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• LIETUVIŠKOS MIŠIOS PER 
’ VATIKANO RADIJO STOTI

vinepirmininkė. Mary Crisp, ta
čiau ji pareiškė, kad niekuomet 
jo nerekomendavo būti partijos 
kandidatu.

—Didžiųjų Irano maisto krau
tuvių lentynos pripildytos ame
rikietiško stiliaus maisto gami
niais, kaip Sara Lee cakes, Sha- 
key sušaldytų pizzų ir pan,—.

Iš Vatikano radijo stoties lie
tuviškų mišių transliacija duo
dama kiekvieną pirmąjį mėne
sio' sekmadienį, Lietuvos, laiku 
12:20 vai. Lietuvišką programą 
iš Vatikano fįnansiniai remia 
Tautos Fondas;

— šią savaitę Čikagoje už ga 
loną pieno kai kur jau reikė j < 
mokėti po $2.07.

LIETUVOS PROBLEMOS 
ARGENTINOS SPAUDOJ

PABRANGS SUSISIEKIMAS1
MIESTO AUTOBUSAIS"

— Prezidentas Cartėris įsakė 
sudėti į .laivus visus atbėgusius 
kubiečius kriminalistus ir juos 
grąžinti; Kubą.

10 AMERIKIEČIŲ DELE 
GACIJA IRANE

— Fort Chaffe kalėjime sėdi 
400 kubiečių, kurie kėlė maištą 
ir degino kareivines.

VLIKo pirmininkas dr. Bobe
lis parašė eilę laiškų nekomunis
tinių vyriąusybių galvoms olim
piados boikoto klausimu. Viena
me būdingų atsakymų, Australi- 
j'os ministeris pirmininkas Mal- 
ėolni Fraser rašo, kad efektin
giausią reakcija j Afganistano 
invaziją bus “mūsų ir kitų saiių 
atletų nedalyvavimas Maskvos 
olimpiniuose žaidimuose”.

tuvąreguliariai 
Aleksandras Mičiūdas

Siekdamas vienybės partijoje, 
prez. Cartėris pakvietė į Baltuo
sius Rūmus sen. Kennsdį. P<J-

. Kasdieninės Romos radijo lie
tuviškos laidos, perduodamos 
per Italijos valstybinį radiją, 
Lietuvoje girdimos nuo 7 vai. 
45 min. iki 8 vai. 5 min. 31,33 ir 
41,24 metrų bangomis, arba 
9575 ir 7275 kilohercų dažnumu. 
Šią programą finansiniai irgi re
mia Tautos Fo'ndas. (Elta)

Kinijos vicepremjeras Tengas Hsiaopingas rugpiūčio' mėnesį 
šias pareigas perleis jaunesniems pareigūnams.
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Chicago, III. — Penktadienis, Friday, June 6, 1980

Nors buvusio Kalifornijos gu
bernatoriaus Rotiald Reagano 
vesta rinkiminė kampanija buvo 
viena iš kultūringiausių, tačiau 
respublikonai turi neužgijusių 
žaizdų iš praeitų prezidentinių 
rinkimų. Jas galutinai užgydyti 
Reaganas lankysis pas buvusį 
prezidentą Gerald Fordą jo re
zidencijoje, esamoje Palm 
Springs, Cal. Disonansą respub
likonų partijoje įnešė ir kon- 
gresmanas John B. Anderson 
(R., III.), kandidatuojąs nepri-

.— Pietų Korėjds vyriausybė 
paleido iš kalėjimo 200 maišti
ninkų, sulaikytų Kvangdžiu 
mieste.

- Kai kurie demokratų partijos 
vadai ragino senatorių Kennedį 
kandidatuoti, tikslu gelbėti pa
dėtį, į kurią įvedė dabartinė ad
ministracija. Dabar tie patys va
dai siūlo jam garbingai pasi
traukti iš rinkimų kampanijos, 
kuri buvo labai atkakli.

Plieno bendrovės atleidžia iš darbo čikagiečius, ilgus metus gaminusius 
pramonei reikalingą plieną.

—■ Castro ištuštino .kelis ka 
Įėjimus, išsiųsdamas kalinius : 
JAV, tvirtina patys kubiečiai.

POLICIJAI PAVYKO LAIKU IŠJUNGTI 
KABAI GALINGĄ BOMBĄ

vakare. Manoma, kad sen. Ken- 
nedžiui bus siūloma ryškus bal
sas sudarant Demokratų parti
jos platformą, nors nenumato
ma, jog jis baigs savo rinkimi- 

Inę kampaniją, tikrumoje ruoš
damasis 1984 m. rinkimams.

Buenos Aires dienraštis La 
Prensa (1980.11.20) išspausdino 
išsamų Argentinoje veikiančio 
Lietuvos. Išlaisvinimą-Komiteto 
pareiškimą, kuriame Afganista
no^ įvykiai palyginami su Mask
vos agresija' prieš Pabaltijo 
valstybes. ’ J j

— Atšilus orui, šiandien, bir
želio 6 d., oficialiai bus atida
ryti 26 paplūdimiai. Juds užda
rys rugsėjo 1 d. Paežerėj yra 
20‘ mylių paplūdimio.

Romos policijai pavyko iš 
jungt ilrako ambasadoje palik
tą bombą. Policijos specialistai 
labai'atsargiai ją išjungė ir iš 
nešė iš pavojingos vietos. Poli
cija nenorėjo, kad bomba sprog 
tų paliktoje vietoje ir galėtų su
žaloti ambasadoje ir apylinkėse 
buvusius ar ateinančius žmones 
Vėliau nustatyta, kad policinio 
kas išjungė bo’mbą trim minu
tėm prieš sprogimą. Jeigu bom 
ba nebūtų buvusi išjungta, ta 
būtų įvykęs labai didelis spro
gimas, išgriovęs ne tik Irake 
ambasada, bet vsią Romos kvar
talą, kuriame buvo daug įvairiu 
valstybės ir biznio įstaigų.

ROMA, Italija. — Du arabiš
kai kalbantieji vyrai įžengė Į 
Romoje veikiančią Irako amba
sadą, sušuko “Tegyvuoja "Cho- 
meini!” ir pradėjo šaudyti į am
basadoje dirbusius tarnautojus. 
Vienas tarnautojas buvo vietoje 

] nušautas, o antrasis sunkiai su- 
j žeistas.
j Irako ambasadoje teroristai 
paliko’ užtaisytą labai galingą 
bombą, o patys labai skubiai iš
bėgo iš Irako ambasados. Vidu
je buvę sargai tuojau pradėję 

i vytis bėgančiuosius teroristus 
Sargams pavyko vieną bėgantį 
teroristą sučiupti, o antrasis 
pėsčias pabėgo. Sužeistasis bu
vo perduotas policijai ir tuojau 
nugabentas į ligoninę, suteikta 
pirmoji pagalba ir pradėtas 
klausinėti.

lentą S. Huseiną ir kitus Irako 
aukštus pareigūnus.

Nustatyta, kad ir Irako ši ji
sai tikybiniu savo vadu skaito 
Irano mulą Chomeini. Jis pasa
kė kalbą per radiją, kviesdamas 
talkon Irako šijitus. Policija 
mano, kad Irano šijitai galėjo 
Įtikinti Irako šijitus kovoti prieš 
dabartinę Irako vyriausybę ir 
Irako ambasados tarn.*, tojus 
Romoje.

Birželio 6: • Kandida, Norber
tas, Mėta, Alvytė .Tauras.

Saulė feka 5:116, leidžiasi 8:22.

Oras šiltas, vakare lis.

SARGAMS PAVYKO PAŠAUTI 
VIENA BĖGANTI TERORISTĄ

šį šeštadienį dr. Kazys Bobelis 
bus Chicagoje ir Jaunimo centre 
6:30 vai. vak. spaudos ir radijo 
atstovus informuos apie tarptau
tinę Lietuvos laisvės padėtį. Su
sidomėjusieji ^kviečiami atvykti, 

nėra laiko kvietimams 
išsiuntinėti.

Chicagos miesto autobusųjyį- 
sisiekimo įstaiga — RTA visa
da veikia su nuostoliais, nežiū
rint vis kiekvienais metais važ
mos kainų kėlimo, šis klausimas 

|buvo apsvarstytas praeitą tre- 
Įčiadienį ir numatoma, kad ke
lionė viena kryptimi gali būti 
•pakelta dar 10-čia centų, t.-ys 
vienos krypties bilieto kaina 
bus 70 centų.

Užmiestinis susisiekimas liek 
autobusais, tiek ir traukinėliais, 
taip pat pabrangtų.

VLIKO KORESPONDENCIJA 
OLIMPIADOS KLAUSIMU

to rimtai nesiėniėį daryti.. Ątšjį 
do, kad .dabąr jau^ikas'^^io 

Argentinos. spaudą; .apie Lie-• žygi® im|i$;jies dideli'aųtompbi- 
inforriiuoja liai šu galingais . mėtotais jau 

darosi nepraktiški, kasdieniniam 
gyvenimui.. :

kratų kandidatu į Baltuosius 
Rūmus bus dabartinis preziden
tas Jimmy Cartėris, o respubli
konų--— Ronald Reaganas. Ta
čiau demokratų pretendentas 
sen. Edward M. Kennedy pareiš
kė įsitikinimą, kad partijos kon
vencija rugpiūčio mėnesį New 
Yo'rke tars savo žodį jo naudai, 
visai nekreipdama dėmesio į 
pirminių rinkimų rezultatus. 
Per pastaruosius rinkimus aš- 
tubniose valstijose jis tikėjosi 
gauti daugiau balsų, o tuos rin- 
-ktmus jis vadino ‘Referendumu’’.
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ros tiekimas, nuostoliai dar ne
apskaičiuoti.

Nusiaubtas gatves saugo Na
cionalinės gvardijos kareiviai. 
Jie padeda miesto administraci
jai valyti gatves ir ieškoti po 
griuvėsiais sužeistų bei užmuš
tų. Keliai į miestą užtverti bari
kadomis, kad į miestą nevažiuo
tų žingeidūs asmenys ir netruk
dytų atstatymo darbams.

Trečiadienį audros taip pat 
nusiaul>ė vakarų Pensilvaniją, 
kur apskaičiuojama, kad sužeis
ta virš šimto žmonių.

DIDELĖS AUDROS NEB- 
RASKOS VALSTIJOJE

Trečiadienio naktį X e draskos 
valstijoje siautė smarkios aud
ros. Trečiąjį didumu Grand Is
land miestą palietė net septyni 
tornadai, nugriaudami namus 
100 blokų plote. Žuvo nemažiau 
4 asmenų, apie 200 buvo sužeis
ti, šimtai šeimų liko be pastogės. 
Mieste sugadintas vandentiekis 
ir kanalizacija .nutrauktas elekt-

f NEPAJĖGIA PARDUOTI 
NAUJŲ AUTOMOBILIŲ

DETROITAS, Mich. — Visos 
1 didžiosios automobilių bendro- 
;vės skundžiasi, kad šiais metais 
nepajėgia parduoti naujai pa- 

) gamintų automobilių.

2A). VLffid pitinininko--dr. Bo-"Dabarjs užsienio importuoja- 
beųo protinto pajėiškimąs .ąpie | ma labai .a3įtbmpbilįų,-iiės 
areštus Lietuvoje cituojamas)jajs galima toliau nuvažiuoti
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tokiu pat gazolino kiekiu; Anie- 
rikos automobilių bendrovės tu
ri savo žinioje ,yisą reikalingą 
techniką Ąokiojns ar payhšįoms

tavoje”, La .Nueva Provincia
(1980.11,8). Prie; straipsnio pri
dėtoje karikatūroje^- Hitleris
klausia-Btežnevo: “Kaip, vyksta • maši&š gąiįtplL bet^j^įtf 
‘baigmini^;* sprėhdimąsĮ4 T 
vdje?” ? Į į

PIRMINIŲ RINKIMŲ REZULTATAI RODO, KAD JIEDU BUS 
PAGRINDINIAIS KANDIDATAIS I BALTUOSIUS RŪMUS

D.C. — Ant-klausomu sąrašu. Anksčiau jįjdinti 
įadiėnį pirminiai rinkimai buvo t palaikė Respublikonų partij 
■astuoniose valstijose. Jie aiškiai

TEHERANAS, Iranas. — Ne
žiūrint prez. Carterio' uždraudi
mo amerikiečiams vykti į Iraną 
buvęs JAV teisingumo sekreto
rius Ramsey Clark ten išvyko su 
10 asmenų delegacija. Trečiadie
nį jie buvo priimti Irano prezi
dento Bani Sadr. 45 minučių pa
sikalbėjime R. Clark prižadėjo 
sudaryti komisiją, tikslu ištirti 
ir iškelti Amerikos įtaką Irane, 
kraštą valdant šachui Rėzai 
Pahlevi. Jis pareiškė, kad šio 
darbo imsis grįžęs į JAV, bet gi 
grįžus jam ir kitiems delegatams 
gresia areštas ir bausmė už ne
silaikymą draudimo lankytis 
Irane.

Delegacijos narys adv. Leon
ard NVeingtSšs pareiškė, kad 
įkaitai būtų paleisti, jeigu buvęs 

kalbiai numatyti ketvirtadienio į šachas atiduotų iš Irano pagrob- 
’ ii— v— turtą, o' JAV nesiimtų akci

jos už jų laikymą ir nesikištų 
į Irano vidaus reikalus. 
, Delegacijai lankantis pas pre
zidentą Bani Sadr, mula Cho
meini išleido patį nepalankiau
sią pareiškimą apie amerikiečius 
;r jų politiką.

Iš apklausinėjimo policija pa 
tyrė, kad pasikėsintojas yra Ira
ko pilietis Midhafar Bakr. Pasi 
rodo, kad jis yra Irako šijitų 
sektos narys. Jis žinojęs, kad 
Irano pasienyje vykę nesusipra
timai tarp -Irano ir Irako pasie 
nio sargų. Susirėmimai vykę ke 
lis kartus ir buvę sužeistų bei 
užmuštų. Irake daug įtakos tur 
kita tikybinė sekinta senitai 
(sunni jnoslems). Tarp šių dvie
jų sektų visą la ką kildavo nesu
sipratimų ir kovų.

Kilus* pasienio nesusiprati
mams, Irano šijitų vadas mula 
CJiomeini patarė Irako šijitams 
jiradelF-kova prieš Irako prezi-

TENGAS RENGIASI 
SUMAŽINTI DARBĄ

. _PEKĮNĄŠ>kKinija. —- Kinijos 
vicepremjeras Teng Hsiaopiti- 
gas (Deng Xiaoping) pareiškė 
spaudos atstovams, kad rugpiū
čio mėnesį jis rengiasi atsistaty- 

vicepremjero parejgū. 
Jis buvo tikrasis Kinijos valdy
tojas čou Enlajaus valdymo lai
kotarpiu, jis tvarkė visus Kini
jos reikalus ir po Mao Cetungo 
mirties. Visi pripažįsta, kad Ten
gas yra padaręs keletą svarbių 
reformų, kuriomis Kinija kurį 
laiką galės vadovautis. Tengas 
yra įsitikinęs, kad tos reformos 
bus būtinai reiaklingos, jei Ki
nija nor iatsistoti savarankiškai 
ant kojų.

Jau praeitą rudenį Tengas at
sigabeno į sostinę kelis jaunus, 
Bet jau patyrusius administra
torius, kurie visą laiką su juo 
glaudžiai bendradarbiavo ir ku-

lingi Kinijos visapusiškam su
stiprinimui vykdant reformas.

Tengas dar turi kitų pareigų, 
bet jis yra pasiryžęs tas parei
gas ir toliau eiti. Daugiausia 
energijos jam atimdavo vice
premjero pareigas. Jis dažnai 
pasitardavo su karo apygardų 
vadais, pau škindavo planuoja
mas pakaitąs, Mao Cetungo 
žmonos perversmo laikais Kini
jos kariai išgelbėjo Tengo gyvy
bę. Jie patarė Tengo neliesti. 
Tengas yra 76 metų amžiaus.

Romos policija nesivadovauja 
gandais. Ji bandys ir toliau tar
dyti suimtą Bakr. kad galėtų 
nustatyti pasikėsintojas Irako 
ambsadoje Romoje. Jiems reikia 
nustatyti, kas nužudė Irako am
basados tarnautoją ir sunkiai 
sužeidė antrąjį.

Teherano radijas paskelbė, 
kad Irako ambasadą greičaiusiai 
išsprogdino “pasaulinio sionizmo 
agentai’’, bendradarbiaudami su 
Irano galinga Bath partija.*^.

Teheranas taip pat skelbia, 
kad Kuveite buvo labai sunkiai 
sukrėstos Irako' ambasados du
rys, bet niekas į vidų nebuvo įsi
veržęs. Irano radijas tvirtina, 
kad Romos ir Kuveito įvykiai 
yra tų pačių žmonių darbas.

Romos policija jau suėmė vie
ną arabą, kuris gali turėti žinių 
apie pūsjkėsintojus, bet pabėgęs 
dar nepagautas.

1979 m. gegužės mėnesį par-Į 
davė 788,441 automobilį, o šių j 
metų gegužės mėn. pardavė tik
tai 498,425 automobilius, šiais 

’ metais automobilių pardavė 36% , 
mažiau, negu pernai. Bandrovės Į 
bando daryti įvairias nuolaidas,! 
mažina kainas,j duoda lengva
tas mokėjime,’ bet visa tai nieko 
negelbsti. Negali sakyti, kad 
žmonės neturėtų pinigų nau-.t 
joms mašindms pirkti, bet jie 

ibijo didelių gazolino kainų. Be 
j to, dauguma laukia, kad netru- 

Straipšnis apie Vatikaną ir kus išeisianti nauja ‘ mašina, 
Lietuvą pasirodė provincijos kuri nevartos tiek daug gazo-

-■siįy'U.rTrZ'
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SPAUDOS
Šimai sukčiai pripylė klastos pa- 

* mazgų.”
“Diktatūra yra didžiausia ne

dorybė tikėjimui ir laisvei."
“Yra visokių diktatūrų: aist

rų diktatūra, pelno troškulio dik
tatūra. Yra ir baimės diktatūra. 
Tai pati blogiausia.”

... — ------ _ ------ - “Jeigu mūsiškai dypukiškas
tiems išlikti lietuviais, tą išrnin-j aristokratas aptvertų savo rezi-

PABIROS ,
Po ilgoko snūduriavimo, nie

kieno neragintas ir neprašytas, 
vėl grįžtu į Naujienas su savo 
kukliomis “pabiromis”. Tuo pa- gus gyvas... 
čiu ..i/.u k .iec u į jas grįžti ir Į išeivijoje esantiems ir 
k.i_i, b_.urius "pabėgėlius”, ra- i 
gind-m..s juUs savo plunksnos Lies posakį reketų papildyti ki-jdencija katinų uodegomis, tai 
švytėjimais paremti šio dienraš-; cokiu 
čio turinio paįvairinimą, nes yra 
žinoma, kad kuo gausesnis 
bendradarbių skaičius, tuo įvai
resnis ir įdomesnis esti laikraš
tis jo skaityte jums. Tuo pačiu 
žymiai palengvinama laikraščio 
redaktorių darbo našta.

Grįžtu, žinodamas seniausio ir 
populiariausio išeivijos lietuvių 
savaitraščio “Keleivio” merdėji
mo' ir, pagaliau, mirties priežas
tis. Jis užmerkė savo akis pra
eitų metų gegužės mėnesio 14 d. 
Šįmet, vasario mėnesį, jis būtų 
galėjęs iškilmingai atšvęsti savo 
kelionės 75 metų sukaktį. Jam, 
prieš pat tas iškilmingąsias su
kaktuves amžiams užmerkus 
akis, Bostono, jo apylinkių ir 
tolimų kraštų skaitytojams pa
aiškėjo, kokio turto jie neteko. 
Dabar kiekvienas jo skaitytojas 
ir rėmėjas griaužiasi pirštus, 
gailėdamasis, kad savo parama 
laiku neatėjo į pagalbą, galėju
sią to' lietuviško laikraščio gy
venimą pratęsti ir, žinoma, skai
tytojų naudai, neribotą laiką. 
Kai tamsa ir lietuviška juoduma 
apglėbė Bostoną, kožnas lietuvis 
kramtosi pirštus, laiku neatėjęs 
į pagalbą tam lietuviškam lei
diniui.

Šiandien panaši mirties našta 
vra prislėgusi seniausią ir pažan
giausią lietuvių išeivijos dien
raštį — Naujienas. Ir dėl to šiur
puliai krečia, žinant teisybę, kas 
ištiks lietuvišką išeivijos visuo
menę, jeigu ji savo finansine pa
rama neatskubės. Bus visiškai 
panašu į tą laikotarpį, kada vys
kupas A. Baranauskas apie lie
tuvišką raštiją eiliavo: “...anei 
rašto, anei druko mums turėt ne
duoda. Tegu Lietuva bus tamsi 
ir juoda”... Tai Rusijos caro 
priespaudos pavaizdavimas. Bet 
mės, šiandien išeivijoje būdami, 
patys savanoriškai tą “tamsos ir 
juodumos’’ kilpą neriame ir, 
skaudžiausia, savanoriškai arba 
savo lietuvišku nepaslankumu. 
Tokio liuksuso išeivijos lietuviai 
neprivalo sau leisti.

Kiekvienam yra žinomas ir ne 
kartą girdėtas evangelijos posa
kis; “Ne vien duona būna žmo-

Šiandien mums,*
norin-1

I būtu 'šskirtinai originalu.” 
"Nėra dideliam optimizmui 

pagrindo, kai mes skrendam į 
planetas, o bijom iškišti nosį už 
pirmo gatvės kampo.”

“Jeigu obuolys rudeniop nok
damas svajoja, tai jis svajoja 
apie savo pavasario žydėjimą.” 

“Gyvenimas tai pareiginga 
komplikacija. N e i š v e ngiamų 
smulkmenų ątidinys. Audinys., 
kurį audžiam susirūpinę, amži
noje baimėje.”

Pasivaikščiojęs po rašytojo 
Liudo Dovydėno “Vasaros Vidu
dienį” ir čia pateikęs labai blan
kų ir neišsamų jo vaizdą, siūlau 
Naujienoms atsispausdinti nors 

rašytojas Liudas vieną tame veikale esantį pasa- 
Dovydėnas 1979 metais vėl pa- kojimą. Pvz., “Telefonas”. Ti- 
'.eikė mūsų literatūrą t-urtinantį kiu — autorius neužsirūstihs dėl 
leidinį, pavadintą “Vasaros Vi- to. Taip pat drįstu tikėti, kad 
iudienis”. ! rašytojas Liudas Dovydėnas ne

kartu su autorium vaikščioja papuikavos atsilankyti į Naujie- 
skaitytojas tą “Vasaros Vidu- nas su savo žurnalistiniais ra- 
lienį” ir negali atsigėrėti jame i šiniais. 
esančiais keturiolika, įvairius 1 
įuotykius pavaizduojančiais pa
sakojimais. Tie pasakojimai vie
las už kitą Įvairesni gamtos 
zaizdais, visokio amžiaus asine- 
lų paveikslais ir jų pergyveni- 
nų dialoginiais pokalbiais, vyks
tančiais vis kitokiose vietose: tai 
Amerikoje Depresijos laikais 
Pensylvėnijoje ir kituose štei
nuose gyvenusiais lietuviais ang
liakasiais, tai Lietuvoje mergai
čių ir kaimo bernelių visokie 
meilės ir tų bernų tarpusavio 
konkuravimo dėl tų mergaičių 
nuotykiai; tai paukščių'šeimyni- 
nis gyvenimas, palygintas su 
įmonių gyvenimo ir santykiavi
mo atsitikimais. Ir dar daugelis 
visokių kitokių pasakojimų. Jie 
risi papuošti pasigėrėtina lietu
viu kalba ir nuostabiai ryškiais 
išsireiškimais. Čia lik keletas 
lokių:

“Arklio pasaga nekalba. Ir ge
rai, kad nekalba. Prakalbus pa
saga per daug papasako'tų apie 
kelią ir jojiką.’

Laisvės indan politiniai, dva-

Ne vien įvairius minėji
mus ir suvažiavimus rengdami, 
ne vien „sportines varžybas ar 
tautinių šokių šventes demonst
ruodami išliksime lietuviais, bet 
visų pirma skaitydami lietuviš
ką spaudą ir mūsų rašytojų iš
spausdintas knygas”.

Tų knygų, anksčiau išleistų ir 
naujai kasmet išspausdinamų, 
nestokojame, nes lietuviai poetai 
■r rašytojai nuolat nesėdi prieš 
visokių niekų ir skelbimų per
teikiantį televizijos ekraną. Jie 
— tie lietuviai kūrėjai — nepa
liaujamai triūsiasi, ruošdami vis 
naujų ir įdomių lietuviams skai
tytojams savo turimo talento 
lo'vanų.

Sakysime,

t Tais laimė jimais apsvaigę, 
• Maskvos valdovai patys pasiry
žo “išlaisvinti" Afganistaną. Į tą 
jų užsimotą pavergti kraštą 
siunčia ne vien savo rusiško- 
krašto kareivius, bet ir paverg
tųjų kraštų jaunuolius. Jų skai
čiuje ir lietuvius.

Maszva “triumfališkai” vykdo 
jai svetinių kraštų “išlaisvini
mą”, o laisvojo pasaulio galiū
nai, galintieji pastoti kelią tam 
Maskvos banditizmui, tarpusavy
je sutartinos kalbos neranda ir 
tūpčioja savo kiautuose, kaip 
beštimpantįeji “klemsai”. Antai, 
Amerikos prezidentas Carteris 
paskelbė boikotą šią vasarą 
Maskvoje įvykstančiai sporto 
olimpiadai dėl Maskvos vykdo
mos Afganistane agresijos. O

užtinkamos vicųos ar 
jitunmmos. Rinkhnąins.p e. as,

sijos jau dabar ruošiamos ap
karpyti. f

Numatoma pake * b

kinti ateityje visokiu* ;»;r • •:• _ 
nimo pabrangini? -p'k? i:u -s 
Dar yra ir tak kas turi santau
pų — gaus mažesnę pen ri 
noma, čia yra tik metmenys 
Tikrovė paaiškės tik po lory"' : 
čio rinkimų. •

Kokie tie bebūtų pakeitimai, 
bet jie susiaurins dabai- š noku
rnąs pensijas. Social Security 
sistema jau dabar yra bankru
tavusi, ją tik laiko tederate ė 
valdžia, suteikdama lėšas, pa
imamas, iš kitų šaltinių.

« * *
Pasiutiškai įdomų laikotarpį 

gyvename. Antai, paniekinami 
tarptautinėmis sutartimis pa
tvirtinti susitarimai, kad bet ku
riame krašte esantieji kitos ša
lies diplomatai ir tos diplomati
jos tarnautojai yra neliečiami. 
O jeigu iš jų tarpo kuris nors 
yra nusikaltęs reziduojamos 
valstybės nudstatams, toks dip
lomatas ar diplomatijos tarnau
tojas turi būti atšauktas į savo 
kraštą.. Tuos tarptautinius nuo
status savavališkai sumindžio
dama, 1979 m. pradžioje įvyk
dytos revoliucijos, vadovautos 
mahometonų religijos dvasiškių, 
vyriausybė, prisidengusi neva 
“studentų” aktyvistų įvykdytu 
Amerikos atstovybės Irane už
grobimu, iki šiol arešte tebelaiko

Debiutante JUDITA ANN VAIKUTYTĖ,
Denise ir Jono Vaikučių dukra, Indian Head Park, Ill., šįmet 
baigia Lyons Township aukštesniąją mokyklą, kur šalia pa
grindinių akademinių įsipareigojimų eina mokytoj os-asisten- 
tės pareigas. Ji yra mokyklos radijo stoties programos pra
nešėja (disc jockey); kalba ispaniškai. Laimėjusi pirmą vietą 
bėgime; apdovanota pažymėjimu už jodinėjimą. Skautė. 
Groja fleita, vargonais. Mėgsta slidinėti, plaukti, čiuožti. 
Savanorė-pagelbininkė specialioje olimpiadoje; asistavusi 
kraujo telkinio vajuje. Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupės 
narė. Tolimesnes studijas tęs Northern Illinois universitete, .

kur pasirinko kompiuterių mo'kslų studijas.
Chicago® Lietuvių Moterų klubo tradicinis Gintaro balius 
įvyks birželio 7 d. Conrad Hilton viešbučio didžiojoj salėj.

53 Amerikos diplomatus ir ta-j panašių pagrobimų, išpirkimo 
krašte buvusios Amerikos reikalavimų arba nužudymų ne- 

atštovvbės tarnautojus. Ir įsidė-J pasitaiko komunistinės Rusijos 
mėkinie, kad šitam smurtui pri- ar jos satelitų asmenims, esan- 
• ria komunistinė Rusija. Tik ar tiems laisvojo pasaulio kraštuo-

me

tar---------
ne su jos pritarimu ir jos agen
tų paruoš.ų

NAUJIENOS š. m. SPALIO 28 - LAPIUČIO 11 
dienomis ruošia ekskursiją lėktuvais

ir autobusais į
’ 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.

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

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

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

muras ir Macao salos.
CASAB1.ANKOJE pamatysime paminklus, iš kurių Rooseveltas, C.liurdiilis 

ir gen. Marshallas planavo Europos išlaisvinimą.
MADRIDE pasveikinsime Don Kichotą ir paduosime ranką Sančo Pahcai. 
GRANAIHIJ aplankysime seniausią Europos universitetą ir pamatysimo, 
ka p karalius įvedė demokratinę valdymo sištėmą su teisingais rinkimais.

tas tarptautinis kriminalas Ira- turėjo II-jį pasaulinį karą, parei
ną buvo įvykdytas?

Ne viename pasaulio krašte 
panašaus pobūdžio kriminalai — 
žmonių pagrobimai, reikalau
jant už jų paleidimą milžiniškų 
sumų, politinių darbuotojų žu
dymai ir pan. — dažnai įvykdo
mi. Vienok tenka stebėtis, kad

se. Ar tai nėra akivaizdus įro-

kalavusį dešimtis milijonų gy
vybių.

Dabar Hitlerio' pėdomis seka 
komunistinė Maskvos imperija. 
Tik daug platesniu mastu. Hit
leris siautojosi Europoje, grob
damas laisvus kraštus, o mask- 
viniai satrapai, užgorbę visą ei-^ 
lę buvusių laisvų valstybių arba 
kitas militarine jėga pavertę sa
vo satelitais Rytų Europoje, tuo 
nepasisotina: komunistinės Ku
bos “savanorių” kareivių pa

poje beveik visi tą boikotavimą 
paniekina ir leidžia savo kraštų 
sportininkams vykti į Maskvą, 
užmiršę pagrindinį senovės Grai
kijos sporto olimpiadų nuostatą, 
kuriame buvo nedviprasmiškai 
įvardinta, kad “... sporto olim
piados metai yra TAIKOS me
tai, ir valstybės, tuo metu esan
čios kare, tą karą privalo nu
traukti”. .. <

O ką matome Amerikoje? Jos 
vyriausybė, Rusijos agresijos 
Afganistane paveikta, paskelbė 
šio krašto atitinkamo amžiaus 
jaunuolių registraciją (ne mobi
lizaciją) karinei tarnybai. Ir ko 
susilaukė? Įvairiose šio krašto 
vietose studentų jaunuolių de
monstracijų prieš tą registraci
ją. Jau neminint kitų Amerikos 
sąjunginių kraštų pasirengimo 
galimam įsiliepsnoti III-jam pa
sauliniam karui.

Ir jeigu III-sis pasaulinis ka
ras, iššauktas komunistinės Ru
sijos, įsiliepsnos, tai to įsilieps- 
nojimo kaltininkai bus laisvųjų 
pasaulio kraštų politikai, jų 
tautų neryžtingumas laiku pa
stoti agresoriui kelią, kaip kad 
buvo* prieš II-jį pasaulinį karą, 
nesudraudus bepročio Hitlerio

Prezidentas Kongrese 
vėl gali prakišti

Biudžeto subalansavimui pre
zidentas Carteris pareikalavo 
pridėti dar 10 centų vaiskų 
mokesčių už kiekvieną gazolino 
parduotą galoną, bet jo p.o jo - 
tas Kongrese pakibo. Jei šis 
projektas bus galutinai almė
tas, tai prez. Carteris Kongreso 
sprendimą vetuc's.

Tai daryk tik po vestuvių
Senyvas žmogus sako trejų 

metų mergytei:
— Maryt, pabučiuok mane.
— O, nei Negaliu! Nes iri > *v- 

tė man pasakė, kad mergai t-s 
vyrus gali bučiuoti tik po ves
tuvių. O mes dar nesame vedę.

vietinių teroristų| dymas, kieno pastangomis bei 
į palaiminimu tokie kriminalai 
1 atliekami? Todėl netenka abe- 

• joti, kad šitie teroristiniai ak
tai tuojau išnyktų tada, kai toji 
rykštė pradėtų plakti ir komu
nistus diplomatus ar kitus, įvai
riais reikalais laisvojo.pasaulio 
kraštuose esančius maskvinius 
atstovus. Ir Irane tariamai vie
linių teroristų pagrobtieji Ame
rikos diplomatai bei tos atsto- 
vybės tarnautojai jau seniai bū
tų buvę paleisti. /

šiandieninė pasaulio politinė 
ir kitokia padėtis rddo, kad sto
vime trečiojo pasaulinio karo iš
vakarėse. Net kai kurie žymūs 
tos padėties žinovai, pvz., buvęs 
Amerikos prezidentas Niksonas, 
viešai tvirtina, kad treciasis pa
saulinis karas jau yra prasidė
jęs. Vienok, tokios padėties aki
vaizdoje laisvieji kraštai,“svaig- 
dami kasdieninio gerbūvio ap
linkoje, kartoja prieš II-jįpasau- 
Iniį karą buvusią juose neryžtin
gumo apatiją. Tik prisiminkime 
tada Europoje nacinės Vokieti
jos siaulojimą. Hitlerio ordos 
okupavo Austriją, užėmė Čeko
slovakijai priklausiusį Sudetų 
kraštą, pasiėmė Prancūzijos val
domą pramoningąjį Rūro regio
ną. Į tai Anglija ir Prancūzija 
vien diplomatiniais protestais 

Į tereagavo. Pagaliau. Anglijos 
! ministras pirmininkas Camber- 
leinas Miunchene Hitleriui ati
davė visą laisvąją Čekoslovakiją, 
vaikiškai pasidžiaugdamas “iš
gelbėjęs” dešimtmečiams taiką 
Edropoje. O kai Hitleris ultima
tyviu reikalavimu atplėšė nuo 
Lietuvos Klai|>ėdos kraštą, lai 
laisvieji Europos “galiūnai” net 
protesto dėl to nepareiškė. Bai
lumas, neryžtas jr apsileidimas 
jiems tą padiktavo. Už tą išda
vikišką ir neprotingą politiką

DEBESYŠ VIRŠ SOCIAL 
SECURITY PENSIJOS

Senjorai su džiaugsmu laukia 
liepos mėnesio pensijos čekio, 
kuris bus pakeltas net 14.4%. 
Tai didžiausias pakėlimas-visoj e 
Scfeial Security pensijų siste
moje. Tačiau gal ir tai bus pas- 

stangomis įsikūrė savo sateliti-\ kutinis toks pakėlimas. Iki lap- 
nių valstybių (Etiopijoje, Ango-Į kričio mėn. rinkimų oficialiai 
loję ir kt.) Afrikos kontinente, niekas nefvirtina, tik spaudoje

ENERGY 
WISE

Organize ear pool* tQ :& 
eave gasoline. J 

Doni be a Bom Lėtai

CHICAGOS LIETUVIU TARYBOS
BAISIŲJŲ BIRŽELIO TRĖMIMU MINĖJIMAS

įvyks šia tvarka:
į

• SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 15 D., 10 vai. ryto vėliavų pakėlimas Mar
quette Parko parapijos aikštėje. Dalyvauja Dariaus-Girėno postas ir kitos 

lietuvių organizacijos.

—•-10:30 vąį., pamaldos Šv.. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažny- 
čioje šv. Mišias atnašauja vysk. Vincentas Brizgys, pamokslą sako kanau
ninkas Vaclovas Zakarauskas. Gieda parapijos choras, diriguojamas An

tano Lino. Vargonais groja Kazimieras Skaisgirys.

• 10 vai. pamaldos Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškes parapijos 
bažnyčioje. Pamaldas* laiko kun. Eugenijus Gerulis.

• Tuojau po pamaldų akademija parapijos salėje Marquette Parke. Kal
bės Lietuvos gen. konsolė Juzė Daužvardienė, vysk. Vincentas Brizgys, 
dr. Kazys Šidlauskas ir kun. Eugenijus Gerulis. Meninę dalį išpildo Lie

tuvos Aidų vedėja Kazė Brazdžionytė ir Ramunė Tricytė.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos (su savo vėliavomis) kviečiamos 

vėliavų pakėlime, pamaldose ir akademijoje gausiai dalyvauti.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA
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', Lietuviškų tradicijų palaikymas
♦ * i < . '

j- -. • • • le t . -■» .

y Inž. Kazimieras ir Elena Po-' tuvą, jtf tėvai su kitais buvo iš ( 
cisti. gyv. Beverly Shores, Ind., ’ vežti į tolimą Sibirą ir ten pasi-1 
ant gražaus, kinelio turi puikią mirė. Negalėdamas ten jiems 
rezidenciją. Puoselėdami lietu-, pastatyti paminklo, tai šį kryžių 
viskas tradicij'as, pastatė gražų, aukoja jų garbei. Ištaręs šiuos 

žodžius, ne tik jo, bet taip pat 
ir kai kurių dalyvių akyse pasi
rodė ašaros.

K. ir E. Pociai išaugino ir iš
mokslino vienintelį sūnų Kęstutį, t 

•kuris labai gražiai kalba lietu

kryžių. Kryžiaus viduryje iš- 
pi austytas, žy. Kazimieras. Vie- 
npje pusėje, prie karūnos, meniš
kai išgraviruotas Gedimino stul
pas, o kitoje pusėje — Vytis, šį 
grąžų kryžių suprojektavo ta- -------------— --------
lentingas meistras J. Daugvila. I viškai.
Sid-kryžiaus pašventinimas įvy-* Kryžiaus šventinimo apeigose 
ko š.m. birželio 1 dieną. Mišias ir vaišėse dalyvavo apie 70 žmo- 
atnašavo ir tinkamą žodį tarė nių. Kiek girdėjau, p. Pocių pra- 
kon.- J. Borevičius SJ. iš Chica- mintomis pėdomis ruošiasi pa
gos. Klapčiuko ir patarnautojo' našiai pasistatyti kryžius ir kiti 
pareigas atliko 'Vyt. Kasniūnas 
sėh. ;

Po pašventinimo inž. K. Po
cius tarė t į i susirinkusius gana _„j----------_ t
jautrų žodį, pabrėždamas, kad seleti vertingų mūsų tautos tra-!

_ ___  . T ■»

vietcs gyventojai.
Gražu, kad mes lietuviai, bū

dami Marijos žemės vaikai, kur 
begyvendami nepamirštam puo-i

kuomet bolševikai okupavo Ue- dicijų. J. Jurevičius

Kaip seniau ir kaip dabar žiūrima į diabet
. .* , , i

Kai kas diabetą vadina cukri-i diabetą; bet kadangi neturiu jo
ne liga, jeigu žmogaus kraujuje kių skausmų ir visada gerai jau-

1TJSi —-je i
i 1 . Ose of paeo sxim-mhjc ahq. ■-%’

i Ka Attikti?

l ~ - — .. t
fe MEAT IX0U5T*/

BjfTERMlUK iw MAKING

las, tai ne tik dėl to, kad kai ku- domisacijos. Tą 1977 m. rugsė- 
rie jo paragrafai jį tokiu pada- jo mėn. ‘pareiškė Brežnevas, sa
ro, bet dar ir dėl to, kad Bel-’kydamas, kad “beveik nėra to' 
gradas, o po jo dar kas kitas kampo pasaulyje, kuris būtų ša- 
(Viena? Madridas?) vis iš nau- lia Sovietų interesų ir įtakos
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duke of burgundy 
LOST HIS HAIR FROM A. SEVERE 
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jo' žvelgs į tuos paragrafus ir 
žiūrės, ar jie dar gyvi, veiks
mingi, ar tik negyvos raidės, 

'negyvam pergamente, kaip dau
gumas Sovietų pasirašyt# do
kumentų. Helsinkio aktas ir 
Belgrado konferencija yra. tarp- 

i tautinės politikos faktai, vienu 
ar kitu būdu liečią tiek paver
gėją SS, tiek pavergtąją Lietu- 

. vą, tiek kovojančią išeiviją.
Sunku šiandies pasakyti, ar šie 
du faktoriai ilgesnėje perspek
tyvoje bus labai svarbūs, ar ma
žiau svarbūs, o gal ir visai ne
svarbūs. Tačiau jau šiandien jie 
pakeitė ano minėto trikampio 

' tiek atskiru
i vidines sąlygas, tiek tarpusavio 
įtampos laipsnį.

Man todėl menasi, kad Hel- 
sinkio-Belgrado Įkandin būtina 
visų pirmiausiai susivokti nau
jųjų įvykių gausoje, suprasti jų 

. reikšmę, prasmę, įtaką kraštui

sferos’’.
Keli faktai:
— Afrikos ir kitų “trečiojo 

pasaulio” regionų revoliuciniai 
sukrėtimai yra sukeliami ir pa
laikomi tik Sovietų ginklais ir 
pinigais.

— Sovietų karinis laivynas 
|dar vis didinamas. Jau netru
kus jis prilygs JAV laivynui I’a- 
cifiko, Atlanto ir Indijos van
denynuose.

— Sutartys, ekonominė pa
galba ir aktyvi diplomatinė vei
kla stiprina Kremliaus įtaką ma-. 

I žiau ekonUmiškai išsivysčiusiuo- 
kampų'’-kraštų jse kraštuose.

— Nobelio premijos paskyrė

— Sovietų armijos, šiandien 
valdo didesnę imperiją Vidurio 
ir Rytų Europoje negu bet ku
rio caro laikais. SS yra vienin 
telė šiandienos kolonijinė vals
tybė, o Kremlius iki šiai dienai 
išnaudoja visus proginius, kari
nius, politinius ir diplomatinius 
taikinius — “targets of oppor
tunity”.

Kas todėl mano, kad Maskva 
•varžysis sutriuškinti bet kokį 
Į rimtesni nepaklusnumą sateli
tuose ar savo imperijoje — 
skaudžiai klysta.

B. Iš kitos pusės klysta ir tie, 
kurie bando tikėti vadinamu eu
rokomunizmu (tai vieno jugo
slavų žurnalisto nukaltas tei*m> 
nas). Šis kdinunizmo obuolys 
netoli nuriedėjęs nuo raudono
sios obelies. Kelios pastabos:

(Bus daugiau)

r * * A nines t v International- ir mūsų dai’bo krypčiai.LIETUVOS BYLA HELSINKIO IR BEL- y . . . . ..
GRABO KONFERENCIJŲ ŠVIESOJE

(Iš paskutinio 1979 m. Tėvynės Sargo numerio)
(Tęsinys)

..Aš asmeniškai įsitikinau, kad 
bent JAV žiūri į Helsinkio bai
giamąjį aktą kaip į Įrankį (gin
klą) po ilgesnio asmeninio po
kalbio' su Valstybės Sekreto
riaus pavaduotoju Europos Rei
kalams (Assistant. Secretary of 

■ State for European Affairs) | kritai Vakarų laikysenos pa- vergtuose kraštuose, 
skausmų neturėjau ir todėl ma- į George Vest. Lietėme paverg- 
niau, kad esu visiškai sveikas. |tos Lietuvos, JAV — SS. santy- 
Kai dar buvau Lietuvoje, tad kių ir šv. Stepono vainiko atida- 
viską galėjau valgyti. O čia vimo Vengrijai klausimus. Man 
Amerikoje buvo Įsakyta, kadi buvo aišku, kad JAV aktą tik 

todėl pasirašė, kad gali ji nau
doti ideologinėje kovoje prieš 
komunizmą ir SS..

pasireiškia didesnis cukraus su- čiuosi, tada jokių vaistų nerei-} 
sikaupimas. Man pačiam apie kia vartoti. Tik dar tas gydyto- 
diabetą teko Lietuvoje šį tą su- jas pasakė, jei būtų pastebima, 
žinoti 1916 metais; tada aš bu-1 kad prasideda nusipenėjimo 
vau"pašauktas stoti į rusų ka-• reiškiniai, tad tokiais atvejais 
riūomėnę. Mane, pašauktą į ka-l reikia susilaikyti nuo perdidelio 
riuomenę, gydytojai ištyrė ir su-į maisto produktų vartojimo’.

Kai 1949 metais atvykau į" 
Ameriką, tad gydytojai, patik
rinę mano sveikatą, surado, jog 
turiu diabetą, taigi tą pačią li
gą, kuri man buvo pasakyta 
1910 metais. O aš pats labai nu
sistebėjau, nes niekad jokių

sikaupimas. Man pačiam apie kia vartoti. Tik dar tas gydyto-

rado, jog aš turiu diabetą. Buvau 
tiriamas tris dienas. Todėl ma
nęs nepriėmė stoti Į kariuo’menę, 
ir po tokio tyrmio laisvai palei
do išvykti atgal į mano tėviškės 
namus? Po tokio ištyrimo rusų 
valdžios pareigūnas įteikė, man 
raštišką, pažymėjimą, kuriame 
buvo-pasakyta, jog aš esu pa
skirtas krašto gynybos antrojo 
laipsnio dalyviu, kurte gali būti 
pasauktas' stoti į kariutfmenę to
kiais atvejais, jei iškiltų koks 
dots karas su kita valstybe.

Tais laikais mane parafino 
nuvykti pas mano pažįstamą lie
tuvį gydytoją, kuris "tinkamai 
padalė ištyrimą. Ir tas gydyto
jai taip pat pasakė, jog turiu

jokių cukrinių patiekalų neval- 
gyčiau; ir dar turiu kasdien var
toti tam tikrus vaistus.

- A. Kelmutis
- - -T , ’ ■' ~

• Garsusis kompozitorius J. 
Sibilius buvo suomių kilmės;

GJA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽDEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

-i ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
■.& įViši lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
javo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati- 
nimo vajaus talką! ' > —

;-ri> "! U ®
/ Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoji; 

reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

“Iž anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol
Pavardė ir vardas _____________-______ _ ;
Adresas - _________ ____________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną .savo . ‘ . 
yn naujasr akaltytoj&s.^Priede
Pavardė ir varda*_____________________ __
Adresas _______________________________

kuris

Sponsoriau* pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ d oi.
Pavardė ir vardas ------------- ;____________________
Adresas —-------------------------------------------------------------------

-Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė ir varda* .... -----------------------------------
Adresas---------------------------------------------------------------------------

tį

sa-

tuo pačiu moralinę paspirtį tai Gal dar būtiniau pažvelgti i
1 organizacijai, kuri ypatingai anas trikampio šalis: SS, pa-

- 'remia kalinius už geležinės už-;vergtųją Lietuvą ir išeiviją ana- 
dangos. įlįsto akimis ateinančių dešim-

j —Prez. Carterio žmogaus fei- ties metų būvyje.
' šių akcentavimą (maniau ir ma- K Sovietų Sąjunga
Inau, kad.Helsinkio akordai ja-1 SS-gai ateinantis dešimtmetis 

nors iš tikrųjų neturėtume, nes‘me sustiprino jo paties žmogaus bus ydingai svarbus. _ 
tai vaisius ne realaus įlvykio teisių .savisąmonę ir paskatino A. Visų pirmiausiai, gilioje 
supratimo ir vertinimo, bet teisi^ klausimą integruoti poli- esmeje komunizmas nėra pasi- 
troškimo. Troškimas gi nėra tines strategijos virsunen). 
faktas.,

Noriu šia proga keliais saki-Įdymui remti komitetų susikūri
mais pasisakyti-ir JAV bei aps-;ma įr veiklą Rusijoje ir jos pa- ■W • - • 1 i ■

vergtųjų tautų atžvilgiu, kad: — Vengrijos ir Lenkijos <y-’Belį^'ar dar kftokiu’ridiniu 
nebūčiau klaidingai suprastas. Į Hąusybių politikos šiokį tokį su- ar išoriniu fenomenu, kremlius 
J ^ebuT\a“ a?ksciau 1^ebesu. švelnėjimą žmogaus teisių sri- nėra nustojes siekes pasaulio 
dabar JAV užsienio politikos ar tyje_ į___ _____ _________________
politikos, liečiančios pavergtuo- - —•_ Pasipriešinimo sustiprėji-[ 
sius kraštus, aklas šalininkas. pavergtoje Lietuvoje, pasi-
Mano galva, JAV ir apskritai į reiškiant! savilaidinės spaudos BALZEKA>. v., X-

Vakarai darė -ir daro klaidų 
_ ir su jos sa-(Tarp kitko,, p. George Vest (santykiuose su,SS. i

, iš aukštesniųjų telitais. Aš esu giliai įsitikinęs,buvo vienas
JAV delegacijos narių pradinė- 
se Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo konferencijos fa
zėse).

Dar daugiau, tiek aktas, tiek1 
vainiko atidavimas, tiek javų 
pardavimas yra aiškūs JAV so
vietinės politikos elementai. Vie
ni nauji, kiti netoki nauji, į. ku-Į tų;Helsinkio “pintinė” ya fak

tas. /Yra ir kai kuriu kitų fak
tų-

Kaip jau minėjau, galima ne
sutikti su Helsinkio baigiamuo
ju aktu bei jo' intencijomis, jo 
interpretacijomis ar net jo mo- 
maliniu pamušalu, tačiau fak
tas, kad kaip ginklas jis jau yra

jog daugelis pasaulinių proble
mų, tarp jų in pavergtųjų tautų 
laisvės ir nepriklausomybės 
klausimas, būtų jau išspręstas,

— Helsinkio susitarimų vyk-

įkeitęs ir nesikeis ateityje nei 
'per nago' juodymą: nesikeis jo 
tikslai, pagrindiniai uždaviniai, 
filosofija, ideologija, gyvenimo-

, žiūra.'
Į Nežiūrint detantės, Helsinkio,

e Kas tėvo-niotinos neklauso, 
tas valgo duoną sausą.

kiekybe: LKB Kronika, Aušra, . 
Varpu; Tiesos Keliu; ^Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti Lie
tuvos visuomeninės grupės vei-, 
kia, Sadūnaitės situacijos page-j 
rėjirmrir 1.1. .. j

Iš šio taško- žiūrint, ALTos

4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

je! JAV būtų vadovavęsi kito-.nusistatymas akto pasirašymo 
kiais principais ir vedę kitokią'pasėkoje kilusiame triukšme'

_ C'C _ ... . . . 'politiką vis-a-vis SS-gos.
Tačiau praeities nepakeisim. 

'Nepakeisim ir šiandienos fak-

riuds negalime nekreipti dėme
sio. Galime su šia JAV politine 
strategija-linija nesutikti, gali
me rasti ją esant visiškai klai
dinga, bet ji dabar yra JAV po
litikos linija, ir su ja nesiskai
tyti būtų nerealu.

Užsiminus realumo-nerealu- 
mo klausmią, negaliu ir šia pro-

mūsų spaudoje ir. visuomenėje 
buvo Jšmintingaš ir. diploinatiš-J 
kas.

Juk jei diplomatijos tikslas 
yra maksimizuoti galimybes, iš
einant iš esamų sąlygų, tai mū-

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

ga tylomis pro ji praeiti. Trum-1 atsiekęs tam tikru laimėjimu 
pai — lietuviam s dažnai trūks* ^demokratiniams Vakarams ir 
ta realybės pojūčio. Jausmų, pavergtąja! Lietuvai bei kitiems
emocijų antplūdžio gausu, ar 
reikia, ar nereikia, bet tealaus 
žvilgsnio į kai kuriuos faktus 
trūksta net tiems ir ten, kur to 
tikrai turėtų būti.. Kaip tik to
dėl neretai stebimės tam tikro
mis išvadomis ir išdavomis,

pavergtiesiems kraštams?--------
Mano galvą, tokiais laimėji

mais arba bent laimėjimų už
uomazgomis galima laikyti:

_  Žmogaus'.teisių minties 
suaktualinimą visame pasauly
je.

-----JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, DL

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

Atdara šiokiadieniais nno

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

TeL 476-2206
i1

Bėjusi ii «paudos ir galim* gauti knygą rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerika* lieturių pastan
gas daryti įteko* | krašto politiką. 102 p*l. Kaina *1.50.

Knygos bus Išsiųstos, jei 11-50 čeki* arba Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu adre»u:

N A U J I E N O R,
173> So. HaLrtod SL, Chicago, IK.

sif'atvėjūje, kai mes savo diplo-.« 
matinės veiklos .negalime pa-'J____________________________________________________
remti?maitąrins, jėga, išgaudo- OOOOQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOQ 
jimšs^ne^ ij;/'p^4’įjiepąįa^:iau 1---------- -- ------------ ---------- ------------------------ -----------------
siu sąlygų yra iį^tĮha^^isia: 
būdas savo uždaviniams^vykdy 
«•' -v

Bandymas galimai 
kią situaciją ą>anž * 
tikslui—siekti--re išk 
subrendimo ir diplomatinio ra
finuotumo konvergenciją. Juk 
tai skiriasi kaip diena nuon ak- 
ties nuo tos akcijos, kurios; de-

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo
f ? , 11954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco
i 3FR »an Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos,

Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
""Meilaus straipsnrai~bei~studij<Js, iliustruotos-nuotraukomis-4?

M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 53.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau- 
ja, buvo ir kuri iš vienete pusės tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
stengte stengėsi Helsinkio pro- šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
vizas interpretuoti Brežnevo po- tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
litiniais terminais ir jo sampra
tos rėmuose, o kartu ir paro-

. dant savo, diplomatinę “klasę”, 
r ‘viešai pasmerkiant tiek JAV vy

riausybę, tiek nėt Vatikaną, ap- 
kaltlnan abi institucijas skau
džiais nusikaltimais. Toks ęlge-

' sys netiko nei Wins organizaci
joms, nei jų vadovams. 
IV. Ateities perspektyvos 

Jei Helsinkio aktas yra gink-

Helps Shrink 
Swelling Of# * 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation 

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

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko TomO-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 56.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 52.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Hals ted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Kanadoje: 
metams 
pusei metų , 
vienam mėnesiui

$45.00
$24.00
$ 5.00

25 cents per copy
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartų tu užsakymu.

tų “rinkimų” metu ir kaip “liaudies seimas” pravedė 
okupanto primestus nutarimus lietuvių tautai prievar
ta “liaudies seime”. Amerikoje dar yra gyvų liudinin
kų, kurie turėtų dar kartą paliudyti, kokia apgaulė bu
vo 1940 metais pravesta Sovietų karo jėgų ir sovietinės 
policijos prievarta Lietuvoje. Reikia apie tą rinkiminę 
klastą rašyti ir pasakyti, nes jau per Sovietų stiprią 
propagandos mašineriją ją teisina, kad rinkimai buvo 
laisvi ir kad lietuvių tauta savo noru nutarė įsijungti į 
Sovietų Sąjungą. Į

Didžiausias nepriklausomos Lietuvos dokumentų 
klastotojas buvo Juozas Žiugžda. Jis išleido visą eilę 
knygų, kurios buvo parąšytos, kad jaunesiesiems ir neži- 
nėliains galėtų pakišti klastotus dokumentus ir priver
sti juos patikėti. Žiugždai mirus, dabar įtakingiausiu 
klastotoju yra V. Šarmaitis. Be Žiugždos ir šarmaičio, 
pavergtoje Lietuvoje yra visa eilė jaunesnių klastoto
jų. Paskutiniu metu Sovietų pavergtoje Lietuvoje pra
deda garsėti Kostas Navickas. Jis priklausė prie tos 
grupės jaunesnių lietuvių, kurie buvo Ukmergės gim
nazijoje, kurios nebaigė, bet pajėgė gauti mokytojų se-

vandenyse.

PASTABOS K TOLO
tolimuose užjūrio

, Sūrainis, jau ne kartą buvo nu- 
nrausęs Budžiui ragus ir gero
kai permirkinęs vyrų kelnes, 
tad nenuostabu, kad Budys pro
tarpiais pasukdavo savo vairą 
marių link. Aišku, kad ir milži
niškame Klaipėdos uoste — nuo 
pat pačių žiočių iki Kiaulės nu
garos — užteko vandens Budžiui 
pasisukinėti, bet šį kartą buvo 
numatyta leistis j plačiąsias ma
res ir rytų pakrantyję, priešais 
Birkštvyno rago — aplankyti 
Kintus.

Tos. vadinamosios savaitgalio 
iškylos —saldžiame vandenyje - 
visuomet surinkdavo pilnaskai- 
tę įgulą, nors marėse, iš esmės,

*
t Ii \ 

vagčs, tai ir tesėsi palei H 
kopas — Neringą. Budys tose ’ 
marių iškylose dažnai pernak
vodavo Juodkranteje. apie sau
lėtekį leisdavosi jau tolyn į 
marias.

Budys, rytmečio rasa apraso
jęs, pakinkytas-didžiulių burių, 
putodamas braukdavo pakopiais 
palei taip vadinamą Laetuvps 
Saharą, vietomis apaugusią tan
kiais pušynais, vietomis nuklotą 
baltai blizgančiais smėlynais. 
Baltuosius kopkainius, tai šen 
tai ten, kryžiaunūs takeliai raižė, 
lyg margos juostos patiestos. - į 
Kalnų daubose vienur kitur ber
žynų krūmokščiai žaliavo, lyg 
gėlės ant stalų baltų išdėtos. 
Agilos įlankoje, kur dribkalnis 
stačiai į mares krenta, ten . tyla 
amžina bujoja/ Gamtos ;dicfinga 
Neringa ten prakeleivį kviesda-

f

■ 
I

I

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nr to 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 viL

Reikia paneigti okupanto melus
Sovietų karo jėgoms 1940 metais pavergus visą 

Lietuvą, parsidavėlis justas Paleckis paskirtas Lietuvos 
prezidentu, o Antanui Sniečkui, pirmam komunistų par
tijos sekretoriui, valdant Lietuvos vidaus reikalų mini
steriją, Lietuvoje buvo pradėti “rinkimai” Į .vadinamą 
“liaudies seimą”. Aukštesni ir įtakingesni vidaus reika
lų ministerial, departamentų direktoriai (išskyrus vie
ną ir pasiekusį Ameriką) buvo suimti, vietoje sušaudy
ti arba išvežti į Sovietų Rusiją ir ten dingo. -Politinės 
partijos buvo panaikintos, o partijų veikėjai suimti ir 
išvežti. Suimti buvo įtakingesni mokytojai, kariai, val
stybės tarnautojai, laikraščių redaktoriai ir išvežti.

. Buvo sudarytos komisijos' rinkimams pravesti, bet 
tos komisijos neturėjo ko veikti. Kandidatus į “liaudies 
seimą” parinko Antanas Sniečkus. Rinkimų apygardos 

; turėjo po vieną kandidatą. Galėjo rinkti tiktai komu-, 
1 nistų pastumdėlį. Rinkėjams nebuvo ko rinkti, nes 
1 kiekvienoje apygardoj buvo įrašytas tiktai vienas kan- 
- didatas į “liaudies seimą”. Lietuviškoji liaudis nieko ne- 
; galėjo rinkti, nes neturėjo teisės pageidaujamą kandi- 
~ datą įrašyti į renkamųjų sąrašus; Žmonės galėjo “rink- 
._ti” tiktai okupanto arba jo agento Sniečkaus parinktus 
’ komunistus. Okupanto nelaimė buvo ta, kad Lietuvoje 

buvo labai- mažas komunistų partijos jiarių skaičius. 
Jeigu jie būtų į renkamųjų sąrašus įtraukę tik 
visus lietuviškus komunistus, tai renkamųjų sąrašai 
būtų apitušti. Partija neturėjo pakankamai žmonių są
rašams užpildyti. Į sąrašą jie įrašė po vieną kandidatą, 
bet jie neturėjo pakankamai ir po vieną. Turėjo įrašyti 
į sąrašus ir komunistuojančius.

Pirmiausia su komunistais nuėjo minkštagalviai 
kairiasparniai, komunistų visai nepažinusieji, bet pati
kėję jų tuščiais tvirtinimais. Tokais tapo Antanas Ven
clova, Petras Cvirka, Kostas Korsakas ir kt

Kaip tie “rinkimai” ėjo, Amerikon atvažiavusieji vyrės 
nieji žino, jog tai buvo didžiausia apgaulė. Daugelis 
liudijo Keršienė komitetui,, o JAV Kongresas yra iš-1 
leidęs net dvi knygas apie Sovietų karo jėgų panaudotą'
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(minarijos baigimo liudijimą. Amerikoje yra keli gar- 
’bingi ir geri lietuviai, nešojantieji Navicko pavardę. 
[Galime tikėti, kad gerų Navickų yra ir pavergtoje Lie
tuvoje, bet Kostas Navickas 1917 metais yra gimęs Ma
skvoje ir po karo parvežtas į Lietuvą. Lietuvoje jis už
augo ir mokėsi Ukmergėje, kur teko susiuostyti su ko-, 
munistuojančia grupe. Vienas kitas nuo komunizmo ir 
komunistų atsilaikė, bet čia mūsų minimas Navickas 
sugedo visiems laikams. Jis nebaigė jokios aukštesnės 
mokyklos, jei neskaityti Juozo žiupgždos įsteigtos mo
kyklos privačiai užbaigti, bet šiandien jis jau tituluo
jasi ne tik “daktaru”, bet ir “profesorium”. Karo metu' 
jis tarnavo raudonoje armijoje, dirbo kartu su žvalgy
bos gen. Pr. Petroniu, mūšiuose nepasižymėjo, nes visą 
laiką dirbo užfrontėje, o karo pabaigoje baigė įvairius 
komunistų partijos kursus. Dar prie Žiugždos, ’Kostas 
Navickas gavo progos Vilniaus Kapsuko universitete 
dėstyti “Tarybinės” Lietuvos ir “Tarybinės” Rusijos is
toriją. Netrukus jam buvo suteiktas istorijos mokslų 
daktaro laipsnis, šiandien Kostas Navickas, apsikaišęs 

•profesoriaus ir daktaro tiitūlais, Amerikos lietuvius, ši
taip moko Lietuvos istorijos:

“1940 metai lietuvių tautai buvo istorinio po
sūkio metai: krašte laimėjo socialistinė revoliuci
ja, buvo atkurta Tarybų valdžia, Lietuva savano
riškai įsijungė-j-lygiateisių Tarybų socialistinių re- 
spub'ikų šeimą.

Imperialistų apologetų propagandoje 1940 m. 
revoliuciniai įvykiai Lietuvoje aiškinami iš buržua
zinių, Tarybų valstybei, lietuvių tautai ir socializ
mui priešiškų pozicijų. Ypač tendencingai, falsifi
kuotai tuos įvykius nušviečia lietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai, lietuvių emigracijos Vakarų ša
lyse reakciniai elementai. Jie stengiasi įrodyti, kad 
Tarybų valdžios atkūrimas krašte ir Lietuvos TSR 
įsijungimas Į TSRS sudėtį esą ’ buvę prievartinės 
akcijos rezultatas.

Bet faktai liudija, jog socialistinę revoliuciją 
Lietuvoje 1940 m. įvykdė krašto darbininkų klasė 
ir kiti darbo žmonės, Lietuvos Komunistų partijos 
vadovaujami. Jų apsisprendimu Tarybų Lietuva 
tapo ir viena iš lygiateisių TSRS sąjunginių respu
blikų. Lietuvių reakcinių emigrantų falsifikacijas 
paneigia ir pačių lietuvių buržuazinių veikėjų savo
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tokia stipri pajėga ir nebūtų vo sustot — grožybės slėnyje, 
buvus reikalinga. Bet kelionė į ^c» mielas žmogau! sustotKristupas Plonaitiš

Kristupo Plonaičio atminimui 
perspausdiname jo straipsnį, til
pusi Skautų Aide, 19C.2 m. Nr. 3, 
pavadintą

, Kelionė į Kintus
' Klaipėdos Jūrų Skautų laivas 

Budys jau atsikartotinai buvo 
išraižęs Baltijos jūrą — skersai 
ir išilgai. Lietuvos trispalvė nuo 
Budžio paragės paplevėsavo ne 
vien tik gintaro pajūryje, bet ir

Kintus kažką tai savotiško sa
vyje raugino.

Budys marėse jau nesuskaito
mus kartus buvo atlikęs šaunius 
žygius, bet dėl savo gilios gremz- 
lės — apie penkias pėdas — bu
vo priverstas laikytis giliame 
vandenyje. O šitokių gilumų iki 
Birkštvyno rago jau ne tąię 
daug randasi, todėl Budys — no
romis nenoromis — turėjo lai
kytis didžiųjų laivų vagos. Šitos

ten tik karaliams buvo lemta; 
ten pats- Briėdys ramybėj vieš
patavo. Ten kada nors Karvai- 
čiuose lopšys lingavo — ten dai
nius Liudovikas Rėza gimė..

O ir rytuose reginiai žavingi. 
Aušros raudonei išblyškėjus i. ' 
saulei kopiant vis aukštyn, vaiz
dai bematant keičias. Skaidrios 
saulutės spinduliai akutę drėki
na, o plačių marių vandenys si
dabro drobe klostosi. Ten gairės 
marių — stebuklingos, rytų 
krantus į, salas skaldo. Nup 
Ventragio iki Ožkopio ■— tik gi
rios, šen ir ten bestūksta. Akira
tis kažkaip aukštyn pakylą, o 
žemė mūsų.— ta žalioji — pra- 
grimsta į bedugnę. Dangus ir 
žemė* susimąįšo — patvinsta ma
rių vandenys į jūrą . bakrastinę. 
Ten milžinai gyvena — gyvi jie 
ir šiandien, jie marių dugne sau-"’
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kie prieštaringi, kad sugriaunama tai, kas mėgina
ma įrodyti.” .

(Gimtasis Kraštas, 1980 m. gegužės 29 d. 3 psl.).
Kaip matome, kiekvienas šio maskvinio mokslinin

ko sakinys yra melagingas; Joks lietuvis, 1940. metais 
gyvenęs Lietuvoje, negalėtų tokios klastos rašyti. Tei- 
tybė, Kostas Navickas tais laikais jau buvo 23 metų vy
ras. Apie profesūrą jis nieko negalvojo, bet rusams. įžen 
gus į nepriklausomą Lietuvą, jis išėjo sveikinti kraštan 
įžengusias Sovietų karo jėgas. Pradžioje jie įsitraukė į 
Antano Sniečkaus ir Guzevičiaus vadovaujamus būrius, 
netrukus įsijungė į radonąją armiją, apmokytą veikti 
užfrontėje. - 7

Reikalai jam kitaip atiįoJė, kai jis su raudoną ją- ar -ti- 
mija įžengė į Lietuvą karo pabaigoje. Reikalas tapo 
dar aiškesnis, kai jis baigė Lietuvoje tiesai klastoti 
Žiugždos kursus; Šiandien jis gali be jokios gėdos tvir
tinti, kad 1940 metais “Lietuva savarankiškai įsijungė

Kaip jis, nesigėdindamaš, prisisegą profesoriaus titulą,- 
taip jis visai nedvejodamas tvirtina, kad Lietuva sa
vanoriškai įsijungė į socialistinės respublikos šeimą.

Niekas Lietuvos gyventojų nesiklausė, df jie nori 
įsijungti į Sovietų Sąjungą, ar nenori. Niekas vienu žo-j 
džiu neužsiminė, kad planuojamas “liaudies seimas” įsi- 

I jungimo klausimą svarstys; Okupantas lietuvius varė į 
“liaudies seimo rinkimus”, kuriuose Lietuvos piliečiai 
neturėjo ko pasirinkti.

Kiekvienas Amerikos lietuvis privalo visiems lai
kam įkalti į galvą jaunesniem lietuviam, kad 1940 m.“liau i

rinkimai” buvo klastoti, lietuviai neturėjo sai marių — link Kintų bėgam

---------- 7 ---- . _. ~

į lygiateisiu Tarybų sociajinstinę respublikų šeiiną’

• vai,, buriniai, skraidyt — ne 
plaukt — sumaną. Vartų ir ven- 
temyčių eilių eilės, į tvoras 
žaidynių pavirsta. Ten Gervė, 
ten vėl Kyras — galuonėj^ . iju- 
tupę,- IŽtfniido laukiai* ptšši^čiams 
— vienam žiobrys. kitam šiukš
lelė, gi.alkanas nė viens nelieka 
rharužių rojuje. Ak, mielas bro
lau! — budėk ir tii su jais, ir 
laimės rytmečio alsuoki Nerin
gos glėbyje...

Kelionė į Kintus jau seniai 
buvo galvota, tik vis kažkaip už
sitęsė. Ir štai, Vieną rugpjūčio 
savaitgalio pavakarį Budys 
įprasta tvarka nuo uosto kran
tinės pasileido marių link. Įgula, 
tikra rinktinė, venas palankus, 
status jūrinis. Praslinkęs prieš 
srovę Kiaulės nugarą, Budys 
stuoderėmis Nukaišytoje van
dens vagoje šauna pirmyn.?Pra- 
bėgus Juodkrantę, paniekus 
Vingkopį, kryptis palaužta sker-
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dies seimo” “
______ ___________ ____ ______________  _ ___________________ _______ _____ _ teisės nieko pasirinkti, ir jie niekad nenutarė įsijungti 

« prievartą per tuos rinkimus. Jonas Talalas padėjo su- metu padaryti pareiškimai. Pagaliau ir lietuvių rė- į Sovietų Sąjungą. Tai tvirtina tiktai praeities klasto-
rinkti liudininkus, kas galėtų papasakoti, ką jie matė akcinių emigrantų rašiniuose dėstomi teiginiai to- tojai, sovietiniai “prfesoriai navickai.

(Bus daugiau)

— Mošė Dajanaš aštriai kr:- 
tikavo Izraelio premjerą Begin.

- PETRAS TARULIS

ŽIRGELI Al PADEBESIAIS
: SIMAS KURKULGIS IR KITI
«...— — ------------------ (Tęsinys)

— Konjaką? Jei geras — jis yra vienintelis
- daiktas, kurs šiais laikais turi pastovią vertę. Vi- 
Z sa kita... Tamsta tikrai man patinki.

— Aš galvoju, — tuo būdu padrąsintas pra-
- šneko Kurkulgis, — pirma, mario riiintis buvo, 
; kai jus pamačiau... Jūs visai nepanašūs į visus

mūsiškius. Jūs iš kažinkur iš užsienio atvykote; 
Jūs kažkur tolimuos kraštuos gyvenote ilgus me
tus. Jūs visai kitoks, aš nemoku pasakyti;.. Bet 
ir kalbate, ir einate; ir sveikinatėsĮ kitaip.;. Ko
dėl su tamsta taip malonu? Bet<atleiskit, jūsų 
pavardė jums netihka. Tikrai — “Stasiulis”? 
Taip jau paprasta! Juk ir mūsų kurjeris, žinot, 
tas, kurs direktoriams arbatą nešioja, taip pat 
“Stasiulis”. Pradžioje, kai kurie net šaipėsi. Da
bar tai ne, o ne! Aš tiesiog nustebau, kaip jums 
pavardė netinka,

Stasiulis dabar atvirai ir nuolaidžiai jau 
.‘Udu nusišypsojo:

Tai gal pasikeisime pavardėmis?
— Dieve gihk! — net išsigando Kurkulgis. 

jnu tokios pavardės, kaip mano,turbūt.-nib- 
ka> r>pg;»lėt pakęstiNetalgų lape apsirinka:vieną

kartą parašė — Kurdulkis, kitą — Kulkurgis. Aš ( 
net nustebau, kad šiandien čia mano pavardė tei-i 
singai parašyta. Ne! Jums tiktų kokia graži, 
graži pavardė: Jei taip užsienyje tai jus turėtų 
vadinti, pavyzdžiui — “Ernest Lilienthal”. Aš 
kažkur mačiūu'parašyta “Ėrnėšt Lilienthal”.

— Ak, tu, mielas Kurkulgi! Koks tu malo
nus man! Bet kam tiek daug tualetinio kremo? 
Aš jau suprantu, nesirūpinkit, jūs man trokšta
te gero ir malonaus. Tai labai gražu iš jūsų pu
sės, — kalbėjo Stasiulis, žiūrėdamas į Kurkulgį I 
iš visų pusių, kaip į naują tik ką įsigytą port
sigarą.

Bet tuo metu suskambėjo stiklas — ženklas, 
kad prasideda kalbos.

Kurkulgis geriausioje nuotaikoje klausėsi 
kalbų ir uoliai priridėdaver prie kaimynų, k»i jie 
pakeldavo būtinai pilnus stikliukus, išgerdavo 
ir nors nedarniai, bet ryžtingai sušukdavo “va
lio”, žinoma, jei būdavo duodamas ženklas.

Viename protarpyje Stasiulis, nors ir ne
piktai, bet vis dėlto aitriai' vienam Kurkulgiui 
pastebėjo:

— Dabar, mielas Kurkulgi, supranti, kam 
mes čia rėikalingi?

Kalbų buvo daug. Visi, kas tik jautė reika
lą “pasireikšti”, stojosi ir kalbėjo tuo nenatura- 
thl balsu, kurį vartoja visi neįgudę kalbėtojai. 
Kai kas kalbėjo prakaituodami ir patys bijoda

mi ir kitus ne juokais baugindami, kad — pra
dėti kalbą, tai jie pradėjo, bet kaip ir kada ją- 
baigti, tai ir neaišku.

Stasiulis vis buvo toks pat —su atsargia šyp
sena akyse, bet Kurkulgiui jau sunkiau. Labai 
neaišku pasidarė. Dar kebliau viskas atrbdė tuo 
metu, kai visi pakilo nuo didžiojo stalo ir pe
rėjo’ prie atskirų mažesnių staliukų kavos su ne
išvengiamu krupniku gerti. Kurkulgis šį sykį 
pats pasistengė atsisėsti greta Štasiulio. Jis vis 

Idar norėjo jam kažką nuoširdaus pasakyti, o la
biausiai vis dar rūpėjo jam išgirsti, ką jis toliau 
kalbės.

Jo širdis iš viso buvo pilna gražiausių jaus
mų. Taip visi malonūs jarii atrodė, taip čia sma
gu ! Ir taip gražiai visi Kurkulgį priima; Jis šyp
sojos tiesiog į orą, į orą pripildytą, jo dabartiniu 
manymu prietelystės ir draugiškumo! Ir jokios 
baimės, jokios priespaudos, nei paniekinimo L

■ štai vyriausias direktorius pradėjo lankyti 
atskirus staliukus, prisėsdavo, išgerdavo gurkš
nelį, priimdavo sveikinimus ir pagarbos pareiš
kimus. Ir pats visur stengėsi ką nors malonaus 
pasakyti. Jis aplankė tokiu būdu vieną staliu
ką, kitą, pagaliau prisiartino ir prie Kurkulgio.

Vyriausias direktorius, eidamas per salę, 
matyt, galvojo:

— Matai, kaip viskas puikiai klojasi 0 aš

dar abejojau ir rūpinaus! Viskas...'kuo geriau
siai... Ir norėti geriau — būtų nuodėmė...

O buhalteris, kuris sekė įkandin paskui di
rektorių, žinoma, buvo tos pačios nuomonės apie 
puikiai vykstantį pobūvį. Jis taip pat pradžioje 
buvo kai kurių abejonių paveiktas. Jis rūpinosi 
ypač dėl savo smulkesniųjų tarriautojų, kurie ir 
maža “svieto matę” ir kartais turi tokių keistų 
įnorių, kad nors paimk šluotą ir vyk juos pro vi
sas duris, kad ir savo kvapą kartu išsineštų!...

Dabai* vyriausias direktorius, žinodamas, 
kad jis iš visų pusių yra lygiai matomas, gerašir-' 
diškai švietė visiems palankumu Buhalteris iŠ 
kuklumo, kad neužtemdytų anos visų svarbiau
sios šypsenos,-trupučiuką šitaip prisilaikydamas, 
šešėlyje šypsojos visiems.

Kurkulgis, pamatęs diduomenę prie savo 
stalo, pašoko iš vietos, čia įuvo giliai įsišaknijęs 
baugus jausmas, kurs versdavo Kurkulgį tokiais 
atvejais nusižeminti, susitraukti ir pasiduoti sve
timai valiai, šiuosyk buhalteris draugiškai pa
dėjo jam ant peties ranką.

— Nesirūpink, ponas Kurkulgi, aš ponui' di
rektoriui tojau rasiu kėdę.

(Bus daugiau) , ,

PATS SKAITYK IR KITUS
SKAITYTHDIENRASTĮ "NAUJIENOS"
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SVDiTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

KLAUSIMAS: Ką dievas darys su tais, kurie, Kristui kara
liaujant, pasirodys nepaklusnūs ir nepataisomi? ATSAKYMAS: 
“Jis nubaus tuos, kurie nepripažįsta Dievo ir neklauso mūsų 
Viešpaties Jėzaus Evangelijos. Jie kentės bausmę, amžiną sunai
kinimą (ne kankinimą), bus atstumti nuo. Viešpat.es veido ir nuo 
jo šlovingos (juos globojančios) galybės”1 (2 Tesal. 1:8, 9). Ne
klausymo arba nuodėmės alga yra ir pasilieka mirtis, ne kan
čios, amžinas gyvenimas gi yra Dievo dovana, kurią gaus tik tie, 
kurie klauso ir vykdo Dievo įsakymus ir daro jo valią. Kurie 
priima, klauso ir draugauja su Dievo Sūnumi Jėzumi, kaip pa
tašyta 1 Jono 5:11, 12: “Dievas davė mums amžiną gyvenimą, ir 
šitas gyvenimas yra jo Sūnuje. Kas turi (Dievo) Sūnų, tas turi 
gyvenimą, kas neturi Dievo Sūnaus, neturi gyvenimo”. Parašyta, 
kad Jėzaus vardui turės priklaupti kids vienas kelias ir kiekvie
nas liežuvis turės jį pripažinti ir garbinti, nes kitaip negaus gy
venimo nė ant žemės, nė kur nors kitur.

Kaune? miesto teatro rūmai

SV. RAITO TYRINĖTOJAI
X Muzikini, 105 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

A. RIMVYDAS

SOVIETINĖ LND0KTR1NACIJA 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

mkUWRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGU  A

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarime.

Jei neatsiliepia, skani trinti 876-8006

SUSIRINKIMU (Tęsinys)
skelbia šūkį “amžiams

■ su rusų tauta”, tas turi kalbėti 
I ir apie “tarybinį patriotizmą”, 

“didžiąją Tėvynę” ir tuo pa*
Bridgeport© Lietuviu Namy Savi- įįu niažąją tėvy nę Lietuvą de. 

ninkg drauguos pusmetinis susirmki- ’> _ . . " . .. -
a rtt ‘IT TA'AT>/n<TLjImas įvyks šeštauienį, oiržeLo 7 d.,’ graduoti į provincijos padėtį.

UAW 1 AHL V • Iziklvvud' 1 vai. popiet 3808 S. Union Avė. (įėji- 
mas iš Kiemo.) Nariai malonėsite atsi- 

I lankyti ir užsimokėti duokles, nes va- 
saią susirinkimų nebus. Po susirinki
mo bus vaišės. Kviečia Valdyba.

Stella Kaulakis, pirm.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos ^rektorius

VALANDOS: 3—0 darbo dienomia ix

Tai.: 542-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
SPECIALYBE AKIŲ LIGU« 

3907 Wert 103rd Street 
Vttaudoa pagal sutarimą.

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo pusmetinis narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, biržeLo 8 cL, 
1 vai, popiet Anelės Ko j ak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai prašo
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgaivis, rast.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
. 2611 W. 71 St. T»L 737-5149 .

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir
“contact Vmara”

VaL afai auntarimą. Uždaryta treč

Lietuviu Motery draugijos Apšvie- 
tos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, birželio 14 d., 1 vaL 
popiet, 3808 So. Union Avė. (Įėjimas 
iš kiemo.) Narės prašomos dalyvauti 
ir užsimokėti duokles, nes vasarą su
sirinkimų nebus. Po šio susirinkimo 
bus vaišės. Rožė Didžgalvis'

BIRŽELIS — CHICAGOS
MOTORISTAMS BĖDA

BŪTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST C3H STRIKT

Ofise Mefa 776 "880 
Reddendlos telefu 448-5545

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

Ofiaaa 2612 WEST 5Wb FriGET 
Tol. PR 3-1223

OFISO VAU: pint- antrai, tračtaa 
' * ' r - --■ _

šįmet gerokai iš anksto Chica- 
gos ■ miesto < klerkas ūšsiuntinėj o 
pranešimus visiems miesto mo
toristams, kad pastarieji iki bir
želio 30 d. įsigytų — išpirktų 
savo automobiliams miesto “sti- 
kerius”. Pastarasis vieniems me
tams kainuoja $40. Nieko’ nepa
darysi! Dabar infliacija, tad ir 
motoristus paspaudžia su aukš: 
tais mokesčiais.

Automobiliais visos gatvės nu
statytos ir surinktais už juos 
milijonais dolerių galėtų puikiai 
visas Chicagos gatves sutvar-

tr ponkt 2-4 ir 8-8 v«L rak. Mtadlr * įytj, fcaci jOs prilygtų greitkelių 
’dni* 3-6 94k POJriM' ir kitu taiko standartui. Deja, dabar nei gal-

P ŠILE

TeWf<: PRMTKt <-SN4 
t

FLORIDA

votį apie tai netenka. Gatvių 
grindinyje duobės, sutrūkinėji
mai, su sproginėjimai ir netinka
mas jų vietomis užtaisymas yra 
tikra bėda automobiliui ir kar- 
tu jo vairuotojui.______ _

Mums lietuvaims yra tikrai 
malonu girdėti, kad šįmetinj 
Chicagos miesto automobiliams 
“stikerį” suprojektavo lietuvaitė 
Rita Kapočiūtė, Marijos aukšt 
mokyklos mokinė. J. J-tis A

Padarius mažą tautą didelės 
valstybės provincija, lengva 
varyti joje nutautinimo, šiuo 
atveju rusinimo politiką viso
mis priemonėmis — prievarti
niu žmonių maišymu, deporta
cijomis ir kitais būdais.

Iš čia suprantama, kodėl 
taip bijoma tikrd patriotinio 
auklėjimo. Mat, sąmoningas 
patriotas visada sieks savo tau 
tai kultūrinio .ekonominio ir 
politinio kilimo, kas veda j sa 
varankų, savitą ir nepriklau
somą gyvenimą. O tai neside
rina- su rusišku imperializmu. 
'Todėl komunistas Įtaigoja,kad 
lietuviai tenk;intysi provinci
niu patriotizmu.

“Proletarinis internacionaliz 
mas” reiškia, kad lietuvis turi 
labiau mylėti kito krašto “pro j 
lėtarą’’’ ne^i-sayo tautietį, sa
vo brolį ar seserį, jeigu jie nė
ra proletarai. t

Šitoks nutautinimo bei nu. 
patriotinimo darbas, matyt su 
silaukia priekaištų ir viduje, 
todėl pats Snieškus, kaip vy
riausias oficialus Maskvos ide 
ologijos aiškintojas Lietuvai, 
rado reikalą šią ideologiją tei
sinti. Dešimtame kompartijos 
suvažiavime jis dėstė,kad “pro( 
letarinis internacionalizmas ne| 
tik neprieštarauja nacionali
niams lietuvių taut°s interę- 
tams, bet sudaro jų geriausio . 
patenkinimo pagrindą. Prole-' 
tarinis internacionalizmas he- 
paneigia ir neatmeta patriotiz 
mo savo tautai, meiles savo 
liaudžiai, pagarbos gimtajai 
kalbai, pažangioms nacionali-

Krupskos laiškas vaikams: ! 
“Brangieji vaikučiai, tęskite 
Lenino — Stalino darbą. - 
Konovo “Berniukas ir Leni
nas”, Lenino tiesa”; Mieželai
čio eilėraštis “Labas lytas Ma
skvai” ar “Mūsų Maskva”-. Į 

Yra ir Vilnius, kad jį “Lie- I 
tuvaty grąžino Tarybą sąjun
ga”, kad jame yra Lenino, Čer 
niakovskio aikštės ir jų pa- ‘ 
minklai.

“Yra dar “TSRS konstituci
jos diena”, “Volgos - Dono ka- 

j natas”, o “tarybinei armijai” 
I paskirtas visas skyrius.

I
T. Dėjaus “Lietuvių kalbos L- 
gramatikos” (1957 m., III kL) = 
.pratimuose pilna šitokių saki-'|— 
' nių: “Dėkingi mes šlovingai | 

rusų tautai — Kaip tikras bro- J 
lis ji mus remia vis... Aš myliu 
savo tėvynę — Tarybą Sąjun- 
gą.., Didžioji rusų tauta pade- .

; da broliškomis respublikoms... - 
Tarybų Sąjungoje visos tautos 
lygios”.

Černienės ir Eidukaičio “Skai 
tymuose” (1956 m. Vil ki.) ra,- 
soma: “Tarybinis patriotizmas 
pagrindinis musų žmogaus; 
bruožas... Tarybinis žmogus di , 
džiuojasi teisingiausia tarybi- 

•t ne santvarka, kur Tarybų Są- 
į jungos tautos nežino naciona-.l 

z., 1955 m. chręstomati- ( nnjų skirtumų... Lietuvos liau- 
joj. Gimtasis žodis ’ 11 kl. Į-^iis savo noru Įsijungė į Tary-’ 
dėti 23-jų. lietuvių autoriųSąjungos tautų šeimą ..I“ 
raštų ištraukos (51) dalykas!- 
ir 23-jų rusų aotorių (56 da-l 
tykai).

Vadovėlis pridedamas Sta- 
lino motto, Kad norint turėti autorių vadovėliai lietuvių leal 
žinių, reikia mękjLs”. Toliau Lai, literatūrai bei geografi- 
eina Sovietų Sąjungos himnas, * jai. -

Mažeika & Evans
» ■

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS

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

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSIMAI

MOVING 
Leidimai Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

Tai. WA 5-8083

MOVING
Apdraustas psritraurtrw»as 

. Ji Įvairiu afrtumv.
ANTANAS VILIMAS.

T»T. 376-1832 arba 376-5994

pirkite jav taupymo bonus

Nuo

1914 metu
Midland Savings aptar

nauja taupymo u 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje. ?

Sąskaitą apdraustos f 
iki $40,000 r

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6062^ 

Tel 92o rw
8929 SO. AaRLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455- 
TeL 598-9400

Passbook Savings, 
f

) na, lyg kieno priversti, apię 
meilę savo tautai ir savam 
kraštui.

Visa ta rusinimo “filosofija” 
ryškiai atsispindi ir mokykli
nėje praktikoje. Štai kaip ru
sinama per mokyklinius va
dovėlius, pradedant nuo" že
miausių klasių.

Mūsų tarybinė literatūra mo
kėsi iš geriausių ar pažangiau
sių rusų literatūros kūrėjų...’’.

Panašūs ir visi kiti lietuvių

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

žinių, reikia mokyLs”.
jai. ’

Visiems kitiems dalykams 
vartojami tik verstiniai rusų 
autorių vadovėliai, kubuose 
visa medžiaga ir pavyzdžiai pa 
imti daugiausia iš Rusijos bei 
rusų gyvenimo.
nimųą.

(Bus daugiau)

sovietinis Lietuvos liinmas,Rei 
mėrio edėraštis “Mokyklon” 
su tokiais posmais:

“Ir kiek tik Tarybų Tėvynė 
plati / Visur mūsų žingsniai 
suskamba greiti / Maskvoj ir 
Odesoj, ir Vilmūj, Baku / Vi
sur jau mokyklos sulaukė- vai
ku; Venclovos eilėraštis “Vjn-* 
kai prie Lenino paminklo”; pirkite JAV TAUPYMO BONUS

Mūsų brangi duktė, sesuo ir svainė

DANGUOLĖ JUODAKYTĖ, 
trumpai sirgusi, mirė 1980 m. birželio 5 <1 1 vai. ryto 

Memorial Hospital, Michigan City. Tnd.
Gyveno Lakeside, Mich.

Laidotuvės bus privatiškos.
Nuliūdę: tėvas Steponas Juo’dakis, sesuo Nijolė 

svainis Julius ir jų duktė Inga, 
ir sūnus Linas Šmulkščiai.

TĖVAS IR SŪNUS1_ - __

\ 2533 W. 71st Street
j 1410 So. 50th Avė., Cicero
" Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AMTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. _ -y- J t Z >r i ;

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUANICA AVE. TeL: TArd» 7-3401

1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ui. TeL: OLympic 2-1003

nėms tradicijoms” Komj. Tie
sa, 1958, 2, 14).

Sniečkus ris dėlto nesiteikė' 
paaiškinti, kodėl “proletarinio 
internacionalizmo” skelbėjai 
taip dažnai kalba apie meilę 

'rusų tautai, “tarybinei tėvy
nei’’, bet taip retai teužsime- 

____ :___________ _________ — i

JAV (R) Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdybos pirmininkui

Dr. VYTAUTUI P. DARGIUI,

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel: YArds 7-K3S -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET ~ REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArdg 7-1911

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

4 A swings 
(Minimum S500)

jo mylimai Mamytei amžinybėn 
iškeliavus,

šioje didžio liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

JONAS ČERNIUS

S. ir R. MIŠAUSKAI

PETRAS TAUTKUS

A. ir K TAUTKAI

A. ir A. REPŠIAI

SOPHIE BARČUS
RADIX) ISl*4OJ VALANDOS

Vlaaa prapramw M WOPA,

14*8 HL A. M.

Liatwiu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 
nd. ryto.

Vada], Aldona Daukut
TateAi HRmtack 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

>—■■■ , , i. i, .■>

A “Lietuvos AidaP
~ -KAZ8 BRAZDtlONYT*

— ' Pregr»n>*« v*44|«

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

Vtaot laidos U W0PA ftottac 
bang* 1400 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
J WTIS stoties 1110—AM banga-

2645 W. 71»t Street
Chicago, Illinois 6062*

Tetef. 778-5374
————— i »
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Chicagos Lietuvių Tarybcs posėdis
Š. m. gegužės mėn. 28 diena visa lietuvių visuomenė.

7 vai. 30 m'n. vak. įvyko Chica-^ Ign. Andrašiūnas
gos Lietuvių Tarybos posėdis-' 
Posėdžio melu buvo aptartas 
baisiųjų birželio mėnesio įvykių 
(trėmimų) minėjimas. Cliicagusį 
lietuvių tarybcs pirmininkė Eu-> 
phrosine Mikužiūtė patiekė mi-i 
nėjimd programos mefmenisj
Po trumpų posėdžio dalyvių pirijųuette Parko gavo prasmingiau- 
sisakymų š.m. baisiųjų birželioijsūj ir vertingiausių dovanų nuo 
mėnesio trėmimų minėjimui su-i* vaikų savo gimtadienio proga, 
daryta šitokia programa:

1) Birželio mėn. 15 d. 10 vai.! richas Baliko, gyv. Lansing, Ill., 
ryto Lietuvos ir JAV vėliavų pa-- atsiuntė $45 metinei Naujienų 
kėlimas prie Švč. Mergelės Ma-j prenumeratai. Dėkodami jiems 

>! už .tokį prasmingą dovanos pa
rinkimų, kartu su jais sveikina
me mielų sukaktuvininką.

*• r

— Juozas Grišmanauskas, Ci-

Namai, Žam4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, Žam4 — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ?

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS- KAZANAUSKAS, Prezidentas .

2212 W. Cermak Road Chicago, ŪL TeL Virginia 7-7741

Centro kavinėje. Atvykite pasi
klausyti jaunųjų talentų. (Pr.)

— Antanas Strubei iš Mar

Jo duktė Marta ir žentas Frid

NEGYVOJI ŽEME
Prieš 35 metus II Pasaulinio 

karo metu, 1915 m. rugpjūčio 
6 d., buvo saulėta diena. Niekas 
nesitikėjo baisios katastrofos, 
kai 8:15 vai. ryto viršum Hiro- 
shimos miesto sprogo pragaro 
msšina — atominė bomba. Kaž
kas suriko: “Parašiutas krinta!” 
Aš atsigręžiau į tų pusę, j kurių: 
ji rodė’’, viena moteriškė pasa
kojo, kuri buvo Hiroshimoje. Ji 
tęsė: “Tuo momentu, kai aš žiū-, 
rėja u, dangus nušvito. Aš neži
nau, kaip išaiškinti tų šviesą. Aš 
pamaniau, kad ugnis buvo ma
no akyse. Aš neatsimenu, kas 
dėjosi pirmiau —ar šviesa, ar 
sprogimo garsas, kuris perėjo 
per mano vidurius. Aš buvau nu
trenkta ant žemės. Pajutau, kad* 
oras biauriai dvokia. Mane pri
trenkė, kai pamačiau, kad oda 
nuo mano veido smunka ir ran- *1 
kos liko be odos. Visa oda nuo 
dešiniosios rankos pakibusi ore. 
Mačiau .kaip šimtai žmonių po 
tiltu maudosi vandenyje. Nega
lėjau pažinti, kurie vyrai ir ku-' 
rios moterys. Visi jie atrodė vie-J

rijos Gimimo parapijos, bažny-J 
čios kieme.. ■ i

2) švč. Mergelės Marijos Gi-: 
mimo parapijos klebonas kun. A.į 
Zakarauskas sulikd tam įvykiui cero, III., kadaise buvęs Sovietų 
atžymėti ir leido atlikti parapi- žvejybos lafįynof jūreivis ir su 
jos bažnyčioje pamaldas. Pamal- kpt. L. Kublicku ir jūreiviu Bau
dos prasidės 10 vai. 30 min. ryto. Į lausku, nugalėję^, rusus, p.asi- 
Mišias atnašaus Jo Ekscelencija j traukė pro švedįją į Ameriką, 

buvo ir tebėra neatlaidus kovo
tojas už Lietuvos laisvu.^Jjj pa
vyzdžiu yra pasekę daugis So
vietų laivyno jūrininkų.^ špplį į 
laisvę J. Grišmanaiisk^ yąd ap
rašęs knygoje “Tolimieji kvad
ratai”, bet laida jau-’sshiai išpar
duota. Dėkui jam už $15 aukų, . e . _ |r—, ----------- _J_. _____
atsiusta kartu su metine prenu- aena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo - aliejus 1974 | laikė iškėlė aukštvn ir šaukė Parke, 15 metu. Reikia skubiai par-

, * <; ! ______________________________________________________________________ , . , . . ■ duoti. Neaukšta kaina,merata. . . f”T'Z“’"7- ‘ f j ' - - - : - . • . ■ < ' ■ ’ 1
__ Dr# g. Pautieniš, Bbmpano — Krasauskas, A. RūkŠtelė bai įdomų koncertą, kuriame da-{ 

Beach, Fla., gausiai dųhnai * K Staponkus registruoja gal- ’ 
fo’ žaidėjus ir mėgėjus St. Pe

ne programų atliks radijo pro-! įuį už šiomis dienomis atsiųstą tsrsburg> Fla-> mieste ir apy- 
l^lclIUOS Aidsi >1^ onlro tnirv -noi- xrzhniivsrro UnkCSC.

p-lė Kazė Brazdžionytė. i f
Į šį minėjimą yra pakviesti vima. 

dalyvauti: Don Varno ir Da
riaus-Girėno postai, T. Daukan
to jūrų šaulių 
Didžiojo' šaulių 
tavos vyčiai. 

Be to, šiame 
vaus: ALRK Federacija, Ame
rikos Lietuviu Socialdemokratii J ,
4-oji kuopa, Amerikos Lietuvių j .tojai Pašomi remti Naujienas (Pętersburgo Lietuvių klube bir- 
Tautinės S-gos,. Amerikos Lie- Į jas platinti, visi lietuviai kvie-? želio mėn. 15 d. pietų metu. Klu-į 
tuviu Tautinės Sandaros, Ame- p,ami Pasmaudoti platinimo va- bo užprašytos pamaldos tų dieną 
rikos‘ Lietuviu Susivienijimo, jaus lengvatomis ir jas užsisa-' gus laikomos šv. Vardo bažny- 
Amerikos Lietuvių Katalikų Su- kyti^ atsiunčiant $10 uz trečdali J-ioje 1 j-al. popiet. Minėjime klu- 
sivienijimo, Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių Moterų Sųjun- į 
gos, Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio, Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos, Lietuvių Miškininkų 
Sąjungos ir Britanijos Lietuvių 
klubo nariai bei jų atstovai. 
Taip pat Į ši minėjimų ir į pa
maldas maloniai kviečiama ir

vysk. V. Brizgys. Pamokslų sa
kys k an. Vac. Zakarauskas. Pa
maldų metu giedos bažnyčios 
choras, vadovaujamas muziko 
Ant. Lino.

3) Po pamaldų, lygiai 12 vai. 
parapijos salėje įvyks minėjimo Į 
akademija. Akademijos metu 
kalbės: Lietuvos gen. konsule 
Juzė Daužvardienė, vysk. Vin
centas Brizgys, ALTos pirmi
ninkas dr. K. Šidlauskas ir Tė
viškės parapijos atstovas. Meni- j paremia patriotinę spaudųj ‘Dė- 
-  ------ -----—t1:i— ——o-■! ‘ ... • .

’Lietuvos Aidai” vedėj\Į ."15 auką, taip pat už: vertingą j 

informaciją

kuopa, Vytaute 
rinktinė ir Lie-

minėjime daly-

ir bendradųrbia-. — Los Angeles lietuviai, estai 
ir latviai minės baisioją birželio 
išvežimus ir išvetžuosius birže- 

įlio 15 d. 12:30 vai. šv. Kazimie- 
’ je. šįmet minė

jimų ruošia estai. Pamaldos už 
išvežtuosius bus 10:30 vai. ryto.

— Birželio mėn. skaudžiųjų

—- J. Savokaitis iš Marquette 
Parko prie metinės prenumera-, 
tos pridėjo $5 auką. Tos apylin-į .° ParaPUos sa^j 
kės tautiete užsisakė Naujienas, 
vieneriems metams, bet pavar
dės prašė neskelbti. Dėkui už 
aukų ir už dėmesį. Visi skąity- dienų minėjimas ruošiamas SL

metų.
— Čikagos miesto sekretorius'nėJe programoje dalyvaus klubo 

Walter S. Kozubowski praneša,' c^oras> vadovaujamas niuz. P. 
kad miesto leidinius mašinoms, ĮArmono’ ir ^klamatorė L. Jur- 
žinomus stikerių vardu, reikia Sėlaitė. Visi kviečiami gausiai 
pakeisti iki birželio 30 d. pra-^alyvauti.
nešime rašoma, kad leidimų, su-! _ Lietuvių klubas birželio 
projektavo Rita Kapočiūtė, Ma- mėn. 11 d. 6 vai. vak. ruošia la- 
rijos aukšt. mokyklos mokinė. '

be kalbės Ot-Petrikienė.—Meni-

PASSBOOK 
SAVINGS...
th. best way to ulartyl

Paid nd 
Ccapcsakd 

Quarterly
OUR SAVINGS _
CERTIFICATES 

EARN UP TO ’8%

see us f©r
UtytlK financing 
P AT OUR 10W RATS

WITH REPAYMENT J 
TO FIT YOUR INCOME

1
INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

232 WEST CE2MAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS fflWR
Flua KazlxavsxjU, Prendeut Phone t Ylrgiaia 7*7747

BOURSt Mon.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

i 
I

1

1

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

.3

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. . ;
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir

J Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms . '

pilki, jų plaukai stovėjo". Kankas j • MŪRINIS BUNGALOW Brighton
Iš gėlių ciklo — aliejus 1974 : 

į bėgdami prie upės... j

Į Ši moteriškė matė pirmų ato- 
ly vaus ir programų išpildys visi j minės bombos pragaištingų tra- į 
klubo meniniai vienetai, šis ren- genijų. Dešimtys tūkstančių j 
ginys ruošiamas mūsų jaunimo žmonių buvo užmušta. Daugu-i

Dešimtys tūkstančių]

ŠIMAITIS REALTY

tautinių šokių grupės “Banga” 
šo'kėjams finansiniai paremti.

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija ruo-

ma jų visiškai sutirpo nuodin
gose radiacijos dujose bei ga
ruose. Atominė radiacija greitų 
veikia kūnų, verčia vemti krau- į

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ’r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DOMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
liktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. L A U RA I T I S ’

4645 S®. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

šia pirmąjį šių metų piknikų- j u, skauda galvų, pakyla tempe-] 
gegužinę birželio 15 d., sekma- ratūra, viduriai kraujuoja. Po ] 
dienį, šaulių salėje, 2417 Wesl{kelilI dlen4 žmogus agonijoje į 

43rd St. Bus laimės šulinys, už-«m^ršta*
Apskaičiuota, jcfg Hiroshimo

je mirė 140,000 žmonių nuo ato
mo bombos. Daug- buvo amži
nai sužalota, žemė ir vanduo už- j

kandžiai bei dovanų paskirsty-] 
mas. šokiams gros E. Knolio or
kestras., Pradžia 12 valandą. Vi
si nuoširdžiai kviečiami daly
vauti.

i
realty group

U.S.AT

We’ll help you make the right move

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir riša kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 ■ ■ }

) nuodyta. Po “sėkmingo” Hiro-1 . PIRKTI AR PARDUOTI,
— Chicagos Lietuvių Spaudos shimos sunaikinimo, prasidėję | nuomoti ar apdrausti savo nuo* 

klubo susirinkiilias įvyks šį atominių bombų gaminimas, j savybę Čhicagoje ar bet kur 
penktadienį 7 val.-vakar# Field-5 Naujosios bombos kelis kartus | Amerikoje, prašome skambinti
house salėje, esančioje Kedzie ir 
67-osios gatvės sankryžoje. Bus 
įdomi paskaita.

— A. JurguČio pianino, akor
deono ir vargonų studentų kori;

galingesnės, negu Hiroshimos. 
bomba. Dabar “pragaro mašinų” ' 
arsenalai prikrauti, žmonija pa
siruošusi save sunaikinti ir pa
likti . planeta rądioaktyvinių 
amatų chaose. Jeigu kas ir iš-

A. T V ERA S 
Laikrodžiai Ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Streit 
TeL REpubllc 7-1941-

certas įvyks birželio 8 d., sekma- >tai neturėtų ko vai
dmenį, _2 vai. popiet, Jaunimo ger:ti, nes visa pjaheta bū-

M. Šileikis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARUA NOR!

2603 West fifth St, Chicago, BL S0629 « Td. WA 5-27g7 
Didelis paairlnkimaj geros rūžlee Įvairių prekig.

KAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

MKII

v*

Cosmos Parcels Express Corp.

2501 W. St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 6-27J7

—O
J 
{

I

I

i SUSIVIENIJDIAS LIETUVIŲ AMERIKOJE ( 
į r F' 3 E3 8er^aus^a> didžiausia ir turtingiausia lietuviu rrateraahnė or- f

ĮS ganizadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui. __ _ 4

iiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiin iiiiiii!iiiii,.<,;ii:!iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii!::iiiiiiiiiinii!!iL

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

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

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

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

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, 
Oak Lawn, TIL 60454

adiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

tų mirusi

Nepažino jo žmonos

Antanui Jakučiui dingo žmo
na. Nekantraudamas pranešė po
licijai ir laukia žinių. Pagaliau 
suskambėjo' telefonas:

— Ar tai Jakutis? Mes sura 
dome moteriškę, kuri atitinka 
jūsų paduotoms informacijoms 
apie žmonų.:---- ; ■■

— Ačiū Dievui! O ką ji pa
sakė, kuomet sulaikėte?

— Nieko, visai nieko.
— Visai nieko?Tai negali būti 

mano žmona.

užeiti į mūsų įstaigų.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti. 
Mes priklausome- MLS 
ir turime kompiuterį;

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

Tel. 767-0600 
Endepecdezitly owned and operated

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus, kraštus I

P. NĖDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

----------- ' ' "  f

Notary PubBe
INCOME TAX SERVICE ' ■>

4259 S. Maplewood. Tat 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos d 
.darbus dirba. -5

-------
SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu S

apdraudą savo nariams. f
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- i 

_ narna patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
’..................... . .

Kiekvienas lie+nris ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, aiekianėiaa 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

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

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 

___ų mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
• * Naw York, N. Y. 10001 

307 W. 30th ft. 
Tot (212) 543-2210

Ji turėtų žinoti

Žmona atvyko į savo vyro ofi 
sa-darbo valandose -ir, neradus 
jo, klausia ofiso berniukų:

— Ar nežinai, kur išėjo Mr 
Patrick?

—• Jis pasakė; tik tiek, kač 
daugiau nebegrįs-" i

__ Tai gal sekretorė žino?
— Ji tikrai turėtų žinoti, ne: 

su jud išėjo!

rentingdTgeneral
N a o m o s .'

NAUJAI DEKORUOTAS 4 kambarii 
butas su kilimais, krosnim ir Saldy 
tuvu; suaugusiems be vaikų, be gyvu 
liu. $250 į mėn. Skambinti po 7 vai 

vakare — 925-9116.

S IŠNUOMOJAMAS 6 ar mažiau 
f kambarių butas tarp 35 ir 36-tos 

So. Emerald Ave. Tel. 523-1387

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
BRIGHTON PARKE. 
Teirautin tek 254-7036

GERA DARBO PROGA 
GERAM LIETUVIUI

Chicagos Lietuvių Tautinėms 
kapinėms reikalingas užveizda- 
manager, nes dabartinis (esa
mas) užveizda Stanley Kasias 
greitu laiku išeina į pensijų. Pa
geidaujame lietuvio, gerai mo
kančio anglų kalbą ir rašybą, 
taipgi šiek tiek šūšipažinusio 
su knygvedyste. Darbas pašto- ( 
vus ir geras atlyginimas.

Dėl smulkesnių informacijų 
teiraukitės pas Stanley Kasią, 
Lithuanian National Cemetery, 
8201 So. Kean Ave., Justice, 
IL 60458. Tel.: (312) .458-0638.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

•X

REIKALINGA MOTERIS senelei 
prižiūrėti. Gyventi vietoje, duo-: 

damas valgis ir atlyginimas.
Tel. 238-8747

4ELP WANTED — MAI S-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

TELEPHONE SOLICITING 
TOP DOLLAR

Our phone people earn top dollar. 
Salary plus bonus. No selling, just 
making appt's, for our representative. 
Flexible hours. Friendly confines. »

Call Mr. Jay — 966-2050 į

3208 I/2 W. 95th Si ' 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

State farm F»<e and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA ■.
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

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

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

Chicago, m- 60629

DENTURE WEARERS
j A major *4. 

advancement _

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

NAUJiiNOS, CHICAGO t, ILL Friday, Joną 6, 1980
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