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TRISE SUVAL
PRISIEKUSIEJI TEISĖJAI PUERTO RIKO 

TERORISTUS PRIPAŽINO KALTAIS
L . . •* _ -į= j — - - .

V AMERIKOJE JIE NE REVOLIUCIJĄ KĖLĖ, B 
/ • AUTOMOBILIUS, PINIGUS, MAŠINAS
: CĮHCAGO, III.— Amerikoje 
apsigyvenę Puerid Riko teroris
tai Alicia Rodriguez ir Luis Ro
sa pripažinti kaltais už didelio 
automobilio, mašinų ir pinigų 
■pavogimo iš automobiliams nuo
moti ^bendrovės, buvusios 130 
Chicago Ave., Evanston, III.

Abu pagauti vagiliai šukavo 
teisėjo James M. Bailey rūmuo
se rir reikalavo, prisiekusiųjų 
.teismo. Teisėjas tuojau prisaik
dino prisiekusius teisėjus ir 
pradėjo svarstyti bylą. Suimtieji 
neatsakinėjo 4 prokuroro klausi
mus, .bet šūkavo, kad amerikie
čiai neturi teisės jų teisti, nes 
jie esą Puerto Riko nepriklau
somybės kariai. - .

Prisiekusieji išklausė proku-.. 
rdro kaltinimų apie Evanstone. 
padarytą vagystę; o vėliau pa
kvietė apvogtos bendrovės savi- 
ninką. Jis papasakojo, kaip tero- 
rlstė, užėjusi į auftfeibbiiių nuo“ 
mavimo įstaigą, pradėjo klausi- 

. mėti apie kainas, biznį ir kitus 
dalykus. Už kelių minučių į vi
dų įžengė Luis Rosa, išsitraukė 
revolverį ir pareikalavo pinigų. 
Pinigai buvo atimti,'o frėlįau Ro
sa, kartu su klausinėtoją •. pasi
ėmė didelio automobilio- raktus 
ir išvažiavo. Jiedu atskirais" pa
vogtais automobiliais nuvyko į 
Northwestern universiteto; maši
noms pastatyti kiemą. Ten poli
cija juos susekė ir suėmė. Vėliau 
ten buvo stiimti dar kiti dėvyhi 
teroristai. Viena jų — Marie 
Torres -r^-vėliau buvo-perkelta 
į New Yorką, Jrur-jai yra iškelta 
kriminalinė byla už žmogaus už
mušimą sprogimo metu. A. 
^Prisiekusieji .teisėjai bylą te- 
syarstė tik 54'minutes. Jie pa
klausė, ką suimtieji nori pasa
kyti apie jiems primetamus kal
tinimus. Teroristai atsąkė/.kad 
jie kovoja dėl Puerto Riko ne
priklausomybės ir tokių kaltini
mų nepripažįsta.

— Vagiate automobilius, ma
šinas ir pinigus, buvote pagauti 
ir nenorite prisipažinti? — tei
sėjas paklausė. Jie atsakė, kad 
neprisipažįsta. Tada prisiekusieji 
teisėjai pasitarė ir pripažino abu 
vagilius kaltais. Bausmė jiems 
bus vėliau paskirta.

200,000 ŽMONIŲ NEGAUS 
MAISTO KORTELIŲ

WASHINGTON, D.C.— Žemės 
ūkio sekretoriaus pavaduotojas 
pareiškė,--kad nuo ateinančio 
mėnesio pradžios 200,000 žmo
nių negaus maisto kortelių. Kor
telių negaus turtingesnieji stu
dentai, kurie dirba daugiau 20 
valandų savaitėje ir kurie nie
kad nebaigia mokyklos. Korteles 
gaus visi tie studentai, kurių tė
vai neturtingi -.ir negali duoti 
vaikams mokslui eiti reikalingų 
pinigų.

Pavaduotojas Fb'rman apskai
čiavo, kad nutarimas sumažinti 
tokiam dideliam studentų skai
čiui kortelių dalinimą, valstybei 
sutaupys apie 80 milijonų dole-' 
rių per metus. Sekretorius ėmėsi 
visų priemonių, kad maisto kor-

gas studentas ar studentė. * <
Balandžio mėnesį maisto kor

teles Amerikoje gaudavo 21.8 
milijono žmonių. Daugelis ste
bimi, ką<Ųįkrąšte yra tok^. didelis 
gyyeįJpj/^ą^Įus, kur|ę)MĮųta. 
kortelėmis.

ĄFGNISTANE VYKSTA 
/SMUKIOS KOt-QS ?

Iš Afganistanoąt.ėjusios. žinios 
tvirtina, kad prie Kabulo' vyksta 
smarkios kovos tarp, partizanų 
ir Raudonosios, armijos dalinių. 
Prie Wardak kaimo, 100 mylių 
nuo. Kabulo,'-keturi šarvuočiai 
automobiliai ‘perėjo pas partiza
nus. Taip pat pranešama, kad 
Kabule Sovietai pradėjo žudyti 
administracijos tarnautojus, įtar
tus neištikimybe. Birželio 29 d. 
buvo' nuzudvti 27 žmonės.

— Trečiadienio naktį perkūni
ja ir audra Indianoje užmušė du 
žmones, sužeidė tris.

%■• *

— Pietų Korėjos karinė val
džia atleido iš pareigų 232 aukš
tus. valdininkus, įtariamus ko
rupcija ir kitokiais nusikalti
mais einant tarnybos pareigas. 
32 atleisti tarnautojai buvo vice- 
ministerio rango.

KALENDORĖLIS

Liepos 11: Olgar Benediktas, 
šarūnė, Uogelė, Vilimantas, 
Alaušas, Dartautas. •

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:25.
Oras šiltas. .
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-Prezidentas Carteris, praleidęs dvi dienas Japonijoje ir 21 valandą ke
lionėje, ketvirtadienio rytą .grįžo į Washingtona. Spaudos atstovams jis 

pareiškė, kad kelionė buvusi naudinga. Tokijo mieste nutarta 
ginkluotis ir gintis nuo Sovietų įsiveržimų.

PREZIDENTAS CARTERS JAU ;
GRIŽO Į WASHINGTON^ i

SINTETINIŲ DEGALŲ TYRINĖJIMUI 
PASKIRTA 200 MILIJONI BOI.ERIŲ

NETURI TEISĖS ĮSIVERŽTI Į AFGANISTANĄ, 
SIŲSTI VIETNAMIEČIUS Į KAMBODIJĄ

? j WASHINGTON, D.C. — Pre- 
jzidenlas Carteris, ilgai posė
džiavęs su Kinijos premjeru 
Hua Guofengu, Japonijos prem
jero pareigas einančiu Masajoši 
Ito ir garsiai, radijo bei spaudefe 
atstovais, sėdo į lėktuvą ir jau

. Į laimingai grįžo į Ameriką.
I Prezidentas Carteris labai pa- 
] tenkintas kelione į Japoniją, pa- 
i sitarimu su įtakingu Kinijos ko- 
j munistų partijos pirmininku 
[Hua Guofengu bei kitais Kinijos 
! delegacijos atstovais. Tuojau 
buvo sudarytos kelios komisijo’s, 
kurios be atidėliojimo pradėjo 

j savo posėdžius.
Posėdžiai vyko Tokijo mies

te, ištaigingame Japonijos vieš
butyje, esančiame greta Ameri
kos ambasados. Prezidentas ta- 
rėsi apie pusantros valandos su 
Hua Guofengu, o vėliau darbą 
paliko sudarytoms bendroms ko
misijoms. .Vienai komisijai. Va- rodo, kaip per dvejus metus bu- 
dovavo Valstybės sekretorius vio padaryti bandymai su 88 li- 
Edmund Muskie ir visa eilė pa- goniais. Bandymai pasisekė vi- 
tarėjų, gerai pažįstančių dabar- su 100 nuoš. 
tinę Kiniją, pareiškė prezidento 
spaudos sekretorius Jody-jPowell.

: ^TOKIJU,- Japonija. 4- Trys 
galingos valstybės — Amerika, 

pajėgs su-
I valdyti apsiginklavusią Sovietų 
Sąjungą, — spaudos ir radijo 
atstovams pareiškė prezidentas

KONKRETI PRADŽIA ILGAMETEI SINTE 
TINTŲ DEGALŲ PROGRAMAI 

^^šS&GTON, D.C.— Ener
gijos departamente susitelkė virš 
šimto įvairių projektų, studijų 
ir pasiūlymų, kaip pagaminti 
siuntinius degalus ir kaip pa
naudoti geriems tikslams žalia
vų atlaikas, šioms studijoms 
bei projektams tirti bus sudary
ta speciali komisija, o darbams 
finansuoti federalinė valdžia pa
skyrė 200 milijonų dolerių. Rus 
ištirta daugelis žaliavų ir iš jų 
gauti degalai. O o

Energijos sekretorius Charles 
W. Duncan Jr. pareiškė, kad 
darbas eis pilnu tempu atpalai
duoti kraštą nuo importuojamos1

.^skirtieji pinigai yra iš! Cear/ vaIstijos sostinėje Fortą- 
leza žmonės rinkosi į stadioną, Į 
laukdami popiežiaus atvykimo, j 
Sakoma, kad į didžiuli stadioną 
buvo susirinkę net iki 140,000 
žmonių. Minia vis šaukė ::NoYi-[ *■ 
me pamatyti popiežių”.

Kai sporto aikštės vartų sar
gai uždarinėjo duris, tai lauko anižiaus milijonierius Peter Men- 
pusėje esantieji būtinai norėjo ^en fiay° priepuolį, kai teisingu- 
įsiveržti į vidų. Noras Įsiveržti 
buvo toks didelis, kad trys mo
terys buvo taip suspaustos, jog į 
neteko jėgų, nukrito ir kojomis 
buvo’ mirtinai sumintos. Gyvy- 

I

bės neteko viena 74 metų mote
ris, kita :I5 metų, o trečioji — 
16 nietų mergaitė. Nepatvirtin
tos žinios sako, kad galėjo dar 
daugiau žmonių žūti.

Kada vėliau popiežius atvyko 
ir jam buvo praneštas nelemtas 
įvykis, jis labai apgailestavo ir 
nusiminė. Jis prisiminė, kad lai
ke savo vizito Afrikoje, Zairėje 
panašiose aplinkybėse žuvo de
vyni žmonės.

SULĖTĖJO ŽMONIŲ 
SKAIČIAUS DIDĖJIMAS

nių surašinėjimo biuras paskel- 
i bė, kad žmonių skaičiaus didėjį- 
į mas paskutiniu dešimtmečiu 
I gerokai sulėtėjo. Pagal apskaL

Benzino bei naftos bendrovės pa-! čiavimus, padarytus priešį'-de- 
spartino naujų versmių bei šal-j šimtmetį, pasaulyje šių^metų 
tinių ieškojimą krašto viduje ir pradžioje turėjo būti 4.4?'bilijo-i Kinija ir Japonija — 
teritoriniuose vandenyse. į no žmonių. Tuo tarpu buvo tik-! valdyti apsiginklavus

20 bilijonu dolerių programos 
kurti sintetinio kuro pramonę. 
Laike 12 metų sintetinio kuro 
industrija pasieks $88 bilijonus.

Ronald Reaganas vis dažniau padaro pareiškimus 
televizijai, bet turi sunkumus partijos narius sutai

kyti. Jis nori trumpos ir aiškios programos.

PRIETAISAS PIKTYBINIAM 
VĖŽIUI NUSTATYTI

BALTIMORE, Md. — John 
Hopkins universiteto daktarai 
sugebėjo paruošti tokį prietaisą, 
kuris tiksliai nustato piktybinio 
vėžio buvimą plaučiuose.

Iki šio meto reikėdavo piauti 
krūtinę, išpjauti ištinusios kūno 
dalies gabalėlį, siųsti į laborato
riją ir nustatyti, ar vėžys pikty
binis. Dabar visa tai galima pa
daryti be operacijos, Naujas me
todas, aišku, labai naudingas, 
nes juo išvengiamas uždegimo 
pavojus, kurį visada su savimi 
neša operacijos.

Daktaro Stanley Siegelman va
dovaujama tyrinėtojų grupė pa
dėjo tokį prietaisą suplanuoti ir 
pagaminti. Mokslininkai savo' 
Amerikos Rentgeno žurnale nu-

Pradėta ir benznio taupymo tai 4.28 bilijono, 
akcija. Per pirmuosius šių metų '
6 mėnesius sutaupyta virš mili-/ Pastebėta, kad dldziausias| Carteris _ Apsiginklavusi So- 
jono statinaičių kiekvieną dieną! aug,mas yraįvietu Sąjungą įsiveržė ir sava-
arha suvartota 17 4# mažiau Afrikoje. Statistikos duomenys ...‘ . t o . ,arna suvaitoja i/.4/<- mažiau, • . -. Ivahauja Afganistane, o Sovietu
negu tuo pat laikotarpiu 1979 m.! ’ ad dabar 1JJ1U metu Kln1’(valdžios apginkluoti vietnamie-1
Dabar taupymas dar padidėjo ! j vienas bilijonas _ veržhsį - Tailanda< šie So ■
ir siekia 1.9 milijono statinaičių I Antroje Metoje stoxi Indi-| 
kiekviena diena." Ha- kur met^ Pradzioje buvo j

667 milijonai žmonių. Sovietų" 
Sąjungoje, įskaitant visas pa-, 
grobtas kaimynines valstybes su 
pa vergtais žmonėmis, dabartiniu 
metu yra 263 milijonai žmonių. Į 
JAV-se yra 220 milijonų žmonių, naudoti strateginius ginklus su- 

Indonezijoje yra 118 milijonai.

MIRTINAI SUTREMPĖ 
TRIS MOTERIS

FORTALEZA, Brazilija.

vietų veiksmai nepateisinami.
Prezidento Carterio pareiški

mas paveikė visus spaudos ir 
radijo atstovus, pareiškė prezi-1 
dento sekretorius Poxvsll.

— Šios trys valstybės gali

o

MILIJONIERIUS GAVO 
10 METŲ KALĖJIMO

ROTERDAMAS. Olandija. — 
Aštuoniasdešimt vieneriu metu

MULOS RINKS IRANUI 
PREMJERĄ

TEHERANAS, Iranas. — Ira- 
f no mula Mahdavi Kai pranešė 
spaudai, kad ateinančią savaitę 
Tehernas jau gali turėti savo 
premjerą. Pradžioje buvo ma
nyta. kad dar šią savaitę galės 
premjerą išrinkti, bet jau daro
si aišku, kad nespės.

Trečiadienį buvo susirinkusi 
| Revoliucinė islamo taryba. ŠĮ 
1 kartą ta taryba vienbalsiai nu- 
j tarė išsirinkti premjerą. Rėika- 
į !as praneštas Chomeiniui, kuris 
pritarė premjero išrinkimui.

Manoma, kad sekančiu parla
mento darbotvarkės punktu bus 
53 amerikiečių likimo sprendi
mas. Sakoma, jo‘g keli nariai pa
siūlys amerikeičius paleisti.

WASHINGTON, D.C. — Sau
di Arabijos pareigūnai pakarto
tinai pareikalavo JAV administ
raciją parduoti pačių moder
niausių ir pastaruoju metu dar

ino ministeris pranešė, kad jis 
nubaustas dešimt metų kalėji-, 
mo. Menten žinią girdėjo per ra
diją, jam būnant Amsterdamo 
ligoninėje.

Paaiškėjo, kad karo metu jis 
padėjo naciams suimti ir nužu
dyti tarp 20 ir 30 I-enkijos žydų., 

Re dešimt metų kalėjimo, jis 
dar privalės sumokėti $50,000.

Savo laiku Menten paneigė 
tvirtinimus, kad jis 1911 m. lie
pos 7 dieną buvo Lenkijos mies
telyje Podliorocc, kur naciai žu
dė žydus. Nors nebuvo įrodyta, 
kad jis tiesiog savo ranka nušovė 
tuos žydus, vis tiek prokuroras 
įtikinamai nurodė, kad Pieter 
Menten buvo vienas iš tų. kurie 
tą nusikaltimą atliko.

P. Menten anksčiau buvot teis
tas, bet aukščiausias teismas 
panaikino sprendimą. Dabar ir 
vėl nuteistas. Pieter Menten bu- 

_ Australijoje ir aplinkinėse vo išgarsėjęs savo turtingomis 
salose yra 14,477,000 gyventojų, meno kolekcijomis.

— Nablus miesto meras buvo 
sužeistas padėtos bombos. Jis 
buvo išvežtas gydytis į Antaną, 
Jordanija. TVėčiadienį parvežtas 
į Nablus, kur jį pasitiko didelė 
palestiniečių minia.

mažinti dabartinę Sovietų karo 
medžiagos didelę gamybą, — 
pareiškė prezidentas Garteris. 
Ir šis pareiškimas tuojau buvo 
kartojamas didžiosiomis Japo
nijos radijo stotimis ir televizi
jos kanalais.

Trečiadienio vakare preziden
tas Garteris ir Kinijos premje- patobulintų F-15 sprausminių 
ras Hua Guo’fengas dalyvavo; lėktuvų. Tie pareigūnai pakal- 
minisio japonų premjero pager-į tino sionistus už to reikalo truk- 
bimo' iškilmėse, o ketvirtadienio dymą. Tą pat kaltinimą pareiš- 
rytą susitiko Okura viešbutyje, kė ir Saudi Arabijos sostinės pa- 
kur aptarė pačius svarbiausius reigūnai. Baltųjų Rūmų parei- 
abiejų valstybių užsienio, apsau
gos ir ūkio reikalus.

Prezidentas Garteris ir prem
jeras Hua, trumpai susipažinę, 
ryžosi aptarti rūpimus klausi
mus. Jiedu nebuvo vieni, nes 
abu turėjo vertėjus. Nei prezi
dentas Garteris moka kiniškai, 
nai Hua kalba angliškai. Abiejų 
valstybės galvų pokalbiai turėjo 
būti išversti. Bet jiedu moka 
skirt: svarbius dalykus nuo ant
raeilių, tai vertėjai labai lengvai 
galėjo pokalbius pravesti.

I Japonijos laikraštininkai pa 
* klausė amerikiečius, ar šitas tri

jų valstybių vadų susitikimas 
Tokijo mieste yra sudarymas są
jungos prieš Sovietų Sąjungą.

— Gali susidaryti toks įspūdis.
'_  pareiškė sekretorius Muskie, aiškino sekr. Muskie.

gūnai jiems patarė būti kant
riems ir palaukti.

Saudi Arabija 1978 metais pir
ko 60 F-15 lėktuvų savo terito
rijos gynimo tikslams. Dabar 
jie no'ri įrengimų tolimesniems 
skridimams.

— bet Tokijo mieste nebuvo su
daryta jokia sąjunga prieš So
vietų Sąjungą.

Sovietų karo jėgos įsiveržė 
Į Afganistaną, bet dabar jau ne- 
l>enori iš ten pasitraukti. Sovie
tų valdžia kursto vietnamiečius 
veržtis į Kambodiją. bet ir tenai 
n e p a s i tenkinimas pareikštas 
prieš Sovietų karo veiksmus, bet 
tai nėra jokia sąjunga, nukreip
ta prieš Sovietų Sąjungą. — pa-



V. Karosas

KRISTIJONO DONELAIČIO IDĖJINIS
PALIKIMAS

et

vos padėtį. Nežiūrint šio verian
čio akį ir protą panašumo, ta
rybinių ideologų ir kultūrininkų 
Donelaitis tapo iškeltas į pačias 
kūrybines viršūnes ir jo verti-} 
nimas keliamas į naujas pako-Į 
pas. Kaip suprasti Šį paradoksą?

Antras, nemažiau mįslingas

(Tęsinys) į
•a 1951 m., minint Donelai- 
2'0 nėtų giminid sukaktį, 
ingai tėvynėje ir mažiau

išeivijoje, Donelaitis iškilo vi
same savo poetiškame didingu
me, bet jo dvasia12* idėjini^ 
palikimas buvo menkai supras- \ 
t s. Debar, minint Donelaičio klausimas kyla, kudmet visuose 
2 !0 metų mirties sukaktį, ima- Donelaičio raštuose, įskaitant jo 
raa giliau įžvelgti į poeto dvasi
nį ir idėjinį palikimą. knygose išlikusius

i Svarstant šį klausimą, pirma ’ 
tektų atkreipti dėmesį į kai ku^ 
riuos faktus ir reiškinius. Visų 
pirma, kaip galėjo Donelaitis iš
kilti tarybinėje Lietuvoje, kuo
met jo visi raštai yra persunkti 
krikščioniška dvasia ir pilni 
griežtų pasisakymų prieš plin
tančią bedievybę, taikdmą ne 
vien dvaro “didponiams”, bet ir 
kaimo “bėdžiams”, kada “Me
tuose” skaitome tokius žodžius:

privačius laiškus ir Metrikų į 
autoriaus ’

Įrašus, niekur neužsimenama. 
nė vienu žodžiu apie Didžiąją 
Lietuvos’ Kunigaikštiją, jos di-Į 
dingą praeitį ar apie įvykusį,, 
jam dar gyvam esant, pirmąjį . 
Lietuvos-Lenkijos respublikos • . , . ,. ,
padaliji,n,. Tas faktas tuo la- kurios diametrabska, >
biau įdomus, nes Tolminkiemio 
parapija ties Vištyčiu -'rubežia- 
vosi su DI.K. Donelaitis savd 
raštuose bendrai vengė politikos 
ir istorinių įvykių, nepaminėjęs 
savo “Metuose” net Septynerių < 
metų karo, nors jam pačiam iri 
būrams teko skaudžiai 
venti šį laikotarpį.

Prasidėjęs Didžiojoje 
voje tautinis atgimimas 
DI.K istorijos prikėlimu, iš kūr 
buvo semiama tautinis sąmonin- 

[sudūkina visa”, gumas ir dvasinė stiprybė. Nie
ko’ panašaus nematome Donelai
čio raštuose ir visoje jo veikloje. 
Nors jis vienoje vietoje sušun
ka: “Ak, kur dingot jūs, lietu
viškos gadynėlės, kaip dar prū
sai vokiškai kalbėti nemokėjo”, 
bet' Donelaitis neieškojo praei
tyje dvasinės atgaivos ir stipry
bės lietuvių tautos kovai už sa
vd išlikimą ir ateitį.

Kr. Donelaičio poetinis geni
jus subrndo Reformacijos idėjų

“Ak, broleliai, ak, išbuskim
[irgi pajuskim,

Kaip visur išsižioję peklos
[plyšta bedugniai

Ir kaip pekliškas razbaininks
[mūsų gadynę

Su savo mokslais velniškais

Šie Donelaičio žodžiai buvo 
taikomi anuomet plintančiam li
beralizmui ir laisvamanybei, bet 
dar didesniu smūgiu jis kerta 
dabartini komunizmą ir ateiz
mą. Bendrai, visas “Metuose” ap
rašomas vargingas būrų gyveni
mas, kolonistų antplūdis, nu
tautinimas ir panieka vietos lie
tuvninkui, -— duriančiai prime
na dabartinę okupuotos Lietu-

, i

Dr. Kazį Bobelį, VIJKo pirmininką (vidury) Ezeizds aerodrome pasitiko didelio Bue
nos Aires dienraščio La Razon korespondentas J. Camavale (dešinėje) ir A. Mičiūdas, '

Lietuvai Išlaisvinti Komiteto Argentinoje pirmininkas.

skyrėsi nuo jo amžiuje užviešpa-, J. Basanavičius smerkė Refor- 
tavusių DIJi kontrreformacijos. maciją, kuri pagrindinai sunai- 
idėjų, ]
dvasinę prarają tarp Mažosios1 religijos dvasinį ir kultūrinį pa- 

■ ir Didžiosios Lietuvos nusitęsu-
;ią iki mūsų laikų.

Antra vertus, Donelaitis ne-
j reiškė mažiausių sentimentu iš-pergy-}

Lietu- 
r ėmėsi

lankėsi Argentinoje
VLIKo pirmininkas dr. Kazys 

Bobelis su žmona Dalia,, dukte
rimi Rūta ir sūnumi Algiu at
skrido į Ezeizos aerodromą ba
landžio 25 dieną. Juos pasitiko 
Lietuvai išlaisvinti komitetas 
LIKAR ir spaudos atstovai. Dak
taras Bobelis kalbėjo Lietuvos 
laisvės klausimais, suteikdamas 
žinių apie dabartinę Lietuvos 
padėtį.

Sekmadienį, balandžio 27 d., 
dr. Bobelis su šeima dalyvavo

pulso atitinkamai literatūrinei 
srovei susidaryti lietuvių litera
tūroje, nes jo dvasinės ir, idėji-

lietuvių parapijos mišiose. Po 
mišių būrelis lietuvių susirinko 
į “Vyčių” kambarį- Ten-VLIKo 
pirmininkas kalbėjo apie VLIKo 
įkūrimą ir jo svarbą. Pažymėjo, 
kaip yra svarbu ruoštis dalyvau
ti Europos saugumo konferen
cijoje Madride.

Kitomis balandžio mėnesio 
dienomis apžiūrėjo Buenos Aires 
miestą, turėjo progą aplankyti 
pabaltiečių suruoštą parodą Ka
nados banke. Lankėsi TELMAN 
agentūroje ir turėjo pokalbius 
su valdžios pareigūnais/ spau
dos; radijo ir televizijos atsto
vais., Aplankė dienraščius “Na
tion”, “La Prensa”, “La Razon”, 
ir kitus.

Taip pat susitiko su organiza
cijų pirmininkais ir pavieniais 
organizacijose dirbančiais asme
nimis. Susitiko su Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje - (SLA), 
ALOS T-ba, Z. Juknevičiumi 
.(Lietuvos IšĮaisyinimo Centras), 
Liet parapija. Balandžio 30 die
ną dr. Bobelis su žmona atsilan
kė pas Jz.-Br. šiušius, lydimas 
Alekso Mičiūdo. Apžiūrėjo jo tu
rimus rinkinius, kur visi rūdi
niai yra tvarkingai sudėti į rė
mus. Įvairios nutrąukos sudėtos 
į ąlbumą, kiekviena su užrašu - 
paaiškinimu. Trumpas laikas 
neleido viską apžiūrėti. Juozas 
šiušis savo patriotiškame darbe 
susilaukė tinkamo dr. Bobelio ir 
žmonos įvertinimo.'
, Lankėsi ir p.p. Kliaugų, na
muose.’ Susitikimas ./įvyko su 
“žibučių” vadovu, ;^*. Jonu Si-

nes mintys, didele dalimi, buvd 
giliai paslėptos kūrinio formoje, 
ko nesugebėjo ar nenorėjo lite 
ratūros kritikai pagauti ir at
skleisti. Panašiai didieji Rene
sanso menininkai ne tiek Bibli
jos tematikoje, kiek savo sukur
toje meno išraiškoje reiškė ir 
skleidė humanizmo idėjas.

Minint Donelaičio 250 metų 
gimimo sukaktuves Lietuvoje, 
tarybiniai literatūros kritikai 
žvelgė į poeto idėjinį palikimą 
marksizmo - leninizmo požiūriu, 
keldami aikštėn valstiečių kla
sinį sąmonėjimą ir jų kylančią 
kovą prieš visą feodalinę siste
mą. Jie teisingai pažymi, kad 
feodalizmo sąlygomis negalėjo 
vykti tautinis sąmonėjimas, kū- 

| ris prasidėjo, kai valstiečiai Be
naudojęs klasikinį heksametrą. j formacijos poveikyje ėmė dvasi- 

L. Rėza, išleidęs “Metus”, kad laisvintis iš baudžiavinės 
ir kiek sutrumpintus, savo įva- priespaudos ir pajusti savo’ žmo- 
diniame žodyje vokiečių kalba nišką vertę.

“Kūrinio mintys yra tei- Tačiaiij i anot L. Gineičio, par
šingos ir gilios; jausmai ir nuo-j rašiusio stambų veikalą “Kristi- 
taikos, kurios jame vyrauja, — jonas Donelaitis ir jo epoctia”, ^- 
kupinos aukštos mo'ralės, šeimos “Donelaitį ribojančiai veikė per 
dorybių bei tėvynės meilės; pa-j mokyklą uoliai skiepyta rellgi- 
lyginamai—- natūralūs įr taikūs;! ng ir feodalinė absoliutinės mo-

Dėl šios priežasties netgi dr. giantį dvarą ir jo tarnus, pasi
žymėjusius savo tinginiavimu, 
suktumu ir žiaurumu. Pasmer-

kas ir sudarė didžiausią j kinusi Prūsijoje senovės lietuvių kęs kolonizavimo ir nutautinimo
2 nraraia tarp Mažosios religijos dvasini ir kultūrinį pa- politiką bei kolonistų atneštas

likusic'ms pagonybės apraiš
koms, kurias jis smerkė visa sa
vo poetinio žodžio galia, kas

neigiamybes, priešpastatęs lie
tuvninkų žmoniškumą ir tautinę 

j savigarbą, padėjo tautinio sąmo
ningumo pradus.

Visą būrų gyvenimo eigą at-

likimą, ant kurio aušrininkai 
dėjo tautiniam,atgimimui idėji
nes pagrindus.

Tolygiai Donelaitis niekur sa
vo raštuose, netgi privačiuose 
laiškuose, neminėjo blogu arvaizdavo kintančių metų sezonų 
geru žodžiu apie katalikybę. fone, kurie daugiausia lėmė pa-

dažnai kartojama “Metų” apra- vartodamas vien bendrą krikš- čią natūralaus žmogaus gyve- 
šymuose. Poemoje skaitome se- čionybės temiŽią, netgi nemi- 
kaničas eilutes, apibūdinančias nįnt evangelik<y ar protestanto 
pagonybės praeitį ir jos reikšmę vardo vistiekjįs religiniai liko 
> J i • - ‘ ------

šymuose. Poemoje skaitome se- čionybės terminą, netgi nemi-

dabarčiai:
■‘Kaip pirm to lietuvninkai 

[buvo pagonai
Ir savo dievaičius iš strampų

[sau pasidarę
Ir po medžiais ant virvių 

[pasikorę gyrė, 
Tai jie rods dar taip, kaip mes 

[nepažindami Dievo.
Daug nešvankių ir durnų 

[daiktų prasimanė”

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

Here’s some great nev;s for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, w7as increased to 6¥2%.

This 6^% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning oh 
or after June 1,1979. Take

So you see, StOcl

Bonds are getting better all the 
time. This new 6^% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the x 
Bond-a-Month Plan where you- 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increasė your 
interest.

’ t Bonds are a better 
k buy than ever before.

svetimas ir tolimas katalikiškai 
Lietuvai.

Iš čia suprantama, kodėl Do
nelaitis nebuvo pamiltas tauti
nio atgimimo romantikų ir aiš
kiai ignoruojamas katalikų kul
tūrininkų, ieškojusių savo gyyy- 

! binių šaknų pagoniškos įr kata- 
i; likiškos Lietuvos praeityje. Net

gi Lietuvos Nepriklausomybės 
metuose Kr. Donelaitis buvo pa
liktas mokykloms skirtose chres
tomatijose, vieų dėl savo kūry
binio originalumo ir poetinio 
yąizdav’iino grp^io. _ . ...

Visai nepripuolamai Donelai
čio iškilimas lietuvių tautoje, Są
ryšyje su jo 250 metų gimimo 
sukaktimi, sutapo su II Vatika
no Susirinkimu ■ ir Chruščiovo 
paskelbta koegzistencijos politi
ka, nes šie didieji istoriniai po
sūkiai pralaužė amžiais susida
riusias dvasines užtvaras su pro
testantiškuoju pasauliu, kuris ir 
sudaro Vakarų demokratijų ka
mieną.

Pralaužus užtvaras, Kr. Do- 
! nelaitis iškilo lietuvių tautoje, 
j tiek tėvynėje, tiek ir išeivijoje, 
; į pačias poetinės' kūrybos viršū

nes, nustelbęs veik visus tautinio 
atgimimo ir Nepriklausomybės 
laikotarpio rašytojus ir poetus. 
Bet jo kūrybinis palikimas, dėl 
kurio vyksta aštri kova tarp ta
rybinių ir išeivijos kultūrininkų, 
paskendo prieštaravimuose ir 
labai skirtingose interpretacijo
se, aiškinant jo dyasinį ir idėji
nį palikimą.

Iki šiol vyravo’ maždaug bend
ro pobūdžio pažiūra,* kad Done
laitis buvęs būrų poetas, pavaiz
davęs epinėje poemoje “Metai” 
skurdžią baudžiauninkų nedalią, 
išskirdamas juose “viežlybiuo- 
sius” nuo “nenaudėlių”, visumo
je priešpastatęs jų darbštumą] 
ir moralinę tvirtybę prieš en-

nimo vagą ir visa tai reiškė ne 
savo, bet pačių būrų pasisaky
mais ir jų veikla. Tokiu būdu 
Donelaitis sukūrė visai origina
lią epinę poemą “Metai-’, jos 
meniniam apipavidalinimui pa-

rašė: “

jonas Donelaitis ir jo epocha”

aprašymai — gyvi; visas pasa
kojimai — vaizdinga^; įterpti 
pamokymai — trumpi ir taik
lūs; žodžiu, visas veikalas su
kurtas' tomis įkvėpimo akimir
komis, kai poetas genijaus 
sparnais, pakyla į tiesos ir gro
žio karalyste. Jud labiau mūsų 
poetu reikia stebėtis, kad jis, 
neturėdamas jokio pavyzdžio, ] 
vien savo talento' jėga tegalėjo 
iškilti ir pats turėjo praskinti' 
sau kelią.”

“Mūsų poetas, kuris sugeba l 
panaudoti visus lietuvių kalbos! 
resursus, stebina kalbos žinovus! 
išraiškos dailumu, jėga ir žodin- ] 
gurnu... Visuose šiuose subti
liuose kalbos niuansuose slypi 
originalumas, kurio iš tikrųjų 
neįmanoma pamėgdžioti”.

Šioje Rėzos pastraipoje duota 
galimai pilnutinė įžvalga į Do
nelaičio genijaus charakterį, ku
rio mintys nerado veik per du 
šimtmečius pilno pripažinimo ir 
supratimo lietuvių tautoje. To
lygiai Donelaitis nesudarė im-

narchijds ideologija, protestan
tų pastoriaus pareigos ir padė
tis” (215).‘ *

(Bus daugiau)

Gegužės 2 dienącir. Bobelis su 
šeima išskrido į Trugyajjį/Mon- 
tęvideo, o is ten — į Braziliją ir 
Venezuela. .

VLIKo pirmininko dr. Bobelio 
apsilankymas buvo plačiai ko
mentuotas vietinėje - spaudoje, 
televizijoje ir ‘.radijo praneši
muose. > . ' I J.-N.

vt-ę Zc

WITH SLEEPEIF 
YOU CAN REST EASY.
Sleep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night's sleep. And 
isn’t that all you want? Use 
only as directed. z

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

> tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus, 
r į |

Dr. Ai Gussen M&TYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Js^lpnškio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą...... .. .... ............... .... ............... . .......
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais .... ........... .............
Minkštais viršeliais, lik ..... 1

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2MONLS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik__ _

Gaįima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
monęy orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

Plėšikas krūmuose gulėjo 
Ir kelią atidžiai stebėjo; 
Jis ieškojo tik progos 
Apiplėšti auką nuo kojų lig galvos. 
Kaip alkana meška iš josios guolio, 
Jis tikėjosi sulaukti kokio nors turtuolio. 
Štai žiūri jis sunkus vežimas atvažiuoją. 
“Vežimas matomai bus prekių pilnas.

— ‘Puiku”, plėšikas tas galvoja. "' 
Ten rasim gelumbes, šilkus ir vilnas. A - 
Laukimas mano apsimokės ■t '-
Ir jam toliau važiuoti nereikės”. * V 
Tuo tarpu vežimas riedėjo vis artyn. 
Plėšikas sušuko: “Stok, rankas aukštyn!” 
Ir basliu jis vežiką puola, - v
Bet tas jam nepasiduoda. 
Vežikas buvo nedidelis, vikrus, 
Drąsus ir labai-stiprus. J
Jis narsiai gynė savo turtą. 
Tuom atsakydamas į priešo smurtą; 
Priešinos, kiek tik galėjo, 
Ir ilgai dar kova jų ėjo. 
Plėšikas kelių dantų neteko, 
Jam ranka nulaužta ir viena akim apako, 
Veinok vežiką jis netrukus nugalėjo < f 
Ir, nepageilėjęs, jį nudėjo.
Po to prie savo grobio nuskubėjo. 
Ir ką jis mato ? Vežime šiukšlės čtvokančios gulėjo.

Kiek daug pasaulyje dėl niekų 
Įvyksta nusikaltimų baisių.
Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

va, 217 psl., gaunamos Naujiense. Kaind' $3.

t
IV

$8.00

$1.00
$3.00

$2.00

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO. IL 60«08

They call it
“The Overnight Wonder” 

for constipation^ e
.U. A? unc<?,Portable with your laxative? Then meet
the link white pill they call “The Overnight .
one p<H at bedtime safely, surely stimulates your system’s • 
own natural rhythm. Oeernighč So in the’moraZJxii?^ 
b^A on the bright side. Comfortably! It
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder'*? 
Ex-Lax« Pills. That’s right-pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

LMe only as directed.

V-
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LIETUVOS EV. REFORMATU BAŽNYČIOS,
PETRAS PLEšKEVtčiuS ” ' 7 ' ‘

PIRMOJO PĖSTININKU SAVANORIU 
PULKO KŪRIMASIS

1 (Tęsinys)
Per paskaitų sekė kavutės pro

tarpis, kurio metų atsikvėpta ir 
pasidalyta paskaitose iškeltomis 
mintimis; Po fo sekė Kolegijos 
ir kitų- organų pranešimai. lš- 
lęlausyta . Kolegijos pranešimo 
apie parapijų veiklą, “Mūsų 
Ispanių” žurnalo stovį, Devenių 
Kultūrinio Fondo darbų apžval
gą^ Lietuvių Evangelikų; Tary- 
bbš veiklą, Moterų Draugijos 
pastangas ir -galdp perskaitytas 
Revizijos komisijos protokolas.

: (Tenka pažymėti, kad refor
matai išmoko dalykiškai, sklan
džiai įr trumpai, be bereikalin
go J tuščiažodžiavimo, dėstyti 
faktus, kelti problemas ar spręs
ti, sutiktus nesklandumus. Taip 
pat diskusijose lankytasi santū
rumo, kas leido Sinodui per
2 .valandas išsemti savo, veiklos 
apyskaitą ir priimti paruoštą 
programą ateinantiems metams.
.Bęndraį reformatų veikla ap

ima ’ ne vien religinį gyvenimą, 
bėį’reiškiasi ir kultūrinėje bei 
Visuomeninėje plotmėje, dažnai 
įsi j ungianf į visos. lietuviškos 
išęiyijo’s .veiklą. Nors iki šiol 
užsibrėžti Uždaviniai buvo išpil
domi su' kaupų, bet ateityje teks 
siaurinti‘darbų apimtį/nes me
tų ;našta ima šlėgti ir reformatų 
pečius. Sinodas itin susirūpino 
red. Jokūbo Kregždės sveikata, 
kuris .šiuo metu sunkiai serga, 
pareil^dami-jam viešą užuojau
tą jir linkėjimus greit pasveikti. 
Ta proga buvo pasiųstos korte
lės sų linkėjimais krt. J. Kregž
dei/ krt; Onai Ycienei, prof. Jo- 
ųo }_Yčo našlei, kun. Fr. Barne
liui'su žmona ir krt M. Tamu- 
lėnui SRž / 
•-•Y;Į . . į" . ; . . * ,

"-.sAntra Sinddo diena, sekma
dienis, buvo skirta iškilmingoms 

'paihąjdoms, kurias pravedė gen. 
stipt.'•'ktnf. St Nėirriarias, supt 
kun. P. Dilys ir kun. E. Gerulis.

■ Kun. P; Dilio pamokslas buvo

pašvęstas Augustana Confesijai, 
kuriame buvo pratęstos jo skai
tytos paskaitos mintys.

Antrą pamokslą, skirtą 40 me- ' 
tų Lietuvos nepriklausomybės' 
netekimo sukakčiai atžymėti, pa j 
minint lietuvių .tautos sudėtas 
milžiniškas aukas kovoje už sa-į 
vo išlikimą ir laisvę,'-jų prasmę' 
dabarčiai ir ateičiai, pasakė; 
gen. supt. kun. St. Neimanas. 
Savo paniokslo pagrindan pa
ėmė Jeremėjaus raudų 5-jį per
skyrimą, kuris buvo skirtas iz
raelitų kančioms apibūdinti pa
tekus į Babilonijos nelaisvę. Lie- Į 
tuvių tauta yra sudėjusi savo 
viltis į Dievo pašaukimą tautoms 
ir žmonėms, kurie per tikėjimą 
turi ištverti sunkų bandymą ir1 
išlikti gyvi bei laisvi.

Po pamaldų Sinodo dalyviai; 
ir svečiai susirinko savc'je salėje] 
sinodiniams pietums, paruoš-} 
tieins. Moterų Draugijos narių! 
pastangomis. Pietų metu direk- Į 
tore Hypatija Petkienė pristatė 
visus atvykusius svečius, kurie 
neatsisakė . tarti bent, trumpą 
žodį. Vėliau dir. Petkienė ilges
niame žodyje išreiškė savo nuo
širdų džiaugsmą, kad maža re ! 
formalų Bažnyčia,- išblaškyta po Į 
platųjį pasaulį, dar randa tiek 
gyvumo ir darbštumo, kad savo 
darbais stebina toliau gyvenan
čius reformatus ir kitus.

' C-į -Dir. Petkienės optimistinė ] 
nuotaika užkrėtė Sinodo daly-j surenS® a
vius, kurios pagauti sekė ilgiau';-----------~~ „
trukusios kalbos ir pokalbiai.] ^ur®i° laikraovio Dirva 
Pareiškus visiems dalyviams pa- j r'n^rn^-) 
dėką už dalyvavimą Sinodo dar-į 3 vai. Tautinės Sąjungos 
buose, Kolegijai ir visiems ki- ] pirmininkas p. Mažeika atidarė 
tiems organams už gerai atliktą susirinkimą. Pirmininkauti ir 

moderatoriumi pakvietė inž. J.

Listuvos generalinis konsulas inž. Vytautas Čekanauskas

Generalinio konsulo V. Čekanausko1 
ir dr. K. Bobelio paskaitos

ąžuolą prie kelio aš minutei stab 
telėjau — švito. Keista, iš vir
šaus ant manęs krito maži gniu 
žuliukai sniego. Buvo ramu, vė
jo nebuvo — tai galėjo būti tik 
kiaunė, kur iš po nakties siekia 
savo dieninio guolio. Pakeliu 
galvą — kiaunė. Tokiam me
džiotojui, kaip buvau aš, pa
kelti šautuvą ir šauti kliudant, 
buvo vienos sekundės žygis: di
delė, graži kiaunė nukrito man 
po kojom. Krūptelėjau, atsigrį
žau ir pamačiau artėjant du vy
ru — tai būta senio ir jauno 
Pankevičių, amžinų medžioto
jų, iš Svabalaukės kaimo. Su 
jais mane rišo sena pažintis, aš 
buvau laikomas jų ateities žen
tu ir švogeriu. Juodu linksmai 
sušuko ir sveikino mane su lai
mikiu. Patys jie ėjo tuščiomis, 
jiems medžioklė nepasisekė. 
Jiems aš pasakiau, kad einu į 
Mieliūnus, pas tetą ir neturiu 
kur kiaunės padėti. Jie sutiko 
ją savim pasiimti, kailį nulupti 
ir man atiduoti; kaip pareisiu 
namo. Jie nuėjo toliau, kiaunę 
nešini, o aš nuėjau atsisveikin
ti su man žadėta mergele,-Pan
kevičių dukterim. Tikro roma
no tarpe mūs nebuvo, \ bet ""at
sisveikinimas buvo gana grau
dus. Aišku, neapseita be ašarų 
ir dejavimų. Aš iš tenai, išėjau 
jau tiesiai Alytun, palikęs savo 

'šautuvą pas Pankėvicius.■' 
. Ėjau nervingai, skubėjau. Čia 
ir oras nekoks pasitaikė, lyg 
atodrėkis, buvo sunkoka eiti 
šviežiu sniegu, bet aš, žingsnia
vau, dažnai atsigrįždamas, bet 
niekas manęs nesi vi j o. . ,,

< (Bus daugiau

(Tęsinys)
J f , į j

Bolševikinė propaganda irgi mas į kariuomenę 'ir ji neramiai 
buvo. Ją nesąmoningai ir sąmo paklausė, nustebusi:

— Čia buvai ligonis, čia į ves- 
menės vyresnio amžiaus vyrai, > tuves dabinies!...

Aišku, tėvas būtų bematant 
atspėjęs, kur aš eisiu, bet su 
motina buvo lengviau, ir aš pa
sakiau visą savo sugalvotą is
toriją, būtent, kad aš jaučiuosi 
visai gerai, o prieš tai man tik 
pasirodė, kad aš ligonis. Toliau 
pasakiau, kad nutariau eiti pa
ieškoti tėvo ir su juo medžioti 
kiaunes, o jei Varčioje nebus 
kiaunių pėdų — eisiu į. Mielįū- 
nų kaimą, pas tetą, kur pavie
šėsiu ir pamedžiosiu ’ Kalesny- 
kų miške, nes ten irgi esama 
kiaunių O be to, imu visus pi
nigus su savim tam, kad pade
rėti Mieliūnuose armoniką, kad 
man linksmiau būtų gyventi. 
Motina visai nurimo, melagys
tė buvo supinta apgalvotai. Ji 
ėmė rūpintis -' dovanomis,- davė 
man ant kelio ryšulėlį su mais
tu, tarp jo buvo' didelis-sume
džioto zuikio gabalas. Cavęs iš 
jos įvairių paklausimų prie te
tos, aš kaip visada "-neatsisvei
kinęs išėjau iš namų.. į Aly
tų, į pirmą pėstininkų savano
rių pulką. .

Dar buvo prietamsų, kai aš 
išėjau iš kaimo ir įėjau į mišką. 
Tėvo sutikti nesitikėjau, nes jis 
buvo, šakė prieš išeinant, pa
čiam" šiauriniame .Varčios gale. 
Ėjau su šautuvu ir pakeliui da
bojau pėdų.-Jų nebuvo. Varčio
je buvo visai ramu. Neperdaug 
skubėjau ir eidamas pro vieną

n'ngai platino atėję iš kariuo-

buvę rusų caro armijos surevo- 
liucionizuoti kariai. Jų propo- 
ganda neturėjo jokio pasiseki
mo, į raudonąją arhiją niekas iš 
apylinkės nestojo, o. jei ir sto
jo, tai vienetai ir tai slapta. Žy
miai-daugiau išėjo bajorų vai
kų į lenkų legionus. Jų tėvų 
padėtis pasitikus lietuvių pu 
sėje, nebuvo pavydėtina.

k. 2 ‘ V ■’ ' -

Įdomi buvo vietinių rusų, ko-, 
lonistų. tėvų, vaikų elgsena. Jie 
stojo noriai ų lietuvių' kariuo
menę. jų pirmame pėstininkų 
pulke buvo - palyginamai nema
žai. Iš jų kai kurie buvo už drą
są ir žygius apdovanoti Vyties 
kryžiumi, pav. Kovalenka iš 
Butri'miškių kaimo, Alovės vals 
čiaus.

Kiek aš pažinojau savo apy
linkės rusus (o jų būta tenai 
nemaža), tai daugumas, jų bol
ševikų nelaukė ir prijautė ga-

]Ina nuoširdžiai naujai Lietuvos 
j Valstybei. Mano nuomone, mū- 

. J sų apylinkės rusai ganėtinai ge
rai atliko savo pilietinę pareigą 
Lietuvos atžvilgiu.

Žydų jaunuomenė buvo žy
miąja dalimi probolševikiška ir 
į Lietuvos kariuomenę stojo 
savanoriais negausiai. Lenkai iš 
mūsų apylinkės į Lietuvos ka
riuomenę savo noru nestojo, .

r i ■ ~ ' .j

PABĖGIMAS Į KARIUOMENĘ 
i Naktis iš 31 gruodžio į 1919

Liepos 5 dieną Lietuvių Tau- P. Ankus, M. Gudelis, V. Prū
sas ir dar eilė kitų davė klau
simų. Prelegentai į visus klau
simus taikliai ir sumaniai atsa
kinėjo.

Už taip įdomias paskaitas, iš
keltus aktualius klausimus tė
vynės laisvinimo reikalais nuo-1 
širdžiai dėkojame.

Salė pilna žmonių;, pasaky- m. sausio pirmą dieną buvo ne- 
čiau, rinktinė publika iš įvairių šalta, prisnigo. Aš iš vakaro vė- 
vietovių. Simpoziumas baigėsi Įai grįžau' iš kaimo ir miegojau

i saldžiai. Girdėjau; kaip prieš 
Smulkesnį reportažą, reikia dieną atsikėlė^-tėvas, vaikščiojo

tinė Sąjunga, pasinaudodama, 
j kad daug suvažiuos svečių į šeš- 
1 tąją lietuvių tautinių šokių šven- 

t la simpoziumą 
į Tautiniuose namuose. (Prieš tai 

susi-i

tiems organams už gerai atliktą 
darbą, Moterų Draugijai, ypa
čiai krt. E. Bružienei už paruoš
tus pietus,. XXXIII Sinodas buvo 
užbaigtas malda ir 
himnu.

(Pabaiga}.

Jurkūną. Jis pristatė generalinį apie 6:30 vai. vak.
Ir., konsulą inž. V. Čekanauską ir r--11 x-
Lietuvos kvietė skaityti paskaitą. Prele->man5dL patieks. A. Pleškys, nes

. l-hPJZMS SKAITYTOJAMS,
? UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
č*Į,>.;.yisi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas
S3-vo' asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

gentas juokaudamas pasakojo, 
kad kalbės ne iš rašto apie savo 

: pareigose sutinkamus diploma
tus, pašnekesius su jais ir diplo- 

i matų nuomones bei pareiškimus 
Lietuvos laisvinimo reikalais. 
Davė daugybę konkrečių pavyz
džių. Buvome sužavėti genera
linio konsulo V. Čekanausko pa
skaita ir, _ 
plojome.

Antras pristatytas prelegentas 
— VLIKo pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis. Nusijuokė, kad šį 
kartą pranešimą apie tarptauti
nius klausimus skaitys iš rašto. 
Įtikinančiai konkrečiais pavyz-

jis viską įsirašė.’ 
z ■- K. Paidius

PASIKALBĖJO SU BANKO 
PREZIDENTU T. VAUGHN
Marquette Parko Lietuviu Na-

po pirkią, o vėliau jis priėjo 
i prie manęs, prikėlė ir paklausė, 
ar kartais aš nenorėčiau . kartu 
su juo išeiti'Varčibn pamedžio
ti. Ant šviežios .snigės lengva 
buvo susekti kiaunę, o jų buvo 
Varčioje ir kainos jų kailiukams 
buvo aukštos. -.Aš sumečiau 

: šiandien

.. TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS1

PATS SKAITYK IR DAR KI.

4030 Ąręher Ąve., TeL VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. . .

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati 
nimo vajaus talką!.

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

NAUJIENOS 1 .’f p < • A
1739 S. HĄLSTED ST. Į '

CHICAGO, IL 60608 - ‘

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dok
Pavardė ir vardas - ______ __________________________
Adresas _________________________________________________

Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .___
a naujas skaitytojas. 'Priede ___L dot

_ _ kuris
-

Pavardė ir vardai
Adresas ------------

L - . ■

mų Savininkų draugijos valdy- greit galvoje planą:
____ _ bos atstovai Juozas Bacevičius, buyb mažiausia įtarimo, kad aš 

jį gerbdami, sustoję Charles Pi Kai ir Stasys Patlaba pabėgsiu — buvo šventė — Naii 
” ~ " ‘ ’ ’’ J-] ji Metat/Tėvuti- pasakiau, kad

r-; jaučiuosi'.neperdaug sveikas ir 
ko (6316 So. Western) preziden- juo-neisiu,' o^er atsikelęy pa
tą Thomas Vaughn, kurį supa- gijusiu -gėriau — ateisiu pas jį 

Vąrad^LTėvas ^ną Ramiai iš
ėję ir :j>rądHlgo. nakties -,tąmso- 
je? Mam tik to dr reikėjo/-— iš 
mėtinoš buvo galima lengviau 
išsisidrti,. Žinojau, kad. tėvas, 
kaip, aistringas medžiotojas, iki 
pietų namo negrįš, vadinasi 
laiko yri pakankamai nukakti 
net Alytun. Motina mudviejų 
pasikalbėjimą girdėjo. Man pa
liko išspręsti' klausimas/ kaip 
užmigdyti. motinos - budrumą ir 
tėvo nebuvimą išnaudoti pabė
gimui.: Gulėjau ir mintys žaibo 
greičiu skriejo per galvą. Vis
ką apgalvojau ir ėmiau, keltis 
ir rengtis. Rengiausi savo ge
riausiais drabužiais, paėmiau 
visus savo pinigus, • tabako ir 
šiaip reikalingų dalykų ir 
ėmiau valytis savo medžioklinį 
šautuvą. Motina mane pamaciu 
si rengiantis kaip į vestuves — 
naujais ilgais batais, geriausiu 
kostiumu, Sunerimavo, jai kilo 
įtarimas, kad tai mano pabėgi-

birželio 24 d. aplankė naujai iš
rinktą Marquette National ban-

žindino su lietuvių organizaci
jomis, įstaigomis, spauda, radi
jo programomis ir lietuvių sie-

džiais suminėjo kai kuriuos mū-} kiniais šiame rajone.
Iš pasikalbėjimų paaiškėjo, 

kad Th. Vaughn susidarė gerą 
įspūdį apie šios apylinkės lietu
vių veiklą, jų Įnašą į ekonominį, 
kultūrinį gyvenimą bei sveika
tingumą ir tų įstaigų plėtimąsi. 
Banko prezidentas pažadėjo kd- 
opemoti .su lietuviais ir jų tiks
lais. Kartu dalyvavo dr Robert

sų vyriausybės diplomatinius" 
ėjimus, pernelyg neryžtingus 
kovoje prieš Sovietus — komu
nizmą. Plojome ir dr. K. Bobe
liui už drąsius pasisakymus.

Pirmininkaujantis inž. J. Jur
kūnas reziumavo jų kalbas ir 
prašė duoti klausimus. Dr. V. 
Dargis, dr. Vileišis, kun. dr. J.i*««». ua.jvavv
Prunskis, J. žemaitis, prof. Stu- | Kemton, banko viceprezidentas, 
kas, p. Repšienė, p. Kačinskienė, Dalyvis

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

• KŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNH MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

' Atdara šiokiadieniais nuo

Spon*oriau* pavardė, vardas ir vietovė

D. KUHLMAN, ReglMruota* vaistininkai

TeL 476-2206

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

9 Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai--------- -—--------- —-----------------------------------
Adresai .------------------------------------------------------------- ---------

liėjuri U spaudos ir galim* gauti knygą rinkoj

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių partio- 
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 p*l. Kaina 11250. 

Knygos bu* IWqsto*, jei >1.50 čeki* arba Money Orderi* 
bu* pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, ■ ‘ *
ITSf So. Halited St, Chieaca, HL

Volare Premier Coupe .
• r M’ . • i . • ♦ j

.Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
ji 'Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. ;

(Vartotos mašinos — urmo kainomis) :
| Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

ts
WPORTAMT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM* Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you Uke Doan’s Pins for 

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

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

No. 79

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, 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. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• 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 
vitdvardžių 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 Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Tebegarsina Justą Paleckį ’
Amerikos lietuviai, ypač vyresnieji Jūstą Paleckį 

gerai pažįsta. Apie jį girdėjo nepriklausomoje Lietu
voje. Sovietų kariuomenės ir atvykusių Čekistų metu 
Paleckis buvo paskirtas Lietuvos minžsteriu pirminin
ku, o už poros dienų, kai Sovietai susiorientavo ir pa
tyrė buvusio prezidento Antano Merkio planus pasiekti 
užsienį, buvo paskelbtas laikinai einančiu Lietuvos Res-. 
publikos prezidento pareigas. "

Tuo metu Lietuvoje Sovietai suvaidino tą patį vaid
menį, kurį suvaidino praeitais metais Afganistane. . Jie 
paskelbė Merkį,: norėjusį pabėgti užsienin, , bet suimtą 
Rygoje. Ar Merkys iš tikrųjų buvo-suimtas- Rygoje, ar 
jis buvo tardytas ir teisiamas tuo tarpu niekas tiksliau 
nežinome. Pasakų Įvairių apie' Merkio areštą buvo Įvai
riausių, bet ar jis buvo, suimtas Kaune, ar Rygoje,, tuo 
tarpu niekas tikslausliau nežinome. Galimas daiktas,kad 
dar praeis daug metų, kol asmeniška Merkio tragedija 
bus tiksliai nustatyta.

Merkio likimo nežinome, bet Paleckio likimas vi
siems lietuviams, turėtų .būti aiškūs. Justas Paleckis 
pradėjo bendradarbiauti su komunistais jau 1931J me-: 
tais. Tas bendradarbiavimas buvo silpnas. Jis pasižadė
jo padėti “Raudonajai pagalbai”. Jis pats pridėjo .kiek-' 
vieną mėnesį kelis Šimtus litų keliems v komunistams.. 
Tokia pradžia buvo ne jo vieno. Visa_ eilė. lietuvių šito
kiu būdu buvo užkabinti Į komunistinį darbą. Keista, 
kad tokiais '“raudonosios, pagalbos” aukotojais tapo 
profesoriai, studentai, žurnalistai ir keli darbininkai. 
Jie nebuvo komunistų partijos nariais, bet komunis
tams keliauti jie prižadėjo padėti. -. . .

1933 metais Justas Paleckis buvo pakviestas atvyk
ti į Maskvą ir pasidairyti kaip viskas atrodė Sovietų 
Sąjungoje. Toje kelionėje Sovietai gerai gerai pažino 
Paleckį. Jie matė jį girtą, prasibląivusį, nustatė silpnas 
jo savybes ir gerąsias, davė jam informacinės medžia
gos ir leido išvažiuoti. Šitokiu būdu Sovietai nustatė ne 
tik Paleckio, bet Liudo Giros, Antano Venclovos, Petro 
Cvirkos, Salomėjos Nėries ir visos eilės lietuvių • valią,' 
pasiryžimus ir tikslus.

Iš Maskvos grįžęs Paleckis jau buvo Sovietų Są
jungos bendradarbis. Jis dar nebuvo komunistų parti-

jos narys, bet jis jau glaudžiai bendradarbiavo su ko 
muhištais ne tik Maskvoje, bet ir Lietuvoje.

Komunistų partijos nariu Justas Paleckis tap< 
1940 metų rugpjūčio mėnesį. Tą patį rytą, kai partijo; 
centro kmitetas nutarė skirti Paleckį Lietuvos minis 
teriu pirmininku. Sniečkus pasikvietė Paleckį ir jį pri 
ėmė ir prisaikdino komunistų partijos nariu.;Liudinin 
kais buvo du rusai, Lietuvos komunistų partijos centre 
komiteto nariai, Sniečkaus saidai ir bendradarbiai

Sniečkus priesaikos metu ^Paleckiui aiškiai pasakė 
kad jis bus Lietuvos premjeras, bet jis privalės kiaušy 
ti Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekre 
toriaus įsakymų. “Jeigu atsisakytum klausyti, tai žiną: 
kas tavęs laukia”, — tarė jis. Paleckiui ir parodė į save 
revolverį, gulėjusį ant Sniečkaus stalo. Paleckis prizą 
dėjo klausyti centro komiteto įstakymų, -

Sovietų okupuotoje Lietuvoje reikalai ėja galvo 
trūkščiais. Prezidentas Smetona spėjo-išvykti į Mari
jampolę, pasiekė Kybartus ir perėjo sieną į Vokietiją 
Keli kabineto nariai perėjo sieną maždaug tuo pack 
laiku. Premjeras Merkys oficialiai buvo paskirtas kra
što prezidentu, o Paleckis tuojau buvo prisaikdintas Lie
tuvos premjero pareigoms.

Tuo metu premjero pareigas būtų galėjęs eiti pats 
Sniečkus arba Mečius Gedvilą. Sniečkus buvo senas ko
munistų partijos narys, o Gedvilą — jau anksčiau tape 
komunistas. Bet Sovietai pasirinko Paleckį, nes tue 
metu okupantui rusui Paleckis buvo naudingesnis. Rei
kalui esant, jis galėdavo tuojau žodį tarti, reikalavimą 
įteikti, lietuviškai, rusiškai, latviškai pakalbėti ir pa
rašyti. Paleckis ne tik teatre, bet ir gątvėje pasakyti 
kalbą prieš “fašistinę” Lietuvos vyriausybę ir krašte 
netvarką galėjo..

Nei Paleckis, nei Sniečkus niekada nepasakojo, 
kad Paleckis yra Lietuvos komunistų, partijos narys. 
Tu nietū jis .buvo Įtakingas valstiečių liaudininkų vei
kėjas, Jaunimo Sąjungos centro komiteto narys, Žur
nalistų Sąjungos valdybos narys, Antifašistinės drau
gijos veikėjas ir kitų organizacijų narys. Tiktai, karui'

Punktukas Anykščiuose

Kazimieras Baltrukonis įtari-

einant prie galo, kai komunistai buvo bebaigiu naikinti 
Sovietų okupacijos priešus buvo paskelbta, kad Palec
kis yra komunistų partijos narys.

Paleckiui mirus, okupantas ir toliau tebegarbina; 
mirusį. Juk mirė daugiau lietuvių komūni tų, bet oku
pantas nutarė kelti ant šakių Paleckį. Jie būtų galėję 
garbinti Antaną Sniečkų, Karolį Požėlą, Z. Angarietį,' 
Stasį Matulaitį ai- kurį kitą lietuvį komunistą, bet to 
nedaro. Atrodo, kad Paleckio atlikti-darbai Sovietams, 
buvo naudingesni, negu čia suminėtų lietuvių ko
munistų. ’ ? • ' :

Išimtis padaryta Vincui Kapsukui. Jo išleista net 
net dešimt raštų tomų, tuo tarpu Sniečkaus išleisti tik
tai du tomai, Angariečio vienas,. Matulaičio — vie
nas, o dabar Sovietai rengiasi išleisti visus Palec
kio raštus. >

Amerikiečiai net nežinojo, kad Paleckis per 80 me
tų parašė net 30 knygų. Čia visa eilė įvairiausių eilė
raščių, kelionių reportažų, pasikalbėjimų, žemės apra- 
Š"VIY1U 11* kt ** * » - —

Šiomis dienomis Vilniuje išelista J. Paleckio “Po Vilniaus universiteto bibliteką, bet visai išimtos is 
pašaūlį pasidairius”. Tai 365 ’ psl. knyga, Į kurią įeina apyvartos.

Jeigu kas turėtų Paleckio “SSRS — mūsų akimis” 
pirmąją laidą, tai galėtų palyginti su šia laida, įdėta Į

kelios Paleckio knygos. Į šią knygą įeina ir “SSRS — 
■mūsų akimis”.

Paleckio raštų redakcija pažymi, kad

ir kaip geras teologijos žinovas, 
keliu knygų autorius. .

Tiesa, kad demokratinėje san-

A. SVILONIS

RIMTI STRAIPSNIAI KRITIKUOJAMI 
RIMTAIS ARGUMENTAIS

Neseniai “Naujienose” Kaži- bendrybes, kurios nieko bendro 
mieras Baltrukonis ryžosi į dul-1 neturi su pozityvia kritika, 
kės „sumalti” Antano Maceinos
teologinę, jo žodžiais tariant, nėja prof. St. Šalkauskį,, .ka# jis, 
pamokslinę gražbylystę: Prote- buvo pasiryžęs Įjungti Lietuvą į 
šorius' Antanas Maceina mūsų ideologiją “Viską atnaujinti 
visuo’menei yra gerai žinomas I Kristuje!” ir kad jis buvęs ne
ne tik kaip žymus filosofas, bet mažoje Įtakoje Vladimiro So

lovjovo. Įspėja, kad mąstantis 
žmogus furi būti labai atsargus 
su teologais ir filo'sofaiš, nes jie

tvarkoje kiekvienas gali pareikš-. Visi suklumpa. Bet jis nepasako, 
ti savo kritiškas pastabas kitaip kokiais autoritetais reiktų pasi-^ 
galvojančiam, bet, deja, Kaži- kliautį-.-Jam Evangelija yra tik 
mieras Baltrukonis ' nepajėgus ; kurpaitės. Jis tvirtina, kad niekas 
sukritikuoti prof. A, Maceinos. I iš Bažnyčios negali išjungti nei 
Tai rodo jo kritika. Jis, užuot ( klebono,. nei jo gaspą’dinės, nei 
rimtų argumentų, griebia kaž-i liuksusinio gyvenimo dvasiškių, 
kokias jau seniai nuvalkiotas Neišjungs iš jos ir Bažnyčios,

savybės, tenancy in coimmon, ir dokumento laikymas, 
pats Paleckis, bet ir knygas tvarkantieji šarmaičio 
agentai išrinko iš visur Paleckio knygos pirmąją laidą. 
Amerikoje lietuviški intelektualai, norėdami “padėti” 
Vilniaus universitetui, rinko Lietuvoje spausdintas 
knygas ir siuntė Vilniun. Tiktai retos knygos nepateko

veikiančios per dvasiškius agre
syvių pastangų dominuoti pasau
lyje ir primesti savo vatią toli
moms. Taip buvo istorijos bė
gyje, — rašo jis, — taip esti da
bar, taip, galimas dalykas, bus 
ir ateityje. Kristaus buvojimas 
Bažnyčioje — fantazija tikinčio. 
Na, sakykite, ar tai yra kritika? 
Tai iie kritika, o tik kažkoks 
klaikus svaičiojimas, ciniškas 
pasityčiojimas, kai jis rašo, kad 
popiežius ne Jėzaus kurpaitėse, 
o kišenės pilnos nuodėmių. Arba 
kai Bažnyčios dignitoriai tampa 
valdonais su grobudniškais na
gais- ir netarnauja minioms, šio 
jo argumento žodžiai atrodo lyg 
būtų nurašyti nuo bolševikų 
ateistinės propagandos, tik to
kiu skirtumu, kad jis vietoj žo
džio, bolševiko vartc'jaino ”įiau- 
džiąi”, panaudojo “minioms”. 
Arba ir vėl toks argumentas, kad 
Bažnyčia negali aiškinti Kristaus 
dieviškumo ar- patį Dievą,, jei ji 
smerkė ir tebesmerkia giliau 
mąstančius teologus. Kas tie gi
liai mąstantieji teologai, jis ne
pasako. Reikia manyti, tokių be
ne bus jis pats. Bet ši jo profe
soriaus A. Maceinos kritika pa
roda, kokia ji negili, ir kaip esa
ma negilaus teologo.

Bažnyčia siekė ir sieks skelb
ti Kristų, nepaisant, kad Ją su
daro nuodėmingi žmonės, nes tai 
jos pagrindinis uždavinys. Ji to 
siekdama, nevartoja prievartos. 
O jei istorijos bėgyje ir buvo to
kių nelemtų faktų, tai Kazimie
ras Baltrukonis turėtų žinoti, 
kad tai darė Bažnyčios vardu 
Ją paglemžę kunigaikščiai, kai 
kurie jų tapę ir aukštais Bažny- Į 
čios dign i toriais, kurie buvo go
dūs valdžios ir.turįų. j jie Jos' 
vardų vartojo jėgą ir. prie
spaudą;

O apie Bažnyčios reiškiniąsi 
pasaulyje Kazimieras Baltruko
nis nori žiūrėti užsimerkęs..Baž
nyčia, kaip tokią, niekad^nęliej o 
kraujeą. Ji,nęnešė skausmo, Ji 
nieką.nepavergė. Taip.svaičioja 
.tik tie, kurie Į Bažnyčią’ žiūri 
užmerktomis akimis, ką siūlo ir 
K. Baltrukonis. Tie, kuriems kri-1 
tikoą drgumentai yra “bobiški-’ ' 
pletkeliąi, vienų jų pasinaudojo : 
ir K. Baltrukonis, kritikuodaftias 
prof. A. Maceiną, būtent apie 
kažkokį kunigėlį, rašiusį apie ■ 
pragarą, kurį davatkos privertė j 
bėgti į Ameriką.

— Thomas A. King pakviestas : 
JAV Prekybos laivyno akademi-' 
jos superintendentu.. 1942 me-| 
tais jis baigė tą akademiją, pas
taruoju metu buvo Rytinių pa-< 
kraščių direktoriumi:

Paleckio raštų redakcija pažymi, kad pastaroji ’ “Po pasauli pasidairius”. Netrukus Amerikos lietuviš- 
knyga gerokai sutrumpinta. Knygoje nėra tų dalių, ku-(kos knygos, rinka bus užversta pigia Paleckio “Po pa- 
riose Paleckis 1933 m. dar drįso pakritikuoti sovietinę šaulį pasidairius”. Jie bandys Amerikos lietuvius įti- 
santvarką ir dideli ekonominiai trūkumai. Lietuvoje, kinti, kad sovietinę tvarką Lietuvoje Įvedė ne komuni- 
pirmosios šios knygutes laidos niekur negausi. Ne tik štai, bet toki žmonės, kaip Paleckis.
santvarka ir dideli ekonominiai trūkumai.

— 44 metų Albert Camesale,5 
Harvardo universiteto, profeso-. 
rius, paskirtas vadovauti penkių 
asmenų Atomo reguliavimo ko
misijai. Jis dalyvavo SALT su- 
tarties derybose. x .

PETRAS TABELIS . >

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
i A ’

(Tęsinys)

ĮVYKIAI verandoje
Niumienė, jei būtų prasižiojus, Niurna bū-, 

tų išgirdęs tokius dalykus, na ,tokius dalykėlius,, 
kokius jis namie kartais ir išgirsta. Bet šį kartą • 
Niurnienė dar labiau sučiaupė lūpas. Tai mūsų 
visų laimė ...

Ak, kaip negerai esti, kai žmogus negauna, 
ko jis šiuo metu trokšta. Jei jis nori ir to paties 
mažiausio daiktelio. Štai, va, dabar betot kelios 
ponios verandoje virte virė jaudindžmosios iš 
smalsumo ir trokšdamos sužinoti: kas gi iš tikro; 
įvyko ten, kas dabar dedasi ir kuo pagaliau tai 
visa pasibaigs? Ret negi bėgsi ten Žiūrėti.

— Žinot, ponia, — kalbėjo Niurnienė Mėly- 
nienei, tik dėl formos, bet, svarbiausia, klausy
damosi, kas vyksta kambariuose^ — aš nesutin
ku, kad... maža ko... — Bet ji jau nesugebėjo sa
kinio baigti, nes kiekviena sekundė žadėjo toegir- 
d*4ą staigmeną.

Ponia Baliūnavičienė rado išeitį. Ji ryžtin
gai pakilo nuo kortų stalo ir sukomandavo sa- 
v o vyrui:

— Mums laikas namo! — šis labai-nepaten

kintas, net nuskriaustu veidu kėlėsi iš vietos, vi
saip -atsikalbinėjo, siūlė, jei ji nenorinti daugiau 
kortuoti, torto valgyti, pasikalbėti su ponia Mo
nika. Bet niekas negelbėjo — sprendimas buvo 
padarytas neatšaukiamai. O ji dabar kiek kilste
lėjo galvą, smakrą truputį atstatė priekin, tuo 
parodydama, kad ji apgailestauja, ji išdidi ir 
aukštesnio luomo ponia, kad ji čia Į tą priemiestį,- 
Į tą naujokyną, kur daugumo trobelninkų gyve-, 
na, kam ji atėjus, kam ji bė reikalo žeminusis../ i

Ar toji Niurnienė iškęs, ar ji taip pat neat
sikels, ar ji neįsakys savo Anicetui tuojau namo 
drožti ? Bet susiradus ridikiulį ir patikrinus no
sinaites, ji dar prieš išeidama pasilenkė prie Mė- 
lynienės ir pašnibždomis tai Į ausį:

— Juos ten Inkštiraitis užklupo abu — savu 
žmoną ir tą Kojeliūną. Skandalas!

— Mamyt, — priekaištingai susiraukė jos : 
vyras, šiandien nepakenčiamas Anicetas, — nei 
tu matei, nei tu buvai, nei tu sakyk!...

— 0 tavęs čia niekas neklausia,— paskandi-’ 
no ji Niurną niekinančiame savo žvilgsnyje.

— Kas čia dedasi, kodėl visi sukilo? — jau 
trūkčiojančiais paakiais, bet dar ramus norėda
mas būti, teiravosi atgal sugrįžęs Tutulas. Ir pa
matęs, kad galutinai viskas suardyta, jau aiškiai 
nusiminė.

— Metas jau! Ir taip turim atsiprašyti, kad 
ilgai užsisėdėjom, — už visus atsakė Niumienė.

O truputį lukterėjus, klastingai, nekaltai dar 
paklausė:* •

— Rodos ir kiti svečiai... ponai Inkštiraičiai, 
buvo girdėti jų “forduko” urzgimas, taip pat 
išvyko ?

— Išvyko, — neryžtingai ir išsiblaškęs atsa- 
•nė Tutulas. — Bet tai niekam nekliudo pasilikti. 
Prašom sėsti, — sakė jis aiškiai matydamas, kad 
jau niekas nebenorės jo kvietimo paklausyti. — 
Mes dar partiją turim baigti, ar ne tiesa?

Visi ėjo prie Tutulio ir paeiliui spaudė jam 
ranką, vis dėkodami ir atsiprašydami, lygiai taiš 
pačiais žodžiais ir sakiniais. Niumienė, lig tol 
rami, dabar nervingai pasinešė durų linkui — ją 
dabar tempte tempė bekraštinis noras sužinoti 
ir tuojau sužinoti, kas atsitiko ir kaip viskas 
vyko: Kaip rado, ką rado? Ir kodėl Inkštiraitis 
suriko: “niekše”t Ir kodėl paskui suvaitojo Ink- 
štiraitienė? — Rangovas — žmogus ramus. Tai 
kodėl jis turėjo čia rėkauti?

— Mačiau dangų-ū. Mačiau-ū rojų-ū, — 
Staiga pasigirdo Kojeliūno balsas. Niumienė, 
manydamas, kad jis čia į verandą surįš, net vėl 
prisėsti panoro, taip jai rūpėjo Kojėliūną iš arti 
pamatyti. O jis, begėdis, *dar išdrįso kokią ten sa
vo dainušką, greičiausiai nešvankią, uždainuo
ti! Bet jis negrįžo į verandą, nes jau iš kiemelio 
pasigirdo antras tos pačios dainuškos posmas:

— Mačiau va-ba-lą!L.. — Kojeliūnas taukš

telėjo varteliais ir jau atsidūrė gatvėje, tuo bū-1 
du nuo verandos svečių nuslėpdamas savo dai
nuškos pabaigą.

Jau išlydima Niurnienė neišlaikė ii’ kreipė
si Į Moniką:

— Miela ponia, pirma kažin kas ten kamba-' 
riuos suriko? Ar kas buvo? >

/• 1 ■’ •

Bet Moniką išgelbėjo pats Niurna, nekalta 
šypsena įtikindamas savo žmoną:

— Katinas, mamyte! Ten katinas buvo, ži
nai, katinas grietinėlę mėgsta.

Nors Monika ir labai buvo susirūpinusi, bet i 
šiuosyk jai jau reikėjo susilaikyti nuo šyp
senos ... * - .

Pagaliau paskutinis svečias išėjo. Durys už
trenktos. Grindys skamba. Kambariuos tokia ty- ! 
!a, kad ausyse skamba kažin kokia, į beviltišku
mą vedanti gaida. į

Nėra kas veikti. Tutulas priėjo prie lango. 
Suprato, kad stovi toje pačioje vietoje, kaip sto- ; 
vėjo kvailai sujaudintas —svečių laukdamas. At- j 
sigrįžo. Gi Monika ir tarnaitė iš verandos indus | 
ir kėdes nešioja. Monikos akys paraudusios.

Nejaugi ji kur nuošaliai pati viena nu- j 
siverkė? ....

(Bus daugiau) . ■'*

4 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Friday, July 11, 1980
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kaip geras yra Viešpats. Laimingas žmogus, kuris glaudžiasi prie: 
jo”. Dar skaitome: “Kaip didelis tavo gerumas, kurį palaikei 
tiems, kurie glaudžiasi prie tavęs” (Psal. 31:39). Pats Išganyto
jas, kalbėdamas apie Dievą, sako: “Nes Dievas taip mylėjo pa
saulį (žmoniją), kad davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, 
kuris į jį-tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą” (Jono Ev. 
3:16). Panašiai kalbama 1 Jono 4:7, 8: “Meilė yra iš Dievo ir kiek- i 
vięnąs, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kuris ne
myli, nepažino Dievą, nes Dievas yra meilė”. “O Dievas mums 
parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes tebe
buvome nusidėjėliai. Taigi, juo labiau dabar, nuteisinti jo krauju, 
būsime išgelbėti per jį nuo rūstybės”. — Rom. 5:8, 9.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI,
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
*XUmiJA IR MOTRRV ligos 

GINĮKOLOGINl CHIRURGIJA

5449 So. Pulwkl R«L (Cnwford 
MMUal BuHding) T«L LU 5444S

i HIR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ką šventasis Raštas sako apie tikrąjį ir gyvąjį Dievą, dan
gaus ir žemės Sutvertoją? šventieji pranašai, kurie buvo pažinę 
pievą, štai kaip rašė apie jį. Psalme 34:8: “Ragaukite ir matykite

į

k į J' J .■ ..................... ...... . .........

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

A ‘‘Lietuvos Aidai’ 
J£ KAZt BRAZDŽIONYT*

Prosr«m»» v«66]a

DR. PAUL V. DARGIS, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

W«aMmt«r Community kiinikoc 
Atadidno* direktorius

VALANDOS: 3—8 darbo dienomi* ir

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

Visoi laidos iš W0PA. rtotiea. 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ū WTIS stones 1110—AM bamta

2646 W. 71«t Street
Chicago, Illinois 60625

Telef. 778-5374

si 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ XIGCX 

3907West 103rd Street 
Valandng pagal anutarim*

- ■ OPTOMSTRISTAI
KALBA LJETUVIŠKAI

2411 W.71 SL T«L 737-5149
Tikrm* akli. Pritaiko' ^kinirty

lęąžib”“ "
VaL agai guaitarima. Uždaryta tnč.

&

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656'WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2380, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i

Ofim M5ž WIST SYre FrffllT
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— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAĄ1A LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Ir ėmė į šviesiąją saulę tuoj kilti. 
Gyvenimą savo judėjau į knygą, 
Kad gatvėj barstyčiau, kaip

‘[gelsvąją smiltį.
(“Gyvenimą savo”) •-

Pustės kūrybos turinys, tai 
santūrus asmeninių pergyveni
mų, jaunystės ir meilės prisimi
nimų, jausmų, įspūdžių, svajo
nių pasaulis:

Visos pievos tau žydėjo, 
Sekė pasakas šilai.
Tau linksmai dainavo vėjai, 
Kai jauna buvai.

t (“Kai jauna buvai”)

Gražina Tulauskaitė taip pat 
išveda vidinės būsenos ir gam
tos paraleles, saulės šviesoje mą- 
to laimės kibirkštį, svajones pa
lygina su jūros puta, išgyventa 
diena poetei praeina, kaip šešė
lis sniegu, nepalikęs pėdų. Kū
ryboje randame klasiškų, lyri
nio metodo pavyzdžių: gamtos 
detalė, poetės pastebėta, pabudi
na mintį ir jausmus, tampa jų 
išraiškos priemone:

Tel. 226-1344

Mažeika E/Evans
“ . ~ -' *•■ ''■“ I * * "* . , * , ~ .-r i S

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE, 
Tel. 422-2000KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS 

MOKINIŲ MINTYS.
(Tęsinys)

KODĖL VAIKAI NENORI Lietuvoje ir rašiusi Vokietijoje 
KALBĖTI LIETUVIŠKAI bei šiapus Atlanto. Gimusi 1908 

, v , metais'šakių apskr; Ji baigusi 
Mes gyvename krašte, kur Mrfls Kaune stu.

dijavo Vytauto Didžiojo univer
sitete humanistarinių mokslų fa
kultete (literatūlų,- filosofiją, 
pedagogiką)'. Baigusi studijas, 
visą laiką dėsėt lietuvių kalbą ir 
literatūrą įvairiose gimnazijose. 
Pokario metais gyveno Vokieti
joje, o 1949 m. atvyko į Ame
riką. Dabar ji gyvena Cicero 
mieste. _ .

Lietuvoje pirmieji Tulauskai
tės eilėraščiai bųvd spausdinti 
1924 m* dienraštyje “Lietuva”.; 
Tada jį bųyo'.tik 16 metų am
žiaus. .Vėliau ji bendradarbiavo 
daugelyje laĮkrašmu ir žurnalų. 
Yra dalyvavusi poezijos antolo
gijoje “Antrieji Vainikai” 193(6 
metafs, a 1947m. “Tremties Me
tuose”. Yra išleisti penki G. Tu- 
lauškaitės eilėraščių rinkiniai: 
du Lietuvoje, o trys išeivijoje.

G." Tulauskaitės eilių forma 
yra klasikiniai ketureiliai, kurie

kasdien skamba' anglų kalba.
Kasdien einame į amerikiečių

• mr\lrx7Vlo Itiyt crirHimo ir IralHj)-mokyklą, kur girdime ir kalba

širdie, netikėki tu niekam,
Net ir pavasariui jaunam, 
Kai dėl tavęs jisai paliepia 
Staiga pražyst visiems žiedam.

(“Netikėk pavasariui”)

G. Tulauskaitės poezijoje ma
tome ir stipriai išreikštą tėvy
nės grožį, jos meilę bei ilgesį. 
Taip pat užtinkami beviltiški - 
jausmai, pergyvenimai svetimo
je padangėje:

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vise* prefrciMs ii WOPA, 

1« kiL A M.

Lietuviy kalbą! kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V«dė|* Aldona Daukm

T«l«*4 HKmtttk 424U 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo 668 dolerius.

*

— Alžyre yra 18,145,000 gy 
ventoj ų ,0 Ispanijoje 37,077,000.

susitinki su lietuviais draugais, 
visai nepagalvodamas pradedi 
kalbėti angliškai. Kartais lietu
viukai, nemokėdami gerai išsi
reikšti lietuviškai, vengia lietu
vių kalbos. Mūsų lietuviškas žo
dynas yra gana ribotas. Tuo ne
noriu pasiteisinti, kad mums nę- 
-eikia kalbėti lietuviškai, nes tik 
Jažnai kalbėdamas gali išmokti.

Mes turėtume rimtai pagalvo
ti, kad lietuvių ar (kitos sveti
mos kalbos reikalingumas yra 
varbus kiekvienam - išsilavinu

siam žmogui. Man atrodo, kad 
‘urėtu būti pareiga išmokti gim- 
‘ąją kalbą, nes joje yra mūsų 
-yvenimo ir kilmės šaknys. 
‘ Kas netenka kalbos, netenka 
-avo tėvynės”, pasakė Martin

Prie Dunojaus pasitiko 
Nepažįstamas ruduo, 
Ir nė klevo lapai krito, 
Kai, širdie, ėmei rauddt. . -

Kai raudojai be tėvynės 
Tu po svetimu danguoji, 
Degė žvaigždės ten. auksinės, 
0 nerodė kelio mum.

(“Kelionė”)

G. Tulauskaitės gili mintis, 
skambi, žodinga kalba suspindi 
mielu deimančiuku mūsų litera
tūroje. Dabartinės jaunos poe
tės galėtų dąug ko iš jos pasi
mokyti, o ne .vien savo mintis, 
klaustukais, šauktukais ir daug
taškiais reikšti.

Rita Stukaitė, VIII A kl.
k . < -4 J.

EUDEIKIS
' GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
— -■ TeL į2j.iui — iJ42

ENERGY 
WISE

OFISO VALU pirm- antracL, trečiad.

uiaii 3-4 raL popiet ir' kita Irirv

5 (HKTHOPKDAS-PBOTEZISTAS 
Aparatai - ProtesaL Med. ban- 

CV dažaL Spociali *eeaiiM toloaw. 
V* (Arch SupportR) ir L L f 
'7«t4 9—4 ir Į—8. ieĄfa'dieniala 8—1 
28M Watt Mrd St, CMca«*. WL M5»

Tela*.: PRm*m» 8-M84 I
Organize car pools to 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

Greif. Mes neturėtume gėdytis | pasižymi, malonių saikingumu, 
’ietuviu kalbos, nes ji yra graži r ryškumu ir skaidrumu. Poetė 
ir tur'inga. Lietuvių tauta, kuri 
turi didingą praeiti ir seną kal
bą. kurią svetimtaučiai studi- 
’uoja, negali pražūti.

Šiandien pasitaiko lietuvių, 
kurie išdidžiai tvirtina, kad lie
tuvių kalbos mokytis nereikia. 
Tie bijo, kad nesugadintų anglų 
kalbos tarsenos.' Jeigu mes rimt 
žiau pagalvotume apie tokius 
pasakymus, tai jie mums atro
dytu labai juokingi. Gal mums 
'ėvai ir mokytojai padėtų sū-< 
ų-asti, kad lietuvių kalbą mo
kėti mums svarbu ir reikalingą.

Vitas Lukošiūnas, : '» 
Viki. 

* * *
POETĖ GRAŽINA
tulauskaitė '

Gražina Tulauskaitė-Babraus- 
kienė yra poetė, pradėjusi rašyti

dažniausiai remiasi tradiciniais 
motyvais ir ritminėmis formo
mis. Ji supranta poeziją, kaip 
savo- gyvenimo paskirtį. Jos šir
dis tarytum paukštis eilėhiis 
pragysta.

Gyvenimą savo sudėjau į knygą, 
Kad gatvėj barstyčiau, kaip 

[gelsvąją smiltį, 
Kad žiema turėtumėt kelia

[nęslidų, 
Gj-veųįmą savo sudėjau į knygą, 
širdis tartum paukštis pabudęs

[pragydo1

— Demokratų platformos ko; 
miteto Taisyklių komisija nu; 
sprendė, kad ateities kpnvenci; 
jose dalyvautų ' lygiai vyrų ir 
moterų delegatų. Iki šiol mote
rys buvo diskriminuojamos.

— Kinijos premjeras Hua 
Guofengas labai patekintas susi
tikimu su prezidentu Carterių 
ir aptartais klausimais.

— Sovietų karinė vadovybė 
atšaukė karo jėgas iš tolimesnių 
Afganistano vietovių ir ruošiasi 
kovai Kabulo srityje.

,i - - Telef onas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMM 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

Chicagoe

Lietuvių 
.<

Laidotuvių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArcb 7-3401

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

DR. C. K. BOBELIS

TeU WA 5-8083

"MOVING

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33710 
TeL(813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI 

MOVING 
Leidimai — Pilna ipdrevda 

Ž£MA KAINA

----- BT Ivelrię etetvmę.
ANTANAS VILIMAS

Nuo

1914 metu

Midland savings <rptar
nauja taupymo u ^anw; 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingf ii 
ateityje.

Saska i U* apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6062.

Tel 92o
9929 SO. HARLEM AvE5 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598-9400

IK
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER'aVeNUE

CHICAGO, ILL. 60632-

PHONE 254-4470

DR. EDWARD 0. THOMAS
Gyvenęs Burbank, I1L

Turėjo kabinetą 1 136 W. 69th St. i

Mirė 1980 m. liepos 9 d., 3:45 vai. popiet, sulaukęs 6C>| 
metų amžiaus. Gimęs Chicago, Ill. į

Paliko nuliūdę: žmona Jean A., duktė Klainc Sellars, 
žentas James F., du sūnūs — dr. Robert ir James, trys po
dukros - Darlene Henschil, Charyi Johnson ir Arlette 
Klinsky, 11 anūkų ir kili giminės, draugai bei pažįstami. !

Priklausė Amerikos legiono Don "Varnas postui ir Chica
go Dental draugijai.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2121 W. 
69th St., Cliicago.

šeštadienį, liepos 12 d., 9 vai. ryto, bus lydimas iš kop
lyčios į St. Louis dc Mdntford parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. dr. Edward C. Thomas giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, sūnūs, giminės.

laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. 
Tel. 737-1213.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, DI, TeL: OLympic 2-1003

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

Passbook Savings.
4 \ *»ars savings 

(Minimam S500y-
Ceruficate

3354 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4418

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA' AVĖ. Tel-: YArds 7-1138 -1139

TeL Y Arda 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, 111. Friday, .July 11, 1980



MĖSŲ SPAUDOJE
A. KASULAITIS SKIRIA BENDRADARBIAVIMĄ SU TAUTA 

NUO KOLABORAVIMO SU PRIEŠU v
vienam jaunuoliui suteikti poli
tinį ir socialinį Krikščioniškosios 
Demokratijos grožį. j

Kalbėdamas apie katalikųrko- 
vą už Dievą ir savtf teises. A.' 
Kasulaitis sako: “Tautos ir žmo
gaus teisės neatskiriamos”. (Tai 
kodėl už žmogaus teises kovoja-

- B.K.) į
Palietęs politinės veiklos klau-

Kadaise Algirdas Kasulaitis 
skaitė paskaitą Čikagos lietu
viams apie komunizmo pavojų 
emigracijos kryžkelėse. Paskai
ta, išleista atskiru leidiniu, buvo 
ir tebėra \-adovu kovojantiems 
prieš komunizmą bei už nepri
klausomos Lietuvos atstatymą. 
Tačiau jos mintys yra priešin- ma atskirai 
ges gerai apmokamiems Uiti 
ninkams ir jų tarnams bendra- sim% prelegentas pastebėjo, kad 
darbiautojams bei norintiems - Krikščionių demokratų pastan- 
dominuoti išeivijai pseudopoli- gomis VIJKas pakeitė nusista- 
tikieriams. tymą savo konferencijas ruošti

Ą. Kasulaitis skaitė paskaitą' v-^noje vietoje, kad A. Kasulai- 
• Lietuvių Krikščionių Demokratų ’tis nemažai' dudmenų ry: 
S-gos konferencijoje Čikagoje.' šiuni su tuo, kas darosi užnugą- 
Jis palietė ir bendradarbiavimo I f-je’ 5 LIKo rinkimai nė- 
su okupantu klausimus, kuriuos' Visuomepjniai santykiai 
tiltininkai išverčia Į bendravimo ne^a’ bet Mogėją^ypač įsi- 
su tauta, veidu į Lietuvą ir kito-. kūrus ^įsuomeninig reikalų ta
kiais patraukliais vardais. Apie'1 - ba1’ išryškina, kad pas .angos 
A. Kasulaiėio paskaitą rašo Bi-' sP8rĮauti A LIKą ir ALTą pa
rutė Kemežaitė Sandaros 12 nr., ^i^ėjo.
aprašydama LKDS konferenciją: Dr. K. Šidlauskas kalbėjo apia

“Reikėtų stabtelti ir prie kon- VLIKo vargus praeityje ir da- 
,'ferencijos simpoziumo, kuriame( bar, ir santykius'su LB-ne. Jis 
dalyvavo Vladas šoliūnas, dr. priminė, kad ir prieš 25 metus 
Kazys Šidlauskas, Algirdas Ka-' VLIKas buvo suskilęs ir buvo 

•sulaitis ir moderatorium dr. Juo2 sunku jį iš tos krizės-išgelbėti, 
•zas Meškauskas. išlaikyti teisingą laisvinimo koh-
' Algirdas Kasulaitis pasakė cepciją. Buvo daug kartų mė
šlam simpoziumui įvadinę kalbą ginta VLIKą iš teisingos laisvi- 
nktualiais LKDS klausimais. Jis nimo koncepcijos išjungti. VLI- 
ipabrėžė, kad bendradarbiavimas .Kas bando' tartis su LB'-ne. 
su tauta mums nėra reikalingas, į Veiksniui (ALTa Jr VLIKas) 
įneš mes patys esame tos tautos stengiasi būti vieningų’ nes yra 
dalis, tad nėra reikalo bendra-1 patekę į tuos pačius vargus, 
darbiauti patiems su savimi. Bet { LKD centro komiteto užuomi- 
LKD nusistatė nebendradarbiau-* ną dėl įsijungimo į ALTą, dr. 
Ii su tautos priešu. Kalbėdamas Šidlauskas atsakė: “Krikščionys 

__ ’ 1 t ... - s

tymą savo konferencijas ruošti

_ Namai, žemi — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

V Namai, žemė — Pardavimi*! 
REAL ESTATE FOR SALE

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-7743

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MXNESLNIA1S ISSIMOKSJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.AZANAUSKAS, Prezidentas .

apie jaunimą, Kasulaitis paste-: 
bėjo, kad paskutiniame Jaunimo 
kongrese pats jaunimas prisipa
žino, kad jiems trūksta politinio 
sąmoningumo. Gabija Juozapa
vičiūtė ir Kojelis “Drauge” rašė, 
kad politinis auklėjimas buvo

LB-nės santykius, pirmiau pa
galvoti apie Lietuvos nepriklau
somybę ir-savo tautinio įsiparei
gojimo principus, kad vardan 
“vienybės”, ar siekimo koalici
jos, jis nebūtų išduoti... Tai 
ypač turėtų būti svarbu ALTos 
ir VLIKo centro kai kuriems vei
kėjams, pas kuriuos tie princi
pai jau pradėjo eižėti...

Iš diskusijų paminėsiu tik vie
ną aktualesnį Stasio Lūšio Al
girdui Kasulaičiui pastatytą 
klausimą: Ką jis laiko bendra
darbiavimu su okup. kraštu ir 
ka ne? Kasulaitis davė labai 
tikslų atsakymą, kad ryšių pa
laikymas, susitikinėjimas su 
Lietuvos komunistų partijos ži
nioje esančių institucijų parei
gūnais, kaip kultūriniai ryšiai 
per “Tėviškės” draugiją, kursai 
Vilniaus universitete, pionierių 

----- į- stovyklos, mokslininkų ryšiai, 
ALTą, ir mes juos priimtume mūsiškių ruošiamos ten paro- 
išskėstomis rankomis ’. 1 (<įaii JoTiyno atvejis) yra

VI. šoliūnas, prisiminęs eitas bendradarbiavimas (kolaboraci- 
VLIKo ryšininko pareigas ja^ tačiau giminių lankymas, 
LB-nėje, išreiškė vilti, kad ryšiu susirašinėjimas su giminėmis, 
nutrūkimas yra tik laikinas, kad rėmimas savųjų . siuntiniais,

didėjo.
Dr. K. Šidlauskas kalbėjo api

išlaikyti teisingą laisvinimo koh-

•demokratai turėtų įsijungti *į

B-nėje, išreiškė viltį, kad ryšiu

užmestas. Okup. Lietuvoje 12 reiktų išsiaiškinti ir vėl ryšinifl- ngra bendradarbiavimas, bet tik 
metų mergaitė kovoja už laisvę, | kais pasikeisti. Jis pasiūlė ir broliškas susižinojimo palaiky- 
o čįa, (išeivijoje) negalima j to-|ALTai su LB-ne pasikeisti^ryši- gp-savn artimaisiais,” 
kiąi veiklą Įtraukti nei dešimties: ninkais ir, anot jo, taip suatfcar-. gj Petrokaitis
jaunuolių. Prelegentui atrodo,įkyli, kad neatsitiktų taip, "kaip ; ______________
kad 'nekalbant apie politinį są- Į atsitiko VLIKe dr. K. Bobeliui1 
moningumą, jaunimui stinga ir 
ideologinio sąmoningumo. Jau
ninto problema yra lietuvių tė
vų,? gimusių jau nelaisvoje Lie
tuvoje, silpnai kalbančių, ar ne
norinčių kalbėti lietuviškai. Tad 
iš tokių tik vienas kitas susiža
vės- Krikščioniškąja Demokrati
ja. -Tačiau reikia .stengtis kiek-

su p. Gurecku. Po šių minčių ' L' '
salėje pasigirdo’ gausus priešta- I TRUMPAI I 
raujantis murmėjimas. > į ■>». _

Gaila, kad VI. šoliūnas nenu
rodė, nepaaiškino, koks tas “su-’ *
sitvarkymas” turėtų būti ir.kaip* — Prieškomunistinių Tautų 
jį reikėtų vykdyti.... Aš patar- Lygos konferencija įvyks liepos 
čiau kiekvienam, mėginančiam________________________ .__
svarstyti, ALTos, VLIKo ir _ _

miiiiiiiiiiniiiHiiiimiiiii  iiinii!itiiiiii,;;K!iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii!::iiiiiiiiin 1111 u.

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32 „3 \ - - -

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

= LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA.-ĮRIŠTAS
= KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS . ■
E PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO. i

| KAINA $3.

Ę LITHUANL4N MINISTRIES, P.O. Bex 321,
= Oak Lawn, Ill. 60454
šillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllll,

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to 

5

nd 
Coapcnded 

Quarterly
OUR SAVINGS _
CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

see us for 
financing 

n AT OUR 10W RATE
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNOtS 

Fxm Kawuesxaa Prtnitsit FIimmi Ylrftala 7*7747 
BOOTS* MoQ.Tue.Frl.9-4 Thur.9-8 S«t. 9-1

SERVING CHICAGO AND STOWS SINCE 1305

20 d. Šveicarijoje. Konferenci
joje dalyvaus Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovas dr. Juozas 
Kaškelis is St. Petersburgo ir 
Petras C. Wytenus, AF-ABN 
New Yorko skyriaus pirmi
ninkas. Ą.; ■ f

— Standard Taupymo ir Sko
linimo Bendrovės centrinės 
įstaigos kieme, 4192 Archer, šeš
tadienį, liepos 12 d., 10-12 vai. 
bus WMAQ muzikos automobi
lis ir pranešėjas Charles O’Neil- 
Bus grojamos populiarios melo
dijos, o atsilankę galės 
vertingų dovanų.

— Montrealio Jūrų 
kuopa “Neringą” minės 
dešimtmetį spalio 4-6 d.

— Ponia Anastazija 
Berkeley, Ill., kartu su
prenumerata atsiuntė $10 auką.:

i Dėkui.

— Ponia Kazė Brazas iš Oak 
Lawn, Ill., pratęsdama prenu-- 
meratą pranešė apie blogą pri
statymą paštu, tačiau suprasda-. 
ma, kad čia ne leidėjų kaltė, pa
rėmė Naujienų leidimą $5 auka. 
Dėkui už teisingą supratimą ir 
už auką. : . i
..— Juozas Biliūnas, Detroit, 
Mich., kiekviena .proga paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už 
ankstyvą prenumeratos pratęst 
mą ir už $10 auką. Taip pat dė^ 
kui Detroito tautiečiui už palai
kymą Naujienų jr jų platinimo 
vajaus. - ■ Į

— Ad. Andrulis, Port Grange,

laimėti

Šauliu 
veiklos

Klaus, 
metine:

MARIJA NOK

260S W«*t 69th St, Chicago, HL <0629 • TeL WA 5-2787

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

7561 W. 6>th St, Chicago, HI 60629. — Tel WA 5;2717

M SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE f
S . f

yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu rratemaltnė or- 
J ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kiti Amą, kurie tuos 
darbus dirba, \

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. . >

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na
riam® patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. •

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, are kiančiam 
aukštojo mokslo £r jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA— kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
| savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jum, 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. *

Galite kreiptis Ir tiestai I SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001

>07 W. 30th St.

Fla., prenumeruoja daugelį laik
raščių ir juos aukomis paremia. 
Dėkui už $10 auką, atsiųstą kar
tu su prenumerata.

— Dėkui Antanui Stankui išį 
Auroros’ už $5 auką ir ilgametę; 
paramą. A- Stankus prenume
ruoja Naujienas nuo 1935 me
tų pradžios.

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

♦ NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠJŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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. į
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir, 

— Našlių, Našliukių ir Pavienį Maplewood. Labai tinka giminingoms ;
nių klubas .liepos 12 d. ■ Vyčiiįj®eimoms’ 
salėje ir sodelvje, 2455 W. 47til;* MŪRINIS BUNGALOW Brighton 

J 11 Parke, lo metų. Reikia skubiai par-
[ę; duoti. Neaukšta kaina.Street, ruošia linksmą gegužinėj 

į kurią kviečiami visi nariai irĮ 
svečiai gausiai atsilankyti ir pra-į 
leisti linksmai laiką. Bus skanių! 
valgių ir bufetas, šokiai, loteri-Į 
ja ir kiti Įvairumai, gros puikusįf 
orkestras šokiams. Įėjimas $1 
Tad iki pasimatymu gegužinėje 
Pradžia 1 vai. popiet. (Pr.)

— (R) LB Brighton Parkoj 
apylinkės gegužinė - piknikas 
Įvyks liepos 13 d., sekmadienį, 
1 vai. popiet šaulių Namuose, 
2417 West 43rd St., Chicagoje. 
Veiks virtuvė, baras ir daug Įvai < 
rių laimėjimų, šokiams grosį 
Kosto Venckaus orkestras.

v • Kviečia Valdyba ‘

1

ŠIMAITIS REALTY
o Notary Public

J: $

Insurance, Income Tax

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

iOTNHGHBORHOOCT^^
REALTY GROUP

U.S.AT
Y/e’!l help you make the right move,

- Z ‘ ' r ’

Vyčių piknikas
Lietuvos vyčiai liepos 4 dieną 

Vyčių salėje suorganizavo pik 
niką, kuris prasidėjo- 12 vai 
Apie 3 vai. jau buvo perpildyti 
salė, kiemelis,* visur stalai ap 
sėsti. '

Vadovavo A. Brazis. Grtfjc 
muzikas, Ą, Stelmokas. Svečii 
tarpe — dr. K. Bobelis, prof 
Stukas, prof. B. Vitkus, Balfc 
pirmininkė M. Rudienė, kun. A 
Stasys, prof, šimutis, Pakalnis 
kiai ir kiti. Dr. K. Bobelis, prof 
Stukas ir p. Beliajus sveikint 
vyčius.

Sekė šokių konkursas. -Komi 
siją sudarė prof. Stukas, p-k’ 
Sankutė, p. Beliajus, A. Brazis 
ir dar keletas. Buvo išrinktos 
trys geresnės poros, kurioms 
Įteikta po bonką šampano. Jau 
nimo buvo labai mažai, o dau
gumą ,sudarė vyresnio amžiaus 
publika.

Eilės prie baro ir prie virtu
vės. Valgiai švieži, skanūs.
- Prasidėjo loterija. Nemaž? 
fantų. Trys bilietai $1.

Išvykau 6:30 vai. popiet. Pa
likau šokančius, besivaišinan 
čįus. Manau, jie buvo ligi vė 
lamos.

Man padarė malonų įspūd. 
Vyčių pareigingumas. Žiūrėk 
prie maisto matosi kitets ponios 
barekiti pardavėjai; Sveikin 
tinas pasitikėjimas ir pareigin 
gumas! Reikia manyti, bus ir 
pelno pamokėti namų remontui. 
Salė gražiai įrengta.

Akordeonu grojo Ą. Stelmokas 
Susidarė įspūdis, kad groja iš
tisas orkestras. Viskas moderni- 
zuojmaa... K. Paulius

JIl GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS
. ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS-REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto ribų

SERAS INVISTAVIMAS! Šiltame ir 
sausame klimate, kur nėra artritų ir 
'eumatų, skubiai parduodamas trijų 
nieg. mūro namas su orandžių ir figų 
med. kieme, 5Vį % morgičius. $375.00. 
nuoma. S123.00 m. Įnašas. j
3600 N. 6th Ave., Phoenix, AZ 85013

Tel. (501) 279-3321. Barr.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS gražus 4 kam
barių butas Marquette Parke. 

737-7200 arba 737-8534

world on fire

ABEJOTINAS PATARIMAS

Motina (ištekančią dukterį): 
— Pirmasis jaunos poros gin
čas svarbus visai jos ateičiai. 
Kaip ten bebūtų, tu privalai jj 
laimėti.

Duktė: — Aš, mama, nenu
sileisiu. Bet kas bus, jei ir jam 
kas nors tą patj pątars.

— Izraelio valdžia rengiasi 
įsteigti dar 85 izraelitų koloni
jas kairiajama Jordano upės 
krante.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago? miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai >r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. r 
Tel. 927-3559

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVL 
523-3775

GENERAL REMODELING
•. Alumin.' langai, durys, medžio 
apmušimai? e staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 . -

A. T VERAS 
Laikrodžiai ir brangenybė® 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 

-Tel. REpublie 7-1941

Siuntiriiai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS> 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

M. ilMXUS
Notary Publie

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY 1
Zipclis, Agent 

3208Vi W. 95th St 
Evsrg. Park, 111.

;Statę Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vainuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

• 1 ■ I *
Advokatas

GINTARAS P. ČEP4NAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 

iki 6 vai vak. šeštadienį nuo
9 vai. ryto iki 12 vaL <L 

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-5163

2649 Weit 63rd Street
Chicago, DI- 60629

DENTURE WEARERS
v- A major > a 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days
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