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MASKVA NEATSAUKS KARIUI«WHS TA N 0
NESIRIŠA DERYBOS DĖL PASITARIMU 
PALESTINOS AUTONOMIJOS KLAUSIMU

IZRAELIO IR EGIPTO PARLAMENTŲ NUTARIMAI 
SUMAŽINO VILTIS ATNAUJINTI DERYBAS

WASHINGTON, D.C. — Iz
raelio parlamento paskelbtas nu
tarimas prijungti amžinai oku
puotą rytų Jeruzalę7 ir ją laikyti 
sostinės dalimi, iššaukė .Egipto 
reakciją. Jo parlamentas priėmė 
rezoliuciją, 4<ad rytų Jeruzalė 
yra neatskiriama okupuotos, va
karų Jordano upės kranto terito
rijos dalis ir būsima palestinie
čių sostinė. Nutarimas ir rezo
liucija didžiai1 pakenkė' Wash
ingtone vykstantiems pasitari
mams: atnaujinti tiesiogines 
Egipto ir Izraelio derybas dėl 
palestiniečių autonomijos. Dery
bos nutrūko prieš du mėnesius 
dėl nuomonių skirtumo okupuo
tos rvtų Jeruzalės klausimu. i 
• ; Tačiau trečiadieni JAV amba- 
sadorius Sol Liriowitz vėl susiti
ko su Egipto ir Izraelio atstovais 

. kalbėtis :dėl derybų ątnaujini- 
hio. Egipto delegacijos pirmi-, 
ninku yra užsienio reikalų mi-. 
nisteris Kamai Hassįan Ali, o Iz
raelio ■— Yosef Burg. Jo delega
cijos narys Dan Pattir atrėmė 
Egipto, delegacijos kaltinimą 
dėl rytų Jeruzalės.? prijungimo 
prie sostinės,\pareikšęfamas, kad 
čia yra- sprendžiama palestinie
čių ąulonbmijos' klausiniai, todėl 
jų -ęėntrė’nereikėtų statyti 'Jeru
zalės klausimo. * ; < '.

^Delegacijos buvo ...išsauktos į 
Baltuosius Rūmus ,ir 20 minu
čių tarėsi su prezidentu Car- 
teriu.

POPIEŽIUS PARODĖ 
GRAŽŲ PAVYZDĮ

RIO DE JANEIRO, Brazilija 
(UPI). — Trečią vizito Brazili
joje dieną popiežius Jonas Pau
lius II lankė Rio de Janeiro mies
tą ir apylinkes. Pirmiausia jis! 
vizitavo parapiją, esančią var-j 
guolių kvartale. Jis numovė nuo ! 
savo rankos masy-vų auksinį žie- j 
dą ir padavė ji kunigui Italo 
Coelho, pareikšdamas, kad tai 
yra popiežiaus dovana varg
šams. Popiežius ta proga pareiš-1 
kė susirūpinimą 1.8 milijono 
Brazilijos vargšų, gyvenančių 
lūšnose be elektros ir be van
dentiekio.

Vėliau popiežius laikė .pamal
das modernioje katedroje Bažny
čios dignitoriams, kunigams ir 
vienuolėms. Kalbėdamas jiems 
socialiniais klausimais, pareiškė, 
kad Bažnyčios rolė socialiniame 
gyvenime yra mažinti skirtumus 
tąrp turtirigųjų ir vargšų.

, RESOLUTION TO CITE JULY 5 & 6, 1980, AS 
“LITHUANIAN DAYS IN CHICAGO”

REIKALAUJA PRIPAŽINTI TANKAIS
PRIMESTA KARMALO VALDŽIA

.Trečiadienį Egipto preziden
tas Anwar Sadatas telefoiiavo 
Izraelio vyriausybei, teiravosi 
apie premjero Menachem. Begin 
sveikatąJr linkėjo jam greit pa
sveikti. 66 metų Bėginąs turėjo 
lengvą širdies ataką ir dabar gy
domas Hadassah ligoninėje.

GAVO PARLAMENTO
. PASITIKĖJIMĄ

ANKARA.' — Turkijos prem
jerui Suleyman Demirel buvo iš
reikštas nepastikėjimas parla
mente “dėl santykių gerinimo 
bei pataikavimo vakariečiams”, 
bet nepasitikėjimas 227:214 bai
sų dauguma buvo atmestas.

Buvęs premjeras Bulent Ece- 
vit' jr kairiosios partijos norėtų 
artimesnių santykių su Sovietų 
Sąjunga.- ;

NEAV ORLEANE SUBRINKO 
^-■^^INĮNKA^W<^*;

AP žinių ag^fįįros ‘ pram^-’ 
mu, -ketyktadienį $^gw Ofipano 
mieste; s.usirinko ‘ 30,1)(X),. delegatų 
tarptautinės pĖgariizacijos. Alco
holics Anoiiymous narių. Kon
vencijai v^ta yra parinkta pran
cūzų kvartale, žinomame Nuo
dėmių miesto vardu, pačiame 
vilionių centre, garsioje visame 
pasaulyje Bourbos gatvėje, ku
rios ^tavernose bei restoranuose 
būna programos, dažniausiai tik 
suaugusiems.

Viešbučiai ir kai kurios ta
vernos jau prisitaikė prie AA 
konvencijos, įrengdami specia
lius behalkoholinius barus bei 
paruošdami specialias progra
mas, o jų metu-nepardavinėda- 
mi alkoholinių gėrimų.

WHEREAS* July 5 and 6, 1980, will mark celebrations throughout 
J Chicago’s great; Lithuanian cefmmunity as thousands of Lithuanian- 

Aniericans celebrate their considerable culture and heritage; and .

WHEREAS, a street fair is planned at Lithuanian Plaza Court, 
Street between Washtenaw and Artesian, Saturday, July 5, 1980, 
9 a.m. to 11 p.m. Workling diligently’ on this project are members 
co-ordinating committee which include Senator Frank Savickas,

69th 
from 
of a
Mrs. Dalia Stankaitis, Aid. Frank Brady, Mr. Jonas Talandis, and Mr. S.
Paul Zunibakis among many other diligent community leaders and the 
Ethnic Community’ Services organizatio’n; and

WHEREAS, also in connection with Lithuanian Day is the Sixth 
Annual Lithuanian Folk Festival to be held Sunday, July 6, 1980 at the 
Amphitheatre — all in all, a festive occasion for Chicago’s great Lithua
nian population and a treat for all our fine citizens;

L ’ KALENDORĖLIS

Liepos 5: Zoė, Antanas Žak., 
Lakštutė, Vintaras, Dobilas.

Liepos 6: Marija Gori, Romu
las, Ritonė, Bartnikas.

Liepos 7: Edilburga, Odonas, 
Skinutė, Kuode, Sungailis, Sur- 
m antas. ,

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:29.

Oras šiltas, lis.

KARO REIKALAMS PASKY
RĖ $51.9 BILIJONO

WASHINGTON, D.C. — Lie
pos 2 dieną Senatas paskyrė 
$51.9 bilijono dolerių krašto ap
augos reikalams. Tai buvo pats 
didžiausias Senato nutarimas, 
skiriąs tokią didelę sumą krašto 
apsaugo's reikalams. -

-Už tokios didelės sumos pa
skyrimą pasisakė 84 senatoriai. 
Jų tarpe, daugumą sudarė demo
kratai ir respublikonai. Prieš to
kią' didelę sumą balsavo Illinois 
demokratų,senatorius A. Steven
son, Wisconsino demokratas 
sen. W. Proxmire ir respubli
konas iš Ohio sen. M. Hartfield.

Vyriausybė galės pirkti visą 
eilę modernių ginklų, pačių nau
jausių lėktuvų, aniunicijc’s ir ki
tos karo medžiagos.

12% šios sumos eis karių ai- vieną teisėją, nuomonę sureda- 
goms padidinti. Pusantro bilijo- gavo ir teismo vardu, paskelbė , 
no skirta pačioms moderniau- i teismo pirmininkas W. Burger, 
sioms raketoms gaminti. Pus-, Kriminalinių teismų eiga priva- 
devinto bilijono dolerių eis karo lo būti vieša, kad galimai dides- 
ir transporto laivams statyti.1 nis žmonių skaičius žinotų apie 
šešiolika bilijonų ’ skirta nau-' nusikaltimą ir darytų viską, kad 
jiema lėktuvams gaminti. nenusikalstų.

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED that we, the Mayor and 
. members of the City Council of the City o'f Chicago, gathered here this 

27th Dav of June, 1980, A.D.. do hereby declare July 5 and 6, 1980, to be 
“Lithuanian Days in Chicago” in honor of our 25,000 fine Lithuanian- 
American citizens and their wonderful culture and heritage, and that 
we join with all the citizens of our great City in sharing the festivities 
of this great occasion.

FRANK BRADY
Aiderman, 15th Ward

KRIMINALINIAI TEISMAI 
TURI BŪTI VIEŠI

WASHINGTON, D.Č.— Aukš
čiausias teisjuas, septyniais bal
sais prieš vieną, nusprendė vi
sus kriminalinius teismus vesti 
viešai, atdaromis durimis. Spau
dos ir televizijos atstovai priva
lo turėti teisę sekti bylą ir infor
muoti savo skaitytojus apie jų-tas didokas lauko plotas, jie 

’ eigą. Praeitą trečiadienį Aukš- 
, čiausias teismas svarstė šį klau
simą ir didele balsų dauguma 
nutarė nevengti viešumos.

Teismo daugumos, išskyrus

PULS PASKUTINĘ KAM
BODIJOS BAZĘ

BANGK0KAS, Tailandas. — 
Vietnamo komunistai puolė 
Kambodiją ir išnaikino visas 
svarbesnes karo bazes. Kelias
dešimt tūkstančių Kambodijos 
karių ir politinių veikėjų įžengė 
į Tailandą. Jiems buvo atitver-

buvo saugomi, bet į vidaus gy
venimą jie nesikišo.

Praeitą savaitę gerai ginkluo
ti Vietnamo komunistai įsiveržė 
į Tailandą, daugelį sužeidė, kelis 
užmušė, bet nepajėgė jų paimli, 
nes jie turėjo ginklų ir vykusiai 
gynėsi.

Dabar paaiškėjo dar viena ap
linkybė: visai netoli Tailando 
sienos, bet dar Kambodijos teri
torijoje, yra didokas plotas, kurį 
valdo Kambodijos kariai. Viet-

KANCLERIS SCHMIDT IŠSIUNTĖ UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTER! Į PARYŽIŲ IR WASHINGTON^

BONA, V. Vokietija. — Vokie
tijos kancleris Helmut Schmidt, 
antradienio naktį grįžęs iš SoV. 
Sąjungos, sušaukė ininisterių 
kabineto posėdį kelionės įvy
kiams informuoti, o Vokietijos 
užsienio reikalų minister} tą pa
čią dieną išsiuntė į Prancūziją, 
o vėliau ir Į Ameriką, kad ga
lėtu informuoti minėtu valsty
bių vyriausybes apie jam skir
tus įpareigojimus.

Leonidas Brežnevas, aukš
čiausios So’v. S-gos tarybos pir
mininkas, kreipėsi į kanclerį H. 
Schmditą, kad jis atvyktų į 
Maskvą abi valstybes liečian- 
tiems pasitarimams. Maskvoje 
Brežnevas kancleriui Schmidtui 
pakišo pasirašyti naują preky
bos sutartį. Pasitaręs su savo 
patarėjais, kancleris Schmidt 
atmetė Brežnevo pasiūlytą su
tartį, nenorėdamas daryti jokių 
komentarų. Kancleris prašė at
šaukti Sovietų karo jėgas iš Af
ganistano, kad būtų galima kal
bėti apie kitus reikalus. Brežne
vas veik dvi dienas nieko, vokie- 
črtt . kancleriui nesakė, o antra-

PREZIDENTAS CARTERIS 
TARSIS SU HUA

TOKIJO, Japonija. — Atei
nančią savaitę Japonijon atskris 
prezidentas Carteris. Oficialiai 
jis vyksta j buvusio premjero 
Masajoši Ohiros pagerbimo pa
maldas. Premj. Ohira, miręs nuo 
širdies priepuolio, buvo tuojau 
palaidotas pagal japonų papro
čius. Premjeras mirė, bet jo va
dovaujama liberalų partija lai
mėjo rinkimus.

Ateinančią savaitę Japonijos 
vyriausybė oficialiai pagerbs mi
rusį premjerą. Į Japoniją atvyks 
didokas skaičius įtakingų politi
kų. Jų tarpe bus Kinijos komu
nistų partijos pirmininkas Hua 
Guofengas. Jis buvo Japonijoje 
ištisą savaitę ir tarėsi su tada 
iar gyvu premjeru Įvairiais ap- 

! saugos, prekybos ir kitais reika- 
j tais. Kinijos premjeras nori pa- 
į tikrinti susitarimus, padarytus 
i su premjeru Ohira ir su dabar 
, premjero pareigas einančiu kitu 
Į politiku. ,

diėnio vakare pasiūlė pasirašyti j Be , to- Hua/ Guofengas nori 
susitikti ir su prez. Carteriu, 
kuris mirusį premjerą gerai pa
žino ir kuris ateinančią savaitę 
atskris Į Japoniją pagerbti ve- 

I licnies atminima.

naują prekybos sutartį.
Pasirodo, kad kancleris H. 

Schmidt Maskvo'je buvo ne vie- j 
nas. Kartu su juo ten buvo nu-i 
vykęs ir Vokietijos užsienio reij 
kalų ministeris Hans D. Gen
scher. Kancleris Schmidt asme
niškai informavo ministerius 1 
apie pokalbius Maskvoje, tuo! 
tarpu kancleris išsiuntė užsie-j .James I_____
nio reikalų minister} į Paryžių' Imigracijos ir

f

namo komunistai ton apylinkėn | daliniai, 
sutraukė kelis tūkstančius karių 
ir rengiasi kambodiečius išnai
kinti.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris Helmut Schmidt įspėjo Iz
raelio žydus, kad jeigu kiltų 
naujas pasaulinis karas, jie ir 
vėl galėtų nuo karo nukentėti. 
Kancleris nori, kad žydai imtųsi 
priemonių laiku apsisaugoti ir 
siektų pastovios taikos įvedimo.

— Kancleris Schmidt, bevie
šėdamas Maskvoje, nuvyko į 
Liublianos kapines ir padėjo gė
lių vainiką ten, kur yra palaidoti 
6,000 vokiečių karių.

— Senatorius Edward M. Ken
nedy liepos 18 dieną lankysis 
Čikagoje rinkiminės kampanijos 
bei lėšų telkimo reikalais.

ĮSAKĖ SUSTABDYTI 
DEPORTACIJĄ

Miami U.S. Distriklo teisėjas 
Lawrence King įsakė 

. .....j,___ j_., .r natūralizacijos
informuoti prancūzų vyriausybę į tarnybai sustabdyti 5,000 Haičio 
apie pasitarimų eigą Maskvoje. Į piliečių deportaciją ir laike 90 

Sekančios dienos rytą ministe- dienų paruošti naujas bylas, 
ris Genscrer skris į Washing- Į ncs, juos deportavus, Haityje 
toną informuoti prez. Carterį ir jiems grėstų kalėjimo bausmės, 
kitus vyriausybės narius apiel_____________
pasikalbėjimus Maskvoje. Pats j _ Japonijos valstybės taryba 
Brežnevas paprašęs informuoti; patarė valdžiai pakelti gynybai 
Sovietų valdžios atstovus, o įkirtą sumą 13 J arba $1.7 bi- 
kancleris, kalbėdamas Kremliaus• njOno. Iki šiol šiam dalykui bil
ijonams pareiškė, kad Brežne- Vo skiriama $9 bilijonai, arba 
vas, pranešdamas apie Sovietų 0.9/; visos produkcijos, 
karo jėgų atšaukimą iš Afganis
tano, nurodytų, kada ir kiek So
vietų karo jėgų bus atšaukta ir 
kada išeis paskutiniai Sovietų

Antradienį Brežnevas, nieko 
nepranešęs apie Sovietų karių 
atšaukimą iš Afganistano, pra
dėjo kalbėti apie reikalą Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos atsto
vams susitikti ir susitarti dėl 
atominių ginklų Europoje. Brež
nevas patarė nekreipti jokio dė
mesio j tai, kad Amerikos Kon
gresas nepatvirtino Antrosios 
strateginių atomo ginklų apri
bojimo sutarties. JAV ir Sovietu 
Sąjunga turėtų tartis apie rei
kalą apriboti vidutinio dydžio 
attfmo ginklų kiekį. Sovietų val
džia yra pasiruošusi šį klausimą 
tuojau spręsti. Kancleriui atro
dė, kad jis privalo tuojau infor
muoti vyriausylx's apie šį Sovie
tų pageidavimą.

Tiktai antradienio vakare L. 
Brežnevas pranešė kancleriui H.

* Schmidt, kad tuo tarpu Sovietų

— Artinantis perversmo me
tinėms, Nikaragvos sandinistų 
valdžia suėmė 909 asmenų. -120 
jau yra paleisti, kiliems suda
romos byles kaltinant kontr- 
rcvoliucija ir kitais nusikalti
mais.

— Irakas ir Venecuela pakėlė 
?2 už eksportuojamos naftos 
12 galonų statinaitę. Už stati
naitę naftos dabar impoi teriams 
reikės mokėti $32.

valdžia nesirengia atšaukti savo 
karo jėgų iš Afganistano. Kaip 
jas atšauks, tai bus pagal jos pa
čios nustatytas sąlygas. Viena 
pirmųjų sąlygų esanti Babrako 
Kannalo valdžios pripažinimas. 
Brežnevas kartoja, kad Sovietų 
karo jėgos įėjo pagal tos val
džios prašymą, pagal jos prašy
mą ir išeis. Tą valdžią privalo 
pripažinti Iranas ir Pakistanas. 
Tuo tarpu niekas Kannalo val
džios nepripažįsta.
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FEDERALLNL4I TRUSTISTAI NUMATO SOCIĄLI-

' Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

IV metai Liepos 5, 1980. NrU133 (135)

Klausimus ir medžiaga siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

ĄTSARGŪS SU SPROGMENIMIS —
“FEJEVERKAIS!”

Je’gu mes iš nraeitų metų statistikos duomenų pa- 
darysine išvadas, kai specialistai pranašauja ateitį, 1980 
m. šio krašto Nepriklausomybės diena gali atnešti mums 
skausmą ir nusiminimą, nes mažiausia 50 šios valstijos 
šeimų iūdės. Taip teigia Illinois Neregystei Išvengti D-ja. 
(Society for the Prevention of Blidness).

Tos draugijos direktorius pranašauja, kad š. m. lie
pos 4 d. fejerverkų ekpliozija ir kita sprogstama medžia- 

. ga gali rimtai pakenkti 50-čiai ar daugiau jaunuolių re
gėjimui.

1979 akių gydytojai pranešė, kad daug rimtų akių 
sužeidimų įvyko šioje valstijoje dėl fejerverkų sprog
dinimų. 1978 m. Čia įvyko 48 akių sužeidimų, daugiausia 
— ragenos, (“auter window” of the eye).

Nors Illinois valstijoje veikia gana griežtas įstaty
mas, kuris tvarko privatų pardavimą ir naudojimą fe
jerverkų, bet jis nesustabdė įvežimą ir pardavinėjimą ne
legalių fejerverkų ir'nesumažino žymia dalimi nelaimių 
skaičiaus.

Pažymėtina, kad fejerverkų eksplozija yra daugu
moje atvejų akių sužeidimų priežastimi, kai sprogstamų 
įrankių vielos pabaiga įkaista apie 2,000° Farenheito, kas 
taip pat sudaro rimtų žmogaus kūno sužalojimų.

Direktorius Britton ir šiais metais įspėja vaikų tė
vus, kad jie išbrauktų fejerverkus ir kitą sprogstamą 
medžiagą iš Nepriklausomybės šventės planų; Jis pata
rimą baigia šiais žodžiais: “Neleiskite fejerverkams 
sproginėti jūsų namų kiemuose, nes toks “džiaugsmas” 
gali atnešti į jūsų šeimas neregystę (darkness).

Magd. š-tienė

Tolumoje matyti Vytauto bažnyčios bokštas, Kaune

ti čio krašto gyventojus kiek aukšesniame pragyvenimo 
lygyje.

Pažymėtina, kad JAV dabar bedarbių skaičius paki
lo iki 7,256,000 ,vadinasi, didžiausias nedarbas nuo 1949 
metų. Statyboje pasiekė 15.1%, o automobilių pramonė
je — 21.5%. Pr- petitas

maisto krautuvėse; jų yra dė
žutėse ir popieriniuose maišiu
kuose.

Šį patarimą paskelbė “Fa
mily Health” žurnalas birže
lio mėn. nr. M. S-nė

SIŪLOMA PADIDINTI MAISTO KORTELIŲ 
(FOOD STAMPS) KIEKĮ VARGUOMENEI

• thvn. A - - -

Washington, D.C. — Kai kurių mūsų konservatorių 
širdys padarytos iš antracito, nes jie didina paskolų pro
centus, už kurių per didelį padidinimą jie patys nuken
čia. Taip pat kai kas ploja, .kad energijos išlaidos nuolat 
didėja ir jie džiaugiasi, kad krašto valdžia sunkiai suba- 
lansuoia federalini biudžetą, kas veda i didesne visos ša- 
lies recesiją.

Kai kurių savanaudžių politikų pastangos vis dau
giau mažinti produkciją, siekia vis daugiau amerikiečių

KADA IR KUR DAU- Į kesčių reikalais — Alg. Aglin- 
GIAUIA ĮVYKSTA 1 skas, “Margutyje”, notariąto, 

NELAIMIŲ?
Žinovai teigia, kad miestuose 

daug vaikų automobiliai sužei 
džia arba užmuša jų gyvena
mose apylinkėse; suaugę taip 
pat esti dažnai sužeidžiami ar 
ti gyvenamų namų arba mies
to centro gatvėse, arba arti tų re veiks 
vietovių, kuriose dirba.

Pastebėta, kad nelaimingų 
atsitikimų įvyksta popietinėse 
valandose; 10% įvyksta sek
madieniais, 18% — šeštadie
niais. ‘ x

Keleiviu

vertimų, testamentų, kodiči- 
lių reikalais — Pr. Šulą, (po 8 
vai. vak.) tel. CL. 4*7965. fab.

JŪS KLAUSIATE,
— MES ATSAKOME

KL Kanadoje turiu vyro se
serį, senutę (80 m.) Ji yra 
vieniša ir ligota. Nėra kas ją

NĖS APDRAUDOS SISTEMOS KRIZĘ
Washington, D.C.) (AP). — Užpraeitą ketvirtadienį 

Federaliniai Trustistai pateikė Kongresui raportą, iš ku
rio matyti, kad Socialinės Apdraudos sistemos finansi
nė būklė būsianti “netolimoje ateityje gana trapi”, ir 

•dėl susidariusių sunkių ekonominių sąlygų, tai sistemai 
i išlaikyti reikėsią padidinti mokesčius, kad Soc. See. ad- 
J niminstracija galėtų išmokėti visiems priklausančus be- 
1 nefitus 1983 metais.

Trustistų — Iždo sekretoriaus G. William Miller, 
Darbo sekretoriaus Ray Marshal ir Sveikatos bei Švieti
mo sekretorės Patricia R. Harris, — metiniame raporte 
Kongresui išdėstytos trys galimos ekonominės progra
mos: optimistinė, tarpinė ir pesimistinė.

Lygiai pagal trustistų optimistinę ir vidurinę sąm- 
pratą, Social Security sistema atsidursianti krizėje 1981 
arba 1982 m. neišvengiami trūkumai jos didžiausiame 
trust fonde, vad. Old Age ir Survivor Insurance siste
moje. Į veikiančias sunkumų sąlygas, trustistų nuomone, 
įeina šių metų infliacijos 16.6%, 1981 m. — 13.7%, 1982 
m. — 11% ir vėliau 1985 m. krintant iki 9.8%. Ton pa- 
čion kategorijon įeina kritimas vad. Real Gross Nacio
nalinė produkcija 1980 m. ir 7.8% nedarbas; 1981 m. —- 
9.1% ir 1985 b. — 6.8%.

Tačiau Social Security komisionierius William J. 
Driver spaudos konferencijai pareiškė, kad jis abejoja, 
kad krašto ekonomija būsianti tokia bloga ir jis pasakė, 
jog visumenė gali būti užtikrinta (can be assured), kad 
Soc. See. benefitai visiems nustatytu laiku busią išmo
kami.

• Prez. Carterio administracija prašė Kongreso dar 
š. m. sausio mėn. pakeisti įstatymą —leisti skolintis 
trims Soc. See. fondams: Nedarbingumo (Disabled) ap
draudai ir Ligoninių (Hospital) apdraudai (Medicare), 
Numatoma, kad išlaidos padidės,-bet vad. Old Age ir Sur-

CHICAGOS M. CENTRE 
VEIKS NEMOKAMI KURSAI

Šį rudenį Chjcagos m. cent- 
i nemokami suaugu

siems (seniorams) įvairios 
rūšies kursai Suinteresuoti se- 
niorai gali gauti veikiančių 
kursų surašą. Informacijai 
skambinti tel. 259-8040, arba 
prašyti raštu: o Loop College, 

t- i • ■ A-J--- b..;.. 64 S- Lake, Chįcago, Iii.Keleivių - padldejųnas. - taip ' °
pat didėja dėl nepatyrusių auto r 
mobilistų vairavimo, ypatin
gai didesnio trafiko metu. To
dėl pėsliesiams reikia 
giau imtis atsargumo O o
nioniu. c

Peštiesiems reikia būti 
da atsargiems. O

PATARIA MAŽIAU VARTO
TI

dau-' Dietinio 
prie- kad ji iš

i jog reikia

CUKRAUS

maisto žinovė sako, 
patyrimo įsitikino 

mažiau vartoti cu-
visa- kraus ir pradėti vartoti, vad. 

xW. S-nė. “Sweet'n Low” produktą. Bar- 
i bara mint sako: “Kadangi aš 

Lietuvių kalba sociliniais! rūpinuosi savo sveikata ir jau 
. I reikalais galite kreiptis į LB čiu sveikatos pagerėjimą tik 

paciarvti bėdaibiais. Tie patys konservatoriai atakuoja Socialinio Klubo darbuotojus,1 todėl, kad rečiau vartoju cuk. 
naujas federalines socialines programas, skirtas išlaiky- A. Čepulį, 3261 S. Halsled, mo.’rų, jo vietoj suradau pakaita-

---------------------------------------------------------------------------- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- lą»

JEI JŪS NORITE SlŲSTi 

g ) SIUNTINI - DOVANI ILIETUVA IR \ 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU i 

ŽINOMOS FIRMOS

Ji sako, kad ne tik šaltus 
• gėrimus vartojant, bet ir kep- 
! snius kepant naudinga varto- 
į ti “Sweet’n Low“ miltelius.

Šių milteliu galima gauti <• c O O

rūpintųsi. As noriu ją pasum-i . , . . , , ,
t i • v. vivors apdraudai numatoma, kad išlaidos sumažės per ti pas save. Ir todėl noriu zi-J , . r , T.2- du ateinančius metus. Jis pasakė, kad T»e legislatures

1. Ar ji gautų čia savo užtar- Old Age ir Survivors (Senatvės ir palikunių) fondas 
nautus Kanadoj Social securi- nepajėgs benefitus mokėti 1891 ir 1982 m.
ty čekius? Ar jai reiks kas pu- raporte aukščiau išvardinti trustistai.., „ Dar trustistai 
sę metų vykti vėl į Kanadą už- pridėjo,-kad „tik padidinus fondus lėšomis,’būtų išvehgta 
siregistravinwi, ar gal galimai go& gee sistemos ekonominė krizei'"
žiavimo nereiktų? j Pažymėtina, . kad Soc. See. mokesčiai jau numatyti
J 2. Ar ji būtų prirašyta prieIpadidinti sekančiai: nuo 1981 m. sausio m. teks mokėti 
Medicare ir Medicaidč ir nau-16.65%, 1985 metais ir teks mokėti (adraustiesiems Lir 
dotųsi jų duodamomis leng

vatomis?
3. Ar Blue Cross, Blue Shield 

priimtų ją į savo apdraudžia
mųjų ligos atveju narius?

A. K-nė iš Chicagos
ATS. Kanadoje užtarnauta 

pensija užsienin išvykusiems 
išmokama.

Ji galėtų 
apdraudą, 
mokestį, 
duodama, 
šytojo turimus išteklius.

Privatinės apdraudos kom
panijos, atrodo, pensininkus 
atvykusius iš Kanados, lengvai 
apdraudžia ligos atveju, su
mokėjus jų nustatytą mokestį 
kas mėnuo.

noti:

įsirašyti j Medicare 
mokant nustatyta 

Medicaido pašalpa 
atsižvelgiant j pra*

du ateinančius metus. Jis pasakė, kad “be legislatures

”♦ pareiškė

darbdaviams, po 7.65%, gi 1990 metais teks mokėti, po

Praeitais metais Soc. See. administracija išmokėjo 
benefitais $124 bilijonus, 35 milijonams asmenų. Apie 
114 milijonų darbininkų ir jų darbdavių sumokėjo moke
sčių į Soc. See. sistemą.

Social Security operuoja pagal vad. “pay-as-you-go 
bazę, su trust fondo patarnavimu, kaip rezervus kad už
tikrintų, mokesčiai padengtų benefitų išmokėjimus. Bet 
trastistai pareiškė, kad yra būtina išlaikyti balansą tuo
se fonduose 9% iš metinių išlaidu (vad. outg)).; priešin
gu atveju gali susidaryti sunkumų laiku išmokėti be- 

■ nefitus.
(Šią informaciją paskelbė Chicago Sun-Time, 6.20.80)

Pr- š,
’I

PAGOSI r* ?

(LICENSED 8V *LSPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tek: 581-6590 -581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firma, paskyrimo vieta pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sek- 
niadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

j AR APSIMOKA BE ATODAIROS DIDINTI 
’ NUOMAS?

KL. Mano vyras ir aš turime mažus apartamenti- 
nius namus su 8-niais vienetais. Mūsų sąskaitininkas 
mums sako, kad mūsų esamos nuomos už butelius per 

Į mažos. Kaip reiktų apie tai pasakyti mūšų butelių nuo- 
i mininkams ir kokiu dydžiu pakeltina šiuo metu nuoma? 
| M. R-nė, Chicago, Ill.

ATS. Geriausias kelias — patikrinti ir pažiūrėti ko
kios butų nuomos yra kitų kaimynų apartamentinių vie
netų. Jei jūsų nuomos yra mažesnės, negu jūsų kaimy- 

i nų, tai jas išlyginkite. Bet atsiminkite, jai per daug pa- 
į didinsite nuompinigius, tai galite netekti savo gerų nuo- 
i mininku. 4^

ILLINOIS VALSTIJOJE 27-SE VEIKIANČIOSE FIR
MOSE DIRBA DAUGIAU, NEGU 2,700 ASMEN Ų
Springfield, Ill. — Dvidešimt septyniose užsieninei 

se firmose Illinois valstijoje dirba daugiau, negu 2,799 
darbininkai, šią žinią paskelbė Illinois Komencijos depar
tamentas ir Community Affairs (DCCA) įstaiga.

Užsieninės firmos iš viso investavo daugiau, negu $64 
milijonus kapitalo. Jos gamina ir į jų patarnavimo srity 
Įeina: motociklų dalys, cementas, chemikalai, fotografi
jos dalys, indai, plienas, eleetronikos video žaislais ir 
kt daiktai.

t

DCCA direktorius John W. Castle pasakė, kad dvi
dešimt viena kompanija yra iš Europos kraštų, o šešios 
firmos yra iš Japonijos.Pažymėtina,kad naujausia firma, 
tai Vokietijos Heilą North America, automobilių apšvie
timo dalių įmonė, kuri įkurta š. m. birželio 6 d. Flo
roje, Illinois.

MCSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, rA. — 126 Ti>ghm«n Stiwl -_____________________ _ -------------------- — 43S-1654 Į
BALTIMORE 31, MO. — 1828 Fleet Street........................ -............................ — 342^240 'Į
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue __ __________ ____ __ __ ______— 6334XW0
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ------- -------- ------ ------------------ ----------------- — 8Y5-0700
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue............. ............. ........................ .............. ........— 486-2818
CHICAGO. ILL. 60629 — 26U8 West 69 Street „__ ,_______________ š-------------------------- — 925-2787
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street____________________________________ — 376-6755
CLEVELAND. OHIO 44134 — 5689 State Rd---------------------- ----- ---------------------------------------------  216-845-6078
CHESTER, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St......... .................     — 215-497-2382
DETROIT 12, Mich. — 11 oOl Jos Campau Avenue------------------------------ —-------------------------— 365-6780
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue —------------------------------------- ---- - — 365-6740
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avanue----------------------------------- ------ -------- ------- 385-6550
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD.------------------------------- --------------------------------------- ---- - — 315-866 3939
MIAMI BEACH, Fl«. 33139 1201-17 St.------------------------- --------------------------------------------- ----— 3C5-673-8220
NEW YORK 3, N. Y. —< 78 Second Avenue___________ --------- - ------------------------------------ — 674-1540
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St. — 475-7430 i
PHILADELPHIA. Pa, 19123 1013 N. Marshal St. ‘ — 215-WA-5-8878 ■
PHOENIX, Arit 85027 — 22047 N.~Blaclc Canyon_Hwy i1----------------------------------- — 602-942-8770 j
ZahwAY, N. J. — 47 East Milton Avenue —-----------381-8800 Į
SOUTH RIVER. N. J. — 41 Whitehead Avenue____ —------------------------------------------------  „ — 257-8320

. , w f SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave.___ J.--------- -----------------589-4464
, 'j _ 515 Marcellus Street.............................  -- -.................. — 475-9746 -I

< ...s,.1 -- s ,:3

GULBĖ, LYDEKA IR VĖŽYS
Vienybę kai draugai praranda, 
Tai darbas neina jiems į naudą, 
Ir būna jau ne darbas, o kankynė.

♦ * *

Štai Gulbė ir Vėžys, ir Lydeka, kaimynė,
Vežimą ėmės vežti krautą,
Ir įsikinkę trys, visi iš karto
Iš kailio nėrėsi ir, kiek jėgų bedėjo,
Pavežti jie vežimo negalėjo.
Nors krūvio būta lengvo,
Bet Gulbė veržėsi į dangų,
Vėžys, bet atbulas! nęį&ukė, ; i
0 Lydeka į upę traukė.
Kuris čia kaltas, kas teisus — ne mes nuspręsim, 
Vienok vežimą ten ir šiandien rasim.

Vertė J. ValaiGs

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
SKELBKITĖS NA U JIE N 0 S E

PASKUTINĖ PROGA
turėti savo bibliotekoje pilnus komplektus abiejų lietu
viškų enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių 

tomų, tad ryžomės papildyti.

Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai _________ $350.00
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai_____ ;_ $125.00

Vinco Krėvės Raštai, 6 tdniai *_ ,.„..2___ $30.00 <
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas... ..... . $12.00

Kreiptis: J. Kapočius, P.O. Box 95, So. Bostcn, MA 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730. vakarais (617) 282-2759.

SešladicDis-pirm^dirr.is — -.Uurj-n-Monday, Juh 5 ~t) 19JS0



A. Kalinausko vardo įamžinimo iškilmės
SLA 72-oji kuopa kruopščiai mas: “Mama, dovanok už viską

ruošiasi įamžinti a. a. Antano 
Kalinausko vardą Kanados Lie
tuvių Fonde. Ceremonijos įvyks 
š.m. liepos 20 d. A Padolskio 
sodyboje, 158 Willow St., Paris, 
Ontario.

'Velionis A Kalinauskas buvo 
gimęs 1957 metais. Užaugo ko
munistiniame “rojuje” ir nuo 
pirmo mokyklos skyriaus buvo 
auklėjamas komunistinėje dva
sioje. A. Kalinauskas buvo 
krikščioniškos sielos jaunuolis ir 
jis . nesusižavėjo korųunistine 
propaganda, kuri buvo teroru 
brukama. A. Kalinauskas iš pat 
jaunų dienų tyliai kentė komu
nistų-žiaurius elgesius su savo 
saiįbroliais. Savyje jis ruošė 
slaptus planus, o tinkamam mo
mentui pasitaikius, pačio oku
panto akivaizdoje paaukoti savo 
brangiausią turtą — gyvybę.

Velionis A. Kalinauskas buvo 
pašauktas okupanto atlikti ka
rinę prievolę. Karinei prievolei 
atlikti buvo pasiųstas į Latviją, 
Gulbino miestą. Ir štai 1976 m. 
rūgpiūčio 16 d. jis apsipila ben
zinu ir, save uždegęs, viršinin- 
ltų': akivaizdoje sušunka rusiš
kai: “Posmatrite, kak garit lito- 
vec patriot! įZa Litvu, za svo- 

. bodu, '«za Boga! A vam služit 
nębųdu!” (Žiūrėkite, kaip dega 
lidūlvis patriotas! ’ Už Lietuvą, 
už laisvę, už Dievą! O jums aš 
netarnausiu!)

Kadangi .pas. ‘ A. Kalinauską 
rado du traukinio bilietus, todėl, 
užgešitię ugnį, iškvotė ir paaiš
kėjo, kad pabėgusį iš kariuome
nės- sūnų motina atlydėjo ir jį 
prikalbėjo vėl grįžti į kariuome
nę;'; Nesuspėjus, velionio motinai 
iš. geležinkelio stoties išvykti, ją 
tešiį surado ir ilgai tardė. Po 
tardymo motinai buvo leista 
įeiti į palatą, kur gulėjo sūnus 
Ąntąnas, įmirtiriai apdegęs. Sū
rius, pamatęs mylimą motiną, ty
liai; kalbėjo ir atsiprašė sakyda-

— aš mirsiu...”
Mirė kitą dieną, rugpjūčio 

11 d. Į šią nelaimės vietą atvy
ko ir velionio brolis, nes, mirus 
sūnui Antanui, motina alpo ir 
reikėjo globos.

Nors motina labai prašė leisti 
sūnų parsivežti į namus, į gimtą 
kraštk Lietuvą, bet politrukai 
neleido- Rugpjūčio 12 d., tiesiai 
iš lavoninės, velionis A. Kali
nauskas buvo palaidotas Gulbi
no . mieste Latvijoje. Atsisveiki
nant, sužvėrėję politrukai nelei
do motinai net sūnaus pabu-
čiuoti.

Po didelių pastangų, užtruku
sių net vieną mėnesį, buvo gau
tas leidimas velionį Antaną Ka
linauską iškasti ir parsivežus pa
laidoti okupuotoje Lietuvoje.

Iš Gulbino miesto į okupuotą 
Lietuvą karstą lydėjo ir Sovietų 
patikėtiniai. Vilkaviškyje, laido-

lat skaičiumi bei kokybe tru- ną ligi pat mirties, vadinasi, pa- 
panti? Toks tvirtinimas man pri 
mena kokį nors atsilikųsį Šila
voto parapijos ūkiningą, įsikibu
sį į trilaukę sėjomainą ir nepri
pažįstantį agronomijos pažan
gos. žmonės žemę mindžiojo 
bent kokia 500,000 metų, Krikš
čionybė atsirado tik prieš nepil
nus 2,000 metų. Ar per tuos 
498,000 metų Dievas užmiršęs 
žmones? Kas atsitiks su Krikš
čionybe po 2,000 metų? Kas su 
ja atsitiks, jei pasirodytų uni
verse kitokia gyvybė, pranešes- 
nė už žmogų? Su nauju Dievo 
sūnum? Kur dingtų tada visa 
Maceinos filosofija? Ar jau san
tykio, mistinio, asmeniško, su 
Dievu negali būti be instituci
nės religijos? Gal. Tik tam, kas 
savo sieloje kultivuoja trilaukę 
sėjomainą. Pagaliau, ar ateistas 
jau toj pačioj kategorijoj su bar 
barais? Jei taip, tai toks tvirti
nimas gali išplaukti tik iš krikš
čioniško barbaro, nešiojančio 
kišenėje teologo diplomą.

“Visos tad religijos, kuriose 
Dievas neasmeninė galybė, yra 
Krikščionybės peržengtos. Ji pa
ti betgi negali būti peržengta, 
kadangi asmeninio meilės santy 
kio peržengti neįmanoma. Štai 
kodėl Kristūs; kaip Dievas — 

Į Meilė yra nepralenkiamai savi-
“Tik Bažnyčia yra Kristaus patį Duevą, jei ji praeityje ir j tas ir tuo pačiu paskutinysis. 

skelbimo ir tuo pačiu jo pažini- dabartyje smerkė ir tebesmer- j Kas tad teigtų Kristų, grįžtų 
mo versmė... Be Bažnyčios ar kia giliau mąstančius teologus,: Dievo atžvilgiu į' neapykantą”', 

'šalia Bažnyčios nėra jokio šven-( kiek kitaip aiškinančius pagrin-| yfldina<;, Krikščionybė pati gė-

M. Stankūniene. Balandis

KAZIM!ERAS BALTRUKONIS

n

tuvių dieną, buvo sukelti visi keĮįo susidūrimo šviesas, sukti 
; į kairę. Visose posūkio vietose 

bus rodyklės, rodančios kelią į 
A. Padolskio sodybą (158 Wil
low St., Paris, Ont). A. Pa
dolskio sodyboje plevėsuos Lie
tuvos trispalvė. A

Visus geros valios lietuvius 
kviečiame dalyvauti liepos mėn. 
20 dieną A. Padolskio. sodyboje 
Lietuvos laisvės kovotojo velio
nio A. Kalinausko vardo įamži
nimo iškilmėse.

Kuopos valdyba

i

milicininkai ir gausus būrys sau
gumiečių, kurie saugojo, kad ne- 
išsivystytų panašios demonstra
cijos, kokios buvo Romui Kalan
tai susideginus.

Kelias į SLA 72-osios kuopos 
gegužinę yra pasikeitęs ir dabar 
patogiau negu praeitais metais 
pasiekiama A Padolskio sodyba. • 
Dabar kelias jau sutaisytas ir 
važiuodami sekite šiame laik
raštyje nurodytų direktyvų, nes 

; jos yra paskutinės. Be to, posū
kio vietose bus rodyklės, rodan
čios kryptį į gegužinę.

KELIAS Į GEGUŽINĘ j 
Važiuojantiems iš vakarų į ry-1 

tus 2-uoju keliu ir privažiavus j 
5-ąjį kelią yra šviesos, kurias į 
reikia pravažiuoti. Pavažiavę 1 
1V$ mylios ir radę kryžminą ke- Į 
lią, sukite į kairę. Ten bus ro
dyklė. Važiuojant iš rytų į va
karus 5-uoju keliu, privažiavus 
2-ąjį kelią prie šviesų sukti į 
dešinę. Važiuojant iš vakarų Į 
rytus, privažiavus 5-ojo ir 2-ojo

dėmesiui
žur-

MACEINOS TEOLOGINĖ GRAŽBYLYSTĖ
(Tęsinys)

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS
i UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
4 J ; > ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

traščio... Kristus Naujajame 
Testamente yra tik nuotrupa...

1 Naujasis Testamentas nėra nei 
galutinė, nei pilnutinė Kristaus 
pažinimo versmė.. • Naujasis 
Testamentas be Bažnyčios nus
toja galiojęs ne tik kaip švent
raštis, bet ir kaip šaltinis, kadan
gi visa, ką jis pasakoja, yra im
ta iš Bažnyčios”. Taip teigia Ma
ceina. Bet kaip su ta Bažnyčia 
atsitinka, kai popiežius, ne Jė
zaus kurpaitėse, kai jis su pilno
mis kišenėmis nuodėmių? Kai 
Bažnyčios dignitoriai tampa val
dovais su grobuoniškais nagais 
ir netarnauja minioms?. Kaip 
gali aiškinti Kristų, jei jis Die
vas, nuodėmėj gimę ir nuodė
mėj begyveną Bažnyčios auto
ritetai? Ar ne blusų šokinėjimai 
Everesto kalno -pašlaitėje!? Ar

nornijaT-Kaip gaiiBainy«7I’s.' uoiautos> WPaMofe i *4- 
kinti Kristauns . dieviškumą - ar

dinius tikėjimo dalykus, 
oficiali Bažnyčia?

Chalkedono susirinkimas 451' vienas santykis, taigi ir meilęs, 
metais Kristaus santykį su Die- būti peržiangiamas- Taip 
vu esą nusakęs žodžiais: “tikras pat religija tūri gimimą ir miri

negu rausia religija, kurios jokia ki
ta negalinti nukonkuruoti. Kięk

mą.. O. Krikščionybė .nori būtį 
nekintama, amžina pagal Ma-

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
ŲŽ 10 DOLERIŲ.
? Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

Ok. Lietuvoje mėnesinis 
nalas “Mūsų gamta’’, 1 nr. skel- 

I.bia, kad už nelegaliai sugautą 
žuvį, sugavėjas turi mokėti to
kią baudąi’^už lašišą. 75 rb., už 
šlakį—50 rb., už ūsorių, sterblę 
— po 20, rb. upėtaki, peledę, un
gurį, syką — po 10, rb. už lyde
ką, šamą kiršlį, žiobrį, sazaną, 
baltąjį ir juodąjį amūrą, plačia- 

f kaktį, skersnukį lyną — po 3 
, rb. už karpį, salatį, seliavą, star 

kį, nėgę, vėgėlę, ožką, menknę, 
šapalą — po 2. rb. už ešerį, ka
rosą, strepetį, kuoją, raudę, dis- 
tintę ir už visų .'rūšių vėžius — 
po 1 rublį”.

Be to, konfiskuojami .— ati
mami be atlyginimo automobi
liai, motociklai, valtys bei kitos 
transporto piemonės, kurie bu
vo naudojami neteisėtai žūklei.

Nežiūrint' į skiriamas tokias 
drastiškas baudas, meškerioto
jams ir žuklautojams, vien tik 
per praeitų metų tris ketvirčius 
nelegaliai sulaikyta 3803, žuvis 
gaudžiusieji asmenys. ...

Ten pat Vytautas Vazai inskas
skundžiasi: “Manau, kad savo ’ kias žinias, suprasti, kodėl žmo- 
esme brakonieriavimas prilygsta 
grobstymams,”vagystėms, saky
čiau, net plėšikavimui su gink
lu rankoj. Juk brakonieriavimas 
neretai tampa pirmąja prielaida

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas______________________________________
Adresas __ ___________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ___ dot' 
Pavardė ir vardu_______________________
Adresas ------------------------------------------------

kuris
u V

Spoiuoriaus pavardė, vardas ir vietovė >>

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_ _ dol.
Pavardė ir vardas ------ . ..........     ,
Adresas----------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardu ----------------------------------------------------------
Adresas ___________ ___________________________________

B

žmogus ir tikras Dievas”. Macei
na sako: “Kristus yra tos pačios 
esmės bei .prigimties, kaip ir mes i ceinąĮ ■-t j
visi, ir tos pačios esmės bei pri-| “Kiekvienas pokalbis su kito- 
gimties, kaip ir Dievas. Dievo j| mis religijomis šiandien yra dia- 
ir žmogaus sąjunga Kristuje yra j l°Sas su ■ senienomis, galimas ir 
nemoralinė ar simbolinė, o bū-1 prasmingas tik akivaizdoje as- 
tinė arba ontologinė”. Man rd-1 rneninio Dievo ir meilės santy- 
dos, kad Dievo esmę bei prigiml kio su šiuo Dievu. Kas tai ap-i 
tį sutapatinti su žmogiškąja es- 
me bei prigimtimi Kristaus as
menyje yra teologiškai filosofi- esm?
nis svaigulys, atsirandąs fana- kant, tarp religijų
tiškoje galvoje. Dievo esmė ir jo 
prigimtis yra žmogui neišspren
džiama mįslė. Kas jaučiasi ją

lenkia, tas arba tik tuščiai ple
pa, arba ’išduoda Krikščionybės 

Tokios išminties besilai- 
i niekuomet 

nebus nei dialogo,'nei tarpusa
vinių santykių harmonijos. 
Maceina sako: “Kristus apreiš

kia nė tik Dievą. Būdamas tikras 
žmogus, Kristus apreiškia ir

,. , . . i išaiškinęs, reikalingas šiltos už-ne blusų svarstymai apie astro- ;
monę paraližupjanČiąs' kilpas ir žmogų . Dievo įsikūnijimas esąs
negalįs iš jų išsikapanoti.

“Kristus nėra .'tęsinys; jis yra 
naujo . santykio su Dievų pra
džia ir šio santykio galas... Bū
damas gi. nepralenkiamas, Kris
tus padaro; kad ir Krikščionybė 
kaip religija yra nebepralenkia- 
ma ir jokios kitos-religijos nebe- 
atstojąma. Krikščioniškojo san
tykio, su Dievu negalima pakeis
ti jokiu kitų santykiu, kaip Kris 
taus negalima pakeisti jokiu ki
tu “kristųmi’. Kaip Kristus yra 
paskutinysis, taip ir Krikščiony-

. visų sunkiausiam nusikaltimui 
— žmogžudystei- Štai prieš ke
liolika metų Kaune prie vidro- 
elėktrinės”, norėdamas sulaikyti 
brakonierius, žuvo visuomeninis 
gamtos apsaugos inspektorius 
A. Dama šius. Šįmet respublikos 
visuomenę sukrėtė šiurpus įvy
kis. Naktį su įkaičiais užklup
tas brakonierius nušovė Nauja
miesčio valstybinio ūkio darbuo 
toją K. Ivnskį”.

Tiesiog sunku, beskaitant to-1 bė yra paskutinioji. Paneigus

nes taip skverbiasi žuvelę pasi
gauti. Matomai, maisto stoka, 
ar nevisięms duodami leidimai 
žuvelei pasigauti?

■ Stasys Juškėnas

JAY DRUGS V.4ISTINĖ
2759.W. 71gt St, Chicago, D!

• BtPESTINGAI lSPILDC«t£I RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno .

D- KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

Išėjusi ii tpaudo# ir galima gauti knygų nnkoji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti |tako« | krašto politiką. 102 p*l. Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstu tokiu adresu:

Kristų, yra savaime paneigiama 
ir Krikščionybė- . O paneigus 
Krikščionybę, lieka tik ateizmas, 
jei žmogus nenori sava, sąmone 
atkristi į barbarybę”...

Taip įtikinamai kalba teolo
giškai išmokslintas Maceina. Va
dinas, kitos religįjps — pelai, 
kelias į barbarybę! • Taip kalba 
Krikščionybės atstovas. Krikš
čionybės, puoselėjančios meilę. 
Krikščionybės, savo viduje sus
kilusios, nesusišnekančios tarp 
savęs ir kitaip aiškinančios Die
vo sampratą: Kaip gali būti 
Krikščionybė. pati -geriausia, jei 
ji serganti, pūliuojanti ir nuo-

r

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM* Tablets are 
50% stronger than Doan's.
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation. 
Sb muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

atsakymas į klausimą “kas -yra 
žmogus Dievui?!. Dievas “nusi
leidžia iš savo didybės bei gar
bės,.iš nepasiekiamos savo trans 
cendencijos į žmogiškąją plot
mę, prisiima šios plomės būse-

sidaro ‘kaip visi žmonės’. Tai 
graži Maceinos retorika, švel
niai glostanti tikinčio kataliko 
jausmus. Šis veiksmas (kenozė) 
“Vakarų teologijoje nevaidina 
beveik jokio vaidmens. Tuo tar
pu tik jis vienintelis išskiria 
krikščioniškąjį Devą iš kitų vi
sų ‘dievų’, kadangi apreiškia 
žmogų kaip Dievo rūpestį”, — 
samprotau’a Maceina. Taigi ir 
vėl: ligi Krikščionybės Dievo 
rūpesčio nebuvo? Kodėl jis lau
kė kelis šimtus tūkstančių me
tų?

Maceina toliau aiškina, kad 
“judaizmas ar islamas teocent
rinės todėl, kad čia Dievas kaip 
galybė užgožia žmogų kaip as
menį, padarydamas jį Dievo tar 
nu ar net vergu .. Žmogus Die
vo draugas — štai krikščioniš
kos religijos antropologinė sam
prata”. Koks prieštaravimas prak 
tikos dantims! Kai buvau vaikė
zas, išklausiau rekolekcijų ir 
perskaičiau brošiūrėlę “Trijų 
dienų rekolekcijos”. Kunigo bū
ta gero oratoriaus. Rezultatas 
buvo toks, kad aš naktimis pra
dėjau nemiegoti, Dievo bausmės 
bijoti; Vėliau kunigėlis už mer
gaites davatkų buvo priverstas 
bėgti -į Ameriką, o aš pamažu 
išsiblaiviau nuo pragaro baimės. 
Ir ligi šiol praktika yra tikroji 
realybė,' o teorijos su. teologų 
liūliavimais yra dangaus migdo 
lai, ’daug kam žadami, bet labai 
retai kam duodami ragauti. Ka
talikybė ilgus amžius buvo už
gobusi žmogų.

- • T - ' . • X.. . * - l

, Toliau, jis rašo: “Žmogus — 
tarnas yra jokia Dievui garbė, 
ir Dievas 
nenori. Niekas neguldo gyvy
bės už savo tarną, o tik už savo 
draugą (Jn. 15, 13)”. Jei .taip, 
tai kuriem galam divizijos dva
siškių? Apmokamų,' ištaigingai 
gyvenančių. Geras šeimininkas 
ir už tarną galvą guldys! Tik 
krikščionis kitatikiui vargiai ran 
ką išties, nes juk ateistas ir.bar- 
baras ne žmogus! Praktikoje 
žmonės : dvasiškius iš laiko ir 
jiems tarnauja.

Be ko kita Maceina teisybę 
teigia, kad “neatsklęisime Krikš 
čionybės tikrosios esmės ir jos 
skirtumo nuo kitų religijų, kol 
remsimės ‘baudžiavinėmis’ Są
vokomis ir vis nepaliaujamai 
kalbėsime apie tarnavimą Die
vui, tarsi. Dievas — žmogaus 
draugas tokio ‘tarnavimo’ būtų 
reikalingas”. Kažin ar bent penk

(Nukelta į penktą puslapį)

- Meilė jokių tarnų

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.* 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskcf knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.
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Jungtinių Amerikos Valstybių 
nepriklausomybė

Jungtinės Amerikos Valstybės paskelbė nepriklau
somybė 1776 metų' liepos 4 dieną. Prieš 4 metus Ame
rikos lietuviai minėjo Amerikos nepriklausomybės 200 
metų sukakti. Minėjimas buvo toks didelis ir toks Įs
pūdingas, kad dar ir šiandien lietuviai prisimena, kaip 
jie, kartu su amerikiečiais, suruošė didelę šventę pa
čioje didžiausioje McCormick salėje, sakė kalbas ir 
džiaugėsi amerikiečių laimėjimais.

JAV gyvenantieji lietuviai, daugumoje — Ameri
kos piliečiai, turėdami tikslesnių žinių, kas darėsi Rytų 
Europoje, Afrikje ir Azijos kraštuose—džiaugėsi Ame
rikos padaryta pažanga ir dideliu gerbūviu. Ameri
koje Įsikūrę lietuviai norėjo, kad JAV nepriklauso~ 
mybė būtų stipresnė,'kad niekas Amerikoje veikiančių 
Įstatymų neišgriautų, žmogaus pagrindinių teisių nesu
tryptų ir nesukliudytų amerikiečiams toliau siekti aku- 
štesnės kultūros ir gerbūvio.

Amerikos lietuviai žinojo, kad galinga ir laisva 
Amerika padėtų laisvės netekusiems lietuviams vėl at
gauti prarastą laisvę. Jie norėjo, kad Amerikos pilie
čiai suprastų sužvėrėjusių Sovietų lietuviams užtrauk
tą nelaimę ir padėtų Lietuvai vėl tapti nepriklausoma. 
Šiandien JAV minės 204-tus savo nepriklausomo gy
venimo metus, bet lietuviai vis dar gyvena tomis pačio
mis laisvės ir vilties mintimis, kuriomis gyveno, minė
dami 200 metų nepriklausomybės sukaktį.

Lietuviai taip pat prisimena, kad lietuvių tarpe bu
vo grupelė nesusipratusių mūsų tautiečių, kurie nesu
prato didžiųjų. Amerikos laisvės idealų, neturėjo nuo
vokos apie pagrindines žmogaus teises ir norėjo su
kliudyti lietuviams tą didžiąją amerikiečių šventę pa
minėti. Jie neskelbė 200 metų sukaktį paminėti norin
čių liet, garsinimų, atkalbinėjo nesiorientuojančius nuo 
200 metų sukakties minėjimo, kad atsitikusiems lietu
viams liktų svetimos didžiosios tautų laisvės, toleranci
jos idėjos. Neapykanta amerikiečių pasisavintoms idė
joms tos grupelės nesusipratusių lietuvių buvo tokia 
didelė, kad jie atsisakė net už pinigus dėti 200 metų ne
priklausomybės sukakties garsinimų.

Naujienos buvo vienintelės, kuriąs suprato šios 
šviesesnio proto grupės lietuvius matė jų pagar
bą laisvės idealams ir padėjo jiems tą dviejų šimtų 
metų sukaktį paminėti. Naujienos rašė apie JAV iško
votą laisvę, apie Amerikos suprastą laisvės idėją ir 
garsino ruošiamą 200 metų sukaktį. Naujienos kvietė 
Chicago?, lietuvius vykti į didįjį minėjimą ir pasirodyti 
amerikiečiams, kad lietuviai neatsilikėEai, kad žings
niuoja su laisvės siekiančiais ir laisvę ginančiais ame
rikiečiais. Už šios minties iškėlimą ir aiškinimą atsili
kusieji lietuviai Naujienų nekentė. Jie šmeižė ne tik 
Naujienų leidėjus, bet visai nepasirašytais taktatais 
šmeižė šio dienraščio redaktorius ir net skaitytojus.

Ta neapykanta dar ir šiandien skiepijama nesusi- 
pratusio jaunimo tarpe. Jie patys bijo laisvės ir nepri
klausomybės idėjų, todėl dar ir šiandieną sėja neapy
kantą prieš tas idėjas skelbiančias Naujienas. Komu
nizmas ir fašizmas jiems nėra toks pavojingas, kokios 
pavojingos yra Napjienų skelbiamos ir puoselėjamos 
krašto nepriklausomybės ir žmogaus teisių idėjos.

Bet tautos laisvės ir nepriklausomybės idėjų jie 
neįveiks, kaip prieš 204 metus britų imperialistai norėjo 
vergijoje laikyti Amerikoje Įsikūrusių britų kolonijų. 
Prieš 200 metų Europoje ėjo kova už žmogaus pagrin
dines teises. Tos kovos ėjo Vokietije, Prancūzijoje, 
Šveicarijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir atlikusioje Rusi
joje. Visa eilė vokiečių kovotojų, pralaimėję mūšius pa
čioje Vokietijoje, važiavo Į Ameriką, kūrė kolonijas ir 
bandė kitaip tvarkyti šio krašto gyvenimą. Britų kara
liams buvo reikalingi pinigai. Jie prekes apkraudavo 
vis didesniais mokesčiais. Amerikoje Įsikūrę britai, vo
kiečiai, prancūzai, rusai, žydai ir kitų tautų žmonės, 
reikalavo sąžinės laisvės, žmogaus pagrindinių teisių 
ir teisybės. Žmonės pradėjo priešintis dideliems mo
kesčiams ir Įvairiems suvaržymams.

Daugiau negu prieš du šimtai metų Amerikon bėgo 
Europos inteligentija,, persekiojami kitatikiai arba ne
tikėliai, kurie: stengėsi savo sunkiu darbu Įsikurti der
lingoje šio krašto žemėje ir bandyti, sudaryti tokią 
santvarką, kurioje kiekvienas būtų gerbiamas ir kiek
vienas būtų pavalgęs ir apsirengęs. Europos inteligen
tija Įsikūrusi Įvairiose Amerikos kolonijose, pradėjo 
organizuotai rūpintis savo reikalais, o kai britai, ne
kreipė dėmesio Į čia Įsikūrusių pagrindines teises, 
tai pradėjo organizuoati kovą prieš britus ir už teisę 
nepriklausmai gyventi.. p

Kelis metus ėjo pasitarimai 13-oje britų kolonijų, 
kol galutinai nutarta pasiskelbti nepriklausomais ir 
ryžtasi už savo teises kovoti.

1776 metų liepos 4 dieną Philadelphijoje susirinko 
13-kos valstijų Įgalioti vyrai ir paskelbė nepriklauso
mybės deklaraciją. Tai buvo tiktai pasiryžimo pradžia, 
bet susirinkę atskirai paruošė tokią nepriklausomybės 
deklaraciją, kuri dar ir šiandien skaitosi gražiausiai 
suredaguotas teisinis dokumentas.

Nepriklausomybės deklaraciją aptarė ir pasirašė 
šių valstijų atstovai: Massachuset, New Hampchire, 
Connecticut, Rode Island, New York, New Jersey, Penn- 
sylvanijos, Deleware, Marylando, Virginijos, Pietų Ka
rolinos, Šiaurės Karolinos ir Georgia valstijų. Kovą 
pradėjo tiktai čia išvardintos kelios valstijos. Joms 
teko dvidešimt metų kovti, kol galutinai sumušė britų 
karo jėgas ir 1787 metais pasirašė taikos- sutarti. Šian
dien JAV jau sudaro 50 valstijų. Kraštas tapo galin
giausias visame pasaulyje. Jis galingas, nes vadovauja
si didžiausiomis žmogaus teisių ir tautų laisvės 
idėjomis.
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KELETAS PASTABU DĖL KUNIGO 
JURGIO ŠARAUSKO PASKAITŲ

Jau kelintą kartą spaudoje 
yra garsinamos Jurgio Šarausko 
skaitytos, tai vienur, tai kitur 
paskaitos. Tuo reiktų tik pasi
džiaugti, kad jaunas žmogus ban 
do reikštis išeivijos visuomeni
niame gyvenime,© taip pat ir 
spaudoje. Bet labai gaila, kad

• Jos pagrindinį uždavinį. Tai ro
do paskaitininko klaidingą siau-

į ra Bažnyčios supratimą. Atrodo, 
1 kad jis nežino, o jei ir žino, tai 
. reik manyt, kad jis nelaiko Baž- 
! nyčios pagrindinę misiją svar-
* biateologų liberalų, ar net aršiųjų |

Bažnyčios priešų. Kaikurie jo. Jr tikrai, jo daromi įtaigosimai 
paskaitoje pareiškimai nieko j dėl Bažnyčios atsinaujinimo ne- 
bendro neturi nei su Vatikano j siremia jos Magisterijos mokslu, 
Antrajame Vyskupų suvažiavi- nei jos Tradicijos dvasia. Kas 
me padarytais nutarimais, nei mus dar labiau nustebina tai jo 
su jų dvasia. Tiesa, kun. Jurgis ■ siauras Bažnyčios istorijos žino- 
Šarauskas tas mintis bando iš-! jūnas”. Taip rašo minėtasai ko-

tenka nusivilti jo paskaitose da-, reikšti aukštu kalbos stiliumi, ' respondentas ateitininkas. Pvž. 
romais pareiškimais, nes jis jais' lyg tuo norėdamas parodyti sa- paskaitoje kritikuoja Bažny- 
ne tik nieko naujo nepasako, j vo “platų” ne tik teologini, bet čios santvaką- Ją pavadino mb- 
bet kai kurie jų.yra net kontro-j ir filosofinį išprusimą. Del to jo i narchine, kurios neparemia nei 
veršiniai, ypač - kas liečia teolo- paskaitą skaitant sunku kaiku- i šv. Raštas. Keista, rašo ateitinin 
ginių klausimų; aiškinimą. Jie . rias vietas suprasti. Žinoma, kas, kad katalikų' teologas, taip 
dažnai yra pasisavinti iš libera-j klausant dar sunkiau. Iš dalies i paviršutiniškai, negiliai nušne- 
lių teologų literatūros ar net iš toks sunkumas kyla gal ir dėl fca; Lyg jis nežinotų, kad Kris-

1 to, kad kaikurių sakinių kalba ’-,tUš įsteigei,ne monarchinę Baž- 
yra bloga”. j tyčios.- santvarką o hierachinę.

Minėtasai ateitininkas — ko- Be to.'jam ir-Vatikanas yra ita- 
Šarausko paskaitos yra skelbia- respondentas nagrinėja jo pa- dominuojamas karališkas dva 
mos lietuviškoje spaudoje, ma- skaitoje padarytus pareiškimus rąę, o turtingasis vasalas JAV- 
nau, kad bus naudinga atsiliep-1 ir rašo taip: “Kun. Jurgis Ša- bės turi mažai įtakos. Todėl ko- 
ti ir dėl jų pareikšti vieną kitą rauskas savo paskaitoje apie' respondentas ir klausia, kodėl 
kritišką pastabą, nes to'kie jo Bažnyčią iškėlė tik jos antraei- Jurgis Šarauskas rado reikalo 
pareiškimai gali klaidinti visuo- į liūs, neesminius tikslus. Tie mi- Bažnyčios priešų pliauškalą kar- 
fnenę ir kai kam gali atrodyti; ’ nimį Bažnyčios tikslai nėra pa- toti ateitininkų suvažiavime? Ii 
kad kun. Jurgis Šarauskas atra-| grindiniai. O tokių tikslų jis kodel nieKaš jam nėparėlske pfe 
do Ameriką.

Bene prieš porą metų “Atei-| 
tyje” — ateitininkams skirtame . . . ..
žurnale - buvo atspausdinta^ buh Į^nme, mokykla pas- dvaru. 0 JAV - bes jo vasalu? 
kun. Jurgio šarausko paskaita tai™'nk'l soe,al,am pasiketli- Ir kodėl jis to konkrečiau nepa- 

? v. , . A • mui, meno globėja, 1apie Bažnyčios atsinaujinimu; , , , . , ?
, . .. , t J , (darbdave, aukštojo mokslo ms-kuną jis skaitė Clevelande, atei- j 
tininkų kongrese. Ir ko jis ten 
neprišnekėjo... šia proga ver
ta prisiminti bevardžio ateiti
ninko korespondento minėtos 
paskaitos spaudoje įvertinimą; 
Jis klausia, kur veda kvn. Jur
gis Šarauskas Amerikos ateiti
ninkus? Toliau jis rašo: “Tikė
jausi, kad šis kunigėlis kongreso 
dalyviams pateiks ką nors nau- 

.jo, pozityvaus, bet priešingai, 
jis kėlė kontraversines mintis, 
net tokias, kurios su Bažnyčios

aršiu Bažnyčios priešų raštų.
'k *1

Kadangi tokios 'kun. Jurgio

mos lietuviškoje spaudoje, ma-

grindiniai. 6 tokių tikslų jis kodel niekasrjam nepafeiskę pre 
priskaitė ištisą litaniją, kurie lie-’testo dėl jo svaičiojimo? Kodėl 
čia grynai jos socialinę veikmę. §oVė jo galvon tokia mintis Va
jo žodžiais tariant; Bažnyčia ga- tikaną vadinti karališku italų

titucija, politinė grupė, vieta, 
kurioje etninės grupės gali iš
reikšti ir išvystyti savo tapaty
bes. Bažnyčia pasidaro kultū
ros saugotoja, biznis, tarptauti
nė organizacija.

Tokią kun. Jurgis Barauskas 
Bažnyčią pristatė ateitininkams. 
Bet nė vieno žodžio apie Jos pa
grindinį uždavinį, kurį Kristus 
Bažnyčiai yra paskyręs. Toks 
Kun. Jurgio Šarausko Bažnyčios 
pavertimas tik socialine įstaiga 

atsinaujinimu nieko bendro ne-| yra iš esmės klaidingas ir rodo, 
turi. Jis savo paskaitoje kartojo Jos sampratoje jo pasimetimą, 
tokius pareiškimus, kurie jau se- nes jis kalbėjo apie jos antraei- 
niai yra skelbiami kraštutinių | lę, neesminę veiklą, o nutylėjo

didžiulė aiškino?
- i

I Jis kritikuoja ir vyskupų išrin 
kimo būdą, daro užuominą atsis 
tatydinti ir popiežiui Pauliui VI, 
nes jis sulaukęs senesnio am
žiaus. Girdi, jis nėatsistatyda- 
mas tebetęsia tradidiciją, kad iš
rinktoji popiežystė yra būtina 
visuotinai Bažnyčios gerovei. Bet 
taip yra išsivysčiusi “imperialis
tinė’’ popiežystė. Jei popiežys
tė būtų apribota, sako Jurgis 
Barauskas, ir būtu kolegialinė. 
tada laimėtų pasitikėjimą, štai 
tau ištikimas Bažnyčios sūnus, 
moko popiežių, ką jis turėtų pa
daryti, kad laimėtų pasitikėji
mą.

(Bus daugiau)
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PETRAS TARULIS .

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE
Pirmoji, ponią Inkštiraitienę pamačius, savo 

“pnnn” padarė Baliūnavičienė, kaip vyriausioji 
visokio skonio ir etiketo vertintoja, paskui ją ŠĮ 
garselį pakartojo flegmatiška, ant pilvo rankas 
sunėrusi, Niurnienė, paskui neiškentė ir toji Mė- 
lynienė — Tutulo giminaitė, ta smaila nosim, pa
rauktom lūpom, vis Įtartinai besižvalganti, ai tik 
nesiruošia kas jos nepakankamai pagarbiai či? 
Įvertinti? Ji žvilgterėjo Į Inkštiraitienę, padarė 
savo “pūnn” ir piktai prišaukė vieną savo sūnų, 
tą skaudžiai išpraustą, žiauriai sušukuotą ber
niuką.

Nes vaikai, kai jų susidarė didesnis būrelis 
— savi, svečiai ir vaišes užuodę kaimynai, laimin
gi, kad nuo jų atitrauktas vyresniųjų persekiojąs 
dėmesys, neišpasakytai siautė, trepsėjo kojomis,
i ėxavo tikru laukinisku džiaugsm^ųjcurio jau ne
bepažįsta arm nuobodūs vyresnieji bekalbantieji 
apie orą ir apie kainas, apie ligas ir apie valdžią, 
apie skarmalus ir apie titulus. Vaikija — toji ne-

moję, kur veikė savi Įstatymai ir savo papročiai 
ir kur buvo visų aukščiausia vertinama laisvė, 
kad būtų galima daryti viską, ką tik tu nori! Jie 
siautė, klausydami visų gyvų linksmų padarų 
Įgimto troškimo be jokių varžtų džiaugtis bet ku
ria pirmąja pasitaikiusia akimirka.

Taigi! Visos ponios pakreipė savo nosis. Mo
nika iš anksto Tutulo paakinta, kad Inkštiraičiai 
“žmonės labai reikalingi”, šią naują viešnią sten
gėsi maloniai priimti, kas visoms kitoms ponioms 

I atrodė tiesiog Įžeidimu. “Kaip gi galima laižytis 
prie tokios”... Prie kokios? — jeigu jas visas 
paklaustum, jos, žinoma, neturėtų ką atsakyti ne
bent — “ne tokios, kaip jos pačios”.

— Net karalienė neįsižeidžia, jei jos nužemin
tas tarnas ja susižavi. — Nesiliovė Kojeliūnas, 
kuris kaip pabalnotas žirgas išsipustė savo šau
niajai risčiai...

— Neskubėkit, suspėsit, — paslaptingai ir iš
didžiai Įspėjo Inkštiraitienę ir dar pikčiau už- 
intrigavo vargšą Kojeliūną. Jis suprato, kad pro
vincijos poniutėms pakankamos priemonės čia 
jau neveiksmingos.

* ; * *
Atėjo laikas, kai’jau buvo ir šis ir tas ap

kalbėta, kai buvo pareikštos visokios nuomonės 
apie negeroves, visus lygiai pasiekiančias, kai po-

;Stirta žavi laukinė padermė — gyveno savo dyku- nios savo tarpe išskaičiavo visas tas aplinkybes,

kurios joms kliudo laimingai gyventi, būtent dar
žovių brangumą, tarnaičių nepaklusnumą, vaikus 
ir jų ligas bei negalavimus, tada jau klastingasis 
nuobodulys, kažkur lig tol užkampyje laukęs, 
skysta tešla ėmė nesulaikomai bliaukti per tą 
puošnią, tautiniais išpiaustymais papuoštą ve
randą.

Ypač sunki būklė susidarė, kai autoritetingas 
Baliūnavičius politikos, anos pasaulinės politikos, 
reikalu rimtai pareiškė:

— Orizontai niaukiasi... — Jis taip ir pa
sakė “orizontai”. Tada su juo visi sutiko ir nebe
liko tuo tarpu apie ką kalbėti. Niekam neatsirado 
noro šį teigimą kaip nors nuginčyti.

Tada šeimininkai susigriebė ir pakvietė sve
čius prie stalo. Nors dauguma svečių patys vieni 
sau jau senokai pagalvojo, kad metas būtų ir vai
šes pradėti, bet dabar pakviesti prie stalo, rim
čiausiu veidu atsikalbinėjo:

— Tai kad mes tik ką pradėjom Įdomią kal
bą. .. Malonu, žinot, ir pasikalbėti. Ne dažnai mes 

j ir susirenkam.
Tik Inkštiraitis, žmopus tiesus ir paprastas, 

daug negalvojęs, pareiškė?',
— Užkąsti? Neblogas dalykas ir užkąsti. Die

vo dovana, taip sakant. Ir negaiškim: laikas, ma
tot, ne mūsų valioje...

Kojeliūnas, žinoma, sėdėjo greta ponios Inkš-

tiraitienės. Vis pasilenkdavo prie jos, vis šypsojos, 
vienu pirštu paglostydamas savo pakirptus ūs?- 
liūs, ir vis kalbėjo jai tokius smogiančius kompli
mentus, kad jeigu ji būtų mažiau Įgudusi, tai jos 
galvelė seniai būtų apsisukusi ir Kojeliūnas jau 
triumfuotų...

Viskas būtų gerai, jei ne viena aplinkybė, 
kurios gerai dar, kad niekas nepastebėjo. Tutulo 
giminaitė — Mėlynienė nepaprastai susijaudino. 
Ji gavo vietą gale stalo. Jau taip išėjo. Ji Įsižeidė 
ir savo artimiausiai kaimynei Niurnienei nera
miai pašvilpdama nosim pasakė:

— Pasakysiu, kad galvą skauda ir eisiu namo. 
Mane vienintelę giminę Į stalo galą nugrūdo. O 
štai toji šarka iškilmingiausia uodegą kraipo, — 
parodė ji atsargiai Inkštiraitienę. — Tokia kiau
lystė, kaip pajuokai!...

Niurnienė savo suodriu antakiu krypterėjo 
ir ramiai išdėstė:

— Ar jie išmano? Kituose namuose, žinoma, 
to nebūtų! Bet nežiūrėk. Užkanda štai nebloga: 
ir paršiukas, ir lydeka, ir paukštiena. Ir aš čia 
ilgai nesūriu, eisime kartu.

’ Tokiu paprastu būdu‘ši negerovė laiku buvo 
užgniaužta.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI ]
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI į

% i
KĄ VEIKIA MIRUSIEJI ŠVENTIEJI?

Mirusieji šventieji ir nešventieji nieko nebeveikia; jie miega 
ir ilsisi kapuose ir laukia prisikėlimo. Jie nepasidaro angelais ir ‘ 
negarbina Viešpatį. Psalme 115:17 skaitome: “Ne mirusieji giria į 
tave, Viešpatie, ir nė vienas, kuris nužengia į tylumą” (Skvir. j 
Vert. “į mirusių buveinę”, ebr. “šeolį”). Garsusis Senojo Testa- u 
mento rašytojas, Izraelio karalius, sako: “Ką tik tavo ranka gali I 
padaryti, tuojau daryk, nes nei darbo, nei proto, nei išminties, 1 
nei žinojimo nebus kape (šeolyje), į kurį tu skubiniesi” (Mokyt.1 
9:10). Mat, žmogus yra padarytas iš žemės, todėl mirdamas vėl į' 
žemę sugrįžta. Turime garbinti Viešpatį Dievą kol esame gyvi. |

Pažaislio vienuolynas

vę. Niekas jam ir jo žmonai ne
supylė kalnelio po mirties, nie
kas nesudėjo dainų. “Milžinka
pio” herojai pasielgė atvirkš
čiai: dėl tėvynės jie išsižadėjo 
visko, net gyvybės. Jiems žmo
nės supylė didžiulį piliakalnį 
ant kapo.

Lina Didžbalytė, VII kl. 
» * ♦

PASIAUKOJIMAS
I IR SAVANAUDIŠKUMAS

A. Vienuolio “Užkeikti vienuo 
liai” ir V. Krėvės “Milžinkapis” 
yra visai priešingos minties pa
davimai. “Miržinkapyje” veikė-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

Todėl parašyta: “Taigi, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, Į 
visa darykite Dievo garbei” (1 Kor. 10,31). 146-je Psalmėje skai- ' 
tome: “Girkite Viešpatį. Girk mano siela Viešpatį. Aš girsiu Vieš
patį kolei esu gyvas. Palaimintas keno padėjėjas Jokūbo Dievas, 
kurio viltis Viešpatyje, jo Dievuje”.

•V. RAITO TYRIN£TOJ4«
J. Muxikant, 195 Van Pelt Avenue, Stolen Island, N. Y. 10303

KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS 
MOKINIU MINTYS

(Tęsinys)

DR. K. G. BALUKAS > 
MKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINt CHIRURGIJA

4449 Su. PulMkj Rd. (Crawford 
Madical Buildine) TaL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal nusitariu^

Jai neatsiliepia, skambinti 874-8004

_KAZŽ BRAZDtiONYTt

Programas

DR. PAUL V. DARGUS, 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

WaeMhectar Community klinikos 
Medicinos direktorius

T»l.: 542-2727 arba 542-2728

BK 3-5*93

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPĘCIALYBt AKIŲ LIGŲ* 

3907 Wm» 103rd Struut 
Valandoc pagal nuitarima.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TaL 737-5149

Tikrina aki*. Pritaiko akiniu*
“contact lense*”1 

VaL agai suritarim*. Uždaryta

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Candra praktika, apea. MOTIRŲ llfce. 
Ofiaaa 265? WEST Ata JTRflET

OnSO VAL: pirsu antnut, trc&aa

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDas-PBOTEZISTAž 

Aparatai - ProteaaL Med. ban 
dalai. Speciali papaiba tDieam 
(Arch Support*) ir 11.

MM West 43rd Ckicaea. VL Ma2< 
Telef.: PRespsct 4-5444

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽtMA KAINA

MOVING

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

Visos laidos iš W0PA rtotier 
banga 1490 aM-

St Petersburg, Fla-, 12:30 vai. p.p. 
is WT1S stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60621

Telef. 778-5374

&ADMC VALANDOS

14X ML A fi*

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukue 

Tele4: HHraieĄ- '4-*4]3 

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

MACEINOS TEOLOGIN
GRAŽBYLYSTĖ

jai pasižymi didele tėvynės mei
le ir pasiaukojimu jos gerovei, 
o “Užkeiktuose vienuoliuose” 
išduoda savo tėvynę už auksą.

Legenda “Užkeikti vienuoliai” 
pasakoja apie Gruzijos užpuo
limą ir vargus. Priešams užpuo
lus kraštą ir pareikalavus daug 
aukso iš gruzinų, nutarta kreip
tis į šv. Ninos vienuolyno vie
nuolius, kurie turėjo daug auk
so ir daug kartų buvo savo tė
vynei pavojuje padėję. Žiemos 
metu į vienuolyną buvo sunku 
patekti, nes jis buvo kalnuose, 
o kelias buvo labai pavojingas. 
Pasiuntiniai vis dėlto ryžosi lip
ti į vienuolyną, nes tėvynė bu
vo didžiausiame pavojuje. Vie
nuoliai jiems tikrai ruošėsi duo
ti aukso, bet staiga jiems pasi
darė labai gaila to aukso, nors 
patys mažai juo naudodavosi. 
Vienuoliai nutarė patepti auksą, 
bet vienas pasiuntinys tai pama > 
tė. Tada vienuolis nužudė pasiun ; 
tinį. Tėvynė buvo pražudyta, o 
pats Jėzus ant kryžiaus prakei- i 
kė vienuolius amžinai bausmei. 
Dieną jie stovėjo paverstoi ak
menimis, o naktį nešdavo savo 
aukso maišelius po kalnus.
Padavime “Milžinkapyje”, nors 

bajoro suims'Zubrys labai mylė- . 
j d savo žmoną Meilužę, kuri bu
vo paimta kryžiuočių, jis ją nu
žudė. Meilužė pati meldė jos 
nesigailėti, paaukojo savo gyvy
bę. Zubrys ir pilėnai žuvo kovo
dami su kryžiuočiais, bet išvijo 
juos iš savo tėvynės. Už jų mei
lę tėvynei ir pasiaukojimą jos 
gerovei, “Milžinkapio” didvyriai 
buvo visų gerbiami ir prisime-j 
narni.

Mažeika S' Evans
Laidotuvių DirektoriaiTą “Meilę iš tolo” aš taip pat | lėti Lietuvą iš tolo ir gerbti sa

palių suprasti. Kai susižavėjusi į vo kilmę, kaip žmonės paverg- 
i kokia vieta, turiu ją staiga pa- toje Lietuvoje ją vertina ir ger- 
’ likti ir keliauti kitur, galiu jaus- ' bia.
’ ti didelį skausmą, keliauti yra 
, sunku- Kai dar žinau, kad ten 
I daugiau tikriausiai negrįšiu, ma i 
' no skausmas didėja ir auga. To- i 
dėl man labiausiai patinka pas
kutinis B. Brazdžionio eilėraš
čio posmelis:

Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, — 
Balta baltųjų vyšnių soduos,1 tėvynę nuo priešų, pasiaukoji- 
Senolių žemė Lietuva. • mas ir savo gyvybės atsižadėji- 
Indrė Antanaitytė, VIII A kl. mas dėl jos laisvės. Tėvynės mei 

* * * , lė yra doug stipresnė ir- svar
besnė už asmenišką veikėjų lai
mę ir meilę.

V. Krėvės “Gilšėje” yra pasa
kojama apie neturtingą jauną 
bernelį, bajoro tarną, kuris pa
milo ir panoro vesti šeimininko 
dukterį. Nors mergaitė jį taip 
pat mylėjo, jos tėvas neleido už 
berno tekėti, sakydamas: “Kai 
tavo dvarai bus tokie ankšti, 
kaip mano ir girios tokios pla
čios, kaip mano, tada atjoki pirš 
tis”. Tada jis išvijo berną iš savo 
dvarų. Bernas nužudė tris pirk
lius, pagrobė jų turtus ir taip 
galėjo vesti bajoro dukterį. Nu
sikaltėlio laukė 'baisi bausmė, 
kurią dievai ruošė už žmogžu
dystę po trylikos metų. Bet die
vai parodė ir '■gailestingumo: 
jam buvo suteikta proga baus
mės išvengti. Taproga bernas 
nepasinaudojo, nes žmona nelei
do joti į karą ir vyti priešus iš 
tėvynės. Bernas buvo dievų nu
baustas: jo dvarai, gražioji žmo
na ir jis pats nugrimzdo Į žemės 
gelmes.

“Milžinkapyje” tėvynė buvo 
svarbesnė už asmenišką veikė
jų laimę. “Gilšėje” tėvynės ge
rovė buvo statoma taip aukštai, 
kad jos gynimas galėjo atsiteisti 
net už tokią baisią nuodėmę. 
Nepaklausęs dievų, nėjęs ginti 
tėvynės, jis pražuvo. Savo as
menišką laimę ir meilę bernas 
statė aukščiau už tėvynės gero-

L. čemauskaitė, VIII A kl.
* ♦. *

| ASMENIŠKOS IR TĖVYNĖS

Mes, lituanistinės mokyklos 
mokiniai, laukiam tos dienos, 
kai pamatysime brangiąją tėvų 
žemę. Mes sėdim mokyklos suo- 

‘ luose, klausydami savo mokyto- 
• jų, kalbančių apie Lietuvą. Kaip 
i j mes suprantame Lietuvą ir ko- 
i dėl ji mums tokia brangi?

Z

Pirmiausia man ji brangi, nes 
ji mano tėvų žemė, o tuo pačiu 

■ ir mano žemė. Aš dažnai galvo- 
- iu apie savo tautos nelaimes. 

Taip pat galvoju, kad turėčiau 
mokytis lietuviškai visa širdimi, 

. tuo parodydama, kad myliu tą 
kraštą. Mūsų tėveliai mus mo
kė lietuviškai kalbėti, o mes tu- 

: rasime kada nors ir savo vai
kus užauginti lietuviais.

Mes nesuprantame, kaip sun
ku gyventi be laisvės. O Lietu
voje dabar visi tai gerai žino. 
Nėra laisvės daryti ką nori, rei
kia daryti, kas įsakyta. Tačiau 
lietuviai vis tiek išlaiko savo 

i religines ir tautines tradicijas. 
Nors jos yra draudžamos, bet

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

tas procentas visų dvasiškių 
praktikuoja tą išmintį!?

Biblija su senais ir naujais
Įstatymais ir Bažnyčia yra šal- jie nebijo persekiojimų. Mums 
tiniai. Mąstytojai ir mistikai ki
ti šaltiniai. Šaltiniai išminties.
Daug vsur poezijos, fantazijos, 

; tikėjimo. Šalia to apstu viso to. 
, kas žmogaus sveiką mąstymą pa 
raližiuoja ir verčia jį būti fana
tiku. Religija gali būti ir vais
tas ir opijumas- Visa priklauso ’ dikas ne vien peilis bet ir idėja, 
nuo to kas ką kokiom dozėm. Ji gali būti nuodinga, nors ir 
vartoja ir koki tų receptų dak-! Dievo vardu peršama.
tarai. Teologas ir filosofas daž- (Pabaiga)

niekas to nedraudžia, todėl tu
rime išlaikyti savo protėvių ir 
tėvų tradicijas. Mes turime my

liai serga teisybės manijos liga. 
Toji liga anot Maceinos žudo jį 
patį, o jis pats žudo kitus. Žu-

MEILĖS MOTYVAS
V. KRĖVĖS PADAVIMUOSE

Vinco Krėvės padavime “Mil
žinkapis” parodomas didžiausias 
lietuvių narsumas, ginant savo

Ramona Steponavičiūtė, 
VII kl.

“Milžinkapyje” mes matome 
žmonių pasiaukojimą ir meilei 
tėvynei. Jie drąsiai kovoja už sa
vo gražiąją gimtinę, bet nepagal-, 
vodami apie savanaudiškumą. 
Širdyje jie žino, kad tėvynė turi 
likti laisva ir todėl tėvynės meilė 
yra jiems svarbesnė už asmeniš
ką laimę.

(Bus daugiau)

TUS PARAGINK SKAITYTI
DIENRAŠTI “NAUJIENOS’

PATO SKAITYK IR DAR KI

ALICE KELLY

1
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P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virgiui* 7-6672

11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974-4414

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: IArd» 7-3401

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel.; YArds 7-1138-1139

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

Gyv. 9806 S. Troy St., Evergreen Park, HL

Mirė 1980 in. liepos 2 d., 11 vai. ryto, sulaukusi 81 melų 
amžiaus. Gimusi Oglesby, Illinois.

Paliko nuliūdę: duktė Lydia Arlauskas, žentas John, 
dvi anūkės — Claudia Marzillo, jos vyras Glen, ir Mary Alice 
Vanderlee, jos vyras Garry, proanūkis Nei! Vandcrlee, du 
broliai — Louis ir Albert Petroski, dvi scsciys — Pauline 
Petroski ir Mary Jankus bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Velionė buvo žmona įnirusio August Kelly.
Kūnas pašarvotas Laek-Lackawicz koplyčioje, 2121 W. 

69tii Street, Chicago.
šeštadienį, liepos 5 d., 9:15 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į St. Bernadette parapijos bažnyčią, 91-oji g-vė ir Fran
cisco, o po gedulingų pamal<|ų bus laidojama Lietuvių Tau
tinėse kapinėse.

Visi a.a. Alice Kelly giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lĖidbtuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, anūkės, proanūkas, giminės.

L'idokivių direktoriai S.C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

ANTANAS VILIMAI 
Tol. 37A-1M2 arfe 37M994

ALDONA SUKEVICH
(KRENCIŪTĖ)

Mirė 1930 m. liepos 2 d., 7:30 vai. ryto, sulaukusi 61 me
tų amžiaus. Gimusi'Lietuvoje, Jurbarke.

Amerikoje išgyveno 13 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Juozas, dvi dukterys----Jean Ruddy

su vyru John, ir JoAnn Rossi su vyru Robert, 9 anūkai — 
Jack, Jenetc, Mary Kay, Suzanne. Robert, Lizabeth Ruddy 
ir Lisa, Karen ir Robert Rossi. Lietuvoje liko sesuo Liuda 
Česnicnė su sūnumi Vįtu, ir brolis Mečius Krcncius su žmona 
Petronėle ir šeima, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eagan laidotuvių koplyčioje, 3700 W. 
63rd SI. Lankymo laikas prasidės 5 vai. popiet.

šeštadienį, liefx>s 5 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į St. Nicolas of Torentinc parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Liet. ka|>inėse.

Visi a.a. Aldonos Sukevich giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
paskutinį palarnaviiną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
vyrąs, dukros, žentai, anūkai, giminės.

laidotuvių direktorius Eagan. Tel. LU 2-2000.

jai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

Chicagoa

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TeL: OLympic 2-1003

TeL YArds 7-1911

f
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Kazys gendraitis

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Kur gimnaziją nuvairuos nauja šluota?

Vasario 1(>-tos gimnazija Va- reikalą sutvarkyti ar nors pa
kąru Vokietijoje turėtų būti išei-' dėti ištirti. Buvo nutarta suda- 
vijos lietuvių pasididžiavimas, ryti specialią komisiją ar komi- 
Tikrai tokia ji ir pasirodė pir-'tetą. Lankėsi PLB pirmininko 
maišiais jos gyvavimo metais.
Už pavergtos Lietuvos sienų \'a-

Jsario IG-tos gimnazija Vak. Vo
kietijoje buvo tas Biliūno '‘I.al
mės Žiburys”, kurį ne vienas 
lietuvis jaunuolis, kad ir vargin
gai, bet pasiekė ir apsidžiaugė

I
pažįstamas. Tas žmogus taip pa-! 

’ sakė: “Tegul iš vienos vasarosį 
ekskursantų ar pavergtos Uetu-į 

’ vos lankytojų ‘’Tėviškės” drau-j:
■ giją privilioja ndrs porą, tai’ 
: jaif yra gerai‘ ir kelionėms iš-j
■ lęTšbtp&igai4 su nuošiinčidis su-Į 
l gMŽJa. Tada; tie .du padarysi sve-Į

pavaduotojas Kleiza V. Vokieti
joje ir gimnazijoje. Tačiau iki 
šiol apie komisijos sudarymą ir 
padėties ištyrimą tebėra sle
gianti tyla ir nežinia.

Skaitėme gim. direktoriaus 
Natkevičiaus atsakymą moterų 
sąjūdžiui spaudoje, kad gimna-. 
■sijos vadovybė mokinių sulai
kyti nuo važiavimo į pavergtą 
Lietuvą negali, nes jie važinėja 
atostogų metu. Dabar spaudoje ’ 
pranešta, kad V. Vokietijoje vei-. 
kianti Vasario 16-tos lietuvių. 
gimnazija turi naują direktorių 
J. Kavaliūną iš JAV. Malonu ir

tiesa ir šviesa.
Laikas bėgo. Vasario 16-tos 

gimnazijos mokslas, neaptetštas 
ir saugus nuo komunistinės in- 
doktrinačijos, nepatiko Maskvos 
okupantui ir pavergtos Lietuvos 
patikėtiems apraičikanas. Biliū- 
niškio laimės žiburio šviesa la
bai degino akis, 'gerklėje buvo 
pajustas įstrigusio kaulo si
mas, dėl to Maskvc's statytiniai 
iš lėto, gana nekaltai, pradėjo 
gimnazijai kenkti, jos mokinius 
vilionėmis infiltruoti ir apsilan
kymais veltui pavergtoje Lietu
voje bandyti surasti sau patai-Į 
kūnų, šalininkų ir net dirbančių j pirmininkas, bet apie Vasario 
“Tėviškės” draugijos naudai i 16-tos gimnazijos “mokinių sau-' 
agentų?

Kad Vasario 16-tos gimnazi
joj nėra tvarkos ir apsaugos nuo 
;“Tėviškės” draugijos agentų ar 
įššlavimo, iš. gimnazijos sovieti
nės. spaudos, kuri veltui atsiun
čiama iš pavergtos Lietuvos, 
dviejų nuomonių negali būti. Ir 
pasitraukus iš gimnazijos bend
rabučio vedėjo pareigų kokiai kiniams įskiepyti drausmę 
tai Plechavičiūtei, kuri ne tik atstatys gyvosios lietuvybės dva- 
palankiai žiūrėjo ir puoselėjo šią, lietuviui jaunuoliui patrio- 
hiokinių ekskursijas į pavergtą tizmą ir kovos ryžtą už jo tėvų 
Lietuvą, ir perorganizavus gini 
ii azi jos karai ori j os 
reikalai nei vienu sprindžiu ne
pasuko gimnazijos susitvarky
mo ir apsivalymo nuo nepagei-j

us-; džiugu, sveikintina. Sakoma, kad •
nauja šluota visados gražiau 
šluoja. Tikėkime, kad taip bus. 
Tik tikėjimas turi ir baimės. 
Kiek girdima apie J. Kavaliūną,’ 
kuris buvo aukštas LB pareigū-. 
nas ir švietimo tarybos, rc’dos,

draugijos
valiavimą” nėra niekur prasita
ręs ir pasmerkęs kieno tai apmo
kamas keliones" j pavergtą Lie-1 
tuvą. ‘ , j

Verktais ankito--:tiĮfTąi.,u.ęapsi- 
rnoka.’ ^hėl^^įfcaiit]į:bęs ir 
palaukime'. Naujasis Hirelčto’rius 
p. J. Kavaliūnas tikrai Vasario 
16-tos gimnazijoje sugebės mo- 

r

■. tus dar du ir ^aip diena iš dienosi 
' eis toliau ir Maskvos agentų eilės.

> į [l’ė.sžs.**

H

kad išeivijos mokinius ar jau
nuolius veltui važinėja Į paverg
tą Lietuvą turėdamas geras in
tencijas ar saugodamas išeivijos 
lietuvius jaunuolius nuo nutau
tėjimo. Kas taip iš tėvų galvotų, 

gimtojo krašto išlaisvinimą iš savo. ištižimą bandytų teisinti, 
vadovybę, okupanto jungo. Mokinių

dalijamos įtakos, besiskverinan- patį save, 
čios iš Vilniaus.
į Jau per Lietuvių Dienas To- mokėdami 
ronte, Kanadoje, Vakarų Vokie- laidas.

Jeigu Petro'nis, kad ir nejaus-

kad jo vaikas, lankydamas kraš- 
vams, kurie leidžia savo vaikus tą, jį pamils ir pasidarys nepa- 

, tektų atsi- laužiamas pavergtos Lietuvos 
paklausti patriotas ir toks pat kovotojas.

į pavergtą Lietuvą, 
klausti savo sąžinės,

kodėl taip Maskvos Tokiais gali būti mokiniai, kurie
statytiniai daro, ko siekia, ap- yra tam iš kalno paruošiami, tu

rėtų savo nusistatymą ir plačiosvaikų kelionių iš

tijos atstovas mok. Survila apie
padėtį Vasario 16-tds gimnazi- damas Maskvos bizūno, vado-‘ 
joje pasisakė ir paprašė PLB vautųsi tautinio komunizmo tei-

, Namai, žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

jy Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Vi

P.LSKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS . 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS; J; ' ‘

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas t

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-7741

ajjylirtkėš lankėsi Naujienose iij 
ptė^ė $150, pratęsdamas ;iš anks-j 
to giminaičių -— ponies.Audros 
Butrimas ir Vinco Butrimo preJ 
numer2tas,.taip pat savo prenu-j 
n&eratą ir’.pgie jos pridėdamas 
$15 auką.. Dėkui mieląjn .rėmė-l 
jui už vizitą, reikiamus pbkal-j 
bras ir Už nuolatinę paramą. ;

— Ponia Elzbieta Petkūnas iš 
Marquette Parko be raginime 
pratęsė prenumeratą ir Įteikt 
$10 auką. Dėkui už ją ir-ruž tai 
ką Naujienų piknikuose bei ren
giniuose." ;

Dėkui p. Rožėnui .ir poniai 
Hot Springs,' Ark., Buvusiems 
biznieriams Marquette Parke, 
už ankstybą prenumeratos pra
tęsimą ir už $10 auką. Prieš kuri 
laiką jie įsigijo. Perry Plaza mol 
telį, 1007 Park Avenue, Hodį 
Springs, Ark. 71901. Jų motelis

į BUTŲ NUOMAVIMAS ;
M • NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS X 
■ 1 • NOTARIATAS • VERTIMAI.

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

e ’ J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
* | INCOME TAX SERVICE ' '

’ 6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 

rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 

1 Maplewood- Labai tinka giminingoms 
I1 šeimoms.

MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
į Parke, 15 metu. Reikia skubiai par
aduoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

• • - - - j
se, ir taip neįsivaizduojamas skalės sampratą, matytų realiąj 
juo pasitikėjimas ar gera valia, padėtį, padarytų be pašalinės į

- .lįtakos padėties įvertinimą. Nu-1.
. važiavusius mokinius savo glo-i gižioje vietoje, naujos sta- 

bon perima Maskvos paruoštai
; vadovai ir jiešjų laivų nepalei-| 

dzia, išskyrus su giminėmis pa-| 
sisveikinimą, tik atvažiavus.

Amerikoje ir kituose kraštuo
se veikia Vasario 16-tos gimna
zijai remti būreliai. Tų būrelių^ 
nariai moka mėnesinį mokestį 
ar skiria auką ■ gimnazijos išlai
kymui ar paramai. Kol buvo gy 
vas kun. Sugintas, A tunikoje 
surinkdavo gimnazijai ^ukų 
tūkstančiais. Surenkama it šian
dien aukų. Vvikiaiv.ių būrelių 
nariai turėtų rimtai susirūpinti 
ir kelti balsą, kad jų aukos ne
nueitų tokiems tos gimnazijos 
mokiniams, k ar i e . •nesitaiko 
drausmės, važinėja į pavergto 
Lietuvą,

įtakos padėties Įvertinimą. Nu-1
V . • I i

Notary Public

Insurance, Income Tax

STASYS ŠAKINIS
, LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

' tybps su moderniais įrengimais 
] ir maudymosi baseinu. Laba.' 
siihpątiški p. Rožėnai mielai pa-

! tarnauja lietuviams., \ 
l

— Ponia Marta Grigas, lietu
viškos veiklos veteranė Čikago
je, uųo praeitų luętų.spąlid piėn 
gyvija šv. š* imc£ viloje,.Orlanc 
Park, Ill. Balandžio T9 d t ji su 
laukė 90 metu, ;bet:.yra vikri ii 
guvi. Ta proga ją aplankė sūnus 
A i-ldcras ir niai tj Mary Apii,’’ku
rie nuoširdžiai ją šveikinb i- 
džiaugėsi jo- gera sveikata. Sa
vo kambaryje ji turi privatų-te 
lefohą 257-3233> ' /’-M f

— (Ri LB’ Brighton Parko 
apylinke^ gegužinė - piknikas 
įvyks liepos 13 d., sekmadienį

. . . ' f < _ 1 ’ t X L-

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai,- ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 Sd. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505
NEIGHBORHOODS

■REAJY &XXIP
U.S.AT

We'il help you make the right move.

gauna .komunistu^ : ’ .. , 5 ' xi ! 'i . r ., v - - . Jų 1 vai. popn t šaunu i Namuose spaudą m .laiko pašaipoje ’uoSn 1 1 J, - , .
v. . pi2417 W.. 43ru SL;<-Chicagojekūne nevažiuoja. t«__ ., . t . ■, ; . i ,;-■ ?*? J.r , . . £;I Veiks virtuve, baras ir daug ivaiNeseniai i Kanada, atvaziavfcd ... ... -v i- ■ i ’ .. , f/lrių laimėjimu. Šokiams :gro:su seimą vienas buvęs Ia< tuv<>-»i„ " ‘ •. . . :

je komunistų partijos narys. Jįs
i apie mokinių 'ažiuėjimą gerai
žino, buvo g'r--s gen. retroni|5

Ilgametis patyrimas— sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
S. Western Ave., Chicago, I1L 60643

Telef. 312 238-5737
• Nemok:jeas patarnavimas užsekant lėktuvą, traukinio, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių jut automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Or tonizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
8n rf erom e iškvietimus gimiidų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer-. 
macijas visais Kelionių reikalais.

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisui rezervuoti vietas 
Q anksto — prieš 45-60 dienų.

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

tojo, visuomenės veikėjo'irrašytojo iatšimiriipiuš.

t MARIJA NOREIKEENJ

J, 2603 West 69th St, Chicago, EL 60621 » Tek WA 5-£7§7

MAISTAS tt EUROPOS SANDELIŲ t

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
I 2501 W. 69tb St, Chicago, HL 60629. — Tel WA 5-2797

Everyone fias chain fever and we Ve 
got the selection and prices to prove it 

All styles... all widths and 
lengths...all great value and all 

in 14k gold Iwvltafij.

40% off
14k Gold Charms — 30% off
14k Gold Earings — 30% off 

14k & 18k Religious Medals — 30^

elne.
tšoAaitaMk* i

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą----------------------................._....... $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir ’ 
grožis. Kietais viršeliais ................. , $4.00

Minkštais viršeliais, tik....... .........  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

o « A. AM w kJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: ? ž 
A. L A U R A I T I 5 

4645 So. ASHLAND AVt 
523-8775 x

Kosto Venckaus orkestras.’' 
Kviečia Valdyba

— Dengiame ir-daisoine' -Visi
; rūšių stogus. Už darbą • garan-: 
tuojame ir esame apdrausti. ■ 

ARVYDAS KIEL A, 434-9655 j 

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 o 
925-8392. Professional Membei 
American Federation of Astro 
'dgers. (Pri)

e J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Dcveni; 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyt 
siunčiant užsakymus šiuo adre 
su: Devenių Kultūrinis bundas 
P.O. Box 10782, St. Petersburg 
FL 33733. Kaina $6 -Į- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

| JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 590-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated j

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 Was! 69th Strapt 
Tai. REpubUc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

n. NEDAS, 405$ Archer Ava.
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5M0

SAVININKAS parduoda 6 butų 
mūrinį namą Bridgeporte. šildy
mas radiatoriais. Geros pajamos. 
Kaina prieinama. Prie 32-ros ir 
Morgan. Skambinti 778-4690

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Teip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

homeownerspolicy
CONSTRUCTION & REMODELING

— Statyba ir remontai —

J. D. ELECTRIC

f. Zapolis, Agent
3208 >/2 W. 95th St ’ 
Ever®. Park, III. 1 
60642, - 424-3654 V

I 
į 
F

T.aRRSI MADRIDO KONFE-j
RENCIJOS, RbJKAĮį AįS •

Amerikos Lietuvių Respub
likonų atstovai dalyvavo Sau 
gurno ir 
(Helsinkio Sutarties) Komiai 
jog šauktame susirinkime bir 
želio 26 dieną Ukrainiečių sa. 
įėję, Chicagoje.

šiame susirinkime iškelk 
eilė klausimų Lietuvos reika 
lu šios komisijos nariams. Dis 
kusijose dalyvavo Federacijoj 
pirmininkas Anatolijus Milu 
nas, III. Lietuvių respublikom. 
Lygos pirmininkas Algis Re 
gis, Kazimieras Oksas — Fede 
racijos sekretorius. Susirinki 
mo gale buvo susumuota pag 
rindiniai svarbesni punktai, ii

\7ew construction & remodeling. 100 
imp. services, 220 v. comm. & res. 
jnmediate service, quality work, rea

sonable rates, free estimates.
Licensed — Bonded — Insured 

482-3130, anytime

’State Farm-Fire anB Casually .Company

PERSONAL 
Asmeny Ieško

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLATHS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak, 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-S000i

kTTRACTIVE, educated, mid- 
Ile aged European gentleman 
.vishes to correspond with lone- 
y, intelligent lady. If you want 

have a good friend write:
Box Nd. 242 
c o Naujienos
1739 S. Halsted Street
Chicago, IL 60608

10
i

ir Kooperacijos Europoj į!

baltijo valstybių apsisprendi- 
no teisės į laisvę klausimas, 
kuris pažadėta iškelti Madri- 
To konferencijoj.

Nors susirinkimas vyko ne
labai palankiose sąlygose, ta
kiau ir nevėsinanamoj salėj,prie 
virš 90e temperatūros ir Chi- 
cagos drėgmės, lietuviai ko
vojo už savo reikalus.

K. Miltus

Advokatas
GINTARAS P. CEPiNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

DENTURE WEARERS
j a* A major 

advancement n
CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

įkltedlenb-jlrnudleals — July 5-7,198$ j




