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MULOS REIKALAUJA KISTI AMERIKIEČIU
Naujausios žinios iš pavergtos Lietuvos BANĮ SADR PATARIA SUTVARKYTI

NAUJAS HELSINKIO i 
GRUPĖS DOKUMENTAS

Balandžio mėnesį Vakarus pa
siekė Lietuves Helsinkio grupės 
dokumentas Nr. 26. Vieta ir da
ta nepažymėtos, bet iš teksto 
matyti, kad jis rašytas kelioms 
dienoms praėjus nuo Sacharovo 
arešto ir jo' ištrėmimo į Gorkį. 
Pasirašiusieji — Ona Lukaųs- 
kaitė - Poškienė, ‘ kun. Bronius 
Laurinavičius, Mečislovas Jure
vičius ir Algirdas Statkevįčiųs 
kreipiasi į TSRS vyriausybę, 
protestuodami prieš Sacharovo 
represavimą ir prašo jį grąžinti 
j Maskvą, . . . .

Dokumento nuorašai adresuo
ti Tarptautinei Amnestijai, Tįe- 
sos redakcijai,: Sacharovui ir. 
TSRS Mokslų Akademijai. Gau
toje ‘ dokumento kopijoje yra 
prierašas latvių kalba: “Helsin
kio grupės pareiškimui pritaria”. 
Įrašytos 22 pabaltiečių pavar
dės, iš jų 12 lietuvių. i
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“LAUK Iš LIETUVOS, OKU
PANTAI!” — J. GIMBUTO

Gautas ir kitas Justo Gim
buto pareiškimas, rašytas dar 
lageryje 1974 metais ir adresuo
tas SSKP CK Biurui. Tai Gim
buto priesaika — “Dievui, Jo Sū
nui ir šventajai Dvasiai, tėvy
nei Lietuvai, gimtajai žemei ir 
visiems kovotojams, žuvusioms 
už tautinį Lietuvos išvadavimą” 
— pasirašyta krauju ir užtvir
tinta trijų kruvinų pirštų ant- 
spauda. (Elta)

KRAŠTO FINANSUS
STUDENTAI PRIMENA PIRMĄ CHOMEINI ĮSAKYMĄ, 

REIKALAUJA TEISTI SUIMTUOSIUS

JACKSON ĮSPĖJA 
ČIKAGIEČIUS Į

Senatorius Charles H. Percy, Į 

lydimas kun. Jesse L. Jacksono, j 
PUSH organizacijos pirmininko,! 
dalyvavo Čikagos vakarų apylin-__
kės juodųjų susirinkime, kuria- — 
me buvo apie 100 dalyvių, dau- j 
giausia. 
menų. Jessė Jacksonas pareiškė, 
kad Čikagai gresia juodųjų maiš
tai, kokie buvo 1968 metais Či
kagoje bei neseniai Įvyko Miami 
mieste. Esą, Čikagos vakaru apy
linkėje yra vietų; kuriose nedir
bančių yra apie 50 procentų.'

Šiandien Chicagoje paleidžiamas Buckingham fontano vanduo, 
kuris simboliniai prisidės prasidėjusiu karščių ^ivėsininio.

Vakarus pasiekė Justo Gim
buto pareiškimas," adresuotas 
TSRS Aųkščiausibs .Tary'bos pre
zidiumui ir Klaipėdos Pasų Sta
lų viršininkui?•'datuotas 1979 m. 
birželio 29; d. . šių metų vasario 
mėnesį Gimbutas buvo ’ nuteis
tas metams lagerio už “pasų nuo
statų pažeidimą”, nes, atkalėjęs 
virš 30 mėtų," jis ^atšisakė imti 
sovietinį pasą ir: reikalavo leidi- 

1 mo išvykti į Ameriką.
Laužyta rusų kalba parašyta

me ir vietomis sunkiai. įskaito
mame pareiškime Gimbutas ra
šė: “Išduokite man pasą be pilie- 
tybės ir išleiskite mane į užsie- 
nį — į Izraelį,-arbatą-JAV-pas 
mano seserį, kuri, jau atsiuntė 
man iškvietimą ir kuri gyvena 
šiuo adresu: B. Vaičiulis, 85-20 
88th St., Woodhaven, NY 11421, 
USA. Kodėl? Todėl, ^ad;man 
54 metai, o kovai su okupantais 
aš pašvenčiau visą savo gyveni
mą: iš 54 metų aš atsėdėjau va
dinamoje Pataisos Darbų Kolo
nijoje 32 su puse metus ir ne- 
persiauklėjau, t. y., nepakeičiau 
savo pažiūrų...”

“Apie kokias žmogaus teises 
aš galiu svajdti?” rašo toliau 
Gimbutas, “štai jau greit trys 
mėnesiai, kdi aš vadinamoj ta
rybinėj laisvėj, ir niekur nera
dau savo iškankintai dvasiai ra
mybei. .. Lauk,, lauk iš Lietu
vos okupantai! Nešdinkitės tie, 
kurie vengiat religiją, tautybę ir 
viską, kas suteikia sielai ra
mybę.”

ia. apylinkėje įtakingų*iiš- į VIETOJ OLIMPIADOS MASKVOJE, ORGA- 
NIZLO.JAMOS TARPTAUT. RUNGTYNĖS 

PREZ. CARTERIS PAPRAŠĖ KONGREsJ ŠIAM DALYKUI

SKIRTI DEŠIMT MILIJONŲ DOLERIŲ 
WASHINGTON, D.C. — Bal-

■ tųjų Rūmų patarėjas sporto rei- 
REORGANIZUOJAMAS IZRAE-į.kaFams'Libya N. Cutfėr IreSa- 
LIO MEISTERIŲ KABINETAS

JERUZALĖ. — Atsistatydinus 
krašto apsaugos, ministerial Ezer.

- XZVLJ.V4J Ilonin, nvn

Weizmąių0ą premjeras ^^arimo’ sporto organiža- 
chem ?Begma^-_^pęror^iflūžSųjr ‘ ~- 
ministerių. kabihet^iiet U jb;;yie> 
tą dąr. nieko’nepąskykėT. W$z- 
manas’4atsistatydino š^įmąme- 
nį, nepritarčtaiiras - delsimo pri
tikai. duoti, palestiniečiams auto
nomines teisiU, taip-pat steigi
mui kolonij^okųpiiotosę srityse.

Premjeras; Begi n pranešė, kad 
pakviestas Saudi Arabijos fakti- 
nasis valdovas ir posto įpėdinis 
princas

dienį pareiškė korespondentams, 
kad administracija galutinai at
metė idėja ieškoti naujc's vietos 
oliĮaprnertiįLžaidynėms, nes ne-

v|čijų'bėi sportininkų sferose. Vie
ton ; t^Europoš kraštų sostinėse 
liepęš~ir rugpiučio mėnesiais or
ganizuojamos tarptautinės rung
tynės, kuriose dalyvaus tarptau
tinio lygio sporto mėgėjai. Tam 
reikalui prez. Carteris paprašė

HUNT BROLIAMS REIKIA
1.1 BILIJONO DOLERIŲ

DALLAS, Texas— Trys Hunt 
broliai kreipėsi i finansų sekre
torių, prašydami jiems paskolin
ti- vieną bilijoną ir šimtą milijo
nų doĮėnų skoloms apmokėti. 
Vyravo įsitikinimas, kad broliai

TEHERANAS, Iranas. — Tre
čiadienį susirinko pirmas isla
miškas Irano parlamentas, ku
riam pirmiausia buvo paskaity
tas mulos Chomeini raštas. Raš
tą skaitė ne pats Chomeini, ku
ris blogai jaučiasi, bet jo įparei
gotas sūnus. Raštas parlamen
tui buvo neilgas, visai nepalietė 
daug svarbių valstybės dalykų. 
Visi laukė iš Chomeinio nurody
mų, kaip spręsti suimtų ame
rikiečių likimą, bet mula kon
krečiai parašytoje kalboje nie
ko -apie- amerikiečius nepasakė.

Sūnui perskaičius sergančio tė
vo kalbą, visoje islamiško parla
mento salėje pasigirdo šūkavi-] 
mai: “Chomeini, mes esame ta
vo kariai”, “Mes imame įsaky
mus iš Tavęs, Chomeini”. Mula 
patarė parlamentui vesti kovą 
prieš kairiuosius ir prieš deši-. 
niuosius, arba prieš sugedusius 
velnio audinius (jis turėjo- gal-1 vertina. Vienur plytas nau- 
voje vėžiu sergantį šachąŲ 4 
’J*Na~ujo 
nebuvo pilnai aišku, ką mula 
Chomeini savo kalba norėjo 
jiems duoti suprasti. Daugelis 
apgailestavo, kad jis aiškiai ne
pasisakė įvairiais b'bai rūpimais 
klausimais.

Antruoju kalbėjo Irano prezi-jprieš prež. Carterio administra- 
dentas ir Revoliucinio Islamo ciją. įsakiusią Pakrančių sargy- 
komiteton pirm įninkąs Bani ’ bai konfiskuoti laivus, atvežąn- 
Sadr. Jis patarė visiems kreipti j ^us nelegalius pabėgėlius iš Ku- 
ypatingą dėmesį Į krašto finan-'bos. Aštuoni laivai atvyko į Key 
sus. Jis pabrėžė, kad negali būti 1 West uostą trečiadienį su 1,104 
laisva nė viena valstybė, kuri' .-u-m:-.-- ..„1.„1. 

nėra sutvarkiusi savo finansų. 
Niekad. lianas niebuvo tokioje 
sunkioje ekonominėje būklėje. 
kokioje jis yra šiandien:—Ran: 
Sadr tvirtino, kad Iranas turi 15 
bilijonų dolerių. Jeigu juos tu
rėtų Irane, tai galėtų ekonomiš
kai būti nepriklausomas, bet 
Irano kapitalai yra užsienio 
bankuose. Bani Sadr neaiškino, 
kaip tie bilijonai iš Irano buvo' sjųsti profesionalai agitatoriai?- 
išvežti, bet pabrėžė, kad krašto 
ekonominė būklė esanti nepa
prastai sunki ir parlamentas pri
valo visą dėmesį kreipti i 1------
finansus. Kol šilas klausimas ne-, 
bus tinkamai išspręstas, tai kal
bėti apie nepriklausomybę, nau
jus planus yra beprasmis daly-

Iš SIENOS BANDO 
STATYTI TVARTUS

PEKINAS, Kinija. — Kinijos 
ūkininkai šį pavasarį pradėjo ar
dyti milžinišką Kinijos sieną ir 
josios akmenimis statyti kiau
lėms tvartus. Visi žinome, kad 
prieš 2,000 metų kiniečiai statė 
tą milžinišką sieną apsisaugoti 
nuo besiveržiančių šiaurės Kini
joje gyvenusių užpuolikų. Siena 
du tūkstančius melų pajėgė ap
saugoti pietinėje sienos pusėje 
gyvenusius kiniečius, bet dabar 
kiti ūkininkai, įvairių šūkiu 

ateities 
_____  ir pan.) paveikti, pra
dėjo kai kur sieną griauti.

Pekino spaudoje pasirodė ži
nia apie reikalą apsaugoti sieną, 
kaip istorinį paminklą, bet vie
tomis apylinkių vadai kitaip sie-

Į (“Naudokime praeitį 
naudai!” ir pan.) pav(

_ . Ą Ą / L 4 4®&ja tvartams stalyti, o kitur 
o —parlamenta nariams ją apardė be didesnės naudos.•i ' fje ir uždirbo «lidp]p< «nmacnaT-_

TOKIJO, Japonija. — Hua, duodami sidabrą, bet dabar aiš- 
Guofengas, Kinijos premjeras irjkėja, kad jie įsivėlė į kokią eko- 
komunistų partijos pirmininkas,! neminę avantiūrą su užsienine 
atvykęs į Japoniją svarbiems’ sidabro kompanija ir jiems bū- 
•pasitarimams, ketvirtadieni pa-į tinai reikalinga paskola, 
reiškė, kad Kinija pritaria Japo-Į . Norėdami gauti tokią didelę 
nijos sustiprinimui. Turint gal-1 paskolą, broliai Hunt privalėjo 
voje nuolatinį Sovietų karo jėgų: įteikti teismui ilgiausią savo tur- 
stiprinimą ir Sovietų tendenciją, tų sąrašą. Jie privalėjo surašyti 
grobti svetimas žemes, Kinija ■ savo pinigus, laikomus visuose 
priėjo išvados, kad Japonija turi, bankuose. kredito įstaigose.

karišką Į krautuvėse ir vertybių popie
riuose.

Broliai teismui liudijo, kad du 
trečdaliai šios paskolos eis vi- 
siems žmonėms ir bankams, kam 
broliai dabar yra skolingi. Kitas 
paskolos trečdalis reikalingas 
atgaivinti. Jeigu brolių Hunt 

„__ - j. - t Įstaigos bankrutuotų, tai nuken-gana ilgai kalbėjosi su Japonuos * , , . ,. , ,.■ tetų labai didelis žmonių skai- H j v.; cius.

įję ir uždirbo dideles sumas par—

DEMONSTRAVO LAIVŲ 
KAPITONAI

KEY WEST, Fla— Trečiadie
nį apie 200 laivelių bei žvejybos 

l laivų kapitonai demonstravo

Kongresą skirti 10 milijonų do- lei« susliprinti , savo 
lerių. Pinigai būtų naudojami į ia‘
finansuoti dalyvavimą JAV| Kinija turi ryšius su Japonija! 

- ■ ‘T'hh T/raelto sportininkų, žaidynes propaguo- ištisus 2.000 metų, bet niekad!

. sinio žaidėjas Bill Bradlev, is- nebuvo nuvykęs j Japoniją šešių! 
rinktas New Jersey senatoriumi ( dienų vizitui; kaip tai padarė 
demokratų tikėtu. Tarptautinėse J prem jeras Hua Guofengas. Jis 
žaidynėse dalyvauti jau užsire-j.
gistravo aštuonių valstybių spot- premjeru ir panasakojo anie ka- 
tininkai. J ■ f ro pabaigoj uždėtus varžtus ja-J

Svarstarit olimpiados keitim a i Por”l suvaržymui.

palestiniečių reikalais bei kitais 
klausimais,- dėl-kurių kyla nesan
taika tarp žydų ir arabų. Saudi 
Arabijos informacijos ministeris 
Mohammed Yamani pareiškė, 
kad šiuo dalyku premjeras Be
ginąs neieško sau bei kabinetui 
populiarumo.

finansuoti dalyvavimą

šinio žaidėjas Bill Bradley, iš

vietą, kilo pritarimas grąžinti
. Į

Pasikalbėjimų metu buvo na-|
' 7 1 * . . I

žaidynes i jų kilmės vietą — liestas nepaprastai didelis Kini-į
— Asbesto'lentas gaminančios ( Graikiją. Tam tikslui būtų jreng- jos žmonių arsenalas, Japoniiosj 

bendrovės privalo apsaugoti dar
bininkus nuo galimo vėžio.

— Firestone Tire Co. pirmais 
šių metų 5 mėnesiais turėjo 32 
milijonus dolerių nuostolių.

Boa Kac-fenf
KALENDORĖLIS

Gegužės 30: Joana, Feliksas, 
Jazminą, Imantė, Gelvainis, Vy- 
liaudas.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:17.
Oras šiltas, debesuotas, lis.

Kinijos ministeris pirminin
kas Hua Guo-fengas tariasi 
su Japonijos premjeru apie 
glaudesnį abiejų valstybių 

bendradarbiavimą.

31,000 DOL. Už BONKĄ 
ŠIMTMETINIO VYNO

SAX FRANCISCO, Cal— La-
tas nuolatinis Olimpinis miestas techninė pažanga. Abu valstybės; l,ai retų vynų varžytinėse dide- 
su sporto stadionais, sportiniu-1vyrai aptarė glaudesnių abie-p'o restorano savininkas John 
kų gyvenvietėmis ir kitais įren-įių valstybių 'bendradarbiavimo. Grisanli sumokė o *31,000 už
gimais, kaip kelių, uosto ir aero- klausimą, 
dromo iruošimu. Tačiau tai yra 
nemažiau kaip 8 metu projektas 
ir 1984 metu olimpiada turėtų' 
įvvkti Los Angeles mieste.

Tuo tarnu iš Australijos atėjo 
žinios, kad Australijos lauko ru
tulio federacija, tain pat jacht
klubas, moterų tinklinio rinkti
nė ir kai kurios lengvosios atle
tuos šakos nedalyvaus Maskvos 
oFmpiadoie. Taip pat iš Austrą-1 
lijc's rinktinės išstoto keletas1 
snorto instruktorių ir keliolika „ . ..__. . , | vavimo pohgamistams.sportininkų. •

Ta urona tenka pažymėti, kad 
Fetuvhi, latviai, estai ir ukrai
niečiai Toronte organizuoja 
Laisvės olimpiadą.

— Indiją pasirašė sutartį 
pirkti iš Sovietų, Sąjungos gink
lų. Pradžioje Sovietai duos Indi
jai šarvuočių, 23 naikintuvus, 
raketomis apginkluotus greitlai- 
vius, taip pat tolimo. skridimo

j 1822 m :ta:s supiltą bonką Cha- 
' teau Lafile vyno. Vvnas buvo 
į išspaustas, stalinėje nustatyta į kas. Jis prašė pirmiausia sutvar- 
I laiką prastovėjęs ir supiltas Į kyti finansus.
'specialiai užkištas bonkas. j Prezidentas Bani Sadr taip

Poligamijos šalininkas Ervil; ^as jo,in Grisanli prieš pat savo kalboje neužsiminė apie , 
LeBąrdn rastas kaltu už n^u* pOrą metų sumokėjo $18,000 už j kalėjimuose laikomus 53 amen- ( 
dyrrtą kito poligamijos šalininko;vjena 1864 metų Lafile j kiečius ir reikalą šį klausimą
dr. Rulon C. Allred. Jis taip Vyno. Jis ir šįmet suruoš vyno galimai greičiau spręsti. Jis taip 
pakaltintas pasikėsinimu nužu-į ra^avjmo. vai{arą jr j0 pelną , pat nepasakė, kad Amerikoj yra 
dyti savo broli Yerlan. Jei iury.s|{jrs vietinei ligoninei Memphis įšaldyti 8 bilijonai doleriu. Bani 

(teismas paskirs jam mirties misg|^ Tcnn ? kur jis turi savo 
ihausmę, tai iis turės palikti virš rcstorana Pric- dvejus nietus 
12 žmonų. Kilo vaidai dėl vado- Įo vakaro dalyviai snmokėjo 

po $1,500 už vakarienę, kurios 
. metu galėjo ragauti 1861 metų

- Penki dešinieji teroristai, jĮc vyną 
Romoje trečiadienį nušovė poli- : 
cininką ir du sunkiai sužeidė.!
Keturi kairieji teroristai. Raudo-_• pasak. Grisanti
ndsios brigados nariai, Milane. '___________
nušovė Corriere della Sera re-Į _Balandžio mėn. JAV užsienio 

prekybos deficitas sumažėjo iki į skaitytas ir komunistuojančių 
~ $1.9 bilijono. Didžiausias defici- ’ studentų laiškas. Paaiškėjo, kad 

sviedinių, iš viso už 1.16 bilijo-(tas buvo kovo mėnesį — 3.2 bi- jie dar ir šiandien prižiūri su- 
no dolerių.

ERVIL LE BARON 
RASTAS KALTU

daktorių Walter Tobagi.

pabėgėliais, pakeldami jų oficia
lų skaičių iki 86,194.

Vieno laivelio kapitonas Mi
chael Cicerone pareiškė, kad iš 
Mariel uosto tuščiais laiveliais 
jie negalėjo išvažiuoti, nes Cas
tro valdžia prievarta susodino 
kubiečius.

Tuo tarpu pereinamose kubie
čių stovyklose pradėjo veiklą*al-

|kad pats mula Chomeini pra- 
krašto I reikalavo teisti suimtus 

*53 amerikiečius, jiegu jie negrą
žins pabėgusio šacho. Jei ame- 

. rikiečiai nebus teisiami, tai rei- 
! kės Irano gyventojams išaiškin
ti, kodėl juos negalima teisti.

Sadr žino atšaldymo sąlygas, bet 
jis pats nė vienu žodžiu neužsi
minė apie suimtus 53 ameri
kiečius.

Kalbą pasakė Irano' respubli
konų partijos vadas mula Beheš- 

— Aš norėjau įsigyti bonką ti. Jis pirmas pareikalavo teisti 
• pačio geriausio vyno, ir man pa-gimtus 53 Amerikos diploma

tus ir piliečius. Jis reikalavo di 
dėlių mokesčiu iš amerikiečių.

Islamo parlamentui buvo pei-

Helmut Schmidt

lijono dolerių įmtus amerikiečius. Jie priminė,

Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt tariasi su kitomis 
valstybėmis apie reikalą ne
siųsti sportininkų į Maskvos 

olimpiadą.



A. RIMVYDAS

SOVIETINĖ IND0KTR1NACIJA 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Švietimas platesne prasme «nis, kai žmogus prievarta ver- 
reiškia ne tik objektyvių moks- Į čiamas ką nors daryti ar ko ne- 
linių žinių perteikimą, moksli
nimą. bet ir auklėjimą, t- y. dau
giau ar mažiau subjektyvios 
ideologi es bei pačios asmeny
bė* formavimą, pasiremiant ob
jektyviuoju pagrindu.

Visame kultūringame pasau
ly, ypač naujausiais laikais, šios 
dvi sri’ys aiškiai skiriamos. Čia 
objektyvių mokslo faktų dėsty
mas mokyklose yra privalomas, 
nes tai yra žinojimo sritis. Ta
čiau subjektyvios ideologijos for 
mavimas yra fakultatyvus, lais
vas, nes tai yra tikėjimo sritis. 
Kultūringame pasauly, pavyz
džiui, niekas neverčia ir niekas 
nedraudžia tikėti, kad materija 
yra amžina ar neamžina.

Kitaip yra komunistiniame 
pasauly. Čia objektyvūs ir sub
jektyvūs dalykai neskiriami, jie 
padaryti privalomi ir del to są
žinės laisvei vietos nebelieka. 
Subjektyvias pažiūras čia ver
čiama laikyti objektyvia moks
lo tiesa. Ši indoktrinacija reiškia 
nebe ideologijos formavimą-pa- vad. ateistinius namus, organi- 
galbą susikurti savajai ideolo
gijai, bet kompartijos sukurtos 
vienintelės ideologijos primeti 
mą, jos skiepijijną griežčiausiu 
būdu — prievartinėm ^priemo
nėm. 5'5

Kokia yra ta; komunistine ide
ologija, kuria dabar pagrįstas vi
sas tas indoktrinacinis “švieti
mas” bei “auklėjimas” Lietuvo
je? Ji skelbia ateistinį materia
lizmą metafizikoj, klasinį egoiz
mą etikoj, kolektivizmą bei vals 
tybinį kapitallizmą ekonomikoj 
ir rusefilizmą bei bei rusinimą 
tautiniame apsisprendime.

Pagrindinės komunistinės in- 
doktrinacios priemonės yra dvi 
— smurtas ir propaganda. Smur pur kitur nuolat kartojamas rei- 
tas galimas dvejopas — tiesio- kalas skiepyti materialistinę pa-. 
ginis ir netiesioginis. Tiesiogi- saulėžiūrą ir kovoti su religija.

daryti, o netiesioginis, kai žmo
gus, nesielgiąs pagal smurtinin
ko pageidavimą, pastatomas Į 
blogesnę materialinę bei morali
nę padėtį. Kadangi tiesioginio 
smurto visose srityse šimtu nuo
šimčių įvykdyti negalima ar ne
apsimoka, ta plačiai naudoja
mas netiesioginis smurtas. Pa
galiau trečioje eilėje naudoja
ma propoganda-

Šiame pranešime bandysiu 
trumpai apžvelgti okup. Lietu
vos komunistinimą, kurio tiks
las metafizinio materializmo bei 
etinio egoizmo pasaulėžiūrą 

ckiepyti, ir rusinimą, kurio tiks
las lietuvių tautą asimiliuoti.

MATERIALISTINES PASAU
LĖŽIŪROS SKIEPIJIMAS

Jis vykdomas, kaip minėta, vi
somis pagrindinėmis priemonė
mis: tiesioginiu smurtu per mo
kyklas ir vadovėlius, netiesiogi
niu smurtu per pionierių, kom
jaunimo bei kitas organizacijas 
ir propoganda per spaudą, per

£

O o

et

zuojant specialias paskaitas, pa
rodas ir kt.

Materialistinęs pasaulėžiūros 
prievartinis biiįkirnas apima ir 
kovą su ręlig^a bei bažnyčia. 
Faktiškai abu šfe dalykai vykdo
mi ką£tu, nes ju atskirti nė ne
galimą^ į -į 
—Materialistinės pastaulėžiūvos 
skiepijimas laikomas vienu iš 
pagrindinių komunistinės valsty 
bės uždavinių. Tai yra ir supran
tama, nes žmogus, kuris nėra 
priėmęs materialistinės pasau
lėžiūros. negali būti, nei komu
nistas. Dėl to suprantam, kodėl 
visuose komunistų suvažiavi
muose, spaudoj, per radiją ir vi-

Debiutante NERIS MARIJA PUPIŪTĖ

Nijolės ir Antano Pupių dukra, Chicago, III., šįmet baigia 
Marijos aukštesniąją mokyklą ir lygiagrečiai lanko Chicagos 
miesto kolegiją bei Lituanistinį Pedagogikos institutą. Yra 
Rūtos ratelio pirmininkė. Priklauso mokykloje vokiečių kal
bos ir Marquette Parko bažnyčios jaunuolių klubams. Laimė
toja mokslinių projektų pasirodyme. Skautė. Kalba vokiškai. 
“Suktinio” tautinių šokių grupės narė. Patarnauja įvairių or
ganizacijų parengimuose. Mėgsta-šokį ir slidinėjimą. Studijas 

tęs Hlipois universitete, Glianipaigne-l'rbana.

Chicagos Lietuvių Moterų klubo •tarądicięis Gintaro balius 
įvyks birželio 7 d. Conrad Hilton viešbučio didžiojoj salėj.

saulėžiūros ugdymo klausima:' 
vis dar tebėra labai aktualūs. 
Reikia žymiai plačiau išvystyti

Svarbiuose .komunistų suvažia
vimuose būtina pagrindinių pra 
nešimų dalis visuomet yra ir 
“ideologiniai klausimai”. . 
metų Lietuvos kompartijos X- 
me suvažiavime Sniečkus apie dąrbą mokytojus, agronomus, 
tai kalbėjo šitaip: “Pokariniais gydytojus, mokslo .ir meno dar- 
metais daug padaryta įveikiant buotojus”. (Komjaunimo Tiesa, 
religinius prietarus darbo žmo- 1958. 2. T4). Gi fb suvažiavimo 
nėse. Tačiau materialistinės pa

Anų mokslinę ateistinę propogandą, j
kuo plačiausiai įtraukiant į tą

nutarimuose “ideologinio darbo 
sritis” sudaro atskirą ilgą sky
rių, kuriame pilna tokių sakinių 
kaip “Pagerinti paskaįtinę mark 
sizmo-leninizmo ir mokslinę — 

j ateistinę propogandą, sustiprinti 
■ kovą su religiniais prietarais”.

Great

Machine

n yam. That means your dreams 
can com* Įsros faster than ever before.

SrringB Plan where you work, or the 
3ond-e-Manth plan where you bank. 

Before you know it, your American 
It rem will be a reality*

VMturi

Take stock in America-
Now mature in lose thjco. ibr yrm

(Fortuna tovo ir Petrovskio) vi
durinėms mokykloms (1957 m.) 
rašoma: “Žmogaus psichika yra 

. jo smegenų savybė.. • Psicholo
gija remiasi pagrindiniu mark
sizmo-leninizmo teiginiu, kad' 
žmogaus visuomeninio gyveni
mo sąlygos nulemia jo sąmonę”. 
Astronomijos vadovėly (Voron- 
covo-Veljaminovo), 1957 m. iš
leistame, dėstoma, kad “materi
ja yra amžina, nesutveriama ir 
nesunaikinama... Gyvybė yra. 
aukščiausia meterijos vystymo
si forma... žmonės anksčiau 
manė, kad visi dangaus šviesu
liai iš tikrųjų sukasi aplink ne
judančią žemę... Šią klaidingą
pažiūrą, kurią sukūrė ir palaikė Jaitis. 
religija, sugriovė materialistinis 
mokslas... Krikščionių bažny
čia draudė tyrinėti gamtą-.. 
kriščionių bažnyčia fanatiškai 
persekiojo viską, kas tik buvo 
priešinga religijai”.

Aplamai dabartinėj Lietuvoj 
kiekvienas inteligentas faktiškai 
verčiamas būti komunistinio ti
kėjimo ‘'apaštalu”, propogandr- 
ninku. Tamsiausiais žmonijos 
istorijos laikais sąžinė buvo prie 
vartaujama tuobudu kad jam 
nebuvo leidžiama savo įsitikini
mų skelbti viešai. Tačiau jis ne
buvo verčiamas propoguoti prie
šingą savo sąžinei tikėjimą, šian 
dien komunistinėj valstybėj są
žinės prievartavimas vykdomas 
brutaliausiu būdu: žmogus pri
verstas skelbti ir vaikus mokyti 
to, kas priešinga jo sąžinei.

Šiam reikalui yra suorganizuo
ta net speciali “Politinių be’ 
mokslinių žinių skleidimo drau
gija”, kuriai privalo priklausyt? 
visų profesijų inteligentai-moky 
tojai, agronomai, gydytojai ir 
kt. Toji draugija dabar sakosi 
turinti apie 19.000 narių. 1957 
metais Vilniuje įvyko jos ket- 
virtas suvažiavimas. Tam tiks
lui turi pasitarnauti ir nesenai 
pradėtas leisti specialus žurna
las “Mokslas ir gyvenimas”.

Vadinamajai “moksliniai-ateis- 
tinei” propogandai varyti kuria
mos net specialios institucijos, 
kaip pvz. Panevėžio “ateistų na
mai”, prie kurių veikia penkios 
sekcijos: istorijos, literatūrinė- 
paskaitų, “stebuklai be stebuk
lų” ir pilietinių apėigų. Paskai
tų sekcija skaito paskaitas tokio
mis temomis, kaip gyvybės atsi-

Poros dienų konferencija įvy
ko 1980 m. gegužės mėn. 24-25 
dienomis Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave., Chicago, 
Ill. 60629.

Prasidėjo 10 vai. ryto. Ją ati
darė Centro valdybos pirminin
kas V. Šoliūnas. Sukalbėjus 
vysk. V. Blizgiui maldą-invoka- 
ciją, minutės susikaupimu buvo 
pagerbti mirusieji ir žuvusieji 
už laisvę. Darbo prezidiuman 
buvd pakviesti: inž. S. Dubaus
kas, Razgaitis ir Andrius Povi- 

Sekretoriais buvo pa
kviesti: M. Peteraitienė ir K. 
Tautkus. Praėjusio suvažiavimo 
protokolo skaitymas buvo nukel
tas vėlesniam laikui.

■ Konferenciją žodžiu sveikino: 
ALTos vardu — T. Blinstrubas, 
St. Pete LKDS vardu — K. Klei
va. Jis sveiikno ir VLIKo pirmi
ninko dr. K. Bobelio vardu, nes 
dr. Bobelis buvo išvykęs į Tau
tos fondo suvažiavimą. LDarbo 
Federacijos Centro v-bos vardu 
sveikino pirm. K. Povilaitis, 
Amerikos L.R. Katalikų Fede
racijos Chicagos apskrities var
du sveikino Adelė Gabalienė, 
JAV LB (R) Centro valdybos 
vardu sveikino pirm. dr. V. Dar- 
gis. Jis savo žodyje pareiškė,

kad LKDS veikla yra artima LB 
(R) ir savo darbus gražiai su
derina. Prelato M. Krupaviėi • > s 
įkurtoji LB turi būti ne m''- ' 
mui, bet pavergtos Lietuva iš
laisvinimui. Inž. G. Lazauskas 
sveikino Lietuvos Vaslieč j
Liaudininku ir Tautinėj S •• •' 
ros vardu, pareikšdamas, kad rž 
pavergtos Lietuvos lais’"' n»-s 
jungia bendras darbas VLIKe jr 
ALToje. Lietuvos Socialdrinp- 
kratų partijos vardu sveikino J.
Skorubskas.

Sveikinimai raštu: Lietuvoj 
atstovas dr. S. Bačkis, gen, kon
sulas A. Šimutis, LB Krašto val-
dybos pirm. V. Kutkus, Tautas 
fondo vardu J. Giedraitis, LAS 
vardu M. Blynas, Petras Stra
vinskas, LKDS Centro valdybos 
vardu V. Vaitekūnas. NWk.s 
College prof. dr. Bronius -Kaz- 
las, iš Stuttgardo dr. Jonas Nor- 
kaitis, Vakarų Europos Lietuvių 
vyskupas Antanas Deksnys, Lie
tuvos Ūkininkų Sąjungos vardu 
Juozas Giedraitis, Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje vardu kun. L. 
Tulaba, Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos vardu Antanas 
Mažeika, Venecuelos bendramin
čių vardu J. Kukanauza (Sveiki
nimą parvežė VLIKo pirm. dr. 
K Bobelis, nes jis važinėjo po 
P. Ameriką užmezgimui glau
desnių ryšių su ten gyvenančiais 
lietuviais), Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos Europos 
Ttarybos vardu Venckus, LKDS 
Bostono skyriaus vardu dr.. P., 
Kaladė. Jis sveikinimą palydėjo 
100 doL auka, d Vladas Būblys 
iš Detroito •— $10 auka. g

Raštu, sveikinimus perskaitė 
panelė Ramunė Trinytė.

(Buš daugiau)

'Deja}' rie’viskam

- - Ar. teisybė, kad. tavo dėdė 
taip sunkiai serga, jog tu turi 
būti viskam pasiruošęs? ?

— Deja, ne viskam,bet tik:pa
likimo ketvirtajai- daliai: j.

(Komj. Tiesa, 1958. 2. 22). šiaip } radimas žemėje, žmogaus kil- 
straipsnių spaudoj apie komu-j mė, religijos kilmė, krikščiony-, 
nistinį materialistinį auklėjimą1 
yra labai daug.

Ypač daug dėmesio skiriama 
moksleivių komunistinimui. 1957 
m. gruodžio 3-4 d. įvyko net spe 
cialus kompartijos centrinio ko
miteto 7-sis plenumo posėdis, 
kuris “apsvarstė klausimą apie

bės kilmė, apie komunistinę mo
ralę ir kt. “Stebuklai be stebuk
lų” sekcija aiškina religinius ste
buklus, o pilietiniu apeigų sek
cija rūpinasi “atgaivinti liaudies 
tradicijas, kurias praeityje pasi
savino katalikų bažnyčia ir su
teikė joms religini apvalkalą’- 
Toji sekcija propaguoja komjau 
nuoliškas vestuves, krikštynas 

' ir kt. (Komj- ‘Tiesą, 1958;-3, 35Jį 
Tos rūšies papročiai dabar Lie
tuvoje labai propaguojami.

Antireliginei propagandai lei
džiamos specialios knygos. Lietu 
voje, kaip katalikiškoje šalyje, 
daugiausia puolama ir niekina
ma katalikų Bažnyčia. Pastarai
siais laikais išleistos šios pvz. 
knygos: J. Lavreckio “Vatika
nas”, 1957 m.; P. Pakarklio “Eko
nominė ir teisinė katalikų baž
nyčios padėtis Lietuvoje (XI- 
XIX a.); J. Jurginio “Kazimie-I 
ras Lyščinskis — ateizmo pradi-1 kad Pionierius Pirmasis jžer- 
ninkas Lietuvoje”, 1957 m. ir kt.

(Bus daugiau)

i' 
u

— Buv. prezidentas Gerald' 
Fordas patarė respublikonams 
nebalsuoti už trečios partijos 
kandidatą J. Anderson. j

Mokslininkai pripažįstą,

politinio-:dėjimo darbo stiprini- 
mą moksleivijos ’tarpe.” Kom-’ 

{ partijos sekretorius Niunka čia 
darė ilgą pranešimą,’ kuriame 
dėstė, kad materialistinės pasau
lėžiūros ugdymas' mokykloje tu
ri būti glaudžiai susijęs su vi
su mūsų auklėjamuoju darbu.” 
(Komj. Tiesa, 1957. 12. 1L> Vė- 

j liau (1957.12. 17) tame laikraš
ty paskelbtas Lietuvos kompar
tijos centrinio komiteto nutari
mas “apie idėjinio-politinio dar- 

: bo sustiprinimą moksleivių tar- 
} pe”, kuriame prikišama švietimo 
! minister i ai, kad “dar nėra pa- 
j kankamo veiklumo keliant kiek- 
i vieno mokytojo, klasės vadovo 
atsakomybę už moksleivių mo
kymą ir aukiėjimą komunizme 
dvasia.” Vadinas, kiekvienas 
mokytojas verčiamas ne tik pats 
išpažinti komubistihį tikėjimą, 
bėt įpareigojamas šio naujo ti
kėjimo mokyti ir mokinius. Net
rukus paaiškėjo ir tokio nutari-, 
mo rezultatai. Tų metų kovo 
25 d. Vilniuj Įvyko mbkytojų 
suvažiavimas, kuriame buvo

j svarstomi budai ateistiniai auk 
lėti jaunimą. Tėn Vcncevičiūtė 
skaitė referatą- “Antireligihis au 
liejimas dėstant istoriją”, o A. 
Klimavičienė — “Ateistiniš-aųk- ' 
Įėjimas fizinės * gebgrėfijes pa
mokose”. " ' ' 'j.’’

Kaip materialistinės pasaulė
žiūros skiepijimas ir - religijos ’ 
niekinimas vykdomas per vado
vėlius. matyti ir iš šių pavyz- 
džių. Psichologijos vadovėly

siunčia nepaprastai gražias Ve
neros fotografijas. -

2 — Naujienos, Ghic?gtft 8, ĮH. l'ridn, May 30, 1980

dbAPfiWH 
dienomis ruošia eKSKursiją lėktuvais 

ir autobusais i
• PORTUGALIJĄ (Lisabona, 3 dienos)
• ISPANIJĄ, (Sevilija, 3 dienos)
• MAROKĄ (Algeciras, Casablanca, Meknes,

Tangeras, 4 dienos)
• ISPANIJĄ (Malaga, Granada, Madridas, 5 d.)
Kelionė, maistas^ viešbučiai iš Chicagos — $1,295.00. 

Kelionė iš New Yorko — $100 pigiau; 
iš tolimesnių vietovių — brangesnė.

Pasiryžusieji šios vasaros ekskursijoje dalyvauti turi 
tuojau įmokėti $100, likusius įmoka 60 dienų 

prieš išskridimą.
Visus kelionės formalumus atlieka Vlado Rasčiausko vadęvau- 
jama geriausia lietuviška kelionių įstaiga AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU, 9727 So. Western Avenue, Chicago, lit 

Tel. (312) 238-9787
LISABONOJE aplankysime pastatus, iš kurių šimtmečiais buvo valdomi 
Atlantas ir Indijos vandenynai, Brazilija, Angola, Mozambikas, God, Ti- 

muras ir Macao salos.
KASABLANKOJE pamatysime paminklus, iš kurių Rooscvcltas, ChūrchiĮis 

•_ gcn. Marsliallas planavo Europos-išlaisvinitaą. ' » * 4 į 
MADRIDE |>asveikinsime Don Kichotą ii paduosime ranką Sančo Pancai. 
IiBANAIXM aplankysime seniausią Europos universitetą ir pamatysime, 
kaip karalius įvedė demokratinę valdymo sistemą su teisingais rinkimais.



KODĖL NIOKOJAMOS 
RASŲ KAPINĖS?

Angeles. Cal

tūroj ir mene” išspausdintą Z. 
Kiąunos straipsnį “Kodėl nio
kojamos seniausios Vilniaus ka
pinės?” tame pačiame suvaitraš- 
tyje spaįio 6 d. Nr. 40 duotas 
atsakymas. A. Žuokas rašo, kad 
kapinių priežiūros kontoros dar
buotojai, nesuderinę su kultū- 
rpš paminklų apsaugos jnspekci 
ja, išvežė į rųetalo laužą meniš
kąjį vertingų kapų tvorelių. Apie 
46rfragmen tų "surasta ir grąžin-1 
t2Į.i kapines. -Tvorelės bus sure-? 
montuotos,' pastatytos į buvu
sias vietas, bus sutvarkyti ant
kapiai.

yž nustatytos Tvarkos pažeis 
diitią Rašų kapinėse kapinių 
priežiūros kontoros viršininkui 
K Grigaravičiui pareikštas pa
peikimas. . ■

Žinoma, toks ir turėjo būti 
Vilniaus vykd.’komiteto spren- 
ditnas. Tačiau ar tai ‘viskas? Ar 
daugiau jokių tvarkos pažeidi- 
ųių: Rasų kapinėse nėra? Įdomu, _ __ _ z9- -  - - _ -•r- __ 4 —- •

nc£pdgsxąnotasis uz tąi, kądiiki 
šioį buyo' Bįeąpdovąnotap, toįdėl 
daųgelią * galėjo ’ ir j ųepastebėti 
apdovanojimo. Tačiau, tas, kas

' Dainų -ir -tautinių Tel. 666-1820.
šokių šventė

vią dėlto perskaitė, 
prastai nustebti ar net 
lėti: nusipelniusio kultūros vei
kėjo garbės vardas suteiktas: ne 
kaįn kitam, o Lietuvos TSRS 
valstybės saugumo komiteto 'pir 
mininko pavaduotojui Vytautui 
Paplauskui. Kas jau kas, o KGB 
ir kultūra niekaip nesiderina! 
Tad gal Antanas Barkauskas ir 

į Stasys Naujalis, pasirašydami šį 
I įsaką, buvo pagiringi ir nematė, 
ką pasirašo? Kartais gal ir būna 
pagiringi, bet šįkart jie pasira
šė, gerai žinodami, ką pasirašo 
ir kam pasirašo. Mat, pasirodo, 
pagal paskutinę subrendusio so
cializmo praktiką, kultūros vei
kėjų garbės vardai priklauso ne 
tik tiems, kas ją vargais nega
lais kuria, bet ir tiems, kas tuos, 
suvargusius kultūrininkus sek?.! 
ir retkarčiais vieną kitą jų ir j 
nugalabija. Be abejo, tai gan?' 
novatoriškas dalykas ir daugj 
kas jo gali pavydėti. Juk ne ca-j 

kodėl nei Z. Kiaupa, nei A. Zuo-1 ro ochrankos Aleksandra Ben
itas, her yykd. komiteto darbuos j kendorfas, nei hitlerinis Ernstas 
tojai savo straipsniuose nemini, Kaltenbruneris, nei pagaliau ir 
Kaidi bėveik nuo:visų senųjų ant-į pats Lavrentijus Pavlovičius Be 
kapinių paminklų , nudraskyti, 
krucifiksai? O juk tai irgi pa
minklų : apsaugos įstatymo pa
žeidimas- Tuo įžeisti ir tikinčių- 
jų': jausmai.,

■■ Kas grąžins visus krucifiksus 
ir, restauruojant paminklus, sus
tatys juos J vietas?

. . !*. / 
. LIŪDNOS TIKROVĖS . 

L LINKSMA'ISTORIJA Į 

^ 1979 m. ;spah"p 26 d. “Tiesa” - 
bei ‘ “Vakarinės naujienos” pas
kelbė, LTSR ATP spalio 24 d. 
įsaką dėl Lietuvos ASR nusipel- 
hiiisio ’ kultūros yejkė j o garbės 
vardo, suteikimo V; Paplauskui. 

Kadangi įvairių apdovanoji- 
tjių srautas; jau, seniai yra vi- 
šiem£ neįdomus ir, anot . .satyri
kes. V. Žilinskaitės^ turbūt grei
tai bus apdovanotas paskutinis 
' r-L. • j- ' i : J.) •

, Ji įvyks birželio 8 dieną, sek
madienį, 4 vai. popiet, Veteranų 
salėje, -4117 Overland, Culver 
City, Cal., kampas Culver and 
(Venice Blvd.. Bus išpildytas: vi
sas šęštc’oios, Tautinių šokių 
šventės repertuaras. Programo
je dalyvauja 200 įvairaus' am
žiaus jaunimo ir vaikų. Be to, 
aus pristatyta ir ‘‘Spindulio” 

•Jainų naujai iš’eista plokštelė, 
šus galiųia ir įsigyti. Visi-kvie^ 
Vamį dalyvauti ir paremti jau
nimą, vykstantį Chicagon j Tau
kinių Šokių šventę. Iš Los Ange- 
es/vyksta 140 gražaus jaunimo. 
Įėjimas į Veteranų salėje vyks
tančią šventę; 10, 5.50 ir 5 doL 
Dėl:informacijų šaukti Oną/Ra- 
zutienę tėl. 661-0041.

Jums bus pra
nešta kur ir kada parodymus 
duoti. “L. ž.’

Kinijos premjeras Hua Guofeng. 
Jis tuoj pat užtikrino Japonijos 
premjerą Masayoshi Ohira, kad 
šiaurės Korėją nesinaudos Pie
tų Korėjoje vykstančiais nera
mumais ir jos nepuls. Tačiau jis 
atkreipė dėmesį į Sovietų Są
jungos nepageidaujamą įtaką 
pietryčių Azijos kraštuose.

Atvykęs į Japoniją, premjeras
MENACHEM BEGIN 

TURI BĖDOS

JERUZALĖ, Izraelis. - 
ministerio Ezer Weizinan alsi 
statydinimas iš krašto apsaugos tikrino Kinijos draugystę.

KaroįHua Guofeng aplankė Japonijos 
i_ f imperatorių Hirohito ir jam už-

rijas tokiais ištaigingais vardais 
nesipuošė. Tad dėl t. o tenka 
dviguba garbė mūsų lietuviška-, 
jai “necionalinei” KGB, kuri be
ne pirmoji — taip oriai — pra
dėjo dabintis kultūros veikėjų 
garbės laurais.

A.~&>atstas
(Iš Europos Lietuvio)

VOUR DOG 
VITAMINS, TOO.

FTVCT1 IwnffT2|wn«T3

i A Sergeants o
the pet care people

G1979 Miller-Morton Company, a subsidiary of 
A.H Robins Co., Richmond. Vtrgime 23230

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį 
kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą.

ministerio pareigų sukėlė dide
lių rūpesčių Izraelio premjere, 
M. Begin. Weizman pareiškė, 
kad jis negalįs būti karo minis- 
tęriu Begino kabinete, nes pats septynių valstybių viršūnių eko- 
Beginas lyg ir nenori taikos. Be- nonrinėje konferencijoje birže- 
ginas atsisakė skirti Izraelio ką- lio 19.21 d Venecijoje. Ta pre- 
ro jėgoms reikalingų sumų, bet ga jjs Įan]cySis ne tik Italijoje, 
tuo pačiu metu jis sąmoningai |je| jr Ispanijoje, Portugalijoje 
kliudo siekti taikos su Jordanija • jr Jugoslavijoje, taip pat pasi- 
ir kitais arabų kraštais. Beginąs maįyS su popiežiumi Jonu Pau- 
David stovykloje prižadėjo lai
kytis, bet šiandien ir vėl stato 
nepriimtinas sąlygas.

Karo ministeris Weizman bu
vo populiarus kariškių tarpe. 
Kariai žinojo, kad jis pats ko-

DALYVAUS EKONOMI
NĖJE KONFERENCIJOJE

Prezidentas Carteris dalyvaus

neminėję konferencijoje birže

lium II Vatikane.

DAR GALI PAKEISTI 
SAVO NUOMONĘ

Los Angeles Apskr. taryba nu- 
| tarė panaikinti rezoliuciją, ragi- 

vose dalyvavo ir rizikavo S3voįnančią boikotuoti Prancūzijos 
gyvybe,’ bet šiandien jis negalįs prekes, kai- supervizorių Ken- 
liė'pinigų paruošti karių kovai. ■ neth Hahn ' prancūzų aktorius 
Be to; savo pareiškime W eiz- Jean-Claude Moreau įtikino, kad 
man nurodė, kad sunku supras-1 Prancūzija dar gali pakeisti n uo
li, kaip Beginąs siekia taikos, nes, monę Jė! dalyvavimo olimpia- 
dažnai keičia taikos sąlygas, ku-- tioje. 
rias buvo pasižadėjęs gerbti. O —i— ------------
visas Izraelis labai pasigenda — Darbo departamentas nuta- 
taikos, nes jiems jau įgriso ka- rg ^ar kartą ištirti vežikų uni- 
rai, kuriuos Beginąs nesistengia jos netvarkingai vedamą pensijų 
baigti. Jis buvo priverstas tai- fonda. — . . « . w • w • •

Baisiojo birželio minėjimas 
bus birželio 15 d., sekmadieni,

12:30 vai. popiet viršutinėje pa
rapijos salėje. Minėjimą rengia 
.estai. Programoje dalyvauja vi
sų trijų Pabaltijo tautų ineni- 

i nės jėgos. Visi kviečiami minė
jime dalyvauti. Įėjimas laisvas. 
Tą pačią dieną savo brolius pri
siminsime maldoje ir -Mišiose 
16:30 vai. ryto.

* * kt
27-oji Lietuvių Diena,

dalyvaujant Nerijai Linkevičiū
tei, Raimondai Apeikylei, Ber-

• nardui Prapuoleniui ir Aloyzui
• Baronui, įvyks birželio 22 dieną.

DETROITO NAUJIENOS
MINĖJIMAS DETROITE 

. _—-t’- .

šaulių stovyklos "atidarymas įvy
ko gegužės mėn.,18 d. Pasitaikė Programa vyks Marshall ginina- 
šalta ir debesuota diena, tai pri- zijos salėje. Pradžia 1:30 vai. po- 
vertė dėvėti šiltus rūbus. Daly- piet. Parodos ir kitos programos 
vavo nedidelis skaičius šaulių ir dalys vyksta parapijos patal- 
svečių — apie 50 žmonių. Ne- pose. Visi kviečiami dalyvauti, 
žiūrint blogo oro,. sesės šaulės j Tai bus viena iš gražiausių mūsų 
prigamino skanių cepelinų, ku-|kada buvusių Lietuvių Dienų, 
gelio ir kitokių skanumynų. Bu
vo ir kitokių paįvairinimų bei 
laimėjimų stalas.,-^Buyo ir lai: 
minga.: ; 1*.

Dovanas suaukojo: Emilija ir 
Stepas Lungiai,. Petras ir Zelma i 
Jociai, Uršulė ir Juozas Jakuns-

BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ

Birželinių trėmimų minėjimą 
• ruoš Detroito Lietuvių Organiza- 
;cijų Centro specialus komitetas, 
kartu su latviais ir estais. Šiais 
metais vadovauja lietuviai. Į ko- 

. miteta įeina: iš lietuviu — adv. 
j Algirdas Ambrose, dr. Stefa 
Brizgytė-Miškinienė ir Kęstutis 
Miškinis, iš latvių — Sigurd 
Rudzvtis, iš estu — Ravmond 
Trala. - t

Minėjimas prasidės pamaldo
mis Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje 10:30 vai. Gedulin
gos pamaldos bus atnašaujamos

zijos salėje. Pradžia 1:30 vai. po-

kytis su Egiptu, bet šiaušiasi
prieš Jordaniją.

ŠIAURĖS KORĖJA NEPULS
PIETŲ KORĖJOS

TOKIJO. —7 Antradienį Japo
nijoje pradėjo šešių dienų vizitą PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Savo laiku labai išgarsėjęs 
prokuroras Edward R. Hanra
han kandidatuoja 36-ojo wardo 
aldermano pareigoms.

mirusius ip kenčiančius Sibi-,kai, Gražina ir Bronius Valiukė- 
ro lageriuose. Pabaltijo tautybių nai, Ona Kašelienė, Bronė ir An-

PROGANAUJIEMS SKAITYTO JAMS j
DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

Vi8* kviečiami atkreipti į Naujienas 
savp asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
zintį ir jas užsisakyti.
NAUJIEMŠ SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

ŲOO DOLERIŲ. ’ ;
J Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati’ 

mino vajaus talką!

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

fiĄUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 80608

. su 
parištomis juodu 

kaspinu. Po pamaldų, minėji- 
mas-akadeinija bus parapijos sa
lėje 12:30 vai. Minėjimą pradės 
ir jam vadovaus dr. Stefa Miš- 
kienė. Į minėjimo" salę bus įneš
tos visų trijų Pabaltijo tautų vė
liavos, sugiedota visų trijų tau
tų himnai ir pagerbti mirusieji. 
Žodį tars adv. Algirdas Ambro- 
se. Kas kalbės iš aniprikiečirų. 
kol kas dar nepaaiškėjo.

Detroito ir apylinkių bei Wind- 
soro lietuviai kviečiami bažny
čioje ir minėjime skaitlingai' 
dalyvauti.

Detroito Liet. Organiza
cijų Centro valdyba 

JĮt 5je
Šaulių stovyklos “Pilėnai*’ 

atidarymas

Vasaros sezonui švyturio jūrų

* * *
’ Svarbus pranešimas

Ruošdamasi Madrido konfe

rencijai, JAV vyriausybė tauti
nėse grupėse renka žinias apie 
žmogaus teisių pažeidimus jų 
kilmės kraštuose, esančiuose So
vietų šalies priklausomybėje. 
Tokių: apklausinėjimų bus pa
ruošta ir L.A’, mieste. ;Kas-.žinb 
.tokių faktų: grįžo siuntiniai, ne
leidžia susijungti šeimdms, ne
leidžia ir neišleidžia vizitams, 
nuvykusiems neleidžia aplankyti

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___  doL
Pavardė ir vardas —_______________________________________
Adresas —. —-------- ---------------- --------------------------------- ...

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede .......j. dot 
Pavardė ir vardas —-------------------------------
Adresas -------- -------- ------------------ ------------

, kuris

Spon*oriau* 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 jokią įsipareigojimą. 
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas ------ -—--------------------------------------------------------------

tanas Sukauskai, Marija ir Juo
zas Kintčiai ir Ona Janavičienė. 
.. Nors ir šalta diena^ bet nuo
taika btivo gera. Buvo ir muzi
ka, o kas.norėjo galėjo.ir pasi- 
sokti.‘ tėvų kapu ar pernakvoti, pas te

sekantis parengimas Pilė
nuose” bus Jdninės. Apie lai 
“Naujienose” bus parašyta kiek 
vėliau, 

* * *
______ Birutininkiu-metinis-------- 

susirinkimas

Susirinkimas įvyko gegužės 
mėn. 18 d. šv. Antano parapijos 
patalpose. Susirinkimą pradėjo 
skyriaus pirm. Kristina Daugvy- 
dienė. Buvo pagerbtos mirusios 
narės.

Kasininkė Emilija Kutkienė 
prie pranešimo paaiškino, kad 
skyrius yra pasiuntęs Suvalkų

■ trikampyje gyvenantiems lietu

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

» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE WAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininką*

Tel. 476-2206

Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygą nnkoji

Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių padan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psL Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųstos, jei S 1.50 čeki* arba Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu adresu:

1731 So. HilriM St, Chfczc®, IK-
i.N..1,JjjĮĮĮĮBTiAiiliiu .1 ------- RUM

vus, .vaikus ar kitus artimus gi
mines ir t-t, prašom registruo
tis šiuo adresu: Lithuanian In- 
forihatipn Center,^/P. O-* tBox 
29657, ^ngeies, '(saŠį W)39.

viams keRoįika .paketėlių. Iš ga
vėjų buvo pe'rskaitytį padėkos 
laiškai. ' ■ 't '■' '■ ._■» t

Skyriaus veiklos pranešimą 
padarė sekretorė Cecilija Bal
sienė, o ją paplidė J..Rutkaus
kienė. ? -

Susirinkimas priėmė -naują 
narę Bronę čiunkienę.

Išrinkta nauja 1980 metams 
valdyba: pirm. Kristina .Daug- 
vydienė, vicepirni. Ona Pusdeš- 
rienė, sekt. Cecilija Balsienė, 
iždih. Emilija Kutkienė, paren
gimo vadove. Antanina Jonynie- 
nė ir narė Mėta šepetienė. Į Re
vizijos’ komisiją išrinkta: Stasė 
šimoliūnienė ir Julija Rutkaus
kienė.

Susirinkimas praėjo geroje 
nuotaikoje. Ant. Sukauskas

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 No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Vblafė 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

vui f uiliutuvu niiiuuu
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankos, 
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 pus]., 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 Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $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.

- naujienos, CHICAGO a, ILL. Friday, May 30, 1980
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Dr. Bobelis Venezuelos sostinėje
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Jeigu ne šios dienos Naujinose, tai rytojaus nume
ryje bus atspausdintas Venezuelos lietuvės Aleksand
ros Vaisiūnienės straipsnis apie Dr. Kazio Bobelio, jo 
žmonos Dalios ir dviejų vyresniųjų, vaikų kelionę į Ca
racas, Venezuelos sostinę. Praeitais metais Naujienose 
jau buvo atspausdintas vienas Vaisiūnienės reporta
žas apie Venezuelos lietuvių susirūpinimą gimtinio 
krašto laisvę ir apie gyvenimą šiame turtingame P.Ame 
rikos krašte.

Pačioje Chicagoje yra didokas būtys Venezuelos 
lietuvių, kurie rūpinasi Lietuvos reikalais^ palaiko' ry- j 
šius su Amerikos lietuvių .organizacijomis, įsitraukė į 
Amerikos lietuvių gyvenimą, bet kartu’ turi ir su
darę stiprią Venežūelos' lietuvių organizaciją, kuri 
paruošė įvairiomis progomis .didesnius renginius, pašo
ka, padainuoja ir vienas kitam padeda įsikurti gana 
komplikuotame Amerikos lietuvių gyvenime.

Turime pripažinti, kad didesnis jų skaičius nebijo 
Naujienų, tapo jų skaitytojais ir yra gana gerai infor
muoti apie ALTą, VLIKą ir vietines organizacijas. 
Jiems labai aišku, koHel Amerikoje susidarė čRu ’'Ben
druomenės. Jie žino, kad vieni lietuviai nori primesti 
"gerų vadų” teorijas, kurie privalo ir gali vadovauti vi
suomeniniam darbui, ir yra demokratines tendencijas 
turinti organizaciją, kuri stengiasi svarbesnius klau
simus savo tarpe išaiškinti, o vėliau jau bendromis jėgo
mis mėgina juos įgyvendinti.

Pačioje Venezueloje reikalai. truputį kitaip vystė
si. Venezuelos lietuviai pirmiausia pasistengė sutvar
kyti ekonominį savo gyvenimą, o vėliau rūpinosi visuo
meniniais reikaalis. Venezuelos lietuviai turėjo savo 
politinius įsitikinimus, bet jie stengėsi pritaikyti juos 
prie vietos gyvenimo. Profesionalai, pramokę kalbos, 
labai lengvai Venezueloje įsikūrė, ūkininkai greitai įsi
kūrė ir įsigijo žemės, o kai kurie mokėjo įsigyti dide- 
lius ūkius ir pajėgė gražiai verstis. Venezueloje yra
didokas skaičius turtingų ūkininkų. Visi stengiasi ap-' 
mokyti savo vaikus, kad įsigytų profesiją arba vado-! lietuvių vedamą darbą. Jie buvo labai- -patenkinti, kad 
vaujamą darbą didesnėse bendrovėse,

Bet lietuvių politinio darbo Venezueloje, gali šaky- kovą už pavergtos Lietuvos laisvę. X' 
ti, nebuvo. Lietuviai sudarė Venezuelos Lietuvių Ben-

druomenę, kuri rūpinosi tais lietuviu reiRaąlis, 
• Bendruomenei yra svarbūs.

Pirmiausia į Bendruomenę jie stengėsi įtraukti vi
sus lietuvius, o kai buvo jau Bendruomenėje, tai stengė
si primesti lietuviams Barzduko vestą politiką. Pra
džioje rūpinosi kultūriniais lietuvių reikalais, o vėliau 
nejučiomis tos Bendruomenės organizatoriai bandė 
primesti ir frontininkų politiką.

Didžiausias “kultūrinis darbas” buvo pradžioje 
Cleveland© šokėjų nuvykimas į Venezuelą, o vėliau, be
rods, Dr. Kriaučeliūno finansuojami Chicagos šokėjai 
Caracas scenoje gražiai pašoko tautinius šokius. Visi 
šokėjai atliko gerą darbą, parodė Caracas valdovams, 
kad lietuviai moka gražiai pašokti, iš šokių bendro me
no daigus išspausti, bet, Dieve apsaugok, jie nieko ne
užsimindavo apie lietuvių politinę kovą, vedamą prieš 
okupantą. Nei šokėjai, nei dainininkai neužsiminė apie 
Amerikoje, Europoje ir net pavergtoje Lietuvoje
kiantį Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. Jie 
Venezuelos lietuviams neužsiminė apie Amerikoje pa
vyzdingai veikiančią Amerikos Lietuvių Tarybą. Į Ve
nezuelą inž. Br. Nainys kelis kartus buvo nuvažiavęs, 
labai daug kalbėjo apie Amerikos lietuvių atliktus ir 
atliekamus darbus, bet jis niekad neužsiminė, kad Ame
rikoje, kai Stasys Barzdukas ir jis pats vadovavo Ben
druomenei, nieko gero nepadaryta.

Į Venezuelą nuvežiavęs Dr. Bobelis sugriovė inž. 
Nainio statytą ir inž. Kamanto puoselėjamą Bendruo
menę, kurios vadai tik apie save tekalbėjo. Jie va
dovauja Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, jie turi dide
les organizacijas ne tik jaunimo, bet ir suaugusių žmo-, 
nių. Dr. Bobelis, atskridęs į Caracas, turėjo važiuoti 
160 kilometrų, kad galėtų išsiaiškinti su Venezuelos gy
venančiais pažįstančiais lietuviais ir papasakoti ap e 
Amerikoje veikiančius, be Br. Nainio Bendruomenės, 
dar VLIKą ir ALTą. Papasakojo, kad ALTa atliko vi- 
są-paruošiamą jį - darbą-; tr-eintinianąs j- Ameriką— atva
žiuoti, kacl ALTa tynė ir gina rusų kalėjimuose esančius 
lietuvius, o taip pat nuo Sovietų karo policijos gaudan
čios Vakarų Europon patekusius rusų karius, gaudan
čius ir naikinančius rusus, gudus, gruzinus ir kitus pa
bėgėlius.

Sekančią dieną Bobeliai jau nuvažiavo arčiau Ca
racas, sukvietė Bendruomenės vadovybę ir papasakojo 
tą patį, pridėdami tikrų žinių apie ALTos ir VLIKo ve
damą darbą Jeigu lietuviai būtų vadovavęsi vien tik 
Bendruomenės vedama politika, taip įtakingiausi Ben
druomenės p"olitikaf“bųtų'priėję tiktai^ prie’ Andrew7 ■ 
Young, kuris žinojo, kad buvusi laisva ir'nepriklausoma 
Lietuva pati “prisijungė” prie Sovietų Sąjungos, And
rew Young paklausė, ko jie norėję iš jo, bet jam supran
tama kalba jie nemokėjo tiksliai paaiškinti.

Venezuelos pareigūnai stebėjosi, kaip Nainys, pa
sakomas apie Jungtinių Amerikos lietuvių įnašą į 
Kongresą kelti Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą, 
galėjo pavesti abiejose Rūmuose, jiems buvo neaišku. Ne
aišku, kodėl atgyvenusieji bendruomenininkai taip il- 

!gai tylėjo. ■ , y
Dr. Bobelis davė tikslių žinių apie VLIKo vedamą 

darbą ir apie kendruomenininkų bereikalingą gautų 
aukų eikvojimą kelionėms, tuščius pasigyrimus ir dar 

' tuštesni darba.
Dr. Bobeliui pavyko perorganizuoti Venezuelos

vei-

Dr. Kazys Bobelis

A. SVILONIS

, ; Tokia paskaita yra grynas 
nesusipratimas

susuuukintą. Tuq tarpu seno, 
sios išeivijos lietuviai dar ir 
trečiog kartos nėra užmiršę 
nei Lietuvos, nei Vasario 16-

| sios. Pavyzdys —Lietuvos vy
čiai.

Ar teisus yra kad ir toks pa- 
skatininko pareiškimas: vyks
ta tarpusavės peštynės, kurias 
sukelia pavydas ir kurias lydi 
šmeižtai. Tai reiškia-, kad lie
tuviška visuomenė nieko tei
giamo neveikia, o tik kursto 
vienus prieš kitus, o iš pavydo' 
vyksta amžinos peštynės.Toks 
jo pareiškimas nerimtas. Tie
sa, ginčų išeivijoje yra, bet 
juos sukelia ne pavydas. Gin
čai, ar juos pavadinsime peš
tynėmis, daugiausia kyla dėl 
darbo padalos, veiklos būdų, 
dėl bendradarbiavimo su oku 
panto samdiniais. Toks paskai 
tininko leptelėjimas yra pik
tas ir užgaulus, jis neįsigilinęs

I į tų ginčų esmę, nes tokie gip- 
l čai kyla tikrai ne iš pavydo, 
f Toks, jo pareiškimas yra apsi- 
lenkimas su tiesa.

Taip pat jis savo paskaitoje 
prisimena kovų su “ylytomis’1 
ir pareiškia, kad ji parodo ne
garbingą mūsų elgesį, neger
bimą mūsų šventosios tradi
cijos. Jei nesilaikysime, rago 
tai būsime neverti savo vaikų 
ir vaikaičių ašarų, nes būsime 
juos išdavę. Įdomu, kieno tada 
vąįkaį lies ašaras, jei kaip jis 
pradžioje paskaitos preiškė, 
kad jau Vasario 16-ji po 30 me 
tų nebus minimą?________ :__

“Pasaulio Lietuvis’’ L. Ben
druomenės skirtas viso paša ir 
lio lietuviams oficiozas, vasa
rio — kovo mėnesių laidoje af 
spausdino kun. Jurgio Sarau-* 
sko paskaitą, skaitytą šiais me 
tais, New Yorko ALTos sky
riaus suruoštame Vasario 16- 
sios paminėjime, šios paskai
to^ prelegentą^'šiuo metu yrą 
White House Fellowship pro
gramoje. Paskaitoje krinta j 
akis apstumas tarptautinių žo- Į ja, kad jau po 30 metų Lietu- 
džių, bet jos turinys silpnas; 
Kai kurios jo pareikštos min
tys yra tamsios, neaiškios, net 
kontroversinės. Žinoma, iš vi
so, nebūt verta ja susidomėti, 
kelti, dėl jos diskutuoti, 
nebūtų 
oficioze, 
liepti ir 
pastabą.

Pirmiausia tenka pareikšti, 
kad tokio turinio paskaita, su 
lokiais pareiškimais Vasario 
16-sks minėj ii ne—yra grynas mūsų jaunimo visišką tautinį’

nesusipratimas, nes joje pa- 
reikšog-mintys nesiderina .; su 
iškilia šios šventės nuotaika. 
Paskaitininkas kelia abejones, 
kažin ąr po trisdešimts metų v * V * • • • • Wsips šventės minėjimas bus 
rengiamas, ar nauja vaikų kar 
taj prisimins iš tėvų paveldėtų 
palikimą? Išeitų, kad jau po 
30 metų lietuviškas .išeivijos"

jei ji 
atspausdinta LB-nės 
Tiktai ir verčia atsr 
pareikšti vieną kitą

PETRAS T ARELIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Šiandien jo susiartinimas su Terese turėjo 
kažką graudžiai neįprastą. Teresės lūpos nejud
rios. Ir tas kasdienis virtuvės kvapas! Bet tai jo 
žmona, jo Teresė, su kurią jis tiek daug išgyve
no. Ir jeigu prieš kokį pusvalandį, virtuvėje, kai 
atrodė— niekas jos negirdi, ji atsiduso pora kar
tų, tai ir jo širdyje tie sunkūs atsikvėpimai giliai 
atsiliepė.

Paskui jie abu kurį laiką liko gulėti vienoje 
lovoje greta vienas antro. Kažkaip netyčia Te 
sės ranka, tokiais šiurkščiais nuo virtuvės darbo* 
pirštais, liko užmiršta Kurkulgio saujoje. 8ai bu
vo nepaprasta, kad Teresė, jokiu “kvailysčių” 
nemėgstanti, rankos tuo tarpu neatėmė. Ir dar 
daugiau:

— Tau jau palto žieminio...—tyliai, kad ber
niukai nepabustų iš miego, šnabždėjo Teresė į 
tamsą, — reikalinga... Mačiau... pažastyje vata

Kurkul as patylėjo ir netyčiom, kaip nors pri- 
simin damas,bet visai nuoširdžiai,taipgi tyliai,kad 
berniukai negirdėtų, sušnabždėjo į vėsią kambą- 
jro iamsą.

Arba ir vėl jis kalba apie 
kažkokį kvailą, iškraipytą pa- 
ti’iotj'zmą, kiti’iud'' ardomi vie
nų kitų • darbai. Perskaičius 
šią jo pareikštą frazę, Menka 
nųs^tj ir pąklausti, koks gi, 
jo manymu, patriotizmas yra 
kreivas ir iškraipytas ir. koks 
ne? Nejaugi, jįš. tuo perėjo pa 
sakyti, kad išeivijos ko,va dėl 
pavergtosios tautos laisves yra 
iškratytas ir kvailas- "ipatijo. 
tUmą$? O gal jiajgalvoja, kd 
toji plyta, kuri Chicagos Jau
nimo Centre įlėkė per langiį,, 
okupanto atsiųsto • solisto V. 
Daunoro koncerto metu, buvo 
įmesta pakvaišusio patrioto? 
Jeį jis šį faktą vertintų kvailu 
patriotizmu, tada tektų jam 
pareikšti, kad jis šia taiiisia 
užuomina skleidžia netiesą ir 
klaidina New Yorko lietuvius. 
Jei jam būtų rūpėjusi tiesa, 
būtų pasiskaitęs spaudą, ku
rioje aiškiai buvo išdėstyta, 
ka§ tą plytą galėjo mesti jr ko 
kiu tikslu. Toks jo švaistvmą’ 
sis tamsiomis užuominomis,“iš“ 
eitų, kad kun. J. šarauskas re- 

) miasi koloborantų skleidžia
mais gandais, todėl kalbėli 
apie kvailą ir iškreiptą pairu -

ne liziną yra tikra gėda.
(Bus daugiau)

nębeliks nė pėdsako. Tikrai ši 
pesimistiška pranašystė įtąigo-

vos niekas, nebeprimins. Ka
žin ar toks jo pesimizmas tu
ri pagrindą? “Pasaulio Lietu
tyje” labai dažnai, šviesiau
siomis spalvomis rašoma apie 
išeivijos jaunimą, jo suruoštus 
didžiulius kongresus, šokių 
šventes, šiandien dar tokie di 
džiuliai renginiai rengiami, ne 
jaugi po 30 metų tas jaunimas 
jau taip nutautės, kad net Va
sario 16-sios nebeprisimins? 
Jei tai būtų tiesa, taj liudytų

savo šeima. Jį išlydėjo patys įtakingiausi lietuviai pasi- 
| įvedė Venezuelos lietuvius į lietuvių vedamą politinę ryžėliai, pasiryžę bendradarbiauti su VLIKu.

. i Džiugu, kad Bobeliai iš Venezuelos išvažiavo
Dr. Bobelis Venezuelon atvažiavo dienas, tik su namo, bet į kitas Pietų Amerikos lietuvių kolonijas.

T i

.— Ak, nesirūpink manim! Tau ir taiįį 
gana...

Teresė tuojau ištraukė vyro delne pamirštą 
savo ranką. Jai jau buvo perdaug!

— Tai kas rūpinsis, jei ne aš? — jau ne taip 
tyliai, kaip pirma, paklausė Teresė ir galima bu
vo pamatyti, kad piktai, — Eik sau !...

Kurkulgis klusniai grįžęs į savo atvėsintą 
lovą, buvo bemanąs jau įsižeisti, kad niekados, o 
niekados jo geriausi jausmai neįvertinami. Jis 
jau buvo pradėjęs manyti :kodėl jis toks nelaimin 
kas? Jis galvojo vienas likęs apie savo gyvenimą. 
Ir jam visai neaišku buvo: kaip turėtų būti žmo
gus laimingas? Bet kad jam laimės nėra, jis pui
kiai numatė. Jis kietai suspaudė savo žiaunas. 
Savęs pasigailėdamas, karčiai jis galvojo, kad 
štai ir čia jis lieka vienas. Bet visai nelauktai 
Teresė visiškai kitaip pakreipė jo šios dienos 
nuotaiką.

— Tu manei, iš jų sulauki teisybės? Susi
trauksi — nesulauksi... — pasakė ji reikšmingai 
patylėjus.

Nuo tos staigmenos Kurkulgio akys pasida
rė vilginos. Buvo taip nelauktai graudu, kad aša
rai nieko nereiškė nuriedėti. Kurkulgis turėjo 
gerokai įtempti savo valią, kol sutamdė save.

Vadinasi, Teresė viską žinojo! Ji žinojo, pa
sirodo, kad jį šiandien taip skaudžiai įžeidė—vi

siems algas padidindami, o jam ne. Ji žinojo ir 
nepriekaištavo, nesityčiojo, kaip anuomet, kai 
jis mėgino pasigird! ir pasitikėjo kažin kokiu 
direktoriaus posakiu.

Kurkulgis šios dienos įžeidimą buvo paslė
pęs net pats nuo savęs.

—Kam be reikalo graužti save? — galvojo 
jis. O štai Teresė, tai visa žinodama, nekaltino 
jo, bet atsistojo greta jo, priėmė tą paniekinimą 
ir pati sau. Ir buvo ji tos nuomonės, kad tie pik
tieji “jie” — žiaurūs ir nepalankūs būdami, įžei- 

Idė jų šeimą, be jokios jų kaltės paniekino, neįver
tino jų darbo ir rūpestingumo.

Teersė, kuri nemėgo kažkokių ten saldžių 
žodžių, kuri net apibardavo jį ir net Idėl pačių 
menkiausių mažmožių — užmiršto šaliko, pame
stos pirštinės—štai dabar, kai jį tikrai-nuskriau
dė,nekaltina jo,bet gina!Teresė sunkiausiu jam 
metu pasilieka greta jo!...

Dar kiečiau Kurkulgis suspaudžia žiaunas. 
Jis taip pat nevartojo anų lipšnių žodžių, kokius 
kartais išgirsdavo kine ar pas kokius lengvabū
diškus jaunavedžius, kurie meilės taip pat pasi
mokė iš kino paveikslų. Kurkulgis visai nežino
jo, ką dabar jis galėtų Teresei pasakyti. Bet tik 
dabar jis norėjo jai* atleisti jos tą kietą būdą, 
nuolatinį apibarimą, bet kokio parodomojo švel
numo nebuvimą,o svarbiausią jį sunkiai veikian
tį — jo jėgų ir pastangų per menką vertinimą.

Jis būtų dabar galėjęs kalbėti apie tai, kad ji, 
Teresė, — yra vis dėlto jo miela žmona, kuri kai 
ateina tikra bėda, tai ji paroda sava gerą širdį! 

0 jis?' Jis, žinoma, nevertas jos. Tai yisąi aiš
ku. Teresė daug vertesnė už šimtus, už dau

gelį šimtų kitų, kad ir lipšnių, kad ir gražių I...
Bet Kurkulgis ne tik nieko nepasakė, bet ir 

nepajudėjo savo lovoje. Jis net plačiau atsikvėp
ti vengė: nenorėjo Teresei išduoti savo susijau
dinimo. Išsitiesęs, susikaupęs, žiūrėjo Kurkulgis 
į tamstą,kol nuovargis ir gausūs išgyvenimai pri 
vertė akis užsimerkti. <

Dar ilgai slinko jo vaizduotėje šios dienos 
įvykių skeveldros, čia buhalteris, čia Stasiulis 
čia Teresė. Paskui jie pradėjo vienas su kitu su
sipinti. Buhalteris lėkštes plovė, ir barė vaikus, 
oo Stasiulis ėjo, ėjo ir sugriuvo! Ne! Čia ne Šta- 
dujis.Tai trys Žaliojo Kalno bobos. Jos eina laip
teliais ir paskui viena kitą ėmė griūti: viena ki
tą, trečią... Kulkulgis net šyptelėjo, taip buvo pa
tenkintas, kad pasibaigė šios dienos rūpesčiai ir 
prasidėjo sapnai... Jis atleido lig tol įtemptas sa
vo lūpas. Laisvai, jau nieko nebodamas, visa 
krūtine atsikvėpė ir užmigo.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

4 — Naujienos, Chicago, 8, 111. l’rid y. Mav 30 1980
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KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

NAUJAS DANGŪS IR NAUJA ŽEME
Izaijo 65:17,18 mes skaitome: “Štai aš sutveriu naują dangų 

ir naują žemę. Jūs džiaugsitės ir linksminsitės per amžius tais, 
kuriuos aš sutveriu”, šitoje vietoje pranašas nekalba apie aukš- 
eiaū*! dangų, kuriame yra Dievo sostas, kaip parašyta Iza. 66:1: 
“Dangus mano sostas, žemė gi mano pakojis”. Psal. 102:26,27 
skaitome: “Tu, Viešpatie, pradžioje įkūrei žemę, dangus tavo 
rankų darbas. Jie pražus, jie visi pasens kaip apdaras ir tu per- 
mąinysi juos, tu gi pasilieki”, čia kalbama apie padanges arba 

kuriame dabar viešpatauja “oro kunigaikštis” šėtonas ir jo 
piktieji angelai. Žemė gi reiškia visuomeninę tvarką. Apie tą sim
boliškąjį dangų ir žemę kalba ižai j as 5:16: “Dangus sutirps kaip 
dūmai ir žemė susidėvės kaip drabužis”. Dar skaitome 2 Petro 
3:12.13: “Dangus sudegintas pragaiš ir elementai ugnies karštyje 
sutilps. Bet mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, ku
riuose gyvena teisybė”.

Iš prof. Ad. Varno Lietuvos 
kryžių albumo.

•V. RATTO TYRINĖTOJA*
J. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS 
AK.UURWA IR MOTIRV LIGOS 

GINEKOLOGINt CHIRURGIJA

8449 So. Pulaakj Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-644S 
Min* Ugonius pagal susitarim*.

ZECHARJA ČĖSNA

DR. PAUL V. DARGIS;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WtaMiester Community kHnikoa
. Madiaiwa direktorius

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

T»l ; 542-2727 arta 542-2728

BK 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPRCIALYB8 AKIŲ LIGUS

: VblaTMigf pigai anitarimm

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMITRISTAS

. KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TeL 737-514?

Tikrina akla.; Pritaiko akinius ir
“contact lenses”*

VaL asai susitarimą. Jždaryta treč.

ŽMONIŠKUMAS ATŠIPINO 
GILTINĖS DALGI

(F ‘Tėviškės Žiburių”, Nr. 4° (1556), gruodžio 6 d.) 

giau visuomeninio-politinio f1
• budžio problemas ir kai kuriuos 

pasiūlymus jas bandyti spręsti
A. šiandienos problemos:
— Nutautimas,
— Mokinių mažėjimas litua-į 

nistinėse mokyklose,
— Parapijų mažėjimas ir iš

nykimas,
| — Knygų mažėjimas,

— LB vadovybės problemos,
— Darbo padalos reikalai,
— Aukų rinkimo nereguliaru

mai,
— Spaudos vargai.
Nekalbu čia apie mažiau vi

suomeninės prigimties, bet gal

(Tęsinys)
Tauragiškės — vienietės gy

dytojos šeimoje susipažinau su 
dar vienu vyriškiu. Jis buvo 
man pristatytas kaip buvęs ne
priklausomos Lietuvos saugu
mo departamento augštas valdi 
ninkas, pasitraukęs į Vokietiją 
1940 m. vasarą ir negrįžęs į tė- 
grindinė, savilaidinė spauda.

DR.LEONAS SEIBUTIS Bažnyčiai
INKSTŲ, PŪSL8S IR 

7 PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST Krd STREET

.©«*• teMt 774 “880 
Ratidendiaa tatofu 448-5545

4 DR. VYT. TAURAS 
CYDYTOJA, IK SMKUUM 

•Mdra praktika, spec. MOT1RŲ Upe* 
OfiMs 245? WRIT 899* rtfeOlT 

Toj. PR 8-1228
OFISO VALu pirn.. antrwL. treflxl

olai* 2-4 v«L popiet ir kita laika 
. . - oagal soaitarima _

P ŠILEIKIS. O. P.

sulaukti gimusieji pirmaisiais — Ugdyti demokratinę sąmo- *. 
nepriklausomybės metais. |iię ir demokratinių principų

— Visas vadovaujančias vie- studijas, 
tas užims laisvos Lietuvos jau 
net nebeatsimeną lietuviai.

— Kūrybingiausianie amžių- Fondo, ALTos, LB ir Lietuvių 
je bus jau Amerikoje g nię lie- Fvtido bei dirbti kartu su LK- 
tuviai.

šie trys faktai: SS, pavergto
sios Lietuvos ir išeivijos kitimas 
odėl įgalina, o gal net įparei

goja išeiviją jau dabar bandyti 
eškoti sunkiai sprendžiamoms 

problemoms naujų, gal radika
lių, o tikrai kūrybingų ir pras- Į Įėjimo stiprinimas; 
m:ngų sprendimų. < — Reikia atskleisti jaunimui

— Visų pirmiausiai aš esu Į siekiamos Lietuvos vaizdą-vizi- 
’iliai įsitikinęs, jog būtina, kad‘ją;
/LIKas, ALTa ir . LB pakeistų 
savo
struktūras. Tai reikėtų atlikti j ją bei ukdyti jo politinę sąmo- 
tdkiu būdu, kad nebūtų pažeis- nę. 1
ta nei vienos institucijos prigim
tis, sudarytos kuo plačiausiai 
sąlygos plačiausiai visuomenės 
konsolidacijai ir nustatytos jų

, sąveikos gairės.
Į — Būtina, kad visos trys ins-
• titucijos priimtų ir ilgesnės 
į trukmės strateginį veiklos pla- 
įną.
į — Skubiai reikalinga spręsti 
Lietuvos diplomatinių postų iš
laikymo ir sfiprinim’d klausimą; 
kartu čia spręstinas racionalus 

P° ‘Lietuvos fondų naudojimas bei 
eventualus jų papildymas. Iš ki- 

‘. tos pusės, džiaugdamiesi garbės
• konsulo paskyrimo faktu, neuž- 
Imirškimę, jog tai nėra nei di
plomatinės hęi konsularinės

• problemos galutinis išsprendi
mas. . . C ' A k- ;, '

— Tęsti ir plėsti diplomatinę 
'veiklą. Turiu galvoje VLIKą ir 
ALTą. Nepašiseikimai negali 
mnsų stabdyti/ bes toji veikla 

-yra labai svarbi.. _
i. — Leisti .aukątcfs. klasės kad 
' ir LITHUANIAN. AFFAIRS var
du anglų kalba .politinį žurnalą.

— Kuo’ skubiausiai įsteigti 
Demokratijų Studijų . Institutą 
ir pavesti jam /vykdyti keturis 
pagrindinius uždavinius:

— kurti autentiškus lietuviš
kos politinės,, kultūrinės, sočia- gurnui pačias gražiausias.

(Tokis institutas galėtų būti 
finansuojamas bendrai Tautos

MA, Baltų Mokslo D-ja, Litua
nistikos In-tu ir pan.)

— Reikia visiškai nauju 
žvilgsniu pažiūrėti į mūsų san
tykius su jaunimu:

— Degantis reikalas yra jau
nimo idėjinio švietimo ir auk

Mažeika ė Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

— Reikia atskleisti jam lie- 
vidines, organizacines Į t aviškojo valstybingumo įstori-

EUDEIKISšioje vietoje negaliu neužsi
minti vieno išeivijos fenomeno, 
kuris, mano galva, beveik lygus 
nusikaltimui. Mažų mažiausiai 
ateities istorikas, žvelgdamas į 
šiandienos išeiviją, laikys šį fe
nomeną didele, gal pačia di
džiausia klaida.

šis fenomenas — tai dauge-; 
lio mūsų vad. kultūrininkų po
litikos neigimas, ypač jaunimo 
nuo jos manymu, gerų priežas
čių. Iš tikrųjų gi ar vakar, ar 
šiandien beveik kiekvieno jau
nimo pasispardymo priekyje 
stovėjo ir stovi politiškai atviri 
jaunuoliai, ne politiniai užsida
rėliai ?

Iš tikrųjų krikščioniškasis hu
manizmas į politiką žiūri kaip 
į veiklą kuri per excellence 
civilizacijos ir kultūros vei
kla . . . Evangelijos apreiškime 
glūdi visa • eilė politinių minčių. 
Argi ne politikos kilnus tikslas’ 
apreikšti ir realizuoti jas isto
rijoje?

Politika yra mūsosios civili
zacijos dukra. Argi ne protin
giau būtų, užuot politiką profa- 

. navus, surasti autentišką, lietu
višką politinį polėkį, kuris su- 

• teiktų lietuviškajam valstybin- 
>, tei-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Sustiprės pogrindžio ergą-;
nizacijų veikla. (Jų yra ir da-’ 
bar). i

— Ekonominis gyvenimas pa
gerės.; (Iš tikrųjų tai nebūtinai 
vien tik pragiedrulys, kaip ma
tome iš mūsų pačių gyvenimo. j 
Materialinis turtėjimas gali reik- d2*gi J.^besnet P™bIemas: 
šti dvasinį menkėjimą).

B. šešėliai:
— Drastiškas kunigų sumažė

jimas gali pakenkti Lietuvos
ai ir lautai—^^Affi^um#Tlėi^i?fatijoš^rd^si^^

— Girtuokliavimas gali pasi- ; Mazeonj studijuojančio x x._ _ <wrin L
daryti masine problema. Jaunimo procentą,

— Jaunimo domėjimasis Va- ~ Mažesnį jaunimo 
karų trivialumais gali kenkti subrendimą, 
jo idėjiniam auklėjimui.

— Gausės ir mišrių šeimą 
darymas.

Tai tik keli pavyzdžiai. Iš es
mės šiuo laiku ir artimoje atei- ln^’ .
tyje kiekviena vergijos diena' - Dosnumo bendnems reika- 
neša pavergtai tautai didelius^a,ns sUina^ėjnną.
nuostolius. : Tiesa, galėčiau surasti ir vi-
3. Išeivija !są ei!ę išskirtinai gražių faktų,

Ilgesniu žvilgsniu pažvelgė- tam tikra prasme atsveriančių 
ine į SS ateinantį dešimtmetį, čia minėtas problemas ar jų 
Keliais sakiniais aptarėme pa- užuomazgas. Vienok, mano tik-

~ tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

Aparatai - Proteaai. Med. ban
dažai. Spacial! pagalba lOlaaw. 
.Aren Support*) ir L t

U50 W«*t 43rd 3t, Cblcaoa. VL 48U*

DR. C. K. BOBELIS 
.Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

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

perkraustymai

LaMhMi — Mina apdraudė 
, l-< ŽBMA KAINA

MOVING
Apdr*u«»M

H I»*W^ WWWHT.
ANTANAI VILIMAI

T»l. 374-1882 376-5TM

— Mišrias vedybas,
— Divorsus,
— Girtavimą,
— Jadnime plintantį narko

su- msJ

d'ško

Pareigos jausmo

religinį

atbuki

Materializmo ir savanau- 
iiidividualizmo įsigalėji’

mas, siekiant viešojo gėrio.
Man visuomet menasi J. T.a- 

croix teiginys: “Kur politinis po
jūtis silpnėjo, ten civilizacijos 
buvo pakeliui į išnykimą”.

— Pagaliau' būtina jaunimą

totipus, -teorijaš, modelius;
_ organizuoti antikomunisti

nes studijas, ruošti medžiagą, 
talkinti .veiklos Organizacijoms 
ir 1.1.; .. ;■ , .

— Aktualinti 'žmogaus teisių _
problemūtką išeivijoje ir viso- įtraukti į prasmingą veiklą at- 
mis išgalėmis f remti atskirų sakingose pareigose, atitinkan- 
žmogaus teisių kovos vienetų čiose jo įsigytą patyrimą. Tai 
veiklą; (Nukelta į šeštą puslapį

Pancakes A L Brunch

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos 

lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 
i ' • 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMS 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVE. TeL: l Ard, 7-3401

vergtos Lietuvos artimos atei
ties galimą kelią. -Aš bent asme
niškai Įsitikinęs, kad atenanti 
dekada bus svarbi didžiais įvy
kiais, liečiančiais pavergtą tėvy
nę. Sekantis klausimas tcdil: ar 
išeivija yra pasivucšusi suvai
dinti savo vaidmenį toje ateities 
dramoje? Gal jis nebus dide’is, 
bet kartais maži vaidmenys yr i 
lygiai svarbūs kaip dideli.

Telegrafišku stilium paž’ūrė- veninio.
kime į šiandienos mūsų dau- — Pensijos amžiaus pradės

slas pasiūlyti kai kur ų mine ų 
problemų išsprendžiui, bet ne 
savo pačių pasiiiaupsinimui.

B. Mintys problemų išspren
džiui.

Kap keisis sovietinė realybė 
bei pavergtosios tėvynės buitis, 
taip neliks nesikeitęs ir išeivijos 
veidas:

— Vyresnioji karta visiškai 
pasitrauks iš visuomeninio gy-

BUTKUS - VASAUTIS-----------
1 -^ve^ Cicero, IU. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 SO. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1x38 -1139

Nuo

1914 metu
Midland having «pi ar- 

nauja taupymo - 
paskolų reikalus visos mu
sų apylinkės. Dėkojam* 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi u 
ale.tyje.

Seskeitfes apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6062 

Tei 92o f "TV”
8229 SO. HARLEM Av£, 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 598-9400

Passbook Savings.

Hl
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION. 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60432

PHONE 254-4470

4 '
(Minimum $500)

T>ntae

A atack-your-own pancakes holiday brunch buffet leaves 
ytm free to welcorne friends. Pancake sandwiches—or Pan-Sans 
— an put together on the spot with cooked bulk sausage. Pre
pare stacks of pancakes from Log Cabin pancake and waffla 
tnix; keep warm in a low oven until serving time. Team the 
•sandwiches'* with warm Jiffy Peach Sauce made with Lof

, Catan syrup.

Bntterm 3k, ttgular or Cooked bulk •
complete pancake and Jiffy Peach Sauce
Waffle mix

f Frepsre better e« directed on pancake mix package for 
desired number of eerrinfs. Bake on hot griddle, allowing about 
1/4 tup batter for each cake. To make pan-tan, top one pan- 
take wiCJh tauaage and cover with second pancake. Serve hot 
With Jiffy Peach Since.

Jiffy Peneh Sauce. Combine 1/2 eup pancake and waffle 
tyrup and 3/4 cup diced drained canned peaches. Makes 1 cup.

Note: Recipe may be doubled.
Try Hteec other combinations and serve with pancake and 

Waffle ryrup:
Currant or other tart jelly and cooked bulk sausage 
Blueberry pancakes with softened cream cheese 

a Scrambled eggs and minced cooked bacon, chopped ham 
1 or frizzled dried beef

* Deviled ham and scrambled eggs
Scrambled eggs, seasoned with curry powder, topped 

/with pineapple į ' T
Scrambled eggs, sprinkled with grated cheddar cheese 
Sliced Canadian bacon covered with warm canned 

crushed pineapple
Crushed fruit and prepared whipped topping
*’ appfeauce and toasted chopped

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4410

>354 So. HALSTED STREET

tADUO II (MOS VALANDOS

Lietuvtp kalba: kasdien ano pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 . vaL vak. Šeštadieniai* ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Davkut

' 7IW' So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 40629

REpubKc 7-1213
Virginia 7-6672

TeL Y Arda 7-1911

g| ‘‘Lietuvos Aidai’
Ki —KAZt BRAZD2IONYT8

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

Visos laidos U W0PA rtottas. 
banga 1400 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71*t Street 
Chicago, minėta 60629 

Telef- 778-5374

Naujienos, Chicago^ 8, 111, Jt’riday, May 30, 1980



Maskva ir olimpiada apgaudinėja 
laisvuosius

Bet pastarieji vis tiek klup- (š.m. gegužės 4 d. psl. 1 
č cja prieš ją. šalininkai dalyva- praeito balandžio 21 d. 
vimo olimpiadoje tvirtina, kad munde, Vak. Vokietija, 
sportas nieko bendro' neturi su susirinkimas, kurio šūkis

ir 7), 
Dort- 
įvyko 

___ ______ ______ _ , -_____ __ __ buvo 
politika, žinoma, šitaip turėtų ■ “Olimpiada gj va”, Į jį buvo' at
būti. Bet, pasirodo, kaip visa ki-.ėję ir prieš ją nusistačiusių. Ji? 
ta, taip ir olimphdą Maskva len-; turėjo atnešę ir plakatą su įrašu 
kia savo politikai. Pvz., pagal I “Solidarumas Sacharovui ir Af-‘ 
ją, pirmą kartą olimpiadą rengia {ganistanui’’. Bet olimpiados šaliai 
kraštas, kuris visą vidaus ir užminkai supjaustė šitąjį plakatą, 
sienio politiką grindžia taikos I 
bei tautų draugystės idealais ir Į 
kuriame pirmą kartą istorijoje! 
viešpatauja tikra lygybė ir bro-1 
lybė. Jos šitą melą iš Maskvoje 
leidžiamo laikrščic?, skiriamo 
olimpiadai, įdėjo Vak. Vokiet 
jos savaitraštis "Neue Bildpost 
(š.m. balandžio 20 d. psl. 1). 

* * £
Pažįslantieji komunizmą to J 

retiškai ir praktiškai tuoj pasa
kys, kad tai ne vien didžiausias 
melas, bet kad šitaip meluoti ir 
tegali vien Maskva, nes, kai]) 
yra žinoma, jos vidaus politika 
yra vien tenoras, o užsienio — 
molas, apgaulė, smurtas, paver
gimas svetimų tautų jėga, nai-! 
k’nimas jų ir pan, 
yra, tai patvirtina ir naujausi 
daviniai apie nuolatinius suėmi- Į 
mus reikalaujančių pildyti Hel- ‘ 
s.nky pasirašyta deklaraciją, nu-« Šiaip tenka pasakyti, kad vis proga atsiųstą $6 auką. Taip 
teisimus jų, kankinimus bei nu- j dėlto Carterio paskelbtas boiko- paį dėkui už vertingus raštus ir 

’tas olimpiados Maskvoje sumai- už bendradarbiavimą, 
šė Kremliaus raudoniesiems po
nams kortas. Kad ji ir įvyks, bet 
visais atvejais turės jau ir tam 
tikrų plyšių bei atrodys daugiau 
nublukusia, nei kada nors se- 
mau. Iš kitos pusės, šitoji aplin- 
kybė bene bus olimpiados žaidi
mams atgimimu ir jos grįžimu 
į savo pagrindinę paskirtį. < į

Į šį susirinkimą buvo atvykęs, 
ir vienas disidentas, apie 15 m. 
Maskvos . kankintas Gulage ir 

! n":eš pusmeti atsidūręs Vakarų 
Vokietijoje. Jis norėjęs priminti 
susirinkusiems, kad jie boiko
tuotų olimpiadą Maskvoje, nes 

’pastaroji visada riša sportą su 
politika, kad Maskva naikina 
tautų laisvę ir t. t. ir 1.1. Bet 
jam nebuvo duo'čas balsas. Į lai 
jis pareiškęs, jog ir čia panašiai 
daroma, kaip bo’ševikinėje Ru
sijoje, išvadino rengėjus netu
rinčiais jokio supratimo apie 
taikos idealus ir pan. i

Taigi, laisvieji iki šiai dienai 
dar nesupranta Maskvos kilpos,

' . 1 s.’ a‘P kurią ji visaip supa ir kuria reri-
1 j giasi ir juos pasmaugti, kaip kari 

! padarė jau su kitais.

sžnky pasirašytą dsklaraciją, nu-

kankinimus priverčiamojo' dar- ] 
bo stovyklose ir kitur. Visa tai 
ypač gerai žino lietuviai, latviai, 
estai, ukrainiečiai ir daugybė ki
tų tautų, Bet bene daugiausia 
nuo raudonosios Maskvos yra 
nukentėję bei dar tebekenėia
niusųTaūtiėčiai.

* ❖ #
Taigi, kaip matom iš .minėtos 

štraukos, ir olimpiadą Maskva 
įaudoja savo politikai. Tik olim- 
liados reikalams laisvu kraštu 
autiniai komitetai nenori ar ne- 
>ajėgia tai pamatyti, suprasti ir 
jadaryti tinkamas išvadas, o 
■pač ir dabar, kada ji ginklu 
ižpųolė Afganistaną ir net kai 
urjų jų kraštų vyriausybėms

Tas pats pasakytina ir apie 
iisyų kraštų sporto junginius, 
’aširodo, beveik visi jie yra už 
alyvavimą olimpiadoje. Iš jų 
irmu smuiku griežia Maskvai 
aklusnieji komunistai su kai 
uriais kitais kairaisiais. Pvz, 
aip rašo tas pats savaitraštis

Foto O. Andrews Katinas

jos sukaktį, kad paminėjimui ~ 
karštligiškai ruošiasi ir kad tam . 
reikalui sudarytas atskiras ko-. 
mitetas, neatsižve’giant į esamą j 
padėtį (ar kad okupantas už sa
vo avantiūras pasaulio ir taip 
jau labai smerkiamas?). Jis pa
brėžia, kad jau gerokas metų 
skaičius prabėgo, bet nei vienais 
metais nebuvo sudarytas atski
ras komitetas pavergimo sukak- 

jtis minėti, kiekvienais, metais 
minėjome baisiojo birželio ne
kaltų žmonių išvežimą į Sibirą, 
o tuo padu instinktyviai kiekvie
nas ta proga skaudžia širdimi 
prisimindavo žiaurią okupaciją
— Lietuvos pavergimą.

Bet jei okupantas ruošiasi pa
minėti Lietuvos 40 metų “sava
noriško” įsijungimo į Sovietų 
Sąjungą sukaktį, tai ir mes pri
valome ir teisingai darcine 
ruošdami atskirą to laikotarpio 
Lietuvos okupavimo minėjimą
— okupantą demaskuodami. ŠĮ
kartą mums neužtenka per bir- 
■želio nekaltų žmonių į Sibirą 
išvežimo minėjimą “instinkty
viai skaudančia širdimi prisi
minti žiaurų Lietuvos paver
gimą”. , / ;

REAL ESTATE
Namai, t.mi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, žami — Pardav
REAL ESTATE FOR £

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN 
IR ŽEM-US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEHMAl 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVIN!
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMJ 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

kui už pastaruoju metu įteiktą 
810 auką.

— Dėkui Jonui Kairiui iš New 
Port Richey, Fla., už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą ir už

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su f“ 
namu ir Įrengimais Marquette Parko

] rajone. Labai geras biznis, lengvos 
. Į pirkinio sąlygos.

mieste dailininkė yra reprezen-| Nuo šjoJ kasmet re:kėlų rsng-!» 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
tuoiama rme Arts Associates ir ,. . . • T . , • j Maplewood. Labai tinka giminingoms
t a i . . . . ti atskirą Lietuvos pavergimo • §eimOmsLos Angeles Art Assoc. Gale-’ . . .. - . ” 1seimoms-j minėjimą, jame išsamiai įsais ■ rij^^s.

— Los Angeles skautų sto-1 jaunimui.
’T ’ ~ ~ ” Kodėl J. Tijūnui ne prie šir

dies “patriotizmu prisidengusių!
asmenų” talkininkavimas su- Į
rengti 40 metų Lietuvos okupa
vimo minėjimą, nežiūrint, kad 
tai yra Lietuvos labui? Ir oku-

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
j kinant tą okupante! smurtą, ypač Parke, 15 metų. Reikia skubiai par- 

‘ duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMĄ 
PATAISYMAI 

Turiu Cbicągos miesto leid 
Dirbu ir užmiesčiuose gi 

garantuotai ir sąžininga 
KLAUDIJUS PUMPUTI 

4514 S. Talman Av« 
Tel. 927-3559

vykia vyksta San Bernardino 
kalnuose Rambyno stovyklavie
tėje nuo rugpiūčio 2 iki 17 d.’

— A. Jurgučio pianino, akor
deono ir vargonų studentų kon-

ŠIMAITIS REALTY

— Viktoras Lapačinskas iš 
Marquette Parko lankėsi Nau
jienose. Dėkui už vizitą, anksty-Į certas įvyks birželio 8 d., sekma-
vą prenumeratos pratesima ir dienj, : 2 vai. popiet, Jaunimo Pai^a«> besabejo, būtų labai pa | 
, v > t- . , j., /. > ; . . tenkintas, kad tokio minėjimo11*7 OllLo I O no r rlnviii ( nnfrn Iznxnnmn A fxrxyIrit-z-* 7už -$5 auką. Taip pat dėkui tos ( Centro kavinėje. Atvykite pasi- 
apylinkės riautiečiuir“ūžsisakiū^lclaūsyfi jaunųjų-talentų. (PEJ: 
šiam Naujienas trečdaliui metų Į _____________
ir įteikusiam 85 auką, bet pavar-'

J. Kairys Į. • dės prašiusiam neskelbti.
— Pavergtų tautų festivalis

- .įvyks birželio 1 d. 4 vai. popiet
, I j Richmond aukšt. mokykloje.
A I 317 E. 67th St., Manhattane.

■ ■ ■ ; pesjivaiį organizuoja American
į.Friends of ABN, pirmininkas
Petras Wytenus. Programoje . , • ,,, T- i j, z , gai bemiegant . Jis paraše, kaddalyvaus Jadvygos Matulaitie- ” , . . . t. t ... _. i . _ neatsakingi elementai savo tiks-nes vadovaujama tautiniu šokiu . , s ■, ,. „ ■ ' Janis atsiekti randa sau palankiacrriinp I rxn\finic '

dirvą kelti pragaištingą darbą 
visuomeniniame ir politiniame

Abejotinos 
pastangos

— Jonas Jokubonis, Lietuvių
LTautinių_kapinių Direktorių _ta-__J ' - -
rybos pirmininkas ir lietuviškos f j.njs
veiklos veteranas, lankėsi Nau- “ 
jienose. Dėkui už vizitą, naudin-* : — Dail. Bonos Peterienės dar
gus pokalbius ir už šimto' dvide- bų paroda įvyks liepos mėnesį gyvenime ir kad tam darbui tal- 
šimt ($120) dolerių auką.

— Pranas Adomaitis iš Mar
quette Parko kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė-

iiiiiiiimii mu i iiiiiiiiiiiiiiiiini!iiiii;,r;;i  !iiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiin!!::iiiiiiiiiiiiniii«=

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

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

---------- švtjuyšto----------NAUJASIS * TESTAMENTAS
IR PSALMAI

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

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, HL. 60454
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PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

5/2
Co&povs^ed

Quarterly

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8%

nebūtiL- —P. Iška

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

RprnbghborhoodW^
■wpr*! REALTY GROUP ĮMIUi

We’ll help you make the right move.

ŽMONIŠKUMAS ATŠIPINO 
GILTINĖS DALGĮ

(Akelta iš penkto puslapio) 

gali įgalinti aukščiau* minėtos^ 
naujos struktūros. j

Šių metų gegužės 15 d. Nau- j — Pats laikas domėtis ir atei-j JEI GALVOJATE 
jienų Nr. 93 atspausdintas J. Ti-> ties federalinėmis galimybėmis.Į t>tdy7wt m 
jūno straipsnis “Pasimesta ii-Į Federalinės idėjos studijavimas

[jokiu būdu nėra per ankstyvas. 
---------Galiausiai—reikia—įtakoti 
visuomenę, spaudą, organizaci
jas didesnei laisvinimo darbo 
akcijai, daugiau dėmesio kreip
ti į teisingą politikos vietos su- 

(Gryphon Galerijoje, Denver, Co- kininkauja patriotizmu prisideii.-Įpratimą' išeivijoje, tvarkos im- 
Iperatyvą ir pan. šioje vietoje 
atmintini du dalykai:

Vienas,-, būtina teisingai 
prasti savo pajėgumą; jo 
mažinti, nei pervertinti.

— Antras, kreipti daugiau 
dėmesid į veiklos taktikos klau
simus. Bet kokio tikslo siekiant, 
visuomet yra keli keliai, bet vi
suomet tik vienas tiksliausias.

lorado. Tai jo's individualinė pa- gę asmenys. Jam nepatinka, kad 
rodą, kurioje bus išstatyta 15 spaudoje buvo patariama pami- 
naujausių darbų. Los Angeles nėti 40 metų Lietuvos okupacb

SIUNTINIAI I LIETUVA į
MARUA N0REIKIEN2 4

2608 West 69th St, Chicago, m. S0629 • TeL WA F-17S7 |?

mbi:MAISTAS IA EUROPOS SANDZLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2717

su- 
nei

PIRKTI AR PARDUOTI, 
nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę. Chicagoję ar bet kur
Amerikoje^ prašome skambinti 
ar užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri.

Virš 5Q0-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tei. 767-0600
Independently owned and 'perated

see us for 
UQII& financing 
” AT OUR low RATS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS (HU
Frai Kaxaxaexkaa Ftumet YIrgLaM 7»T747

BDOTSt Mon.Tue.Erl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1
SEfiVDiG CHICAGO AND SUBUBBS SINCE 1905

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE (

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalmĄ ar- 
ganizadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. ji

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
v darbus dirba. < _ 3

SLA—išmetėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu J 
apdraudų savo nariams. - ' \

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieSko pelno, na- r 
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu. ' (j

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali J
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. '* 3—J

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment J
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, siekiandam J 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. •

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

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės i
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums j
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. i J

Galite kreiptis Ir tiesiai I SLA Centre ,

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA f
. . ,N«wY»rfc,N.Y. 10001 , /

M7 W. 30th tt. g
t»l am sa-m« 4,

tą kelią surasti.
V. Užbaigos mintys

Pavergtoji tauta nuo pirmo
sios okupacijos dienos yra pa
siekusi tiesiog milžiniškų laimė
jimų. Ir mes išeivija-diaspdra 
galim pasididžiuoti kai kuriais 
laimėjimais. Tačiau niekuomet 
neužmirškime, jog mūsų laimė
jimai, kol laisvė užgniaužta ir 
nepriklausomybė sugniuždyta, 
yra visuomet tik preliudas. Mū
sų darbas dar nebaigtas.

Helsinkio aktas, deja, nėra 
laimėjimas, bet mes ne tik gali
me, bet ir turime jį išnaudoti 
kaip ginklą mūsų nesibaigian
čioje kovoje.. Kovas laimi nebū
tinai tik stiprieji, bet ir gudrie
ji.

Prie 70-tos ir Maplewood mūrinė 
7 kamb. rezidencija. Labai gera sta
tyba, nauja šilima gazu, garažas. Sku
biai parduodama už $39,900.
______VAINA—REAL—ESTATE----------

Tel. 925-6565

LITHUANIAN PLAZA

70th & Maplewdod, well kept 
5 room brick bungalow with full 
attic & 2 nice rooms plus bath 
in basement. Lovely yard & ga
rage. Priced to sell quick, in 
the 40’s.

VIZGARD REALTORS
3500 W. 79th St. 585-4242

t 
SAVININKAS DUOS PASKOLĄ

Labai švari ir patraukli 3 miegamųjų 
pakelto Ranch stiliaus rezidencija 
Oak Lawn apylinkėje su vonios ir 
pilnu įrengtu beismantu. Virš 80 tūks
tančių dolerių. 10218 So. Karlov. Tei- 
rautis angliškai.

TeL 636-3547
Kvailas sutvėrimas

— Tur būt, nėra kvailesnio 
sutvėrimo, kaip višta.

— Kodėl taip manai?
— Todėl, kad ji daugiausia 

deda kiaušinių, kai jie yra pi
giausi.

HELP WANTED — MA! E-FEMALI 
R«(kl« Darbininkv Ir Darblninkiv

Evenings. Must Apply in Person. 
Salary Open. Apartment available. 

Hospitalization insurance.
PARKWAY RESTAURANT 

3035 Belvidere Waukegan, IIL 
336-0222

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

LIVE-IN HOUSEKEEPER 
FOR INVALID. 

NORTHEAST CHICAGO 
PHONE 381-7627

REIKALINGA
Mokanti siūti vyresnio amžiaus lietu
vė moteris. Dalino laiko darbas. Aš 
kalbu lietuviškai ir išmokysiu siūti 
užuolaidas. Gera transportacija, arti 
lietuviškų apylinkių.

Tel. 247-4434

pirkite jav taupymo bonus

DĖMESIO 
62-M M. AMŽIAUS VAIRUC
Tiktai $120 pusmečiui auton 
Liability apdraudimas pensin 

Kreiptis:
A LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI 
523-S775

GENERAL REMODELI
• Alumin.’ langai, durys, m 
apmušimai- • Staliaus darba 

mento laiptai, porčiai, stog 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

TeL-776-8505

Laikrodžiai ir brangenyl 
Pardavimas ir Taisymas 
t(A(> West 69th Street 
Tek REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietw 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ava 
Chicago, 11L 60632. Tel. YA 7-

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-; 
Taip pat daromi vertimai, gim 
iškvietimai, pildomi pilietybės i 

žymei ir kitokį blankai*

HOMEOWNERS POLIC
F. Zapolis, Agent

State fam Fire i»nd Casualty Conpan

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITI 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 va 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to< 

•arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryt 
iki 6 vai vak. šeštadieni nuo 

, 9 vai- ryto iki 12 vaL d.
_ Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-516;

2649 We»t 63rd Street
Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS
j A major « 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

^NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. Friday, May




