB-nės Marquette Parko 
apylinkė. Skanūs užkandžiai. 
Gintaro orkestras.

Visi kviečiami linksmai laiką 
praleisti. Nariai prašomi dova
nas loterijai Įteikti valdybos na
riams. Valdyba

BRIGHTON PARKO
LIETUVIŲ MUGĖ '

Įvyks šeštadienį, liepso. 2. d., 
nuo 12 vai. iki vienuoliktos;yal 
vajk/ryšhim. su II Pasaulio Lie-

Įiięnomis. Vieta: pievoje 
tąrp;' Western Ave. ir Bulvaro, 
nucŲdS iki 45 gatvių. Dalyvaus 
įvairios lietuviškos organizaci- 
jo.s su meno ir rankdarbių iš
statymais, liet, valgia s; ir a_tsi- 
^^įniinais, muzika, policijos 
ir gaisrininkų pasirodymais 
ir t.t.

Vyr. organizatorius — Vita
lius Utara. Dėl smulkesnių in
formacijų. dienos metu skam
binti 767-0600, vakarais — 
847-0664.

i

• J

Skambinti YA 7-9107

t

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP.
30% DISCOUNT

Call 451-0655
*

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

LOOKING FOR EXPE
RIENCED TAILOR 

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

Morton Grove shop.
965-1140

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

<<Liuciia’1 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. II. 60629.

Jf you are a lonely wealthy lady 35-G5, and if you really 
i fantas- 

yours
would like to find a lovely sympathetic husband, or a 
tic lover, pleases write to me. Perhaps I will be 
forever. *

I am an Aero Research and Develop Engineer, 
pilot, watchmaker and excellent jeweler — diamond 
Also, I have a heart full of love, fantasy and dynamite in 
my blood.

I am looking for an understanding and lovely woman 
to marry and to love forever. Perhaps you and I could 
enjoy life toiether. We could someday travel in foreign 
romantic countries, share great, good limes together and 
I could every day more and more love you and make you 
happy 'n all ways as long as we live. Or if you wish — 
with my very own large twin engine Lockheed-Lodestar air
plane we would fly around the world, till we find our Para
dise Island full of happiness somewhere...

Only serious answer with foto and stamped envelope, 
please.

private 
dealer.

Write: Naujienos, Box 269, 1739 S. Halsted St.,
Chicago, Ill. 60608

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
žadėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošta, — teisėjo Alpbonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knvga su legališkomif 
orrnomh

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 
y Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171

Laikrodžiai tr brangenybfa 
Pardavimas Ir Taisymu 
2644 West l*th Strwf 
T*L REpubllc 7-1141

rji

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS^ 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tol. YA 7-5980

.Notary,. Public ■
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiT) 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra 

šymai ir kitokie blankai- 
ii^——

HOMEOWNERS POLICY

JMItf W. Hth u

40642, - 424-MM
State Farm Fxe and Casual Compa-w

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL <L 
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162
Z649 West «3rd Street 

Chicago, DL 60629

C — Naujienos, Chicago, Ui. — Sat

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimu.

4606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

-—■---------------------

PATS SKAITYK IR DAR 
|J i TUS PARAGINK SKAITYTI


