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REIKALAUJA PALEISTI SASNAUSKĄ
■' BYLA Nr. 58 — “HITLERINIAI ŽMONIŲ GROBDIAI” 
TSRS Aukščiausios Tarybos pirmininkui, 
TSRS Generaliniam prokurorui Rudenkai, 
Tarptautinei organizacijai “Amnesty International”:

1979.XII.il, dieną Vilniuje dėl nusikalstamo Moloto’vo-Rib- 
grupė saugumiečių, vadovauja- bentropo pakto pasmerkimo, 
mų Adomaičio, įsiveržė į namus, 
kuriuo'se gyveno Julius Sasnaus
kas, ir, atsisakę pateikti sulai
kymo orderį, išsivežė J. Sas
nauską į Vilniaus KGB rūmus. 
Kaip paaiškėjo vėliau sekusios 
kratos metu, šie gėdingi saugu
miečių veiksmai buvo atliekami j mai yra nusikaltimai prieš žmo- 
jau spėjusios pagarsėti bylos jniją, tai Sasnauskas turėjo ne 

tik teisę, bet ir doro, žmogaus 
pareigą reikalauti Molotovo-Rib- 
ben tropo pakto ir po j d sekusių 
slaptų susitarimų pasekmių lik
vidavimo.

Tas faktas, kad vieno didžiau
sių nusikaltimo žmonijos istori
joje dalyvis V. M. Molotovas iš
vengė Ribbentropo likimo' ir yra 
globojamas valstybės, paaiškina 
(tą) nesiskaitymą su priemonė
mis Juliaus Sasnausko atžvilgiu. 
Mes reikalaujame, kad ne Sas-

ben tropo pakto pasmerkimo. 
Remiantis šiuo paktu buvo su
daryti slapti susitarimai dėl Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Lenki
jos; Suomijos ir Rumunijos te
ritorijų pasidalijimo tarp hitle
rinės Vokietijos ir stalininės 
TSRS. Kadangi tokie susitari-

Nr. 58 pretekstu, šios bylos 
dingstimi Lietuvoje, Estijoje ir 
Maskvoje atlikta daugiau kaip 
14 kratų, daug asmenų tardyta, 
o žinomas žmogaus teisių gynė
jas Antanas Terleckas areš
tuotas.

Byla Nr. 58 iškelta už “anti
tarybinio pobūdžio literatūros 
gaminimą, laikymą ir platini
mą”. Tokia formuluotė prime
na “raganų medžioklių” žvėriš
kumus Stalino tironijos laikais. 

. -šioa bylos-ūškėlimas-prieštarau-
Stalinas, perskaitęs sutartį su Hitlerio atstovu Ribbentropu/ 

; duodą Mote^Mi, kad pasirašytų. 3 —

REIKALAUJA PALEISTI 91 NAFTOS 
VERSMĖSE DIRBUSĮ KALINĮ

. - ,. . - -nene • • • ’nauskas, pasipiktinęs Molotovo
1 nusikaltimais, o būtent Ribben-gojimams suteikti savo pilie-

eiams pagrindines žmogaus tei-
sės, į kurias jema sąžines, įsiti- ltarptautinjs nusikaltėlis, kuriam
I - 7 C . t za nnan z~1 Ac loiCVGC 1

tropo kolega Molotovas turi būti 
patrautkas atsakomybėn kaip

kinimų, žodžio, spaudos laisvės I - taikoma senatis
ir teise gautr bei platinti inf or-j
maciją visais galiniais būdais. 
Europos valstybių ' pasitarimo 
Helsinkyje Baigiamasis Aktas, 
Visuotinė žmogaus Teisių Dekla-

Nusikaltimas, vykdomast Ju- 
liaus Sasnausko atžvilgiu, yra 
išties kraupus, kadangi šis dvi
dešimtmetis jaunuolis yra sun
kus ligonis, dėl stuburo ligos net

AMERIKOS LAIVYNUI ĮSAKYTA 
PADĖTI KUBOS KALINIAMS

PABĖGĖLIAI NEBUS GRĄŽINTI Į KUBĄ, NORS JIE 
ATVYKSTA NELEGALIAI

racija, Politinių teisių paktai . Įatleistasiš armijos. Visi, kurie 
štai tie dokumentai, , kuriuos . 5inn ii
TSRS iškilmingai įsipareigojo 
vykdyti, ir kurie nedalo laisvių 
į “tarybines” ir “antitarybines”. 
Todėl pats tokio pobūdžid bylos 
iškėlimas yra neteisėtas ir nusi- 

- kalstamas. Tai, kad nusikalti
mas daromas KGB, prokuratū-, 
ros ar kitokios valstybinės įstai- J 
gos, tik dar labiau paryškina 
šios nusikalstamos veiklos pa
vojingumą ir sukelia teisėtą do
rų žmonių pasipitkinimą.

To’kių neteisėtų areštų nega-

pažįsta Julių Sasnauską, žino jį 
kaip retos doros ir moralinio 
tyrumo jaunuolį. KGB represi

jos prieš jį rodo, kad iškilo pa- 
T vojus pačiam teisingumo supra-

timui. Tai iššūkis žmonių tikė
jimui į visas moralines vertybes.

Kupini pasipiktinimo, ~Kupini pasipiktinimo, mes 
reikalaujame nedelsiant paleis
ti saugumiečių pagrobtąjį Julių 
Sasnauską, nutraukti gėdingai 
pagarsėjusią hylą;Nr. 58, pa
traukti baudžiamojon atsako
mybėn neteisėtų veiksmų auto-

KEY WEST, Florida. — Tre
čiadienį į Key West uostą atvy
ko virš 30 Laisvės fiotilos lai
velių su 800 Kubos tremtinių. 
Mariel atvirame uoste laukia 
apie 1,500 Laisvės fiotilos laive 
lių. Apskaičiuojama, kad jiems 
atvykus, tremtinių skaičius pa
didės iki 5,000.

GROBIKAI REIKALAUJA LEISTI ARABAMS 
SUORGANIZUOTI NEPRIKLAUSOMĄ ARABISTANĄ

LONDONAS, Anglija. — Pra
džioje buvo manyta,, kad trys 
bet vėliau nustatyta, kad keturi 
Irano arabai pagrobė Irano am
basadą pačiame Londono centre, 
suėmė 20 Irano ambasados tar
nautojų, ambasadą saugojusį 
britą policininką ir reikalauja, 
kad būtų paleisti iš kalėjimo 91 
arabas, suimtas paskutinėmis 
Savaitėmis. Arabai yra įsitikinę 
kad mula Chomeini arabus de- 

' da į kalėjimą be jc'kio pagrindi 
ir be įrodymų, todėl dabar ii 
reikalauja, kad visi būtų išleist1' 
iš kalėjimo ir atvežti į Londoną 

Irano maištininkai arabai tre
čiadienio popietę užėmė Irane 
ambasadą ir tuojau telefonu 
susižinojo su. Irano vyriausybe 
Jiems pavykbo iš Ldndono tele 
fonu susisiekti su Irano užsie 
nio reikalų ministeriu Sadef 
Gotbzads. Iš Londono trumpa' 
buvo pašakyta^-kas atsitiko,-!) 
ką Irano valdžia galėtų padalyti 

Ambasadą—turintieji—araba' 
pareikalavo tuojau išleisti visu: 
suimtus arabus. Jeigu šios sąly 
gos nebus priimtos iki ketvirta 

į d enio vidurdienio, lai Irara 
. . , ’ambasada užėmusieji araba’ trečiadieni pnsieku-1 .. .t. J . . I pradės saudvli įkaitus, kurių da 

bartiniu metu ambasadoje lai 
koma 20.

— Mes jokių arabų iš Trane 
kalėjimo neišleisime, — atsakė 
ministeris Gotbzadė, bet mes 
pradėsime šaudyti suimtus ara
bus, jeigu Jūs šaudysite suim 

-tuosius.-----------------------------
Paaiškėjo ,kad arabai yra ap

gyvenę didoką plotą Irano 
esančio Irako pasienyje, kur 

’dabartiniu metu yra pačios di
džiausios Irano naftos versmės 
Tos srities arabai labai nepaten
kinti mulos Chomeinio primestu 
islamizmu. Arabai nepritaria 
Chomeinio propaguojamam is- 
lamizmui, bet jie labiausiai pro
testuoja prieš metodus, kuriais 
tas islamiznias bandomas pri- 

komandavo Irane nusileido-; mesti arabams, čia kiek prisi- 
sioms karo jėgoms, buvo prie-I deda ir kalba. Oficiali Irano 
šingas operacijų nutraukimui. J kalba yra tarsi kalba, tuo tarpu 
Jis buvo įsitikinės, kad galima i naftos versmių savininku kalbr 
buvo išgelbėti 53 amerikiečius

UŽSIDARĖ FEDERALINĖ 
AGENTŪRA

WASHINGTON, D. C. — Tre
čiadienio naktį užsidarė Federa
linė Prekybos Komisija, žinoma 
FTC vardu, nes kongresas nepas 
kyrė reikiamu sumų. Senato ir 
kongreso konferencijų komite
tas nutarė apriboti FTC galią 
ir paskyrė reikiama sumą, bet 
iki šiol ji nebuvo senato pilna
ties patvirtinta.

FTC buvo žinoma savo kon- 
sumerizmu ir duodavo gaminto
jams nepalankias taisykles, dėl 
to žymiai pabrangindavo pre
kes. Įstaigos biurokratai dauge-- 
liu atvejų vykdė neprašyto var
totojų advokato R. Naderio idė
jas, kurios nieko gero vartoto
jams nedavė, tik pabrangino 
orekes. I

— Trečiadienį užbaigtas 3 my- 
Mų tunelis po Sueso kanalu, 

’’ungiąs Egiptą su Sinajaus pu
siasaliu. Jį oficialiai atidarė 
prez. Anwar Sadatas. Tunelis 
pavadintas gen. Hadi, žuvusio 
1973 m. kare, vardu. Tikrumoje 
•■unclis po vandeniu yra tik vie
nos mylios 44 yardų gilumoje. 
Per valandą juo galės prava
žiuoti 2,000 mašinų.

BANKININKAS BERT 
LANCE IŠTEISINTAS

ATLANTA, Ga. — Bankinin
kas Bert Lance, buvęs preziden
to Carterio pirmo kabineto di- 

- rektorius.
I šiųjų tesimo buvo išteisintas, 
į Prisiekusiųjų teismas, ištisą 
j mėnesį klausęs prokuroro ir liu
dininko, išteisino bankininką B. 
Lance nuo 6 kaltinimų, o dėl 
trijų kaltinimų prisiekusiųjų 
teismas negalėjo susitarti.

Teisėjas Charles Move davė

Tuo tarpu paaiškėjo Castro į 
nesąžiningumas. Jis ta proga su
manė patuštinti savo kalėjimus, 
įmaišant kriminalininius kali- 
•nius į tremtinių tarpą. Federali- 
niai pareigūnai tarp tremtinių 
rado 16 kriminalinių nusikadtė^- 
lių, o paskutiniu metu įtarti dar 
25. Jie pasiųsti į federalini kalė
jimą.

Federalinė valdžia įruošė di
džiulę pereinamąja stovykla, 
laikinam tremtinių apsigyveni-1 
mui ir įvairių formalumų atliki
mui- Tremtiniai į ją iš Key West 
bus nuvežami laike 24 valandų. 
Tariamasi su Castro režimu dėl 
leidimo išvykti į kitas šalis. Lei
dimas vežti iš Kubos tremtinius 
lėktuvais iki šiol negautas.

—Senatorius Edmund S. Mus- 
<ie sutiko būti Valstybės sekre- 
oriumi tik viena sąlyga: jo žo- 
lis bus svariausias užsienio po-

>

liudininkams iki gegužės 20 d. 
dar kartą išstudijuoji reikalą ir 
prieiti sprendimo. Jėigu dėl tų 
trijų kaltinimų jie nesusitars, tai 
tada ir šie kabinime? bus at
mesti.

Prokuroras mano, kad dėl šių 
trijų kaltinimų nebus sunku su
sitarti, nes kiekvienas žino, kad 
Bert Lance davė klastotas ži
nias. Bus nuteistas, jis sako.

i tikos klausimuose.

mą vienos tikybinės grupės Tš- 
’amizmą.

Londono pralamento nariai, 
Patyrę apie įvykius Irano am
basadoje, kalbose patarė Irano 
arabams, pagrobusiems Irano 
ambasadą, reikalauti Irano val
džią. kad siųsdama 91 araba-Ąuž- 
sienį, išsiųstų ir 53 amerikiečius, 
laikomus Irano kalėjimuose. Tuo 
klausimu Iranu arabai dar ne
turi Tererano atsakymo.

Visi arabai, pagrobę Irano 
ambasadą Londone, buvo gink- 
uoti gerais kulkosvaidžiais, re
el veriai s ir turėjo nedidelius 
autuvus. Jie suėmė 20 žmonių, 

kuriuos uždarė ambasados rū
muose.

Londone Irano ambasadoj’ 
nuimti du britai, dirbą BBC pa
lijo žinių bendrovei. Suimtie
siems buvo padiktuoti keli pra
nešamai, kurie buvo persiųsti 
brilų BBC. ir paprašyti, kad ži
nias paskelbtų Kitas praneši
mas buvo pasiųstas į Beirutą; 
kad būtų informuoti Irano arabų 
centras Libane.

Irano vyriausylie, gavusi pa
pildomas žinias :r įsakymus iš 
Londone Irano ambasados, pa
reiškė, kad įsiveržimą į Iranu 
ambasadą Londone suorganiza
vo Irano arabai, užmezgę ryšius 
su pasienyje gyvenančiais Irano 
irabais. Irano vyriausybė yra 
pasiryžusi išaiškinti visą šį 
reikalą.

Pentagono kalbėtojas pareiš
kė, kad administracija įsakė 
JAV Laivynui pasiųsti į Flori
dos vandenis nenustatyta kiekį 
laivų. Jiems įsakyta padėti tvar
kyti tremtinių antplūdį iš Ku
bos, o reikalui esant, pagelbėti 
atviroje jūroje. Laivynas ruo
šėsi manevrams Atlanto vande
nyne.

lima kvalifikuoti kitaip kaip . „,kd (v„s pradedant 
žmomu grobtmu. Hrtlęrmeje respuHikos prokuroru Kaireliu, 

su kurio pritarimu vyksta nusi
kalstamos represijos, demas
kuoti ir patraukti baudžiamo
jon atsakomybėn V. M. Moloto
vą, padariusį didžiausius nusi
kaltimus prieš žmoniją, pasi
reiškusį groteskišku sandėriu su 
Ribbentro’pu.

Mes tuo pačiu kreipiamės į pa
saulio visuomenę, į visus geros 
valios žmones, prašydami para
mos ginant šlykštaus nusikalti
mo auką — Julių Sasnauską. 
Neleiskime tyčiotis iš žmogaus 
teisiu nusikalstamo Molotovo-' . . ..be jau anksčiau minėtu trijų Ribbentropo pakto rėmėjams ir 
gynėjams.

Parašai: Vytautas Bogušis, 
Algirdas Masiulionis, Leonora 
Sasnauskaitė, Andrius Tuč- 
kus, Petras Cidzikas. Jonas 
Protusevičius, Mart Nikius, 
Enn Tarto, Jūri Kukk, Riman
tas Matulis, Algirdas Statke- 
vičius, Ona Lukauskaitė-Poš- 
kienė, Jonas Petkevičius, Jad
vyga Petkevičienė, Mečislovas 
Jurevičius, Kęstutis Subačius, 
Genutė įakalienė, Vladas ša
kalys, Albertas Žilinskas.

žmonių grobimu. Hitlerinėje 
Vokietijoje irgi buvo vykdomi 
panašaus pobūdžio areštai pagal 
Hitlerio įsaką “Nacht und Ne- 
bel” (naktis ir migla) ir baigėsi 
Niurnbergo tautų teismo nuo
sprendžiu tokios “teisėtos” prak-; 
tiktis autoriams ir vykdytojams, 
ši istorijos pamoka primena, 
kad negalime remtis įstatymais, 
kurie prieštarauja žmoniškumui 
ir tarptautinei teisei.

Kadangi Julius Sasnauskas 
pagrobtas ryšium su byla N r. 
58, tikrosios susidofbjimo prie
žastys yra aiškios. Julius Sas
nauskas pasirašė 45 pabaltiečių 
kreipimądi į pasaulio visuomenę

KALENDORĖLIS
I

Gegužės 2: Anastazas, Meilė, 
žydonė, Eidimtas, Dangerutis.

Saulė teka 5:48, leidžiasi 7:48.
Oras šiltesnis, gali lynoti.

DYKUMOJE BUVO. PALIKTI ŠEŠI 
AMERIKOS HELIKOPTERIAI

KONGRESO KOMITETAS NORI IŠTIRTI TIKRĄ 
IRANO DYKUMOJE ĮVYKUSIĄ NELAIMĘ

WASHINGTON, D.C. — Da
bar aiškėja, kad Daša Kevin dy
kumoje, turinčioje labai kietą 
druskos pagrindą, buvo palikti,

karo 'helikopteriai, dar trys heli
kopteriai (malūnsparniai). Jie 
nusileido, bet kariai nepajėgė 
jų užvesti ir pakilti. Apklausinė
jimas rodef, kad malūnsparniai 
nepajėgė pakilti. Kokia buvo ta 
nelaimė, iki šio meto neišaiškin
ta. Iki šio meto visi vyriausybės 
atstovai vadovavosi prezidento 
pranešimais, bet dabar aiškėja, 
kad nelaimė buvo žymiai dides-

Lietuva, 1979 m. gruodžio 16 d.
(Elta)

yra arabų kalba. lai užsilikęs
ir be trijų malūnsparnių. Kadai senas persų kalbos dialektas.

nė. šitas reikalas privalo 
išaiškintas.

TYLI DU AUKŠTI 
PAREIGŪNAI

būti

kraš-Prezidentas vadovavosi 
to apsaugos sekretoriaus Harold 
Brown ir štabų viršininko gen. 
David Jones rekomendacijomis 
prezidentui. Prezidentui užtru
ko 7 minutes sprendimui pada
ryti. Prezidentas dabar pats no
ri ištirti nelaimės priežastis, 
kad panašios nelaimės daugiau 
nepasikartotų, Kariuomenės va
dovybė bijo, kad lėktuvuose 
palikti keli slapti raštai galėtų 
būti naudingi priešui.

Pulk. Charles Beckwith, kuris

Irano šachas buvo tolerantas 
Jis gerbė buvusių valdovų pada 
rytus susitar mus su arabar. 
kurdais ir kitomis Irano giminė

dar trys malūnsparniai neveikė, 
tai dar buvo pakankamai laiko 
ištirti priežastis, kodėl tie ma
lūnsparniai nebeveikė.

Pulk. Beckwith* labai nepaten-j mis. Mula Chomeini naikino vi
J,. 11 1 1 ~ ---- j ~ „Z < . .r. Z,*«sus susitarimus ir bandė primes 

ti islamizmą, kuri’5 jiems yra 
svetimas, atsilikęs ir visai ne 
priimtinas. Jie nori Irano arabv 
apgyventu žemių autonomijos

i o jeigu ji nebus gauta, tai siek* 
I nepriklausomybės. Arabu apgy 
1 venta sritis vadinasi Arabista 
inas. Arahistano vardu jie reika 

Prezidentas Carteris davė Jauja, kad būtų paleisti viri ara 
suprasti, kad jis rengiasi daly-jbai, dabartiniu metu laikom 
vauti pirminių rinkimų kampa-, Irano kalėjimuose. Arabai ne 
nijos pabaigoje. Nelaimingai! dalyvavo vadinamuose Irane 
pasibaigus gelbėjimo darbams, t “parlamento" rinkimuose, nėra 
prezidentas nebus tiek daug su-1 pasiruošę klausyti Chonieinic 
rištas su užsienio’ įvykiais ir ga-j primesto Lslamizmo ir ves at- 
lės pasakyti vieną kitą rinkiminę : kaklią kovą prieš dabartine 
kalbą apie Valstybės reikalus. Chdmeinio valdžią ir primeta-

kintas skuba, kuria buvo pada
rytas nutarimas viską baigti. 
Kongreso komitetui turės liudy
ti ir žurnalistas Stewart I.ytlč, 
išsikalbėjęs su karo vadais, bu
vusiais Irano dykumoje.

DALYVAUS RINKIMINĖJE 
KAMPANIJOJE

1979.XII.il


(Tęsinys)

jai

POPIEŽIAUS TURTUS DALINA NETURTINGIEMS

K. Petrokaitis

menca

YOUR DOG NEEDS 
YITAMINS,TOO.

that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and

Italijos menininko Bernardo Strozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje piestas paveikslas, tapęs 
brangiausiu meno kuriniu. Tapytojas Strozzi, gyvenęs 1581 —1644 metais, paliko nepamirštamą 
neturtingos moters veido išraišką. Popiežius Sikstus II buvo nuteistas mirti. Savo testamento vyk
dytojui diakonui Laurynui jis įsakė visą auksą ir sidabrą, visus turtus išdalinti neturtingiems; 

iš neturingu žmonių tie turtai buvo paimti, jiems buvo įsakyta tuos turtus ir atiduoti.

and H, was increased to 61/4%.
This 614% rate will apply to 

new Bonds and to all outstanding

žiaurus liki 
buvusiais ka 
vokiečiu ka 

grąžinti į ko 
ir ten sunai-

id yur node 
stuffed ub? 
Get instant relief 
with BEFMZEDREX

INHALER
. nasal St ant

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United

this is the kind of news that 
should increase your 

interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.

KU” didžiausio šmeižto kanuo- 
lės yra atsuktos prieš buv. ilga
metį Chicagos Ramovės pirmi
ninką, žinomą patriotą, aiškiai 
griežtai pasisakantį ir veikiantį 
prieš tiltų statybos politiką. 
Straipsnio autoriaus tikslas, ma
tyt buvo, suniekinti šį patriotą, 
idealistą darbuotoją ir jį paša
linti iš kelio tiltų statytojams.

žiniomis 
prašė, o 
kongreso

Bonds are getting better all the 
time. This new 614% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

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

If you haven’t thought

— FBI statistikos duomeni
mis 1979 m. kriminaliniai nusi
kaltimai Amerikoje padidėjo 
8%, lyginant su 1978 m. Smurto 
veiksmai padidėjo 11%, o išža
ginimai ir plėšimai net 12%, 
žmogžudystės ir sunkūs "kūno 
sužalojimai 9%..

kodėl šią kadenciją Baltuose Rū
muose nebuvo Amerikos Lietu
vių Tarybos pareigūnų? Mano 

jie audiencijos nė ne- 
naudojosi senato ir 
prielankumu bei įta-

A the increase takes effect with 
-their next semiannual interest 
; period, beginning on

4 or after June 1,1979. Tak_, _..
. Soyousee, StoClO

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

Ilgą laką LR propagandistai 
savo politinę veiklą rėmė ir kė
lė išvykomis į Baltuosius Rū
mus. Tačiau tokie apsilankymai 
galimi kiekvienam turistui, ap
lankančiam sostinę. Jie gali pa
vaikščioti Baltųjų Rūmų kai 
kuriais koridoriais ir pabuvoti 
kai kuriuose kambariuose. Ga
besni ekskursijų vadovai ir jų 
grupės neretai pasinaudoja spe
cialiais asistentais ir net užkan
džiais. LB grupės niekuomet ne
simatė su prezidentu Carteriu.

Gal būt dėlto P. S. Draugo 
100 nr. vedamajame taip rašo:

“Priėmimai pre zidentūroje 
nieko naujo neatneša paverg
tai tautai. Bet susitikimai su 
aukštaisiais pareigūnais ir išsi
sakymas jiems pavergtųjų tau
tu rūpimais klausimais yra nau
dingas tiek išeivijai, tapusiai 
laisvais piliečiais, tiek paverg
toms tautoms, laukiančioms bent 
vilčių sustiprinimo. Kai ryšiai su 
valstybės vadais, kurie vado
vauja viešajai politikai, išeina 
viešumon, tai ir pavergtų tautų 
anapus geležinės uždangos lū
kesčių išsipildymo galimumai 
stipprėja. Jei konkrečios pagal
bos iš tų pokalbių jie ir nesu
laukia, tai bent stiprėja savo lais 
vės troškimais, viltimis išsilais
vinti ir geresrfe likusios tautos 
ateitimi. Tai yra žinoma lietuvių 
išeivijai ir vergijoje kenčiančiai į 
tautai, nes nei minties, nei dva-; 
fcios suvaržyti niekas negali. Ir j 
jų atviras žodis jau pajėgia pra- i 
laužti geležinę uždangą ir pa
siekti laisvą5! pasaulį.” *

Daugeliui gali kilti klausimas,

c ASergeaotš ft
€>1979 M iier Morton Company, a subsxKxy o< 

A H Rob.^ O 73730

/Mūsų išeivija jau prigyvenocių įlankomis neskaidytų ir or 
laikotarpį, kai vis dažniau ir ganifacinę veiklą: negriautų, 
daugiau pradedama skirti dė- Kįi kurių laikrhsčių puslap 

Like i" vietos ne pozity-mirg/a vien šmeižto rašiniais. 
nveįųiaį vys- Pav. kad ir “Pasaulio Lietuvis ’, 
~~kūvb:niam darbui dirb-nežiūrint. kad jo leidėjai, PLB 

ti, sa viriu greta* glaudinti, bet nes vadovai nuoląt kalba ir ak 
saVinickai ir savižudai. Aiški ir centuo’a tautinio solidarumo 
šicį p iežastis: lais-reikalą, bet prat ikškai veikia
vės viltie*' sus -p"ėjimas ir Mas- prięš, vesdami šrceižto akciją 

sustiprėji- lietuvio prieš lietuvį. Tai daro- 
arbės teis- ma t;k todėl, kad šie atsisako 

paklusti mažos partijos diktatui. 
Tenka nusistebėti, kad ‘‘Pasau
lio Lietuvio” vedamą šmeižto 
liniją jau pradėjo sekti ir Lais
voji Lietuva, iki šiol vedusi gar
bingą tautinę liniją.

“Laisvosios Lietuvos” naujai 
užimtos krypties 'klasikinis pa
vyzdys yra straipsjnis, užvardin
tas ‘‘DABAR JAU AIŠKU”. Po 
straipsniu tik injicialai K- O. 
Straipsnis patalpintas š. m. bal. 
mėn 17 d., nr. 8. šis straipsnis 
yra grynai demagoginis ir pro
vokacinis. Tai didelio šmeižto 
straipsnis prieš Chicagos ramo- 
vėnus. Straipsnio žodynas tai 
tikra sovietinė propoganda ge
rai atmintina iš Lietuvos okupa
cijos meto. Kadangi šis šmeižto 
straipsnis nėra pasirašytas, au
torius nežinomas, tai už šmeižtą 
atsakomybė savaime tenka lai
kraščio redaktoriui. Tenka ste
bėtis, kaip patriotinio laikraščio 
redaktorius galėjo šitokio šmeiž 
to straipsnį talpinti? šitokio 
šmeižto straipsnio spausdinimas 
yra nesuderinamas nei tautinės 
ištikimybės principu, nei su lai
kraščio vedama patriotine lini
ja. Tad ir statomas klausimas, 
kas čia darosi?

Rašinio “DABAR JAU AIŠ-

rė pirmosios rusų okupacijos 
metais panaikintus skautų vie- 
netus; ideologinių organizacijų 
darbuotojai atgaivino nepriklau
somoje Lietuvoje buvusias savo 
organizacijas; muzikai ir chor
vedžiai įsteigė ne vieną muzikos 
ir dainų kolektyvą (pvz. A. Mi- 
kulskis-Čiurlionio vardo ansam
blį, šarka-vyrų chorą, muzikas 
ir kompozitorius J. Gaidelis — 
mišrų chorą ir kt.); solistai, ak
toriai ir baleto šokėjai grupėmis 
ar pavieniui nuolat gastroliuoda 
vo po lietuvių tremtnių stovyk- 
las, šuteikami jų gyventojams 
meninio peno- Rašytojai ir poe
tai parašė ir išleisdino gausų 
skaičių savo kūrinių. Dailinin
kai nepasitenkino asmenine sa
vo kūryba, bet rūpinosi ir jau
nų dailininkų išmokslinimu.

(Bus daugiau>

Šitoks šmeižimas yra nekas ki- gynuose, arba miesto bibliote 
tas, tiks sąmoningas ar nesąmo
ningas patarnavimas Maskvos 
planui prieš išeiviją!

Skaitytojo politinei orientaci
jai pateiksiu Maskvos turimo 
plano išeiviją sunaikinti ištrau
ką, kuri drauge ir paliudys 
straipsnio “DABAR JAU AIŠ
KU” autoriaus turėtą piktą 
tikslą skaldyti ramovėmis ir pat 
riotus stumti lauk iš organiza
cijos veiklos.

K. G. B kapitonas Aleksėj Mai 
kov, pabėgęs iš komunistinės 
Rusijo į Vakarus, 1974 met. pa-

-rašė—ir-4šleido f knygą. “INSIDE 
THE K. G. B”, kurioje jis ats
kleidžia Maskvos "turimą planą, 
tikslą ir naudojamą taktiką su
naikinti tautinių sąjūdžių veik
lą užsienyje, šiame jo plane yra 
aiškiai nurodyta, kaip sunie
kinti patriotus veikėjus ir juos 
iš organizacinės veiklos pašalin-

anglų atiduotus rusams karius 
ukrainiečius, komunistai sugul
dė eilėmis ant žemės ir visus

Trečioji lietuvių išeivių
— tremtinių banga

Tai buvo ne geresnio gyveni
mo ieškantieji lietuviai išeiviai, 
bet II-jam pasauliniam karui 
baigiantis atgal į Lietuvą sugrįž 
tančio maskvinio komunistinio 
teroro-siaubo genami žmonės. 
Tą komunistinį siaubą Lietuva 
buvo iškentėjusi pirmosios bol
ševikinės Rusros okupacijos 
19140-1941 metais, kada lietu
viai beatodairiškai bu vos areš
tuojami, kalinami, kankinami ir 

Judomi, kuriuos “apvainikavo” 
1941 metų birželio mėnesio 13*16 
dienomis rusų įvykdytas 
nis lietuvių trėmimas į Sibirą.. 
Tą siaubą pergyvenę ir jo au
komis nepatapę lietuviai, neatsi
žvelgdami į karo ugnį ir gresian 
čią mirtį, veržėsi į begriūvančią 
nacinę Vokietiją ne dėl palan
kumo jai, bet tikėdamiesi demo
kratinio Vakarų Pasaulio (Ame-j 
rikos, Anglijos ir, iš dalies, Pran- 
cūzjos) pergalės ir prieglaudos 
jame.

Ir niekada nesužinosime skai
čiaus tų lietuvų, kurie žuvo vo
kiečių sugauti ir priversti karo 
apkasus kasti, kiek jų ir kuriuo
se Vokietijos didmiesčiuose bu
vo užmušti arba fosforinių bom
bų ugnies sudeginti, tuos mies
tus nušluojant nuo žemės pavir
šiaus Amerikos ir Anglijos lėk
tuvų masiniuose (amerikonai, 
turimomis žiniomis, tuos bom- 
bordavimus vykdydavo dieno
mis, 
muose. Taip pat nesužinosime 
skaičiaus tų lietuvių, kurie rusų 
frontui atslinkus- ’ iki Berlynoį 
pateko į bolševikų rankas ir,' ne 
va, grąžinti į Lietuvą, o iš tiesių 
iš ten vėliau dštremti į Sibirą.

(Šia proga norėčiau pasiūlyti 
mūsų politiniams ar bendruome 
niniams veiksniams imtis parei-Į skautų sąjungos vadovai atkū 
gos sužinoti ir suregistruoti II-‘ 
jam karui baigiantis AIokietHo- 
je žuvusius, aišku, tik žinomus, 
ar sužinosimus lietuvius. Kaip, 
pvz. Dresdene 1945 m. vasario 
13 d. ir naktį bombordavimo 
metu žuvo Garmiūtė, jaunas, 
Lietuvoje tik ką mokslus baigęs 
daktaras Saulynas, kilme-Aly- 
tiškis ir jo žmona. O taip pat 
daugelis kitų, nes Dresdene jo 
sugriovimo ir sudeginimo metu 
buvo daug lietuvių. Vienoje ra
šytojas J. Rimkūnas, o ir kituo
se griaunamuose miestuose bu- 
vo lietuvų pabėgėlių. Nors dali 
jų galime suregistruoti ir palik
ti ateičiai kaip II-jo pasaulinio 
karo aukas).

II-jam pasauliniam karui pa
sibaigus, apytikriai, Vakarų Vo
kietijoje buvo 65.000 bėglių lie
tuvių. Jie buvo išsiblaškę po 
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos karinės valdžios valdomus 
V. Vokietijos plotus arba zonas. 
Neįeisiant tie pabėgėliai buvo 
surankioti (ne vien lietuviai, bet 
ir kitų tautybių estų, latvių, žy
dų ir ukrainiečių, kuriuos (uk
rainiečius) ištiko 
mas: jie, krtu su 
riais ukrainiečiais 
riuomenėje, buvo 
munistinę Rusiją 
kinti. Yra žinoma faktas, kad

juos sutreškino tandaisz)
Surankioti ir stovyklose ap

gyvendinti lietuviai, kaip ir ki
tų tautybių žmonės, buvo globo
jami ir maitinami alherikiečių 
zdnoje, Amerikos vyriausybės 
sukurtų UNROS ir vėliau IRO 
įstaigų.

Čia prisieina priminti, kad pa
bėgėliams lietuviams padėjo ir 
juos nuo pabėgėlių ukrainiečių 
likimo apsaugq:o ir išgelbėjo 
Amerikos ankstesnieji ateiviai 
lietuviai, vieningai susibūrę į 

masi- . _x x • i- • •Altą o matenahnemis verty
bėmis (maistu, apranga ir peš.) 
ir vėliu sudarinėdamas atvyki
mui į šį kraštą sutartis — BA
LTAS. Visi šiame krašte esan
tieji trečiosios arba komunisti
nio siaubo atneštos bangos lie
tuviai privalėtų tas lietuvių įs
taigas su didžiausia pagarba at
siminti ir šiandien jas visokero- 
pai paremti dar ir dabar atlie
kamuose jų politiniuose bei šel
pimo žygiuose. Nes BALAS rė
mė ne tik nuo komunistinio siąu 
bo į V. Vokietiją pabėgusius sa
vo tautiečius, bet šelpė ir tebe- 
šelpia Sibiro plotuose vargstan
čius tremtinius.

Pokarinėje V. Vokietijoje san
tarvininkų stovyklose arba-la
geriuose apgyvendinti pabėgė
liai lietuviai, laukdafhi Vienokio 
ar kitokio jų tolimesnio likimo 
išsprendimo, veltui laiko nelei- 

anglai-naktimis) puoli- į do. Pagal savo turimas specialy
bes kūrė atitinkamus vienetus: 
teisįninkai-teisnąus, mokytojai — 
—įvairių laipaiių mokyklas, žūr- 
nalistaį-steigė ir leido : lakraš- 
čius, spaustuvininkai — knygų 
leidyklas, sportininkai — spor
to vienetus ir naujiems sporto 
vadovams p ą r uosti kursus;

Saugumo komiteto prie TSSR 
slapto statuto, skirto užsienio 
agentams, paragrafas Nr.* 7, sa
ko, kad su pagalba patyrusių 
-KGB agentų reik stengtis užim— 
ti nacionalistų grupių vadovy
bę. Paragrafas Nr. 8 nurodo, 
kad reik žymiausius nacionalis
tus sukompromituoti jų kolegų 
akyse, sukeliant įtarimą,kad jie 
bendrauja su KGB.

Netenka abejoti, kad ne be 
Maskvos agentų pastangų vyks
ta nesibaigiami garbės teismai 
ir LŠST, tik visa laimė, kad jie 
laikosi Garbės Teismo statuto 
ir vedamu bylu viešai neskel- 
bia. tuo neduodami progos rei
kalus aštrinti ir nesklandumus 
plėsti. Gi tuo pačiu metu vyks
tanti Ramovėnų G. T byla, ne
atsižvelgiant į G. T statuto rei
kalavimą laikyti G. T. bylą už
dara, ji yra paskelbta spaudoje 
ir gana plačiai. Betgi, įsiskaičius 
į Ramonenų G. T bylos eigą, 
kaltinamojo naivūs parodymai 
5į patį daugiau kaltina, užuot jį 
teisinę. Be to, byloje nesimato 
ir nėra liudininku nat iš pačių 
bylos kėlėjų. Atseit, teismas ap
klausė tik vienos pusės liudi
ninkus ir jau padarė sprendimą. 
Gaunasi išvada, kad šis Ramo
vėnų bylos sprendimas yra ša
liškas. tendencingas ir neteisin
gas. Tai ir vėl Maskvos agen
tams gera proga niekinti išei
vius.

Kam yra įdomu daugiau ir 
plačiau žinoti apie Maskvos agen 
tų veiklą laisvame pasaulyje ir 
jų turimą planą, naudojamą ta
ktiką sugriauti išeivijos organe 
zacinę veiklą tepasiskaito šio 
KGB kapitono parašytą ir išleis
tą knygą “INSIDE THE KGB”. 
Ją galima gauti vidumiesčio kny

Betgi principe, išeivijos sa
vaitraščio redaktorius privalo 
būti jau tiek išprusęs politikoje, 
kad sugebėtų suprasti ar pažin
ti okupanto agentų vylius, ir pe
lus atskirti nuo grūdų. Išeivijos 
spaudos uždavinys išeiviją jung
ti, jos nuomonę' formuoti tiks
lia informacija, bet ne šmeižtus 
skleisti ir savuosius erzinti ir 
juos skaldyti/ Organizacinės vei
klos idėjinių pasišventėlių šmei
žimas ir jų. iš veiklos stūmimas 
lauk, yra aiški talka okupanto 
planui prieš išeiviją. Tai nenu- 
gmčmama tiesa! Galima drąsiai 
pasakyti, jog šmeižtai prieš pat
riotus -redaktoriui neteikia tau
tinės garbės, o tik žemina paties 
laikraščio prestižą.

Tad ir statomas klausimas — 
k '-o keliu šio laikraščio re- 
oąki-. . lūs keliauja?

Susirūpinęs Patriotas

kves veik!
mąs. On>ani'zoriįu 
n**i. pa^rio‘u veikėjų šmeižimas.. 
\-’,'»žudanČios polemikos spau
dote ir liudra jog Maskvos agen 
tai darbuojasi ir neveltui.

Tenka pripažinti, jok tam tik
rą dalį nesantaikos židinių įžie 
bi2 — palaiko ir savųjų priežas
tys, kaip tai: nesukultūrinto 
charakterio- asmenų išpuoliai, 
subjektyvi kritika, ypač tarpu
savio santykiams kenkia, tai par 
tinių. polininių ambicijų paten
kinimo siekis žūt-būt vadovauti 
ir reikalauti paklusnume. Sie
kiama diktuoti, nors iš anksto yra 
gerai žinoma, kad demokratinia 
me krašte niekada nebus įgy
vendinta mažos žmonių grupe
lės diktatūra. Partinis diktatū
rinis siekis yra iš anksto pas
merktas pražūčiai, ir su šia min 
timi reikėtų susigyventi ir bai
gti neatsakingą politinį žaidimą, 
erzinant ir skaldant išeiviją.

Tenka pripažinti faktas, kad 
jei laikraščių redaktoriai sti
priau jaustų pareigą saugoti ir 
išlaikyti gerus tarpusavio san
tykius, tai visai netalpintų šmeiž 
to ir vienas kito niekinimo strai
psnių. Taip elgiantės išeivijos 
tapusavio santykiai būtų žymiai, 
žymiai geresni. Tada Maskvos 
agentai mus iš vidaus mūsų pa-



Oo ŽINIOS E OKUPUOTOS LIETUVOS
ŠTAI JIS — TARYBINIS HUMANIZMAS

• 19 amž. pradžioje anglų po
etas D. Baironas parašė poemą

mai, vagystės, spekuliacija — pa 
prastas kasdieninis reiškinys. 
Už šiuos nusikaltimus Tarybų 
šalyje bausmės švelnios palygi
nus su nuosprendžiais politi
niams kaliniams, kurie neretai 
laikomi amžinai izoliuoti la
geriuose arba psichiatrinėse li
goninėse. 1975 metais “gydant” 

susidorota su paminklų

“Siljono kalinys”, išaukštinda
mas kovotojo, už šalies laisvę di
dvyriškai pakeltas kančias. To
kie kalinimai tada buvo tik išim
tinais atvejais. Ką dabar pasa
kytų iš kapo atsikėlęs poetas, 
kai laisvės kovotojų ne šimtai, 
bet tūkstančiai laikomi už gro- buvo susidorota su paminklų 
tų-be jokios kaltės, o vien tik restauruotoju Mindaugu Tamo- 
todėl, kad nesilanksto savo tau- niu. Dabar jau panašaus likimo 
tos pavergėjams.

Paminėsiu vieną tokių kanki
nu r-r mok. Petrą Paulaitį, kali
namąMordovijos ASSR n/o Ja-. 
vas.P/ja 385/3 lageryje. Jis ne
laisvėje išbuvo virš 30 metų. 
TaL amžinas kalinys, jau prara
dęs viltį kada nors pamatyti lais 
vę. Priešakyj dar penki metai 
kalinimo ir amžina tremtis Si
bire.

Kuo gi nusikalto šis mokyto
jas? Gal užmušė ką, apvogė, iš
prievartavo, šnipinėjo? Ne, už 
tos rūšies nusikaltimus aukš
čiausia bausmė 12 metų. Tokių 
riubsprendžių skelbimų žurnale 
‘^Socialistinė teisė” rasi kiek tik 
nori kiekviename numeryje. 
Pvž.,: 1977. : IV.’ 27. Nr. 4 Lietu
vos TSR Aukščiausiojo teismo 
teisminės baudžiamųjų bylų ko
legijos; nuosprendžiu Z. Krupo- 
vecas buvo nuteistas pagal Lie- 
tūvos TSR BK. 118 str. 3 dr. lais
vės atėmimu 12 metų už išžagi
nimą nepilnametės studentės. 
Net automobilis, kuris buvo tie
siogiai susijęs su pačiu nusikal
timo veiksmu, nebuvo konfis
kuotas, nors pagal įstatymą 
(Lietuvos TSR BK 90 str.) tu
rėjo būti konfiskuotas-

O štai kita žmogžudystės by
la. Trakų liaudies teismo 1977. 
VII. 6. nuosprendžiu J. Morozo
vas pagal Lietuvos TSR BK 104 
sir. už savo žmonos nužudymą 
nuteistas tik 8 metams sustip
rinto režimo pataisos darbų ko-

žvalgosi, kada ateis jiįelė puhi 
grobuoniui į nasrus. Būkštauja 
pagrįstai, nes komunistinių im
perialistų užmačios pasaulį už
valdyti darosi kasdien vis aiš
kesnės. Kylą klausimas: kodėl 
viena tauta tuo pačiu atveju va
dinama pavergėja, o kita — iš
laisvintoja? Kalbant apie Tary
bų Sąjungą ir Izraelį kaip oku
pantus, reikia įžvelgti tarp jų 
didelį skirtumą. Pirmoji, klas
tingai pavergdama tautas, sie
kia pasaulinės hegemonijos, o 
Izraelis — gyvybinės erdvės.

Pavergtos tautos pažiho ko
munistų partijos geležinę kumš
tį, traiškančią visa, kas priešina
si visagalei diktatūrai. Kai ne
tenki vilties, prieš akis iškyla 
taurūs lietuvių kovotojų paveiks 
Lai, raginą nepasiduoti priešo 
užmačioms. Pavergėjas pavojin
gas, planingai ir sistemingai 
skiepija veidmainingas idėjas 
jaunimo tarpe. Dar čiulptuką 
žindančiam kūdikiui jau bruka 
Lenino ir partijos vardą. Spa-

laukia Kaliningrade “gydomas” 
inžinierius Henrikas Klimašaus
kas. Negalėdami sudaryti bylos, 
sugrūda į *psishiatrines ligoni
nes sveikus, tik kitaip, negu par 
tijos linija reikalauja galvojan
čius asmenis.

Mokytojas P. Paulaitis pirmą 
kartą buvo teistas 1945 m. Ga
vęs pilną normą — 28 metus — 
atsėdėjo 10 metų ir 1956 m. 
kartų su visais amnestuotais |
grįžo į Lietuvą. Neilgai džiau- Į liukus pkarsto ženkliukais, pio- 
gėsi laisve. 1957 m. spalio 30 d. Į menams veržiami kaklai raudo- 
vėl buvo areštuotas ir grąžin-j 
tas į sustiprinto režimo lagerį} 
“persiauklėti” 25 metams. Taip 
ir praleido žmogus visą save 
jaunystę nelaisvėje, praradęs 
sveikatą ir tikėjimą teisingumu, 
nustojęs vilties gyvas sugrįžti 
į tėvų žemę.

Teisingumas dabar pavirto J 
utopine svajone. Tai liudija šių 
dienų istorija.

Izraelis raginamas pasitrauk
ti iš jam gyvybiškai svarbių že
mių, nes jos okupuotos. Tuo tar
pu Tarybų Sąjungai, okupavu-j 
šiai Pabaltijo

nais kaklaraiščiais. Vyresnių 
klasių mokiniai priverčiami sto
ti į komjaunuolių gretas. Dau
gumas su ašarom akyse lyg gy
vulėliai varomi į skerdyklas pa
siduoda prievartautojams. Kas 
bus toliau? Kaip ir kada ištrūk
ti iš tos nuolat veržiamos kil-| 
pos? Knygynuose beveik dingo į 
lietuvių grožinė literatūra. Vit- - 
rinos ir prekystaliai apkrauti, 
kaip žmonės sako, “rusišku chla 
mu”: politiniais Lenino raštais, 
Brežnevo atsiminimais ir pan.

Kol dar pavergėjai neišmoko 
šiai Pabaltijo kraštus ir kitas! išimti žmogaus smegenis ir pa- 
šalis, net priminti nedrįstama, • keisti jas dirbtinėmis (komunis- 
kad jai jau seniai laikas sugrą-l tinio modelio), gėda būti gyvais į 
žinti pavergtoms tautoms lais-; lavonais, aklais ir nebyliais,, ko-J 
vę. Ar daug kas protestuoja, kai] kiais jie mus ir laiko. Juk bal-j 
Kubos kariai šeimininkauja An-| suojant — lyg akliems įspaudžia

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

Reportažas iš šluto radijo valandėlės
Š. m. balandžio 27 <1. X vai. Nuo’ 1972 metu eina Kataliku 

vak. Plutas radijo valandėlėje Bažnyčios Kronika. Kiek vėliau 
turėjo kun. K. Pugevičių. Jis išėjo “Aušra
nuo 1973 metų priklausąs Balti--, dar vienas kitas pogrindžio laik- 
niorės vyskupijai. Anksčiau bu
vo radijo pranešėjas, dabar — 
Relig’nės š tlpos vedėjas, kuri 

j priklauso kunigų vienybei. Jis
dar yra Katalikų Federacijos, 
Lietuves Vyčių ir lietuvių infor
macijos reprezentantas. Turi ir 
talkininkų.

‘Tiesos kelias” ir

lohijoje.
' žmogžudystės, išprievartavi-

goloje, Etijopijoje ir žvalgosi! kortelę į rankas; susirinkimuose 
naujų aukų? Išvada aiški: maža žmonės iš baimės tyli tarsi ne- 
tauta neturi teisės egzistuoti, iš
silaisvinti (žinoma, jeigu ji nė
ra komunistinė), su (ja būtina
susidoroti, “išvaduoti”. Tautos 
tyli, stebi įvykius, susirūpinęGERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS j 

‘UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti,

“NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ. , . -

; Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati’ 
nimo vajaus talką!

byliai.-Iš jų- visada reikalauja
ma vieno ir to paties — pritar
ti. Ne atsitiktinai ir rašytoja V. 
Žilinskaite parašė feljetoną apie_ 
dirbtinę ranką, kuri susirinki-; 
muose galėtų pilnai pavaduoti 
žmones. Tai sutaupytų daug vėl 
tui gaištamo laiko-.. Laikraščiuo 
se dažnai pabrėžiama, kad visi 
darbai lygiai garbingi, negalima 
juos skirstyti į juodus ir baltus. 
Bet kai tik prisimena lietuvius, 
gyvenančius užsieny, ypač Ame
rikoj dirbančius fizinį darbą, mū 
sų spauda guos išjuokia, vadin-

Pritaria, nes kito pasirinkimo 
nėra. Atsimenam, buvo pupme- 
čiai, kukurūzmečiai, sužlugdė 
žemės ūkį, nes reikėjo pritarti 
valdžios potvarkiams. Buvo ūkių 
smulkinimai, po kėlių metų stam 
binimai — liaudis turėjo vienin 
gai pritarti. Taip nuvertinti žmo 
nes nieko jau ir negalvoja.
Karui pasibaigus (1945 m.) ru

sų kariai galvas kraipydami ste
bėjosi, kokie, girdi, jūs turtin
gi, — mat kiekvienoj pirkioj gau 
davo sočiai pavalgyti.

Iš tikrųjų Lietuvos kaimas, pa 
gyvenęs Nepriklausomoj Lietu
voj tik 20 metų, turėjo ko pa
valgyti ir kitiems duoti, kai tuo 
tarpu rusai~savo kolchoziniame 
rojuje badavo ir būriais ateida- 
vo į Lietuvą su maišeliais duo-
nos prašyti- O dabar, jeigu vėl 
prasidėtų karas, nereikėtų ir 
neutroninių bombų — liaudis 
badu išmirtų.

Kasdien giriamasi laimėjimais. 
Bet liaudis sako: “Pagyru puo
das — netaukuotas”, 
jų, pasigyrimai jokių 
nesukuria.

Daugelis lietuvių 
pralobimo manija.

š tikrų- 
vertybių

užsikrėtė
Gyvenimo

dama juodadarbiais. Komunisti- tikslas pilaitė, mašina, nes- 
nėje propagandoje tas pats dar- varbu kaip įgyta: spekuliuojant,

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

NAUJIENOS
1739 Si HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• E anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda-
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas____.____________________________________
Adresas ____________ „______________________________

UžsakauNaujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ____ — dol.
Pavardė ir .vardas__ ___________________
Adresas _________________ ___ . - ..... .........

kuris

~bas pas mus vadinamas garbin 
gu, svetur greit pavirsta žemi
nančiu- žmogaus orumą, juodu.

Visi žinom kiek daug simpa
tijos komunistinė spauda rodo 
darbininkų streikams svetur, už 
sieny. Bet tegul tarybinis dar
bininkas pamėgins streikuoti,— 
streikininką tuoj apšauks ne 
kovotoju už savo gerbūvį, bet 
liaudies priešu, fašistu, imperia
listų agentu. O darbininkas nie
kur taip nėra išnaudojamas kaip 
Tarybų Sąjungoje. Tam pajung 
ti visi kanalai: žmogaus silpny
bės, garbėtrokška, ir medaliai, 
įvairiausių vardų suteikimas, 
ordinai, privilegijos (tik ne vel
tui) ii pan. Visi iki vieno pa
kinkyti lenktyniauti. Partijos 
botagas gena visus: jaunus ir 
senus, kolektyvus ir pavienius 
asmenis: ryt padaryti daugiau 
negu šiandien!.. Ribos nebuvo 
nėra ir nebus — besočiui nieka
da negana. O kągi žmonės? —

i vagiant.

SpoMoriaus 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 

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

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

No. 79

vertybės jiems — praeito šimt-

nėšio susirinkime puolė pirmi
ninką Paul Mausilionį mušti laz
da, bet klubo nariai sulaikė. Va
sario mėn. nepasirodė, bet kovo 
9 diena ir vėl atėjo, klube pa
kėlė didelį triukšmą ir dėl to’ ne
buvo galima susirinkimo ati
daryti, v

Susirinkę iš pradžių prašė, 
kad išeitų geruoju, vėliau grasi
no šaukti policiją, bet jis ramiai 
atsakė: uAš ir noriu, kad polici
ja išvežtų’^.

Senas žmogus, nėra durnas,, 
tik nenori skaitytis su žmonė
mis, ramiai aptariančiais savo 
klubo reikalus. Gaila žiūrėti, kad 
žmogus į senatvę-pasidarė toks 
triukšmadarys, nes savo laiku 

. jis buvo’ puikus žmogus, geras
mečio atgyvena. Tik maža da-( katalikas, kitus gerbė. ' . 
lis žmonių netampa utilitaris- Į Vėliau sekė vaišės, kurias pa
tais, stoja ginti žmogaus orumą, rQpino Jennie Povilaitis. Klubas 
;o teises, paaukodami net savo su Velvku šventėmis pasveikino 
laisvę. Toks yra Petras Paulai-' s Barčus*radijo programą, tam 
tis, nesilankstęs, nepritaręs pa- ( pedalui paskirdamas $30. 
vergėjams. Jis ir jo draugai lyg' 
girių ąžuolai tvirti, nepalaužia-- Sekantis klubo susirinkimas 
mi kovoja atkakliai su gyveni- i Pyks birželio 8 d. 1 vai. popiet, 
mo audrom. Visus tikrus lietu- Tai bus pusmetinis susirinki- 
vius jaudina jų stipri valia, pa-jmas- Nariai prašomi sekti spau- 
jungta Tėvynės meilei, žmo-! d?, „kad geriau žinotumėte, 
gaus laisvei.

Niekam nevalia pamiršti did
vyrius, savo kančia skelbiančius, 
kad Lietuva dar gyva!

K. Sparnys

Rožė Didžgalvis, koresp.

raštelis. Pasinaudojant tais lei
diniais stengiamasi informuoti 
užsienio spaudą apie okup. Lie
tuvoje persekiojamus tėvynai
nius.

Vienas paklausėjas norėjo ži
noti apie kunigo' Pugeviėiaus 
1978 metais kelionę į Belgradą! 
Ten padalinęs memorandumų 
atstovybėms. Dr. K. Bobelis su
vaidino didelį vaidmenį, būda
mas Amerikos Kongreso komi
sijoje ir dalyvaudamas posė
džiuose padarė atitinkamus pa- 
re'škimus. Jis turėjo kreden
cialus.

šįmet kunigas buvo Pasaulio , 
Lietuvių B-nės deleguotas į žc-: 
neva —- Batuin konferencijoje. . 
Suprantama, ir ten negalėjo, 
stebuklų padaryti: įteikė vy
riausybių reprezentantams me
morandumus, kontaktavo dele
gatus. Tai ir viskas.

Apskritai, kun. K. Pugeviėius 
dirba daug ir pernelyg paslau
gus Liet. B-nei, kuri dublikuo- 
ja ALTąir VLIKą. Manau, klau
sytojų tarpe nesukėlė perdidelio 
dėmesio savo reportažu. Buvo ir . 
giriančių jo pastangas. •

Buvo iškeltas įdomus ir ak
tualus klausimas dr. L. Kriau- 
čelifinui dėl kultūrinės komisi
jos atsistatydinimo. Deja, liko 
neatsakytas, nes buvo mažai 
laiko. Lauksime kito sekma
dienio. S : į ,

Beje, turėjom 120 lietuviškų 
parapijų. Beliko tik 70. Nėra 
kunigų. Tautinis sąjūdis perne
lyg greitai mažėja.

K. Emilis

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

C * • . ■ & w ,

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Amerikos Lietuvių Piliečių > 
Pašalpos klubo susirinkimas bu- j 
vo šauktas kovo 9 d. Narių, bū- | 
relis buvo susirinkęs, mokėjo z 
savo duokles ir tarp savęs ra- { 
miai tarėsi, kol į salę neįsibrovė i 
neprašytas svečias,. triukšmada- « 
rys, buvęs senas klubo narys, 4 
bet prieš du metus išsibraukęs « 
iš narių sąrašo. Tai Juozas Mik- ] (j 
šis, kuris nors dabar klubui ne- ' 
priklauso, bet dažnai vis tiek at- j

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

sukčiaujant. Dvasios eina patriukšmauti. Sausio mė-

JAY DRUGS VAISTINĖ
275S W. 71st St, Chicago, I1L

» SūtESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

- Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkaiTel. 476-2206
SUSIVIENIJDIAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė ar- 
f ganizacija, lietuviams Ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

z SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuoa 
, darbus dirba.

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
namg patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

i SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
I Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančianif aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

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

SLA—kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėf 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums

( mielai pagelbės i SLA įsirašyti
[ Galite kreiptu Ir tiesiai I SLA Centra:

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

>07 W. 30th St.
Tai. ail) 541 -nit

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, 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 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 
! tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
i ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
Į parduodama tik už $2.

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

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

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

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Kada lietuviškus kunigus pasieks

vo teisę dėstyti katalikų doktrinas ir modernaus gyve
nimo katalikams kelias problemas. Pradėjo nuo papra- 
tų problemų, bet laikui bėgant tų problemų skai- 
didėjo ir reformoms pritariančių jaunų studentų skai
čius didėjo. Tuebingeno katalikų universitete kun. Kun- 
gas kėlė daug naujų bažnyčios problemų, o studentų 
skaičius kiekvieną semestrą augo.

Kun. Rungas universiteto salėse išdėstė visą eilę 
katalikų bažnyčios problemų, kurias jaunimas turėjo 
ryžtis spręsti. Pirmon eilėn jis gvildeno paprastą ne
abejingumo problemą. Jis surinko labai daug istorinių 
faktų, kur popiežiai, darydami svarbius sprendimus, 
buvo padarę klaidų. Katalikišką jaunimą savo klasėse 
jis įtikinėjo, kad popiežiaus neklaidingumo problema 
esanti netiksli, ją kyla reikalas keisti

i Sekdamas jaunų vyrų ir moterų lytinį gyvenimą, 
kun. Kungas priėjo išvados, kad katalikų bažnyčia tu
rinti keisti dabartinius bažnyčios vedybinius nuosta
tus. Jis pats prisiekęs ir pasižadėjęs laikytis kuni
gams nustatytų vienuoliško gyvenimo taisyklių, bet 
savo pamokose kėlė konkubinato klausimą ir negrinėjo 
katalikų kunigų pageidavimus vesti vedybini gyveni
mą. Kun. Kungas priėjo išvados, kad šitas klausimas | 
būtinai turės būti greit sprendžiamas, negu jis buvo 
sprendžiamas iki šio meto.

Popiežius Jonas Paulius II, aptvarkęs Olandijos

M. Šileikis Potvynio madona

aukštybių balsas?
Modernią lietuvių katalikų spaudą sekantieji lie

tuviai yra girdėję apie šveicarų kunigą Hansą Kungą. 
Senesnieji Amerikos lietuviai katalikai mažai tegirdėjo 
apie šį jauną ir gabų šveicarų kunigą, bet jeunesnieji, 
katalikai frontininkai apie kun. Kungą ne tik rašė, bet 
juo gėrėjosi, jo skelbiamas idėjas sekė, stengėsi jas pa
sisavinti, suprasti ir taikyti praktiškame gyvenime. Ne 
visi katalikai pritaria modernioms idėjoms, bet jauni 
mūsų frontininkai, ypač keli frontininkai kunigai labai 
atidžiai sekė kun. Kungo pagrindines idėjas, jas bandė 
pritaikyti katalikiškam judėjimui ir ryžosi kovoti tuo 
pačiu pasiryžimu, ir pasiaukojimu, kokiu aukojosi di
dieji katalikybės apaštalai.

Galima sakyti, kad jaunas šveicarų kunigas padė-

katalikiško jaunimo palaidumą, ryžosi imtis už didžiau
sio Europoje revoliucionieriaus kun. Kungo. Popiežius 
būtų norėjęs kun. Kungą apklausinėti Romoje, bet pas
tarasis pabijojo ilgų metų vienutės, atsisakė vykti į 
Romą, bet sutiko būti apklausinėtas Vokietijoje ar 
Šveicarijoje. Pas kunigą Kungą nuvyko keturi Vatika
no tikėjimo doktrinos kongregacijos nariai ir keturis 
mėnesius apklausinėje didžiausią katalikų bažnyčios 
revoliucionierių. Jau paskelbti dokumentai apie. kun. 
Kungo skelbtas erezijas. Iš jų matyti, kad kun. Kari 
Rahmer, tikėjimo kongregacijos narys, ne tik jį 
prispaudė prie sienos, bet pridėjo savo pečius prie silp
niausių jo vietų. Pirmiausia kun. Kungas buvo papra
šytas pasakyti, kokiais dėsniais jis remiasi spręsdamas 
kunigų celebato ir popiežiaus neklaidingumo klausi
mus. Pats kun. Kungas buvo priverstas pasakyti, kad 
tai sprendžia vyskupai ir kardinolai, o ne paprasti ku-

“Disidentų” LB darbo padalos laikosi...

jo domėtis katalikų visumeniniame darbe reikalingo
mis pataisomis, nes pats kun. Kungas jomis domė
josi ir pradėjo skelbti jaunesnių katalikų tarpe. Jis 
įžiūrėjo dideli atsilikimą katalikų tarpe ir ryžosi pra- 
dėti r^'kdingąg reformas, “einančias-su moderniu_ gy-
veniniu”, kaip jis sakydavo. Kunigas Kungas turėjo 
šviesų protą, mokėjo naudoti logikos dėsnius ir buvo 
nepaprastai gabus kalbėtojas. Jis mėgo daug skaityti, 
bet jis taip pat mokėjo perskaitytus svarbesnius faktus 
taikyti praktiškame katalikų judėjime

Katalikų naujoves, “reikalingas’ katalikų bažny
čiai“, jis pradėjo skelbti Šveicarijoje, kur baigė moks
lus ir gavo teologijos mokslų laipsnius, bet Šveicarijoje 
jam nesisekė. Šveicarams katalikams atrodė, kad nėra 
reikalo taikyti katalikų bažnyčiai protestantų jau nau
dojamų dėsnių. Kun. Kungas pradėjo ieškoti veiklos 
dirvos kitur. Jis priėjo įsitikinimo, kad niekad prana- 
šai nevertinami gimtame krašte. Jis ryžosi savo doktri- 
ną perkelti į Vokietiją, kuri po karo buvo pasirengusi

nišai. Jis buvo paklaustas, kodėl nebūdamas vyskupas ar 
kardinolas, drįsta spręsti klausimus, kurių jis neturįs 
teisės spręsti? Buvo ir daugiau klausimų ir problemų, 
kurių kun. Kungas, jų nežinodamas, norėjo spręsti. 
Kai pasibaigė apklausinėjimas, tai kun, Kungas buvot 
labai patenkintas, kad jis nebuvo išrengtas ir kad jam 
palikta teisė vadintis kunigu. Tuebingeno -katalikai at
sisakė samdyti kun. Kungą kelti tokias bažnyčios prob
lemas, kurių jis neturėjo teisės spręsti.

O kaip su lietuviškais kunigais? Neminėsime jų 
vardų, bet galime pasakyti, kad lietuvių kunigų skai
čius nemažas. Jie stengiasi daryti pakaitas ne tik lietu
vių katalikų tarpe, bet ryžtasi modernų kunigizmą pri
mesti ir visuomeniniame darbe. Kaip kun. Kungas sa
vo klasėse įradinėjo, kad yra daug panašumo tarp mas- 
kvinio komunizmo ir Romos katalikų bažnyčios 
skeltų idėjų, taip lietuviški kungininkai Ameriko- j
je, Chicagoj, išleidę Vilniuje išspausdintą “Striptyzą”, 
bando įrodinėti, kad vienos ir kites idėjos labai arti-

klausyti “svetimų pranašų”, kurie patiems vokiečiams mos. Tos idėjos lietuviškiems kungininkams tiek pati-

Viena pažįstama lenkė nude- javo, kad Čikagoje tiek daug lenkų, bet mažai nuveikia, nes: trys galvos — trys nuomonės. Lietuviai, girdi, vieningi, kaip žydai, todėl jie tiek daug padaro.Pasijutau labai nejaukiai, nes juk vieną dieną mūsų gėda išeis į paviršių.-. Esame individualistai, bet visgi sekėsi ir susitarti ir bendrai dirbti, kol frontininkų grupė nepanoro įvesti dik tatūrą ir nesusigundė pro okupanto pravertos geležinės uždangos plyšį siūloma pagalba.LB, įsteigta išlaikyti lietuvybei, t. y., liet, kultūrai ir švie-timui, dar nebuvo įsipilietinusi ir pasiekusi populiarumo, todėl gan lengvai pateko tri'ų “diši-

“disidentų” — frontininkų, jiems Giminingų ‘'pažangiųjų’’ vienuolių ir kunigų, kuriuos amerikiečiai vadina “Vatikano disidentais”, ir “atvirų marksizmui” lietuvių liberalų grupei. Šie pastarieji populiariai vadinami aki- ratininkais. Kokia jų programa ir prieš ką jie “disidentauja” — vienas Dievas bežino. Atrodo, kad ir jiems patiems ne viskas aišku... •Šie trys “disidentai” gana skir tingi, gal kaiką nuo vieni kitų šiepia, gal kiek vieni kitų ir prisibijo, bet visi priėjo vieningos išvados: lietuvybę išlaikyti seksis tik bendradarbiaujant su ok.Lietuvos komunistų partija, jų vadinama “tautos kamienu”. Okupantas ištiesė__ laiminančiądentų” kontrolėn: demokratijos ranką ir tamprūs “kultūriniai
sas pamažu artėja ir prie lietuvių, ilgus metus skelbu
sių kun. Kungo idėjas ir ardžiusių Amerikos lietuvių vi
suomeninį gyvenimą. Praeitą savaitę Palmer House sa
lėse įvyko Amerikos katalikų vyskupų konferencija. 
Konferencijai vadovavo San Francisko vyskupas Jom 
R. Quinn. Jis buvo svarbiausias pranešėjas, o svarbiau
siu pranešimu buvo Vokietijoje plėstos kun. Hans Kun
go skelbtas idėjos. Konferencijoje buvo nagrinėta kun. 
Kungo apklausinėjimo eiga, kurioje jis pats prisipaži
no, kad neturėjo teisės skelbti katalikų vardu tokių da
lykų, kuriuos jis skelbė. Vyriausiam frontininkų vadui 
katalikų bažnyčia uždraudė skelbti rusiškam komuniz- 
mui labai artimas~idėjas ir vartotUvisuomeniniam dar- 
bui nepriimtinas priemones.

Reikia pasakyti, kad Palmer House salėse vyku-
buvo neįdomūs. kusios, kad jiei iškvietė “Striptyzo” autorių ir jėzuitų šioje konferencijoje buvo ir Lietuvos vyskupas. Reikia

Karo pabaigoje kun. Kungas apvažiavo veik visus' centre įteikė jam tūkstantį dolerių. Atsirado ir tokių tikėtis, kad jis suprato katalikų vadovybės nutarimą 
svarbesnius Vokietijos katalikų centrus, sakė kalbas! trumparegių, kuriei frontininkų kontroliuojamoje lie-1 neleisti katalikų tarpe skelbti ardomų ir visuomeninį 
įvairiose sakyklose ir katalikiško jaunimo suvažiavi-; tuvių spaudoje “Striptyze” įžiūrėjo skaitytojų ekstazę, j darbą naikinančių idėjų. Aukštybės garsas dar toli, 
muose. Savo kalbomis jis makindavo jaunimą, o vėliau' Iki šio meto lietuviams kun. Kungo idėjų šalinin-,bet jis jau artėja prie lietuviškų kingų, kurie turės su- 
pats įsikūrė Tuebingeno- katalikų universitete, kur ga- kams niekas oficialiai nieko nesakė, bet aukštybių bal-' sivaldyti.

J. KUČINSKAS

KELIONĖ į ROMĄ(Tęsinys)
O medžio išdirbiniai tikrai sužavi visus. Prie 

jų visados susitelkęs didesnis būrys žiūrovų, ‘-ia 
matosi gražios dėžutės cigaretėms, stilingos pele
ninės, įdomūs staleliai kavai, įvairios muzikos dė
žės, kurias vos atidarius tuojan pasigirsta neapo- 
litanų melodijos. Visi tie medžio dirbiniai yra 
originalūs ir pasižymi tiksliu ir menišku išdirbi- 
mu. Kai kurie medžiai paimti iš Pompėjaus iš
kasenų. Jie yra iškandiję, o kandžių išėstose sky
lėse matosi kietas ir pajuodęs, lavos sudegintas 
molis. Šie dirbiniai, dėl savo originalumo, yra la
bai brangūs.

Pirštinės ir batai yra italų specialybė. Čia jų 
randama įvairiausių rūšių, o jų kainos yra net 
žemesnės negu Amerikoje. Daugybė gražaus rašto 
megztukų yra išdėliota languose ir krautuvėse 
ant lentynų, o įvairūs šalikai pasižymi savo ori
ginalumu. Jie yra Capri išdirbinys ir kitur tokių 

.d-'kur nerasi. t
Sak>< sc-tinės yra Capri Town su 4,500 gy- 

t . : '■ Aontruojasi visas salos gyvenimas, 
‘ •i ekiamos visos žymesnės turistų

Negalima praeiti pro šalį neap

lankius Piazza Umberto. Ši vieta dar kitaip va
dinama pasaulio salionu. Čia, gražiai išdekoruo- 
toj kavinėj, susirenka turistai iš viso pasaulio, 
čia žymūs artistai susitinka savo draugus bei 
drauges, čia spalvingų lietsargių pavėsy vyksta 
įdomūs pokalbiai gurkšnojant vėsinančius gėri
mus. Nuotaika čia yra tokia jauki ir draugiška, 
jog kiekvienas čia jaučiasi lyg gero prietelio būtų 
pakviestas į jo namus arbatėlei. Iš čia vingiuotos 
ir siaurutės alėjos veda į gausias krautuves su 

(daugybe prekių, pradedant oškos sūriu ir bai
giant anglimis kasdieniniam naudojimui.

Išgėrus rytinę kavą žavingoj Umberto tera
soj, verta kiek pasidairyti po apylinkę. Pirmiau
sia sustokim prie Šv. Stefono bažnyčios, kuri yra 
17 šimtmečio kūrinys. Prieky altoriaus yra me
niškos grindys, padarytos iš marmuro, paimto iš 
imperatoriaus Tiberijaus vilos. Bažnyčios vidus 
išpuoštas meniškomis statulomis bei įdomiais pa
veikslais, o sienos išraižytos įvairiausiais orna
mentais. Didysis altorius ir vargonai yra tikri 
meno kūriniai.

Is Piazza Umberto kelias veda pro t.v. Mari
na Picola, kur daugybė mažų įlankėlių apjuosia 
ištaigingas vilas su gražiais sodais, o įvairiaspal
vių gėlių lysvės puošia vilų patio ir jų Įėjimo ta
kus. Šis gamtos kampelis yra be galo gražus ir 
iš čia anos legendarinės Sirenos viliojusios lengva

būdžius jūrininkus. Tie, kurie jų vilionėms pati
kėdavo, į savo kilmės kraštus jau daugiau nebe
sugrįždavo. Dabar tų žavingų Sirenų čia jau nesi
mato, bet moderniškų daug galima sutikti. Šios 
gal net daugiau pavojingos yra, negu anos le
gendarinės.

Negalima praeiti pro šalį nepažvelgus į Villa 
San Michele. Šį vardą be abejo visi esate radę 
beskaitydami San Micheie apysaką, šios vilos 
savininkas ir apysakos' autorius buvęs švedas dr. 
Axel Munthe. Mediciną jis praktikavo Paryžiuje, 
bet visą la;ką svajojęs apie kelionę į saulėtus 
kraštus. Labiausiai jam patikusi Capri sala ir čia 
jis pasistatęs savo išsvajotą vilą, į kurią daug 
meno turtų sukrovė. Dabar ši vila yra kaip mu
ziejus, kur sukrauta visi šio įdomaus žmogaus su
rinkti daiktai. Šią vilą jis statė ant griuvėsių 
senų romėnų pastatų. Kasant pamatus, buvo at
rasta daug archeologinių liekanų, kurias jis smul
kiai aprašė ir patalpino savo viloje. Jo viloje taip 
pat galima pamatyti iš Egipto atgabentą Sphinksą.

Be kita ko, jis labai mėgęs paukščius ir čia 
buvo įsteigęs jų sustojimo vietą, kur paukščiai 
susirinkdavo poilsiui, bekeliaudami į kitus kraš
tus. Salos gyventojai tuo buvo labai nepatenkinti 
ir niekaip negalėjo jam dovanoti už tokį nepro
tingą pasielgimą.

Iš S. Michele vilos akmeniniai laiptai su 500

ryšiai su tautos kamienu” užsimezgė. Da-ni lietuviškosios iš- e’viios veikla pradėjo byrėti kaip ’š atskirų daleliu sudėtas naveik'las. Visuomenė suglumo, pasimetė, suskilo. L’et. švieti-įr kufūrinė veikla pradėjo , pasibaisėtinai smukti- Stipriau laikosi tie vienetai, Jjurie neužsidėjo LB kepurės arba mažai
T.R fĮsikišę.Lietuvių visuomenėje prade- o iš-vškė i didesnės ar mažes- pės skirfin^o^ grupės. Vieną p~upe. sakysime, sudaro tie, ku- save l^iko lietuviais, bet jokioje veikloje redalvvauja ir nesidomi. Kartais auku rinkėjui duoda kokį centą, kaltais pasirašo petierą nė teksto neskaitę. Jei toks tautietis p^enumeruo- iasi tai aki užmeta tikį kronikes žinutes ir mirties pranešimus. Visa kita — neįdomu. 4iK’>kviena valdžia gera, jei ne- muša ir duoda vaikyti”—kartą apibūdino savo “filisofiją” viena miela prietelė. Toks, maždaug, ir bus šios grupės motto.Kita grupė sielojasi visais lietuviškais reikalais: seka visą spaudą, dalyvauja lietuviškoje veikloje ir ieško atsakymų į iškylančius klausimus. Dauguma šios grupės žmonių yra nukentėję nuo vieno, ar kito, ar abieju Lietuvos okupantų. Pasitraukė iš tėvynės ne vien dėl to, kad “gali primušti ar neduoti valgyti”, bet dėl pasaulėžiūrinių įsitikinimų pirmoje vietoje.Dar yra labai svarbi ir didelė tautiečių grupė, be kurios negalėtų egzistuoti nė trijų "disidentinių” bičiulių koalicija, už- gožusi Liet. Bendruomenę. Tai grupei priklauso geri žmonės. Jie nuoširdžiai sielojasi pavergtos Tėvynės skaudžia* dalia. Jie nesigaili lietuviškiems reikalams nė darbo, nė pinigu. Su šita grupe yra ta bėda, kad nerro- -rį- ar negali daryti sprendimų^ Jie aklai priima kitų, nuomonę, kad-tik nereikėtų kvaršinti gal- vos. Jei jų paklausi, ar jie skai- to.“Akiračius” ar “Gimtąjį Kraš tą”, jie supyks ir atsakys, kad fokio “brudo” neskaito. Jei jiems pasakysi, kad akiratinin kai bendruomenėje jau varo į ožragį frontininkus, ar kad pran eiškonai rašo į “Gimtąjį Kraštą”, jie ne mirksėdami atsakys, kad tai “Naujienų” šmeižtas.Tą visą grupę norėčiau pavadinti ponu X, vieno Šluto radijo klausytojo garbei. Tai aprašysiu smulkiau, . kad būtų aišku. 

kaip LB panaudoja pono X~ne- galvojimą.Prieš kiek laiko Siuto radijo programoje dalyvavo reg. LB žmonės, kurie suprato šios programos informacinę paskirtį ir ramiai išdėstė savo pažiūras į LB pagrindinius tikslus ir nuo tų tikslų nukrypimą. Radijo klausytojus prijuokino telefo-(Nukelta į šeštą puslapį)
pakopų veda žemyn į jūros pakraštį. Tie laiptai 
iškalti uolose dar imperatoriaus Augusto laikais. 
Tada dar nebuvo kelių ir šie laiptai tarnavo susi
siekimui Capri gyvenvietės su Anacapri. Ana- 
capri seniau buvo tik mažas nuskurdęs kaimelis, 
dabar gi jis išaugo į gražų miestelį, su moderniš
komis krautuvėmis, su įvairiomis dirbtuvėlėmis 
bei gražiais, soduose paskendusiais restoranais.

I Anacapri mus veža mažas autobusiukas, 
talpinąs 20 žmonių. Didesni autobusai vargu ar 
čia išsitektų, nes keliai be galo siauri, vingiuoti, 
staigiai kylą į kalną. Mašinos vairuotojas jau turi 
būti tikras akrobatas. Kai kur keliai yra tokie 
siauri, o jų kreivės tokios staigios, jog-vairuo
tojas jos iš karto užsukti neįstengia. Turi sustoti, 
kiek pavažiuoti atbulas, ir tik tada kelio vingį 
jau gali užsukti. Pažiūrėjus žemyn į kelio pakraš
čius, net siaubas paima. Ten toks status krantas, 
o kelias eina pačiu pakraščiu, gi vanduo ten apa
čioje taip giliai mėlynuoja. Betgi vaizdas į jūrą 
ir jos apylinkes yra neužmirštamas, čia galėtum 
ilgai, ilgai dairytis ir vis ką nors naujo ir gra
žaus galėtum atrasti. •

. ’L ' A. ** „ * T-

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

4 — Naujienom, Chicago, 8, Ill. I’ri'hy, ?h:y 2, 19S9



ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISK1NIMA,
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

“Ar supranti ką skaitai?” šituos žodžius pasakė, Pilypas karalienės Kandakės tarnui, skaitančiam Izaijo pranašystę. Daugelis šiandien pradeda skaityti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikšmės. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat, kai kur Biblijoje vartojama literinė kalba, o kitur simbolinė. Pav., taip kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbėdamas apie literinę žemę pranašas sako: “Žemė stovi per amžius”. Bet vartodamas simbolinę kalbą, pranašas Jeremijas 22:29 sako: “Žemė, žemė, žemė, išgirsk Viešpaties žodžius”. Panašiai parašyta 2 Petro 3:10: “Dangus su dideliu smarkumu praeis, elementai nuo karščio sutirps, o žemė ir ant jos esantieji dalykai bus sudeginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo prasmės arba simbolinė kalba. Literinis dangus juk yra Dievo garbės sostas, o žemė jo pakojis, žemė yra amžinais žmogaus namais. Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą.
6V. RAKTO TYRINtTOJA*

j. Munkant 195 Van Pelt Avenue, Steten Island, N.Y. 10303

IR MOTERŲ LIGOS 
GIMfiKOLOGiHl CHIRURGU A

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tai. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitaris^.

Jei neatsiliepia, skambinti 874-8U04

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Modicinos direktorių*

S. Manbote Rd^ Westctoeotor, IL
VALANDOS: 3—8 darbo dienom i* ir 

kai antrą šeštadieni 8—3 vai 
ToL: 542-2727 arba 562-2722

TE1-------BE 3-5663

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYM AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandoa pasai rastarima.

DR. FRANK PLECKAS
K OPTOMETRISTA5

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W 71 St. TeL 737-5142

Tikriną akis. Pritaiko akining Ir
“contact lenses”'

VaL agai suritarimą. Uždaryta treč

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST (3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popeL

Ofiso tolHa 774'00 
RsxMsndlos Mof.t 446-5545

KETURAKIO, AMERIKOS PIRTYJE
AUTORIAUS, ATSIMINIMAI(Tęsinys)Kudmentas — tai keturiomis kojomis, su atviru viršumi, lėkšta dėžė, maždaug stalo aukščio, labai panaši į naminių girnų dė žę; pati dėžė ligi pat jos viršutinių kraštų, tik su apv?.liu , bimu ties vidu-v. minkyto molio.men tas stovėdavo -V y. i- kampo pečiaus, tokiam nuo pečiaus atstume, kad apie kudmen tą laisvai galima vaikščioti. Lubose, ties pat viduriu kudmen- to, kabo medinis vąšis, į kurį1 kabindavo turintį saitą puodą,1 gi po juo kudmento įdubime,,i sukurdavo ugnį. JDar vienas būdingas dūminės pirkčios Įtaisymas — tai-keturkampė, apie dviejų sprindžių skersmens lubose kiaurymė, p akuria aukštan 'Įeidavo pal:• je tirštai susitelk-.- dūmai. 

vos pakeliamą akmenį, berną oriem enėn išsišaukęs, užkėlė jam ant pečių maišą su akmeniu ir oers-'ėięs — “tik atsargiai neš ’-f” _ Bernas su didžiau~ vos akmenįmai-' 'leido! stebi-;’ratai aš visą į įelią galvojau, kas tas per veins' ‘fdūmalakas”, kad toks sunkus j Ipip tik vens akmo”.... “Ir ne- • apsirikai” — visiems besijuokiant, atsakė šeimininkas.Dar kelios dūminės pirkčios yaizdo smulkmenos: prie lubų h?lkiu apačios skersai buvo prikalamos -noromis kartys- Tai grė ■*cs šakaliams džiovinti; jos vi-’ T’ v‘buvo įtaisomos ties ?-- kakta ir ties kudmentu.: j? g ė:’ų paskirties — džiovin- ’ S is dilios senovės zyra išlikęsaukštinis, jis k./v į: ‘'teks dantis ant grėdųmaždaug vidury lubų ir iš aukš. padžiauti”, atseit, sunkiems me- to~pusės turėjo-dangtį su kyšan . ■įims ar net badmečiui užėjus?

n-

daro gan keistas reiškinys: dūmai, ypatingo gravitacijos dėsnio veikiami, aiškiai, ribotai išsiskiria viršuje, užimdami apie vieną trečdalį patalpos aukščio, gi likusieji du trečdaliai lieka gryno be dūmų oro, taip, kad. pasilenkus galima po patalpą vaikščioti, o juo geriau sėdėti, nejaučiant dūmų; tačiau tik bentkiek galvą aukštyn pakėlei — ir jau pasinėrė! troškių dūmų debesyje, davo a:- (pryž’ef £zus vaikus sodin-- kefeio pryžedoje; apie kudmenx ugnis kūrendavo-

-‘"vu-:o kudmento dienos jau< i buvo suskaitytos. Tėvo jau tu- -eta na-uostos medžiagos: plytų, smėlio, molio... ir jis kurią l meną parsivežė iš Kalvarijos j r-ū-in-nką žydą (tada ne žydų rmatininkų visiškai nebuvo), kažkokių keistų geležų; ir šis nėr kokią savaitę padirbdino prie duonkepės krosnies kaktos gobtuvą, nuo jo pro lubas, aukštą ir stogą islandino dūmtraukį I (kaminą), o pirkčioje prie kam- ■ po duonkepio, kudmento vieto- 1 ie. iš plytų pastatydino mums, į vaikinis, nematytą, keistą, tuščiaviduri padarą: stalas — ne stalas, dėžė — ne dėžė; viršų padengė keista ratuota geležia; - da1* prie jo šono pristatė aukš- r toką. storą sieną; sako, ji bū- I sianti šilta; vienam dėžės šone, | žemiau ratuotos geležies, įtaisė ■ ■■ geležines dureles, pro jas vidun prikišo šakalių, durpių ir. kaip naprastai, šiaudais užkūrė ugnį, liaudamas sudegus, dureles uždarė. Keista' kad ugnies visiš-' kai nesimato, tik girdėti, kaip ji dega, spraksi. Bet dar keisčiau: kur gi' dūmai? Juk aukš- j tinis užsklęstas, durys uždary-j tos, o dūmų nei kvapo; nei akys užmato, nei nosis užuodžia. Tik išėjus oran, pamatėm, kad visi dūmai beišeiną pro aną pro stogą išlandytą (kaiminą) dūmtraukį. - -j;Laimingos jums, dūmai, kelio nės. Nors kartą išsidanginot... į = Be ilgesio ir be gero žodžio jus (| palydim. Apkartot jūs seniems dideliems ir ma-jžiems. Ar ne dėl jūs mažyčiai žiemomis stengdavo prie atida- į rytų durų? Ar ne jūs smaugte smaugdavo! visus dusulingus ar šiaip paliegėlius? Ar ne-jūs taip , stačiai iki -paraudimo, satelkę prie -ugniakuro. Čia šil-’ savo suodinu dvelkimu visiems

Mažeika ri Evans

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L.4ID0JIM0 ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

tendra praktika, spec. MOTERŲ lipe?
Ofisas 2452 WEST 5Wa FlMl?

Tai. PR 3-1223
OFISO VAL: pirm- antrai, trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL vak. flWrtadir ‘ 
aiais 2-4 vaL popiet Ir kitu Iriko

Aparatai - Protezai. Med. bar 
ffe lažai. Speciali pbjbjm lD|eaM 
IrV Arch Supports) ir t t

2M W wr Ord SU CMca»i. #L M29 
PRM^ct I-5M4-

FLORIDA
DR. C. K. BOBELISProstatos, inkstų ir šlapumo takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.St. Petersburg, Fla. 33710 TeL (813) 321-4200

MM

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

L»Mlro*i — Pilna apdraudė 
ŽEMA RAIMA

Tol. WA 5-600

Apdrsusfas podtrausfymet 
Ii |valriy atstumy. 

AMT AN Al VILIMAS 
TeL erbe 174-59^
- - - - - -

to~pusės turėjo-dangtį su kyšan- ■ čiu vidun kotu, kuriuo tą dang- įpjo neprivąlgymo teks kaip ša- tį galima buvo angai atidaryti Raliui sudžiūti, šonan nustumti ir uždarant vėl antjos užslinkti. Kai kur traukimui aukšto pusės užstatydavo padarytą iš storo, minkštos rūšies medžio išskaptuotu viduriu, ■ apie vienos iki dviejų uolekčių1 aukščio, statinaitės be dugno pavidalo, vamzdį. Tai — dūmala-i kas. Mano tėviškėje tokio pa-' daro visiškai nebuvo.Apie “dūmalaką” pasakodavo. tokį anekdotą: vienas ūkininkas — kapsas, matyti “primai aprilis” proga, savo samdytą! berną — zanvyką paryčiu aš • siunčia pas artimą kaimyną ir paprašyt’ paskolinti ir parnešti “dūmalaką”. “Tik atsargiai Į nešk” — perspėjo berną. Berno j nežinota, kas per “dūmalakas”,! gi paklausti — nepatogu, dai‘| kapsai pajuoks. Jis išėjo. Kai-; mynas, gerai supratęs siuntimo tikslą, noriai sutiko paskolinti. Bernui nematant,' maišan įritino

Dėl vaizdo pilnumo tenka dar paminėti, kad lubos, balkiai irpadėti ant aukštinio iš ’ 4pie pusė, imant nuo lubų, sie- ■•įu ’uodos-juodutėlės, kaip tas varnas. Ir kaip nebus viskas juo <|a, suodina: pakrautus krosnyje ar ant kudxnento šakalius (dažniausiai nesausus) prakuria gera sauja kūlio šiaudų; palu- ijėn gumulais besirisdami, vingių vingiais besiraitydami gau- s|ai k y] o dūmai—Bematant jų. banguojantis debesys tirštai su- ag^endžia palubėje ir vis gau- ^darąas. leidžiasi žemyn. Nors [-ieš ugnį kuriant aukštinis būrą apdaromas, tačiau pro jį dūriai dėlei silpno traukimo nesus rėja išeiti, tad tenka, nors tai iį: žiema būtų, atidaryti ir duris. Vėliau, kada šakaliai jau ge rei įsidega, įsiliepsnoja ir dūmų gausumas sumažėja, tada tarp nauių dūmų kilimo ir jų pro ai’kštįnį ir pro duris pašalinimo įvyksta lygsvara, ir tada susr

’ ir jauniems, Prisimenu tokį vaizdelį: ant- kudmento po kabančiu puodu, lįnksmai spraksėdama, kūrenasi ugnis, šeimininkė a. a. Motina verda vakarienę. Dauguma šeimos narių, ypač’mažesnieji, su- Įkyriai,Sau, šviesiau, -jaukiau. Čia lieps graužėte akis. Tad nešdinkitės rjos blyksniai nors- veidus rys-į ir jau niekados nebesugrįžkit. kiau nušviečia: vienas kitą ge-’ (Bus daugiau)liau me*ai, nes -toliau, ypačiai --------------------■pakampėmis, tik kaižkoki neaiškūs-šešėliai dunksP. ^Brr... te-; žiną savo bazes Antarktikoje, o itai labai najauku Tf net kiek i rusai steigia naujas. Ateinančią bangu-.. - - • t- . j žiemą rusai ten -turės daugiau-j Žinoma, prie malonios ugne-Į šia bazių. Vienos^irazės išlaiky- l£s šilumos prisitelkęs ir aš, ma-l mas metams kainuoja 10 mili- žįausias šeimos narys, ir net ko-j jonų dolerių.voju dėlei pirmenybės, atseit,!--------------------patogesnės vietos ant uslano’ — Luis Munoz Marin, daug prie uleles. Daiktavardį —’ prisidėjęs prie Purto Rico su- uslanas — aš neįveikdavau iš-, modeminimo ir industrilizaci- tarti ir tardavau “usvanas” ir' j0Si mirė trečiadienį San Juan sakau: “leisk, čia mano usva-. mieste sulaukęs 82 metų.pas”. Daug už mane vyresnė a.- a. sesuo mane maišo: “Ko da-| bar čia šitas “usvanas” neišsi-į tenka’’. Aš užsigavau -ir pro ašaj pas prie-Motinos: “Mama, ma-į pe Marė vadina ‘'usvanas”. Ašį nesakau usvanas, aš gerai sa- Upytės Draugiško klubo nariy susi- įau - usvanas’. Deja, B manorimto skundo tik pasijuokta... go Taiman Avė. Nariai prašomi atsi- ' Nieko nėra amžino, tad ir dau lankyti, nes yra svarbių reiklių ap- . _ . . tarti. Po susirinkimo bus vaisęs.<rel amžių mano Proseniams tar A> Kalys

— Amerikiečiai- ir britai ma-

SUSIRINKIMŲ

The New-Way Apple Pie

Nuo

1914 metu

Midland Savings rota' 
nauja taupymo *. - 
paskolų reikalus ' • 
su apyHnkč 
Jum ;
pa U 
me oi i . 
alutyje.

Sąskaitą apdraustos 
Hci $40,000

2657 W. 69 STREE> 
Chicago, IL 6062>

Te! 92o
8929 SO. HARLEM Av£. 

Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

f
A

tėvas ir sūnus

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

Telef. 476-2345

h TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
■L-AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
i&i ■' . •L-įr.jjS/f - • ■ '■ Į

ChicagM 

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSC 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
th Ave^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-106J

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

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

/,

’j'j' '’•'TrtįU
$500}

Omficate

F r al, homemade apple pie made a Dew way that’a 
<- ng and chills in the refrigerator in about 2 houn, 

t handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
’ whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 

vx cnopped apple and pecans, and tart complement of 
lemonilavor gelatin. To make IKe easier, use a packaged crumb 
crust and eliminate all baking for this luscious pie.

Amber Apple Pie
1-1/2

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1x38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

2
2/3 
1/4 
1/8 

2 
1

1/2

cup« coaraely chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cup chopped pecan a 
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust,

package (3 oz.) lemon 
flavor gelatin 

tablespoons sutar 
cup boiling water 
teaspoon činnaro on 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (3 oz.) frozen 

whipped topping, thawed
Dissolve gelatin and sugar completely in boiling water, 

stirring 3 minutes. Add spices and ice cubes and stir constantly 
until gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any 
unmeited ice. Using wire whip, Wend m whipped topping; then 
whip until smooth. FoW in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple slices, if desired.

lemon juice to prevent darkening.

5

RADIJO ilIMOS VALANDOS 
V1m», Ii WDPA.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL rak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Powerful anti-itch 
drug you can buy 
without an Rx!

Vedi Į a Aldona Deukui

7159 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 
creme for F-----------
itching. • « , , - -Bteo:

— Naujienos, Chicago, 8, Ill. Friday, May 2, 1D80



“Disidentų” LB darbo padalos-laikosi..
turi gerai paruoštą planą ir jį 
vykdo tiksliai darbais pasidali
nę. Tai labai ryškiai ir netikėtai 
atskleidė dr. L. Kriaučeliūnas, 
pasikviesdamas iš Urugvajaus 

I ir Argentinos liet, jaunimo šo
ke. ų ir dainininkų grupes- Jau
nimas techniškai atliko progra
mas pasigėrėtinai, deja, visa me 
džiaga (dainos, šokiai, drabužių 
pavyzdžiai) buvo iš ok. Lietu
vos. ' I

Prieš keletą metų “National 
Geographic” žurnalas išlaido 
SSSR žemėlapį, Iliustruotą so-

(Atkelta iš ketvirto puslapio)

nais atsiliepęs bendradarbiauto
ji: kontroliuojamas LB “elitas”. 
Jei programa būtų televizijoje, 
tai “elitas” tikrai būtų pasisten- . 
gęs parodyti nerodomą anatomi- j 
jos dalį! Ką padarysi, {ei tiek [ 
argumentų beliaka. Bet ne tas 
įdomu. Įdomiau atsiliepė asmuo, ! 
kurio balso nepažinau, todėl ir 
pavadinau ponu N. Ponas X ne- 
atlaidžiai reikalavo reg. LB žmo 
nes atsakyti į tokius ir panašius 
klausimus: Kada LB vežė vai
kus į ok. Lietuvos stovyklas? 
Kas buvo Cicero .3 
kas, kai vaikus, vežė? Kur yra 
Cicero? Pono X klausimuose 
jautėsi netikrumas. Buvo dau
giau, negu aišku, kad jis kalbėjo 
ne savo žodžius. Ponas X tikrai 
nežinojo, kad tokią banalią tak
tiką, kvailus klausimus, naudo
ja teismuose pusžaliai advoka- 
iėliai, sugluminti nepatyrusį liu
dininką, kad jis pasakytų kokį 
nereikalingą žodį, prie kurio bū
tu galima toliau kabintis. Šiuo
syk buvo norima reg. LB žmo
nėms sutrukdyti laiką ir išpro
vokuoti pasakyti pavardes, kas 1 
tos rūšies radijo diskusijose bū
tų labai nekultūringa. Vargšas tokios gausios, neturtingos ir 
ponas X!

štai dar vienas pavyzdys, ko
kiom mintim ponas X penimas- 
Sykį PLB pirm. p. Kamantas 
(ar ap. pirm. p. Laukaitis?) per 
tą patį radiją pareiškė, kad dar
bo liet, veikloje visiems užten
ka, todėl visi viską turime dir
bti. Tuomi gražiai pateisinamas 
veiksnių dublikavimas ir ponas 
X šventai patiki! Ponui X net į 
galvą neateina, kad tai didžiau
sia nesąmonė. Ja netiki nė tas, 
kuris pasakė... Be darbo pasis
kirstymo negaunami jokie rezul
tatai, neįmanoma {okia pažan
ga, jokioje srityje. Tokiu būdu 
gali sukurti tik chaosą. Reikia 
Įsivaizduoti, kas atsitiktų, jei 
visi viską pradėtų dirbti ligoni
nėj^!'

Jei ponas X trupučiuką pagal- 
votų, suprastu, kad bendradar- 
biautojai su “tautos kamienu”

T _ . . ' i vietinių respublikų tautiniaisLB pirmmin- , , ,. . . .
r ‘HraKitvisic cnicm vmnnmdrabužiais apsirengusių žmonių 

paveikslais. Lietuvaitė pavaiz
duota su suknele, tinkama tik 
bulviakasiui, nieko bendro ne
turinčia su mūsų nuostabaus 
grožio tautiniais drabužiais. Pa
sipiktino net bendradarbiautojų 
spauda. Ponas X uždūko ir kei
kė ruskius. Jis nežinojo, kad 
iliustracija buvo paimta iš 1974 
m. ok. Lietuvoje išleistos kny
gos “Lietuvių Liaudies Menas.” 
Pagal tą pačią knygą buvo pa
daryti Urugvajaus, aiškiai suso- 
vietintos programos drabužiai.

P. Amerikos liet, kolonijos ne

įsijungė ir muz. D. Lapinskas, _ 
kuris apie BALFo surengtą R.. 
Kasiulio koncertą parašė; “. 
nors ir naudojamoj lietuviškds 
melodijos, bet dauguma- jų pa
rašytos tokioje “plačiosios- - tė
vynės” manieroje, kad tiesiog 
išnyksta buvusios prieškarinės 
sienos.” (Draugai,\1980 rh>-vas.
9 d.) Iš P. Amerikos atvykusių
jų programas tas pats Lapins
kas įvertino .^eigįaųiąį^tpor^^ią 
tų prieškarinių sienų kaip jr1ne-; 
bubuvo! Kodėl ibliš dvigubas 
matas? Ar 
Kasiulis pabėgo i§. “jojami 

------  „ . - . „ “košor”? i j ( 
mažiau informuotos negu JAV. | JAV-bėse darfeb padalą-ii. p^-

ti, tik veiklos sąlygos sunkesnės 
ir gana komplikuotos- Čia rezi
duoja VLIKas, veikia ALTa ir 
įvairiais pavidalais reiškiasi opo
zicija prieš komunizmą, pors tas 
ir lietuvišką kaukę nešiotų.

’’Tautos kamienas”, t. y., Tė-

Be to, ten nemažai senai vei
kiančių aktyvių komunistų. Ben 
dradarbiautojų su “tautos ka
mienu” ponai, Nainys, Kasparas 
ir kiti, pono X pinigais važinė
jasi po P. Ameriką politiniais 
tikslais. Pagal darbo padalos pla . 
na jų uždavinys yra įtikinti P. viškės D-ja, stengiasi savo užda- 
Amerikos lietuvius LB “prigim
tiniu visuotinumu” ir susidaryti švietimo ir kultūros programom 
užnugarį, visai nubraukiant VLI 
Ką- Visą kitą pagal darbo pada-' 
los planą jau atlieka tautos vjs jar nepajėgia uždegti žalias 
kamienas” — Tėviškės d-ja su šviesas: sunaikinti veiksnius ir 
gen. Petroniu priešakyje. Tą opoziciją. Q vėl bėda su ta dali- 
matėme iš atsikviestųjų jauni- mį visuomenės, vadinama ponu 
mo grupių programų. X: reikalinga daug pastangų ir

Mūsų publikai , tos programos suttos propagandos išlaikyti jį 
patiko, bet sukėlė nerimą^per-. užrištomis akimis. Vos nepadary 

^ryškiai matesr okupantb^ąka. fatališkos ktatdos su Daunoro 
Tik nežmoniškai išpūstas jpro- koncertu, kun. Blyno misija, na, 
pagandos burbulas^uždąTę ^ne- jr su Syeg;ajs ;š P. Amerikos.

j Ponas X pradeda abejoti, da
rosi neramus, jau pradeda įžiū
rėti okupanto raudono veido 
kontūrus... Vieną gražią dieną, 
jis atsikvošės ir supras, kad visi 
visko’negali daryti... Ta nesamo 
ne netiki tie, kurie ją skelbia... 
Darbo padala jau labai aiški-. > 

Delfiną Tricienė

TAUPYKITE PIRKDAMI IŠ
FABRIKO” SANDĖLIŲ

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 4 D., NUO 8 VAL. RYTO 
IKI 4 VAL. POPIET >

vinį atlikti, veržte veržiasi su

Į mūsų mokyklas ir sales, deja, 
šionykščiai bendradarbiautojai

f Pirkit dabar dovanas saviškiams ir siuntiniams i Kongresas pagaliau patvir-.
> . . . i < T tino prez. Carterio sudarytą
ė • SPECIALŪS BARGENAI BUVUSIO IŠPARDAVIMO J Energijos Mobilizacij 
J j • TRUMPOS IR ŠILTOS SUKNELĖS — tik 82.50. .1
f O DAUG NAUJOS ŠILTOS APRANGOS “ ? sprendimus energijos klausi-
5 • NAILONO IR BOVELNOS Įvairių dydžių švarkeliai 1 ma]S t . p
f — $2.
£ • KELNAITĖS IR BIKINI — 50 ir 60 centų. Y j
S • CHALATAI, PIŽAMOS, KELNAITĖS, SUKNELĖS | 
f IR KITA S

C ; Nauja vieta antroje gatvės pusėje: j

1033 W. VAN BUREN STREET
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS 

Didelė automobiliams aikštė veltui

PASSBOOK 
SAVINGS 
the bast way to

Compcnad*!
Quarterly

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

’Ura

i-

see us for 
financing 

" AT OUR WW RATS

'with repayment 
TO FIT Y0UR INCOME

232 WEST CERMAK ROAD

Pirai Kaxaxavwlu, PrttUtat
HOURSi Kon.Tae.Fr 1.9-4 Thar.9-8 gat. 9-1

SEBWG CHICAGO AND SUBUBBS SINCE 1905

CHICAGO. HUNOtS

Fbnnat VIrglala 7>774Tt

i — Lietuvos Dukterų Draugi
jos Juno Beach skyrius ruošia 
Motinos Dienos minėjimą gegu
žės 4 d. Pamaldos už motinas 
bus 2 vai. popiet šv. Pauliaus' 
bažnyčioje; o minėjimas įvyks 
tuoj po pamaldų Metodistų pa-^ 
rapijos salėje. Po minėjimo pie- į 
tūs, kurių kaina $4- Informaci
jas teikia LDD pirm. Albina Pi-

Nemel, 2*m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemi — Perdavimai 
REAL ESTATE FOR SALE

—Rožė Didzgcdvienė, porą sa
vaičių pral^jdųsį.Hc^ ^S^rįp^s,! 
Ark, griw jįvjl&n- 
ge į-visuomeninę^'vėikląj tieų 
spaudos darbufsCijJiJfjlp^tpį pa-^ 
J^kė,;kpąt^U 
JvIaĮo; ’ ’’b

S.

:a-

______ _ j/'SU- 

dlre'’f^^UiRė&^nįi!'refiA ’i ko- 

 

pirPiinirtkė" Rūtk?’Lee-Kilmony- 
tė. . " ;

■’ — Respublikonų tautinių gru
pių atstovų suvažiavimas įvyks 
gegužės 16-18 d. Klevelande. Jį 
globos miesto meras George 
Voinovich. Tuo pat metus ten 
bus Lietuvių respublikonų fe
deracijos suvažiavimaš-

— Vincas Ruseckas išrinktas 
LB Phoenix, AtiŽf! apylinkės 
pirmininku, Sofija Liubartienė 
— vicepirirt, Don. Zakaras — 
sekr., Heririkas^Bokaą —ižd., 
Leonardas Strikaūslžas — pa
rengimų. vadovų. Vladas Mieže
lis, Šarlotė Rusėckienė^r -Rpaili-: 
ja Josen sudaro; revizijos komi
siją. ' į ■

— Sporto zinxnuii ir lauko te- 
niso specialistai laiko Rūtą Ge- 
rulaitytę. tarp 50 geriausių pa
saulio teniso žaidėju, gi Ame
rikos šio: sporto gradacijoj jąi 
tenka 31-ma vieta. Praeitais irfe- 
tais 'ji. dalyvavo 16-je>4urny|ų 
ir laimėjo $12,895... r

— Irena (Rljaų^dįj^^įarąSė

niiiXai ^užtartų tos pat pro: 
još'Balį ka^jluską. 25 įmetus
lėjūsį.. Sibire, o dabar 'nuteisi
15 unętų kalėjimo-yvien dėl t
kad kovojo už žmėgapkteises 
savo tįutos laisvę.

3)1 It IM.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE < 
tsci W. 69th St, Chicago, HL 80629. — TeL WA J-27J7 

v. VALANTI NAS
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TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

ŠVe RAŠTO 
NAUJASIS' TESTAMENTAS

IR PSALMAI
’ 1 ■ I

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KICTAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3. . .

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Boz 321, 
Oak Lawn, HL 60454

— Gegužės 11 d- 1 vai. p. p. 
Los Angeles Lietuvių parapijos 
salėje Šatrijos Raganos vyres
niosios skautės rengią Madų pa
rodą. peh^s Įbu^skjriamas.-ben t 
trims-skautėms, > vykstančioms į 
vadovų kursus.

— Los Angeles lietuvių jau- 
ninip. gtf^ipė, kurios vadovė yra 
Danutė BarausĮ^ait^ prdėjusiais 
metais pastačiusi '‘Viva ’Euro
pa” Los Angeles scenoje, yra 
pakviesta ir į kitas lietuvių ko
lonijas. Pirmiausia gegužės 3 
dieną ši grupė vyksta pas San 
Francisco lietuvius. Šio mūsų 
jaunimo kelionėms į rytines lie
tuvių kolonijas paremti gegu
žės 7:30 vai. vak. Tauti-

ddji£lfeitoi’fri' sAsliadzė kulšies Į

ligoninėj e, Jįjt. Pjeįergįurg, Fla. 
Apgijusi ir apsigipsavusi, ji 
rei 
pa: .<fW

•ių Drau-

įūsį tr-um- 
u?i k j,.-

■'irt* i’? » ‘kyil, vak. Vie- 
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'j lMii ViuVš
JayiSPEClA

fF kau
lintu 
.kf

teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
ae^c^nGretas b£^ pa^to^šsnklę

įįkšta 
w Sac

4gt°

5
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tu jrrifeh/

ka#
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Sidling Of > 
Hemorrfa™
cac’ed by fnSaE’jss&n 

Doe*cr3 !:?vo foacd a rrrd;c“- 
t.c . .^.2— m — .a*«^
pr;-*rt, temporary f--* 
Ecure frcEi pa>. ?rd bi 
itch it berwrt hAični' i-u: - ■ 

shrink swiHiny cf 
tfesvss cs r cd by ir.fl-.r~r 
The n?me: t L-i
F-rscrijtisa is necled. F 
rshcn H- OfeSner*

YASZQIAS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. j 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Įf

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .•
; PETRAS KAZANADSKAS, Prezidentas ?

2212'W. Cermak Road Chicago, HL Tel Virginia

BUTŲ NUOMAVIMAS : 
p , NAMŲ PIRKIMAS • j PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI' *> 
iiOn f Aivisy RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

JJ' ■-/.Bacevičius - bell realty 
UJCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233'

į e - ■;
• 4 BtFTŲ'nMirinis Lemonte.— - ’• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas^ 

jfarqueits'Parko rajone. ■ !
• 5BĘ^'OfcA^ĄS Šu, 'hainu'.ir .visais!

' hjifettė'Parke; Į

S ■ I
y^v-Notary Public 

'In^urrjice, Income Tax

295PW.63fd St. Tel. 436-7878, j
839(1784lafbav 839-5568. '

1 /

•įįiįįt-iį:

lįfeill mokę ttieiight moye.

' j ii:.G AI V O J A T E
PIRKTI AR; rĮARDUCTI, 

iuo:J

kmeriS^^ pi^^pe'Wiinbinti 
ir užeiti j mūsų įstaigą^ ~

ĘVOlUUO* 
bet■ kur

Mes visuomet-pasiruošę 
jums patarnauti. '

TfejraslWwWskirs SuO iailiKmu pasiiinkimui.

iŽikiŲ’ Syįed land VptMtd;

—i ■ <» i—r»— ' »i į ■ ■

• f. : fL:’ J . 1 •

SIFTER - Wanted

P.M

tElįi* ^KTąDĮ^įMALE-FENlALE 
Rffcla Darbininko Ir Darbininkių

---------------------------!. CbOKAND
PjiŠSĮS’l!ĄNT: COOK

'i’Lų|ĄC«mp .Sokol, New 
.............'“"'higah, on Shores 

<:? Michigan. 
;: iooin <fc board, 
vtfe ž3rd thru

t. 
£

'JOHN CtRVENKA 
:'K-,'bi2i9n4<229

■ 'ttKžAlS ap-
‘AM)8^Ap<YRlU

’ :rvV — Du ja-
"šhn:nkni, ga' ę reika-1;

• i aij-tų pažyfW?jimus, 1
’X’ J %'*!•••

xr - 
ir r j : f
S<!.091 ’
3t” Ccjf 
ai'.

w V Arlio policijos 
p‘a“ke raudonais da- 

• ’.eto ambasadorių Oleg 
'ro aonvsl'i jr Amerikos saugu- 
nr ip dw naq William Van- 
lei H< rv< 1, k->i jie dar buvo 
UT’^ri’4i I aulų saugumo tary- 

o'»'ėdvj«.

T»j|. loma lams buvo aptaškytos 
ia’ j - links, o amerikiečiui 

’r reidas. Tuojau atsirado 
’j?, cpl ’aminAjo abu japd- 

ith Kojį moto ir Steve 
’Šarkino, kad jiedu ruo- 

CyruŽės Pirmajai minėti ir

iet
)cV
wc
fir 
ia

; jvms, kad negarbinga
{• .a’r 'v? ‘i dieną.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMĄI 

Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 Š. Taiman Avė. ' < 
Tel. 927-3559 ----- J

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775 .% :

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

mento laiptai, porčiaų stogai
» * ir. visa kita.'

FETING1S CONSTRUCTION < 
7152 So. Kedzie Avenue .

Tel. 776-8505 M ?

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street

1 Siuntimai į Lietuvą i 
ir kitus kraštus I

P. NEDAS, 4059 Archer’1 Avį, 
Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

M. ii. I M X U S 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Ma p lewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertima^ gimini v 
iškvietimai^pildomi pilietybės pn- 

, iymai ir kiloki- blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. ’ Zapolis, Agent 

; SIM'/! W. 95th St

■ jt^24-t&54 V
St<st£ Fire and CiSuaUy Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA^ 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS' BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki ĮTvak. 
šeštadieniais nuo 9 ikr'12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonųoti 778-8000

A dvoką tas / -v'
. .GINTARAS P. ČEPĖNAS7 

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

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

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

Chicago, IR. 60629

DENTUREWEARERS
j A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

— Usujūmo. (3>>cagn, S, JU. Friday, M.y 3, 19S0

Kon.Tae.Fr



