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BRZEZINSKI NU
SKUODŽIO “KREIPIMASIS Į VISUS 

LIETUVOS TIKINČIUOSIUS
Nuolat matydamas ir skau- Pernai rugpiūčio 23 d. Slatke- 

džiai pergyvendamas Lietuvos vičiūs pasirašė 45-ių paballiečiu 
memorandumą, smerkiantį Sta
lino ir Hitlerio sąmokslą. 1979 
metų spalio’ 3 d. jo bute, kaip ir 
Terlecko, Sasnausko, šakalių bei 
kitų, padaryta krata. Praeitais 
metais Statkevičius įsijungė į lie
tuviškąją Helsinkio grupę. Su 
kitais grupės nariais, jis pasi
rašė jos 18-ą ir 19-ą dokumen
tus, kuriuose protestuojama 
prieš Antano Terlecko ir Tatja
nos Velikanovos suėmimus.

USSR News Brief (Briuselis, j 
Nr. 4) žiniomis, vasario mėn. 
Lietuvoje suimtas ilgametis po
litinis kalinys Jonas Petkevičius. 
Grįžęs iš lagerio, jis su žmona 
Jadvyga ir sūnumi gyveno Šiau
liuose ir dirbo Aklųjų draugijos 
dirbtuvėje. Petkevičiai yra ak-' 
tyvūs žmogaus teisių sąjūdžio { 
nariai. Pernai rugpiūčio 23'd.

tikinčiųjų teisių užgniaužimą, 
neturėjimą savos oficialios lei
džiamos spaudos ir negalėjimą 
dalyvauti -atvirc’se diskusijose 
su’ nepaliaujamo : ateitistinės 
spaudos srauto leidėjais, LKB 
Kronikos apkaltinimus šmeiž
tais, aš, Vytautas Skuodis, pas
taraisiais metais atlikau 400 pšl. 
apimties analitinį darbą “Dvasi
nis genocidas. Lietuvoje”.

Jame statistiškai apibendrinau 
visiiš 1940-1976 metais LTSR 
periodinėje spaudoje atspausdin
tus ateistinius straipsnius, o taip 
pat visos Lietuvos tais metais 
išleistas ateistines knygas bei 
brošiūras. To darbo turinys daž
nai iliustruojamas skaičiais, aiš
kiai parodo tarybinio ateizmo 
nemoksliškumą, jo vulgarumą, 
tikinčiųjų sistemingą įžeidinėji
mą^ persekiojimus—-elemėnta--Jonas Petkevičius ir jo žmona 
rių, visame pasaulyje pripažintų ^pasirašė 45-ių jjabaltieėių menio- 

7 žmogaus teisių nuolatinį pažei-' randumh, sinerkiantį 'Hitlerio- 
dimą Lietuvoje. ! Stalino paktą ir reikalaujantį
'.'Išleisdamas šį darbą Ų viešu- laisvės Pabaltijo tautoms. (E) 

mą, tvirtai pareiškiu, kad:
1) Nuo 1979 m. lapkričio mėn.

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, April 30, 1980*

—
CE NUO CARTERI

CYRUS R. VANCE PRALAIMĖJO PRIEŠ 
PATARĖJA ZBIGNIEW BRZEZINSKI

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS PAREIGAS EINA 
WARREN M. CHRISTOPHER

Amerikos Kongreso atstovai nori nuc'dughiai ištirti visą Irano 
ekspediciją ir jos pasekmes.

PREZIDENTAS NENORIAI PRIĖMĖ 
SEKRETORIAUS ATSISTATYDINIMĄ

"SEKRETORIUS VAXCE PAR PORĄ^ SAVAIČIŲ

CARTERIS DVI VALANDAS 
KALBĖJOSI SU KARIAIS

HOUSTON, Texas. — Prezi-

BANDO ĮDĖTI PLAU
ČIUS IR ŠIRDĮ

SAN ERANCISCO, Calif. — 
Sanford universiteto gydytojai 
įdėjo beždžibnei plaučius ir. šir
dį;'Operacija pasisekė ir operuo
tas gyvulėlis taisosi.

Gydytojai specialistai apskai
čiavo, kad Įdėjimas naujos šir
dies ir naujų plaučių gali būti 

į sėkmingesnis, negu, vien tiktai 
širdies. Abu organai veikia su
derintai. Iš plaučių ateina išva
lytas kraujas. Jeigu abu organai 
perkeliami tuo pačiu metu, tai 
operaiija turėtų būti sėkmin
gesnė.

Paaiškėjo, kad gydytojai jau 
seniai pradėjo šios rūšies ban
dymus. Viena beždžionė, gavusi

1) Nuo 1979 m. lapkričio mėn. — Sekmadieni buvo' krikšti-
24 d. save laikau šeštuoju LTTG jamas Trident tipo povandeni- 
K. nariu, į nis laivas Groton, Conn. Cere-

2) Sutinku, kad visi to komi-! monijas stebėjo virš 5,000 as-
tetb dokumentai, man dėl kurių Įmenu. Atsirado 8o0 demonstran- 
nors priežasčių negalint pašira-! tų, kurie sugulė prie laivų sta- 
šyjti, būtų išleidžiami'taip pat! tykios vartų. 211 sulaikyti, 25 
ir mano vardu, } iš jų liko areštinėje, nes atsi-

3) Veikalą “Dvasinis genoci- j sakė suteikti apie save asmenį-,
das Lietuvoje” (autorius doc. į 
Vytautas Skuodis)* prašau skai-| 
4yti šio 'komiteto dokumentu.__ į

, , Doc., geolog. mokslų kandi- J

nes žinias.

APTVARKYS BĖGAMUOSIUS REIKALUS
WASHINGTON, D.C. — Sek- pat labai nepatenkintas prezi- 

retorius Cyrus R. Vance prieš i dento Carterio’ užsienio politika, 
dvi savaites pareiškė preziden- Jis norėtų vėl atnaujinti naftos 
tui, kad jis yra priešingas Ame- prekybą. Versmių uždarymas 
rikos karo jėgų siuntimui Į Ira-įlabai smarkiai kenkia visai Ira
ną. . Sekretorius yra priešingasno ekonomijai. Jis Vancės pasi- 
net tuo atveju, jeigu ir pasisek- traukimą skaito kaip pradžią 
tų išlaisvinti visus Amerikos pi- pasiekitimo JAV politikos Irano
liečius. Amerikiečiai bus laisvi, 
bet santykiai su dabartiniu Ira
nu nepagerės. Todėl reikia nau
doti kitus metodus, jei norime 
geresnių santykiu.

atžvilgiu.

MAISTO KORTELIŲ PRO
GRAMA — BĖDOJE

datas Vytautas Skuodis 
Vilnius, 1979 m. tapk. 25 d.

(Elta)

SUIMTI STATKEVIČIUS 
IR PETKEVIČIUS

Kaip informuoja USSR News 
Briefs (Briuselis, Nr. 5), vasa
rio 14 d. Vainiuje buvo suimtas 
gydytojas Algirdas Statkevičius. 
Gimęs 1923 m., jis pirmą kartą 
buvo nuteistas 1951 m. pagali 
58-ąjį Baudžiamojo Kodekso 
straipsnį.’ Paleistas iš lagerio j 
1956 m., vėl buvo suimtas 1970 j 
metų gegužės mėnesį už trijų 
knygų parašymą-: Komunistų 
manifesto kritika, Sociologinių 
tyrimų Lietuvoje išvada ir Vi- i 
suomenės gyvenimo* abėcėlė, j 
Teismas Statkevičių pripažino 
nepakaltinamu ir nukreipė jį į 
psichiatrinę ligoninę. Paleistas 
po dvejų su puse metų, jis dir-' 
bo gydytoju greitojoj pagalboj 
Vilniuje.

—---- Libijos diktatorius Muam
mar Kadafi sekmadienį kalbėjo Sekretorius Vance, savo pava
kare mokyklos kadetams. Jis j duotojo Hodding Canter lydi- 
patarė užsieniuose esantiems re- ' — • •’ • ~ ,
žimo priešams registruotis Libi
jos ambasadose, grasindamas 

{juos likviduoti. Paskutiniu metu
nuo teroristų žuvo keturi Libi
jos piliečiai: du Romoje ir du 
Londone.

— Nuo ketvirtadienio kainos 
skristi lėktuvais pakils 5.4%.

KALENDORĖLIS
Balandžio 30: Sofija, Pijus V, 

Venta, Rimkantas, Vrrbutis.
Saulė teka 5:50, leidžiasi 7:16.
Oras debesuotas, lis šiek tiek 

mažiau.

Sen. Charles Percy pareiškė, 
kad prezidentas turėjo infor
muoti Kongresą apie plauno- 

jamus visus karo žygius 
į svetimas valstybes.

mas, pirmadienį nuvyko į Bal
tuosius Rūmus ir Įteikė prezi
dentui oficialų atsistatydinimo 
raštą. Prezidentas labai nenoriai 
jį priėmė. Prezidentas būtų no
rėjęs, kad sekretorius būtų pa
silikęs Valstybės departamento 
priešakyje ir tvarkęs reikalus, 
bet kai iš pokalbio paaiškėjo, 
kad sekretorius negalės taip pa
sielgti, tai prezidentas priėmė 
atsistatydinimo pareiškimą. Sek- 

■ retorius sutiko dar porą savai- 
I čių pabūti Valstybės departa- 
t mente, aptvarkyti ir perduoti 
visą eilę reikalų.
MASKVA DŽIAUGIASI VAN- 

,CĖS PASITRAUKIMU
Iš Maskvds ateinančios žinios 

sako, kad sekretoriaus Vance 
pasitraukimas iš Valstybės de- 

' parlamento sukėlė pasitenkini
mą Sovietų Sąjungos pareigūnų 
tarpe, nes tai “parodo vidinius 
nesutikimus Carterio administ- * ‘

; racijoje”. Sekretorių C. Vancę 
(Maskva skaitė realistu ir sun
kiai įtikinančiu žmogumi.

Pasitraukus Cyrus R. Vancc, 
paliktas laisvas kelias Brzezins- 
kio avantiūrizmo politikai, kuri 
gali sudaryti pavojų pasaulio 
taikai, — komentuojama Mask
voje.

Irano užsienio reikalų minis- 
teris Gotbzadė džiaugėsi, kad 
Vance atsistatydino. Ministeriui 
atrodo, kad ir Carteris turėtų 
atsistatydinti.

Irano naftos ministeris taip

—Agrikultūros-sekretorius Bob 
Bergland pranešė, kad maisto' 
kortelių programos turės būti 
nutrauktos birželio 1 dieną, jei 
Kongresas nepadidins tbms pro
gramoms sumų. Kongresas yra 
paskyręs $6.2 bilijono metams, 
bet iki fiskalių metų pabaigos 
trūksta $2.65 bilijono.

Illinois valstijoje yra 874,000 
žmonių, gaunančių maisto kor
teles, Indianoje 335,000 ir Wis- 
konsine 204,000 žmonių. Ju kor
teles kainuoja valdžiai 50 mili
jonų dolerių.

— Pirmadienį prasidėjo bylos 
vienuolikai FALX teroristų 
Coo'k apskrities Kriminaliniame 
teisme. įtariamieji trukdė teisė
jams, šūkaudami Puerto Riko 
išlaisvinimo organizacijos šū
kius. Du gavo po 6 mėn. kalėji
mo už te sino įžeidimą. Bvla bus 
tęsiama gegužės 19 dieną.

BENDROSIOS RINKOS VALS
TYBĖS PALAIKO JAV

POLITIKĄ
KIRCHBER, Liuksemburgas. 

— Dviejų dienų Bendrosios Rin
kos konferencijoje devynių vals
tybių atstovai nutarė prisidėti 
prie Irano blokados, jei iki ge
gužės 17 d. nebus paleisti įkai
tai. Konferencija taip pat pagei- 
davd, kad Jungtinės Tautos vėl 
pradėtų žygius įkaitams išlais
vinti.

Pritarimas paskelbtas nežiū
rint nepasisekusių karinių pas
tangų ir Valstybės sekretoriaus 
Cyrus Vance atsistatydinimo.

dentas Carteris buvo nuskridęs į naują širdį ir plaučius, jau išgy- 
į Texas valstiją ir dvi valandas' Venc 312 dienų. Daktaras. Bruce

■ tarėsi su Amerikos kariais,*sun- Reilž 
kiai sužalotais ir apdegusiais J 
nevykusioje Irano ekspedicij >je. 
Prezidentas norėjo iš pačių ka
rių patirti, kas atsitiko, kaip jie 
dabar jaučiasi. Niekad preziden
tas nebūtų turėjęs tokio pilno 
vaizdo apie nelaimę, jeigu jis 
karių nebūtų susitikęs ir laisvai 
su jais nebūtų išsikalbėjęs.

— Ar nesigailite, kari nepa
sisekė toks nuvykimas į Iraną?
— paklausė prezidentas.

— Jeigu būtų reikalo, tai mes 
ir antrą kartą savo noru skns- 
tume, — lyg vienas atsakė gy
domi kariai.

Prezidentas šia proga susiti
ko su Demokratų partijos atsto
vais ir susipažino su aktyves
niais pirminių rinkimų kampa
nijos darbuotojais.

tvirtina, kad operuotas 
operacija turėtų būti sėkmių . 
atrodo, gana gerai jaučiasi.

Visas šios rūšies operacijas 
prižiūri dr. Norman E. Scham 
way. Jo žinioje vyksta visos 
ganų perkėlimo operacijos.

or

PREMJERAS M. BEGIN 
VIS VIEN NEŠIT ARTŲ

Izraelio premjeras Menachem 
Beginąs pirmadienį Prancūzijos 
televizijos korespondentui pa- 
reiškėykad ji- nesi tartų su tero1- 
ristine Palestino Išlaisvinirm 
Organizacija, nors ji pripažinti 
Izraeliui egzistencijos teisę. Jie 

; tai gali skelbti tik ieškodami už
tarėjų, bet tokie jų pareiškimai 
neturi reikšmės.

MOTORUS STABDO
DRUSKOS DULKĖS

TEL AVIVAS. Izraelis. Iz
raelio mokslininkas ir buvęs ka
rys tvirtina, kad Amerikos ma
lūnsparnius galėjo sustabdyti 
karštu Irano dvkumu dulkės. Jos 
veik nepastebimds paprasta ir 
išvargusia akimi, b?l motorams 
jos yra labai pavojingos. Nėra 
jokių priemonių apsaugoti že
mai skrendančius lėktuvus ar 
malūnsparnius. Izraelitai bandė 
įvairiausias apsaugos priemones, 
bet karštose dykumose negali
ma motorų nuo jų apsaugoti. 
Dulkės tokios mažos, kad pa
lenda pro jautriausius sietelius 
ir prilimpa prie motorų sienelių. 
Netrukus tos dulkės kenkia mo
torams ir žemai skrendantieji 
malūnsparniai priversti leistis • 
žemyn. |

Amerikos lakūnai galėjo nie
ko apie tas dulkes nežinoti, bet | 
praktiškai pamatė šių dykumų j 
dulkelių pavijų.

— Rusų žinių agentūra Tasf 
paskelbė, kad Sovietų kolchozi- 
ninkai yra pasiryžę išpildyt 
grūdų normas, nežiūrint nepa
lankaus oro.

— Popiežius Jonas Paulius Ii 
penktad’enį išvyksta lankyti Af
rikos valstybes. 10 dienų kelio
nėje jis aplankys Zaire, Kongą 
Keniją. Ganą, Upper Volta ii 
Ivorv Coast valstvbes.

= WASHINGTON, D.C. — Ne
pavykus bandymui karinėmis* 
priemonėmis išlaisvinti įkaitus-,■■ 
laikomus JAV ambasadoje Te
herane, Washingtone galutinai 
išryškėjo du skirtingi politikos 
poliai bei nuomonių skirtumai 
tarp Baltųjų Rūmų ir Valstybės 
departamento. Tų skirtumų pa
sėkoje atsistatydino Valstybės- 
sekretorius Cyrus R. Vance. Bal
tieji Rūmai palaikė ir veikė pa-- - 
gal prezidento patarėjo tautinio 
saugumo reikalams Zbigniew 
Brzezinskio nurodymus.

Cyrus Vance nemėgo, kad kas 
nors dominuotų jo' vadovauja
mos politikos reikaluose. Jis no
rėjo atstatyti klasikinę Ameri
kos politiką, kuri buvo puoselė
jama nuo Amerikos Įkūrimo, 
pagrįsta teise ir teisingumu. 
Šiems dalykams jis buvd pasi- 
ruošęs-:-turėjo tvirtą ir pastovų—- 
charakteri, be to, teisinihko pro
fesiją. Kai prezidentas Carteris 
jį pasirinko Valstybės sekreto
riumi. atvanga, buvo ne tik Ame
rikoje, bet ir Europos valstybė
se. Jis nesiekė, kad JAV taptų 
pasauliniu policininku.

C. R, Vance kiekvieną dieną 
raštu informuodavo prezidentą 
Carterį apie įvykius bei pastan
gas. Tačiau veikiai jis pajuto 
prezidento patarėjo Zbigniew 
Brzezinskio įtaką bei kompeti- 
ciją. Brzezinskis kiekvieną diė- 
ną malė prez. Carterį, jj infor
mavo apie pasaulinius Įvykius 
ir įtaigojo JAV politiką. Aišku, 
kad jo įtaka prezidentui buvo 
žymesnė. Z. Brzezinskis buvo 
griežtesnės politikos šalininkas, 
nežiūrint' galimos konfro'ntaci- 
jos. Atsistatydinus Vancei, var
žybos tarp dviejų politikų pasi
baigė.

Valstybės sekretoriaus parei
gas eina buvęs pasekretoriųs 
Warren M. Christopher, 51 metų 
teisininkas ir politikas. Tai di
delių gabumą asmenybė, ėjęs 
langeli aukštų pareigų admi
nistracijoje. Jis laikomas nepa
mainomu derybose ir kompro
misų ieškojime. Christopher at
stovavo Valstybės departamentą 
Saugumo taryboje, kai buvo nu
spręsta laisvinti karinėmis pajė

gomis Įkaitus, laikomus JAV 
imbasadoje Teherane.

ap-
— Sekmadienį ir pirmadienį 

siautusi audra atėmė gyvybę. 
daugeliui pabėgėlių kubiečių. 
Sunku nustatyti, kiek žmonių 
nuskendo, nes audra skandino 
laivelius ir keleivius. Į

JUnoty Carter

Prezidentas Carteris, 
galeistaudamas priėmė sek
retoriaus ('.yrus R .Vance 
a tsistatydi n i m o pa reišk i m ą 
ir paprašė sekretoriaus pa
vaduotoją W. Christopher 

eiti pareigas.

RENGIASI ATIDUOTI 
KARIŲ LAVONUS

TEHERANAS, Iranas. — Re
voliucinis Irano komitetas nu
arė atiduoti žuvusių Amerikos 

karių lavonus popiežiaus Jono 
Pauliaus II, tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus ir Šveicarijos val
džios atstovams. Manoma, kad 
šiomis dienomis lavonai bus pa
siųsti į Ameriką.

Tarp Revoliucinio komitete? 
narių kilo aštrūs ginčai, disku
tuojant lavonų klausimą. Tas 
gali visą reikalą kurį laiką su
laikyti, bet tarp pačių iraniečių 
vyrauja nuomonė, kad juo grei
čiau bus atiduoti amerikiečių 
palaikai, tuo bus geriau.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERLV1AVIČIUS

Poemo su $25-oukq

Sako, visi remkit petį, 
Ar būt kreivas, ar tiesus, 
Kad NAUJIENOS vėl lankytų 
Kasdien ištisus metus.

Kada Jupiterio sutverti žvėrys
Ant Graikų žemės atsidūrė, 
Tai ir asilas pakliuvo į jų būrį.
Gal dėl nuovargio ar dėl kitų vargų
Jis asilą sutvėrė be ragų.
B? to visi pradėjo iš jo šaipytis.
Kas j tokį mažą pažiūrės?
(O troško jis garbės).
Kas norės į tą nykštuką dėmesį atkreipti?
Kas nesigėdins pas jį užeiti? '
Jis drovėjos pabūt net tarp kačių.
Jis prašė Jupiterį atpalaidot jį nuo kančių, 
Padidint per mažą jojo ūgį.
“Pasigailėk”, jis sako, “teisingas man tu būki, 
Kodėl dramblius ir liūtus apsupa garbė?
Juos visus lydi didelė sėkmė;
Visi jiems traukiasi iš tako;
Jiems pagarbos ir taip užteko.
Kodėl tu asilams esi toks neteisingas, 
Kad jų gyvenimas taip nelaimingas?
Apie mus nieks nėra nei burnos" pravėręs.
Jei didesniais būtum mus sutvėręs, •
Tai liūtų išdidumas sumažėtų
Ir žvėrys apie mus su pagarba kalbėtų”.
Kas dieną asilas Jupiterį kamavo, J
Kol jo. sutikimą jis išgavo. ■
Saiga išaugo asilas didesnis ;
Ir jo gyvenimas pasidarė malonesnis, 
Be to jam buvo duotas balsas toks stiprus, 
Kad žvėrys, jį išgirdę, išlakstė po miškus.
Sumišę žvėrys viens kitą klausė: i
“Kas tai per sutvėrimas? Ar didelės jo ausys? 
Ar dantys jo yr aštrūs? Ar jo ilgi nagai?
Ar aukšto jis ūgio? Ar smailūs jo ragai? , 
Vien tik apie asilą visi kalbėjo;
Bet prie kokio galo tas sąmyšis priėjo?
Nei metų nepraėjo, t I
Kai vardą jo pradėjo pašaipai naudot

# Ir tiko jis tik sunkiom naštom nežiot.
•'/ * * * ;• iI 

Kilmė ir laipsnis esti individo puošmena; i 
Bet kas iš to; jei siela jo menka? ‘

i 
(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, 217 psl.,1 

kaina $3, gaunama Naujienose).

Siunčiu pensininko grašį — 
Apsigint nuo klapatų: 
Patepti mašinoms ašį 
Ir valdžios tarnų griežtų.
Apnagradinu NAUJIENAS 
Kvoderėliu apvaliu;
Žiūrėk, kad nenusiristų 
į dėžutę po stalu ...

Jūsų, K. Vabalėlis

Kampanijos paraštėje
Kandidatas į Kongresą dalino 

rinkėjams lapelius su savo nuo
trauka ir gyvenimo aprašymu. 
Viena ponia, gavusi kortelę, pa
reiškė: ,

— Aš balsuosiu už tave, nes 
tu esi sąžiningas žmogus: tu esi 
plikas, bet nedėvi skrybėlės...

t
f

i
i

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
su Tėvu

— Tėve, ar tu pastebėjai, kaip 
, šmėklos — naktibaldos apsėdo 
■ lietuvių apylinkę — Marquette
• Parką? Ar matei, kaip jos vei- 

tjkia?... :

i — Pačių šmėklų, Maiki, ne-

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iš Juozo Švaisto knygos PETRAS 

ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)
(Tęsinys)

Petro draugui pasibaigė prasčiau. Buvo paklaustas: 
“Į girią įėjęs, ką pirmiausia kerti?” — “Medį” 
sakė. “Durniau, žievę! Pranešk viršilai, kad už tokį at
sakymą įkirstų tau į sėdimąją penketą rykščių. Būsi - 
sumanesnis.”

— at-

Keistas, nesuprantamas buvo tasai pulkininkas. Visi 
kareiviai labai bijojo ir drauge mylėjo jį. Kiekvienon 
atakon su juo eidavo drąsiai, dainuodami ir visada lai
mėdavo mūšį. y

Šįkart Petras, to pono sučiuptas, po pirmųjų savo 
žolžių lyg susigribo ir čia pat skubiai pridėjo:

— šiaip nesu nei vagis, nei plėšikas—gyvenu padoriai.
— Na, vistiek, kad išsipirktum už šį nusikaltimą, 

turėsi man pavogti. Už trisdešimt mylių nuo čia yra dva
ras. Ten trys puikiausi juodbėriai, dieną naktį budriai 
saugomi. Atvesk man vieną iš jų, tad gausi paukštį ir 
bausmė bus dovanota.

Eina Petras pas vilką ir bėdoja.
— Sakiau, kodėl neklausei? — prikaišioja ir murma 

vilkas: — Dabar vėl turėsim vargtų .. Na, sėsk — nešiu.
„JUO TOLYN, JUO DAUGIAU ĮSIPAINIOJA
Surado tą dvarą ir apsistojo, žvalgosi, tykinėja 

Petras. Besižvalgydamas sužinojo iš tarnų, kad to.dva
ro ponas — turtingiausias kunigaikštis. Buvęs labai

tyti neleidžia!
— Tokios tokelės, Tėve. Da

bar if Čikagoje naujas skandale- geras valdovas, bet dabar esąs baisiai įširdęs ant vagių, 
lis susitvenkė ir toje tvankoje Ųg menkiausią vagystę, jei'tik nutveriąs, tuojau pa-
skęstelėjo lymus politikieriai ir 
poniai majorei akibroštą užlei
do. Dabar, vargšelė, teisinasi: “I

kariąs. O atsitikę taip. Jis turėjęs vienintelę dukrelę. 
Nieko pasaulyje taip nemylėjęs, kaip tą savo lepūnėlę.

! mačiau, bet jų išdaigas matau. į“^7teken'*dime; | Bijodamas, kad jos nepavogtų (gražias, turtingas mer-
Irkaip namatysi, kai visų garažų . never wiU J am willling to tes_jgaįtes nu0]aį vogdavo), liepęs aplink dvar^ .iš- 
durys ir prieinamos namų sienos įify!” Kas ją kaltina? — Kol kas Į mūryti aukštą mūra. To mūro kraštus paauksavęs, O 
v sdkiomis blevyzgomis ir keis- tlk bet į1-^gando ir gi- Vlrsų pacIarę astrų su staCiais nudažytais stiklais. - Jei 
viovjvv ' fe nas. dar nenaskelbtos minties, i__ _____ • □__  i- •_____• •

Tarybinėje mokykloje

Mokytojas Sovietų Sąjungoje 
klausė mokinį:

— Kas buvo pirmieji žmonės?
Mokinys atsakė: — Adomas ir 

Ieva.
Mokytojas: - Kokios tauty

bės jie buvo?__
Mokinys: — Suprantama, ru

sai.
Mokytojas: — Kaip tu žinai, 

kad buvo’ rasai?
Mokinys: — Labai paprastai:

šuns problemos
\

Du šunys susitikdavo prie so
do tvoros ir pasikalbėdavo sa
vais reikalais. Viena/ lietinga 
dieną v enas pasikalbėjimų part
neris, priėjęs prie tvoros, pra
dėjo garsiai loti — šaukti savo 
parncrį pokalbiui.

— Ko tu čia keli ‘ triukšmą? 
Geriau eitum j savo būdą, — sa
kė pasikalbėjimo jxirlneris. Jo 
draugas atsakė: •

jie neturėjo stogo virš savęs, nė Mano būdą užėmė vaikai 
drabužių ir savo valstybę vadi-į save mašinoms. Moderniais lai- 
no rojumi... kais :r mums yra blogai!..

n piaso, bei reikalaują..jf*1

čiausiais kygų-kygais. Kartais 
pagalvoju, kad tie aptepsimai 
ne musu žmonių darbas, bet at
ėjūnų iš tokių šalių, kur yra 

Į mada rašyti propagandą ant 
j sienų. Tūla smarki lietuvė dar 
i geriau pasakė:. “Tie teršėjai tai 

e Ms. žiirnalasrnustojo tikėti ne žmonių vaikai, bet Liuėipe- 
ir pasitikėti dabartine sistema riąus išperos. Juk neįmanoma 
dėl seksualiniu nusižengimų ei-j sutikti, kad žmogus būtų laip su

gedęs, kad mėgtų nešvarumus. 
Jei ne Liuciperiaus įtaka, tai bus 
biauri liga apsėdusi teršėjus”.

i — Ar miesto valdytojai bei
> policija jų nesudraudžia?

— Matyt nedraudžia, Maiki. 
Kai kas kreipėsi į policiją, į vie 
tinį aldermaną, bet gavo atsa
kymą. kad tai pačių gyventojų 

j ir namų savininku reikalas. Sa~ 
rims dalykas įvyko Detroite: dvi k0, jog teršimus atlieka jų vai- 
policininkės atsisakė padėti sa- kai — pusvaikiai. Matyt terši- 
vo kolegai policininkui, kuri mas aniems patinkat Juk tie 
puolė nuogas vyras. Jos už bai- purškiami dažai brangūs, o tėvai 
luiną buvo atleistos iš pareigų, duoda pinigus — “tegul vaike- 

lorlą už šį negarbingą liai žaidžia.” Taip sako gerašir
dės mamos. O su mamomis nie
kas nenori kovoti.

— Je, Tėve, su mamomis ne- 
prasidėkim... Kartą aš paste
bėjau vienai mamunei, kad jos 
sūnus Jurgis, nors jau 15 metų, 
šluotos nėra paėmęs, indo nemo 
ka nuplaut, bet išdaigas krėsti 
— pats pirmas. “Išaugs” — at
sakė mama “gal profesorius 
bus?’ Taip žmonių 'prigimtis 
įvairuoja: vieni iš mažens linkę 
išgarsėti vienokiu .būdu, kiti — 
kitokiu.

— Gerai sakai, Maiki: visokių 
žmonių yra ir visokių reikia. Be 
įvairumo žmonių giminė nepro
gresuotų. Prisiminę progresą, 
į aną arabą iš Irano, Ali Bas- 
taninour, kuris persipiovė sau 
rankos riešo gyslas ir baigia 
išvarvinti kraują. Rodos jam nie 
ko netrūko. Buvo biagęs sanskai 
tininko profesiią, dar Illinois 
universitete įuošėsi prie Ph. D. 
ir besiruošdamas išvyko tėvy
nėn, o grįždamas atsivežė 21 
skardinę kaviaro. Čikagos ins
pektoriai nepatikėto užrašo tei
singumu, atidarė skardines ir ra 
do heroino, kurį supylus į ku
petą, svėrė du *svaru. Jei būt 
pasisekę parduoti, arabas būtų 
pelnęs per mi-Voną dolerių. Da
bar, vargšelis laukia bene koks 
geraširdis amerikonas sudės 2 
milijonu dol. užstato, kad išei
ti į laisvę. Dabar jis galvoja ir 
nesupranta, kad ir*laisvėje ne 
viskas laisva — heroiną impor
tuoti ir pardavinėti draudžiama. 
Vai. kodėl ne taip kaip tėvynė- 

Ije — Irane? Ten heroiną sam
čiais gali semti, o &a nei paw*- 

I

• National Review žurnalas 
pastarajame numeryje abejoja, 
ar Baltieji Rūmai pajėgtų suor
ganizuoti skautų paradą. Karinė j 
operacija Irane abejojimą pa
tvirtino'.

nant tarnybos pareigas.

© Iš Moline, III., atėjo žinia, 
kad John Deere & Co. atleido iš 
darbo panelę Jodi Stutz už norą 
pažinti save. Matote, ji uždėjo 
savo nuo’gą kumpį ant naujos 
Xerox mašinos ir norėjo pama- 
tvti nuotrauka.* c.

e N-malonus visoms mote-

pirnu 
elgesį Detroito policijos isto
rijoje.

e Ponia P’chard M llingto’n 
iš Boise, Idaho, apskundė teis
mui vielos Žmoniškumo drau
giją už barbariška, t.y. nežmo
nišką elgesį su jos šunimi. Ji 
reikalauja $21)1,500.

3 l’llar Predrsh provincijos 
policija, Indijoje, yri pakaltinta 
už paleistuvingus arba gašlius 
išsireiškimus a skinant lytinius 
nusikallimus.

• Sioux Fall?, South Dako'ta, 
teisėjas Richard Braihvhite, pri
sipažinęs k’.eptcm'nas, buvo 
kandidatu į vaisi '<s Aukščiau
siąjį teismą.

© Jcigudu gaivoj:, kad gyve
ni šviesiame pasaulyje, tai dar 
kartą pag.lvok. Rusai nori, kad 
žmonės bū’ų kvaili ir tikėtų jų 
propaganda. Jie tokių rado ir 
lietuvių tarpe.

O Paprotys toks dalykas, kad 
ką ners (l irai negalvodamas.

e šių gana liūdnų įvykių pa
baigai siūlau paskaitvti market- 
■'arkiečiains žinomą dzingu- 
Fuką:

Pas tą gerą fotografą. 
Kai jis šneka, laukti reikia. 
Mat, jis toks šnekus žmogus, 
Traukia žmones gerus, blogus, 
O už durų stovi eilės. 
Vis dėl tos garbingos dailės. 
Paskui stato aparatą. 
Bei ar foto gausi greitai .’. ..

T hm PHoias

t

naši dar nepaskelbtos minties. 
Vargšelė!

— ir man jos gaila, Maiki- Ji 
man taip graži, patraukli — nors 
imk į glėgi ir j

kas pamėgindavo lipti, -būtinai persipiautų.
Ir štai kokia nelaimė. Kartą visoj savo gražybėj 

vaikščiojusi kunigaikštytė po puošnius kambarius,, kur 
.. glamoiSkLKoks buv§ dauSelis tarnų, ,nęt kunigaikštis s|i. kunigaikštie- 

ten polTtikieiis vardu Santara, ne. Ir staiga dingusi, kaip nebuvusi.--^aip^ diiigū^, kad 
sau služmos su t niekas nematęs ir nežinąs, nei kaip, ne kur. Visų dvarą 

užgulusios liūdnos dienos ir baimė. Vieni meldęsi, kiti 
būrę, treti kortas dėst^ —,ir.: nieko.. Kad nors sužinotu, 
kur ji ir kieno pavogta. ,

Kunigaikštis siuntęs pasiuntinius, kad suieškotų. 
Vieni pasiuntinių grįžę anksčiau, kiti vėliau, kai kurie 
net po perikerių metų parkeliavę. Visi parnešę kuni
gaikščiui liūdnas žinias, kad nesuradę jo dukterės.

Kiek žinoma, Petras buvo prastas vagis, arba, tik
riau pasakius, joks. Dabar, kada prisiklausė tų liūdni! 
istorijų, dar menkesnis pasidarė, nes neteko drąsos ir 
pasitikėjimo savimi. O vogti turėjo, nes buvo pasižadė
jęs ir tik tuo tikslu atvykęs čion.

Nuolat manydamas, kad paklius, tai ir pakliuvo. 
{■Sargai nutempė jį pas kungaikštį. Dvi išeitis tebuvo: 
ląrba būti pakartam, arba leistis į kelionę ir surasti ku 
nigaikščio dukterį. Jei surastų, kunigaikštis pažadėjo 
ne vieną juodbėrį, ale visus tris. Maža to: jisai sakė ati
duosiąs pusę visų savo žemių ir kitų turtų.

Petras nuėjo pas vilką, kuris lūkinėjo pamiškėje, 
ir vėl pradėjo bėdoti. Vilkas buvo rūstus ir prie
kaištingas:

— Aną kartą nepaklausei manęs! Juk aiškiai' sai
kiau: neimk pačio gražiausio, bet čiupk prasteni 
juodbėrį.

— Susimaišiau beskubėdamas ...
— Jei susimaišei, ta,d žinokis dabar. Aš nieko 

daugiau nebegaliu tau padėti.
(Bus daugiau) ’ .

ieškodamas
51,000 dol. metams, durnai ita- 
rė pasižymėjusius policininkus, 
būk jie esą rėmėjai II Wordo po 
litikėrių nusistačiusių prieš ma
jore. Paprastam piliečiui toks 
įtarimas nesukeltų reakcijos, 
bet žymių asmenų asmenybė 
jautresnė: ir šešėlio bijo-

— Ee, Tėve, vedum tokios in- 
trigėlės lai nesukelia galvosūkio.

— Gerai sakai, Maiki, 
kartą pasikalbėsim apie 
tesnius dalykus.

kita 
rim-

GERS LIG PAMIŠIMO

Sūnūs didvyriu tėvynės 
Gėrė, geria ir dar gers, 
Kol netuščios tik stiklinės, 
Kol bonkutę kur nutvers.

Gers už laisvę ir grįžimą, 
Gers už buvusius vadus, .
Gers lig pilno pamišimo, 
Kol užvers aukštyn padus...

Prieš užversdami padus, 
Neišgers visos degtinės: 
Praras žmonas ir namus
Ir nakvos kur nors šiukšlynuos’.

Neras raktvi jie kišeniuos’, 
Nustos valgyt, o tik gers, 
Bus visuomet kelnės šlapios,
Su pižamom gerti eis:

— Vis čerkutę, vis čerkutę, ' 
Pilkit kasdien mums prie baro, 
Tai — gal gausim apetitą!
Bet.^ant gatvės jie be žado, 
Dar namų neradę, krito...

Ambulansas ligoninėn 
Net kel’s. tokius jau vežė: 
Ten. su nosimis mėlynomis, 
Jie, pririšti, velnius matė.

♦

Vėliau, jau kiek apgiję, sakė: 
Vyrai gėrė, vyrai gers, 
Kol žemelė atsivers.
Kai žemelė atsivers, 
Daugiau vyiai nebegers...

Troškis - Troškūnas

PAIEŠKOJIMAI

• Pažibicnė, iš Kengūrų kai
mo, ieško’vyro (nebūtinai savo).

• Rožė Išdykūnaitė ieško din
gusių. .. rūtų miltelių...

• Nežinomoji Bevardė, dvie
jų savaičių pamestinukė, ieško 
savo tėvelių.

s Bonkevičius, bu v. direkto
rius, ieško savo žmonos įpainios. 
Kada is buvo ji pastebėta su kaž- 
kokitt-Kanadbs sportininku.

,U

Ir žinau, — šilam šoky apsvaigsi,
Skaudžiai pulsi ant žemės juodos, 

Bet pakilsi, kai vėsulai baigs
Spinduliuodama skausmo’ žieduos.

Vincas

2 — Naujienos. Chicago. pj



vilko ŽINIOS Ė OKUPUOTOS LIETUVOS
PATRIOTAI IR BUDELIAI

Jūs žengiate i sostus
i Ir minate altorius.

♦ Nuo jūs įstatymo sugriuvo
Ir nuodėmės, ir doros,

» Karūnos niekšų daliai, 
r ♦ į O dulkėse karaliai,

Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmog- 

t [žodžiai.
> i 1

V. Mykolaitis-Putinas

r Po beveik vienerius metus 
trukkusio tardymo nuteistas , ir 
“Tiesoje” (1978. IV. 13) ap
šmeižtas Balys Gajauskas—vie
nas iš tauriausių žmonių, ku
riuos, man teko sutikti gyveni-

: - ' - • - • • ■ • ’ ■ -

Nėra teisybės okupantų try
piamoje Lietuvoje! Viskas bru
talaus okupanto valioje. Tai,, ką 
padarė KGB su šiūo kilniu žmo
gumi, peržengia net žvėriškumo 
ribas. Tai Antikristo siautėji
mas! Nuteisti žmogų dar 15 me
tų, jau atkalėjusį Stalino,Chruš
čiovo ir Brežnevo lageriuose 25 
metus, vien, už “memuarų” ra
šymą, kaip tvirtina “žurnalistai” 
Br. :Bendorius ir Pr. Keneckas, 
jū? nepakankamas įrodymas? Tik 
Antikristo pagimdyti saugumie
čiai — “žurnalistai” gali šitaip 
meluoti .ir klaidinti žmones. Tai 
pralenkia bet kokius pinocetus, 
hitlerius į ir fašistus.. Išbraukti 
iš žmogaus gyvenimo 40 rSętų 
gali ryžtiš tik KGB.

į N eseniai mirė ištikimas oku
pantų pakalikas,' ilgametis reli
ginių reikalų įgaliotinis Justas 
Rugienis. Nekrologe neparašy
ta, kad jis ahksčiau yrą buvęs 
ilgęmetis Kėdainių KGB virši
ninkas'. Parašyta — dirbo Kėdai
niuose “administraciniuose orga 
riuose”. Gėdijasi riet savo įstai
gos; pavadinimo; O kiek lietu
vių kraujo praliejo Rugienis!
< Nepriklausomos Lietuvos laį- 
kšis jiš jdu buvo žinomas komu- 
nistinis veikėjas nuo 1927 metų. 
Tuo metu jis per Lietuvos-Vo- 
kietijos šieną gabendavo komu- 
ništinėS: spaudos, ryšulius, tik

juos platindavo Lietuvoje- 1928 
m. ris buvo sugautas nešant vie
ną tokių krovinių ir nuteistas 2 
metams kalėti (!). Išėjęs iš ka
lėjimo, J. Rugienis tęsė toliau 
savo veiklą: įėjo net į pogrindy 
veikusios kompartijos CK. 1931 
m. vėl nubaudžiamas 6 metams. 
1938 m. ištremtas 6 mėnesiams 
(trečias kartas'.)' į Dimitravo pri 
verčiamųjų darbų stovyklą. 1939 
m. už streiko organizavimą iš
tremtas vėl ten pat vieneriems 
metams (ketvirtas kartas!). Per 
keturis teismus J. Rugienis (re
cidyvistas) išbuvo 10 metų ka
lėjimuose. Be to, tie kalėjimai 
buvo Lietuvoje: 1928-30 m. Ma
rijampolėje, .Vilkaviškyje. Aly
tuje, Kaune; 1931-36 m,,Kaune,Į
Šiauliuose, Raseiniuose; 1938-
39 m. — Dimitrave. •

Skurdi bakūžė (aliejus)A.a. Povilas Puzinas

JURGIS JAŠINSKAS , -

UŽMIRŠTOS SUKAKTIM

su savo prisieta Lydija, 1^49 
metų vasarų atvykome į So. 
Bostoną.

Brolis ir brolienė apgyvendi
no mus savo bule ir ištisą sa
vaite neleido eiti ieškda darbo, 
sakydami, kad po kelionės turi
me teisės pailsėti.

Tuo laiku su kiekvienū trans
portiniu, Amerikos -vyriausybės 
parūpintu laivu nuolat atvykda
vo šimtai įvairių tautybių nau
ju imigrantų, kurie pasklisdavo 
po platųjį Amerikos kraštą. Ne
mažas jų skaičius? atsirado ir I lyginimo —-50 centų į -valandą. 
Bostone. Jų tarpe buvo apsčiai1 o 
įvairių profesijų ir išsimokslini- Į ;_____ ?_____
.mo lietuvių. Kaip tyčia/ tada so kasyklos”: galėjo užsidirbti

metu darbo ieškančiu, dabar žy
mi ir SLA darbuotoju, Alfonsu 
Baika ir pasiūliau jam rytojaus 
dieną nuvykti į man pažadėtą 
darbovietę ir paimti tą darbą. 
Buvome abu patenkinti, nes ap
sirūpinome darbu ir, aišku, pr& 
gyvenimu.

“GERO” žaislų gamybos įmo
nėlė net ir bedarbės metu ieško
jo sau darbininkų, kadangi vie
tiniai darbinįnkai (vyrai ir mor 
terys) nėjo į ją dirbti dėl ten 
mokamo* neįtikėtinai mažo ‘at-

naujiems ateiviams lietu
viams So, Bostone tai buvo “auk

O kaip su tarybiniu “pačiu 
humaniškiausiu t e isingumu?” j 
Apie= tai aiškiai kalba B. Gajaus j n^s 1945 m. dingo.be žinios Va- 
ko teismas- Jis per dvi bausmes j-karų Vokietijoje- KGB tada .dar 
kaip recidyvistas nubaustas 401! neprisipažino, kad susidorojo šu 
metų! Tuo tarpu J. Rugienis: juo be liaudies žinios: Bet 1976 
per 4 bausmes — 10 metų. Da- ‘ 
bar ’ lietuvių kalinimo vieta ne 
Lietuvoje, o Rusijoje ar Sibire. 
Tokiu būdu nuosprendis “atim
ti laisvę” yra neteisingas, nes 
atimama ne tik laisvėj bet ir
Tėvynė. Geri mainai: mes. Ru-1 darė planą pagrobti P. Kubiliū- 
sijai duodame duoną, mėsą ir 
kitus naudingus dalykus, o ji 
paskolina mums lagerius ir ka- . 

liejimus. Tai nuostabus * “moti
niškas” Tarybų valdžios rūpini- : 
masis...

Antikristas darbuojasi, vei- i 
kia, šmeižia ir stengiasi įrodyti. į a __
kad visas tas piktadarybes re- r - 
mia ir net jas padeda Įvykdyti i_e” kit*s saugumietis, prisideng- 
patys lietuviai. Melas!

Neseniai paskelbta spaudoje, 
kaip KGB dar 1945 m. susidoro
jo su gen. P. Kubiliūnu. Kažko
dėl šis faktas ilgai buvo‘ slėp
tas nuo Lietuvos liaudies? Dar 
1968 m. “Mažoje lietuviškoje ta
rybinėje enciklopedijoje” buvo

K

jžitf ne tris egzempliorius!) ir tvirtinama, kad gen. P. Kubiliū-
: .'į- - ■ . - 1

i

išleistoje knygoje “Išdavys
tės keliu”, parašytoje tariamai 
J. Jakaičio (saugumiečiai ir da
bar dar slepia savo tikrąsias pa
vardes ir naudoja užšifruotas) 
jau pripažįstama, kad KGB su-

ną Vakarų Vokietijoje. Bet šio
je knygoje autorius šmeižia lie
tuvius, tvirtindamas, kad... “bū 
tent Tarybų Lietuvos patriotai 
privertė P. Kubiliūną grįžti 
ten, kur jis vykdė sunkius nusi
kaltimus savo tautai ir turėjo 
atsakyti už savo darbus”... O 
šių metų balandžio mėn. “Tieso-

Amerikoje siautė pokarinis^ ne
darbas, todėl atvykėliams reikė
jo imti kiekvieną pasitaikiusį, 
nors mažiausiai atlyginamą dar
bą. Lengviau susirasti savo spe
cialybės darbą buvo žydų tauty
bės asmenims, nes jų tautiečiai 
Amerikoje savo rankose turejo-} vis pcetas'-humoriStas Antanas 
daugybę pramonės, prekybos rir į Gustaitis''su -savo gabia artiste 
kitokių srięių įincfriių. t. į ir režisiere,žmonele Aleksandra. ■"> •**.* — - - - ’■ * - • —

Į Bostoną . atvykę lie tuviai 
tremtiniai daugiausia * apsirūpi
no darbais valgyklose, restora
nuose ar viešbučiuose indų’pjo
vėjais, geležies liejyklose, įpa- 
kayįmams popierines dėželes 
gaminančiose dirbtuvėlėse, įvai-’ 
rių' valdiškų ar privačių įstaigų 
:grindų valy tojais. Tai buvo ma
žiausiai atlyginamos “specialy
bės”. Vienam kitam pasisekė 
gauti darbo cukraus gamyklose,

, kur uždarbis buvo geras. .Vi
sus tų rūšių darbus pasisekdavo 
gauti anksčiau į šį kraštą atvy
kusioms lietuviams tarpininkau
jant arba suteikiant protekcijas.

•Ir man, išslankiojusiam ne vie-

nors varganai reikalingam pra
gyvenimui. Užtat į tas “aukso 
kasyklas” prisirinko darbda
viams reikalingas skaičius sąži 
ningų ir darbščių, įvairaus iš
simokslinimo lietuvių ‘ ateivių, 

j Jų tarpe buvo ir žymusis lietu-

Gustaitiene. įsteigusiais Bostone 
aukšto Vaidybinib lygio “Bosto
no Dramos Sambūrį”.

O “GERO” įmonės savininkai 
buvo savotiški biznieriai-kom- 
binatoriaį. Jie darbininkams,, sa
vaitinius uždarbius ' fšmokėflayo 
dalimis. Nedamokėtas sumas pa
žadėdami atiduoti vėliau. Dėl- to 
fie darbininkams daug įsiskoli
no. Pvz., man, per savaitę uždir
bančiam,, , įskaitant viršvalan
džius, 26 dolerius, buvo įsiskoli
nę 320 dol. O* kitiems gal būt ir 
daugiau. Už viršvalandžius mo
kėdavo reguliarių valandų at
lyginimą, nepaisydami jau ir ta
da galiojusio įstatymo, kad‘ už 
viršvalandžių darbą turi būti mo 
karna pusantro karto daugiau. 
Tokiu būdu jie begėdiškai išnau 
dodavo naujuosius darbininkus 
ateivius, manydami, kad tie 
“grinoriai” yra visiškai.. kvaili- 
Vienok jie apsiriko. Kartu su ki
tais lietuviai ateiviais jų įmonė
je dirbo ir adv. Brunono Kalvai
čio žmona. Per ją sužinojęs dar
bdavių kombinacijas, adv. Kal
vaitis painformavo Bostono mies 
to atitinkamas įstaigas, kurios 
atsiuntė patikrinimo: komisiją ir 
visus reikalus įstatyminiai sut
varkė.

(Bus daugiau)

„ (Tęsinys)

ANTROJI LIETUVIŲ .
IŠEIVIŲ BANGA

Lygia greta neužmiršdami vi
sokeriopai paremti Lietuvoje 
vargingai gyvenančius savo ar
timuosius, gimines ir aplamai 
visus tautiečius. O Lietuvos ko
vų dėl nepriklausomybės metais" 
(1918-1923 pi.) lietuvių išeivių 
Amerikoje finansinę ir politinę 
paramą sunku net įvertinti, nes 
be tos paramos vargu ar būtu
mėme pajėgę tą nepriklausomy
bę išsikovoti, (šio teigimo tei
singumu kiekvienas galėsime 
įsitikinti, skaitydami prof. Pr. 
Čepėno' parašytą ir gal šiais me
tais išleisimą “Naujųjų Laikų 
Lietuvos Istorijos” II tomą.)

Labai trumpai ir suglaustai 
paminėdamas antrąją lietuvių 
išeivių į Ameriką (JAV) bangą 
ir primindamas, kad apie tos 
išeivijos vargus, rūpestėlius, pa-

stangas čia patogiau įsikurti ir 
kartu jų visokeriopą kultūrinę, 
visuomeninę ;ir politinę ’ veiklą 
yra parašyta tos išeivijos pačių 
narių tą lietuvių gyvenimą pa
vaizduojančių veikalų, iš kurių 
galima pasisemti pakankamai 
-reikalingų žinių, pereinu į tre- 
.čiąją — sukaktuvinę lietuvių 
bangą, buvusią 1946-1950 m. 
Apie ją pasisakydamas, neiš
vengiamai esu įsipareigojęs pa
čioje pradžioje, o taip pat šio
rašinio pabaigoje Įjungti sav0 »a darbovietę irgi per protek- 

kej t ciją, buvo pažadėtas darbas Bos 
' tono centre esančioje valgyklo

je indų plovėjų. Rytojaus dieną 
turėjau prisistatyti tos valgyk
los “bosui” ir pradėti darbą. Bet 
parkulniavęs į namus, sužinojau 
džiugią naujieną: mano žmona, 
mokėdama anglų kalbą, So. Bos 
tono centrinėje gatvėje — W. 
Broadway — susirado darbą 
popierinių: žaislų (švilpukų, ka- 
leideskopinių žiūronėlių ir pa
našių niekniekėlių) įmonėlėje, 
pasivadinusioje “GERO”. Gavu
si darbą, mano žmonelė pasakė 
darbdaviui, jog ir man (jos vy
rui) reikalingas darbas. Darb
davys atsakė jai, kad aš rytojaus 
dieną jam prisistatyčiau ir pra
dėčiau darbą. Mano vizitas į Bos 
tone esančią valgyklą atpuolė, 
todėl tuoj pat susisiekiau su tuo

asmeniškuę pasisakymus 
įspūdžius kaip tos išeivijos eili
nis atvykėlis.

Trečioji lietuvių išeivių
— tremtinių banga

Į ši kraštą kartu su žmonele 
Lydija atvykau 1949 metų lie
pos mėnesio pradžioje. Nesi
naudojau jokiomis Balfo ir kitų 
organizacijų malonėmis, nes So. 
Bostone tada leidžiamo savait
raščio “Keleivio” pagalba (tuo 
laikotarpiu visi Amerikoje lei
džiami lietuvių laikraščiai nemo
kamai spausdindavo V. Vokie
tijoje ar kituose kraštuose esan
čių pabėgėlių, ieškančių savo gi-, 
minių ar pažįstamų Amerikoje 
paeiškojimų skelbimus), susira- 
daus prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą Į šį kraštą atvykusį brolį. Jo

damas A. Alekso pavarde, nety
čia parodė, kas yra tie “Lietu
vos patriotai”. Pasirodo, kad P. 
Kubiliūno pagrobimo operacijo
je dalyvavo:. Evgenij Dubovnik, 
Stepas Orlovas, Grišinas, kaž
koks vyr. leitenantas S-, kapito
nas B okas, kažkoks “Valenti
nas” ir autorius A. Aleksas, štai 
kokia “Lietuvos, patriotų” puo
kštė!. .. Iš 7 pavardžių — tik 

: viena “tikra, lietuviška”, bet ir 
ta užšifruota. Išvada viena: jie 
niekad neatstovavo Lietuvai, 
juo labiau, — Lietuvos patrio
tams, v 5

Kodėl gen. P. Kubiliūnas da
vė parodymus Lietuvoje ne lie
tuvių, o rusų kalba? (Žiur. fak
similę knygos “Išdavystės ke
liu”, p. 171-2). Ar todėl, kad, 
kaip tvirtiną J. Jakaitis, P. Ku
biliūnas gavo išsilavinimą cari
nėse mokyklose? O gal todėl, 
kad tie, kurie tardė P. Kubiliū
ną, patys nemokėjo sumegzti 
bent paprasčiausio lietuviško sa
kinio? Į šį klausimą atsako 
“Tiesoje” saugumietis A. Alek
sas- Jis nurodė, kad P. Kubiliū
ną tardęs E. Razauskas. Neži
nančiam gali atrodyti, kad E. 
Razauskas — tikras lietuvis. Bet 
pasirodo, kėd šis “Lietuvos pat
riotas” joks Razauskas, o Evsiej 
Rozovskij. Jis atvyko į Lietuvą 
iš Ukrainos, žydų tautybės. Lie
tuvoje “stiprino tarybų valdžią”. 
Taigi, visai . nenuostabu, kad 
šis “Lietuvos patriotas” visiškai I 
nemokėjo lietuvių kalbos. Ta- , 
čiau jis gana puikiai susidorojo | 
su ne vienu tikruoju Lietuvos I 
patriotu.

Įžūlus melas, kad P. Kubiliū- | 
ną pagrobė iš Vakarų Vokieti- I 
jos ir nutarė sušaudyti Lietuvos
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GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS
f ŲŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

“ ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
# --Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savg asmenišką dėmesį, gerai su jomis susina- 
žmti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS .SIUNČIAME 4 MENESIUS 
Ų2 10 DOLERIŲ.

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

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

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

I Mi
patriotai, pritariant lietuvių tau
tai. Lietuviai sužinojo apie su
sidorojimą su gen. P. Kubiliūnu 
KGB rūsiuose tik 1976 metais 
iš pačių egzekutorių lūpų ir tik 
po 30 metų!..

Dar apie porą “Lietuvos pat
riotų”, mirusių kelios savaitės 
prieš Balio Gajausko teismą. 
Tekalba nekrologų- ištraukos.

(Bus daugiau) rūpesčiu ir pastangomis, kartu

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 7ist St, Chicago, III

• BŪPESTINGA1 IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

. Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

TeL 476-2206

(
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• D anksto, be raginimą pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką Ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavalė ir vardas__________________
Adresas _________________ _____________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas akaitytoj as. Priede dol.
Pavardė Ir vardas

kuris

Adresas _

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

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

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

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM’ Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

rnusojlar backache, remember 
MOMENTUM Tablets a^e 50% stronger 
than Doan s That means MOMENTUM 
g»ves you 50% more pa<n reliever per 
dose to relieve backache.

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

No. 79

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia fr turtingiausia lietuviu traternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo< 
darbus dirba.

SLA — iSmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
_____  ___apdraudę.savo- nariams--------------- ------ -— --------------- ---

. SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu. 

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, šie kiančiais 
aukštojo mokslo ir j u gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
l savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA isiraJyti.

Galite kreiptis ir tiestai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
York, N. Y. 10001 

>07 W. SL 
T*l. (111) 34J-ZL1I

m-

— Sakoma, kad Michigane, 
Demokratų partijos pirminių 
rinkimų metu, iš darbo atleisti 
darbininkai nutarė balsuoti už 
senatorių Kennedy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Lietuviškas darbas nelietuviškomis 
priemonėmis

Praeitą sekmadienio vakarą televizijos specialis
tas, įvairiausių lietuviškų problemų komentantorius 
p. Šlutas pakvietė keletą žmonių padaryti pranešimus 
įvairiais • lietuviškais reikalais.

Kas minėtą radijos valandą finansuoja ir kas ko
mentatoriui nurodo, kokia kryptimi privalo eiti disku
sijos, tuo tarpu dar neaišku. Dabar galima tikai spėlio
ti, 'bet reikia tikėti, kad netolimoje ateityje paaiškės, 
kas patempia kalbėtojų virvutę.

Turime pripažinti, kad kun. Pugevičius -gana gra
žiai, >kalba lietirdškai. Amerikoje gimęs, tarp ameri
kiečių užaugęs, ■' pramoko tiek lietuvių kalbos, kad įsi
traukė į lietuvių gyvenimą, važinėja į konferencijas, 
sako kalbas, informuoja lietuvius ir nelietuvius apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą.

Niekam ne paslaptis, kad jis norėjo būti ■ dvasios 
vadas. Reikia manyti, kad šiam pašaukimui jį ragino 
tėvai, to norėjo ir, jis pats. Žinoma, kad katalikų kuni
gų stoka yra didelė. Kiekvienas savo organizacijos dva
siškis džiaugiasi kiekvienu pasiryžėliu, kuris pasižada 
pasišvęsti dvasiškam tikinčiųjų auklėjimui. Kun. Pu- 
gevičiaus pamokslai lietuviškai, pradžioj sunkiau, o da
bar visai pakenčiamai, suteiktų džiaugsmą kiekvie-’ 
nam lietuviui klebonui, jei jis ryžtųsi įžengti į lietuviš
ką parapiją ir padėtų lietuviams klebonams vesti jų ve
damą darbą. Bet kun. Pugevičius pasirinkto kelio ne
silaikė. Parapijoj jam buvo perankšta. Jis ryžosi ieškoti 
platesnių horizontų. Iš siauros parapijos jis metėsi į 
platų politinį kelią, ne visuomet lietuvišką. Pats neturi 
pakankamai mokslo ir žinių, kad galėtų aprėpti lietuvių 
tautos laisvės problemas ir suprastų lietuvių kovas už 
nepriklausomybę ir kovą savo reikalus savarankiškai 
tvarkyti, jis politikoje pasimetė. , Vietoje klausyti savo 
klebonų ir savo vyskupo, jis susidėjo su silpnos valios 
politikais, apie Lietuvos laisvės reikalus mažiau išmanan
čiais už jį patį.

Jeigu kun. Pugevičius, gavęs progos pakalbėti ra
dijo bangomis ir pamokyti lietuvius apie sudėtingas 
šių dienų gyvenimo problemas, tai jis naudodamas Ci
cero radijo valandą privalėjo patiekti Chicagos lietu-

J. KUČINSKAS

KELIONĖ į ROMĄ
- (Tęsinys) 

f
Viena sena graikų legenda sako, jog šios 

grottos buvusios apgyventos Sirenų, kurios vilio
jusios paklydusius jūreivius. Iš tikro jau XV šimt
metyje sudaryt&me žemėlapyje salos, esančios 
Neapolio įlankoje, buvo pavadintos Sirenų vardu. 
Matyt, tas vardas buvo paimtas iš graikų mito
logijos.

Pirmosios tikros žinios apie Mėlynąsias Grot
to yra išlikę iš Romos imperatoriaus Augusto ir 
jo sūnaus Tiberijaus laikų. Tie imperatoriai Capri 
salą labai išgarsino, pristatydami daug gražių ir 
ištaigingų vilų. Tuo metu kai kurios grotto buvo 
naudojamos kaip sandėliai žuvims ir vaisiams su
krauti. Tų produktų labai daug pareikalaudavę 
triukšmingos imperatoriaus puotos. Kitos grotto 
buvo naudojamos kaip maudymosi baseinai. Nors 
imperatorius Tiberijus turėjo ištaigingas vilas su 
maudymosi voniomis ir baseinais, bet karštą va- 
ai c. d>'pną mėgęs pasitraukti į vėsią Mėlynų 

Grotto aplird'umą, kur, nors būdamas jau gana 
^enc amžiaus, dor mėgdavęs su būriais jaunų mo
terų ęerai pasilii ksminti.

Buvc. laikai, kada apie grotto buvo nieko ne

t

susikalbėti. O vis tik reikia ap
gailestauti, kad jų tarpe atsiran
da tokių, kurie VLIKe ir AL- 
Toje ieško “šešėlių”, ieško prie
kabių' bet vengia pozityviai 
tiems veiksniams kuo nors pa
dėti.

jis būtų įžiūrėjęs VLIKe tik “še- 
i sėlius”, bet <'is bando knistis į 

4 grynai asmenišką daktaro gyve
nimą. Daro jam priekaištą, kad 
anksčiau buvęs frontininkas, o 
dabar prilipo prie krikščionių 
demokratų- Nežinau, iš kokio 
šaltinio Juozas Gaila sužinojęs, 

l kad dr. K Bobelis atsižadėjo 
j frontininkų. Pagaliau, jei taip ir 
būtų, tai nereiktų stebėtis. Dak
tarui esant aiškiu ir griežtų prin
cipų žmogui, dalyvauti ar pri
klausyti tokiam sąjūdžiui, ku
riame yra tokie asmenys kaip 
Juozas Gaila, manau, mažai kas 
sau laikytų garbe.

Pagaliau, kas gi čia nuosta
baus. jei daktaras ir būtų pakry
pęs į krikščionis demokratus. 
Man rodos, tik tada reiktų ste
bėtis, jei jis būtų įstojęs į ko
munistų partiją, arba bent ma
žiausiai įsijungęs į kolaborantų 
skaičių, kad padėti ruošti Ame
rikos lietuviams k o n certus 
Maskvos atsiųstiems solistams. 
Ši mano pastaba' neliečia visų 
frmtininkų. Jų tarpe yra asme- 

Juozas Gaila nebūtų juo, jei »ų, ja kuriais galima kalbėtis ir

Ar ir tai VLIKo “šešėlis”, jei 
dr. K Bobelis, kaip rašo Juozas 
Gaila, buvo sutikęs remti prezi
dento Fordo linrą? Juozas Gai-’ 
la daktarą dėl to išvadina panie
kinančiu epitetu — pataikūnu. 
Jis naiviai didžiuojasi, kad dak
taras už tai buvo nubaustas, nes 
A. Gečys buvo atsisėdęs arti 
prezidento, daktaras sėdėjo sa
lės gale. z

viams naudingų žinių. Deja, jis turėjo pajusti, kad SVILONIS 
čikagiečiai daugiau nusimano apie Lietuvos laisvės rei
kalus, negu tas, kuris norėjo juos pamokyti. Kun. Pu
gevičius, pradėjo aiškinti lietuviams apie tai, ko jis ne-j 
žino, pateko į tokias pinkles, į kurias nė vienas apdai
resnis lietuvis nebūtų galėjęs patekti. Būtų pačiam 
Pugevičiui daug geriau, jeigu jis būtų pasakęs apie tai, 
ko mokėsi, ir ką jis žino. Dabar jis pasakojo apie tai, 
ko nežino ir paliko labai liūdną įspūdį.

Savo kalboje jis pasakė, kad pirmą kartą į tarptau
tinę konferenciją jį pasiuntė VLIKas. Kun. Pagevičius, 
priėmęs kelionpinigius ir inštrukcijas, išvažiavo į Bel
grado konferenciją. Jeigu jis būtų buvęs apdairus, tai 
prieš kelionę būtų išsiaiškinęs, kokios jo teisės ir ką jis 
galės Belgrado konferencijoje susirinkusiems Eu
ropos atstovams pasakyti. Jis to nepadarė ir Belgrade 
pateko ’abai nemalonion padėtin. Jis ^nuvažiavo į Bel
gradą, bet į konferencijos rūmus ar į bet kurį konfe-j Būtų įdomu žinoti, ką A. Ge- 
rencijos posėdį jis nepateko. Belgrado konferencija čys ypatingo laimėjo sėdėdamas 
buvo taip suorganizuota, kad pašaliniai žmonės ton ' netoli prezidento pavergtosios 
konferencijon nepatektų, Jie net nebuvo įleidžiami į Lietuvos laisvei. Atrodo, kad 
konferencijos rūmus. Prezidentas Tito, susitaręs su 
konferencijos atsakingais pareigūnais, taip viską pa
tvarkė, kad kiekvienas pašalinis asmuo negalėtų kojos 
į konferencijos rūmus įkelti.

Vienintelis lietuvis, kuris turėjo teisę įžengti į Bel
grado konferencijos rūmus, buvo tuometinis Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys Bobelis. Dr. 
Bobelis buvo Amerikos Senato delegacijos patarėjas? 
Ten konferencijoje jis tapo visos eilės kitų Amerikos 
atstovų patarėjas. Jis net tapo Amerikos delegacijos 
pirmininko patarėjas. Apie Lietuvos reikalus jis dau
giau žinojo, negu bet kuris amerikietis. Dr. Bobelis ži
nojo apie Lietuvos, Latvijos ir kitų Pabaltijo valstybių ~i . 
pagrobimą, jam buvo pažįstami Sovietų karo jėgų ir kun. Pugevičius. 
policijos prievarta prieš lietuvių, latviųir. estų tau-

Juozui Gailai A. Gečys yra toks 
didelis diplomatas, su kuriuo ir 
Amerikos prezidentas skaitosi, 
jį net sodina savo dešinėj. Ar 
toks tuščias Juozo Gailos pasi
gyrimas nėra tas skystas plepa
las, kuriuo, j is gali nustebinti tik 
tuos, kurie turi tokį-pat politinį 
mentalitetą, kaip ir to minėto 
reportažo rasėj as?

ją kun. Pugevičių, ar jis 1977 metais buvo Belgrade.
.. Buvau, mane VLIKas buvo pasiuntęs,—atsakė

— Bet ar tamsta buvai pačibje Belgrado konferen- 
tas ir jis..galėjo laisvai angliškai, prisilaikydamas tei-’eijoje? — aiškiau paklausė.
sininkų terminologijos išaiškinti amerikiečiams, kada ir - 
kokia skriauda Lietuvai buvo padaryta. Nė vienas lie
tuvis Belgrado konferencijoje . neturėjo progos susitik- vado konferencijos, posėdyje? 
ti su įtakingais amerikiečiais ir tarti jiems tikslias ži
nias apie trijų Pabaltijo tautų pavergimą. Šiaip savo 
patarimais ir drąsa paryškino jis Lietuvos laisvės klau
simą perkėlė į Europos taikos paruošiamos konferenci
jos darbotvarkę. Lietuvos laisvės reikalus spręs ne pa
vergėjas rusas komunistas, bet Europos taikos pagrin
dus dedantieji politikai. Dr. Bobelio vaidmens šiuo klau
simu niekas negali paneigti, sumažinti ar visai nive
liuoti. Tai žino kiekvienas lietuvis, laisvės reikalais be
sirūpinantis.

O kai Dr. Bobelis grįžo į Ameriką ir visiems čika- padėtyje. Pirma jis važiavo VLIKo siunčiamas į Bel- 
kiečiams ALTos centre suruošė informacinę konferen
ciją kurioje gana vaizdžiai papasakojo apie Belgrado 
konferencijos eigą, tai vienas klausytojas paklausė ar 
kun. Pugevičius buvo Belgrado konferencipoj?Tada dr. 
Bobelis atsakė:

— Girdėjau, kad jis buvo Belgrade, bet konferenci
jos rūmuose aš jo nemačiau...

Kiekvienam buvo aišku, kad kun. Pugevičius Hel-

— Kaip gi, buvau. * '
— Man rūpi patirti, ar dalyvavai bet kuriame Belg-

— Aš dalyvavau, — lėtai atsakė kunigas, — bet po
sėdyje nebuvau...

— Ar tamsta buvai Belgrado konferencijos 
rūmuose?

— Buvau, bet, žinote, ten buvo labai stiprios

Tikrovė buvo tokia, kad kun. Pugevičius visai ne
buvo Belgrado konferencijos rūmuose, nes neturėjo rei
kalingų kredencialų konferencijoje dalyvauti. v

Nė vienas lietuvis nenorėtų būti kun. Pugevičiaus

gradą, bet tikslo nepasiekė, o dabar Baliūno reikalais 
buvo jį pasiuntę Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Kun. 
Pugevičius nepaaiškino klausytojams, kaip jis vieną 
kartą atstovavo VLIKą, o dabar atstovauja Kamanto 
vadovaujamą Bendruomenę, kuri VLIKą norėtų išar
dyti ir sugriauti. Ar negeriau būtų kun. Pugevičiui 
įsijungti į Lietuvos laisvinimą, suprasti reikalą ir 
žingsniuoti su lietuvių dauguma ir neklausyti suktų 

sinkio aktą pasirašiusių valstybių Belgrado konferen- i P.oliti^- Jei«'u ?io! P™belmos nesuprato, tai ar nege- 
cijoje nedalyvavo. Jis pasimatė su keliais Belgrade dva- r,aubntų paprašyti ^kjeboną pasiųsti j j i ^lietuvišką pa- 
siškiais, o kai. įsitikino, kad j?m nėra jokios išeities pa
tekti į Belgrado knferenciją, tai nuvažiavo į Romą, o iš 
Romos grįžo į Ameriką. Jeigu kun. Pugevičius būtų pa
pasakojęs tiesą, tai radijo klausytojams jis būtų pali.
kęs teisingo kunigo. įspūdį. Bet reikalai susipynė, kai ką vedąs kunigėlis' nedvejodamas galėtų prsilaikyti 
vienas buvęs vienuolis tą patį vakarą paklausė per ra- teisybės.

rapiją ir leisti jam dirbti pastoracijos darbą.
Niekas nenorėtų jį matyti dar kartą viešai kanki

namą, užduodant jam rimtus klausimus.
Lietuviams. geriau patiktų, jei nelietuvišką paliti-

VI/
Lietuviškoji visuomenė nie

kad nepamirš, kiek Juozas Gai
la yra padaręs žalos LB-nei, 
būdamas JAV-se jos pirminin
ku. Tikrai, reikia stebėtis, ko
dėl jis LB-nės garbės teisino iki 
šiol nebuvo pakviestas pasiaiš
kinti dėl LB-nės suskaldymo.

Taigi, šis žmogus drįsta nie
kinti mūsų veiksnių veikėjus ir 
pačius veiksnius. Girdi, dr. K. 
Bobelio išrinkimas VLIKo pir
mininku jam nesuteikė džiaugs
mo, o tik nusivylifną. Jam ir 
VLIKo paskelbtoji deklaracija 
yra'- tik ? tuščiažodžiavimas. Jos 
parašai yra suklastotu Deklama
cijoje nesivadovauta teisini’ 
stiliumi.-

Man rodos<,k5
nas pfiekabiųTeškbjimas. Visuo
menei- mažiausiai rūpi -stilius. 
Jai svarbu turinys, ko tokia 
deklaracija siekiama. O kas dėl 
suklastotų parašų, tai ne 'Juo
zo Gailos reikalas, bet tų, kur’ų 
parašai buvo’- “suklastoti”; Deja, 
tokio proteesto dėl suklastojimo 
nė vienas jų nepareiškė, priešin
gai, spaudoje buvo paskelbta, 
kad su jų žinia tie parašai buvo 
ten

tai yra gry

padėti. - (Bus daugiau)

PABĖGO IŠ SKER
DYKLOS BULIUS \

KANSAS CITY, Kan. (AP).— 
800 svarų Augus veislės bulius 
šeštadienį pa.bėgo iš skerdyklos 
ir padarė daug nuostolio, taip 
pat išgąsdino daug žmonių. Jis 
sustabdė judėjimą ir sužalojo 
tris policijos automobilius, iš
vartė tvoras bei gyvatvores ir 
išgąsdino vedybų svitą ir sve
čius prie Central Christian baž
nyčios. Tačiau niekas nebuvo 
sužeistas, tik du policininkus nu
metė nuo tvoros, kurią jis nu
griovė. Policija visą laiką perse
kiojo' bulių-, bet sugauti negalėjo, 
todėl nušovė.

kalbama. Jos buvo lyg ir užmirštos. Matyt, išsi
veržus ugnikalniams, jūroje vanduo pakilo ir įėji
mas į grotto buvo uždarytas. Ir tik 1607 metais 
Mėlynųjų Grotto vardas vėl pasirodė viešumoje 
ir jų vieta jau buvo pažymėta žemėlapyje. Galu
tinai Mėlynosios Grottos buvo išpopuliarintos ir 
paskelbtos pasauliui tik 1826 metais dviejų vokie
čių — poeto ir dailininko. Žydrai mėlynas van
duo, nuspalvintas pro uolas prasiveržusių saulės 
spindulių, juos taip sužavėjo, jog jie panoro, kad 
ir kiti apie tai patirtų ir turėtų progos jomis pasi
grožėti.

Mėlynos Grottos yra 162 pėdų ilgio, 42 pėdų 
pločio ir 90 pėdų aukščio, gi vandens gylis svy
ruoja nuo 42 iki 70 pėdų. Geriausia šią grotto 
aplankyti anksti iš ryto. Reikia vengti savait
galių, nes tada laivai iš Neapolio atveža tūks
tančius turistų ir pasidaro didžiulė spūstis. Gied
roje dienoje, kai jūra būna visiškai rami, o sau
lės spinduliai nublizgina jos paviršių, keliavimas 
į grottas yra pats įspūdingiausias ir ši kelionė 
ilgai pasilieka turisto atmintyje.

Yra dar žalios bei raudonos grottos, kurios 
savo vardus gavo nuo augalų spalvos, kurie auga 
ant uolų aplinkui grottas.

Apžiūrėję Mėlynąsias Grotto, sugrįžtam į di
dįjį laivą, kuris mus nuveža j Capri salos uostą. 
Čia mes išlipam ir gidui vadovaujant keliaujam

apžiūrėti salos įdomybių bei pasidairyti po jos 
krautuves. Capri sala yra 17 mylių nuo Neapolio. 
Ji nėra išsiveržusių ugnikalnių padaras. Daug 
anksčiau ji buvo dalis žemyno ir tik vykstant di
deliems žemės drebėjimams bei potvyniams, žemė 
vietomis pakilo aukštyn ir tapo sausa, kalnuota 
aukštuma, gi kita žemės dalis nuslūgo, sudary
dama žemumą, kurią tuojau užpildė vanduo, ir 
taip iškilusi aukštuma tapo atskirta nuo žemyno. 
Manma, kad tuo pačiu metu ir Europos žemynas 
atsiskyrė nuo Azijos, o Viduržemio jūra prasi
veržė į Atlantą per Gibraltaro sąsiaurį. Capri 
salos vardo kilmė nėra tikrai išaiškinta. Kai kas 
mano, kad sala buvo pavadinta sinjoritos L’isola 
delle Capre vardu, kuri, čia gyvenusi senais pa- 
gonų laikais ir kalvose ganiusi savo avis, daina
vusi savo pagoniškas dainas, o karštomis vasaros 
dienomis ilsėjosi alyvos medžių pavėsyje.

Capri sala yra tikras Viduržemio jūros per
las, ji garsi visame pasaulyje ir milijonai turistų 
ją aplanko, todėl pravartu yra kiek pažvelgti į jos 
praeitį bei istoriją. Salos istorija yra žiauri ir 
kruvina. Dėl salos daug genčių kariavo. Pati sala 
nėra didelė — kiek mažiau nei 5 mylios ilgio ir 
tarp vienos ir dviejų mylių pločio. Dabar saloje 
gyvena apie 11,000 nuolatinių gyventojų. Daugu
ma iš jų yra žvejai, kurie savo laivais pasiekia 
net šiaurinės Afrikos krantus.

Priešistorinis Capri salos gyvenimas pradėjo 
kiek aiškėti, tik tada, kai imperatorius Augustas 
pradėjo statyti ten savo imperatoriškus rūmus 
bei vilas. Kasant rūmams pamatus, buvo iškasta 
daugybė įvairiausių liekanų, iš kurių mokslinin
kai nustatė, jog čia kadaise gyventa meškų, 
dramblių ir kitų smulkesnių gyvių. Tas parodo, 
jog klimatas tada buvęs visiškai kitoks negu da
bartinis. Gi pati sala turėjusi būti žemyno dalis, 
nes tokioj uoluotoj saloj, kur nėra geriamo'van
dens, tokie dideli gyvuliai kaip drambliai ilgiau 
kaip dvi savaites nebūtų išgyvenę. Ir dabar ši sala 
turi daug vargo su šviežiu vandeniu. Jis turi būti 
atgabentas iš žemyno. Vanduo čia gana brangus 
ir už jo litrą mes mokėjome po $1.50. Gazuotas 
vanduo buvo daug pigesnis — jo butelis kainavo 
tik 1 dolerį.

Suintriguoti įvairiomis iškasenomis, romėnai 
šia sala pradėjo daugiau domėtis. Ją pradėjo nuo
dugniau tyrinėti. Taip buvo atrasti uolose įvairūs 
urvai, kuriuose imperatoriai įrengė prabangias 
pasilinksminimo vietas su prašmatniais maudy
mosi baseinais, o kitus naudojo laivų statymui 
bei sandėliams.

(Pus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS”

4 — Naujienos. Chicago, 8. 111. W' <ln:iv. An: J id.



TIKĖJIMAS ARBA PRIETARAI
Šiandien daugelis sako; “Aš tikiu į Dievą Tėvą”. Tačiau Dievo 

jie visai nepažįsta ir nežino ko jis reikalauja. Kartu su tikėjimu j 
tun eiti Dievo ir jo valios pažinimas. Tikėjimas be žinojimo yra 
tik aklas įsitikinimas, paremtas spėliojimu arba įsivaizdavimu. Su 
tikėjimu turi pasirodyti geri darbai, nes parašyta, kad “tikėjimas 
be darbų yra miręs”, neturįs savyje gyvybės (Jok. 1:17). Didysis 
Mokytojas, Jėzus Kristus, yra pasakęs: “Kam vadinate mane Vieš- ! 
patie, Viešpatie, o nedarote ką aš sakau” (Luko 6.46). Panašiai 
kalba Ap. Povilas Kolosiečiams 1:10: “Elkitės kaip verta Vieš-, 
paties... nešdami vaisių gerais darbais”. Ap. Jokūbas 1:22 sako: 
“Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys : 
save. Tik vykdytojas tebus palaimintas už savo darbą”. “Nes žmo
gaus Sūnus ateis savo Tėvo garbėje su savo angelais ir tuomet jis 1 
atsilygins kiekvienam žiūrėdamas jo darbų”. — Mato 16:27.

IV. RAITO TYRINĖTOJA'
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303
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KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

DR K. G. BALUKAS 
AwUtRRMA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

M49 S©. PwImRI Rd. (Crawford 
Medical Buiidine) TaL LU 5 6446 
Priifiu ligacuus p&gal susitari&><.

Jei neamuepia, saamninn SZ«-uum
A. Petnkonis Gėlės

Upytės Draugiško klubo r.ariy susi-! 
rinkimas įvyks penktadienį, gegužės 
2 d., 1 vai. popiet Aneies saie^e, 
So. Talman a ve. Nana. pra.0aii atsi
lankyti, nes via j .^^14 ap
tarti. Po SUŠli s i<
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaHrfaitii?' Conununity Klinikos
- Madicinos dirakroriu*

1934 4. Manheim Rd., Waatcbaatar, Ik.
VALANDOS; 3-rG darbo dienomis ir

i

KETURAKIO, AMERIKOS PIRTYJE
AUTORIAUS, ATSMMAI '

poterius lenkiškai kalbėdavo, 
tik ča — mįslė: kas jį tų lenkiš
kų poterių išmokė, jei jo moti
na. gi mano senelė Marija 
V Ikutaitienė (aš tai gerai pri
simenu), tik lietuviškai, atmin
tinai ir iš maldaknygės, mels
davosi; tad belieka vienas spėji
mas: kunigai per katechizaciją 
tikru lietuvių vaikus -lenkiškų 
poterių mokė. Suraskit pasau
lyje didesnį niekiškumą bei iš- 
davjk'škumą, turint omeny, kad 
visi t»e kunigai buvo gryna
jai lietuviai.

Pamažu tėvas įprato skaityti 
lenkiškas knygas, o galop ir kai 
bėti lenkiškai pramoko, tačiau 
tam tik šalia savo namų turėda
vo progos, nes, kaip jau minė
jau, šeimoje moterys buvo tik
ros lietuvės, tai tokia ir šeima 
išbko ir net ir abu kunigai, tė
viškėje viešėdami, tik lietuviš
kai kalbėdavo. Iš jų tik kun. 
Antaną artimai — gerai pažino
jau, jis mirė 1897 m-, gi apie 
kun. Vincą, mirusį 1873 m., nie
ko neprisimenu, tk namiškiai 
pasakodavo, kad mėgdavęs dai. 
nuoti, pats sau ir smuiku pri-j 
tardavęs, ir kad tik lietuviškai’ 
dainuodavęs. Dvi šių dainelų, 
esą jo "paties sukurtų, iš .namiš
kių pasakojimų aš prisimenu,. 
tai: '"% -

pasakojimų' aš prisimenu,

Teki 542-2727 arba 542-2728

TEL. — BE 3-5393

Brighton P: 
klubo nar?u su: 
tadienį, geįaze: 
Aneles salėje, * 
Narės prašomo, 
daug svarbių r 
vaišės. 6. Strungys, sekr.

erą

ę

jau sakiau, ■ lenkiškų 
■c'ktžoiiu; sėklom jau buvo ap- 

' teta Pranciška Vilku--
ištekėjo už Jurgio Mai- -mano senele Marija Vilkutai-

'Tpsiyivr>

ir ano tėviškė, tačiau, kad

Mažeika S'Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4,330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS 
SPECIALYBR AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Stiwt 
Valaodo* pošii susutub*.

DR FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71 St. T«l. 737-5144

Tikrina aim. Pritaikę, airinm, lx 
"contact lense*’*

VaL tgai nmtarim*. Uždaryta tree.

DR.LE0NAS SElBUTlb 
INKSTŲ, PUSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 
VaL antrad. 1—* popiet 
ketvirtd. ft—7 vai. vak. 

. Ofiae tetefc 776'330 
RmiddMiiOK teteta 443-5545

DR VYT. TAURAS
- OYOrTOJAS IK CMIKURKAK 

loadra praktika, spec. MOTERŲ lipe .
OttaM 2452 WUT 5Wa STRaRI 

Tai. PR R-1223
OFISO VAL.; pirau anuvL, tra&aa 
ir pankt. 2-4 ir B-8 vaL vak. SUtadi*
uaia 3-4 t*L popiet ir Mtu laixv»pasaulyje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
VARPAS, 16 nr., žurnalas tau- į

tos bei žmogaus laisvei, tautinei i centų kaime, rašosi Cama Kri- 
kultūrai ir lietuvybei, įsteigtas { nįca. Pavardė “Maila” bene bus 
1889 m. Leidžia Varpininkų Fi- švediška, nuo karo su švedais 
listerių Draugija, redaguoją * laikų užsilikusi. Šią išvadą re- 

; Antanas Kučys. šiame 152 psl.' mia dar ir ta aplinkybė, kad 
knygos formato numeryje rašo; minėtas Maila, kurį aš gerai pa- 
šio žurnalo bendradarbiai: Juo-’ žinojau (buvo mano krikšto tė- 
zas Audėnas, Balys Dunduliu, vas), savo veido bruožais buvo 
•Kotryna Grigaitytė, dr. Kazys tipingas švedas; net ir barzdą 
Karvelis, Antanas Kučys, Jonąs

1 kutra, dr. Bronė Motušięnė, Ro
mas Spalis ir Vladas šlaitaą. 
Gausi ir išsami visuomeninio b£i 
politinio gyvenimo ir įvykių 
kronika. Kaina palikta sena — 
tik $3, bet vertas daug daugiau. nors man tuomet 
Rašyti administratoriui: Mr. Ti
tas Briškaitis, 1214 No. 16 Avę., 
Melrose Park. IL 60160.

7os, gan apsišvietusio, rodosi, tįenė-Grinevičiūtė-Griniūtė (iš 
baigusio tris gimnazijos klases, mano parvestoji marti, gi ma- 
stambesnio ūkininko, gyvenusio no motina Magdalena Vilkutai- 
gretimame su Gulbiniškiais Pe-

• Prancūzai stato traukią!, 
kuris važiuos 264 mylias per va
landą. Traukinys kursuos tarp 
Paryžius ir Lyons. Bus pirmąs 
greičiausiai važiuojąs traukinys

F ŠILEIKIS, O. R
OBTHOPH)Ai»-PBOTKZISTAi 
Aparaui - Proteau. Meo. mp 

K* \ lUHL SpocUti pa«*ib* IDImm 
•V -.Axcfi support*; n L-L

' Tolcf.; PRoeeoct C-5M4

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. .

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdravda 

ŽEMA KAINA

TaL WA S-Ka

ApdravatM p»rkrtv»fyin«» 
U Ivalriv afatumv.

ANTANAS VILIMAS
Tai. S76-14R2 arba 374-599*

švediškai skusdavosi: skutama 
buvo tik pryšakinė smakro da
lis ir žandai, gi pasmakrė ir kak 
les buvo želdoma. Teta Pran
ciška Mailienė mirė 1876 m., te
turėdama 34 metus amžiaus, ir 

ėjo septinti 
metai, aš jos visiškai neprisime 
nu:- mat ištekėjusi atskirai ir 
kiek tol’au gyveno- Paliko du 
sūnus: Joną ir Antaną, kurių 
pirmasis baigė Veiverių Mok. 
Seminariją, gi antrasis tik pra
džios mokyklą. Abu, vienas pas
kui kitą, išvyko Amerikon. Te
tėnas Maila vedė antrą žmoną, 
kokią — nežinau.

Citrus Soup-er Bowl 
Super Warm-Up

S*

aK-'

=1

? is

homen

f

lx žfeO

over invite your friends back for < 
id and sandwiches. A tureen of st earn mg, 

jaaranteed crowd pleaser. And Citrus 
edbking, robust soup that warrants 
.,chopped onion, green 

o broth of convenientcheers
;^tčd'own-e juice and canned beef 

broth. , . . .
Made in advance, it tastes even better wbea it» reheated.

Citras Soup-er Bowl
pounds ground beef
teaspoon salt
tablespoons butter or

margarine
cup finely chopped 

onion
cup finely chopped 

green pepper 
large cloves garlic, 

m<nced

11/2 
1 
3

2

7 
3/4

can (6 ounces) Florida 
frozen concentrated 
orange juice, 
thawed, undiluted 

cans (13 3/4 ounces) 
beef broth, undiluted 

cups water 
cups uncooked rice 
teaspoon dried leaf 

thyme

1/2

2

Mix ground T>eef with salt; shape into 1/2-inch meatball*. 
In a large, heavy kettle or Dutch oven, melt butter over medium 
heat: brown meatballs. Remove meatballs; keep, hot. Add 
onion, green pepper and garlic to kettle; saute unUl vegetables 
are tender. Add concentrated orange juice, beef broth and 
water- bring to boiling; stir in rice and thyme. Cover; simmer 
15 minutes; $dd meatballs, cook 10 minutes longer, unUl 
meatballs are heated and rice is tender. YIELD; 8 servirigs. ;

. tienė-Grinnevičiūtė-Griniūtė (iš 
Kirkeliavo), abį buvo grynai 
.lietuviškos- kilmės ir lenkiškai 
nekalbėjo,-tai to dėka lenkinimo 
kvaitulys, - be sudarkytų klieri
ku pavardžių, daugiau rimtos ža 
los nepadarė, nes išskyrus kiek 
lenktelėjusį mano tėvą Simo
ną kiti šeimos'nariai, atsimenu, 
tik geram ūpui švytint, pašai
pai pamėgdžiodami kartodavo: 
“To psiakrev.' Ža bistra..ar
ba: “A to cieinno, ani jednei 
gvezdečki ne vidac..Tai bu
vo visas jų lenkiškas leksiko
nas. Tačiau ir tėvo nežymus 
lenktelėjimas buvo jam kiek do
vanotinas. Mat jis buvo gan ga
bus, be galo darbštus, sumanus 
ir, be to, labai smalsus; jis, ne
lankęs mokyklos (tada mokyk
los buvo tik apsktrities miestuo
se), mokėjo gan gerai skaityti 
(tada “čtoti”) ir neblogai rašyti 
(gal broliai padėjo); vėliau jis 
turėjo progų šu broliais klieri
kais ir vėliau jau kunigais vai- 
žinėti tai Seinūosna, tai po įvai 
rias sulenkėjusias klebonijas, 
kur vien tik virtuvėse, kiemuo
se bei ūkio trobesiuose, ujama 
iš klebonijų rūmų ir net iš dau
gelio bažnyčių, vargo savo didį 
vargelį lietuviškoji kalba. Sve
timus kunigus bei savo brolius 
jis girdėdavo tik poniškai-len- 
kiškai besikaibaint, ir jau tada 
į jo rankas patekdavo viena ki
ta lenkiška knyga, o. be toK jis 1 
dar iš mažens ir kasdieninius

1. šokinėjo kielė,
Po Vaškelių kiemą.

Odza opapa
-, PoVaškelių kiemą.

Aš maniau, kad kielė
^Ažna Vaškelienė 

Odza opapa 
Ažna Vaškelienė.

2. Oželis baltas,
Niekuo nekaltas; ■

Pagavo vilkas,
' Į nagus savo;

Padarė cūdus,
Iškratė š.. .s,

Mėsą suėdė,-
Kaulus ap.. .dė.

Pirmoji atrodė lyg neužbaig
ta, tačiau aš jos neprisimenu. 
Antroji nors gana vulgari, vis
gi, kaip grynai realistinė, patei
sinama taisykle: š dainos 
džo neišmesi.

(Bus daugiau)

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

zo-

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345 ‘

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TeL Y Arda 7-1911

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Organize car pools tQ 
save gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

viucagoe
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVĖ. ■ TeL: iArd. 7-3401

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. ‘ TeL; YArds 7-1138 -1139

L k tuvi y kilta: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

RADIJO IRIUOS VALANDOS 
Vb*« proprsm*, It WOPA.

V»dė|* Aldona Daulan 

Tolr*4 HIml*ck 4-3418 
715? So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed The medically proven 
Zg’.EizEisa

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY; Palos Hilk, III. 974-4410

ū — Naujienos, Chicago, 8, LU. \VcdiK>d;n, Aį .. :;o.

ENERGY 
WISE

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSIVAy D/tm^

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

XOCT U. RUN INTO TROUBLE lP 
THERE'S A SUDD€N STOP WHiUfl 
yOCPRE FOLLOWING TOO CLOSELY

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED ST y IN

Powerful air 
drug you canbuy 
wfthouteBKX* |
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Chicago BALFo 5-ojo skyriaus- 
visuotinis susirinkimas

1980 m. balandžio 27 dieną 
12 vai. Marquette Parko para
pijos salėje įvyko BALFo 5-ojo 
skyriaus visuotinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Mackevičius. Visus sveikino, 
nors šis susirinkimas buvo ir 
negausus, nes gausu kilų orga
nizacijų susirinkimų.

išsiųsta 678 siuntiniai į įvairias 
vietoves vargstantiems tautie
čiams sušelpti. Dėkojo- spaudai, ! 
radijo valandėlėms už talką au
kų rinkime ir pakietų išsiun
time. •' “J 1 . I

Kasininkas J. Blažys patiekė 
finansinę apyskaitą, pasinaudo
jau 1980 m. kovo 4 d? kontrolės

REAL ESTATE

‘ Prašė J-atsistojimu-, pagerbti1 komisijos daviniais» Buširinlci- 
m:rusins BAŲFo narius. Vienas 
iš’ paskutiniųjų -— V. Kregždyš, 
Jganietis valdybos narys ir uo- 
us aukų rinkėjas. Susirinkimas 
ninutės atsistojimu pagerbė ini- 
•usius narius.

Pirm. J. Mackevičius susirin- 
dmo pirmininku pakvietė St. 
/anagūną ir sekr. — A. Žaką.

Į garbės prezidiumą pakviesti: 
lentro valdybos pirm. M. Rudie- 
lė, buvęs ilgametis apsk. valdy
tos pirm. V. Šimkus, A. Dzirvo- 
:as, K. Čepaitis ir J. Jasaitis, da- 
lartinis apsk. pirmininkas.

M. Rudienė sveikino visus pa- 
eigūnus .susirinkusius ir talki- į ‘ M * ' į?
rinkli^ kurie artimo meilės vė
lini dirba neįkainojamą šalpos 
arba. Paminėjo, kad gausu iš Į 
napus agentų, kurie sudaro 
ausų šalpos darbe sunkinančių 
plinkybių. Remiame ir atvažia- 
usius. Vieni iš paskutiniųjų — 
redimino Juodvalkio šeima su 
lažamečiu kūdikiu.
Be to’, M. Rudienė sveikinda- 

ia priminė Gerojo Ganytojo 
jkmadienį. Būkime tie gany
mai ir palikime veiklos pėdsa- 
us. Priminė, kad bandžiusi 
raukti jaunimą. Neradusi pri- 
irimo. Priminė,, kad darant 
istamentus, reikėtų palikti ir 
ALFui. Viena moteris pasigy- 
i, kad palikusi $2,000, bet vė
sti pasirodė, kad tą sumą įrašė 
iet. Fondui,-o ne BALFui. 
Pabaigoj pasveikino V. šim- 
į, truputį vėlavusį.
V. Šimkus sveikino dalyvius 
įavo buvusius bendradarbius, 
asiskundė, kad Tiesa okup. 
etuvoje kaltina siunčiant sa- 

• giminėms siuntinius iš BAL- 
). šmeižtas!
Tiek M. Rudienė, tiek V. šim
ts užgyrė 5-ąjį skyrių kaip vie- 
i. pavyzdingiausių ir veik
usių.
Apskrities pirm. J. Jasaitis, 
Dzirvonas ir K. Čepaitis už- 

tė' 5-ojo skyriaus valdybą ir 
są kolektyvą už nuoširdų bend- 
darbiavimą šalpos darbe. Lin- 
jo sėkmės. 
1979 m. gegužės 5 d. susirin- 
mo protokolą ’ perskaitė G. 
edrąitytė. Labai kruopščiai 
rašė K. Januška. Priimtas be 
taisų.
Valdybos narių pranešimai 
J. Mackevičius pranešė, kad 
•aeitu metų kadencijoje valdy-
1 turėjo keturis posėdžius ir 
eną su atstovais. Prie šv. Mer
dės Marijos bažnyčios surinko 
,531.60, 6 kun. A. Trakis su V. 
isperaitiene surinko $242. Jo
nų sodyboje piknikui surinko
2 fantus. Iš viso: 1,172 naria.i 
nkėjų buvo 36. 1979 metais

mo dieną viena kita’Suma buvo 
skirtinga. ' ,

1979 m. vasario 1 d. saldo 
$216,16, 1979 metų pajamos 
$15,720.70. Iš viso $15,936.86.

Apskrities valdybai išmokėta 
$15,700. Ryšium su rinkliavomis 
išlaidų buvo $55^ Iš. vjso išlai
dų $15,755.

1980 m.
$1^Į^
Iš .Viso pan

sausio 1 <L saldo: 
0

Piifigai “ laikam i :
Chicago Savings & Loan t^in. 
$180,30,> Midląąji S&.; & ^<Įan 
AssitJ$5()k, I*asr kalt J- Blįžą 
$13.3Tli v*o:^3$l.

įioii&bfės^liohiisi^s: prąfidši- 
ma padare-KUPoviąitis. ’

ėjimą^'išerkin.gai V^ąmą at
skaitomybę, pavyzdir^s jšfr k- 
liavas vargataartutmsAbroliains 
sušelpti”.

MŪSŲ SPAUDOJE
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ IR INFORMA- 

, CUA "SVETLMIESIEMS

pareiškimą, mūsų encikįopedijaDraugo 95 ,nr. tilpo A Mustei-
I kio laiškas dėl išplėtimo Hriforma 

iCSe . ą. T • Zi cijos apie okupuotą. Lietuvą:r,<- 
į “Iš pavergtos Lietuvos infor

macija ateina į laisvus kraštus 
tik slapčia. Tiesiogipė jinforma- 
cija iš Lietuvos yra labai suvar-

, žyta rusiško imperializmo. Sto
kojant informacijos užsienis ma'Valdybos veikiiadWyskafta; ir v. \ ■,. , . . > • j.?r j ziau kreipia, demesao i sveksmus: knmisnoR rnranesimas _ 1- TL/Lk* FaTl.

jiKWams 
veikimą.

kontrolės komisijos ^pranešimas 
pic,’imu priimti. , '• “ . Į

Dar buvo apdovanati 36jne-.
tų pfroga BALFo veikėJ 
nam iš jų .— St. Trinka- zuojan^a laisvės kr^ 
Čepaitis ir G. Giedraitytė Įt^ė viai Žęii’iai' yrą^ai 
žymenį. i formacijos uždavinį

Nominacijų komisija patiekė varne;: pasaulyje^ Toje srityje 
■naujaiykadencijai valdybos ha- daug^fe&';darihna-’-.bet .yis;nėpa- 
rių sąrašą. Balsuojant gavo bal- kankąniąŽi?^iįioį^ąjJtUįf^|į^iau 
su: J. Mackevičius — 29 balsus,’ atkreipti .dėmesį ;į,-;įnfoijm^cjpos 
K. Repšys — 28 b., J. Sasnaus- išplėtimą universitetuose, ęLe
kienė ir G. Giedraitytė — po 27 šose bibliotekose. Amerikoje$ni 
balsus, J. Blažys — 25 b-, A. versitetąi daro- įtakos į:,:kražto 
Kleiza — 22 b., J. Paškevičius politinį veikimą. Tam-/;reikalui 

j būtu naudinga panaudoti -“En
cyclopedia Lituanica”, kuri Šian-

un- 
ais-

— Petras Balčius iš Delran, 
New Jersey, tapo Naujienų pre
numeratoriumi, užsisakydama* 
jas vieneriems metams. Tuo rei
kalu Algirdas J. Jonys atsiuntė 
tokį laišką: “Pono Balčiaus pra
šomas siunčiu $10 ir prašau nuo 
gegužės 1 dienos ištisus metus 
siuntinėti jam Naujienas nuro
dytu adresu”? Dėkui p. Balčiui 
už dėmesį Naujienoms, o" p. A. 
J. Joniui už laišką ir teigiamą 
įtaką. ,

— Leenas Kazlauskas iš 
Briglflon Parko be raginimo 
pratęsė prenumeratą, o savus. 
gerus linkėjimus atlydėjo $15 
auka. Dėkui. Taip pat dėkui tos 

' apylinkės tautietei, pasinaudoju- 
’ 'šiai platinimo vajaus lengvato

mis ir užsisakiusiai Naujienas 
' trečdaliui metų, bet pavardės 
prašiusiai neskelbti.

— Ponia Grace V. Likau d er, 
:Des Moines, Iowa, anksčiau gy
venusi Kankakee, HL, po ilges-

5

pareiškimą, mūsų eneikjopedija fW’*- HlWfT 
vertinama gana “aukštai, lygi- '■tfnertema mtatrtiš JJjMta 
^^v,+ u? i j- T>*Lk*. , i ja vėl turėti skaitytojų sąra- nant su Encyslopedia Bnthmca . <
Šiai informacijai išplėsti reikia.suose-
kreiptis į visuomenę, kad ji nu- j — Apol. Varnelis iš Dowa- 
pirktų po komplektą “Ėncyclo-' giac, Mich., atrašė tokį laišką: 
pedia Lituanica’’ ir įteiktų ūhi-į “Naujienoms atsidūrus sunkes- 
versitetų bibliotekoms. Po tokio nėję finansinėje padėtyje, nori- 
atsišaukimb kiekvienoje lietu-’me ir mudu su kaimynu šiek 
vių kolonijoje atsirastų keletas'tiek pagelbėti. A. Juzelskis ir aš 
patriotų, kurie t. nupirktų. E. L J siunčiame po $10 auką. Tai 
Toks atsišaukimas buvo pądary- smulki auka, bet mes abu jau 
tas Detroite ir .jau atsirado aš- senokai esame pensininkai, to- 
tuoni lietuviai, kurie padovario-1 dėl mūsų pajamos neperdidelėf 
jo po komplektą'“Encyclopedia J ir mudviejų auka yra maža”, j 
Lituanica”, kurios bus įteiktos į Dėkui už ją ir už nuoširdi, 
universitetams bei bibliotekoms.
Vienas komplektas su persiunti 
mu kainuoja tik 125 dol. ‘

. - - P. - 
. Tad organizuokime informs- i vės direktorė, atostogaudami 

ciją apie pavergtą Lietuvą, apie j Floridoje turėjo nelaimingą Įvy 
jos dabartines kančias, apie ru-’kį ir sulaužė kojos kaulą. Gy ! 
siškojo pavergėjo daromas ski- doma Palms Pasadena,,ligoninė I 
riaudas tautai ir visam karstui, ie 1501' Pasadena. St. >Peters- ]

laiška.
¥ ■

— Mikalina Baronienė, Nau
jienų trėmėja ir buvusi Bendrc-

je, ’ 1501' Pasadena, St- >Peters- 
Tą reikalą turėtų imti į savo ran . burgi FL 33736. Visas Naiyie- 
kas Lietuvių Bendruomenės ar j nų štabas ją užjaučia ir'link’ 
Altą. Tegul nesunyksta informa; greit sustiprėti. ,l f 

sirinkime nedalyvavo, tai surin- dėlyje. Pagal Juozo Kapočiaus ei ja sandėlyje, tenežūna įdėtas : .
turtas ir žimtų bendradarbiu —S^^ės 2 d., pen'ta 
darbo vaisiai.” ' ' Ž ' <«’vai. 30 mm. vak Jauni

Žinios iš okupuotos Lietuvos įmo. Centro kavinę 
ateina me vien slaptais keliais. Daukanto jūrų sau lų 
Daug jų atneša iš

1 Jų parveža ir turistai, jei .jie nė
ra užangažuoti tiltininkų ar gen. 
Petronio organizacijos.

Minimų švietimo institucijų 
informacija neginčijamai pri
klauso LB. Prie jų reikėtų pri
dėti religines benruomenes bei 
jų organizacijas. Būtų daug ma
žiau nesusipratimų ir vaidų, jei 
kiekvienas veiksnys dirbtų savo 
darbą neieškodamas tuščos pro
pagandos vakščiojant Baltųjų 
Rūmų koridoriais ar Valstybės 
departmento ir Jungtinių Tautų

I palangėmis. ’ <"
1 K. Petrokaitis

— 20 balsų.
Iš vietos buvo pastatytas kan

didatu J. Bagdžius. Kadangi su- dien guli be naudos leidėjo san- _ _ « w « . • =’ < * « _ - m - 'sz.

ko tik 9 balsus. Jis bus kandi — Š,irė gegužės 2 d., penkt

Namai, Žemi — Pardavlmtri 
REAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, Žemė — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7’7

BUTŲ NUOMAVIMAS 
e NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

4 BUTŲ mūrinis Lemonte.

2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone. f 

RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

HTnhghborhood
i - RtALTVGPOuP

Hc g - -

KNOW YOUR HW

HELP YOUR HEART. FUND 

' HELP YOUR HEART

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

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

Trief. 312 238-»787a. ^
• Nemofc mM pat*mAvtina« lėktuvu, traukiniu, lalnj kebo-

I (cruises), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rexervadjo; Parduoda- 
s kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus loštus; 
darome ls kvieti mus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
icijas visais kelionių reikalais.

e Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezervuoti vietas 
anksto — prieš 43-60 dienų.

Id yur node 
stuffed ub?fe
Get instant relief 
with BENZEDREX* W

INHALER 
nasal decongestant v

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir' užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel. .927-3559 “.-

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTO!
Tiktai $120 pusmečiui, automobil 
Liability apdraudimas pensininkai

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE.. 
523-8775 .

datas.
7 -

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
K. Čepaitis, K. Povilaitis ir J.

: Kinderis.
Iš Willow Springs sveikino J. 

Balčiūnas.
J. Mackevičius visiems nuo

širdžiai dėkojo už nuoširdų ko- 
operavimą.

Susirinkimas baigtas 1:30 vai- 
į Tautos himnu. Registravosi 37 

nariai. Vėliau,’matyt, išėjo.
K. Paulius

SS

. Well help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

MęS| priklausome MLS
; ii“ turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 Š. Pulaski.Road 
■į:TeL 767-0600 

mde^eždeirtly • owned and - operated

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžit 
apmušimai. • Staliaus darbai,-ee 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION y 
7152 So. Kedzie Avenūe

Tel. 776-8505'

A. TVER AS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 

2646 Wert 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

Helps Shrink 
Swelling Of » 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

i Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

j P. NEDAS,'4059 Archer Avė.
-Chicago, 11L 60632. Tek YA 7-5981
£ ’ • -

r j
Centro karinėję GeęįiiT 
canįo

ten pabėgęs rengiai vakaronę, ikurioS'-met1. 
Percy Wilsdh draudįmb^įąląigo 
viceprezidento pareigas]. ejp'ą: 
Benediktas Jasaiskas* mhlohia 

• sutiko pravesti pokalbį apie ap 
draudas ir atsakys į klausimui 
bei duos praktiškus patarimu; 
įvairiais apdraudos reikalais 
Čikagos: ir apylinkės visuomene 
bei šauliai kviečiami gausia 
dalyvauti.- Vakaronės metu *bu 
kavutė. ; h

— ALTos St. Petersburg© sky
riaus metinis susirinkimas įvy
ko balandžio 15 d. klubo salėje 
gausiai dalyvaujant nariams i’ 
svečiams. Susirinkimą atidarė i 
praeitų metų skyriaus veiki: 
nušvietė pirm. A. Rūkštelė. Su 
sirinkime dalyvavo VLIKo pir 
mininkas dr. K. Bobelis, kuri 
pasakė kalbą. Vienbalsiai per 
rinktą valdybą sudaro: pirm. A 
Rūkštėle^.vicepirm. E. Purtulic 
nė, sekr. >O. GalVydienė, ižd. A 
Plepys, parengimų vad. 1. Va 
lauskiehė. ,

— .Romo Kalantom mmčjinv 
rengia LŠST St. Petersburg? Ro 
mo Kalantos šaulių kuopa pa | 
maldomisTJkurios4vyk8 .Šy^Aar | 
do bažnyčioje gegužės mėn. 4 d j 
1 vai. popiet Gulfporte. Vif I 
kviečiami pamaldose dalyvauti j 
R. Kalantds ir Palangos jūr> | ^prakaitavęs, pareiškė, kad jis 
šaulių kuopos pamaldose daly I įiekad daugiau neis diskutuoti 
varis su vėliavomis. Kuopa gc I )er lietuviška radiją.

viceprezidento pareigas! ’ einą:

— Chicagos policijos vadas» 
R. Brzeczek pareiškė, kad jis 
jau dirba su FBI agentais mafi
jas tįakai sumažinti.

— Ameijkon atvykę Taivano 
pirkliai užsakė įvairių prekių už 
12 bilijonų dolerių; už du bili
jonus užsakyta Illinois valstijoj.

SIUNTINIAIILIETUVA
įį MARU A N0REIKIEN1

Į ’ 2608 WM «tth St, CMcar>, DL W«2» • TcL WA S-lTffl

MAISTAS U EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE 

2501 W. 6Mh St, Chicago, DL S0629. — TeL WA 6-2717

gūžės mėn. 8 d. Seminole par 
ke, 9-ajame paviljone, rengi: 

f pikniką — gegužinę. Pradži: 
f 11- vai. ryto. Bus karšti pietūs 
L šokiai ir įvairūs žaidimai, šau 
r j liai ir apylinkės lietuviai prašo* 
r mi gausiai dalyvauti. *

— Tautos Fondas dėkoja Sb j 
i Petersburgo apylinkėje gyve; į 
*.nantiams tautiečiam* už aukas I

Kfetp' Wanted — mali 
Dartininky Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
svalyti ir aptvarkyti beismantą. 
Saliu duoti maistą, kambarį ir 
užmokėt už darbą. Tel. 47J-0798

Notary Public
INCOME TAX SERVICE
S. Maplewood. Tol. 254-745 
pat daromi vertimai, giminii 

Iškvietimai, pildomi. pilietybės pra 
šymai ir į kiloki blankai.

4259

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnxy Ralkta HOMEOWNERS POLICY

HOUSEHOLD HELP
Own room, own TV. Nice house. 
Ute housework. Free medical, 
free dental. $50 per week -h food 

for English speaking girl 
, under 25.

Can 788-3132 after 5 P.M.

■IELP WANTED — MA! E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

COOK AND
ASSISTANT COOK;

Needed for Gamp Sokol, New 
Buffalo, Michigan, on Shores 

of Lake Michigan.
Salary plus rdom & board.

Season June 23rd thru
Sept 1.1980.

Call JOHN CERVENKA
(312) 964-0229

— Kun. Pugevičius, brokai

Zasario 16-osids minėjimo pro
tą. Iš viso per Tautos Fondo 
galiotinį gauta $1,255.50. Į šią 
jumą įeina $210 a.a. Aldonos Mi- 
helevičienės ir $100 a.a. Antano 
Jacevičiaus atminimui, draugų 
niaukoti laidotuvėse — vietoj 
;ėlių.

F. Zapelis, Agent 
3208/1 W. 95th St 

. Evirj. Park, UI. 
; 0642,5 424-8654

SUte F.u and Casualty Co<

ADVOKATŲ DRAUGIJA ■ 
VALDEMARAS BYLATTIS 

ir VINCAS BRIZGYSi 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak 
šeštadieniais nuo- 9 iki 12-tcs 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

9 vai ryto iki 12 vai. ± 
---------Ir pagal susi tarimą, j--------- 

TcL 776-5162 arba 776-5163
2649 Weat 63rd Street 

Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS
, A major / 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application holds 
comfortably up to 4 days




