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PARK IŠDALINO JAV ĮSTATYMU LEIDĖJAMS MILIJONĄ DOLERIU
Ryžiy pirklys prisipažino prie padaryty klaidu, 

ateity tokiu dalykų jis jau nedarytu
WASHINGTON, L). C. — Korėjos ryžių pirklys Tongsun 

Park oficialiam kongrese etikos komitetui prisipažino, kad pas
kutiniais trim metais Amerikos įstatymų leidėjams jis išdalino 
visa milijoną dolerių. Vieniems jis padėjo vesti rinkiminę kam
paniją, kitiems pradėjo bėdoje, o tretiems labai reikėjo pagalbos. 
Jis pareiškė, kad buvęs jaunas ir suklydęs, bet užtat jis tikisi, 
kad jam bus atleista, nes ateityje jis nesirengia panašių daly
kų daryti. Korėjietis Park liudijo teisingumo departamento at
stovams pačioje Korėjoje, čia jis liudijo kongreso komitetui už
darame posėdyje, o vakar jis jau liudijo viešame posėdyje.

REIKALAUS, KAD RUSAI ATŠAUKTU KUBOS KARIUS IŠ ETIOPIJOS
Sovietu valdžia planuoja įsteigti Etiopijoj 

galingą karo laivyno bazę
WASHINGTON, D. C. —- Prezidentui (’arterini grižus iš il

gos Pietų Amerikon ir Centralinėn Afrikon kelionės, tuojau Įvy
ko pasitarimas saugumo reikalais. Susirinkusieji pirmą kartą 
taip rimtai sus.; rūpino sovietų karo jėgomis Etiopijoje. Buvo 
manyta, kad Etiopijoje tebėra tik 12.060 Kubos kariu, paruoš
tų kovai, bet prieš porą dienų gautos kitos informacijos, kurios 
tvirtina, kad šiandien. Etiopijoje jau vra 17.000 gerai apmokytų 
ir dar geriau ginkluotų Kubos kareiviu ir vienas tūkstantis gerų 
sovietu kariu specialistų ir valstybės patarėjų.

Kongreso atstovai 
gavo stambias sumas

Kongreso atstovai ir laikrašti
ninkai labai atidžiai sakė kiek
vieną Tongsun Parko žodį. Spau 
doje keliais atvejais buvo pami
nėti gana Įtakingi Įstatymų lei
dėjai, gavę iš Parko aukų, be 
niekas nemanė, kad jie būtų ga
vę stambias sumas kelis kartus. 
North Carolina demokratas Nick 
Galiflamakis savo laiku‘.yra ga
vęs' -10,Q00, o paskutiniu metu 
jam dar buvo pridėta $500. To
kia pačią sumą gavęs Kaliforni
jos demokratas Charles W. Wil
son. Marylando kongreso atsto
vas respublikonas T>aurence J. 
Hogen gavęs $500, o New Jersey 
demokratas Cornelius Gallagher 
gavęs 200.000. Kalifornijos de
mokratas Richard T. Hanna iš 
Parko yra gavęs 242,000 dole
rių. New York o demokratas John 
T. Hooney gavo $4,000. tuo tar
pu Ohio respublikonas gavo vie
ną tūkstanti, o New Jersey de
mokratas Ed. Patten gavo iš 
Parko 3,000. šios paskutinės su
mos buvo duotos piknikų tike- 
tarns pirkti.

Tongsun Park buvo pasiruošęs 
pasakyti, kad jis buvusiam kon
greso atstovui Otto Passmanui 
davė 213,000, bet pirmininko bu 
vo sulaikytas, nes buvęs kong
reso atstovas jau patrauktas teis 
man. Passman labai smarkiai pa 
neigė anksčiau padarytą Parko 
tvirtinimą, bet* jis vis dėlto tu
rės aiškintis fed oraliniame teis
me.

Manoma, kad visi Parko ky
šius priėmę kongreso atstovai 
turės eiti į teismą ir aiškintis, 
kuriais sumetimais jie priėmė iš 
užsienio valstybės agento tokias 
stambias sumas.

Korėjietis Park buvo švariai 
apsirengęs ir liudijo ramiai, tuo 
tarpu jo suminėti kongreso ats
tovai nervinosi. Tuo tarpu neaiš 
ku, ar Tongsun Parkas bus pat
rauktas teisman. Įstatymai lie-

JAV negamins 
neutrono bombos

NEW YORKAS. — NYT pas
kelbė, kad prezidentas Carteris 
apsisprendęs negaminti neutro
ninės bombos, kadangi tai nesi
derintų su jo siekimu atominių 
giAklų kiekius ne didinti, o ma
žinti ir tuo būdu Prezidentas ti
kisi paveikti Sovietus atsižadėti 
nuo tolimesnio naujų branuoli- 
nių ginklų “gerinimo” ir gami
nimo. Tačiau Baltieji Rūmai tą 
žinią paneigė. “Kiek mums žino
ma, Prezidentas tuo klausimu 

j apsisprendimo nėra padaręs, ta 
|NYT žinia nėra tiksli, paaiški
no atsakingas Baltųjų Rūmų pa 
reigūnas. prašęs jo pavardės ne
minėti.

Neutroninės bombos sovietai 
ypatingai nemėgsta bijo ir pro
testuoja. kadangi jiems nebesi
seka pavogti paslaptį kaip neut
roninę bombą gaminti. ,

Neutroninė bomba yra mažės 
nes už branduolinį užtaisą (war 
head), ją galima užmauti Lance 
sviediniams ir artilerijos šovi
niams. Neutroninė bomba sprog 
dama gamina dukart daugiau žu
dančios radiacijos -nekaip “pa
prasta” branduolinė bomba, dėl
to turi dešimti kartų mažiau 
sprogstamos jėgos, karščio ir 

j kritulių, tai reiškia galį sunai
kinti daugiau žmonių, mažai 
nuostolių tepadarant pastatams 
ir kitokiai nuosavybei.

i Sumanymas esąs neutroniniais 
I pakeisti Europoje apsaugai iš- 
. dėstytus apie 7,000 branduolinių 

užtaisų, praneša Associated 
Press.

— Visos Italijos politinės par 
tijos, įskaitant ir komunistus, 
nepataria eiti į jokias derybas 
su “raudonosios brigados” tero
ristais, pagrobusiais Aldo Mo
ro.

— RUVĘS RFA Express agen 
taros pirmininkas Tom Kole nu
baustas 100,000 dolerių bauda ir 
dviem metais kalėjimo už leidi
mą lupinėti ir vogti siunčiamus 
siuntinius 

KALENDORIUS 
i 

Balandžio 5: Irena, Vincentas 
Fer., Žygintą, Vaitilė, Rimvy
das, Rimbaudas.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 6:19.
Vėsus, gali lyti

pia bausti ne tik kyšių ėmiką, 
bet ir kyšių daviką.

Parko liudijimu susidomėjo vi 
sas Washingtonas. Niekas nema 
nė, kad visa eilė tokių įtakingų 
kongreso atstovų būtų ėmę ky
šius iš Korėjos agento.

Atšilus orui, įvairiose Illinois valstijos vietose ruošiami pasilinksminimai vaikams. Vienur juos 
linksmins triušis, o kitur statoma didelės ir saugios sūpynės, kuriose vaikai galės pakilti aukšta*
ir iš viršaus pasižiūrėti į žeme vaikščiojančius žmonesIZRAELIS PRADĖJO TRAUKTI SAVOKARO JĖGAS K LIBANO

Izraelio užsienio ministeris jau nuskrido į 
Rumuniją ir tarėsi su Ceausescu

TELAVIVAS. Izraelis. — Izraelio karo vadovybė įsakė savo 
karo jėgoms trauktis iš užimtų Libano teritorijų. Atvykus Jung
tinių Tautų karo jėgoms vienam fronto ruožui užimti, toje vietoje 
buvusioms Izraelio karo jėgoms Įsakyta keltis tiesiai į Izraelio 
teritoriją. Izraelio karo vadovybė panašiai elgsis ir ateityje. Kai 
atvyks Į Pietų Libaną daugiau iungtinių Tautų karo jėgų, tai nau 
ji Izraelio daliniai nūs atšaukti iš Libano. Izraelio vyriausybė in
formavo Jungtinių Tautų sekretorių apie pirmų Izraelio karo jė
gų atšaukimą iš Libano.

Dajanas ieško pagalbos 
pas komunistus

Tuo tarpu Izraelio užsienio 
ministeris Mofšė Dajanas išskri 
do į Rytų Europą pagalbos ieš
koti. Kur buvo ir kur rengiasi 
skristi, tuo tarpu dar nežinia, 
bet aiškiai nustatyta, kad mi
nisteris Dajanas buvo Rumuni
joje ir tuojau tarėsi su komunis 
tų partijos pirmuoju sekretorių 
Ceausescu. Pasikalbėjime taip 
pat dalyvavo Rumunijos užsie
nio reikalų ministeris Andiu.

Iš Rumunijos užsienio ministe 
ris rengiasi skristi į Olandiją. 
Manoma, kad Izraelis ieško di
desnių paskolų iš Olandijos ban
kų. Izraelis pajuto, kad gali ne
gauti tiek ginklų Amerikoje, 
kiek jis norėtų, užtat jis ieško 
pagalbos Rytų Europoje ir pas 
bankininkus.

— Prieš 10 metų Memphis 
mieste buvo nušautas juodžių 
vadas Martin Luther King. Dau 
gelis prisiminė jo sakytas kal
bas ir ruošiamas taikias demons 
tracijas.

— Moterims rūkymas pavo
jingesnis. nes estrogenas padidi 
na nuodus.

— Hollywood atvykusią britų 
artistę Vanesą Redgrave pasiti
ko didokas protestuotojų būrys. 
JI atrodo yra gerokai sukairė 
jusi, bet gavo pažymėjimą už 
gerą vadinimą. * r

Automobiliui lūžus 
sužeista lietuvaitė 

9

CHICAGO. — Anksti sekma
dienio rytą važiuojant per 18 
st. ir Canalport sankryžą auto
mobilis išsisukęs iš kontrolės 
atsitrenkė i šviesų signalų stul
pą ir perlūžo pusiau taip kad 
viena automobilio pusė nulėkė 
per kelis jardus nuo kitos.

Automobilį vairavusi Rūta 
(Ruth) Balčiūnaitė, 18 metu am 
žiaus, gyvenanti 1825 S. May 
st., ir jos bendrakeleivė Susan 
Patla, 17. gyv. 2056 W. Rase, 
smarkaus impakto išmestos ran 
dasi Mercy ligoninėje kur antra 
dienį tebebuvo kritiškoje padė
tyje.

Gerald Ford dar nori 
būti prezidentu

CHICAGA, Illinois. — Buvęs 
prezidentas Gerald Ford pareiš
kė, kad 1980 metais jis bus kan 
didatas JAV prezidento parei
goms. Jis yra įsitikinęs, kad jam 
pavyks gauti respublikonų par
tijos noniinaciją ir laimėti rin
kimus. Buvęs prezidentas palai
ko gerus santykius su buvusiais 
partijos pareigūnais. Jis yra įsi
tikinęs, kad respublikonų kon
vencija pasirinks jį, o ne patyri
mo neturintį žmogų.

— Rodezijoje partizanai buvo 
pagrobę kelis mokinius, bet pa
mato leidžia jiems grįžti namo.

Amerikiečiai trumpina 
patys savo amžių

LOS ANGELES*. — Ameri
kiečiai patys trumpina savo gy
venimą. tokį nutarimą padarė 
Kalifornijos universitetas Los 
Angeles (UOLA) mieste. Ameri 
kietis vyras išgyvenęs iki 40 me 
tu amžiaus, mažiau teturi gali
mybei Išgyventi iki 50 metų ne
gu toks pat vyras beveik bet ku
riame industrializuotame krašte 
Europoje rašo to universiteto vi
suomenės sveikatos mokyklos 
dekanas Dr. lister Breslaw savo 
raporte, tokio trumpo ir netikro 
amžiaus priežastimis nurodyda
mas "amžių trumpinančius pa
pročius”: cigarečių rūkymas, per 
daug alkoholio vartojimas, rie
būs valgiai ir nekontroliuojamas 
aukštas kraujo spaudimas.

Su Panamos sutartimi 
atsarga gėdos nedaro

WASHNGTON.----- Panamos
Kanalo sutarties oponentai Se
nate pirmadienį pradėjo kam
paniją kad abejiems Kongreso 
rūmams būtų duotas lygus bal
sas tos sutarties klausimu. Sena
tas suprojektavo amendmentą, 
kuriuo būtą draudžiama kanalui 
vengti JAV kontrolės, kol jo 
pasitraukimas nebus ir Atstovų 
Rūmų ir Senato užgirtas.

Senatas 68 balsais prieš 32 
dar kovo 16 d. nubalsavo užgir- 
ti pirmąją sutartį, garantuojan
čią Kanalo Zonos neutralumą. 
Antrosios sutarties balsavimas 
dėl kanalo perleidimo Panamai 
bus balsuojama balandžio 26 
dieną.

— PREZIDENTAS Carteris 
prašė kongresą paskirti daugiau 
pinigų dar kelių pavaduotojų al
goms.

— RUSAI pertvarkė Amali
jos armiją ir apmokė partizanus, 
kaip įsiveržti j Ogadeno provin
ciją, o vėliau persimetę pas so 
maliečių priešus. Dabar rusai pa 
deda Etiopijos diktatoriui.

Sovietų valdžia, savo trans-e ~~~~
porto lėktuvais perniekdama Ku • Kinija prekiaus su Europa 
bos karius iš pačios Kubos ir An 
golos Į strategines Etiopijos vie . 
tas. skelbė, kad Kubos kariai tik l^a’ 
tai padės Etiopijos vyriausybei 
išstumti gerai ginkluotus Soma- 
lijos karius. Konfliktas tarp So- 
malijos ir Etiopijos buvo likvi 
duotas kad Somalijos \\vriausy- 
bė atšaukė visus savo karius iš 
Etiopijos. Etiopijoje. Ogadeno 
dykumoje, liko tiktai patys so-» 
maliečjai. kurie neturi, modernių 
ginklų, ir susisiekimo priemonių.

Somaliečiai užpuolė Kubos ka 
rius keliose pašlaičių vietose, 
bet didesnių nuostoliųjie nega
lėjo padaryti, nes neturi prie-I 
monių tankams sustabdyti ir ne 
gali kubiečiams padaryti daug 
žalos ietimis. Bet kaip Kubos, 
taip ir Etiopijos naujai sudary 
ta kariuomenė pajuto, kad so
maliečiai nemėgsta invazorių ir 
kiekviena proga jiems pasiprie
šina.

Atitraukus Somalijos karo jė
gas is Etiopijos, kaip Kubos, 
kaip ir rusų specialistai turėtų j gados” vadovybė priėmusi pra- 
atšaukti savo karius.
generolai, mtyt, nori panaudoti j pranešti, kad jie nesirengia žu-
Kubos karo jėgas šiaurės Etio
pijoje sukilusiems gyventojams 
numalšinti, šiaurės pro\ incijos 
žmonės sukilo pries Mengistu 
diktatūra ir nepaprastai žiaurų 
valdymo būdą.

Nėra tos nakties
Abeba gatvėse nebūtų 
keli žinomų Etiopijos politiku 
jų šeimų ir artimu ? 
lavonai. Prie< pora mėnesių su
kilo šiaurės Etiopijos gyventojai 
prieš centraline valdžią. Su kilu- 
šieji reikalaut pripažinti pajrrin |trečdaij salos. Turką! buvo pasi- 
dines Žmogaus teises. Atrodo.(žadėję nevartoti Amerikos gmk- 
kad pilietiniu teisiu diktatorius i lu invazijai, bet tiktai apsaugai, 
nesirengia duoti, bet jis planuoja Turku vyriausybė buvo sulaužu- 
pasiusti Kubos karius ir išsker-l žj pasižadėjimą, užtat kongre- 
ti visus daugiau apsišvietusius jai buvo . sustabdęs ginklų 
etiopiečius.

Amerikos diplomatai yra isiti 
kinę, kad Etiopijos konfliktą su 
Eritrėjos ir Ogadeno somalie
čiais privalo išspręsti patys etio 
piečiai, be rusų. Kubos ar kokios
kitos valstybės intervencijos. Tai •<> ^<‘bar teikia ginklus karių su
yra pačių vietos gyventojų kon darytai grupei, bet ta parama 
fliktas. kuris ju pačių gali būti I brokai sumažinta.
taikiai išspręstas. { ----------=

Jeigu reikėtų kokios interven-1 voti apie priemones rusams ir 
cijos. tai ten negalėtu kištis Ku Į kubiečiams išsikraustyti iš Etio 
bos, Rusijos ar kitos valstybės j pi j 
kariai, ši pozicija jau pranešta 
sovietų valdžiai. I>et neatrodo 
kad ji būsų pasiruošusi ją pri
imti.

Jeigu ta pozicija būtų atmes- • gali būti priverstas pasiųsti ka
ta, tai amerikiečiai turėtų gal-Irius j Somaliją.

HONGKONGAS. Britų koloni 
. — Pranešimai iš Pek no sa

ko, kad Kinija pasirašė naują 
prekylx>s sutartį su Benrąja Eu
ropos rinka, kur ji tikisi užsaky
ti visą eilę jai reikalingų prekių.

1 Kinijos vyriausybė tikisi parduo 
!ti europiečiams reikalingų žalia
vų. Ne tik Europos valstybės, 
bet ir Kinija yra įsitikinusi, kad 

f si naujai pasirašyta prekybos su- 
į tartis 4rus naudinga abiem pu-

Komunistai nužudys 
suimto Aldo Moro

TURINAS. Italija. — Itali
jos “raudonosios brigados’’ ka
riai pareiškė, kad jie nesirengia 
žudyti kalinio Aldo Moro. Briga
dos vadovybė buvo pasiūliusi It a 
Ii jos vyriausybei, teisiančiai su
čiupti “raudonosios brigados” 
narius pasikeisti su Aldo Moro, 
bet vyriausybė ir politinės par
tijos nenori tokių mainų. “Bri- 

Sovietų Į nešimą, šia proga nori visiems

dyti buvusio premjero.

Carteris nori parduoti 
ginklų turkams

WASHINGTON. D. C. — Pre 
kad Adis ridentas Carteris pareiškė, kad 

palikti prašo kongresą leisti jam, 
parduoti ginklus dabartinei Tur 

giminaičių fkijos vyriausybei. Ginklų parda-
vimas buvo sustabdytas, kai tur 
kų karo vadovybė pasiuntė savo 
karius Į Cyprus sala ir okupavo 

pardavinėjimą. Atrodo, kad šis 
kiaušiny s bus teigiamai išspręs

- JAV teikė pagalbą Ahisini 
jos imperatoriui Heile Sellasie,

Sovietų ambsadorius tvirtino, 
kad Etiopijos karo jėgos nesi
verš j Somali]a. bet diktatorius 
Mengistu jau pareiškė, kad jis



santyki y su lenkiškais šovinistais iliustracija /prieškariniais laikais. Moderniai* 
siais laikais vietoje šautuvo ir durtuvo naudojamas plunksnakotis su smailia ir ašt
ria plunksna. . k

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS!^**
. vietinį rojų. Jei Amerika ki-

Dėsto RIMAS NERIMĄVičIUS

“STKIPTYZAS” - 
Apgaulė, ar persitengimas?

Prisiminus Naujienų apžalgi-

Juozas šmotelis

Tamsta, gerbiamas Nerimą vi 
čiau, būdamas arti laikraščio, ninka ir “Striptyzo” pristatymą 
gal žinai, ar iš tiesų visi Ameri- lietuviams katalikams, metasi į 
kos lietuviai yra apgauti? Mano akis rolių pasikeitimas. Tėvai 
patikiami informatoriai — žy- pranciškonai ir tūli kunigėliai 
niai sako, kad apgaulės nebuvę < siūlo katalikams patvirkusių ak-

• u* neesą. Jei apgaulė buvo, tai 
ar ji kuo iš mažo naujai atsira
dusių politikų būrelio, ar iš di
delio būrio?

Ir politikų atsiradimas neaiš
kus. Ar jie išdygo, kaip grybai, 
ar išsiperėjo iš kiaušinių? žodis 
“atsirado’’ Rūdija, kad jie nėra 
gimę ir moters. Tą klausimą rei
kia išaiškinti, kitaip nežinosim 
sukčių kilmės.

Neaiški nei autoriaus prigim
tis. Vardas liudija, kad jis žy
das — lėkis, o pavardė Mauras
— lyg sava, lyg svetima. Mau
ras lietuviams žinomas vandens 
auglėlis, bet lietuviškme vardy
ne tokios pavardės nėra.

Ir “Striptyzo” parašymo ap
linkybės neaiškios. Kaip tąsai 
Ičkis Mauras besitrankydamas 
Paryžiuje, Romoje. Nicoje, Ve
necijoje, Kembridže,Oksforde ir 
ir Samboroje, nuo jaunystės ben 
draująs su moterimis, buvęs ne
šiku ir šanšonų dailininku, duob 
kasiu, valkata, dokų darbininku, 
teologijos — filosofijos atuden- 
tu ir laisvojo meno menininku,
— kaip toks profesijomis apsi
krovęs asmuo rado laiko roma
no rašymui? Kokiose aplinky
bėse jis išmoko lietuviškai rašy
ti? Mano supratimu “Striptyzo” 
autorius labiau vertas dėmesio, 
negu jo parašytas romanas.

Dabar pažvelkim į pastangas, 
įsigilinęs į lėkio Mauro gyveni
mo aplinkybes matau, kari į ro
mano parašymą jis yra Įdėjęs di
deles pastangas. 0 tasai fak
tas, kad romaną išspausdino ko
munistu leidžiamas mėnesinu- 
kas, liudija jo gerus santykius 
su leidėjais. Tai buvo 1971 me
tais.

Tuo metu Amerikos Lietuvių 
Rašytojų Draugija, po globa tė

torių gyvenimo pavyzdžius, o 
laisvamanis apžvalgininkas dės
to dorovės dėsnius. Pagal pran
ciškonų leidžiama literatūrą, 
šventoji Mergalė Marija, drauge 
su patvirkusiomis panomis, lan
ko linksmo pobūdžio kabaretus, 
o apžvalgininkas tokiai minčiai 
priešinasi.

Taigi, ponuli, keičiasi laikai, 
keičiasi žmonės ir jų rolės bei 
pareigas.

Balandžio 1-moji

Brangi Baladžių 1-ji! Veiks
minga ir inspiruojanti! Atimki
te iš mūsų veiklos šios didžios 
dienos dvasią—kas liks? Nie
kas. Kiek* toli nuvažiuosi besi
vadovaudamas visokiais įsaky
mais ir moralais? Niekur- To
dėl ir aš pats noriu išreikšti 
brangiems bičuliams. vienmin- 
čiams bendradarbiauto jams ir 
priešakinės kultūros nešikams 
širdingus ir praktiškus linkėji
mus. Didžios šventės proga lin
kiu: ...

Fronto LB-nei — Balandžio 
pirmą paskelbti oficialia švente 
ir aukų rinkimo diena.

B. Nainiui — pačiupti ALT- 
os kapšą.
Didžiajam Mokytojui ir Tėvui 

Bari dūkui — jaunystės eleksy
ro. b. kv. — daugiau parašyti 
apie Albanijos statusą.

Al. B. — prieš rašant veda
muosius, geriau išsimiegoti. 
(Prašau neužsigauti: linkėjimas 
šeimyniškai nuoširdus.)

Liet. Rašytojų Draugijai — 
patvirtinti kun.
rlekų 0. F. M. 
gyvos galvos.

Kenčiantiems
Jonynui ir Vizgirdai — išsiverž

Leonardą And- 
pirmininku iki

j
dailininkams

vų Pranciškonų, nepajėgė nieko 
šokiruojančio sukurti, čia pat 
esąs Amerikos Lietuvių Fondas j 
pasiūlę tūkstantį dolerių, ir tas 
nieko nepadėjo: rašytojai neįsi- 
lazgino — plunksnos neišmikli
no...

0 juk Lietuvos komunistų lei 
Ožiam a “Pergalė” ne slaptas 
mėnesinukas. Amerikos lietu
viai jį pamatė ir pasiūlė pranciš 
konams. lame dalyke nebuvo suk 
tylės. Suktybė ar apgaulė, gal 
būt buvo nuslėpime šaltinio, iš 
kurio “Striptyzas” imtas. Itet ta 
me biznije figūravo ne “atsira- 
dusiųjų būrelis”, o tėvai pran 
ciškonai.

Taigi. “Striptyzo” perspaus
dinime iš komunistiškos “Perga 
lės”, apgaulės nebuvo. “Visi’ 
Amerikos lietuviai”, kaip sako 
Naujienų apžvalgininkas, nebu
vo apgauti.

ti iš prakeiktos Amerikos į so- algą jai grąžei užmokėjo. Už tai

KHa? yra kractas. tolėliau į šiaurę
Kur laimingi paukv.i<n .santuokai sugrįžta,
Kur kvapsningi kur mėlynom ga/urė^
Prie kelio pražysta.

(V. Jonikas—Lydėjau vįelnią vėtroje)

SESELEI

Kai dvasią gyvenimas tavo ištampo 
ir kai neberandi ramaus širdžiai kampo, 
norėtųsi tyliai, pavargus, užmigti 
ir taip, be jutimų, lig laiko palikti, 
kol kambarį baltą išvysti galėtum, 
ir vaistų ten kvapų, o lovoj gulėtum, 
raminamas tyliai jaukios ir švelnutės 
gerosisos seselės, jaukios jos rankutės... 
O, tuomet, gulėdamas žvilgsnį užmerktum, 
akimirksnį praeitį savo apverktum, 
gyvenimo naujo saulutei nubustum 
ir nuolat jaukumą tą švelnų tejustum... 
Gyvenimo ūkanos’ yra toks laikas, 
kad būti norėtum ligonis toks, vaikas, 
kad kaktą tau karštą rankutė paliestų, 
kad saulė už lango į ateitį kviestų... r
— Tai butų man pirmas ramus nubudimas, 
pirmoji draugystė tikra, atgimimas!...

Arėjas Vitkauskas

baigei vieno posėdžio, tuoj sku-
* Jaunimo Centrui — taupyti 
' energiją visai išjungiant lem- 
■ pas jaunimo pasilinksminimų
metu.

“Saujos Skatikų” ir “Stripti
zo” leidėjams, premijuotojams 

t ir recenzantams — išleisti moto
* savo jaunimui automobilio Ii- 
- pinėlį su užrašu: “Don’t fifht,
make love”.

Akiračiams ir visiems mieliems 
bendradarbiautojams su kraštu
— spiauti į buržuazinių naciona- [ ja. Buvo ponas valdytojas, tas 
listų — vaduotojų tauškalus ir• žmonių neapsunkino. Buvo su- 
pulti į glėbius su tarybinės Iže-J džia, tas teisingas' provas darė, 
tuvos komunistų partija, ir su
sijungti svaigulingame pasibu- , 
čiavime, kaip Raila su Vaišniu.

Reorgams ir kitiems liaudies , 
priešams, kraugeriams vaduoto- ■ 
jams — kad pasentu, kad apak- < . . , , . JVL'WUWU.CUJl 1XLXX11XU.tu, kad su lazdom vaikščiotų, F - . - - .. , x . , , . jęs nezaumjo, jaunuju nepiktinokad nusprogetu, kad velnias pa-j . . , . .i j u J • n I137 Po svietą neprovyjo. rautu, kad bobos susirauksletu -o i x • tBuvo sznekunas, tas niekad ne

melavo.

— paskaitos, simpoziumai, dis
kusijos ir pasitarimai apie busi

padoriu! velyjantis; už tai kož- 
nas jį milėjo, su juomi gyvianti 
norėjo.

Buvo teisingas daboklius, tas 
į bėdą nekalto žmogaus nevedė. 
Buvo szaltyszius, tas isz kar- 
cziamos į karcziamą nesivalkio-

Buvo vagis-galvazudis, tas nė 
vieno neapvogė ir neužmuszė. 
Buvo szauczius, tas arielka pasz 
vinkęs visados nebuvo. Buvo 
kriauczius, tas po parapiją val
kiodamas! kaip drignių prisiri-

Kelionė į namus 
(Feljetonas)

(Feljetonas)

Tautos labui mes visi trokš 
tame laimės, bet mūsų vienas 
nenuilstamas visuomenės veikė
jas, ypatingai stiprus šulas ir 
prie kalbų ir prie baro...

Visuomeninio darbo pačiame 
įkarštyje lenktyniuodami varė
me gilias vagas lietuviškoje dir-

buvo nuo visų pagirtas; buvo^voje, net su viršv’alandžiais. Ne
laimingas ir savo vaikelius lai
mingais padarė, nes buvo visi bi į kitą. O jau tų parengimų, 
doringi,

Buvo tarnas, tas buvo vėl 
tinginys, ne szavalkaFne vagis,) mus pasitarimus vis būna su viri 
bet kaip priguli darbinįkas, gas-N valandžiais, vis mūsų garbingos 

bendruomenės naudai ir nuosto 
liui paremti...

Amžinos praeities laikais, kai 
dar nebuvo nei Striptizų, nei ska 
tiku saujomis barstomų, nei 
dviejų bendruomenių, nei tiltų 
statytojų, tada lietuviškai buvo 
galima susikalbėti, net ir pasi
bučiuoti... Vis dėlto, kad ir krei
vi ratai mūsų gyvenimą vežė 
girgždėdami O dabar...

Po vienų paskaitų mūsų tau
rusis veikėjas truputį pavargo, 
žodžiu, — persistengė. Dženito- 
rius jau ruošėsi salę uždaryti ir 
mus visus nuo bariuko navarė. 
Ketvertas vyrų paėmėm kas už 
pečių, kas už kojų mūsų energin 
gąjį veikėją ir išsinešėm iš sa
lės. Nors jis dar spardėsi šaky 
damas: — Kas išėjo į Rytus, į 
Vakarus negrįš...

Nunešėm jį prie autobuso, 
kišame į vidų, o konduktorius ne 
leidžia ir šaukia: — Nabašnin- 
ką neškite į kapines.^ ne čia.

Kągi darysi, savo “nabašnin- 
ką” atsinešėm atgal prie salės. 
Visur viskas uždaryta vidumak 
tį, kurgi jį dėsi. O vienas iš mū
sų pasakė: — Vyrai, šuo jo ne
matė. Palikime čia. Išsimiegos ir 
pareis namo...

Tiesą pasakius, mūsų kojos 
buvo taip pat kaip guminės, 
slinkinėjo f visas puses, bet sa
vo veikėjo nepalikome patvory. 
Pasikeisdami bemiegantį parsi
nešėme namo...

Neveltui nuoseklūs lenkai juo 
kiasi iš savo šovinistinių veikėjų 
ir sako:

Kas iš to, kad mūsų šalis yra 
nuo juros iki jūros, jei mes ne
galime pareiti namo...

Don Pilotas

Ir kas tai butu per pasaka, nes 
tai viskas gali ant plataus svie
to atsitikti? Pasakysi, tai gali

da buvo! gal dar kada bus. Ir

dedu tokias, kurios iszmintingai 
prajuokins ir proto iszmokins. 
Geras žmogus teip yra retas, jo
ge! kitkart galvoczius su žiburiu 
vidurdienyje jieszkojo terp žmo

kaip kalakutų kaklai!
Urraaa Balandžio 1-jr
Jūsų ištikimas bičiulis (ne 

liaudies priešų)
Fr B. Jaujinis

i
Visokios luomos

Buvo jaunikaitis, kuris vėjų dėlto asz terp kitų pasakų pa- 
nevaikė, neszvilpavo. netingima 
vo. kaip čigonas nevamzdinėjo 
ir nepaleis t u via vo, kaip begėdžei 
to svieto daro.

Buvo seniukas, tas niekuomet
nesibarė, . nebumbėjo, linksmy- nių žmogaus, 
bių geriems savo vaikeliams ne
gadino. geruose darbuose jiems 
neapmaudė, bet kaip prigul vai
kelius savo mylėjo, jų nepjovė, 
nepielavo, nekrimto.

Buvo tikri brolei. tie sutiko, 
meilėje gyveno, nesimuszė, ne- 
sipeszė, nesikeikė; kiaurų niekų 
nesidalino, vienas kitam be lai
ko myrio nevdyjo, o jų dviejų 
paczios buvo tikros seserys ir 
kaip seserys mylėjosi; kaip bez 
džionkos nepasimėgzdziojo, ne- 
sidraskė, kaip katės, nesipjovė. 
nesikoliojo, prakeiksmu nesikei
kė, ir už tai buvo nuo viso svie
to pagirtos.

Buvo gaspadorius, tas nieka
dos netinginiavo, iki baltai die
nai nemiegojo, o per dienas na 
mieje su sveczeis negirtavo, kar 
cziamoje po stalu negulėjo, nuo 
arielkos isz proto iszėjęs nebliu- 
vojo, bet dirbo, procevojo, szei- 
mynos savo reikalus aprūpino ir

Abu gražūs Atvelykio vaiši y ▼•Mėliai, bet juose nėra darnumo...

kio dalyko, kaip pirtis. Man at> 
rodo, kad ne tik aukštaičiai su 
žemaičiais žino pirties vertę, 
bet šie ir suvalkiečiai. Pav. Strip 
tiptizas kai užkūrė leidėjams 
karštą pirtį, kad užkaitę patarė 
net melstis iš pornografinių see 
nų. Todėl pirtis vis dėlto geras 
vaistas ne vien kūnui, bet ir 
dvasiai. Dr. Adomavičiui už ge
rus patarimus reikia padėkoti.

Kai civilizuotas pasaulis 
gerbia demokratinę santvarką ir 
džiaugiasi laisve, tai komunis
tai bijo žmogaus teisių. Jie bjo 
savo piliečių ir svečių užsienie
čių, kurie jiems dolerius atveža. 
i 1 i P I
♦ Visuotinoje kovoje neitralu- 

sis yra panašus j vištą, kuri ei
na į vidurį gatvės ir nori padėti 
kiaušinį ant skiriančios linijos.

Don Pilotas.

Magaryčios

*♦ Žinovai teigia, kad ne kri
minalas gatvėse atbaido žmones 

nuo vakarinių pasibaikšcioji- 
mų, bet rodomas TV programo
se.

Montessori mokykloje klau
sė, kodėl paukščiai rudenį skren 

I da į šiltuosius kraštus? Visi vai 
kai nežinojo, tik guvus Vincė 
taip pat sakė: “Jie skrenda, ka
dangi eiti yra perdaug toli”.

Klube medžiotojas klausė 
meškeriotoją, koks skirtumas 
tarp advokato ir rato? Meškerio 
tojas atsakė; “Advokatas nepa
teptas tyli, o ratas girgžda’.
♦ Dr. J. Adomavičius rašo, j 

kad lietuviai pirtį mažai teverti | 
ną, suvalkiečiai net nežiną to-1

LffiTUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalaa

(Tpinya).

• Komunistinei Agresijai Tirti Komitetas, vadovauda 
masis turimais įrodymais, paprašė Amerikos užsienio 
reikalų m misterį Dulles imtis reikalingų žygių šį prane
šimą skubiai įteikti Jungtinių Tautų Organizacijos pil- z 
naties susirinkimui.

Amerikos užsienių reikalų ministeris, padėkojęs ko
miteto pirmininkui Kerstenui už atsiųstą pranešimą, pa
reiškė, kad jį jau pasiuntęs Amerikos atstovui Jungtinių 
Tautų organizacijoje, idant pastarasis įteiktų Jungtinių 
Tautų Organizauijos delegacijoms ir atkreiptų jų dėme
sį. Ministeris Dulles liesdamas komiteto pranešimą, pa
žymėjo, kad tai yra gerai ir kruopščiai atliktas Pabalti- 
jos valstybių bylos išnagrinėjimas. Jis parodo, ir kaip bu 
vo pavergtos nepriklausomos Baltijos valstybės, ir kar
tu atskleidžia sovietinio imperializmo plitimo būdas. Mi
nisteris mano, kad šis pranešimas kitų valstybių žmo
nėms, neturėjusiems artimesnio sąlyčio su komunizmu, 
galės patarnauti ir kaip įspėjimas nuo pavojaus.

Kersteno komitetas savo baigiamajame pranešime 
rekomendavo JAV prezidentui sukviesti tarptautinę kon
ferenciją visų laisvųjų tautų atstovų, kurie pereikštų, kad 
komunistiniai režimai, valdantieji daugiau kaip 800 mik 
žmonių, toli gražu neatstovauja tų tautų ir žmonių va
liai Konferencija turėtų būti nutarta atnaujinti nuošir
džius draugiškumo ryšius su pavergtomis tautomis. Pa
čiam JAV Kongresui pasiūlyta sudaryti bendrą abiejų 
rūmų komitetą, koordinuojant visų kitų užsienių komi
tetų veiklą, kuri tuo būdu duotų efektyvesnių rezultatų. 
JAV kongresas turįs pakartoti ir aiškiai nustatyt^ jog 
pavergtųjų tautų išlaisvinimas ir atstatymas jų nepri
klausomo gyvenimo sudaro programinį ir tautinį pačios 
Amerikos reikalą. Rezistencijos dvasiai palaikyti už ge
ležinės uždangos turi būti panaudoti tie visi fondai, kurie 
tam tikslui buvo paskirti ir kongreso patvirtintu Taip 
pat turi būti ateita į talką toms privetinėms amerikiečių 
organizacijoms, kurios rūpinasi pavergtųjų išlaisvinimu. 
Turėtų būti kongreso dar šioj sesijoj priimtas politinės 
globos įstatymą, o šiaurės Atlanto sutarties organizaci
jos rėmuose įsteigta tarptautinė teisinė komisija, kuri 
akylai sektų komunistų siautėjimą ir fiksuotų jų nusikal 
timus. Komitetas aiškiai ir griežtai pasisakė prieš tai
kaus sugyvenimo su bolševikais mintį. Komiteto baigia
mąjį pranešimą plačiai aprašė amerikiečių ir kt pasauli
niai organai. Komitetas yra išleidęs taip pat visą eilę spe 
cialių raportų. Jų iki šiol pasirodė 11, bet bus ir daugiau. 
Pirmasis spec, leidinys yra skirtas Lenkijai, antras — 
Sovietai trugdė žydams iš Vilniaus, Kauno ir apskritai 
Sovietai trukdė žydams iš iVlniaus, Kauno ir apskritai 
Pabaltijo valstybių evakuotis Sov. Sąjungon karui su na
ciais prasidėjus. Todėl žydų dauguma patekęs naciams 
ii- žuvę. Trečiasis leidinys skirtas Estijai, 4 — Ukrainai, 
9 — Gudijai, kuriame pabrėžiama, kad Mindaugo dėka 
Gudija išvengusi mongolų invazijos, o jie sėkmingai ben
dradarbiavę su lietuviais Gedimino, Algirdo ir vėlesniais 
istorijos laikotarpiais. 12 leidinys skirtas Latvijai Liku
sieji spec, leidiniai turės veikiai pasirodyti, tarp jų vienas 
bus išimtinai skiriamas Lietuvai. Ketvirtajame Kerste
no Komiteto pranešime sudėti 11 tautų Rūdijimai Apie 
Lietuvą paskelbti VLIKo pirmininko M. Krupavičiaus, 
Dr. L Plechavičiaus, J. Senkaus ir kitu pareiškimai. Bur- 
lickio apklausinėjime pažymima, kad Lietuvoje akt pa
sipriešinimas buvo dar gyvas 1953 m. Komiteto išleistoje 
6 knygoje taip pat paskelbta gausiai, lietuviškos medžia
gos. L. Dovydėnas aiškina, kaip “seimas” pravesdino tik 
tai, ką įsakydavo Maskva. Naujoji LTSR konstitucija bu 
vusi įteikta “seimo” komisijai paties Pozdniakovo rusų 
kalba. Balsavimo metu Valstybės teatrą buvo apsupę apie 
50 sovietų tankų, o pačiam teatre už scenos buvo apie 100 
— 150 raudonarmiečių, neskaitant pasislėpusių po stalu 
ar įsimaišiusių į pačią publiką. Koegzistencija su Sovie
tais, Dovydėno įsitikinimu, yra neįmanoma. Aštuntame 
leidinyje duoti J. Talalo, K. Drangos ir P. Valiulio pa
reiškimai, taip pat A. Rudžio, A. Klevo, J, Kalnėno ir ki
tų liudijimai. Apie bolševikų siautėjimą Lietuvėje, jos 
okupaciją ii' prie Sov. Sąjungos prijungimo procedūrą 
leidiniuos e yra daugiausia paskelbta medžiagos. Eksper
tai pripažįsta, kad lietuvių medžiaga yra geriausiai ir 
tiksliausiai paruošta. Tai ALT rūpestingo darbo rezulta 
tai. Kokį milžinišką darbą yra ALT atlikusi berenkant 
reikalingą Kersteno Komitetui medžiagą ir dokumenta
ciją, išsamiai pavaizdavo ALT metiniame suvažiavime 
ALT vadovybė ir savo atskirame pranešime J. Talalas, 
taip pat lietuvių spauda. Kaip žinoma, liudytojų paro
dymams rinkti ir dokumentacijai telkti prie ALT buvo 
sudarytas specialus štabas, kurio centre dirbo J. Talalas 
ir J. Rimašauskas, o kitur — platus įgaliotinių tinklas.

VISI BIZNIERIAI

SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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v. PRŪSAS

BUVUSIO KGB AGENTO “IŠPAŽINTIS
(Tęsinys) B

Vidimanto jaunystė ir vargai Lietuvoje būti netikinčiu arba 
x T. x I abejingu tikėjimo tiesoms, —

Okupuojant rusams Lietuvą
1910 m., Vidimantas tuomet te- j 
buvo išgyvenęs vos septynerius i 
metus. Aišku, to amžiaus jau
nuolis nedaug ką gali prisiminti | 
iš nepriklausomos Lietuvos gy ■ 
venimo, bet jis puikiai prisime
na pirmąsias dienas komunisti- ’• 
nėję mokykloje, spaliuko ir kom 
jaunuolio laikus, studentavimo 
bėdas. Nepaslaptis, kad okupuo 
toje Lietuvoje jaunuolis, noris 
baigti aukštąjį mokslą, turi bū
tį ištikimas komunistų partijai

I abejingu
; pasak Vidimanto, — reiškia, jog 
! pradedi žengti pirmuosius žings 
; nius į komunizmo glėbi, į inter- 
nacionalizmą, atsitolini nuo tau
tos, nuo jos papročių ir tuo pa
čiu lengvai pasiduodi nutautėjo- 

, mo pinklėms.
Baigęs muzikos mokyklą, Vi

dimantas pasuko į pajūrį, i Pa
langos kurortą, kur ir prasidėjo 
tikrieji vargai ir bėdos. Palan
gos slaptoji žvalgyba KGB, ma
tyti, jau turėjo žinių apie Vidi- 

.y j _i_. • -ii - ! manta, jauištikimai pūdyti jos reikalavi
mus. Jaunuoliams, kurie nesuge 
ba prisitaikyti — durys į moks
lą yra uždarytos. Jie pasilieka 
visą savo amžių juodadarbiais: 
griovių kasėjais, 
tojais, karvių melžėjais ir pana
šiai.

Vidimantas, matyti, ištikimai 
ėjo nustatytais partijos keliais 
ir todėl sugebėjo baigti Kaune 
muzikos mokslus ir miškininkys 
tės akademiją, kurioje jis buvo 
nuteiktas abejingai religijos at
žvilgiu — tapo ateistu, nors, at
rodo, ir buvo gimęs religinių tė
vų šeimoje. Ateistinės mokyklos 
ir komunistų partijos priešreli- 
ginė propaganda padarė savo, 
ypač, kad Vidimantas matė ir 
pažinojo dvasiškius parsidavu
sius komunistams.

— šiais laikai

JONAS RIMŠA “Motinystė’’ (Aliejus)

i

KGB meškerės kabliuko ir išiiau ckir^uioj 
ojami komunistų partijos ar kunigų p< 
tos pačios KGB tikslams — pa-įkontr 
versti tikinčiųjų Bažnyčią savo’Esą, įkinką
įrankiu (žr. JAV senati išleistą ‘ nybą rnika 
knygelę “Communist Exploata- efektini/ 
tion of Religion”).

to 
jos paskirti tam 
nės.

Vidimantas yrj 
KGB yra įtrauk r: 
tinklį t m-'ntj n*

•-ti' j rujs parašo parti-
reikakii žino-

įsitikinęs, kad 
ii savo vora-

dvasiškiai yra 
iuoiami ir valdomi KGB.

i kunigus į KGB tar 
Tryni paprastas, bet

■s Pirmiausia tyrinėja
ma dvasininko elgesys, jo gyve
nimo būas, santykiai su žmonė- ; torių kun.'Butkų. Taų gi jie pa- 
mis iki surenkama visos jo silp- sigavo ksEr. Ragauską — 

• “pažangu jį*’ 4 eolądo* dėstyto.
ja k:r-igu !* r joje. Kai pas 
klyd-7 gandai U-<Jogu: Ragaus
kui jau mirus, kad jN miities 
paty'e prašėsi kunigo išklausyti 
paskutinę išp-.žintį, tai \isi par
tijos laikraščiu (kitokių, žino
ma, ir nėra) ėmė skelbti, jog tai 
ne

rini

Vidimantas žinojo, kad dabar 
nuo jo prklauso tų dviejų dva
siškių likimas, kad kap. Olesov 
jieško “priekabių” priversti tuos 
du dvasiškius būti KGB agentais . , _ . ..

v •• - X4. -r i J-mo vienutėse ir... nelauktai is-arba, jiems prieštaraujant, iš -i . . , . “ , . . ,
. ... . . . o.,. . . .įleisti i laisvę. Bet po kiek laikosiusti juos į darbus Sibire bei i». .n ! , . * . . \ jis vėl su mamas, vėl is naujoGulago kacetus. Antra vertus. ; , . . _ J

v.j. . .... . kiausmejamas ir tardomas ikiVid mantas žinojo komunistu . o . - ..... . •• i x * jo valiu nulaužiama. Stipresniejipartijos ir KGB jėgą: užtektų : . .. -i ‘ - valioje, r t kimi pasaukimui dvavieno kap. Olesov neigiamo zo-: . . • . f.......................
... , . tr. ,. . x -j x Išminkai suimami ir issiun-nn »dzio. kaip Vidimantas atsidurtų]
... i j , • i ■» —. 11 iLibigo Kacetus.gatveie be darbo !»• be buto ar

ba net būtų suimtas ir išsiųstas. 
Vidimantas pasijuto įpainiotas 
i K<iB voratinklį iš kurio išsi
krapštyti jis buvo bejėgis. Taip 
Vidmantas buvo priverstas tap-. 
ti KGB šnipu-pranešėju, pasira
šius pažadą šnipinėti ir gauda
mas asmeninį slaptą kodo nume 
rį bei “pavardę” Kaunietis. To
kiu būdu užsitikrinęs sau duo
nos kąsnį, Vidimantas visdėlto 
nerimo. Jis jautė kartėlį, jį grau 
žė sąžinė, išmetinėjimai: “Pasi
davė! ruso pinklėms, įklimpai į 
jo žabangas ir tapai visam gy
venimui šnipu, tautiečių išdavi-1 

Zulpaitė tuomet atidarė Vidi-I Vieną dieną daktaras Draksas j ku... Ne, ne aš vienas! Juk to-' 
mantai duris pas kultūros di-| pranešė Vidimantui: 1 kiu milijonai — visi, visa raudo-

nytiės. Po to KGB pradeda ku- 
; nigą klausinėti, tardyti, kalt riti 
kuo nors, laikyti uždarius k- ‘ė-

uvo numėčiusi pa
daryti jį savo agėntu, nes muzi
kos bei meno parnaso durys Pa
langoje jam buvo uždarytos. Jis 
negalėjo prie'ti prie komunistų 

, . .* partijos pareigūno — kultūros
‘ d rektonaus. kas reiškia, jog

pasilieki bedarbiu ir negali pri
siregistruoti gyventi Palangoje.

Būti bedarbiu, — sako Vi 
Eimantas. — tai jau bausmė, jau 
automatiškai tampi kandidatu Į 
viešųjų darbų darbininkus ir ga 
Ii būt; išsiųstas eferbams į Rusi
jos gilumą. Į Sibiro ta:gas arba 
net ir Į Gulago kacetus.
Laimė, kad Vidimantas prisimi

nė nekokios morals mokytojąre^orjU įr į meno parnasą Pa- 
I eparską, kurs buvo geras (irau- )angoje; Tuomet jis gavo daini- 
gas Kretingos rajono komunis
tu partijos pareiguno-brutakius 
Januso ir sekretorės Zalpaitės.

okupuotoje ’ Mokytojui užtariant, Janusas ir

— Milicija teiraujasi apie ta- {nQJi imperija, — raminosi...

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų n

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 21.50.

te
Knygos bus ižsiijstos, jei 11.50 čekis arba Money Oderi* 

bus pasiųstas tokiu adresu: 
NAUJIENOS.

1735 So. Halrted St, Chicago, ffl. 5060S

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdotpn prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų 
Naujai atvyk# lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jri pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsą pirmąją išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla. ’

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio • Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jom Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

ninko darbą ir teisę apsigyventi Į 
Palangoje. Vidimantas gavo kam 
barį viename Palangos bendra- 
butyje kartu su dviemis “sąži
ningais dvasiškiais”, bet po kiek 
laiko jis turėjo persikelti į kitą 

į t kambarį .ir gyventi kartu su me- 
i dicinos daktaru tūlu Drasku, 
| kurs, kaip vėliau paaiškėjo, bu- 
! vo KGB agentu.
? Rodos dabar Vidimanto gyve- 
į nimas turėjo žengti normale va- 
| ga, turint darbą, pastogę, duo- 
F nos kąsnį ir dainuojant tenoru 
f Palangos teatre. Bet Vidimanto 
I likimas nepaliko jį ramybėje.

ve. Ji norinti su tavimi pasikal
bėti.

KGB pinklėse

Ties milicijos būmais Vidiman 
tą pasigavo KGB kapitonas Vla
dimiras Olesov, kurs nusivedęs 
Vidimantą į savo kabenetą tre
čiame milicijos aukšte, labai švel 
niai pradėjo klausinėti apie tuos 
du dvasiškius su kuriais Vidi
mantas gyveno kartu bendrabu
tyje. Vidimantas iš karto supra
to, kad KGB jieško dvasiškių 
asmenyse, jų būde ir veiksmuo
se silpnų vietų, kuriomis pasinau 
dojant jie būtų užkabinti ant

Kaipo pavyzdį, Vidimantas nu 
rodo bažnyčios statybą Klaipė
doje. Esą. bažnyčia buvo stato
ma dvejų kunigų — Pavilionio 
ir Burniškio, išlaidas padengiant 
pa ra pi j i eč i ų aukomis. Bebaigia nt 
statyti bažnyčią, ji buvo milici
jos parėdymu sugriauta, o ją sta 
tę kunigai suimti ir nubausti ka
lėjimo bausme. Kun. iPavilnionis 
po kiek laiko iš kalėjimo buvo 
paleistas ir pakeltas i vyskupus, 
dalyvavo taikos šalininkų kong
rese Maskvoje, o kun. Burniškis 
jau nebepasirodė.

Pasidavusiems KGB valiai k u 
nigams leidžiama eiti dvasinin
ko pareigas, laikyti pamaldas, 
skambinti bažnyčios varpais, bet 
jiems griežtai draudžiama san- 
itykiaūti su jaunimu, mokyti juos 
katekizmo, teikti sakramentus, 
lankyti ligonius. Jiems nevalia 
bažnyčioje sakyti pamokslo, kurs 
nėra komunistų partijos ar KGB 
peržiūrėtas ir patvirtintas. Esą, 

(visi kunigų sakomi pamokslai 
lyra komunistų partijos iš anks-

noras atlikti

ą. ieoi
-• ras

‘Jei ir būtų
utį. skaityti tai tik ligos

karštyje pasireiškusiu nesąmo
ningu reiškiniu haliucinaci

G štai, dar vienas pavyzys, 
įrodantis komunistų tikslus: Bu
vo įsakyta grįžusiam iš Gulago 
kacetų vyskupui Mareliai pasi
ruoš’i vykti į katalikų suvažia
vimu Vakarų Europoje, kur jis 

, turėjo pasakyti kalbą ir paskai
tyti referatą iš anksto ir specia
liai tam suvažiavimui paruoštą 
komunistų partijos žmonių. 
Vysk. Mareliai tik rimtai įro
džius, kad jis \ma ligonis ir nega 
lintis tokią kelionę pernešti bu 
vo rastas ir pasiųstas į katalikų 
suvažiavimą kitas “savanoris” 
propagandiniam melui perskai
tyti — šlovinti valstybinę krikš
čionybę.

(Nukelta į 6 psl.)

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Kova prieš tikėjimą

Būdamas KGB agentu aknpuo 
toje Lietuvoje, Vidimantas paty 
re, kad planas atskirti tikinčiuo 
sius nuo Vatikano, sumenkinti 
popiežiaus primataą, buvo išdirb 
tas Maskvoje 1960 m. ir kad tai | 
buvo įsakyta vykdyti visur, tiek j 
komunistinėse kraštuose, tiek ir j 
likusiame laisvajame pasaulyje. * 
Esą. visame pasaulyje Maskva Į 
ir Pekingas veda kova prieš ti- i 
kėiimn nrieš noniežiu kaino Baž ’ J- A KISS IN THE DARK. f>ikantišku Ir intymių nuotykiųKejimą, pries popiežių Kaipo baz, ipra5ym&t pajoti Ii gyvenimo. Lengv’a.^ fdlius. gyva kalba, gražiai išleist*, 
nyčios vadovą, pasinaudojant Į150 psl. Kaina $2.50 
silpnavaliais kunigais, infiltruo-; Dr< jUO2ai s. Končius, history of Lithuania. Lietuvos Isterijos 
jant kunigu seminarijas komu- | rantrauka nuo pat senųjų imžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
mstų dvasia užgrūdintais kom-Į 
jaunuoliais.

Pasak Vidimanto, visi laisvai 211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
bauKUiua oių ^*4 J1“ - -------------------------- v . .

- j tita3 fcHyga, galimi įsigyti šliaukiu* į Naujienas arba atsiuntus čekį ir
SKAITYK PATS IR PARAGINI

KITUS SKAITYTI
I A U J I I K x f

• Prancūzų diplomatas Tal- 
leyard taip aptarė idealia kavą: 
“Juoda kaip velnias, karšta 
kaip pragaras, švari kaip ange
las. saldi kaip meilė”.

osL, kainuoja S2.00. " '
Dr. Juozai S. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną istoriją-

Dangum* šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir
■ VnnrtB. rrofim. IdtrrH fifci’lonlrin* * NjutHrtim arba atsiuntus Čeki IX 

piniginę perlaidą. - t

IKNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau įvardintomis knygom Ii 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juonį Kapačinsku, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kipočinska&r IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
knriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGlETtS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $150 Yra taip pat 
Išversta 1 anglu kalbą.

M. ZoUonko SATYRINIS NOVĖLtS Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kuraltia, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intuaisto ir agitpropo propaganda bei 
ažnuikavimiL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu AUiuml

Pro*. P. Palrarklla, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina «.

Vincai žamalHa. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RA «T i J B. 
B4 pcL Kaina SUJO.

BU ir kiti laidiniai yra cronani
NAUJIENOSE, 1729 S<. HALSTED FT^ CHICAGO, 1LU 6BM

1733 South HalstM Street, Chicssrc, UL

1735 So. Haisled SL Chicago, DI. 60608

srat

1735 S. Hzlsted SL, Chicago, Uh 10608. — TeL HA Mltf

>|

236 puslapiai w Žemėlapiu Ir paveikiai* aprašo Pamarį, aanui |a 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašai, Knygoj 
kaine $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui psštu reikia pridėti dar 50 tentu.

pas mus

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

TURINTI DIDELES ATSARGAS

(18694960) raettj 
064 pel. Kalni

i f

Jau turiu laiku itapauadiutų ir galima gauti knygų rinkoj*

CHICAGOS LIETITVTŲ ISTORIJA
Aletato Abrose myga aprašanti paskutinių 90 

Cblcagos lietuvių gyvenimą Ir jų atjjktua darbus 
$10. Išleido Amerikos Lieturių Isturijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavę lletuvia, ptraca 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuoto! šalpos draugijoj rtatyto! baž
nyčios, įsteigti laikraščiai kuriu riao buvo 121. 41 teatro draurija, 4« 
pasaulietiški chorai 9 bažnytialal ir 314 veiklesnių hnonlų biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, aocaillstirnų, Laisvamanflką ir 11 
kitų organizacijų atlikti darbai Jateiftoi mokykioa, ikaltykloa, ban- i

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naulienofe salima jauti puikių knygų, kuriat papuei bet kokią 

knygų spintą ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir Įvyktą bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl Kaina $5.

tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $3.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas,

__ Bail viršeliais. 536 psL Kaina $6.00. Mlnkštala virš.
Pr*t. Vacį. Elrflslta, SENŲJŲ LIETUYliKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, IrišU — S3,00, minkštai! vir
šeliais — $2,00; D dalis, 225 psL įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais________________________________ ___—

Henrikas Toma. — Tamašauskai, LIETUVIIKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos. apskritys su įdomiais apražymalf. iliu- 
strarijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $8.

P. KaslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūnė, TRYS IR VIENA jaunystės itiimlnimal 
170 psl.-------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
pu slapiai___________ —-_____________________®

Knygas užrakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidemi.

NAUJIENOS,

Gn-
H.N

taupomi jlsf pinigai it- 
Ueka dideliu* darbiu. Pirma, Jie pa
deda Jums pasiekti xsmeniikns jūsų 
užiimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėto® prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės fąskaitoE 
neša

kai Ir kt *
Norintieji Mą knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 

Orderi
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

vardu ir polyetl:
1731 Sb. Ha1iU4 8L, Čikaga, HL MH8

\ i 1

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

JrtelgtA 1923 meUU. T< 421-3070
ĮitAtgOM pletuoEB Hemo automobiliams paatatytL
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Rockford as prirėmė savo petį
Praeita sekmadieni Rockfordo lietuviai Lietuvių Na 

muose suruošė pietus Naujienų naudai. Broliai Šernai, 
Rutkauskas, Dr. Plioplys, Pocius ir visa eilė kitų Rick- 
fordo lietuvių praeitą sekmadieni nutarė susirinkti, pa
pietauti kartu, o pietų metu gautą pelną paskirti Naujie 
noms. Kad pietūs būtų pelningesnį, šeimininkė nuo anks
tyvo ryto pradėjo darbą virtuvėje. Pirko gerą maistą, 
kad jis būtų sveikas ir maistingas, bet dabojo, kad nebū
tų permokėta. Padavėjos taip pat paskyrė savo darbą 
Naujienoms. Viengungiai atėjo vieni, kiti atsivedė drau
gus ar drauges, o didokas Rockfordo lietuvių būrys at
sivedė' ir savo šeimas. Visi skaniai pavalgė sveiku lie
tuvišku valgiu, ture j d progos pasikeisti paskutinėmis 
naujienomis ir užgirsti apie pačių rockfordiečių kasdie
nini gyvenimą.

Rodos, ne tokios didelės pastangos ir ne toks didelis 
laiko gaišinimas, išskyrus šeimininkes, kurios turėjo po 
kelias valandas sunkius darbo Įdėti, kitų pastangos 
neturėjo būti tokios jau. slegiančios. Iniciatoriai turėjo 
šaukti telefonais, aiškinti ir kviesti artimuosius, o vėliau 
daboti, kad būtų tvarka. Pastangos atrodo nedidelės, bet 
i Rockfordą nuvažiavusieji Naujienų administratorė Kris 
tina Austin, redaktorius Juozas Pronskus ir dirbtuvės 
vedėjas Jonas Meržinskas — i Chicago grižo veik su pen 
kiais šimaits dolerių. Čia Įėjo pelnas, likęs nuo pietų, su
mestos aukos ir naujos prenumeratos. Rockfordiečių pas 
tangos ne tokios jau didelės, bet Naujienoms parama di
delė. Už tą paramą naujieniečiai yra dėkingi..

Norime, kad visi skaitytojai žinotų apie rockfordie
čių paramą. Naujienoms ji yra didelė. Naujienos neturi 
jokių slaptų fondų, negauna iš jokios užsienio valstybės 
ir verčiasi tiktai daromu bizniu ir prenumeratomis. Tu
rint galvoje, kad dabar viskas gerokai pabrango, atėjęs 
pimgas labai graitai išeina. Administracija taupo kiek
vieną centą, kad galėtų apmokėti būtiniausias sąskaitas 
ir turėtume pinigų naujai atsiradusioms netikėtoms iš
laidoms.. O tų išlaidų kiekvieną savaitę pasitaiko. Vieną 
kartą nutrūksta brangus diržas, kitą savaitę lūžta dalis, 
t) trečia savaitę visai netikėtai pakyla pašto sąskaita, pa
kilęs popierius ir kitos namo ar spaustuvės išlaidos.

Norim pareikšti, kad svarbu ir parodytas draugin
gumas. Turėkite galvaje, kad jau treti metai priešai ir

nauji politikai varo nepaprastai žiaurią melų ir Šmeižtų 
akciją, Prieš Naujienas išleido speuialų šmeižtų paskvili, 
landžiojo pas garsintojus, ragino jus nesigarsinti mūsų 
dienraštyje ir atkalbinėjo senus prenumeratorius. Paty 
rę, kad nepajėgs šitokiu būdu pakenkti, pradėjo kurstyti 
Naujienų darbininkus, ištraukti raidžių rinkėjus, kad 
šitokiu būdu pakenktų dienraščiui. Šiandien jie Įsitikino, 
kad visi jų šmeižtai nieko nepadės, nes Naujienos visą 
laiką ėjo tiesiu keliu, skelbė teisybę ir kėlė lietuviško gy
venimo negeroves. Kėlė jas iš dešinės ir iškairės... Nepa
jėgę Naujienų sužlugdyti, jie pradėjo atkalbinėti dienraš 
čio bendradarbius. Bet ir šita priemonė jiems nepadėjo, 
šiandien Naujienos turi įdomesnių rašinių, negu aidžiau 
si laisvės priešai, šiandien Naujienas skaito ir privalo 
skaityti kiekvienas visuomeniniais reikalais besirūpinau 
tis lietuvis. Kas Naujienų neskaito, tai yra atsilikęs. Kas 
jų bijo, tai nežino, kas iš tikrųjų darosi visuomeniniame 
lietuviškame gyvenime.- Amerikoje dar ir šiandien yra 
žmonių, kurie mano, kad Kudirkų šeimai kelionę į Ame
riką išrūpino ir kelionės tikėtus apmokėjo "barzdukiniai. 
Naujienose buvo atspausdinti Amerikos Lietuvių Tary- 
bon grįžusių čekių fotastatai, o bendruomeninis iždinin
kas dar ir šiandien nebeprisimena, kurioje kelionių bend
rovėje jis Kudirkų tikėtus užsakė...

Bendruomenė turėjo apjungti visus Amerikos lietu
vius, bet kai nauji politikai pamatė, jog jie negalės bend
ruomenės vadovybėje turėti, tai Bendruomenę suskaldė. 
Šiandien Amerikoje yra dvi bendruomenės. Vieųa regist 
ruota veik visose Amerikos valstijose-, o kita registruota 
tiktai vienoj valstijoje.

Nauji politikai, norėdami viską pagrobti į savo ran
kas ir iš vieno centro visiems lietuviams įsakinėti, iš 
Bendruomenės padarė vieną politinę partiją, kuri tol gy 
vuos, kol klausys centro įsakymų. Jeigu kuris skyrius 
bandys prisilaikyti visoms organizacijoms taikomų Ro
berts Rules ir reikalaus, kad centro valdybos būtų narių 
rinktų, o be kelių vadukų paskirtuos, tai susilauksime dar 
naujo skilimo. Tuo tarpu naujai užsiregistravusieji turi 
savo konstituciją ir statutą, garantuojantį organizacijos 
augimą ir stiprėjimą. Kas panorės patirti Amerikos lie
tuvių vestą kovą dėl vieningos Amerikos lietuvių orga
nizacijos, tas turės vartyti Naujienų puslapius ir ieško
ti tikro gyvenimo vaizdų ir kovos.

Amerikos lietuviai labai daug prisidėjo prie kovos 
už Lietuvos laisvę, už pagrindines pavergtos Lietuvos 
žmonių teises. Amerikos lietuviai paruošė visą eilę tei
sinių dokumentų, kurie tarptautinėm organizacijom ne
leido .patvirtinti Lietuvos pagrobimo ir jos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos. Amerikos lietuviai rado priemo
nes Belgrado konferencijoje rusams pasakyti, kad ne tik 
Amerika, bet ir visas laisvas pasaulis nepripažįsta Stali
no karo jėgų prievarta lietuviams primesto prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos.

Kitoje Amerikos lietuvių spaudoje šie klausimai ne
buvo keliami. Kita spauda Amerikos lietuviams siūlė 
brežnevinę Helsinkio aktų interpretaciją. Ji pataria Ame 
rikos lietuviams nepasitikėti Amerikos užsienio .politika, 
kai visi žinome, kad šianiden JAV yra vienintelė valsty
bė, kuri užtaria pavergtas tautas, jų tarpe ir pavergtą 
Lietuvą. |

Naujienas leidžiantieji, redaguojantieji ir renkan- 
tieji žmonės žino, kad didelė Amerikos lietuvių dauguma 
pritaria Naujienų aiškinamai politikai. Kiti Hetuvišln 
laikraščiai netenka skaitytojų. Miršta ir Naujienų ilga
mečiai skaitytojai, kitiem akys susilpnėja, bet Naujienos 
gauna naujų skaitytojų.

A J. KASULAIT1S tų jau išspręstas, jei JAV būtų *

LIETUVOS BYLA HELSINKIO IR BELGRADO:
___  ___ SS-gos.

KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE I..Ta“u.praei‘iesy Nepakeisim ir šiandienos faktų,
ropos Saugumo ir Bendradar-1 Helsinkio --pinami" yra faktas, 
biavimo konferencijos fazėse). ra ir i ų ų ų.

Dar daugiau, tiek aktas, tiek Kaip jau minėjau, galima ne- 
vainiko atidavimas, tiek javų sutikti su Helsinkio baigiamuo- 
pardavimas yra aiškūs JAV so-. ju aktu bei jo intencijomis, jo 
vietinės politikos elementai. Vie interpretacijomis, ar net jo me
ni nauji, kiti netoki nauji, į ku- raliniu pamušalu, tačiau faktas,

(Tęsinys)

m HELSINKIO AKTAS — 
POTENCIALUS GINKLAS

Tačiau slėpdamas savyje po
tencialu. pavojų, aktas slepia ir 
potencialų ginklą kovoje prieš
komunizmą ir už Lietuvos lais
vę.

Nors tik iš trumputės perspėk 
tyvos žiūrint menasi, kad Vaka
rai aktą pasirašę kaip tik maty- 
ami jame ne nuolaidas Sovie
tams (bent ne visąlaik es, neat
šaukiamas nuolaidas), bet gali
mybę panauoti akto įvairias 
kliauzules pramušti skyles gele
žinėje uždangoje ir kiek galint 
veiksmingiau įtakoti laisvėjimo 
procesą tiek pavergtuose kraš
tuose, tiek pačioje Rusijoje.

•Prezidento Carterio žmogaus 
teisių iškėlimas į užsienio politi
kos priekį lygia dalia yra išdava 
tų teisių akcentavimo akte ir 
jo (Carterio) asmeninio nusis
tatymo konvergencijos.

Aš asmeniškai įsitikinau, kad 
bent JAV žiuri į Helsinkio bai
giamąjį aktą į įrankį — gink 
lą po ilgesnio asmeninio pokal
bio su Valstybės Sekretoriaus 
pavaduotoju Europos Reikalams 
(Assistant Secretary of State 
for European Affairs) George 
Vest. Lietėme pavergtos Lietu
vos, JAV — SS santykių ir šv. 
Stepono vainiko atidavimo Veng 
rijai klausimus. Man buvo aiš
ku, kad JAV aktą tik todėl pa
sirašė, kad gali jį naudoti ideo- 
1oginėje kovoje prieš komuniz
mą ir SS.

(Tarp kitko p. George Vest 
buvo vienas iš aukštesniųjų JAV 
delegacies narių pradinėse Bu

IR

riuos mes negalime nekreipti dė 
mesio. Galime su šia JAV poli
tine strategija—linija nesutikti 
galime rasti ją esant visiškai 
klaidinga, bet ji dabar yra JAV 
politikos linija ir su ja nesiskai 
tyti būtų nerealu.

Užsiminus realumo nerealu
mo klausimą negaliu ir šia pro
ga tylomis pro jį praeiti. Trum
pai —..lietuviams dažnai trūksta 
realybės pojūčio. Jausmų, emo
cijų entplūdžio gausu, ar reikia, 
ar nereikia, bet realaus žvilgs
nio į kai kuriuos faktus trūksta 
net tiems ir ten, kur to tikrai 
turėtų būti. Kaip tik todėl ne
retai stebimės tam tikromis iš
vadomis ir išdavomis, nors iš 
tikrųjų neturėtume, nes tai vai 
sius ne realaus įvyko supratimo 
ir vertimo, bet troškimo. Troš
kimas, gi, nėra faktas.

Noriu šia proga, keliais saki
niais pasisakyti ir JAV bei aps, 
kritai Vakarų laikysenos paverg 
tųjų tautų atžvilgiu, kad nebū
čiau klaidingai suprastas.

Nebuvau anksčiau ir nebesu 
dabar JAV užsienio politikos ar 
pol’tikos liečiančios pavergtuo- 
s*us kraštus aklas šalininkas. 
Mano galva JAV ir apskritai Va 
karai darė ir daro klaidų santy
kiuose su SS ir su jos satelitais. 
Aš esu giliai įsitikinęs, jog dau
gelis pasaulinių problemų, tarp 
jų ir pavergtųjų tautų laisvės ir 
nepriklausomybes klausimas, bū

kad kaip ginklas jis jau yra at
siekęs tam tikrų laimėjimų de
mokratiniams Vakarams ir pa<- 
vergtajai Lietuvai bei kitiems 
pavergtiesiems kraštams.

Mano galva tokiais laimėji
mais arba bent laimėjimų užuo
mazgomis galima laikyti: "

o Žmogaus teisių minties su
aktualinimą visame pasauly
je.
o Nobelio premijos paskyrimą 
Amnesty 'International ir tuo 

pačiu moralinę paspirtį tai 
organizacijai, kuri ypatingai 
remia kalinius už geležinės 
uždangos.
o Prez. Carterio žmogaus tei
sių akcentavimą (manau ir 

manau, kad Helsinkio akordai 
jame sustiprino jo paties žmo 
gaus teisių savisamonę ir pas 
katino teisių klausimą integ
ruoti politinės strategijos vir- 
šūnėn).
o Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti komitetų susikūri
mą ir veiklą Rusijoje ir jos 
pavergtuose kraštuose.
o Vengrijos ir Lenkijos vy
riausybių politikos šiokį tokį 
sušvelnėjimą žmogaus teisių 
srityje.
o Pasipriešinimo sustiprėjimą 
pavergtoje Lietuvoje pasireiš 
k;ą pati savilaidinės. spaudos 
kiekybe: LKB Kronika, Auš
ra, Varpu, Tiesos Keliu; Hel
sinkio susitarimų vykdymui 
remti Lietuvos visuomeninės

reikalais besirūpinantį lietuvį ir pataria jam užsisakyti
Naujienas. > * '

Dėkojame Lietuvos laisvės siekiančiam Ii erų visk? r

grupės veikla, Sadūnaitės si
tuacijos pagerėjimu ir t. t.

(Bus daugiau)

žinome, kad visi Amerikos lietuviai yra su Naujieno ^c^kfordui Mums būtų malonu, kad ir kitu kolonij 
mis, bet mums labai malonu, kai rockfordieciai pasako, .ietuviai pasektų rockfordiečius. Vieningai žingsmuoda 
kad mes su jumis, kad jie aplanko kiekvieną lietuviškais mi įveiksime ir ddžiausius fanatikus.

— P:etų Afrikos vyriausybė 
le s juodžiams įsigyti žemės, kad 
galėtų ūkininkauti.

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj

KELIOS PASTABOS
(Tęsinys)

LIETUVIŲ KALBA PAGRINDINE ŠAKA 
INDOEUROPIEČIŲ KALBŲ

Ankščiau išvardinome daugybę pasaulio žinomų 
kalbininku, kurie aiškiai pasisakė, jog lietuvių kalba 
v ra labai sena. Eo ipso lietuvių kalba negalėjo atsi
rasti, kaip mūsų būgininkai, pataikaudinai svetimie
siems. visur reklamuoja lik apie 800-1000 met. ]>o 
Kristaus, drauge prikergdami lietuvių kalbai jokios 
kritikos neišlaikantį, fiktyvų baltų vardą. Apie šį “ka 
binetinį“ baltų vardą.buvo jau plačiai kalbėta.

lik pilnesniam vaizdui susidaryti, mes čia kai Ką 
konkretizuosime. Žinomas pasaulio proistorikas dr. L 
Taylor (211-2AX) mano, jog lietuvių kalba yra virš 

metu senumo (“’5000 year ago**). Panašiai byloji 
lenkų mokslininkas prof. W. Kamiriiiecki (98-1): “Jau 
seniai prieš mūsų « rą lietuvių kalba skambėjo prie 
Baltijos krantų tarp \ yslos ir Dauguvos”.

žynius kalbininkas prof. dr.M. Pei ((The Story 
of J^anguage. 17) konstatavo: “Lithuanian, the 
A nglic of a pop lation of peaceful farmer, has chan
ged little during I, c last 2000 years”. Vadinasi kalbi
ninkas prof, d; M Pci lietuvių kalba laiko nemažiau

2000 metu seniūno. Kitas kalbininkas prof. A. Seno 
(190-203) pareiškė: “Among the Indo-european langu
ages still spoken to-day, it is Lithuanian which shows 
the most archais character. It has preserved many old 
forms which have disappeared elsewhere”.

Prof. S. Kuznetsov (118-3) nurodė, kad lietuvių 
kalbos įtaka pasireiškė mordvių kalboj jau prieš Kris 
taus gimimą. Tuo pačia pripažino lietuvių kalbos bu
vimą jau prieš Kristaus laikus.

Didis danų kalbininkas prof. dr. V. Thomsen sa
vo kapitaliniame vėikale “Bcroehringen mellen dc 
finske og de baltiske Sprog” (1890) suomių kalboj 
teranda tik lietuvių kalbos liekanas (kirvis, paršas, 
laivas, kunigas, kelias etc.). Šie lietuvių kalbos žo
džiai, kurie pateko į suomių (finų) kalbą maždaug 
prieš 2000 metų, aiškiai byloja, kad jau tuo laiku bu
vo lietuvių kalba.

Lyginamosios kalbotyros tėvas prof. P. Bopp savo 
lingvistiniuose tyri Dėjimuose priėjo išvados, jog lie
tuvių kalba laikytina atskira, savarankiška, pagrindi
ne ištisos kalbų kuopos šaka, kad sanskrito, graikų, 
lotynų ir kitos kalbos, ir tai jis atžymėjo savo lygina
mo] gramatikoj (Vergleichende Grammatik des Sans
krit, Zend. Griechischen, Lateinischen, Litauischen 
und Dcutschen 1833^ I t). į

Kitas pasaulio masto kalbininkas prof. A. Schlei
cher (184-2) nustatė: “Lietuvių kalba priklauso di
džiai indogermanų (indoeuropiečių) kalbų šeiniai. In
dy ir persų, graikų ir lotynų, slavų, lietuvių ir vokie
čių, pagaliau keltų yra šakos (šios didžios šeimos)”.

Dr. Q Kephart (103-2) rašė: “Indo-European family 
of languages embraces the Indian, Iranian, Keltic, 
Sanskrit, Hellenic. Romanic, Slovonic, Swehic, Gothic, 
Lithuanian and Sarmatian”.

Lietuvių kalba laiko pagrindine indoeuropiečių 
kalbų šaka dar ir šie kalbininkai: prof. dr. J. Otrębs- 
kį_ (155-įžg.), prof. G. Sergi (191-564), prof. S. Aber- 
cromby (1-242), prof. C. Blagden etc.

Dar kiti kalbininkai lietuvių kalbą laiko arti
miausia indoeuropiečių prokalbei: moderninės kai be 
tyros tėvas prof. A. Meillet (Les anales dės nationali- 
tes. 1913, 5-6 nr., 205 p.) nustatė: “Tas, kuris nori ži
noti, kaip indoeuropiečiai kalbėjo (indoeuropiečių pro 
tėvynėj), tegu nuvyksta ir pasiklauso, kaip dabar kal
ba lietuvis ūkininkas”. Žinomas anglų kalbininkas 
prof. dr. S. Potte (165-8): “We may be reminded that 
of all the living languages of Europe Lithuanian is the 
most archaic ureserving in its structural pattern the 
primitive features of Indo-European most faithfully”.

Žymus amerikiečių kalbininkas prof. dr. M. Pei 
(169-295) rado: “Lithuanian enjoys the distinction of 
being described by linguists as the mother tongue 
which conies closest to the original Indo-European of 
all the modem langua^esofthe group”. *Tad jau mi
nėtas mūsų mokslinin^^^^^^l^HiM icows-
tatavo: “The cradle JRSe Ary an (Indo-European) 
languages must been iy th^ Lithuanian region”.

Tokiu būdu, visa susumavus, plaukia išvada, jog 
lietuvių kalba yra indoeuropiečių kalbų šeimos pagrin 
dinė šaka.

DAINOS
Pats žodis daina yra labai senas. Jau trakai turė

jo savo daina ta prasme, kaip ir lietuvių. Ir senovės 
keltai turėjo savo daena. O senovės indai dhena va
dino religinį himną (dr. H. Arntz, Sprachliche Bezien- 
hungen, 48). Proistorikas dr. L. Reinhardt (175-908) 
nustatė, jog seniausios dainos buvo maldos, maldavi
mai, chorai su kanklėmis ir tt Reiškia, daina yra se
na, ji siekia indoeuropiečių protėvynės laikus.

Ir iš tikrųjų, lietuvių dainos yra labai senos: dr. 
U. Katzenelenbogen (101-b): “Turtingiausias lietuvių 
tautos kultūrinis palikimas yra dainos. Su dideliais 
įvairumais šios ūkininkų dainos buvo dainuojamos, 
kada lietuviai prieš tūkstančius inetn lydėjo Saulę 
Močiutę”.

Daug ryškiau nusakė amerikietis R. Payne (Li- 
thuanus. 1963, 4 nr.): “They (the dainos of Lithuania) 
represent a form of poetry as ancient as anything on 
this earth, for they ape essentially spelles. incentations 
offering to the god... They have a beauty and pure 
primitive splendor above anything... They (the Lithu
anian dainos) seem to have been written at the mor
ning of the world and the dew is still on them”.

(Bus daugiau)^. ^^: ty į

SKAITYKITE IR ULATTNK1TF
DIENRAŠTI “VAUnENAS’
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DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
♦MS So. Puloikj Rd. (Crowford 

Modkol Bvlkfinj). ToL LU 5-6446
Pni’na ’’ponius pagal susitarimu. 

J*' atsiliepia, skambinti 374-6004.

SAUGUMAS IR PAVOJUS

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR 5LAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Tolof. 695-0533

Pox Valia, Madid Contor 
460 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

(Tęsinys)

Tas Sov. Sąjungai nepatinka— jau atsiimtų iš Kubos savo ato- 
nenaudinga, todėl ji per savo minios ginklus.
agentus, net Amerikos blogos 
valios žmones ir trumparegius 
jos aukštus pareigūnus bei net, 
kongreso narius bando ameri-Į 
konus įtikinti, kad nėra būtino! 
reikalo tvirtai ginkluotis, nesi 
Sov. Sąjunga siekianti taikos,j 
apie ką ji veidmainiškai amži
nai čiulba.

DR, PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkrorvus

1933 S, Henheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Tol.: 562-2727 arba 562-2728

TEl------BE 3-5893

-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal kilsite rrrrią

DR. FRANK PLECKAb 
OPTOMETRISTAS 

KAL3A LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T.l. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

/ai agal susitarimą. Uždaryta tree

-^LEONAS SEIBiJTlS
INKSTŲ, PŪSLĖS Ft 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popie' 
ketvirtd. 5 —7 vaL vai 
Ofise tolef.: 776-2880 

Rezidencijos telef^ 448-5545

DR. VYT. TA ŪKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spėt. MOTERŲ lipos 
Ofisas 2652 WEST 5*th S'lREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., t-rpčiart 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^itadie- 
siais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susą tarimą

ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAY 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
dažai. Speciali pagalba k^oms 
(Arch Supports, ir t t.

Z350 63rd SU Chicago. HL 6062$ 
T«Uf.: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0334 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė 
THE DAISY STORE 

^918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1313

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — °ilrui a po ra ūda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-9063

MOVING
Apdraustas perfcraustymas 

iš jvtrriy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Į TeL 376-1332 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos Iš WOPA,

—-//AVAVAv/a

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Visiems būtinai reikia remti 
prez. Carterio gyvybinės reikš- 

pnės pastangas gerai apginkluo
ti Amerikos kariuomenę. Ypač 
mes, lietuviai, kartu su mūsų 

j su pasiaukojimu už laisvę vei
kiančiais vadais visais įmano
mais būdais remkime preziden
to Cartėrio tas pastangas; kam 
yra galimybė sueikime į kon
taktą su kongreso nariais ir 
juos prašykime nemažinti karo 
reikalams prašomos sumos, nes 
pavojus iš Sov. Sąjungos yra 
labai didelis; gerai mokantieji 
anglų kalbą prašomi čia liečia
mu reikalu rašyti amerikonų 
spaudoje.

Sov. Sąjunga ir Kuba buvo ir 
ypač dabar yra agresyvios. De
mokratinėms valstybėms tai ag 
resijai nesipriešinant, tie agre
soriai ris braunasi į svetimus 
kraštus, juos nugali, pavergia, 
įsteigia savo karines bazes, ko
lonijas, nežiūrint, kad Helsin
kio sutarimai tai draudžia da
ryti. Jei tų agresorių niekas 
nesuvaldys, tai jie, apsvaigę sa
vo laimėjimais, ir ateity už
grobs vieną kraštą po kito, 
ypač silpnesnius.
Iš Naujienų žinome, kad Pran

cūzijos prezidentas savo laiku 
pasiuntė savo karine jėgą už
kirsti kelią įsiveržusiai į vieną 
kraštą komunistų kariuomenei, 
kuri ten siekė užgrobti vario 
kasyklas; užpuolikų kariuome-

i nė buvo sumušta ir išvyta lauk 
į iš ten. Gal tik tokiu būdu ir da- 
• bar galima Sov. Sąjungos ir 

Kubos vykdomą minėtą agresi
ją likviduoti. Yra ir kitos prie
monės komunistams užkirsti 
kebą grobti svetimus kraštus ir 
ten trypti žmogaus pagrindines 
teises. Tos priemonės yra: pre
kybos, ekonominės jiems sank
cijos ir nutraukimas su jais dui nereikalingas išlaidas, 
diplomatinių santykių. ‘
Diplomatinių santykių nutrau- 

k|mo Sov. Sąjunga labai bijo, 
nės jų užsienyje atstovybės yra 
geriausi komunistų šnipinėj!- j^as Laitas? Gi valstybių vairuo 
nįo lizdai; ten jų skaitlingi dip- toju neryžtingumas ir gvveni- 
lęmatai turi imunitetą — nelie- nias tik dien^

Dabar.yra dar nepavėluotas 
perduoti šnipinėjimo laikas lemiančiomis priemonė

mis likviduoti Sov. Sąjungos ir

Ar toji S. Sąjunga tikrai tai
kinga? Ne. Ji, sulaužjus nepuo
limo sutartis, užgrobė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją bei Suomijos 
dalį Tai taip realybėje atrodo 
Sov. Sąjungos agresyvus veiki
mas “taikos’’ labui. Nemažai 
amerikiečių dar vis naiviai tiki 
Sov. Sąjungos melagingai pro
pagandai apie jos taikos troški- 
|mą. Gaila. Žmonės dažnai pra
regi po laiko; taip gali atsitikti 
ir tokims amerikonams. Lietu
vos žmonės okupantų - komu
nistų plėšrią leteną seniai jau 
pajuto: jie nusavino jų nekil
nojamą ir kitokį turtą, visaip 
juos kankino ir kankina, prie
varta masiniai išvežė į tolimą 
šaltąjį Sibirą ir į kitur sunkiau 
siems darbams; daug lietuvių 
nužudė, kurių sąrašas daugely
je Naujienų numerių buvo pas
kelbtas, užslopino religinį vei
kimą, išvarė ir išvaro lietuvius 
ūkininkus iš ūkių, sodybų į gy
venvietes — lyg kareivines...

Tokių Sov. Sąjungos replių 
amerikonai turi labai saugotis, 
nes ji nepasigailės nei komu
nistams prielankių kongreso 
narių, nei milijonierių, nei visų 
demokratijos šalininkų bei ūki
ninkų.

Sov. Sąjunga jokių diploma
tinių protesto notų nepaiso, ji 
bijo galingos kariuomenės, to
dėl ją reikia neatidėliojant ge
rai apginkluoti. Kovoti už lais
vę nėra per didelė jokia kaina, 
štai ryškūs pa vyzdžiai,kad Sov. 
Sąjunga bijo Amerikos galybės. 
Kai tos Sąjungos kariuomenė 
nustatytu laiku neišsikraustė iš 
Irano, tai prezidentas Truma- 
nas davė Stalinui ultimatumą, 
kad jo kariuomenė tuojaut ap
leistų Iraną, nes priešingu at
veju Amerikos bombonešiai pa 
dės rusams išsinešdinti iš Ira
no. Išsigandęs Stalinas tuojau šnipus, 
tą ultimatumą išpildė. Sov. Są- darinius kam reikia; jei jie nu- nlis likviduoti Sov. Sąjungos ir 
junga tuojau išpildė ir preziden sikaltirno vietoje pagaunami, invaziją ir jos padaly
to Kennedžio ultimatumą, ku- tai vienintelė jiems bausmė yra 
riuo jis pareikalavo, kad ji tuo- jų uš t rėmimas į jų kraštą.

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas Šlubuodamas ne* 
klysty- — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 

Į Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bei eur yra ml 
rūšie ji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne 
mckamaL Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629. 
t IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
AVAVAW?A’iVAVA

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Anastazija Tamošaitienė “Žilvino Pasaka” Kilimas

Nobelio premijos laureatas 
Solženicynas iŠrėstė ameriko
nams. kokiomis taikos priemo
nėmis galima būtų Sov. Sąjun-, 
gą paklupdyti. Apie tas priemo
nes ir tos sąjungos priespauda 
Solženicynas norėjo painfor
muoti prezidentą Fordą, bet jis 
jo nepriėmė, nenorėdamas už
rūstinti Sov, Sąjungos vado Bre 
žnevo; tačiau tas Fordas^ pralai 
mėjęs rinkimus, ir apleisdamas 
—2— SAUG.. ir pavojus .... .... 
prezidentūrą, mielai telefonu at 
sisveikino per 15 minučių su 
Brežnevu, tuo sudarydamas iž-

Jei prieš tuos agresorius žie
bus pavartotos sankcijos ir lai- 
________ gerai apsiginkluota 
tai demokratinių .valstybių pra
laimėjimas bus garantuotas.

čiamybę. Jie gab energiškiau- 
! šiai šnipinėti, užverbuoti sau

Warm Up With Easy To Make 
Chicken Chowder

SUSIRINKIMU

GAIDAS DA1MID
BRIGHTON Parko Lietuvių Mote

rų kiubo narių susirinkimas įvyks 
Ketvirtadienį, balandžio 6 d., 2 vaL 
popiet Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
falman Avė. Narės prašomos atsilan
kyti, nes yra daug svarbiu reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus ir vai
šės. E- Strungys

LIETUVIŲ Pensininkų S-gos prieš
ine tinis susmukimas šaukiamas ba
landžio 5 d., trečiadienį, 2 vaL p. p. 
Gage Parke, Fieldhouse patalpose — 
Western ir 55 g. kampas.

Narvai, kurie gali, prašomi atnešti 
i susirinkimą fantus loterijai, kuri 
Įvyks Sąjungos bankete, balandžio 
mėn. 15 d. 6 vaL 30 min. vakare Tau
tiniuose Namuose. Valdyba

UPYTES Draugiško klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadieni, ba
landžio 7 d. Anelės Kozak salėj, 4500 
So. Talman Avė. Pradžia 1:00 vai. po
piet.

įšviečiami visi nariai atsilankyti, 
nes yra daug reikalų aptarti.

Po susirinkimo vaišės. A Kalys

nius Etiopijoje ir kitur. Tie ag
resoriai turi tuojau išsikrausty
ti iš jų užgrobtų kraštų arba 
jų dalies. Jei jie to nepadarys, 
tai su jais nereikia daryti jokių

• Jeigu vebrai negraužtų me
džio, tai jų dantys laike 30 die
nų pailgėtų vienu coliu, tačiau 
nuolat graužiant medžius, jų 
dantys per tą laiką tiek pat nu
dyla.

• Šutintuvą išrado prancūzų 
* gydytojas Denis Papin 1679 me 
tais.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

• Kui F TT > M Eit Al H'JiVU

/181 Stree1

*41U aUth Avt, Cicerą-
"<lu.nU3|»

1490 kil. A. M.

Liufuviv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir šekmadieniaia nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vadėje Aldona Deukur
Tolof,: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

v. j

sutarčių, kurių jie labai trokš-; 
ta savo atkutimui, stiprėjimui 
ir net Amerikos pralenkimui. 
Visi vieningai sukruskime už
bėgti pavojui už akių, kuris grę nepadeda, to vien kiti neišgel- 
sia Amerikos ir tuo pačiu viso bės! 
pasaulio laisvei. Kas patsai sau

XI i .^UDtK^iiKū: aOFLTOO
HKSIft TUTO.MOBLLiAM> PASTATYT)

(Pabaiga)

‘ The home pictured above 
doesn't appear nrach different 
than any typical suburban 
borne. But it incorporates en
ergy-saving features in de-

duetųjo.

UcUivių
Aidotuvių 

nrertorią 

sauEiacijo*

aMBULANCI 
’ATARNAV 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTt 
DALYSE,

ANIANAi Al. PHILLIPS
POMAS LR LAURYNAS LABAJNAUbKAfc

J307 ou. JLTHJAMCA AVEMJE. Fhone; YAras 7-34Uj

BUTKUS - VASARIS
otnn Ave., Cicero, 111. 1'huue: ULympic 2-lU(R

FETKas B1EL1UWAS
&o. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 5-357i

and PLEASH 
make people 
more careful

Cool crisp days herald the retom of hot soup to your seM. 
And nothing is more rib sticking on an day thaw •
steaming bowl of thick chowder. For real homemade goodnesa 
with just a can opener and a tittle imagma6en, try Creamy 
Chicken Corn Chowder. Convenient canned chicken spread 
provides hearty meat flavor instantly to combined east 
condensed onion soup and go^dee kernel corn. The chonks •€ 
real chicken add texture and richness to the cream based soup. 
Pack it hi a wide month thermos for a beck to school Inncb ef 
serve it for supper with crusty rols and baked apples for dessert* J

Cnpamy Chicken Com Chowder
į 1 can (IM/t ewnccs) 1 can (4-1/4 ounces)
P condensed cream <4 chunky chicken aprwt

onien senp 1 can (8-3/4 ounces)
2/3 cup mdk * whole kernel goHrŠ
1/3 cup water com bi

In a Urge saucepan, fradoaTW add mAk and water tesefl^ 
stirtfng constantly. Add chicken spread and com; heat to bofl- 
iwg. Reduce beet and cover. Rimmer S to 10 minutes, stiiMg 
occsfiooaUy.Sene tec Makes 4|G iems<b

ances which can cut energy 
needs >y up to M percent It 
has twe hent-eireulatlng 
Reatflater Fireplacer (rirht), 
designed to draw room air in 
through the fewer rents, 
warm M and then ^-direct 
the heated air back into the

The more effective use of 
energy-sarinc design, materi
ale and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes.

■7S** boose was bufli io demon
strate the many practical ways

tai additional cost of these 
improvements was approxi
mately K000 ... projected to 
be aaartted within. 4 to 3 
yean through reduced «s-

sulation within walls and-eefi- 
ing as well as in. earthen berms, 
around the foundation, orien
tation to seasonal run atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilatcr Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the do- 
slgnen of “Centeoegy

The fireplaca loert mppUed 
Irf Hoou CrafU, 19^, Tlar^L 
Park, Nae York. EentU^tcr 
FireTpiace, A Dfotsioa of Fepu 
Zadastries, Zac« located fa JTL 
Pletuant, Iowl, otasutfachfraa 
a eomptete Mau of taali-4«» 
/rggitgsdfug <*d »«n- 
UMMUrtad jbwplaaar « • •

GEOKGE E. RUDMLNaS
So. LllLIAMCA AVK. TeL: YArtfi 7*1138-113)

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
i.ACikA ***•

^42* VVEtti 0»tn arJKtfcT KJ-,puMlc 7-1214
2314 WEST 23rd PLaCK Vii tini* 1-M71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, P*lo« Hill*, PL 974-4414 

= P J. RIDIKAS 
r

S354 So. HALSTED STREET Phone: YArda T-Ill) 

.............. ........ 1 —111 11 1 ■ ■ _ii 
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— Dr. Ad. Pakutis, Racine, 
Wis., atsiuntė tokį laišką: “Ma
lonėkite ir toliau siuntinėti Naa 
jienas. Nustačiau, kad Naujie
nos yra rimtas laikraštis, duo
da informacijas gana tikslias ir 
objektyvias, kuriomis visi gali
me puikiai pasinaudoti. Siun
čiu metams prenumeratos mo
kesti, o leidėjams linkiu daug 
sėkmės”. Dėkui. Taip pat dėkui 
d r. A. Palaičio ir Naujienų bi
čiuliui, kuris patarė siųsti susi
pažinimui,, Platinimo vajaus 
proga laukama daugiau pana
šių pavyzdžių.

— William Ručinskas - Rush 
iš Bridgeporto apylinkės anksti 
sugrįžo, šaltąją žiemą praleidęs 
Miami Springs, Fla. Sveikinda
mi sugrįžusį, dėkojam už anks
tybą 
ir už

i pagandos, žmonės pradeda ga
lutinai įsitikinti, kad Naujienos 
yra geras laikraštis, todėl turė
tumėte susilaukti daug naujų 
skaitytojų, ko ir linkiu”. Dėkui I 
už auką ir už laišką, i

— Justinas Valys iš Gulfport,! 
Fla., atsiuntė savo tvarkingu-1 
niui ir pareigingumui chartk- 
teringą laišką: “Atsiprašau.kad 
buvau visai pamiršęs. Todėl da
bar siunčiu $3 už kalendorių”. 
Dėkui.

prenumeratos pratęsimą 
ta proga atsiųstą $7 auką.

Julius Strodomskis, Delhi, 
atsiuntė tokį laišką: “Ma-

— Eržvilko Draugiško klubo 
metinis narių susirinkimas bus 
trečiadienį, balandžiu 5 d., 7:30 
vai. vak. šaulių namuose, 2419 
W. 43 St., Po susirinkimo bus 
vaišės. Pranešė Bernice Žemgu- 
lis, Fin. sekretorė.

— Ponia Loreta Erčius pa
kviesta Tinley Parko viešosios 
bibliotekos direktorių tarybom

— Algirdas J. Kasulaitis iš 
Klevelando taip pat Amerikos 
Lietuvių Tarybos pareigūnai— 
dr. K. Bobelis, dr. Leonas Kriaų 
čeliūnas ir dr. K. Šidlauskas kai

t

B

vadovių sąskrydis bus balandžio 
8 ir 9 d. Toronte. Pašnekesius 
praves H. Pliaušinaitienė, A. 
Miškinienė, „ N. Kersnauskaitė, 
B. Nagienė, L Kerelienė, L Lu
koševičienė ir kun. A. Saulaitis.

Ont.
tau, kad mano prenumerata 
greitai baigsis. Nelaukdamas ra 
ginimo, siunčiu metinę prenu
meratą ir penkinę Naujienų pa 
ramai. Nežiūrint priešingos pro

bes apie Lietuvos padėti Helsin- ixr . , • n t i, . Vakaronei vadovauja R. Luko-kio susitarimų ir Belgrado kon-L __
ferencijos šviesoje balandžio 3O.|SevlC1U e’ 
d. 4 vai. popiet Toronto Lietu-! 
vių namuose.

— Lietuvių Skaučių Seserijos

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

rz~--------  American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, DI. 60643

Telef. 312 238-9787 \
» Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivų kelio* 

automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-

— Tautinių šokių Instituto 
vadovybė bus renkama grupių 
atstovų bei mokytojų ir vado
vų Tautiniuose namuose, Či
kagoje. Dabartinę valdybą su
daro J. Matulaitienė, G. Breich- 
manienė, G. Gobienė, V. Stan- 
kienė ir M. Chainauskas.

nių (cruises), viešbučių ir
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45-60 dienų.NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

— Klevelando Lietuviu tau
tinių šokių grupės “Grandinė
lė” 25 m. veiklos sukaktis bus 
paminėta balandžio 8 d. šių me 
tų valdybą sudaro Dalia Rydely- 

•tė, Daiva Marcinkevičiūtė, Da
na Palubinskaitė ir Rūta Gied
raitytė. Grupės vadovas yra L. 
Sagys.

— M. Auškalnienė, J. Blažys, 
A. Gramauskas, J. Pilipavičius 
ir K. Rimaitis išrinkti Didžio
sios Britanijos Lietuvių S-gos 
Leigh skyriaus valdybon, o B. 
Alekna, V. Miškinis ir K. Nar
butas — priežiūros komisi
jom

— Jean ir Riek Misevičiai iš 
Lemonto apylinkės, kartu 
vaikais: Ričardu, Allan ir 
mu, siunčia visiems gerus

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant tikslu sudalyti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui bet ir visos 'Išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla-1 k ėjimus iš Havajų Vaikiki 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.’_____ J

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskvrė : 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” . 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau . 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskitstytos rude- • 
niniame Naujienų piknike. ‘

SU

lin-

los. Jie ten atostogauja ir apsi
stoję gražiausiame Sheraton 
viešbutyje. Misevičiai turi me

talo apdirbimo įmonę Lockpor- 
to apylinkėje. Jų rezidenciją pri 
žiūri Jean motina Anna Putri- 
mienė, kurt juos išleido, b da
bar laukia sugrįžtan^. #

— JAV. LB. Rockfordo apy
linkės visuotinas susirinkimas 
įvyks 1878 m. balandžio mėn. 
16 d., 2 vai. p. p. Lietuvių klu
bo patalpose, 716 Indiana avė., 
Rockford, Di. Visus Rockfordo 
lietuvius kviečiame susirinki
me dalyvauti. Valdyba

—Naujienoms reikalingas ko
rektorius. Lietuvių kalbą mo
kantį vyrą ar. moterį išmokysi
me gero amato. Geras atlygini
mas, trumpos valandos. Darbo 
valandomis prašome skambinti 
HA 1-6100.

♦ 1978 nu kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chicago, 
Ill. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

♦ Marius Kiela planuoja išva
žiavimą į SUNNY HILLS, Flo
ridą balandžio 29 d. Kreipkitės 
737-1717. (P r J

— Solistai-Nerija Linkevičiū
te ir Algirdas Brazis/akompa
nuojant muzikui Alvydui Va-: 
saičiui, išpildys meninę progra
mą per-EUGENIJAUS KRIAU- 
ČĘLIUN0 vardo premijos įtei- 
kinlą. kuris*įvyks balandžio 16 
d. 3 vai. p. p. Jaunimo Centro 
kavinėje. Premijos laureatas 
Viktoras Nakai; •' Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Įėjimas 
laisvas. (Pr.) f

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis, 
i *

_ MARIJA N0REIKIEN1 ' \ 
Wert SMk St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-Z787

Dldelfi ^rinkimės f*r*t r«las įvairiu Fretfc.
MAISTAS Ii EUROPOS UMOtLlŲ.

MM

BUVUSIO KGB ABENTO * 
••IŠPAŽINTIS” .

Atkelta iš 3 psl. |

Kiti uždaviniai

Kartą KGB “geruoju” pasiū-į 
lė Vidimantui stoti į kunigų se-‘ 
minariją ir, ją užbaigus, būti 
kunigu-agentu. Buvo jam žadė
ta Ištaigingas pragyvenimas ir 
žymi kunigystės karjera net iki 
paties Vatikano. Buvo žadėta be 
jokių kliūčių sudaryti' visus y 
seminariją įstojimui reikalingus, 
dokumentus ir palengvinti kitus i 
reikalavimus.

Vidimantui kietai atsisakius 
nuo tokių viliojančių galimybių,] 
buvo įsakyta važiuoti į Vilnių ir 
tenai susukti galvą iš Ameri-Į 
kos atvažiavusiai lietuvaitei. Vi 
dimantas, žinoma, tokį uždavinį 
be prieštaravimų priėmė ir įvyk
dė — lietuvaitė amerikietė ‘tapo 
Vidimanto žmona, Tuomet Vidi-į 
mantas praėjo specialią KGB! 
šnipų mokyklą ir. kartu su žmo
nele buvo išsiųstas į JAV šnipi
nėti Amerikos Pacifiko pakraš
čiuose karinius įrengimas bei 
pasiruošimus.

Vidimantui buvo duotas slap
tas susižinojimo kodas su vienų 
San Franciske gyvenančiu KGB 
agentu, kuriam Vidimantas tu ! 
rėjo viską pranešinėti. Bet Vi-’ 
dimantas, vietoje pranešinėti 
tam rusų agentui, viską pranešė 
ir išpasakojo San Francisko 
FBI .įstaigai. Tuo ir pasibaigė Vi 
dimanto “išpažintis”.

Baigmės žodis

• Kiekvienas medis pažįstamas 
? iš jo vaisiaus (Luk. 6:43).

Ketvirtos kartos Nojaus pro- 
anūkas ir pirmosios pasaulyje 
terorizmu paremtos imperijos; 
įkūrėjas Nimrodas buvo nuomo
nės; kad tikėjimas ne į jį, bet į 
kitą, į tikrąją Dievą, yra nuodai, 
'šį Nimrodo į pasauli paleistą] 
teiginį savaip panaudojo Mark-' 
sas su Engelsu 1847 m. pabai-į 
goję perrėdaguodami šviesiųjų] 
Ordino Bavarijoje įkūrėjo Ado
mo Weishaupto tuomet prieš 70- 
metų parašytą ‘Komunistų ma
nifestą”, įrašydami jame ureE- ’ 
gija — žmonijos opiumas” posa
kį, kurį komunistų partijos die
vukas Leninas jau modemiškais 
žodžiais “moksliškai” išreiškė: 
“Ateizmas yra natūrali mokslu 
ir teodrija paremta.marksisti
nio socializmo dalis”.

Ir šiandien komunistams reli
gija tebėra nuodai, o jos skelbė
jai — naikintini komunizmo prie 
šai; Ir tai visiškai natūralu, ypač 
komunisto protu sprendžiant. To 
dėl nieko nuostabaus, kai jie, kur 
tik įsigali tuojau pradeda skleis 
ti ateistinę propagandą, naikin
ti bažnyčias ir persekioti tikėji
mo skelbėjus. Tai ryškiai maty-

Namii, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
!R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

* DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500. r

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb.. 2 
židiniai 83-cia ir Kedzie. $64,200.__

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2^ mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
i951 W. 63rd SL TeL 436-7878

M. L S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

$UTŲ NUOMAVIMAS — parenk^m 
nuomininkus

4243 W. 63rd St„ Chictge 
TeL 767-0600.

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir grąžąs. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoi pažiūrėti 
ir nupirkti už $28.350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
mettė Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

V AL DIS
REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentas

NAUJIENOS 
1739 SO. KALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laika ir 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede _______  doL

Pavardė Ir vardas ----------- ------------------------------------------------------------

Adresas -------------------------------------------------- l

Cosmos Parcels Express Corp, 
MAROurrrr gift farcbu servicr 

1M1 W. 49th Chicle, HL W429. — TM. WA $-2727 
«33 Sa. HalcHd «t, Chk»*e, IIL «M0«. — TeL 2S4432B

t - - H-JLH . W.W JB OA -

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo______________________ _ kuris
yra naujas skaitytojas. ^Priede ..______ dol.

Pavardė ir vardas —__ r-_____ ___________________________________

Adresas---- __________________ __________________________________

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė______________________________
' * ■ ----- ■■■ > whj.h^ji IWRaBBMI^pF-

r T , t r . » — ; a,—------  -
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ dol.

Pavardė ir vardas------------------ *

Adresas -------- ------- —---------- ----------------... 

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa 
žinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas ____ _____ _____________________

Adresas —------------------------------------- 

z

Pavardė ir vardas--------

Adresas

Pavardė ir vardas ------------ - ___ _____________________________ _______

adresas--------------------------------------- ---------— - .. , -. - ______ _

, ---------- — ' ---------r-f------- — --------rr-ry—
- - ■ B.—i - hlnin 1^—fcBM

k

“LIETUVOS AIDAI”
KAZ£ BRAZDŽIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Frl at 9:30—10t00 p. nv
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RA1YTOJO ATSIMINIMUS^ 
Or. A. J. Gvnwt — MINTYS IR DARBAI. 259 p«l., HeSaDŽtaT 1906 

metų įvyktus, Jablonskio Ir Totoraičio jaunas (Benas Ir susl- 
rttptalmą. _________ _____________ _____

O. A. J. Gutten — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir frofis* 
Kietais virbeliais, vietoje $4 00 dabar tik  
Minkytais viršeliai! tfk _

Dr. A. J. Gvtsan — A U KITA KULTŪRA — MAUROS ŽMONES. 
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik 

iMxWyfw blMi pridedant 50c. persiuntime OUMem.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, UJU CMOS

noo 
noo

Didžiausias kailių 
pasirinkimaj

Ifetavj kalHnlnk^ 7^ 
Chicago>

^g^^BURžniNA 
263^825 

MWw(įstaigos) ir 
677^9 

(bote)

185 North Wabash Arecse 
2nd Hoor Chicągo. DL 6C601

jų valdomas, reikia skaitytis. 
Jie -pamatė, kad įkinkius dirbti 
korhuhizmo naudai bažnyčias ir 
jū<4Tad.ovų$-. komunizmas tik lai
mės ir sustiprės. Tokia išvadą, 
kaip Vidimantas mini,-komunis
tinė klika Maskvoje padarė I960 
metais. Va. nuo to laiko prie
vartos būdu, vilionėmis bei un
dinės garsais vilioja dvasininkus 
bei Bažnyčios vadovus dirbti 
bendrai statant komunistinį “ro
jų”

ti stebint gyveninio įvykius, skai 
tant ‘TJetuvos bažnyčios kroni
ką”, iš okupuotos Lietuvos at
klydusią pogrindžio spaudą. Bet, 
kaip iš Vidimanto Valadkos “iš
pažinties” matyti, šiandieną be 
pasigailėjimo persekiojami ir 
naildnami tik tie, kurie nepa
siduoda partijos linijai, KGB 
•tikslams. Gi parsidavusieji — sa 
vaip globojamu Gi pati religija, 
atrodo, lyg būtų palaikoma (žr. 
Italijos katalikų savaitinio žur
nalo redaktoriaus Rudzero Or- 
fėjauš pareiškimą “Gimtajame 
krašte” 1973. 11. 8 d. — ir “LK- 
BK” n t. 9-10 psl.). Kaip tai su
prasti ? Ką tas- reiškia,

Reikia nepamiršt, kad komu
nizmo vardu besidankstanti klika 
stengiasi paglemžti visą pasau
lį, kad tam tikslui jie panaudoja 
ir Išnaudoja visas be išimties

! priemones bei galimybes, neiš-1

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos^ mletfo leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, gi
ri rituota i Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS 

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

D t Mas 10
>2—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 puarn-ačlu! automobllla 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS

4445 $•. ASHLAND AVB. 
52M77S

A. TVERAS 1 

LAIKRODŽIAI (r BRANOENYBtS

Pardavimu ir Taisymu* 
2444 WEST 49th STREET

Telefu REpvblIc 7-1941 
\------------------- o---------- - ---------

Reikia pripažinti, jog ta kryp 
timi žygiuojant yra daug laimė
ta: pačioje komunistinėje imperi 
joje rytų ortodoksų bei stačiati
kių ir kitos religinės sektos jau 
yra pavergtos ir išnaudojamos. 
Jos dirba kartu su KGB komu
nistiško “rojaus statyboje”. Jos 
yra jau “perauklėtos” ir visi jų 
vadovai sėdi KGB voratinklyje 
ir dirba tik KGB nurodymais 
vadovaudamiesi.

Dabartiniu metu ir katalikui 
Bažnyčia bei jos centras Vatika 
ne yra ta kryptimi pereinamoje 
stadijoje. Kaip, kada ir kokiomis 
sąlygomis Vatikanas galutinai 
parduos komunistų išnaudoja
mas pamatysime netrukus. Tuo 
tarpu tai spręsti palieku šias ei
lutes skaitantiems. Viena tik 
aišku, kaip Įvykiai rodo ir kaip 
Šjėzuitis Malachi Martin knygo

j skiriant nei religijos, kad didelė! -og Vatikanas ruošia su .Mask-j 
pasaulio dalis tebėra jų dar ne ,os k]ika sutart?-konkordątų, ku 
paglemžta ir kad tikinčiųjų Raž- iame pasižadės nesipriešinti ko- 
nyčia ir tikėjimas žmonių gyve- nunizmo įsigalėjimui. Taigi jau

‘The Final Conclave rašo,’

M. ŠIMKUS- 
Ndtary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

nime sudaro tvirtą moralinę jė
gą, kuri stipriai nuteikia daugu I 
mą žmonijos.

Komunistinė klika per 60-tief 
įsigalėjimo metų pastebėjo, jog 
atvirai naikinant žmonių įsitiki
nimus nedaug kas atsiekiama, 
kad su žmonijos įsitikinimais 
bent kol dar visas pasaulis nėra

ūškiai ir atvirai einama prie to, 
taip JAV Senato teisių komite
to 1966 m. paskelbtame komunis 
tų dokumente sakoma (žr. “The 
Communist Explodtation of Re
ligion”), kad marksistinį elemen 
ą įvesti į tikėjimą padės patys 

Bažnyčios vadovai ir kad palai-
* - naujienos,*ČFMAGO*», iLLW«is«6d*y, Ajhril 5t~lVĮi

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

psniui religija pasiliks tik muzie 
juose. Jos vietoje tebus garbina
ma Markso-Lenino “mokslas”, 

į jeigu, žinoma, pasaulio įvykiui 
raida nenuvažiuos kita linkme.

(Pabaiga)




