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RENGIASI VARŽYTI PREKYBA SU RUSAJAPONŲ BANKAI PARDUODA /: DOLERIU ATSARGAS
NorsTOKUO, Japonija,

Japonuos valstybės bankas sten 
gėsi palaikyti dolerio vertę, bet 
doleris- vistiek smunka Eksper
tu ibonione,-už- dolerį tereikės 
japonams mokėti mažiau, kaip 
260 jėnū-.; Emerio-sĮnųkimo prie 
žastiszaiškinama tuo, kad Ame- 
rikos pYekyboš balansas vis dau

/ • ,giaū"ifetika" į ’nuostolius, -o'Japo- 
nijog įq)ėrteklią. .Tokio reiškinio

Lpasekojė, privatūs Japonijos; . .
brikai ūmė didesnius: kiekiais !T stokh^° ,u_!'
pardavinėti dolerius.
* Europos pinigų. : biržoje ’tas 
pąts:^dblerįslabai silpnai laiko- 

' s£l»rš Vakarų; Vėitietijog vals-
tybės-'bankas1 ir .sūprritinėjb do- 
terį - išleisdamas tain, reikalui 
biląomis: .markių. } • } ,

Infliacija papjaus vakariečius
Stokholm. — Vakarų pasaulio 

gyventojai ir jų politikai bijosi 
atominių bombų, kurios gali nūs 
luoti nuo žemės paviršiaus visą 
civilizaciją. Betgi Švedijos klau
simo tyrinėtojai dar kitą išvadą. 
Jie mano, kad infliacija pirma 
papjaus vakariečius, negu kad 
atominės bombos pradės kristi.

kos instituto surinktais davi
niais remiantis, daroma išva
da, kad nesubalansuoti valstybių 
biudžetai ir nepaprastai didelės 
išlaidos: daromos ginkluojantis 
.— 400 bilijonų dol. į metus — 
ir yra ęatys didžiausi infliaci-

- jos kaltininkai.

AMERIKA ŠERIA IR RENGIA SOVIETŲ KARIUS, STIPRINA GINKLUS
Sovietų valdžiai, jos agentams

WASHINGTON. 1). C. — Fred Barbash, specialus Washing“ 
tono Sun-Times korespondentas praneša, kad JAV vyriausybė 
planuoja gerokai suvaržyti įvairią prekybą su Sovietų Sąjunga, 
šaltojo karo metu prekyba tarp Amerikos ir Sovietų .Sąjungos 
buvo visai sustojusi. l)?tentės pradžioje ji buvo tvarkoma lei
dimais, o kaikurios prekės visai buvo uždraustos pardavnėti 
rusams.

j antis nuostolis,. dolerio vertės 
kritimas, didelis valstybės biu
džeto'deficitas'didina- infliacijai 
kelia gaminių kainągir verčia 

< daAkdnkų. unijas: reikalauti di-
, dę^ų a^ginimų.Srors

' kos administracija ir prašo to

Apiplėšimas Westnhester 1
priemiestyje I

Westchester, — Birželio 26 d. 
trys jauni vyrai atvažiavę kad-

Jono Vaičiūno ir Juozo Bagdžio vadovaujama Marquette Parko Lietuvių Bendruomenės 
linkės nariai iškilmingai paminėjo baisius Birželio Įvykius. Paveiksle mat: me Bendruomenės 
narius, nešančius Lietuvos vėliavą-i Marquette Parko parapijos bažnyčią.

a p y-

PRIEŠ MASKVOS VYKDOMUS
< Bekovodama su infliacija,' d? 
dėjahč tomis' kainomis,^ valsty 
•bfc finansų taryba stengiasi sil

liakir prie -McDonald užkandi-' \ 
nės, 10645 Roosyeit, 'grasin
dami peilių atėmė iš pardavėjo 
200 doL ir pastvėrę 17 metų jau 
nuolę dideliu grėičiu nubėgo. 
Tačiau policija ties Cicero gat-

msžĮhti apyvartoje esantį dole-. .ve ^blokavo Eisenhoverio greit 
rtųjkįąki?reikalaudama; jtedidinr 
ti -bankuose*' doleno atsargas ir

ūita

kelį ir nusikaltimą, padariusius 
jaunuolius be didelio vargo suė- 
'mė.

jau.
'kainos..pradėjo 

smuktr žemyn.. > v ; y
• Nors mašinų:.be iįrankių 
reikalavimas yra Joekdidesnis 
už pereitus,metus; bet nėra toks 
didelis, kad turėtų įtakos į kraš

' Kitas "nemažiau reikšmingas 
faktorius pasaulio, o tuo.pačiu 

’ ir JA Valstybių' ūkiui,"tat žemės 
alyvos, kainos. Nors OPEC or
ganizacijos nariai Genevos pasi 
tarimuose nutarė iki 1979 m. 
sausio 1 d? kainų už alyvą ne
kelti,' bet jie pasiliko laisvas ran 
kas mažinti Alyvos produkciją. 
Saudi Arabija jau sumažino sa
vo žemės alyvos produkciją 
1,52 milijonais statinių Į dieną. 
Kuwait ir Libija taipgi jau aly- 
vos produkciją mažina. Jas pa- 
sieks ir kitos' žemės- alyvą par
davinėjančios šalys.

; Pigesnė energija

F MOSKVA. — JAV ir Sovietų 
Sąjungos technikai bendrai daro 
bandymus Sovietų Rusios įreng 
tose bandymu stotyse, ieškoda
mi pigesnio būdo elektros srovei 
išgauti, panaudojant durpes, ak 
mens anglį arba 'kitą degamą 
medžiagą.

Bandymai vadinami magneto- 
hydrodinaminiu prolesu —MHD. 
Procese akmens angtis bei du
jos šildomos iki 5,000 laipsnių ši 
limos, matuojant Fareheito ska 
le, ir tuomet staigiai jos varo
mos per stiprų magnetinį lauką, 
kur ir gaunasi elektros' srovė. 
Taip panaudojamas kuras elekt

JAV kongresas susirūpino,. 
kad Sovietų Sąjunga sulaiko 1 
kaikuriuos laiškus ir pašto siun
tas, tuo būdu laužydama pašto 
susitarimą ir pažeisdama pilie- 
jių teise, nes savavališkai spren 
džia, ką iš siunčiamų dalykų 
perduoti, ką sulaikyti.

Tuo reikalu kongrese bus pra
vedami apklausinėjimai. ?var 
bū surinkti kuo daugiau .faktų 
apie tas Maskvos daromas kliū
tis. Apie tokius kliudymų atve
jus reikia, dabar tuojau pranešti 
Pabaltiečių komiteto reikalų ve
dėjui: John Bolstein, Joint Bal
tic American National Commi-BARBARIŠKOS ŽUDYNĖS SOMALI JO JE

ttee, P. 0. Box 432, Rockville. 
Md., 20850. Jis pasirūpins tuo
jau tuos raktus perteikti kong
reso įstaigoms. Reikalas skubus, 
nes apklausinėjimai vyks lie- 
os mėnesį.

Kongresmanas B. Gilman pa
siūlė rezoliuciją nr. 579. kuria 
raginama. JAV ir kiti kraštai 
protestuoti prieš Sovietų Sąjun
gos vykdomus pašto susitarimų 
laužymus. Būtų svarbu, kad lie
tuviai rašytų savo kongresma--labiausiai nepatenkintas 
nams laiškus, skatindami šią kad Idraelio vyriausybė norinti 
rezoliuciją priimti.

ALT Informacija

Visdėlto Weizman 
pasitrauks
visas,. Izraelis. —. Izr.. 

raelio gynybos meisteris visų, 
yra stipriai puolamas: jį puola 
Izraelio spauda, daugumą par
lamente turinti ir partijų grupę 
sudarantį Likud frakcija ir be
veik visi kabineto nariai, kad jis 
priešingas ministerio pirmininko 
Begin ir užsienių reikalų minis
terio Dayan okupuotų arabų sri
čių politikai. Net jo artimi drau 
gai ir jo politinė partija pataria 
jam atsistatydinti

Gynybos ministeris Weizman 
tuo,

BORAMA, Somalij a. — Ne- 
paslaptis, kad Somalijos kaimi- 
nystėje Etijoprjoje yra daug ni 
su ir Kubos kareivių, kurie tik 
jie vieni gali, ir moka valdyti ka

MASKVA, — Rusija., Krem 
liūs: sutiko .paleisti sovietų ka 
lėjime.’sėdintj amerikietį, pre 
kybos atstovą Crawford. Kurį 
rusai; būyo^ūt mę, apkaltinda 
mi'jį valiutų spekuliacija.

Prekybos atstovą Crawford 
susitarta iškeisti j dn JAV-se 
suiintuš Maskvos šnipus.

Taip panaudojamas Kuras eie iįqniUS lėktuvus bei kitus me- 
ros srovę pagamina 75% nau-1 
dingiau ir tuo būdu pigiau.

Amerikiečiai susidėjo su ru
sais tuos bandymus daryti to- 

;dėl, kad rusai tam tikslui jau 
iŠ ankščiau turėjo reikiamus 
įrengimus, kurie kaštuoja nema
žai pinigų. Vakarai, ypač ameri
kiečiai. viską apskaičiuoja dole
rių kiekiais, neatsižvelgadami į 
nieką kitą — tiek politikoje, 
tiek ir ekonomijoje.

chanizuotus ginkhis. Jie skraido" 
lėktuvais, jie važinėja ir šarvuo 
čiais.

Pasak UPI žinių agentūros 
korespondento Afrikoje, savo 
akimis mačiusio ir ausimis gir
dėjusio, birželio 22 d. keturi ru
sų tipo MIG-21 naikintuvai ir 
bombonešiai ramiausiai užskri
do virš Borama 27,000 gyvento
jų miestelio ir ėmė mėtyti bom
bas, svaidyti raketas r šaudyti

Teisme nacių klausimas p§ kulkosvaidžių miestelio tur-

KALENDOMLIS

Birželio 28: Reda, Ironijos, 
’ Gundė, Tulantas.

Saulė teka' 5:18,leidžias 8:29
Debesuotai, drėgnu , w • **

gaus aikštėje panikoje bėgiojan 
čius žmones. Kaip koresponden
tas praneša, jokios kariuomenės, 
nei kariniu įrengimų tame mies
telyje nebuvo, bet naikintuvų ir 
bombanešų lakūnai, neradę ka
rių nei kariniu įrengimų, savo 
pyktį išsiejo ant civilinių gyven 
tojų.

MIG — 21 lėktuvu puolimas 
truko 30 minučių, bet per tą lai 
ką nužudyta nemažiau 12 asme- 

tų-vakarų Čikagos gyventojų.nų ir daugiau kaip 40’ buvo suft- 
flrtrod. įkišu ar lengviau 'sužeista.

Chicago. — Čikagos miešti 
ir apylinkės parkii distrikta. 
kreipėsi Į aukščiausiąjį teis 
mą. prašydamas panaikinti 
teisėjo išduotą naciams leidi 
mą. demonstruoti Marquette 
Parke net neįnešus užstato Na 
cių demons. Marqpette P. numa 
tyta liepos 9 d. Svarbiausia 
kad Čikagos žydai tame pat 
Marquette Parke ruošia prie 
demonstraciją, padedant pie

Užstoja Kubą ir Castro
Chiocago,, — UI. — Kažkoks 

Marvin Weinberg birželio 26 d. 
Chicago Sun-Timeg laidoje ra
šo, kad prez. Carterio rūpestis 
dėlei kubiečių buvimo Afrikoje 
yra tikra nesąmonė. Esą, kubie 
čiai nemokina ir neapginkluoja 
Katangos sukilėlius. Jie tik mo 
kiną juos kalbėti ispaniškai ir 
auginti cukrines švendres. Tą 
pati sako ir Amerikos ambasa
dorius J. T. Andriu Yung.

-Gi Tanzanijos prez. Julius 
Nyerene sako, kad kubiečiai at
sirado Angoloje tik tuomet, kai 
Vakarų pasaulio jėgos panoro 
neprileisti marksistinės vyriau
sybės valdyti Angolą. Kubos 
kariai š Angolos išvažiuosią, »

pasilikti ir valdyti 1967 m. ka
ru atimtas iš arabų žemes. Jis 
kelis kartus kalbėjęs su Egipto 
prezidentu Sadatu ir yra įsitiki 
nęs, kad prez. Sadatas nuširdžiai 
siekiąs taikos su Izraeliu, jei tik 
izraelitai pasitrauksią iš užim
tu sričių. Prez. Sadatas, pasak 
Weizmano, yra nuoširdžiai lin
kęs garantuoti Izraelio saugu
mą.

šimas Kudirka apdovano
tas laisvės pažymėjimu
šiais metais New Yorko vals-i 

tijos Tarrytown mieste įvyko) 
rytų Amerikos organizacijos 
Young American for Freedom 
konferencija bei suvažiavimas. 
Joje jūrininkas Simas Kudirka, 
kuris bėgo. iš rusų laivo į Ame
riką. buvo ypatisgai pagerbtas: 
YAF organizacija ji pagerbė 
įteikdama “Laisvės sargo” pa
žymėjimą.

Vidurinių JAV regione įvy
kusiame YAF organizacijos su
dribkime. Dayton, Ohio, pagnn 

CTA nustokai remti Angolos j diniu ka]v^toju. kaip rašo “New 
disidentus ir kai Pietų Afrikos į Quar<f’. buvo pakviestas Simas 
valdoma Namibia gausianti pil Be to, ten pat kalbas
ną nepriklausomybę.

Tuo tarpu paskutiniais ke
liais metais sovietų agentai ga
lėjo laisvai pirkti Amerikoje ga
mintas mašinas, aprangą ir net 
javus duonai kepti. Amerikoje 
gamintas maistas ir audiniai, 
dažniausiai buvo naudojami so
vietų karo jėgoms maitinti ir 
aprengti, o Amerikje pirktomis 
mašinomis buvo stiprinama so
vietų karo jėgų galia.

Mintis suvaržyti sovietų pre
kybą kilo JAV saugumo tarybo
je. Buvo siūloma paveikti so
vietų ekonomiją ir visą karo po
litiką. Sovietų karo jėgos yra la
bai didelės^ .bet. tuo tarpųr jos 
dar nėra pasiruošusios dideliems 
karo žygiams. Sovietų Sąjungai 
trūksta kelių, mašinų ir paty
rusių žmonių ne tik kariams, bet 
ir karo medžiagai bei maistui 
permesti.

Sovietų Sąjungai reikia ma
šinų mašinoms gaminti. Rusai 
yra užsakę didoką kiekį moder
nių mašinų, bet jie vis dėlto dar 
nepajėgia tas mašinas tinkamai 
naudoti. Dažniausiai jas sugadi
na ir pastato nuošalyje. Rusams, 
reikalingi specialistai naujoms 
mašinoms naudoti. Amerikos 
dirbtuvių darbininkai turi dau
giau patyrimo prie mašinų, tuo 
tarpu Rusijoje visi mokosi ir 
mašinas gadina.

Prięš pasaulinį karą rusus mo 
kė vokiečiai specialistai, kaip 
gamintis naujus didelius lėktu
vus. VPo karo juos moko italai, 
bet gamyba eina labai lėtai.

Mintis suvaržyti prekyba kilo 
West Pointe biznierių ir admi
nistracijos pareigūnų susirinki
me. Vėliau aptartos idėjos buvo 
svarstytos saugumo taryboje. 
Patarėjas . Brzezinskis įpareigo 
tas paruošti planą prekybai su 
Rusija suvaržyti. Rusai galės 
pirkti Amerikoje gamintas pre
kes, bet pirma jie privalės gauti

Nesaugios atominės jėgainės

Bonn. —: Paskutinių dešim
ties dienų bėgyje Vakarų Vo
kietijoje įvyko net dvi : tnvr»!niu 
jėgainių nelaimės bei techniki
niai netobulumai, kurie išleido į 
orą didesnį kiekį radioaktyvinių 
medžiagų, pavojingų augalų, 
žmonių ir gyvulių sveikatai.

Svarbiausia, kad trūkus jė
gainės vamzdžiui ir radio akty
viai medžiagai veržiantis į orą, 
visuomenė nebuvo įspėta. Tech
nikai sau ramiausia r kėlias die- 

Taisė vamzd^iusf^rsar'nesi
rūpindami visuomenės p^voumi. 
Įvykį ėmė tyrinėti speciali V. 
Vokietijos parlamento komisija.

Ekspedicija į Himalajų 
kalnus

New. Delhi (AP). — Dešim
ties amerikiečių ekspedicijos 
grupė jau lipa Himalajų kalnais 
netoli Kinijos sienos. Jie nori 
užlipti į kalnų viršūnę .Nanda 
Dėvi, kurioje priės trylika metų 
Amerikos ir Indijos kalniečių 
grupė pametė atomine jėga varo 
mą žvalgybai skirtą satelitą. 
Tą įvyki Amerikos administra
cija ir žinių agentūros norėjo 
nutylėti, bet Indios kalniečių są
junga neišturėjo tylėjusi. Ji spte 
tai pradėjo viešai kalbėti. Sako, 
kad niekam nėra paslaptis ko 
amerikiečiai, siekia ir .ko. jie lai
pioja Himalajų kalnais.

Manoma, kad pamestas ato
mine jėga varomas žvalgybos 
įtaisas gali-teršti.radiacija Gan 
gos upę. kuri prasideda toje Hi
malajų kalnų, dalyje.-

Imigrantų smugleriai

Toronto, — Kanados policija 
ir JA Valstybių imigracijos Įs
taigos išaiškino Kanadoje vei- 

i gaują, kuri 
nelegaliai įgabendavo per Kana
da į JA ’"dstybės pietų Ameri
kos s^r'enis, 
6-8(M dolerių 
mens.

šmuglerių 
dvejus metus 
realyje. Jie nelegalius imigran
tus atveždavo laivais jūra prie 
Amerikos h*i Kanados krantų, 
kur juos perimdavo laukiantieji 
šmuglerių agentai."

leidimus netik prekėms pirkt, jk;an£j^ šmuglerių

pasakė prof. W. Stanmeyer, sen. 
B. Lukens. YAF prezidentas J.

Pensininkai — namų arešte Buckley ir kiti.
Sulaukę senatvės nmerikie-j ■ . -^=»

čiai baimės apimti daugumoje kų. Jie bijo pasirodyti gatvėje 
sėdi užsidarę namuose, kaip kadangi juos labai dažnai ne
kokiame kalėjime. Tokios i^Į puola kriminalistai, kurie ae 
■vados prieita apklausinėjus nelius ne tik apiplėMs. bet ir 
1,7 milijono-aenelių pensinin. užmuia.. h .

-bet turės aiškiai nustatyti, kaip * 
jie mokės už perkamas prekes.

Sovietų valdžia nori išsiderėti 
pačias geriausias prekėms p rkti 
sąlygas. Jiems buvo pasiūlyta 
tokia sutartis, bet tuo pačiu 
metu pasižadėti išleisti iš Sovie 
tų Sąjungos išvažiuoti ti°ms 
žmonėms, kure nori išvažiuoti. 
Sovietų valdžia atmetė sen. Jac- 
ksono pataisymą orie paruoštos 
sutarties, bet jie pasižadėjo is-, 
leisti galimai daugiau žydų.

Privačiuose pasikalbėjimuose 
sovietų prekybos agentai pasa
koja, kad j e išleidžia žydus be 
jokio susitarimo. Amerikiečiai 
norėtų, kad sovietų valdžia iš
leistų ne tik žydus, bet ir kitų 
tautybių žmoneš, norinčius, iš
vykti i* Sovietų Sąjungos. B*-

pnimdama iš jų 
nuo kiekvieno as-

gauja veikė jau 
Toronte ir Mont-

bar tušai pirkinėją prekes-ne 
tik Angolai, bet ir’kitoms rusų 
pavergtoms valstybėms. Jeigu 
būtų įvesta patdavbho leidimų 
stipri kntnjlė, tau rusai negalė
tų pirkti angoliečiams ir Kubai 
reikalingų trtafiffonfr dalių.

ma%25c5%25a1in%25c5%25b3:.be
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či-’.je, kažkaip jautėsi vidujinėfniy bendravimo, žmogus prade-
užuojauta dvasios vadui.

M. ŠILEIKIS’

-

■

ft

us metelius i/ j
n bevaikščiojo j
(toriaus. Iš buvusiųjų bažny-

KOSTAB 1TRIKATTK

. WINNIPEG NAUJIENOS,
REKOLEKCDOS (PARAPIJOS

METINIS SUSIRINKIMAS)
Šiais metais, lietuvių šv. Ka- dovas tėvas J. \enckus SJ. Čia 

zimiero bažnyčioje, rekolekcijas)jis labiausiai palietė alkoholiz- 
pravedė iš Čikagos atvykęs tė-lino žalą visuomeniniame gyve- 
vas J. Venckus S. J. (jėzuitas), [ninie. Prieidamas išvados, kad 

•; Jigęs 80-tuo-l alkoholizmas yra žmonių ben- 
iu netaip leng- dravimo forma, bet perdidelis 
:akopomis prie ir besaikis gėrimas svaigalų yra 

nukrypimas nuo tvarkingo žmo-

rios vyko ’ kovo lf>19 dieno
mis), kovo 12 d. (sekmad.), lie
tuvių parapijos salėje buvo su
šauktas parapijos metinis su
sirinkimas, kurį pradvedė pats 
parapijos kleb., kun. J. Berta* 
sius, to k-to p-kas Mykolas Ja
nuška ir pereitų metų susirin
kimo prot kolą Perskaitė sek
retorius Stasys Ramančiauskas.

Parapijos k-to p-kas M. Janu
ška atidaro susirinkimą ir kal
bėti pakviečia kleb., kun. J. 
Bertašių. Kalbėtojas nusiskun
džia, kad parapijiečių tarpe lei
džiamos kalbos, kad vietos kle
bonas sunkiai sergąs ir greit 
niirs; kas bepakeis jį ir kam 
liks jo asmenški pinigai bei jo 
turtas . . . 

.Į tai jis pats trumpai ir atsa
ko: Tuo tarpu klebonas yra 
sveikas ir drūtas. Eina savo kas- 
dieniąes pareigas, laiko mišias.: 
aptarnauja savo parapijiečius 
ir kiekvieną sekmadienį jį visi 
matęų Tai kam tos visos blogos 

•kalbos ir bereikalingi plepalai? 
Dėl jo asmeniško turto bei pini
gų jis trumpai ir drūtai atsako: 

~“Savo asmenišką turtą bei pi- 
<nigus, jei aš tokių turėsiu, pa
liksiu kain aš norėsiu ir tai ma
ino asmeniškas reikalas, kaip ir 
J visų kitų’’ . . .
« Toliau kalba rekolekcijų va-

damas naudoti alkoholį negali 
juokauti, bet skubiai turi imtis 
priemonių nuo jo gydytis, kol 
dar nėra vėlu. Toliau kalbėjo 
apie aukas bažnyčiai, duoda
mas įvairių pavyzdžių, o ypa
tingai iškeldamas moterų duos- 
numa šiame reikale, te, ,

klube Iflikpte fašistinę vėiiavę? 
Mes Lietuvoje iš tokių vėliavų 
jau senai autus pasidarėme”.

Kadangi man tame mitinge 
ueteko dalyvauti, tai nebežinau 
k.Jua buvo j tai susirinkusiųjų 
reakcija. Tai paaiškinęs dvasios 
vado ir paklausiau: ai- tai ir to
kiems reikia įteikti dovanėles 
ar net ir dešimkę įspausti į (tei
na? Dvasios vadas, šalindamasis 
nuo niancs, nenoriai atsakė, kad 
tokiems tai ne, ne . . . ir palikęs 
mane nuskubėjo kavos gerti.

Kad Dievas tikinčiųjų ir ne
skirsto tautybėmis, gal jam ir 
yra visi geri, bet kad katalikų 
kunigai duodami Vatikanui pa
klusnybės priesaiką ir kad visa 
katalikiškoji dvasiškija taip da
ro t.y. nesiskirsto tautybėmis — 
neįtikėtina.

Pavyzdžiui, kad ir toje pačio
je Amerikoje 1922 metais Pri
sikėlimo vardui Brooklyue buvo 
įsteigta lenkų tautinė bažnyčia. 
Dėl jos steigimo sekė visa eilė 
konfliktų. Priešingai nusistačiu- 
sieji lenkai atkakliai puolė 
tuos, kurie nuėjo į lenkų tauti
nę bažnyčią — išvadindami juos 
•‘atskalūnais” ir kit. Tos tautinės 
lenkų bažnyčios steigėjas vys
kupas Hodur buvo giliai per
sunktas patriotizmo dvasia. A- 
pie tūkstantis susirinkusių Len
kų Liaudies Namuose tautiečių 
giedojo “Boze, cos Polškę” ir 
apie Pilsutskio legionus, tuoini 
suteikiant naujajai,, bežnyčiaį

Po to buvo paliestas ir ben
dradarbiavimas su atvykstan
čiais iš okup. Lietuvos. Jis pa
tarė tokių neužmiršti, nes jie 

dr Čikagoje tokiems dažnai įtei
kia, tai kokią dovanėlę, tai de
šimtine įspraudžia į ranką už ką 
jie labai lieka dėkingi. Pagaliau 
priminė ir tautybių reikalą. Jis 
kalbėjo, kad Dievas tikinčiųjų 
neskirsto tautybėmis, nes jam 
visi tikintieji esą lygūs ar jis 
būtų baltas ar juodas, ar vokie
tis ar lietuvis, latvis ar lenkas. 
Visi katalikų kunigai esą davę 
Vatikanui paklusnybės priešai-} 
ką ir riša dvasiškija jam tar-{ vardą, simbolizuojantį Lenkijos 
nauja.

Po jo kalbus, aš priėjęs pa
klausiau, kaip elgtis su tokiais, 
kaip tai ‘‘svečiai”, atvykę į Ha
miltoną ir pamatę Salėje Lietu
voj trispalvę, prašė ja nuimti, 
nes kitaip jie nesutikę dainuoti. 
Pavyzdžiui, net ir mūsų Winni- 
pege, kada lankėsi iš okup. Lie
tuvos trys aukšti komunistinės 
valdžios pareigūnai, kurie Lie
tuvių Klube buvo priimti v-bos. 
Vienas iš jų pamatęs ant sienos

Waukeganas

UETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Snrinko ir redagavo teisininkas Joms Talaląs

(Tęsinys) ,

Bet su laiku vis-kite, kelkite” . . . Tautai atsikė
lus jis parašė himną “Lietuva 
Tėvynė mūsų,” tik' vėliau kaž
kur, kažkam keičiantis, dar 
prieš II-jį Pasaulinį karą prade
dama norėti keisti, kai kuriuos 
himno žodžius, o viena moteris 
i.y. Kunigunda Keblinskienė

iš numirusiu prisikėlimą.* - A.

Jog dar daugelis prisimena
me, kad lenkų vyskupas Jelbžy- 
kowskis šventino lenkų armijos 
kariškus pa būki u s—patrankas; 
o lenkų minios šaukė, vade vėsk 
mus į Kauną. Arba, kaip ir tas 
pats Lomžos lenkų vyskupas, 
kuris atvykęs į lietuvių pastatytą 
Seinų katedrą pasakė: “Kol aš 
esu vyskupu, čia lietuvių pa
maldų nebus, o kas nenori klau

syti lenkiškų, Henelnat, niekas jį
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kas keičiasi, net ir šventasis tė
vas Paulius VI savo žygiuose 
suvienyti visu§’ krikščionis, ne-; 
pamiršo ir lenkų tautinės baž
nyčios J. A. Vrbėse pasiųsdamas 
jai telegramų su broliškais mei
lės pareiškimais, tai buvo rašy- 
,ta Amerikos lenkų susivienijimo 
laikraštyje į,Dziennik Zviązko- 
wy” 1972 m. s '

Nereikia užmiršti, kad ir mes 
lietuviai turėjome ne tik vieną 
lietuvių tautinę: katalikų baž
nyčią, bet kelias. Atvykęs į A- 
meriką kun. Mykolas Valadka 
192& melais įįkė Lietuvių Tau
tinės Dievo Apvaizdos Bažny
čios klebonu ir? dar organizavo 
Wilkes Barre, Laurence, Mass, 
ir kit. Jis tada ^įžiūrėjo tų baž
nyčių statybą:ir^varkė jos įren
gimus. Jis buvo gilus patriotas 
ir jame spindėjo gili meilė Lie
tuvai. Tų parapijiečių religingu
mas yra b'ę 'jbfeo fanatizmo ir 

‘be j okios^apjk'afttcfe‘kitaip tikių- 
besieihš: Jų tvarkomos lietuvių 
tautinių patapijį bažnyčios, mo
kyklos, kapinės, parkai etc. pri
klauso tik parapijiečiams.

Paskutiniu tffetū prieš mirtį 
kun. M. Valadka klebonavo 
Scranton, Pa. Lietuvių Katalikų 
Tautinės Dievo apvaizdos para
pijoje būdamas^ tos bažnyčios 
klebonu virš 40-ta metų. Jis yra 
autorius keliu knygų iš kurių 
^Už Laisvą Lietuvį’’ ir mės win- 
nipegiepiai jau esame įsigiję.

Tik paimkime kunigą J. Tų-, 
mą — Varžgamtą, kurio ryški
ausi asmenybės ^bruožai skam
bą sekančiai: Tėvynės meilė. 
Visas jo gyvenimas, visi darbai, 
visas jo? viešas ’veikimas tetu- 
ręjo.vjepą, tikslą. — Tau Tėvy
nė.

Nuo kunigų seminarijos bai
gimo iki gyvenimo pabaigos 
Tuniąp-Vųižganlač dalyvavo ir 
veikė visose gvvenimo srityse 
kartu su mūsų žymiausiai tau- 
tdp žmonėmis, iks ijuvi) vieno- 

4 išk ai alpi žadėjęs -savęs, savo a š- 
menriių malomunų, turhs, gar-; 
bės ir visas savo jėgas ir gyve
nimą paskyręs .savo tautai. Tai 
atžymėjo ne vienas koks asmuo, 
bet taip rasė visa lietuviškoji 
spauda. '

Toliau, jėigii paimsime, kad 
ir vysk* Anl. Baranauską, kaip 
žymų musų. Utautt>s dainių ku
ris sakė: “Savas vargas ir -savos 
ašaros yra šimtus-kartų, mieliau 
už svetimos šalies.grožį, už jų- 
džiauvsmus čią pįųamus ir mą- 
tonius.” Pagaliau: jįp kjąusia: 
“Ką d^rys »rusas u vi pi,, kaip
jis lietuvį skriaus, kur Jis jį 
trems —* lietuvis -aikysis ir to
liau’’ ir vėl atsakė: “Dvasia ijc- 
nupubinic, JirCy Cibirijon nu- 
bruks mus — Jie^rąpųlsiinc”.

Kyn. Ant. .Vienažinskįs. kurj> 
savo kūrinyje: ' AT kas ir ožj-s” 
ragina lietuvy loveli prieš ru
są ožio nžsisprinui Giy |MX‘tas 
Maironis, kuris 4&ėjo mūsų 
taut# prisikėlimu, rašė: “Ąs no
rėčiau Prikelti nors vieną sene
lį iš kąpų milžinų? - . . ir kitas 

tautos. žadiuUdas. Viącas 
Kudirka/surinką: /Keikite, kel-

I

Politinių kalinių anketas pavarčius
A. VILAINIS

Nors mūsų tikslas yra skelbti tik tas anketų vietas, 
kurios kalba apie patį tardymą, tačiau kai. kumis^atve- 

‘ jais buvo neįmanoma išvengti ir kitų vaizdžių aplinky- 
J bių. Rašant šį straipsnį, turėta galvoje paskelbti kiek dau 

į- ’ giau dokumentuotos medžiagos. Iš viso anketų skaičiaus 
1 pasiimti tik keliasdešimt pavyzdžių. .Ir tų pavyzdžių pa
kanka suprasti NKVD tardymo metodus.

tTik niekuomet negalėsime sužinoti apie kančias tų 
kalinių, kurie betardant buvo nužudyti ir tų, kuriems bu
vo įvykdyti mirties sprendimai. Vienu kitu žodžiu čia pa 
liečiame ir tas NKVD aukos.

Kruvinieji pėdsakai
Skubus bolševikų pasitraukimas neleido jiems sunai

kinti visų savo kruvinųjų pėdsakų. Kai kur jie darjąbiau 
išryškėjo, nes, karui prasidėjus, buvo imtasi masinio po
litinių kalinių ir gyventojų žudymo. Ne visur spėta pa
naikinti ir tie įrengimai, kur buvo tardomos NKVD au
kos. Dar 1941 m. liepos 2 d. dienrašty :(Į Laisvę” Nr; 8, 
straisnyje “Daug, bet ne viską pasakančios sienos” ra- 

; soma: * •>'
> , “Buvusiam Valstybės saugumo departamento gara“ 
■ že padalyta šiokių tokių pertvarkymų. Pertvarkymai papS' ~ - v į ^JCLM.CLX J UC4 C1VX11U IU111U y VI U V UI 11J llll^. J. yzJ. v T

A‘„L‘^:K' M°terųlOr°'n,e. D“Jrasti, bet reikšmingi. Iš garažo patalpos dalies padaryti
va 1957 metais, balandžio 2/i, ’. . , . . t,. iv- Wt v .
d. ėmė skelbti, kad mūsų tautos! ketun kambariai. Pirmajame kambaryje paliktas, hvyęs 
liimne žodis “saulė” turi būti senas langas (nepermatomas) ir jame yra primėtytą, pįs- 
pakeistas žodžiu “Dievas” ir tu- tolėto šovinių dėželių, didelė geležinė dalba ir... vaistinė- 
rėtume giedoti “Tegul Dievas jė. Durys paprastos. Į antrąjį kambarį įeinama taip pat 
Lietuvos tamsumus prašalina , - garažo patalpos, bet durys į jį jau apmuštos, garso ne- 
bet tas kaip matome neprigijo, , .... a • j ». ... > į, -
nors kiti aiškina, kad teisingiau L Praleidžiančia medžiaga. Grindys cementines,ląpgas už
minėti Kūrėją-Dievą, negu jo mūrytas, kambarys visai tuščias.Jš jo jau. dvigubos izo- 
kūrinį — saulę. | liuotos durys veda į kitą, taip pat tik elektra-apšviečiamą

O vistik džiugu, kad čio trem-j kambarį, ant kurio grindų guli sudėvėtas kilimėlis,, stovi

praleidžiančia medžiaga. Grindys cementinės,, ląpgąs už-

tyje dar yra dvasiškių, ku
rie savo tautiečius paguodžia, 
kartu patys dalinasi mūsų tau-J . v .. . *
tos nelaiminga likimo vargais nų daug kraujo šlakų... O is to kambario vėl dvigubu jzo- 
ir net pamokina duodami gilius liuotos durys veda į paskutinį kambarį, kuris j'au ’Siek 
patriotinius pavyzdžius, kaip ypatingiau Įrengtas. Iš lentų padarytos antrinės sienos 
tai kun.. Pr. Gaidamavičius, ku-1 
ris jau 1955 metais spaudoje ra
šė: “Tėvynės meilė valstybių 
sąrangoje yra didingas gėris, 
dėl kurio verta aukotis — “duL 
ce pro patria įnori” saldu mirti 
dėl tėvynės”, nors toliau ir pa
aiškina: “Jei tačiau ji atsėjania 
nuo Aukščiausiojo savo šaltinio 
ir padaroma aukščiausia gyve
nimo. vertybė, ji tampa nuvai
nikuota, ji tampa stabu”. Čia 
jis nerodo, kaip tas lenkų vy
skupas ' Jelbz^’kowskis, kuris 
šventino karo patrankas ir ro
dė miniai, kad žygiuokite link 
Kauno ir darykite iš lietuvių 
mėsą jo pašventintoms patran
koms. Kun. JV Gaidamavičius 
primena savo tautiėiams, kad 
saldu yra mirti, dėl tėvynės — 
jeigu ją priešas užpuola, bet ne
pulti taikingų tautų ir jas smur
tu pavergti.

Jeigu paimsnne ir mūsų arki
vyskupą Jurgį Matulaitį, kur 
šiuo metu Romoje eina jo šven
tuoju paskelbimo byla jis savo 
laiku būdamas Vilniuje atsisa
kė paklusti lenkams ir vedė tik 
grynai katalikišką politiką, bu
vo lenkų intriguojamas ir galu 
gale turėjo atsisakyti savo vys
kupijos ir užsidary ti vienolyne. 
Tad ir šiandie jo beatifikacija į 
šventuosius vargiai įmanoma, 
nes Romoje sėdi lenkų dignito
riai. tad ir Vatikane, šis reikalas 
sunkiai begali praeiti.

Po visų aiškininuosi bei pavy
zdžių, kad Dievui visi vienodai 
yra lygūs o tik lenkų katalikų 
dvasiškiams ne, tai bene bus ir 
aišku, nes jie tik vieni pripažį
sta meilę savo tautai, o kitiems 
negalima. Tad dabar grįžkime 
prie parapijos susirinkimo to
liau.

{Rus daugiau)

rašomasis stalas, trys kėdės, o kampe.už tarusios užupiai 
dos vandens čiaupas. Nieko ypatingo tik... apt dviejų šie

ir lubos apie 10. cm. atatumo.nutytndjo-sleh'iFlr-lubų.. Tat 
pas užpildytas piūvenomis. Lentos tamsiai nudažytos-ir 
jose yra ųęmaža skylučių — kulkų pėdsakai. Taip įreng
tame kambaryje galima šaudyti — kulkos nuo- mūro sienų 
neatšoksta. Cementinių grindų viduryje lyg ir-vandeniui 
•nubėgti latakas, bet dar birželio 24 d. jisitųyo raudonas 
nuo kraujo. Ant grindų mėtėsi keliolika pistoleto šovinių 
tūtelių. Iš šio kambario kitos durys išeina atgal i garažą.

Aiškinti, kas tai per kambariai buvo, tur būt, nerei
kia. Sienos ir latakas patys kalba. Tik nepasako, kas bu
vo tie, kuriems teko įeit? per pirmąsias izoliuotas duris 
ir kurie buvo išnešti per paskutines™

Tai tokios permainos buv. V. S. D-to garaže, kur se
niau stovėjo keli automobiliai ir buvo nemaža jų remonto 
dirbtuvėlė. O pačiuose departamento rūmose taip, pat 
esą permaina. Ten buvo tikrųjų mūsų krašto valdovų liz
das. Nuo jų ir tik nuo jų parėjo mūsų žmanių gyvybė ir 
likimas, jie buvo užsimoję lemti mūsų tautos -ateitį! tik
riau pasakius, jie buvo užsimoję atimti iš mūsų tautos 
ateiti. Buvusieji V. S. D~to tarnautojai sako, kad čekistų 
vyriausybės užimtųjų patalpų pažinti negalimai tokios 
prabangos jie savo gyvenime dar nebuvo matę. Drauge 
su prabanga labai rūpintasi ir paslaptingumu: viršinin
kų kabinetai aprūpinti komplikųočiausįa izoliacija ir ap
saugos priemonėmis. Čia pat įrengti ištaigingi bufetai, 
poilsio kambariai, ir t.t. Buv. Valst. D-to ir apskrities sa
vivaldybės patalpose belševikinių “globėjų” net pats cent 
ras ne visas sutilpo, o patalpoms pritaikyti pęr trumpą 
laiką, buvo išleista devyni milijonai rublių ir tai dar bu
vę ne viskas galutinai įrengta, kaip to “proletarinių” val
dovų skonis ir apetitas troško.-” y

žinoma, ši ištrauka ir “Į Laisvę” mums dar ne viską 
išryškina. Straipsnis parašytas dienraščiui pripuolamai.
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Aišku, kad jis rašytas ne specialisto?: 
pasigendame daug ko. Dar pereitais metis’.buvęs . poli
tinis kalinys Mimiatas (jau buvęs pasmerktas^ąūrti) pa
sakojo, kad išsilaisvinęs birželio 23 d. turėjo ir pats pro
gos pamatyti šias NKVD garaže įtaisytas patalpas: Ten 

be kraujo žymių jis pastebėjęs ir ištaškytų.smęgeftų liku
čius. . ,;-c •• ■'■ ' j?

Pačių rūmų įrengimui, sakoma, išleisti apfe 9 milijo
nai lublių. Tai daug pasakantys skaičiai/Kaip žinome, 
pati rūmų statyba ir įrengimas neprikl^usemoe Lietuvos 
laikais nekaštavo nė pusės šio’s sumos. Tad tardomosios 
kameros, be to, dar pačiuose rūmuose turėjo būti ypatin
gai įrengtos, kad suimtųjų aukų kaųkiajmas nebūtų gir
dimas ir gatvėje. Juk daugelis suimtųjų vaikų ir matarų 
negalėjo ištverti nešaukę pagalbos ar nerėkė. Tačiau j 
gatvę garsų nepatekdavo. ''-u

(Bus daugisą). r < * lt
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K. DONELAIČIO MOKYKLA MICHIANA APLANKIUS
š. m. birželio 3 d.McKinley moi nepagailėjo gausių katučių, 
rfrlnc ivdm RriatiinJ Įteikiami šiais metais pradžios^kyklos patalpose įvyko Kristijo-

’no Donelaiėio Pradinės ir Auk- mokyklą baigusiems pažymėji- 
■ Slėsniosios Litouanistikos Mo-|jnai. Mokyklą baigė šie: Anta- 
jlcyklos 1977-1978 mokslo metų’naitytė Jura, Balčiūnaitė Linda, 
užbaigimo šventė. IBuntinas Arūnas, (įaizutylė Ra-

Maršui grojant į momyklą į-.niunė, Gražytė Alytė, Jaseitytė 
-žygiavo tautiniais rubais apsi-ĮAušra, Jakubauskas Aleksas. 

Kiliulė Diana, Kirklys Jonas, 
Kriščiūnaitė Vida, Maleška Li
nas, Plienas Andrius, Polikaitis 
Audrius Stroputė Rima, Stu- 
ronaitė Violeta, šlapkauskaitė 
Rugilė ir Tamulaitis Arūnas. 
Keletai pradžios mokyklos mo-‘ 
kinių, baigusiųviską penketu-, 
kais “aukščiausias požymis).
gavo pagyrimo lapus. Be to ga-| 
vo rr po knygą R. Spalio “Gal-’ 
vės berniuke; nuotykiai”

■« o i * i x x v nis Albertas, Veselkaitė Basa ir12 laidos atestatus gavo šie T.. T1 . . .. .. . . . * i .. o < -Vitas Robertas. Jiems atestatusabsolventai: Bielskyte Renata/., ... , r • n •... . T . ... o jteike gen. kon. Juze Dauzvar-Chiapetta .Linda. Cibaite Ramu- L. . , . t _. ' . t. o ... .. ... diene, dalyvaujant mokyklos ve-ne, Daukute Sofija, Deveikis ... . T .. ..... .. ...o r .... .J . IV dejui Juhu sirkai ir Komitete Paulius, Dirkvte Audra, Dirvo- ..... . . * _• •*- w k- ’• . Pirmininkui Jonui \ anakojui.nvte Violeta, Dirvoms Vytautas,...
i -i /’ • o- I z gerą niokimmosi,Dundzila V ihus, Gaizulvte nu- , \ . •. .... . ‘i , ketukus gavo dar irta, Gnsmanauskaile Loreta, . ..

i »i • i 4. • Ii- L- • ...| Lapus. Jie gavo rrJurskailvte Indre Karužai te L 6T : ,r> ‘v i v p Lietuvos poezijosDanute, Kerelvte Gintare, Kos-t _ , .. ... T . t . fili dali.nionartė Lisa, Kucaite V ik (ori-: 
ja, Mažeika Petras, Mieliulytė’ Absolventų vardu kalbėjo Ra- 
Daina, Petraitė Judita, Pleirytė* munė Tričytė. Gražia tarsena 
Aldona, Polikaitis Arūnas, Pu t-’sveikino svečius, dėkoje moky- 
naitė Rūta, Reklaitytė Vida,’tojams už jų nuoširdų mokini- 
Riniavičiutė Mirga, Snarskytė t mą. Žadėjo nepamiršti, kad jie 
Silvij,a Tričytė Ramunė Tuske- lietuviai ir visur bei visuomet^ 

, ____  puoselėti lietuvių kalbą. Vieno-1
|kiu ar kitokiu būdu padėti var-l 
igstantiems okupuotoje Lietuvo- 
Ije lietuviams.

4. Mwilnu, A KISS IN THE DARK. .Pikantiškų Ir tntvmių nuuCykn 1 . . L, , o
•.BK*žymML paimu Iš syvenimo. Lengva* tUUus. gyva kalba, erčiai teieisu Į Į sceną iškvietė mokytojus: metų metrašeio r Vaivorykšte rito psL KalnaSLSO. {vedėją Julių širką, Danutę Bin-}Metraštis labai gražiai išleistas,
L- • -'-Dr-. B. Končius, HISTORY op Lithuania. Lietuvos įsicrijoa i dokiene. Reginą Kučiene, Joną gerame popieriuje 123 pūst,

nok* nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formatn iaj i ‘ &

^rengusios mergaitės ir berniu- 
jkai 12 laidos absolventai. Gie- 
'damas Amerikos ir Lietuvos 
"himnai, švente atidarė moky
klos vedėjas Julius širka. Pa- 
Įsveikinęs atsilankusius svečius 
*ir mokinius, tolimesnę progra- 
imą perdavė vesti Danutei Bin- 
įdpkienei.
T Danutė Bindokienė labai gra
liai, vedė įterpdama gražaus 
’jumoro, pasveikino visus atsi- 

■ lankiusius. Atskirai buvo publi
kai pristatyti: vysk. Vincentas 
’Brizgys, gen kons. Juzė Dauž- 
S’ardienė, kūn. Ansas Trakis, A- 
leksandras Dundulis, Bronius 
Juodelis ir spaudą atstovaują 

’korespondentai, bei radijo va
landėlės vedėja. Buvo prislaty- 
,ta ir jauna graži mergaitė Kė
dėn Bease — Račiūnaitė, kuri 
•prieš porą savaičių Chicagos 
"Tribūne laikraštyje, gražiai a- 
prašė ir net su spalvuotomis fo- 
•to —nuotraukomis lietuvių va
dovaujamas valgyklas,, krautu
ves ir kit. Pagerbta buvo ir jos 
žinotina. Publika joms abiemsi

A. RCKŠTELĖ Rugių gubos (Tapyba)

KNYGOS ANGLŲ KALBA

gavę pen- 
pagyrimo, 
po knygą i 
antologiją!

mi įvairios literatūros, apie lie
tuvius ir Lietuvą.

Vysg. Vincentas Brizgys kal
bėję pastebėjo, kad ieškant dar
bo pasisakyk, kad esi lietuvis 
ir bus geriausia atestacija.

Kun. Ansas Irakis — ragino 
būti Lietuvos karžygiais. Kovo
ti dėl atstatymo laisvos nepri
klausomos Lietuvos.

Jonas Variakojis dėkojo atsi
lankiusiems, sveikino baigus 
sius mokyklą. Ragino būti ge-? 
rais lietuviais.

i

Bronius Juodelis pastebėjo, 
j kad Kristijono Donelaičio mo- 
jkykla. jra didžiausia mokinių^ 
jskaičiusni lituanistinė mokykla.

Keli uokinukai ir mokinukėm 
paskaitė (kelis kūrinėlius iš šių

5 mylios į šiaurę nuo Michi
gan City, Ind., yra prie Michi
gan ežero vasarnamių miestelis 
— Michiana, čia yra nemažai 
lietuvių, kurie turi nuosavus 
vasarnamius, puikioje miškingo
je -srityje čia yra puikiausių re
zidencijų vilų. Daug gėlių, žy-|mi vėsioje paunksmėje ir klau- 
dinčių medžių. Arčiau prie eže
ro, įkalnėse gatvės gan vingiuo
to, sukinėjasi, kaip sakoma “trai 
Is” į kalnelius ir pakalnes. Dau
guma jų pavadintos indėniškais 
vardais. Yra dvi bažnyčios r- 
katalikų ir protestantų. Katali-. 
kų bažnyčia daug didesnė už i 
Gimino šys. Marijos Marquet
te Parke, bet altoriaus siena at 
rodo, neišbaigta. Protestantų 
bažnytėlė maža, provincijos go- 

.tikos stius.
1 Michiana yra ant Indiana ir 
Michigan valstijos sienos. Vie
ni gyvena Michigane, o kiti In
dianoje, bet miestelis išvien su
sijungia. Prie ežero yra keletas 
nąmų vandens gerokai paplautų, 
.taip, kad pusė namo pakibę ore. 
Padaryti dideli nuostoliai, o 
įkalnėje puikiausios rezidenci
jos su apačioje išmūrytais gara
žais, vertinamos šimtais tūks
tančių dolerių. Viena iš panašių 
rezidencijų yra ir daktarų Du- 
binskų, ant akštoko kalno kam
pe prie dviejų kelių.

Tu krantu namu.
Buvo tikrai malonu pasisve

čiuoti pas Adomaičius, gerai is
terijos reikalai, kurios jis yra simiegoti erdviuose kambariuo-
Direktoriato pirmininkas, o jau 
ir pusė vasaros prašvilpė...

Sekmadienio popietę pas p. p. 
Adomaičius atsilankė svečių : ku 
nigas iš Londono, Dr. Dubins- 
kiehė, p. Karvelis ir kt. Sėdėda-

sydami paukščių giedojimo, 
prie žydinčių bijūnų šnekučia
vome gurkšnodami šaltą lemona 
dą. Atvyko ir pp. Burbai iš Či
kagos priemiečio.

Kitą dieną anksti iš ryto, bro 
j Lai Adomaičiai į kiemą neša 
aukštas kopėčias, pinklus, storas 
Virves! rengiasi kažką daryti. 
0 aš. “užmiegotom” akimis, ne 
suvokiau, kas čia bus daroma. 
Jau ir taip ilgas kopėčias dar 
pridūrė su 2x4”, supratau, kad 
lips į aukštą ąžuolą. Mat, me
džio stora šaka 12 inčų storumo 
ir 50 pėdų ilgumo, siekė eglaitę 
ir grėsė elektros laidams. Vyrai 
dirbo labai atsargiai, kad neį
vyktų nelaimė, bet popiet atsi
rado didesnė talka. Karvelis at
sivežė elektwu piūklą milži
nui ąžuolui sipiaustyti. Aš kro
viau nugenėtas šakas į stirtą, o 
ponia Adomaitienė rinko gry
bus ūmedėles, kol darbininkai 
dar neišmindžiojo.

Po vakarienės inž. D. 
maitis supažindino su

vakare pasižiūrėti rakūnų. 
kai jie ateina prie durų vakarie
nės prašyti. Dar norisi pridurti, 
kad ši vietovė labai rami, ro
mantiška ir labai grynas oras. 
Savivaldybė k u natą gerai pri
žiūri.

Atsisveikinę “iki kito karto”, 
su Pranu grįžome namo.

M. Šileikis

Sen. Brooke bėdos

Respublikonų partijos senato
rius Edward Brooke, pateikęs 
tarnybai netikrus davinius, no
rįs parduoti savo gražią reziden
ciją St Martin saloje, kuri yra 
French West Indijos salų gru
pėje, ir atsiskaityti su savo žmo 
nele, kad tik ji neatnaujintų ant 
ra kartą skyrybų bylos.

Ado- 
gana

Lietuviai taip pat turi puikinsi “klaidingo” miestelio ((rezortų 
nuosavus namus, pav. Dr. Dani] sritimi) gatvėmis bei “trails”

įspėja vasarotojus ir turistus
Geneva, šv., — Pasaulinė svei 

-katos organizacija Šveicarijoje 
įspėja visus vasarotojus ir tu
ristus, kad malar i ja bei drugio 
liga šimet sparčiai plintanti vi
sur pasaulyje.

! Jungtinėms Tautoms priklau
santi organizacija sako, kad kiek 
vienas keliautojas bei turistas 
prieš iškeliaujant turi sužinoti 
ar toje pasaulio dalyje nėra pa
sirodžiusi drugio liga, ar nėra 
jąja susirgimų.

( dokienę’ Heglną Kueien?> Jon?
. C/ . S? {Bagdoną, Vytautą Gutauską, Jo-:

•'.-Uato GREAT, istoriniai DLK Vy I na Jasaitį, Bronę Stravinskienę,
Į Ireną įSmieliauskienę. Visiems! 

fiSM*Jjte,tr.i**- 'j.»Ipr?ie¥-p"•b?»g^- , .
itmnriux 1 Naujienai arba aUiuntus čekj jį Sveikino: Gen. kons. Juze 

V-; - ‘ r Į Daužvardienė, pažymėdama,
jkad Amerikoje lietuviai gražiai 
j reiškiasi. Daug lietuvių kilmės 
Į asmenų kreipiasi į ją prašyda-17» Beiti Existed Street, CMcxc®, HL

NAUJIENŲ
• -* r- L. * • x

PIKNIKAS
š.m. Liepos 16 d., sekmadPOLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų.

Gausiai ilustruotas, pačių mo
kinių kūrinėliais užpildytas. Šį 
metraštį finansavo mirusio jdr. 
Gečo šeima. Be to yra išleistas 
leidinėlis pavadintas “Pirmieji 
žingsniai”.

Mokytoja Bindokienė apgai
lestavo, kad ipokyklą apleidžia, 
buvusi mokinė, o paskui moky
toja Mirga Valaitienė. Sakė gal 
kita mokytoją ir gaus, bet to
kios kaip Mirga nebegaus.

Birželio 4 d. III, VIII irVII klasėe 
mokiniai praleis dieną arch. Ab 
berto Kerelio .rezidencijoje Pa
los Park. 112 mokiniu važiuoja

- * •» A— • r-

į Torontą — Kanadą, dąl; ' 
Dainų šventėje- : '

VI ir VIII klases n__ 
šoko tautinius šokius:? 
Malūną. Visa mokykla f 
vo: Grąžinkit laisvę, miiž.. 
niaus Budriūno, Oi, tblį 
liaudies dainą. r Mūsų 
muz. Fausto / 
mu z. J. Z—. 
jaunystė muz. Julii 
ir Vakarinė daina :___  _
Šimkaus. Meninės dalies pro
gramą paruošė mokytojai Vio
leta Atkinson, Irene Smieliaus- 
kienė, Asta Ramanauskaitė ir 
Vytautas Gutauskas. Akorde, 
onistai Ina Končiuj Edmundas 
šilkaitis ir Darius Pobkaitis. 
Sėkmės K. Donelaičio moky
klai.

tevičius, Dr. Maciūnas, Dr. Ona 
V&škevičiūtė ir kiti, kurių pa
vardžių nespėjau sužinoti. Dau
giausia žydų ir kitų tautybių! 
graži kaimynystė. Toliau į šiau 
rę Marks-Tanina rezidencija.

Pag ponus Adomaičius

Birželio 17 d. mudu su Pranu. 
Adomaičiu, dar lietui lyjant, iš 
Čikagos išvykome pas jo brolį 
inž. Domą ir ponią Sofiją Ado
maičius, kurie turi nuosavą na
mą Seminole gat. Nr. 20, Mi- 
chianoje. šeimininkus radom be 
sitriūsiancius prie namo, kurio 
prieangį puošia raudoni bijūnai 
ir eglės bei milžiniški ąžuolai. 
Mus pasitiko Adomaitis, jau pen 
sijon išėjęs, bet neturi laiko po- 

_ __ 2_j veikla ri- 
Genosid parodą, 

Čiurlionio Ga-

ir gražiu ežero krantu saulei lei
džiantis. Kai ūkana užgulė eže
rą. tai jis atrodė tiktai kaip 
plati upė.

(Po keturių dienų atstogų pas 
Adomaičius, dar spėjau sugrieb 
ti peizažą su pakibusiu ant eže-

FiGHT.HEAPr

GIVE HEART FUND

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 
_ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO^ATSIMINIMUS^ 

OfTa. Z Gussen — MINTYS IR DARBAi,^259 "petTltečianči^lSOS 
metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas ir susi- 

_  _  $XOO 
Dr. aTJ. Gwwn — DANTYS,*jų" priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik _ 3LX

Dr. X J. Guxwn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik ---------------

&tlkna flip pat užs i sakyti paštu, atsiuntus čakĮ irba money ordorŲ prie 
nurodyk kainos pridedant 50c. panluntbna Išlildomz.

11 <J J A AU XX W KJj
1733 So. HALSTED STW CHICAGO, ILL. f«60S |
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Bro-I

Dainuojanti' 
ius- Gaidelioj

Stasy* Juškėna*

Tikisi pagaminti dirbtinu 
kraųjĮ

Miuncheno universiteto pro
fesoriui Walter Bręndp), po 3 
metų pastangą ir eksperimen
tų, bendradarbiaujant su 30 
chirurgijoms pavyko nustatyti, 
kad darant kraujo tra infuzijas, 
visokie chemikalai kreųjo pa
pildymai žymiai mažiau pa
šalinių negerovių sukelja ne
gu tikro kraujo transfuzijos, 
kuriomis neretai pacientui per
teikiami ligų gemalai. Dirban
tieji kraujo skysčiai* degonies 
išnešioti po visą organizmą ne
gali, bet kraujui papildyti nor
malaus kiekio visiškai tinka. 
Prof. Brendel įsitikinęs lead 
pasiseks išrasti tikrą dirbtiną 
kraują.

SKAITYK PATS IR PARAQW 
KITUS SKAITYTI

Fu BB Uajwml JIsj Xiir&I tt- 
iJtia dldalfv dxrbu. Him*, jit p&- 
dW* Juma puiekti asmeniikua jflwj 
uirimojimai. Antra, jie padeda kj- 
torti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos pilei 10 mėne

sio diena, nei* nuoiimčiur nuo mė
nesio pirmos dienos.

liduodami Certifikatal, kurie n*. 
Aa iki ,

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
ieša

UNIVERSAL
SAVINGS A LOAN ASSOCIATION

Chicago, III. 60608

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮstMgta 1922 metai*. T< <21-2070
Įatalfoe pietuose Hemas tntomobilhun* pastatyti.

CHICAGO
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“Beridriiomenės apostatai”
Iki šio metb lietuvių tarpe vyravo įsitikinimas, kad 

mokytojas Stasys Barzdukas buvo pats našiausias nau- 
■'jadarų ■ specialistas. Jis, matyti, skaito visus sovietinėje 
Lietuvoje kalamus naujadarus, turi nuovoką, kaip rusų 
šokdinami kalbininkai verčiami pagaminti okupantui rei 
kalingų, liaiijų žodžių; lengvai nukalė rusiškai skambanti 
“reorgą”. Taip jis- paisūlė pavadinti reorganizuotos JAV 
Lietuvių Bendruomenės narius. Bendruomenės nariams 
tas naujadaras nepatinka; bet jis pradeda prigyti. Fron- 

■tmnikų’spaudai-jį įsikandus, jis gūna dažnai eina per jū- 
? paS. ’Lietuviams labai gerai žinoma “rėorgo” • prasmė ir 
pedagogo intencijos “reorgą” kalant.

1 .- Rietuvių tarpe taip pat pradeda prigyti ’ ir partor
gas”. “Partorgas” yra opozicija “rėbgo”.Jėigu “reorgu” 
vadinamas reorganizuotos lietuvių bendruomenės narys, 
tai “partorgu” vadinamas neorganizuotos bendruomenės 
narys. Kol Bendruomenė neorganizuota, tai nežinia, 
koks yra josios narių Skaičius. Nežinomiems nariams 
‘-‘partorgas” netaikomas, bet jis pradeda prilipti visiems 
neorganizuotos Bendruomenės veikėjams. Tai smulkme
na, bet ji yra būdinga šių dienų gyvenimui. •

Jeigu Barzdukas mano, kad jis pats geriausias nau
jadarų ruošėjas, tai jis klysta. Atsirado dar vie' 
nas specialistas, kuris “reorgus” pradėjo vadinti aposta
tais. Nesijuokite. Jis tai padarė ne paprastoje partorgų 
leidžiamoje, spaudoje, bet mokslo žurnale, kur mūsų’rffę 
no, literatūros ir gyvenimo problemos TMgrinėjam'dV’ 
“nibksliškai”. Kalbininką Barzduką ne tik pasivys, bet ir 
pralenks (ėišinirikas Vytautas Vaitiekūnas. Vasario mė
nesį išėjusiuose 1976 m. sausio Aiduose jis parašė straips 
nį .“Politika 1975 metais”. Pranciškonai jį skaito pačiu 
geriausiu dienos Įvykiu registratorium, todėl ir leidžia 
jam, ištisų metų faktus suregistravus, o vėliau dar porą 
mėffėšių juos tikrinus, padaryti visuomeninio ir politinio 
lietuviško gyvenimo apžvalgą. Praėjus porai metų, Įdo- 

. mu paskaityti, ko yra verti to “mokslininko” vertimai. '
'Miftetoje “politinėje apžvalgoje” p. Vaitiekūnas LTe: 

tūvos Laisvės Komitetui .skirią daugiau vietos,ri5egu'Ame 
rikos Lietuvių Tarybai. Visi žinome, kad minėtą komi
tetą-šiandien atstovauja pats Vaitiekūnas. Jis' tvirtiną 
kadJ jie ešąs ’viettititėlies “mūsų egzilinis 'visuomeninis 
veiksnys, atstovaujantis šalia mūsų diplomaotų Lietuvos

valstybingumo tęstinimui”. Jeigu ne Lietuvos EaišvČs 
Komiteto atstovas, tai tam tęstinumai būtų padarytas, 
galas. Laimė, kad jis stovi šalia lietuvių diplomatų. Jei
gu jo ten nebūtų, tai vargu mūsų diplomatai būtų turėję 
tiek daug energijos, pasiryžimo ir kantiybės tęsti savo 
darbą. Teisybė, jis prisipažįsta, kad 1975 metais jo vado* 
vaujama veikla buvo “pusėtinai apsiljusi”, bet vis dėlto 
ji “palaikė nenutraukiamą ryšį”.

Visuomet gerai, kai žmogus gerai apie 'save galvoja, 
bet dar geriau, kai kiti gerbi apie-jį galvoja. Amerikos 
Lietuvių Tarybai jis paskyrė daugiau vietos, bet ne 1975 
metais jos vedamiems darbams, o tik josios isterijai. Jei
gu žurnalo redaktorius būtų turėjęs geresnę nuovoką 
apie žurnalistinius straipsnius, tai visą tą Vaitiekūno is
toriją jis būtų turėjęs nubraukti, o palikti tiktai tai, ką 
ALT A veikė 1975-tais metais.

Teiisninkas Vaitiekūnas primena, kad VLIKAS bu
vo pasiuntęs savo.atstovą į Helsinkio konferenciją. Nie
ko jis nepasako. apie minėto atstovo laimes ir nelaimes, 
bet primena, kad 1975 m. balandžio 12 dieną VLIKO pir
mininkas buvo sušaukęs VLIKO, ALTO ir JAV LB ats
tovų nepaprastą konferenciją. Jis konstatuoja, kad di
delė dauguma minėtos konferencijos dalyvių buvo nusi
vylę, nes “reikėjo pasitenkinti vien tik daliniais susitiki-? 
maįs ir kukliomis išdavomis”. O to meto svarbiausioji 
ALTO veikla Vaitiekūno akimis buvo tokia:

“Kaip žinome, tokių kuklių išdavų priežastimi bu
vo ALTO delegacijos užsispyrimas, kad konferenci
joje dalyvautų ir nekviestų Lietuvių Bendruomenės 
apostatų .atstovai, ir kitiems konferencijos daly- 

. viams su tokiomis ALTO atstovų‘nelauktomis kom
binacijomis nesutikus, ALTO delegacijos iš konfe
rencijos pasitraukė”. (Aidai, 1976 m. vas. mėnesio 
Nr. S3 riši .V • '

M, K, ČIURLIONIS0 VIS DĖLTO. NEJAUKU
čioniškais laikais tautos garbi
no gamtos jėgas: dievino saulę, 
mėnulį, aušrinę žvaigždę, vaivo 
rykštę, bei pasirinktą medį, lie
tuviai — ąžuolą. Taipgi turėjo 
ir savo dievaičius bei deives, 
kaip pvzd. lietukai: Perkūną, 
Patrimpą, Pykolį, Mildą, Laimą, 
Vaivą ir kt. Tačiau vyrai ir aikš 
čiai išvydę deivę gražolę, neban 
dė prisigretinti, gerbdami jos 

tų susirinkime” buvo bandoma į dieviška orumą. Neviliojo nei 
vaidilučių, šventą ugnį kūrenan 
čių Pagal legendą vyr. dievas 
Perkūnas nubaudė jūros deivę 
Jūratę už xai, kad pamilo že
mės sūnų Kastytį, žaibu trenkęs 
į jos gintarinius rūmus jūros 
dugne, ir suskaldęs. Atseit, klės 
tėjo dorovė.

Paplitus pasaulyje krikščio
nybei, žemė pasipuošė imant-

Dar ir šiais metais opozicinė
je spaudoje vis ir vis neigiamai 
pasisakoma apie praeitais me
tais du premijuotus romanus: 
'‘Sauja skatikų” ir “Striptizas”, 
labiausiai šį antrąjį. Ir nestebė 
tina, nes romano fabula įžeidža 
ne tik tikinčiuosius krikščionis, 
■bet ir - pačią krikščionybę.

Šių metų vasario 25 d. Drau
go straijpsnyj e “Striptizą studen 

pateisinti romaną ir jo autorių 
Icchoką Merą, deja’’argumentai 
atskamba sofistika, kai ieškoma 
simboliu’^ten, kur'nėra nei este
tikos, 'nei dorovės, "nei logikos 
asįėkfų. Pasiteisinama neva ras 
ta: simbolika kenčiančiame žmo
guje, TŽai- priespauda nusflpni- 
na^žmOgalis kūną ir palaužia jo 
protą”.*Ir kai užfh6giis ieško ma į 
Tonumo: sykyje 'sm moterimi riausios architektūros daugybe 
m neradęs‘jaifie prasmės kenčia impoantiško stiiiaus švestovių, 

. katedrų, koplyčių kryžių ir me
Kadangi žmogus yra ne vien paminklų. I^vis tai Dievo 

garbei, Jo sūnui Kristui ir Jo 
Motinai Šv. Mergelei , Mari j ai, 
įamžinant - jų vardus. Prisimin
tina j Lundas Pfencuzijoje, Fati
ma Portugalijoje ir kitur ma
žiau'garsios Šv. Marijos švent
vietės, kur milijonai tikinčiųjų 
lankė ir tebelanko su pagarba

Kasgi buvo tie pirmieji “apostatai”? Dr. Zenonas 
Danilevičius, kanauninkas Vaclovas Zakarauskas, 'ir ka
pitonas Andrius ’Juškevičius? Jeigu Vliko pirmininkas 
ir dabartinis JAV Lietdvių neregistruotos'Bendruome
nės pirmininkas tuos pirmuosius “apostatus” būtų pasr 
kvietęs Į vidų, išsiaiškinę jų pageidavimus ir aptaręs šį 
svarbų klausima, tai šiandien neturėtume dviejų Bend
ruomenių. Šiandien pagal įstatymus užregistruota Beirti 
ruomenė yra Dr. Danilevičiaus, kan. Zakarausko ir kap. 
'Juškevičiaus vadovaujama Bendru'o'meifė/p Gečio'Vado-? 
vaūjaina Bendruomenė ’ yra neregistruota, ji stovi‘ šalia 
rėgistru'otbsios. ‘šiandienią '^apostatais yra ne ’Dr. 't)ąnife- 
vičius, ar kam 'Zakarauskas, Tbėt iriž. ALlgirn’antas * GėČys. 
Kas. gi yra apostatas ? Apostatas “yra "žm ogus, kuris pri
taria apostazijai? O apoštazija yra graikiškas žodis, -reiš ^kūniškos, "bet <TrzWšSK& *pri- 
kiąs nesutikimas su bet-kokio visuomeninio ’vieneto ‘Veik- tai ^kultūringas, ^reli-

gingas,;iar dvasiniai brandus mąs 
tytojas santykyje ?su rtfotirimi 
neradęs prasidės ' nekentės. 
Toks Savo eriibcijas ’ nukreips į 
dvasiniai ' prasmingas vertybes 
— tarnauti Dievui ir artimui 
gerais darbais ir geru elgesiu,'^ maldingumu. Lygiai mūsų 
kartu puoselėjan^ ^aeflę, Rsą,'t’Kįyžiu-^mįfkefrų 
gėrį ir grožį pačiam tobulėti dvaf fe ę ž^čiu Kalu
sia, k^i'priartėtį^avo Sutvefe- yn^k^aros Vatų
ją BĮėvą, kaip m^e^Knstos^ [įgetinėse^šventėše tūkstantinės 

Visais 'Amžiais, Anet'ir
tyriausioj civilizacijos būsenoj Motina AIarija katalikų 
je, žmonės instinkto skatinami,1 priDažinta aukščiausiu mo-
kūrė savo dievus-stabus. Jiems ^ri§kulffo ir dievystės idealu. 
iShkėsi -garbino, atnašavo au-1 .
^stefe'n^dykfis.'fineškrikš <Ojgi "Striptizo” personažas

la, Dr. Danilevičiaus -ir'kam-Zakarausko -vadovaujami 
Chicagos 'ir Cicero lietuviai nesutiko' su Geeib vadovau
jamos bėhdriibmenės veikta ir : norėjo ’ klattsimą‘išsiaiš
kinti.' ‘Jie norėjo, kM VIJIKO; pirmirimkas ir kbnfet&ici- 
joh suėjusieji atstovai išklausytų, jų skundą'ii' imtųsi 
žinksnių netvarkai pašalinti. Gečys nenorėjo “apostatų” 
išklausyti, tai šiandienįpats tapo'apostatu.'Dr. Danilevi
čiaus, kan. Zakarausko.;ir kap. Juškevičiaus ‘Bendrubme 
nė yra registruota ir vęflrfa-jiagal!Illmois'Valstyljės-įsta
tymus, o Gečys atsistojo’šalia'jbs.-,Jis'neižėįišftuo^s1 ir 
nepritaria tvarkingai ir ‘organizuotai veiklai.

Šiandien atrodo, kad' ir tferztfukinės ‘Bėndru'dift'ėiiės 
Vadai prieina įsitikinimo, ''Ttad1 reikės '’tartis' su tftrPVtšiais 
“apostatais”. Kito kelio-jiems'nėra. ^Vaiti^kiSho^aya'diAti 
apostatais šiandien turi begištrači jos “dokumentus, jis! j)a 
dėjo pagrindus didelei 'dietiIVių 'yrganizatijai, tuo :taiįu j«u —rBE _ .
barzdukiniai registruoti tiktai ’vienoje Connecticut- "Vds- bė. Jie'neft& žftiOj^ka^d- rėįkia registruotas; jiems taip 
tijoje. feet ir Connecti<mtAval^iydjeI‘fėĮ^ri?cjti f&fėigū- pat jau’iša!ikiAta4,kad fmkės atiduoti cieš’driiii, "kas -Tra
nai nelabai nori steigti škyrių*'tokioje' Čikagoje, n^es»Jie ciesoriaus.

jau žino, kabant jų pečių, kris didelė finansinė, atsakomy

PAVASARIO SONATA

išmeldė šv. Mergelės . Marijos 
malonės nužengti iš dangaus pas 
jį. Ir jai taip padarius, nuogas 
kūno dalis apglostė... Kas tai? 
Fantazija ? Halicinaci jos ? Li
guisto proto • svaičiojimai ? Jei 
ir taip būtų, 'ar tokie reiškiniai 
leistini knygos puslapiuose, kai 
knygos paskirtis yra šviesai ir 
tiesai skleisti, pagal himno žo
džius mūsų žingsniams flydėti? 
Tiesiog nejauku darosi, pagal
vojus. Lygiai, kaip ir kitas šios 
knygos fragmentas, kuomet nuo 
ga paleistuvė ant kažkokių stak 
lių gulėdama Jraivėsi, pamėg
džiodama : nukryžiuota Kristų. 
Ar bereikia didesnės švėhtvagys 
tės?

Šia proga; verta prisiminti Ne 
priklausomos Lietuvos spaudoje 
buvušį ’ aprašytą vieną būdinga 
įvykį, būtent: "Jaunų amerikie 
čių turistų būrelis lankė įvairius 
pasaulio kraštus. Atkeliavę į 
Indiją sustojo viename^didžiųjų 
miestų Kalkuta. Apžiūrinėdami 
mį^to Įdomybe^, jižejo hindų 
tikėjimo dievo Budos šventovę. 
Jos erdviame viduryje ant pas* 
tovo'matė šfedintį^hūlžiniško di
dumo \LevoJBudbs statulą Kaip 
žinia, PudaMšur vaizduojamas 
$įir dideliu atšikišusiu pilvu/To
kį matė ir čia, kas jauniems tu
ristams sukėlė juoko. Vienas jų 
sugalvojo ant to pilvo paščkti. 

t _ Parvažiavęs * i Ameriką * ga
gėsiu JpasSgirtiLjog šokaujant 
^į>ieVp4iBudos'Wvo. džiūgavo’ jis. 
Tr nieko nelaukdamas užšoko ir 
bemė'*so4inėti.Xftk staiga pilvas 
pradėjo suktis^ kas kartas1 vis 
greičiau. Draugai pamatę, kad 
pilvas Sukdamasis leidžiasi' že- 

’niyn, Šaukė —laukan-Pa- 
’ juto-iripats'*šokias, bet suokti 
nepajiegė, nei turistų rarfkos 
nespėjo ištraukti. Pilvą nugrimz 
Mo nemitornai,1 kartu su jafunu 
turistu.

(Bus ^daugiau)

.ocnw-M

A/ŽUJŪS

NUSKRIAUSTIEJI• z

(Tęsinys)

Mokykla padės mokytis lietuvių kalbą 
dins sū Lietuvos geografija.

Pataisa be komentarų, t. y 
bų: ne ... lietuvių kalba.

“Taipgi, taipogi" — šitaip kalbėjo visada mano1 
a. a. tėvelis, bet nors, pav. prof. P. Skardžius nepeikia' 
šių formų, jos, vis dėlto, archaiškos, ir gyvoji kalba? 
jas seniai pakeitė forma taip pat.

Nuolat skaitome ir girdime: Bus šilta, šalta va 
karienė, šokiams gros ir t.L Auka asmeniui 10 dolerių.; bė į lietuvių kalbą iš rusų (o, gal, ir lenkų) kalbos. , 
Tik ja‘u ne “siKa vakarienė", o ... karšta! tJar būtų 
buvę gražiau, jei būtų b'ūvę pranžsfa; druh^ffa vaka
rienė! reiškia: auta asmeniui? Šitokį posakį aš inkelius, 
bent suprantu tarp, kad nuėjęs į tą “renginį” ne tik 
gausiu drungnos vakarienės, o dar ir 10 dolerių! “Lie
tuviai Televizijoje" specialus narių susirikimas šau
kiamas “UJetutfrai Televizijoje” patalpose... šitaip 
“linksniuoti" jau įprasta ne tik lietuviškai, o ir vokiš
kai (dangau bemoku!), na. bet tai puėkinga anyhow...

ėsūnu; ne su daktaru Girnium, o Girnių, ne su profe- 
! sonum, o su prafesoriu... ir t.t.
Į O neseniai išgirdau: “Pasiklausykite pesikalbėjh 
į ino su rašytoju Jankų. Nežinau, galimas daiktas, kad 
! mano ausys turi tokią ydą, kad kažkodėl kmp t’k įiaš* 

- kutinio skiemens neišgirsta?!
Mokytojai tikrfria mokinius, ar jie nenešioja meT

dovanokite, be pasta dalikėlių. r , z (j
o lietuvių kalbos!

, supazn

Ir toliau:
V-je vidurinėje makykloje mokytojai .pradėjo; 

tikrinti, ar vaikai nenešioja niedalikėlių.
į Pirmame sakinyje (žinoma, suprantame, bet, jei 
jau blusinėsi,' tai bus ne visai aišku kas tie ‘‘jie": paty$

i mokytojai *ar rftokrhiai, bet tai ne. tiek jau svarbu)A 
o taippal ir*ant?amc neigiama fortna nenešioja įsiskveę

Turi būti, pav.,ka’d ir šitaip: ... ėmė tikrinti, ai vai 
Į kai tūri įnėd&inkclius... arna: ar vaikai nešioja medar

Vyrai, pajudinkime žemę ir Ūėk71eTšk?me VHskri^ 
ku p Ta'k'a t a

vyriškos sjirūinės
Inkstai kažkaip iki šiol dar nebuvo pevirtę 
Valio!

Mūsų špauda ir radijas užuot pagyrę 
asmenį, sajAkjme, rašytoją, tndkslminką,

Pas Balzeką galima įsigyti tris automobilių ’rū
šis (!!). Man regis, komentarai čia visai nereikalingi.

PAŽADĖSI, PATIEšfŠl; NETESĖSI, NEGRIEŠISI.
Žinoma: palieŠyši ir negriešysi! Nors žodžiai ir ne 

lietuviški, bet v^sdcllo rūės juos^hsnicnuojame lietu
viškai ! ; * 4 '

SuAkdai* škifriaVne faaVimįfš ir duomenis.
Pav^ždlfui: f

RaVla V. fA!braitis \ialiksliT?o^irf))n{ht'c š. m. rug
sėjo nr-y'ALT S^Ss^stiAic'i^ki^i^ytus da
viniife/tei lapkričio I^dzfyirbininkl^^ui lūfpratsako:”

By ^eVąy../0Zk|dfUVc Wf*fį^>SjtQ ko:1 sa
kinys -turi'tų*T)ūti palietas ne ^odlSu^fSda^o^kai. ^To
liau: Ae ..JfSkroįJ^ds (davinius.?., b:.. Bkreiivtus duo
menis! ^kirftūrfas Aiškus ir grtcžfši T^il&įtas. * be
veik maflem&Lšk'ai; kareivio, laimio Mr t.t. davftiys, 
t, y. idAlsto lta¥nftlk<?^s kiekis; 4fąflsWkos duomenys 
(duomuo), bet Ak’fahi ne statiJd^os dlKunys? Davinio 
beveik sinomnras — paskirta porcija, racionas (£iūr. 
Lietuvių kalbos Vadovo 461 pusi.!). Duomuo — tam

1 tikras faktas, tam tikra žinia!
’ Kažkodėl Tiūksmuojania, pavyzdžiui šitaip -(ki

taip niekad nebuvau girdėjęs!): Ricardo Nikson ar
ba RiSfiVd ^5fef6no,11. *y.,J5rfia nnksniuojarpas lik var
das arba lik pavardė!

Bęjc, dabar jau turime pirmus vardus, antaus 
vardus ir paskutinius vardus!

___ '(Bus-datigiau) >
I ~ CUcap & DL Wednesday, June 28, 1978^

— čia jau moterų diskriminacija! 
inkštomis.

■ ■ w 
kurį nors 
gydytoją, 

užuot pripažinę jo Atfopeffnus, duoda jam... kreditų ’. 
^Arrub 5tnetu Lietuvoje, jei kas gaudavo kreditų, tai 
rtiškė, kad turėjo titk įfaSi rikėj imp, jog galėjo nusi* 
įfiHrti ką "nobs Skolon arba 'pasiskolinti pinigų (credo,

— pasitikėti, o ^atd H k riekėms lietuviams, lie- 
furiųrkalbos puoselČtojams*T>utų suprantamiau, credo^ 
— ?o?irūst). Studentei gedavo ne'kreditų,' o įskaitų.

Girdėjau neseniai viehą tėkį solistą dainuojant:... 
lakštingalos Sr Vėl^dObs...' JeihakštingaTos*dainos, tai 
ką darys papūgos? žmonės Kartais gieda/o dažniau
siai dainuoja, bet jau paAkšlfei Tiiekad nedainuoja!

SlIFXA ALDONA,

{Lab’as! Kaip Tau? Man labai^erai.
Klaidų kartojimas jas tik sustiprina, ir jos giliau 

įstringa į atmintį. Taigi, užuot spausdipus “autentiš-1 
kus" vaikų tiškus, žvaigždtrtė‘ltd4tų ’VMkų ‘patdaryt^s 
klaidas paisyti —juk tai lengva: po ‘“kaip lau"para- 
šykitCj, pp^v.,. sekasi, ir staiga ahgllskils' kltfflštmas pa-: 
virs pakankamai geru lietuvišku! . * "
**^Visi pr&šomi išbandyti ‘ i *
Dius." Gal galima išbandyti haują automobilį, naują 
kokį aparatą, bet gaminių (rie gaminius) galima tik

minuojami! Protestuokime
’arba be plakatų! — prieš žodžių *FoefAS. ’'dvcjel 
j tAS, ketvcrtAS ir t.t. pavertimą mdtėriška ne i
keletą, dvejetą, ketvertą! Tad: prabF>go kč1btA’S<‘dici^Įi 

, , f i j . < i i i buvo įkrnkv/as arkliu Ir Lt. ?. krd tave kur! norėjau pasjakvtr vis dėlto! Anglu kai-1 ‘ . .4- •*. > . . ... .Kreditai, reknrttei (ne pėsaulib, o šiaip asu zmoae*ha Mfokio’į formos visiškai natūralios, nes juk anklu .. . . . M v. . . \. ,, .v X ... w.ho rekordai, atseit, žinios apie jo praeiti, apie išeitakalba žodžiai iš vfto beveik ncfiūksninojartn! • . . . 1 Jj mokslą ir t.t.) — sunku išvengti šitokių žodžių, įsis. 
Kažkodėl labai savotiškai linksniuojami ketvirtos meigusių į lietuviškas kepenis, nelyginant pašinai!

linksmuolo žodžiai, pav. sakoma ne su sūnum, o su Beje, kepenys, kaip kad ir'smegenys, dažnokai būūa paragauti, žinoma/j ei tie~gaminiai valgomis

ifokios formos visiškai natūralios, nes juk anklų
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Susivienijimo istorija
(Tęsinys)

vo išrinktas baHfrnorietis Ignas

Mažeika Evans
BĘ 3-5893

Kaj«!ortas ikterkr Suomės portretas

vienerius me- DAIMIDGAIDAS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAI

for your

child's safety

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

Odesos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direittorij 
Asociacijos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd §trec) 
Velandos pagal suenanm^.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte automobiliams pastatyti

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

U jvairiv atstumy.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

— Etiopikn lėktuvai bombar
davo SdmalTjos miest21į pasieno 
ir užmušė 10 somaliečių.

2424 WEST 69tn STREET REpubUc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vii tink 7-5*71
tt028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HIDa PL 974-4411

są, kad reikia bažnyčių* She* 
nandoahyje, bet greta jos reikia 
ir mokyklos. Patarė sušaukti 
antros dienos vakarą vieša su- 
siringimą, kuris išaiškintų še*

Welk only 
on the side- 
wslk; where 
there b no 
s i dewalk 
stay on the 
left side of 
the road fee
ing the on
coming traf
fic; erose 
the street 
in marked

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel737-8601

WWV^^^WWWWVWWWWVIAMAMfWVWtfWWWWWm 

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

TeL 927-1741 — 1742

vylimą to meto Amerikos lietu
vių visuomeniniu gyvenimu iri 
pareiškė, pasitraukiąs iš lietu-] 
viskojq pasaulio "-paroda vietės” j 
sukurti ramų gyvenimą, išeiti 
gydytojo mokslus Marylando 
universitete.

Shenandoahyje gyvendamas, 
prieš Seimo “laidotuves” šliu
pas Lietuviškame Balse (1888 

■ m. birželio 23) nusiskundė, kad

NORMANĄ
Muršteina
SjįhT«L 263S82t 

ir
«77<MSfi 

(M®)

L»idim*i — Riln* ipcriud* 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
T»t. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Viaoa programos Ii WOPA, 

1490 WL A. M.

Lietuvių kalba; kasdien' nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniai* 
ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 9:30 
vai, ryto.

Vedėja Aldona Dairiu*
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTČMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. TaL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko »Inning ir 
“contact lenses’”

Vai azal susitarimą, uždaryta tree

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGU A 

Tekt 695-0633 
Pox Valley Mtdieai Confer 

860 SUMMIT STREET 
ROUTe 58, ELGIN, ILLINOIS

"Ilsisi Jr Mi Seme, džkugiasi Ir linksmai iūkauja".
Iza. 14.-7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminanti jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Zr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžinn gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi. kenksx»ingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Does a meatless meal sound 
Kke an incomplete meal? It 
doesn't have to be. A meal with
out meat can be nutritious, deli
cious and easy to make, espe
cially when it’s made the fast, 
microwave way. Add variety to 
your family’s menus with these 
easy entrees from the Whirlpool 
microwave oven cookbook. In 
the Dutch Cheese Casserole, 
thrifty cheese takes the place 
of meat.

DUTCH CHEESE CASSEROLE 
total cooking time: 21 minutes

4 e. thinly sliced zucchini 
(lib.)

M e. water
1’4 e. sBctd fresh mushroecas

14 e. chopped onion -
1 clove rarlie, minced
4 T. butter or margarine

M e. all-purpose flour
% L»K K t pepper
% L dried basil, crushed 

e.milk
1 e. shredded roods, ebee^
4 e. wide noodles, cooked 

A drained
3 T. chopped pimente 

34 < shredded rowda cbre?w
In 2-uuart casserole, combine 

wjecbinl and water. Cook, oov- 
oreck at HIGH 4-7 minutes, tiU 
tender, stirring once. Drain; set 
aside, in same casserole, com
btoe rashrooma. onion, garlic 
and butter. Cook, covered, at 
HIGH for 3 minutes or tin ten
der. Stead in flour, salt, basil 
and *4 L pepper. Add milk; cook 
at HIGH for 5 minutes or till 
thick and bubbly, stirring after 
3 min. and then after each inin.

Stir In 1 c. gouda cheese till 
toe&ed. Add xaecMnL poodfes, 
an< pimento. Cook at HIGH 
ter 6-7 minutes er KU heated 
throngh, stMng otto*. Sprinkle 
% e. gouda cheese atop c^e- 
rote; OMk at HIGH for 1 
MAtofiMTTiagA

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICS)

PETRAS BIELIŪNAS
6348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3573

Dr. Albert
H. Downs 

crosswalks: look left, then 
right before leaving the curb, 
making sure the way is dear. 
Finally, watch for turning 
cars and Bilk quickly w’htn 
crossing.

According to Dr. Domm, 
children should wait -for the 
school but or the curb or in 
the safety sone, not in the 
roadway. If discharged from 
the but in mid-street, they 
should walk in the safety 
zone to the crosswalk and 
then x directly to the earh. 
When crosring to the opposite 
ride of the street, they should 
wait until the bus has moved 
on, rather than risk being 
caught in the Gow of traffic.

daugiausiai niikentcjo ten bu- Byla buvusiam kongres 
vę švedail

Agentūras, taipgi praneša, 
kad už Sovietų Sąjungos šmei 
žinią, aprašant disidentų teis
mą, Kremlius yra patraukęs į 
sovietinį teismą Mask\oje du 
užsienio spaudą atslovaujan- 
ius žurnalistus.'

ftaou •aments, kurie 
Raštų ilzarsakyh Naujienas pra- 
Šor>e jų adresus. Mes
jiems. tiArfŲie Naujienas dvi sa-

Walking to the school bus, 
to the playground, to a friend’s 
house, to the store «- those 
are common experiences a- 
mong school-aged children. 
However, walking without the 
proper knowledge of pedes
trian safety often leads to 
needless childhood injuries 
and fatalities, warn* Dr. Albert 
H. Domm, child safety special
ist and formermerfical director 
of the Prudential Insurance Co.

Here are some baric rules 
which Dr. Domm urges par
ents to impress on their 
children:

Gyv. Antioch, UI. Anksčiau gyv. Cicero, 111.
110-6 4978 a?, bhielio 26 d., 11:45 vai. ryto sulaukęs 84'metų am- 

ziąps. Giruęs Lietuvoje.
Amerikoje įgyveno daugeli metų.
Paliko nuliūdę: žmona Apolonija, sūnus A. Pearson, gyv. Glen El

lyn, I]l-, mariį Shirley Venckus gyv. Wheaton, Ill., 5 anugai_ Paula,
Thea. Robert, Laura ir Allan, p roan ūkas Jeremiah ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Strang koplyčioje, 1055 Main St., Antioch, HL
'Trečiadienį; birželio 28 dieną 11:00 vaį. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuviu Tautinės kapinės. *
yįsi a. Joseph Plcvoko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutin ipatarnavima 
ir atsisveikinimą.

307 So. LFHJAMCA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Bei M ra praktika,
Ofisą* 2652 WEST 5vth SY RGET 

Til, PR 8-1223
OFISO VAL.: pinu., antiad.^ treciad. 
ir penktu 2-4 iy 6-8 vaL vak. šėštadie- 
uiais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku • leistų loterijos bilietėlių parem 

ti lietuvių literatūrą, ši draugija 
susiorganizavo tais pačiais me-

P. ŠILEIKIS, O. K j tais kaip Susivienijimas (1886). 
ORTHOPEDAS-PSOTEZISTAS įkūrė Lietuviškos Gazielos 
Aparatai - Protezai. mJcTbau- J ir Lietuviško Balso bendradar- 

Mykolas AkelaMis, išvykęs 
V<L: 4 ir 6—8. Padieniais 9—1 įLietuves po 1863 metų sukili-
2850 63rd SL, Chicago. III. 60629 i mo* l>raugijos tikslas £>uvo ap’ 

jungti Prancūzijos lietuvius ir 
“išlaikyti lietuvių kalbą bei vi- 

Įsuomenę”. Draugija gx’x’avo iki 
! 1915 metų.
I šiame antrame Seime buvo 
išrinkta Centro Valdyba ši: Sta
sys Mačys — pirmininkas, Ag
netas Bubelis — vicepirm., Šlim 

i pas — raštininkas. M, X Andriu- 
? kaitis — rašt. padėjėjas. Jonas 
iMėldažis — kasininkas, Pranas

Rusija. — 
Maskvoje, 
agentūros, 

kiniu ginkluotas

Didžiausio* kailiu 
pasirinkimo*

i tXcwj imjhntafcs ST

TANGY HOT SPINACH SALAD TOSS 
total cooking- time: 13 mf-nntes

Z T. lemon Juice ,
1 T. prepared horwradkh
1 t Worchesterxhire aoce
2 hard-cooked err* \ r 
1 18-07, parkace fresh spinach, ter*

|mo svarbą. Tiek apie tai šian
dien ir težinome.

Turbūt, šliuDas pateikė ir fi
nansinį raportą, nes sužinome, 

|Jcad Susivienijimui priklaus 
173 nariai, sumokėję metinių ir 
įstojamo mokesčių $2O3.51.Kuo 
pa Baltimorėj turėjusi 27 na- 

. rius ir Centrui prisiuntė $65.80, 
į Shenandoah kuopos 78 nariai 
i prisiuntė $89.60, o iš Vyta irto
J draugijos susilaukta $20.30. Yorko (1888 m. kovo mėn.) su 

PlitLEONAS ^IBrjTI^ ^eW ^ork° kuopa turėjo 37 na-|LieĮUvį^]-ojo Balso spaustuve ir
INKSTŲ, PŪSLĖS

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antr&d. 1—4 popiet 
ketvįrtd. 5 —7 vaL vak 
Ofiso tefeL; 776-2880 _ 

Rezidencijos felef^ 448-5545

Vienaiufr baltimoriečiai reikalą- istorija gmia liūdna. Astrams- 
vo, kad Susiviemjjnias savo pk ko žodžiais* į šaukiamu Pittsto- 
nigus skirk] pastatyti lietu-.ne, Pa. 1888 m. rugpjūčio 16-17 
viatns bažnyčią su mokykla, o d. Seimą, nors “Dauguma lau
ki lame Waterburio J. Striinas j kė daugelio svečių 
įrodinėjo būtinumą lietuvių pa
žangai ir kuHurai gerų moky
klų. Siam klausimui praleista

DR PATTI V nADfw ^na daug Pirm<0° P posėdžio un, rdUL V. DAKuLb laiko ir atslova( nu ^onėmis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS į išsiskyrė: vieni stovėjo už baž^ 

W«*tChester Community klinikos LvA;fWį -ęę !• » .. 4 Ii y VIOto,
Modlcmos dlrektorius

1938 S. Minheim Rd., Westchester, IL. 
vALA*1X>S: 3—9 darbo dienomis ir 

kez antri šeštadienį 8—3 vai 
tįl.t 562-2727 arbe 562 2728

DR. K. G. DALUKAS
• KLURUA IR MOTERŲ LIGOS 
OINEKOLOGINR V^TVRGMA 

4449 So. PuM Rd. (Crpwferd 
*hcal Bvttdtef). TeL UI 5-6444 
Kd’ų* ^Jonius pagal sumtarimą.

ne^ailiepia, skambinti 374-8004. Bubelis. Buvo gauti du laiškai.

Atva- > 
žiavo tik J. šliupas ir dar du 
lietuviai iš Wilkes Barre, Pa. 
Susivienijimas jau buvo numi
ręs ir Šliupas, atvažiavęs Sei
man, galėjo jį tik palaidoti“.

Seimui neįvykus, buvo suruo-' 
kili už mokyklos s bit y- štos PiUslono lietuviam prakal-’ 

bą. Šliupas pateikė knmpronu-tb <8, į kurias, sakoma, atšilau-< 
kė apie 50 žmonių. J jas atsilan
kė tik ką, broHo Juozo padeda
mas valgomų daiktų krautuvę 
įgijęs Tarnas Paukštis, kuris 
1889 m. tapo Susivienijimo na-! 
rių ir du kartu (1901-1304 ir; 
1914-1928) ėjo SLA iždininko} 
jrareigas, kurio metu Susivieni
jimas išaugo iki 20,289 narių su 
$1,349.642.11 turto.

Abejotina, ar šliupas tą va
landą iš tikrųjų jautėsi laidotu 
vių direktorių; savą suorgani
zuotam Susivienijimui. Tiesa, 
tu f metu gyveno sunku įsikū
rimą Shenandoahyje po nelen- 
gvesnio persikraustymo iš New 

> m. kovo mėn.) su

Įvykiai Maskvoje
MASKVA, 

ristų viešbutį 
praneša žinių 
verže' kirviu ginkluotas rusas 
ir ėmė kapoti viešbutyje esan
čius užsieniečius. Kiek žakxc 
jis bus pridaręs, dar neprane
šama, bet lik sakoma, kad

Seimui-vesti pirmininku bu- Sabrinskas ir Jurgis Naujukas 
’ * A ? , kas globėjai.

Susivienijimo trečiojo Seimo

- * : ’ Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, marti, anūkai, proanūkas.

Laidotuvių Direktorius Dan Dugcnske.
TeL 395-4000.

8 slices bacon
2 T. sliced fT*«n onion
4 t. i.n-pnrp<Mje flocsr 

H t-** 
% e. wUer

Tn larrc mixinc oowl, cook bacon covered with paper towels at 
HIGH for S ninutes. giving bow L half-turn once. Remove bacon 
from bowl leaving c. dripping* In bowl, cook onion in reserved 
dripptwr. uncovered, at HIGH for 3 mln. Blend in flow, salt, dash 
pepper. Stir in water, lemon juice, horseradish, and Worcestershire 
sauce. Cook at HIGH for 3 min. or till mixture thickens and bubbles, 
stirring after each minute. Add crumbled bacon, diced eggs and 
spinach to sauce. Tora to coat with dressing. Cook, uncovered, a* 
HIGH for 1 minute. Toss again before serving. Makes 4-6 servings. 
z MICRO TTP. Create a spantaheoos soup with celery, union, 
partial barate, that dab of Wterer meat or Mate. Add 1-2 e. 
water. waeenfngA and simmer >t MEDFUM until flaws are blended 
aani tegttablfea are tender. Or uae chicken giblets and bones, and 
add leftover rice or retetebles, diced chicken. No time to make 
yew own *teek? Start with canned cream or efear soup, or a mix. 
Add fresh mushrooms, rrrrn ohinns, slivered ham. dry wfne ... be 
creative. Wam crwty bread aad your sponlaoeou* soup maJce a 
bearti fuppau

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

manui
WASHINGTON, D. C.

JAV-bių distrikto teismo teisė* 
jas pripažino, kad buvęs Lou
isiana kongresipanas Otto Pas
sman yra protiniai sveikas ir 
todėl gali būti traukiamas x 

Teismą už suokalbį, k\*šių ėmi
mą ir už melagingą mokėsiu 
pareiškimą.

Prokuroras sako, kad Pas- < 
sman paėmęs iš korcj»ešio T. 1 

1 Park 213.000 dol. kvšio. j

Irius ir prisiuntė $40.35. Phila- šeima. Menamoje Amerikos lie- 
jdelphrs kuopa seimą praleido tuvių “sostinėje^ ’ 
: tylomis. \ ėliau patirta, kuopos įus pagyvenęs, paskelbė nusi 
liždininkas* A. Škėma, kažkodėl’ 
I galvojo, būk Susivienijimas ne- 
• trukus suirsiąs, todėl planavo 
pasisavinti $98, bet M. Valinčius 
teismu 1887 m. rugsėjo 25 d. 
(mėnesis po seimo) pinigus at
gavo Susivieiiijimui.

i Antrą dieną vėl posėdžiauta 
po pietų. Buvo perskaitytas lai
škas iš Paryžiaus lietuvių žel
mens draugijos, prašiusios pa
ramos paskleisti dalį 20,000 iš-’niekas Susivienijimo reikalais

nerašąs. Priekaištą paknrtojo^ 
liepos 7, o liepos 30 paragino 
kuopas išrinkti delegatus į tre-] 
tįjį organizacijos Seimą, kurį* 
rugpiūčioĮ 23 poskelbe susirink-1 
ti Pittstone ir posėdžiauti dvi* 
dienas, rugsėjo 16-17. Tokie pa-Į 
reiškimai nesiderina su Susivie
nijimo laidojimu.

<Bus daugiau)



- Tipingas Čikagos vaizdelis
Ligoninėje, namie ir 

lavoninėje^
Palos Community Hospital 

yra visai dar nauja ligoninė, 
tuomet kaip vidurnaktyje (1974 
m.) į Greitosios Pagalbos ( Em
ergency) skyrių atvežė Krue- < 
gėrį, turėjo dar tik 265 lovas;

< dabar turi 491 lovas ir yra ap
rūpinta visu kas reikalinga mo
derniai ligoninei. įdubai popu
liarus Emergency skyrius, kuri 
vien pernai lankė 27,302 paci
entai, ir 20,000 klinikų lanky
tojų (outpatients), atvykstan
čių tyrimams ir kt.

Visa bėda, kad trūkdavo grei
tajai pagalbai teikti speciali^ 
apmokytų daktarų, dėl to ligo
ninė samdė iš kitųr didžiųjų li
goninių rezidentų daktarų, no
rinčių daugiau uždirbti viršva
landžiais, tuo būdu Emergency 
skyrius buvo gydytojais aprū
pintas kasdien po 24 valandas. 
Daugumas tokni gydytojų bu
vo svetimšaliai.

Kruegefį atvežus, Emergency 
skyriuje dežųravo jaunas Mi
chael Reese ligoninės reziden-

•noV’.' Nujusdaniį ką negera, ji 
tu jau pavaržiavo. Patrcijos, 
motina su Kruegerių dukryte’ 
buvo “pabegeusFos/’ miegama
jame ant lovos gulėjo jos 29 me-j 
tų amžiaus vyras Baymondas 
nebegyvas ir šalia jo numestas 
tuščias indėlis, kuriame buvo 
dar keliolika tablečių Empirin

tas iš Pietų Korėjos, patologas 
Dr. Suck Oo Kim, kurs trečia 
dieniu naktimis dežiurava En
glewood ligoninėje, o šeštadie
nio naktimis — Palos Commu
nity ligoninėje, gaudamas po 
$17.50 už kiekvieną valandą, 
dirbdamas per pilnas 12 valan
dų pamainas. Bet Kim speciali
zavosi patologioje ir dėlto dar
bavosi su lavonais, ne su gyvais 
žmonėmis. __ _

Tą šeštadienio naktį, atvežus 
Kruegerį, visi šeši Emergency 
kambariai buvo užimti.

Dr. Kim, dirbdapąas be per
traukos dvi pamainas, tą šešta
dienio rytą pradėjęs nuo 7 va
landos ryto pagal sutartį priva
lėjo ištverti iki sekmadienio ry
to, ir atrodė ir buvo pavargęs, 
jKruegerį atvežus tik trys iš še
šių Emergency .kambariai bu- 
yo pilnai užimti. ? “Sprandikaulio X-spinduHų nuo-

Pagahau priėjus eiler-Jirue-JĮrauka _ „ (n txwi) įsa.
gen įsegzaminavus Dr. Kinija nuvalkai ran 
paraše: Pacientas konstatuoja k . kuri suJeido su 
kad kaz kas jį sumuse. Skun-k?„„ . > . - .v.J jtanus toxoide ir paraše recep

tą — 20 tablečių Empirin No. 3, 
imti po vieną kas šešias valan
das tai yra po 4 tabletes per ap 
skritą parą. Tai padaręs Dr. Kim 
Kruegerį paleido važiuot na
mo. Po daktaro parašytų in
strukcijų kažkas, spėjama kad 
slaugė įrašęs; “Rx ir išrašymas.

Patenkinamai 11:45”, kas rei 
škia,” receptas parašyta ir pa-» 
cientas paleistas namo. Viskas]

džiasi sprando skausmais”. Dr. 
Kim liepė padaryti to paciento 
spindulių nutrauką. Peržiurėjos

nuotrauką, jis parašė: kad

Namai, Žemė ,— Pardavimu) 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardėvlnuri 
REAL ESTATE FOR SALB'

J. Pr.
(Bus daugiau)

| — Merkevičius, gyv, Marqu
ette Parke, iš anksto be ragini
mo pratęsė prenumeratą ir ta 
proga parėmė Naujienų laidimą 
$15 auka. Dėkui. Taip pat dėkui 
tos apylinkės tautietei, užsisa
kiusiai Naujienas 3 įnėn. tinka- 
niesniam susipažinimui.

• Inž. V. Sh°brys, Berwyn, III., 
pratęsdamas prenumeratą, at-Empirin No. 3 tabletės dar tu H,alvsuai„„ 

ri pusės kviečių grūdelio svorio silintė penkinę Naujienų para- 
kiekį stipraus "narkotiko ir 1 
deino iš morfijaus gaminto. 

f -

Grjžant su ligoniu iš 
ligoninės

mai. Dėkui, 
i
I — Dėkui poniai M. Andrijaus- 
:kas iš Marquette Parko už ank
stybą prenumeratos pratęsimą

Išvažinejusi miestą Patricija ir už ta proga atsiųsta $5 auką, 
pagaliau vienoje vaistinėje ga-j -- - . ...
vo, kaip recepte parašyta 20 ta
blečių, kurių vieną, be vandens, 
ligonis dar namų nepasiekus 
sausą nurijo, manydamas kad 
palengvins skausmus. Nors nuo 
šeštadienio buvo nė kąsnio neval 
ges, jį vėl apėmė noras vemti. 
Sokmadienį iškentėjęs, vakare

, . T ., , i *jk pasakė žmonai, kad jo gal-] — Aušra Karkienė. baigė hu-
Jv-r* °Ji’ • 2 33 r ’ •Va* -vla i lvos Gausmas darosi nebepa- manitarinius 

Ja*tiuoaa-;ĮVėliau, kai buvo ligoninei įskel-'- - .................... ■ - - ........................
’Įta byla su $2.5 milijonų ieški- 

1‘niu, Kim save apginti parašė 
50,000 žodžiu aiškinima.

iš anksto -L j/rieš 45-60 dienu. '■ ‘

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

American Travel Service Bureau
S. Western Ave., Chicago, HL 60643 

?12 23g^787

® Nemokmas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, laivų keiio-: 
nių (cruises), viešbučių ir automobfllų nuomavimo rezervacijas; f . 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome Žkvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

Į — Vasario 16 gimnazijojej 
mokslo metai parsidės rugpjūčio 
21 d. Kviečiami nauji mokiniai. 
Prašymus rašyti gimnazijos di
rektoriaus vardu ir siųsti šiuo 
adresu: Litauisches Gymna- z ~ lsium, 6840 Lampertheim 4, 

' West Germany.~ - -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S ’

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Pr ex'den tas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill.

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell 114 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
$65.000.

10*4 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-787h

>*

I Virginia VS47

Naujienų vadovybė ir Platįnhno vajaus komisija kreipiasi t visus akai* 
Mojus ir į visus lietuvius, ir prašo pašokti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausia Amerikos lietuvių dienraštį, 
fu juo susipažįstant ir jį užsiprįnį^eriiojffat, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandSę ne tik lietuvžkSspaudom klestėjimu^ bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių geiftvei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybes atstatyino ir visuotino lietuvišku reį. 
kalų renesanso. . s •_

; r VIS PLEįlANTnr S4WDŽ1Ū1 ; ,

17350

jįus/laĮjai vertingomis:qoWitmUt 
is karutis, sav. Grari'Šhū^ra 
[f'Blvd7 St- Peteribtegr^. ®? 
į itortogas dviems arn^mr. 
mkferae. motelyje prie P&L pajūri 
imbarfu, TV, telefonu' 
-beMradarbė ir - savi&& 
-'Miškinytė paskyrė $Wj)?eftĮ]<

įėjo prie PI*

vieSsufci 
paskyrė 

btm

I Pasiteiravęs greitos pagalbos 
atsakymais į savo klausimus, 
advokatas iškėlė eilę klausimų 
Dr. Kimui, k. a. jei Kini turėjo 
pagrindą spėti galvą esant su
žeista, kodėl neliepė padaryti X 
spindulių nuotrauką, kodėl jis 
nepažymėjo Kruegerio kraujo 
spaudimo, nei pulso? Kodėl 
neužrekordavo rezultatu keleto 
neurologijos tyrinėjimų, ku
riuos sakėsi padaręs ? Kodėl ne- 

: patikrino' ar; iš galvos kiaušo 
tekėjo kraujas? Kodėl to pa- 
cieno niekas. nepriėmė į ligo 
ninę obseryacijai ir/tit, bet blo
giausiabuvo " tai lead Dr. Kim 
vaistų prirašė ne paprastą Erno 
pirin, o prirašė Emįrirįn N. 3. 
Paprasto ;Empirin tabletėje yra 
aspirino, skausmą šxrėlninančfo 
Sphenancentino ir kafeino. Bet

mckslus magi- 
keliamas,>bet pirmadienį žmonai strės laipsniu Yorka universi- 
grįžus iš darbo pasisakė važiuo tete, Toronto mieste. Baimun- 
siąs į darbą, pastebėdamas das J. Kalvaitis ^haigė Queens 
“Mums reikia pinigų” Žmona universitetą Kingstone bakalau- 
pagaliau nusileido ir nuo šeš- rq laipsniu. Ričardas Lapas bai- 
tadienio nieko nevalgiusį su Ply- gė elektros inžinerijos studijas 
štančia galva nuvežė į jo darbo-[Toronto universitete inžnieri- 
vietę. Porai valandų nepraėjus aus laipsniu.
paskambino Mrs. Krueger josĮ _ Toronto LSR Vvtis daly_ 
vyro formas, pranešdamas kad’vaus Pasaul5o Ljetuviu s to 

ir neg ni?k°ižaidvnėse net su keturiomis' 
dmbti. Patricija iuogau nuvazia- krepšinio rinktinėmis. To klu- 
vo. Važiuojant ąmojis buvo Ja-d likmetė Inį Balsvlė m0 
bai nusiminęs, pasakė jai kad 1
vaistai neveikia ir pats apsiver-1 
kė . . .

Antradienio rytą ji išvyko į 
j darbą ligoniui prminus. Namus 
ligoni vaikus saugoti ji buvo pa- 
įprašiusi savo motiną

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenkant 
nuomininkui

4243 W. £3rd Chicago 
TeL 767-0600.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727.

kyklų varžybose nustūmė rutu-Į 
jlį 7,45 metrų ir laimėjo 2-trą 
‘vietą. Ji dalyvaus PLS žaidynė
se ir tikisi laimėti pirmą vietą. ,

— Kelionių į Vilnių š. m. 
Birž. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22 d.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Experienced Mason 
For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces. 
Plant rates. 

Excellent benefits.
• Apply — 

R. LAVIN & SONS, INC. 
3426 S. Kedzie Ave.

(tęsimo, ubfikyū^ 
Černiau emfiomls 
t • * . ».«*; • ■? ■

jL<f ; V. -
bŽi gatixtq ititytojT rriJolasf

NAUJIENOS V/' 
173fr SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

• H anksto_be rarinlmo 
siažlndiinAs lurirašmėjimo
» "3M! ■■■ L»1 - I
Pavardė ir Tardai —_—

Adresas

• Ulstkau' Naujienas kaip dovanu nvo 
yra naujas skaitytojas. Priede _'

Pavardė Ir vardai ---------------------

Adresu

Sponwriauf pavardė, nrdas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga. paUikvdamAs lletuvUta spaudą ir Naujlttiu 
pastangas, pniau Jas riuntinėti už pridedamų!  doL

Pavardė Ir nrdar -------- į-----------——----------------- ----------- ... -

Adre«f .;, ■■■ .....--------- —-.................................................................

• Platininio vajau? proga, prašau kurtinėti Naujienas dvi aavaltes nripa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardu -------------------------------------------------------------------------------- -
'6 Į •

Adresu ------------------—--------------------- --------- - ---------------------------------

Pavardė ir vardai

Adresas ------------

Pavardė ir vardas

RIMTAS NAMŲ;'- •. 
PARDAVIMAS "V

■ ' *

LABAI GRAŽUS 5 kamb. 3 mie
gamu 20 m. mūro namas ir'garažas 
arti Kool-Aide.. Graži gatvė, geri kai
mynai. $29,700. y“ . » <

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

7 KAMBARIŲ namas, kabinetinė 
virtuvė, naujas stogas, porčius, nau
ja elektra. Apsauga nuo potvynio, 
daug priedų. Platus sklypai geleži
nė tvora, tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $16.500. \ J.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000. Į

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne- . 
toli nue Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug geru 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. - ' ]

REAL ESTATE '

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 irb* 737-8534

a

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontą* v ?

f ILECTRO5 ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigof miesto leldlmf/
Dirbu Ir užmlosčluoso frolt, 
rantuotai h- sąžiningai * '

KLAUDIJUS PUMPUTIS č 
4353 So. Washtenaw Ava.

Tai. 927-3559 _----------  r

ž-40 M. AMŽIAU* VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9t pusmečiui lufumcblUe 

-lability apdraudimas pentlnJntam
KreiptisA. L A 41 R A I T I S . < 

4H5 3* ASHLAND AVI. 5
52X775 7*-/•..< V*'

Iš savo darbovietės skambi-‘d. informacijai bei registruotis j Ąn gqual Opportunity Employer 
Lc. ''nf-acATYia IrTOITlf 1C i "Vikriu Txip— =

tą. Atsiliepė sūnūs berniukas. Ią, 6557 S. Talman Avė., Chi-j
V X TX -T1 1 i . Į__ _  4«I /OI *797-1717

vaikas nubėgo pažiūrėtfir gri- , L VyQu I1L . Apskn 
žęs pasakė “Tėčio lūpos mėly-Įgegužinė . piįnikas įvyks liepos 

*-***r**w*^^~wfc***h*w^^^ j4 d. Vyčių sodelyje, 2455 W. 47
ISt. Pradžia 12 vai. dieną. Įėji
mas 1 dol. suaugusiems bet už 

jtai bus veltui loterijos bilietas. 
Bus įdomu ir linksma. Nesigai- 

ilėsite atėję. Visi lietuviai kvie- 
’čiami. . Piknikas bet ko-j
kiam orui esant. (Pr.‘

nant Patricijai tik trečią, kar-!prašome kreiptis į Marių Kie-;

Robert. Paklaustas kaip tėtis,: cago 60629, tel. (312) 737-1717
* L. Vyčių I1L - Ind. Apskr.

DENTURE DEPARTMENT
We need waxers, packers and plas

ter person Top wages and beneflfš. 
SCIENTIFIC LABORATORIES

ST 2-7453

LAIKRODŽIAI ir BRANGINYMf |

Pardavimu Ir Taiiymu 
2646 WIST 6Wh STRUT .
Tetot: Rlpobfic MHt J

, —r
_ —Mm

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

HA 1-6100.

MAEDA N0REKIEN1 K'
1M8 Wwt IKk St, Chloro, m W629 • TeL Wa 5-Z7K7

DMHls attirinthnaa farat rOU« tvalriv 
MAISTAS Ii IU ROPOS SANDRLIŲ.

MI1I5I

Cosmos Parcels Express Corp.
MAtourrn gift parcel* wrvkr ' 

LM1 WJ WH» ChlcM«, HL Wfl. — T*L WA J-S717 
XXB M, Cblcaf., IIL 40404. — Trt. SM4H4

Į Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

į Graži, lengvai skaitoma ir 
‘įdomi 250 puslapių knyga su- 
į krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 

(gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, Hl. 60629

MAINTENANCE I 
ELECTRICIAN

For plant in heavy metals indusH 
try. Steady employment with abJ 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ, WRITE AND 

SPEAK ENGLISH
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

M. i 1 M K U g 
Notiry PuMte 

j INCOME TAX SERVJC1 ' 
' 4259 5. Maplewood. T*L 254-7456 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės prašymai ir kitokį blankaL |

■ 4

HELP WANTED 
Darbininkų reikia

MALE

PRINTING OPPORTUNITY
To work in Christian literature 
as a pressman on a. 2 color 38” 
Miehle 2nd shift Contact Mr. 
Pilcher daily 345-5530 or after 
6 P.M. at 495-2784.
LITHOCOLOR PRESS. INC. 

9825 W. Roosevelt Rd. 
Westchester.

I Siuntiniai | Lietuva
I ir kitus kraštus
Į ^NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av.
I ČhiMff®, III. 50632. T.L YA 7-59S0

BEST THINGS IN ŲFE J

nan mim

t “LIETUVOS AIDAI”
3. KAZE BRAZDZIONYTE,
jjl PROGRAMOS VEDtJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM Sat ai 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

DIE CUTTING PRESSMAN
Heidelberg Cylinders 

Apply in person - ask for LEO 
HARLEN CORP.

1250 W. Van Buren

spray f:n:shęr experts 
CUSTOM FURNITURE & CABINETSj 
Full time, overtime, top wages. Also, 
experienced woodworker openings. | 
Hospitalization. ;

South Holland 785 6611 į 
----------------------------------------- -----------  |

MAINTENANCE MECHANIC

Mechanic for wholesale bakery with 
electrical experience required. Must 
speak English. For apointment cell 
Dave Granger 261-6000.

NATIONAL BAKING CO.
An equal opportunity Employer M/F

JANTTOR

Apt. complex in W. suburb 
needs experiencAi person to 
care for bldgs. Must have know
ledge of plumbing, carpentry, 
H-AC electr., janitorial work 
and have own hand tools. Only 
experienced need apply.

449-8789
9 to 5

H0»Vi *-75t*
GA 4-U54

blate Farm L4e Cot ,

willing to work any shift 
week. Overtime after 40 
Insurance and other 
Steady work. Previous 
ord will be checked. Must 
and write English.

R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave*'
| Equal Opportunity

J — MAUdUBMOi, CMIGA3O 6, ILUWtdnatday, Jun> 1978 i




