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BEGINĄS VĖL NORI PRADĖTI 
DARYBAS SU SADATU

.TELAVfVASf’Izraelfs. — Izraelio ministeris pirmininkas 
Menachem- Begin birželio 27 d.s atsakydamas prez. Carterio ir 
Egipto^ prez. is^dato užmetimams bei spaudimui, pareiškė, kad 
IŽraehs niekad neatmetė Egipto taikos plano, kadangi Egiptas 
niekad tokio plano nebuvo pasiūlęs ir todėl Izraelis neturėjėjo 
ko atmesti.

Ministeris pirmininkas Begin 
dar priminė, kad Izraelis nie
kad nepriįmsiąs Egipto dikta
tų — taįcės plano per prievar-

Iš idealisto f pragmatistus

Washington. — Sakoma, kad 
vyksta konfliktas tarp Carterio 
idealisto ir Carterio pragmatis- 
to. Jis stengiasi visur iškelti žmo 
gaus laisvę ir teises, sunaikinti 
atominius ginklus pasaulyje, bet 
nėra taip lengva: žmogaus tei
sių prezidento paleistas šūkis su

; ' Egipto yyriausybės pareigū
nai birželio 28 išreiškė nuosta
bą ir nepasitenkinimą, kai Iz-

.^• raelio mimsterių kabinetas at-.
■ /. metų Egipto taikos projektą

dar jį formaliai neįteiknsf Gi J- Pykfno"&einliaus”p^niiS?aptem 
X; Valstybių prez. Carteris' tuo dė detentę ir &unku beišgauti 
pat laiku išreiškė nępasitenki- Iginklų apribojimo sutartis SALT
nimą ir švelniai pakritikavo Iz
raelio vyriausybę, kuri atme
tusi Egipto planą darnespėjusijį 
Amerikos diplomatams įteikti 
izraelitams.

Begiu pabrėžė, "Izraelio

Marquette Parko lietuviai-prie parapijos bažnyčios klausosi kalbos, sakomos birželio žudynių 
minėjimo metu. Minėjimą suorganizavo ir pravedė Marquette Parko Lietuvių Bendruomenės apy
linkės pirmininkas Jonas Vaičiūnas. Visi kiti val dybos nariai su juo glaudžiai bendradarbiavo.II. Tuo pat metu; sovietinis re-1 

žimas pradėjo stipriai persekio-^veiksle matom? Marquette Parko apylinkės valdybos narius ir atėjusius lietuvius. Priešakyje 
ti disidentus. Be to, nuolatinė 
komunistų ir paties Kremliaus t-Mar‘luette Parko parapijos klebonas Antanas Zakarauskas, 
ekspansija, ir pačių amerikiečių 
nuotaikos, tad ir verčia prez. DTT7TTT T A AJT?\TT7 OTTCHnrDDT^ TA

stovi Justinas Žemaitis,, daug nukentėjęs šuo rusų pavrgtojc Lietuvoje. Greta žemaičio stovi
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TANKAI, ARTILERIJA, PĖSTININKAI 
. žygiuoja krašto vidun

TAJAUS RADIJAS TVIRTINA, K.AD KOVOS LAUKE JAU .. 
ŽUVO VIRŠ TŪKSTANTIS KAREIVIU

BA.x’CtKOKAS, Tailandas. — Trys Vietnamo gerai ginkluo
tos divizijos peržengė Kambodijos sieną Papūgų Snapo ir greta 
esančiose 'oto.ę vietose, 
nios.

Kambodijos ka-

Egipto taikos pasiūlymų.' ku
riame reikalaujama, kad Izrae
lis pasitrauktų iš okupuoto kai
riojo Jordano , upės kranto ir iš 
Gaza juostos’ Viduržemio jūros 
ratinėje,; pakrantėje. : Tai sąly- 
g^vkūriaą štato Egiptas prieš 
atnaujinant nutrūkusias taikos

tįstu ( žvagdytisį pasaulį atvi
romis akimis, r

iri^jąž ibtik tuomet mes derė
simės. J tai gražiai atsakau r la- 
t&fačrff’.'

S. Vienas Izraelio vyriausybės 
pareigūnas, pareiškė: “Egipto 
idėjos nepriimtinos ir meg šau
sime į kiekvieną balioną dar 
jam nepakilus”. Tai būtu lyg ir 
atsakymas JAV prezidentui.

Viceprezidentas siunčiamas 
konfliktui sušvelninti

JA Valstybių ir Izraelio ne
švankus diplomatinis konflik
tas, iškils Mažosios Azijos tai
kąs aplinkybėse, verčia Ameri
kos administraciją, atsižvel
giant įę vidaus padėtį ir būsi
mus rinkimus, švelninti irstan
čius santykius su Izraeliu. Tuo 
reikalu yra siunčiamas JAV vi
ceprezidentas W. F. Mondale į 
Izraelį. Jis tenai oficialiai bus 
įveltas į susidariusią nemalonią 
padėtį.

Viceprezidentas Mondale ofi- 
cialiai atvyksta į Izraelį išreik
šti Amerikos draugiškumą Iz- 
raebo trisdešimties, metų nepri 
klausomo gyvenimo proga. Ta
čiau Jeruzalės mėras Teddy Kol

Islahdiečiai verčia vyriausybę

Islanijos salos gyvenoj ai, ne
patenkinti, kad jų vyriausybė 
kovoje su infliacija sumažino 
islandiečiams mokamus pragy
venimo priedus, visuotinu baisa 
vimo būdu, renkant naują Islan
dijos parlamentą,' daugumoje 
pasisakė už opozicines kairiųjų 
partijas.

Revoliucija Pietų Jamene

1

" KALENDORfiLIS

Birželio 29: Šv. Petras ir Po
vilas/ Gedrimė, Indre, Mani- 
girdas.

Saulė teka 5;18, leidžias

Saulėtas, šiltas, gili pelyti

MASKVOS ŠALININKŲ jTAKA
BEIRUT. — Sovietų Rusijos šalininkai ir pietų Jameno 

liaudies t?ut?nio fronto lyderis Abdul Fattah Ismail tapo viso 
pietų Jemeno valdovu, kai prezidentas Salem Robaye Alli ir visi 
jo šalninkai buvo “iššluoti” iš pietų Jameno sostinės Adene.

Pietų Jemene ir toliau pasi
liko valdžioje komunistinė vy
riausybė, padedant rusų ir Ku
bos “patarėjams”, kurių ten 
yra daugybė.

Pietų Jemeno prezidentas ir 
kaikurie jo bendradarbiai bei 
šalininkai buvo sušaudyti sos-

Žinių agentūrų pranešimu, tinės aikštėje, tuoj po to, kai
Pietų Jamene sukilo kariuome
nės daliniai prieš dabartinę mar 
ksistinę Jameno vyriausybę.Ar- 
šios kovos, vyksta provincijoje, 
o pačioje sostinėje kariuomenė 
sunkiaisiais pabūklais apšaudo 
prezidentinius rūmus.

Kremlius neįleis stebėtojų

Maskva. — žiniomis iš Mas
kvos, šiais metais Kremliaus po

sukilėlių lėktuvai bombardavo 
Adeną. Apie tai pranešė Irako 
agentūra.

Adeno radijo pranešė, kad 
specialus teismas nuteisė prezi
dentą sušaudyti, kuris stengėsi 
nuversti liaudies tautinio fron
to vadovybę, kuriai vadovava 
generalinis sekretorius Abdul 
Fattah Ismail.

Nužudytam prezidentui Ali
nai neįsileis vakariečių stebėtoj primetama kaltė, kad jis norė- 
jų į įvyksiančius Varšuvos pak
to kariuomenės manevrus bei 
pratimus, nors .rusai tai buvo 
pažadėję vakariečiams 1975 m.
Helsinkyje.

Vakarų diplomatai Maskvoje 
mano, jog tai ym aiškus ženk
las, kad Maskvos ponai apsis
prendė kiečiau; }laikytis prieš 
Vakarus.

Sovietų iškrikos Kuboje
Maskva. ----- Vakarų stebėto

jai Maskvoje mano, kad šįmet 
Kremliaus išlaidos Kubai išlai
kyti pasieks nemažiau 2. 3 bil. 
dolerių sumą.

lėk iš anksto jau skelbia, kad 
jis boikotuos visus viceprezi
dento garbei ruošiamus priė
mimus bei iškilmes, jei vicepre
zidentas Mondale išjuok Izrae
lio teis į Ręytų* Jeruzalę, kuri 
buvo atimta iš Jordanijos 1967 
m. karu. ’ *

jęs paglemžti į savo rankas pie
tų Jemeno valdžią, kai susidarė 
palankios sąlygos, nužudžius 
birželio 24 d. šiaurės Jemeno 
prezidentą Abmed Ghashmį.

Bet arabai tvirtina, kad 43 
metų amžiaus prezidentas Alli 
kuris buvo pietų Jemeno prezi
dentu nuo 1969 metų, buvo vi
są laiką nepatenkintas, ypač pa 
skirtiniu laiku, kai pietų Jeme-j 
na s vis daugiau ir daugiau bu- 

I vo įtrauktas į rusų — kubiečių 
karo veiksmus Rago iškišulyje, 
šiaurės rytų Afrikos pakraš
tyje.
Perversmo {’vykiai tik padėjo 

komunistams

Pietų Jemeno bandymas nu
versti vyriausybę tik padėjo 
komunistams, kurie dabar tvir
čiau įsigalėjo Raudonosios jū
ros kairiniame šone, priešais 
Rago iSkišulį.

Egipto pusiau oficialus dien
raštis Ai Ahram yra įsitikinęs,

KRAUJO TARŲ 
GYDYMAS

SAN FRANCISCO. — Iš
kišusių kraujo takų gydymas, 
išpučiant juos naujai išrastu į- 
taisu, greičiausiai tepadės koki 
15 proc.

Įtaiso išradėjas dr. R. K. 
Myler pareiškė suvažiavusiems

Mitingai Korėjoje-

šiaurės Korėjoje komunis
tams įsakius, suvarytos žmonių 
minios į mitingus reikalauja, 
kad iš Pietų Korėjos pasitrauktų 
JA V-bių kariuomenė. Minia 
šūkavo ir nešė plakatus nukreip 
tus prieš imperial istnę Ameri
ką.

Mitingai Š. Korėjoje surengti 
karo sukučiai paminėti. Mat, 
prieš 28 m.prasidėjo Korėjoj ka 
ras, kurio pasekmėje Korėja 
buvo padalyta į dvi valstybes.

Azi-

tais 
ke-

stiprino Sovietų įtaką svarbia-•, daktarams san Francisco mie- 
me Arabijos pusiasalyje, kuriate, kad įtaiso įvertinimas dar. 
vis tvirčiau įsigalės. Saudi Ara • yra p.-rankstyvas. Gi Nexv Yor- 
bija, kuri turi tamrius ryšius 3 q Stertzer pranešė, 
su šiaurės Jemenu, stengiasi jįs tuo aoaratu jau gydęs 10 11- 
visą laiką padedant ekonomiš- gonių, kurių kraujagystės bu
kai ir kitais būdais atitraukti vo užsikimšusios, bet iš jų tik 
pietų Jemeną nuo Kremliaus ir 7 jautėsi gerai.
jo įtakos. Įtaisą kraujagyslėms gydyti

Pietų Jemenas yra vienintelė operacijų sugalvojo dr. R. K. 
marksistinė šalis, kurioje Ku- yfy]er jr Šveicarijos dr. Andres __ ' • •__2_______ 1__ _

Įtaisą krau j agyslėms gydyti

bos “kariniai patarėjai” buvo 
įsikūrė jau nuo 1960 metųanks 
čiau negu kubiečiai atsirado 
Angonoje ir kitur Afrikoje i

JAV ir pietų Jemenas

JA Valstybės neturėjo diplo
matinių santykių su pietų Jeme 
no vyriausybe. Juos palaikyda
vo Amerikos diplomatai, sėdin
tieji Saudi Arabijoje per šiau
rės Jemeną, su kuriuo prez. Ali 
stengėsi santykius vis gerinti.

Atrodo, kad ateityje komu
nistai bei marksistinė vyriausy
bė toje žemės dalyje stipriai įsi 
viešpataus, kai nužudė buvusį 
prezidentą S. R. Alį ir kai jo 
vietą užėmė Jemeno ministeris 
pirmininkas Ali Nasser Moham 
med.
šiaurės Jemeno prezidentą Ah 

med Ghashmi nužudė sprogusi 
bomba paslėpta siuntinyje, 
rį įteikė prezidentui pietų 
meno pasiuntinys.

Gruentzing.

i

ku-

Prieš gub. ThomP^oną

Ronald Reagan rėmėjai pra
deda kampaniją prieš gub.Thom 
psoną, kuris respublikonų parti
jos, kaip ir gub. Reagan, gali 
būti 1980 metais išstatytas kan 
didatu j prezidentus. Jie sako, 
gub.Thompson yra lankstu kai- 
kuriais klausimais ir todėl jį re 
msią respublikonų partijos Ube

SUIRO GELEŽINKELIAI ..

ūkio departamento 
skyriaus direktorius 
viduriniųjų Ameri-

žemės 
transporto 
Ed. Heitz, 
kos sričių gelžkeliečių suvažiavi
me Viskansene, pabrėžė, kad 90 
proc. Amerikos geležinkelių yra 
tiek blogoje padėtyje, kad jie 
reikėtų išjungti iš apyvartoj— 
jie yra nebepataisomi. Jų patai 
symas tiek daug kaštuotų, jog 
nebeapsimokėtų jų eksploatu
oja.

KUBA VISAIP MELUOJA
HAVANA. — Havanoje ne

silankantiems JA Valstybių pa 
reigūnams, Kubos švietimo mr 
nisteris Jose Ramon Fernandez 
pareiškė, kad Kubos vyriausy
bė nedraudžianti studentams 
važiuoti į JA Valstybes studi
juoti. Pasak minbterio, toks 
draudimas buvęs anksčiau..

TV TURI BŪTI NELIEČIAMA

WASHINGTON, D.C.— Nau
jas TV programų direktorius N., 
N. Minov pareiškė kad TV pro 
gramų turinys turi būti meke
no neliečiamos. Jokie įsakymai 
nei cenzūra į tą reikalą neturi 
teisės įsikišti. Esą, TV nėra vy
riausybės j steigta ir nėra jos

Krašto vidun veržiasi 
namo tankai, artilerija ir 
tūkstančiai pėstininkų.

Vietnamo kariams pavyko vi 
siškai išnaikinti du Kambodi
jos batalijomis, saugojusius šie 
ną Papūgų Snapo ir kitose sri
tyse.

Tokijo radijas, gaunąs žinias 
iš Tajaus. Kambodios ir Laoso 
tvirtina, kad kovos labai kruvi
nos. Pirmomis susikirtimo die
nomis gyvybės neteko virš tūk 
stantis karių.
rial nesitraukė iš savo pozicijų, 
nes štabo įsakymas liepė ginti 
kiekviena pėdą.

Visa Azija labai atidžiai seka 
šių dviejų komunistįsių valsty
bių kovas, nes. pagal jų išdavas 
bus -sprendžiami kiti Pietų 
jos reikalai.

Vietnamo kariai veržiasi 
pačiais kalnų ir pašlaičių
liais, kuriais praeitą pavasarį 
buvo pasiekę Pnompen prie
miesčius. Tada Kambodijos vy
riausybei pavyko sutraukti 
daug jėgų ir pastoti kelią pir
myn besiveržiantiems Vietna
mo kariams.

Iki šio meto neišaiškinta, ko
dėl tada vietnamiečiai nežygia
vo pirmyn ir neužėmė Kambo
dijos sostinės.

Galimas daiktas, kad karo va 
dai nebuvo pasiruošę dideliam 
laimėjimui. Jie nemanė, kad 
jiems pavyks taip lengvai pra
laužti sienos užtvaras ir laisvai 
žingsniuoti pirmyn.
Dabar, atrodo, kad vietnamie

čiai yra geriau pasiruošė pa
kankamai jėgų ne tik Kambo
dijos sostinei užimti, bet yra 
pasiryžę užimti visą kraštą.

Vietnamo pačios geriausios 
karo jėgos sustatytos į Kambo
dijos pasieni. Kariai stovi tose 
pačiose vietose, iš kur jie įsiver 
žė į Pietų Kambodiją ir užėmė 
visą pakraštį.

Kambodi j os p a s ien io batali- 
jonas labai atkakliai kovoj o,bet 
jis -buvo sunaikintas ir tankai 
veržiasi krašto gilumom

Keisčiausią kaltinimą paskel
bė Kambodijos komunistų ra
dijas. Jis trečiadienį tvirtino, 
kad Vietnamo karo jėgos, veik
damos kartu su Amerikos ČIA, 
suorganizavo provokacinį įsi
veržimą į Kambodijos teritori
ją. Klausantieji negali supras
ti, kaip viena komunistų kontro 
liuojama vyriausybė galėtų tokį 
nepamatuotą gandą leisti. Ma
tyt, kad komunistų tarpe ČIA 
organizacija dar yra didelis 
baubas, jeigu priešui primeta 
bendradarbi arimą su ČIA orga 
nizacija.

1975 metais šiaurės Vietna
mo karo jėgos prasilaužė Pietų 
Vietnamo pasienyje ir beveik 
be mūšio užėmė Pietų Vietna-

i

Liaudininkų Išvažiavimas
^~'Kaip ir kasmet įvyks Liepos 
4-d. Faustinos ir Mečio Macke
vičių sodyboje, netoli Lemonto, 
prie State streei ir 138 kelio. 
Kviečiami ir svečiai. Smulkes
nių informacijų galima gauti 
paskambinus telefonu rinž. Ka
razijai 370 — 6342, inž. Lazaus 
kui 543—8198 ar V. Motušiui 
656—6155. S. Paulauskas

_  PLB Seiman išvažiavo Dr. 
Vytautas P.Dargis, Ignas Sera
pinas, Antanina Repšienė, An
drius Juškevičius, Zuzana Juš
kevičienė. Teodora Serapinienė 
ir kiti.' Jie bandys seimui pasa
kyti, kad be pagrindo gerų lie
tuvių iš Bendruomenės neverta 
šalinti.

SUėMe ŽVALGYBOS - 
VIRŠININKĄ

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus slaptosios žvalgybos virši
ninkas gen. Amauri Pranti „vy
riausybės yra laikomas namų 
arešte. Priežastis nežinoma. '*

Vyriausybė aiškina, jog tai. 
yra vidaus reikalas. Ji prašo 
žurnalistų, kad jie apie viršinin 
ko areštą mažiausiai rašytų, ,o 
jei rašo, tai teisingai ir nepar- 
dėtai.

— Maskvos gatvėj vienas ru
sas kirviu sukapojo du turistus, 
atvykusius pasižiūrėti komuni
stų santvarkos.

mą. Vietnamiečiai nemanė, kad 
šiaurės komunistai puls tokio
mis didelėmis jėgomis Komu
nistams užėmus Pietų Vietna
mą, komunistai įsigalėjo kituo
se kraštuose^ Kambodijoje įsi
galėjo Kinijos komunistų idėjų 
šalininkai todėl Visą laiką ėjo 
susirėmimai tarp Kambodijos 
ir Vietnamo pasienyje. Vietna
miečiai norėjo pas i saxin t i tas 
teritorijas, kuriom s jie žygia
vo į Pietų Vietnamą. Dabarti- 
niu metu i Kambodi.ibs pasienį 
Vietnamo karo vadai sutraukė 
60,000 moderniai ginkluotų ka
rių . .

i ? '• i z
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mų, jei atšauksite savo testa
mentą ir vėliau pakeisite savo 
nuomnę iš naujo.

Todėl yra nusistovėjusi gera 
praktika — sunaikinti seną tęs 
tamentą — sudenginti arba su
plėšyti ir naują parašyti, pas
kirstant turimą turtą.

Bendrai kalbant, kodicilas 
(testamento papildymas) pada 
romas tuo pačiu keliu, kaip ir 
pats testamentas, ir jis naudo
jamas tiktai tuo atveju, kai pa
prastas pakeitimas norima pa
daryti pilname testamente.Tuo 
reikalu patariame kreitpis į tei
sininką - advokatą. pr. p.

JAV ir Vokietijos testamentų i 
palyginimai i

1
Jeigu jūs padarėte naują te

stament?. abu testamentai — 
seru ' ir naujas - g?li būti kar
tu. T.kt i t".o atveju, jeigu abu 
txtan* "ntai vienas kitam prie- ; 
PtLrauja. tuomet senesnis tes- 
t*me^įas yra atšauktinas. To
dėl yra gera praktika įrašyti 
atšaukimo klauzulę kiekvie
name naujame testamente,nors 
ir nebūtinai reikalinga. Leiski
te tai savo pasirinktam teisi
ninkui - advokatui atlikti.

Jeigu jūs, kaip JAV pilietis, 
įsigijote Vokietijoje nekilnojo- 
mą turtą, jums gal būti paran
kiau atšaukti bet kurį testa
mentą padarytą jūsų valstybėj, 
kurioje gyvenate.

Jūs galite taip pat disponuoti 
savo nekilnojamą turtą, esantį 
Vokietijos teritorijoje, atskiru 
testamentu. Tuo keliu jūs pa
lengvinsite sureguliavimą savo 
nuosavybės Vokietijoje.
■ Vokietijos paveldėjimų teis
mas pagal prašymą, išduos pa
žymėjimą paveldėjimo suvaržy
mo Vokietijoj esančio nekilno
jamo turto.

Pagal įstatymo nuostatus 
viešas testamentas, padarytas 
pnė notaro arba teisėjo, depo
nuotas teisme, yra atšaukiamas 

'tuo faktu, kai jūs tą testamen
tą paimsite iš teismo apsaugos, 
apie ką atžymima teismo bylo-' 
se.

~ Vedybos pačios savaime ne
atšaukia testamento. Tačiau 

•gyvas likęs sutuoktinis gali] _ _________
Zginčyti testamentą ir pareikšti S7nas padarė sprendima,kad jei

Dar apie tėvu globą

Jeigu jūsų tėvus ištiktų tokia 
būklė, pasiekus * blogas kondici
jas senatvėje, jūs turite prašyti- 
teismą išspręsti šią problemą 
tik dėl savo dvasinės ramybės 
ir dėl tėvų gerovės ir jų saugu
mo.

Pagal šio krašto daugelio val
stijų įstatymus, bei kuris as
muo, ar giminės ar bičiulis, ki
tas asmuo, bet ne kreditorius, 
gali paduto teismui peticiją, 
kad vyresniam asmeniui pas
kirtų globą jo interesams ap
saugoti.

Paprastai teismas konserva
torių paskiria dėl šių priežas
čių: a‘ senesio amžiaus, b. li
gos, c. sužeidimo, d. dvasinio 
(mentality) silpnumo, e. ne
kantrybės (intemperance), f. 
vaistams palinkimas (addiction 
to drugs).

Pv., Oklahomos valstijos tei-

Zpretenziją. neapimtai testa-
Jmento palikimo daliai (itersta- 
*te)* - j- *
* Jūs patirsite nemažų sunku- J akmens globėją.

vyresnio amžiaus žmogus nori 
susituokti, tai nesą pagrindo 
jo nuosavybei paskirti turto ir

i

8
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Amonca it the y Lace that isc made 
out c£ dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

No^, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy ahares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your Amesdcaa 
wfll be a reality.

Take stock iii America.
*
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Maino valstijos statutas nu
stato, kad vyresnio amžiaus as
meniui globą galima paskirti 
jei jis išleidžia per daug pini
gų, ar daro žalą, kenkia savo 
nuosavybei, sau ir šeimai daro 
nuostolius Toki asmenys reika
lingi protekijos bei apsaugos.

Vyresnio amžiaus mirtis nu
traukia konservatoriaus ir. glo- 

i bos tarnybą (conservatorship 
and guardianship). Globėjai 
privalo teismui pristatyti savo 
darbuotės apyskaitą.

Pasinaudota: “How To Avoid. 
Problems with Your Will; 
“Know Your Law”. Robert A. 
Farmer & Asociates, N. Y. AR
CO).

Taip pat yra & valstijų pa vėl 
dėjimo mokesęiii, kuriuos taip 
pat kai kada reikia mokėti.

Tuo reikalu yra kartais rei
kalinga advokato pagalba, ku
ris paruošia mokestines formas 
ir parušia lęgaįikus doku
mentus “joint tenancy” nuosa
vybei pervesti^ "

Kai kuriu testamentų 
nereikia teisme tvirtinti r . . - - .

Jeigu jūs savo turtą' laikote 
vadinamu “joint tenancy” tarp, 
vyro ir žmonos, tai tada ne-: 
reikia eiti į vad. “probate” tei
smą su testamentu, vienam iš 
judviejų mirus. Tačiau federa- 
.liniai mokesčiai reikia mokėti, 
jeigu “joint tenancy” nuosavy
bė virčija $60,000. Mokesčius 
reikėtų mokėti, j eį,’bendras tur 
tas viršija $120,000.

JEIGU JUS SUIMTŲ--
žmogus. laikomas nekaltu, 

kol įrodoma jo kaltė.
—Legali taisyklė

“Aš tiktai pajuokavau”, išta
rė Californijos atstovu rūmu 
narys prieš jį .sjiimant. 1962 m. 
už klaidingą raportu kad lėk
tuve yra bomba.

“Gal būt aš* stuadisei pasa
kiau, kad turi nitroglicerino bū 
telį ir portfely "pistoletą, bet aš 
tiktai juokavau**, paaiškino nu
stebęs įstatymu leidėjas.

Tačiau tai nebuvo juokas dis- 
trikto prokurorui, kuris pasa
kė: “Aš nerandu bet kokios iš
imties juokdariui (komedian
tui) valstijos ^baudžiamajame 
Kodekse...: .*»

Taigi tamsta "teip pat gali bū
ti suimtas dėl paprastos pasta
bos arba klaidingo nepateisina
mo žingsnio arba dėl mažo akci 
dento, kurio pasėkoje įvyko 
žmogaus sužeidimas, kai tams
ta buvai išgėręs kelis stikliu
kus bet kokio stipresnio “pmr 
čo” (wiskey). . j

f

Panaudota medžiaga iš kny
gos Kenneth & Irene Donelson 
‘When You Need a Lawer”; 
Doubleday leidinys.

Po to akeidento nor$ vėliau 
tamstą teismas išteisintų, su
mokėtum piniginę baudą, arba 
uždėtų -sąlyginę Jjausmę, tačiau 
tamsta bąti įrašytas. Į suimtų
jų. rekordus.

štai neteisingo .suėmimo pa
vyzdys. Vienas kolegijos profe- 
rius už pametimą vairavimo 
leidimo. Jis galvojo,kad tai įvy- 
ka kai jis su savo bičiuliu bu- 
.yo užsukęs į barą alaus išgerti, 
6 kai apmokėjo sąskaitą, iškri
to minėtas leidimas. Savaitei 
laiko praėjus, į jo butą atvyko 
du policijos valdininkai. šu teis
mo įsakymu (warrant) jį suim
ti už šiuos nusikaltimus: už vai 
ravimą girtame stovyje, užpuo
limą policininko^; priešinimąsi 
suimant, pabėgimą iš nusikalti
mo vietos. Profesorius išsiaiš
kino, kad sav'™nkas ra” 
dęs jo varavimo leidimą, pasi- 
aikė sau. Ta licensija buvo su
spenduota už vairavimą maši
nos girtame stovyje. Dcensijos 
padėjęs, leidimą įsidėjo į- savo 
kišenių. Kai vėliau policinin

kas greitkelyje baro . savininką 
sustabdė -už -per greitą vadavi
mą, tai licencijos ra dėjęs į teikė 
profesoriaus leidimą ir su ma
šina pabėgo. Po barį . savi nip- 
ko .suėmimo, vienas policinin
kas atpažino jį tuo vairuotoju, 
kuris pabėgo iš nusikaltimo vie-

Teisme advokatas pristatė 
liudininką, kurią tąigė^'kad ba
ro savininkas >veciaypri už 200 
mylią nuo to miestelio, kur įvy-

7 I ko minėtas nusįkąltnnąs. . Vė 
_ •'V_ klH’Aj au leidimo radėjas buvo suhn-

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
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 Are.
Chicago, HL 6O6JP

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI^
v •

Nurinko Ir redagavo teisininkas Jonu Talalas -
(Tęsinys) “f

APIE NKVD TARDYMO; METODUS

tas. Bet dabar tas ^profesorius 
turi arešto rekordą, kuris per
sekios jį per visą gyvenimą.

JŪS KLAUSIATE

Politinių kalinių anketas pavarčius #
A. VIL AINIS

Tokių kankinamųjų kambarių turėta ne vien cent
rinėse NKVD patalpose, bet jų buvo ir apskrityse. Kaip 
ryškų pavyzdį galima paimti Kretingą. Ten buvusiuose 
Amerikos lietuvių lėšomis pastatytuose namuose NKVD 
įreniė kalėjimą, čia nuolat buvo kalinama apie 300 politi
nių kalinių. Didesnė dalis šių kalinių buvo norėjusieji pa
bėgti per sieną Vokietijon lietuviai. Apie šią vietą spau
doje, išvijus bolševikus, randama šitokoų žinių:

“Tardant įvykdavo įvairiausių egzekucijų, kurioms 
buvo paskirtas ištisas kelių ha. uždaras ir užmaskuotas, 
laukas. Prie vienuolyno tvenkinio, ties kapų kerte, bude
liams pabėgus, rasta kruvinųjų tortūrų vieta. Čia auga 
keliatas medžių, kurių vienas rastas smarkiai apsvilęs ir 
apjuostas geležiniu lanku, į kurį žmogus gali tilpti. Čia 
pat atkasti apdegę lavonai liudija, kad prie medžių pri
rakinti buvo deginami gyvi žmonės. Daugumas užkastų
jų rasti prislėgti akmenimis ir, gydytojo tvirtinimu, jie 
yra buvę gyvi užkasti. Dar kiti rasti nuo rankų nulupto
mis odomis, nuskalpuotomis ar nurautomis galvomis”. ■

Žinoma, tokios kankinamosios vietos ir kameros bu
vo Įrengtos ne vien Lietuvoje. Jų turėta ir visam užimtam 

. Pabaltijy. “Deutshe Allgemeine Zaitung” išspausdino ži
nią iš Rygos, kurią vėliau Elta paskelbė ir mūsų spaudo* 
je 1941 m. VII. 9.

“Pro plačius vartus patenkame į nelabai erdvų kie
mą, kuris iš visų pusių turi aukštas sienas. Pro šiuos var 
tus atveždavo aukas, šioje pastato dalyje turėjo savo 

KL. Pasakykite, kur aš galiu 
rasti gerą patarėją advokatą, 
kad jis paruoštų mano nuosa
vybės teisinių dokumenų sut
varkymą sąryšyje su mano ve
dybomis ir dėl testamento para 
šymo? Petras

ATS. Nueikite į didelio ban
ko “trust” departamentą ir 
pasakykite, kad norite pasikal
bėti su jų tarnautoju, iš kurio 
paprašykite trijų nuosavybių 
žinovų - advokatų pavardžių, iš
kurių vieną galėsite geriausią būstines ir GPU agentai. Užantspanducrtąsė 
pasirnikti. . Vėliau paskambin- buvo rasti adresai ir fotografijos daugelio Rygos p.ilie- 
kite pasirinktam advokatui ir jčių, kurių likimas jau, tur būt, išspręstas! Kieme matomi 
susitarkite del honoraro. Įautomibilių pėdsakai vedj į garažo pavidalo pasįafą. Pa-

KL. Paišinkite, ar laiško! telPa “papuošta” dviejų metnį dydžio’so-yietų žvaigždė, 
forma galima savo turtą pas- aptraukta raudona gelumbe. Ties ja sumesta didelė krū 
kirstytnkaip ir testamentu? Ig. va krauju persisunkusių plonų medžiagų palapinėms, ku-

ATs.. Mūsų žiniomis, laiško riomis apdengdavo lavonus. Beveik 14 metrų ilgio patal- 
forma savo turtą paskirstyti I pos dešinėje pusėje pro tris apmuštas duris Įeinama Į tris 
įpėdiniams ar; pasirinktiems as kameras. Paskutinėje kameroje yra ^.pritvirtinta 12 nu- 
menims sunkiai Įmanoma pada-S - • --- -- -----■ - • - -
ryti. .Reikia atsiminti, kad rei
kėtų įrodyti, kad turto paskir
stytojas buvo sveiko proto, kad 
jo niekas nevertė tokį paskirs
tymą padaryti ir kad jis tikrai 
tokį laišką parašė be kitų įta
kos. Mūsų patarimas — susi
raskite teisininką - advokatą, 
kuris jums parašytų tinkamą 
•testamentą nustatyta teisine 

forma su liudininkų parašais, 
kad tikrai jie matė testatrių 
pasirašant .ir kad jis buvo j 
sąmoningas ir kad jį niekas 
nevertė jo tokiu testamentu pa 
sirašyti. x'

KL. Paiškinkite, ar

— Du U>IW valdininkai, uni
jos vice-prezidentas ir sekreto- 
rius-iždininkas yra sutarę pa
teikti peticija, kad būtų atšauk 
tas UMW prezidentas Arnold 
Miller iš vykdomos tarybos są
stato. Bffl Bryan, A. Millerio at 
šaukimo organizatorius, jau 
surinkęs 22,000 parašų po ta 
peticija.

E-=55

HEART 
FUND

meruotų pakabų drabužiams. Kokliais išklotos, grindys 
gali būti iš apačios kaitinamos, čia tamsoje ir kaitroje iš- 
alkusios ir ištroškusios aukos buvo nuvarginamos prieš 
tardymą. Gretimoje, patalpoje, sėdėdavo tardantysis GPU 
komisaras. Iš čia įeinama į 50 cm. apmušalais Izoliuotą 
tręšia patalpą, kurioje nekaltosios aukos būdavot nužu
domos. Joje yra ir specialūs Įrengimai kraujo dėmėms 
nuplauti. Lentomis apkaltose sienose matyti skylės nuo 
revolverio šūvių. Kraujo dėmės tije kameroje ir garažo 
patalpose sudarė šiurpų vaizdą”.

Spauda skelbė ir daugiau tokių vietų Pabaltijy, Gu" 
dijoj, Ukrainoj ir t.t. Tačiau, apsiribodami vien Lietuvos, 
teritorija, daugiau pavyzdžių nebecituosime.

Kalėjimų kiemuose ir nuošalesnėse vietose atradul 
daug NKVD nužudytų aukų lavonų, buvo susirūpinta ne 
tik jų garbingu palaidojimu, bet ir pačių lavon^ atpažini-, 
mu. Tuo reikalu prie Kauno sunkiųjų darbų kSėjimo- bu-į 
vo sudarytas nužudytųjų politinių kalinių atpažinimo — 
identifikacinis skyrius. Jo surinkti daviniai duoda daug 
medžiagos enkavedistų kankinimų metodams pažinti. 
Ypač Įsidėmėtina Rainiuose išžudytų politinių kalinių tra
gedija. Jie, kaip žinoma, buvo nužudyt? enkavedistų ir jų 
nužudymui panaudotos visos enkavedistams žinomos 
žiouriausios priemonės.

Apie šių 73-jų kankinių nužudymo žiaurumus duoda 
vertingos dokumentinės medžiagos medicinos gydytojų 
ekspertyzės protokolai. Jie savo laiku buvo išlaikyti Rau 
donojo Teroro parodoje. Vėliau jie .buvo paskelbti “že
maičių žemėj” 1941-1942 metais, čia dedame trumpą pro
tokolo ištrauką:

1) Ciužas Antanas, iš Telšių. Pilvo jr kriftine&Įįsūmu-
šimo žymės. Ant kairės kojos žemiau ŠĮBŽritF štaūgio 
žaizda, kraujas išsiliejęs. Abi rankos užpakaly surištos. 
Visos galvos kiaušo siūlės sutrūkusios, trūkimai pūsiau 
ovalinės formos, zonduojant (žaizdų gilumą matuojant) 
matiklis laisvai eina per visų kaukolę, smegenys,..sumai
šyti. Paakiuose mėlynės. " ’’

2) Kavolis Petras (atpažino brolisVisas 
galvos kiaušas sutriuškintas, deformuotas. Iš galvos de
šinės pusės, tarp kaklikaulio ir smilkinio kaulų yra nely
giais kraštais žaizda. Iš nosies ištekėjęs kraujas. Oda nu* 
lupta. Smegenys ištryškę. Ties dešiniu lūpų sujungimu 
yra durtos dvi žaizdos 10 cm. gilumo. Šoue iš dešinės pu
sės po ranka yra mušimo žymės. Apatinis žandikaulio 
sutriuškintas. Lyties organai sumušti, kraujas ’ išsiliejęs. 
Rankų galūnės nušutintos ir nubrūžuotos. Lavono dė
mės stipriai išreikštos.

(Bus daugiau} ” * #

> « mauiiknos, CHJCASO a, (U-Thnnday.^June 291,



Ę^TAS STRIMAITIS

WINNIPEG NAUJIENOS
REKOLEKCIJOS (PARAPIJOS

METINIS SUSIRINKIMAS)
(Tęsinys)

Dabar iš publikos pasiprašo 
balso Viktoras Novogn vkis, bu- 
vęs Jietuvių klubo p-ku Winne- 
pege. Jis lyg tai užtušuodamas 
savo užkulisines kalbeles siūlo, 
kad kleb. kun. J. Bertašiui bū
tų pakelta mėnesinė alga, nors 
kai kuriems jau buvo žinoma 
jo užkulisinė propoganda — su
kiršinti. Į tai atsako pats kle
bonas, kad šis reikalas esąs gry
nai vietos vyskupijas ir tuo rei
kalu jokių patarimų negali bū
ti. (Tik gaila, kad klebonas ne
suprato Novogrockio tikslo K. 
St.). Iš parapijėcių buvo girdė
tis, kad V. Novogrockis, kaipo 
buvęs lietuvių klubo p-ku, o da
bar iždininku ir turėdamas to
kius gerus norus nė cento ne- 
skyręs iš klubo lietuvių parapi
jos bažnyčiai, tai ko dabar rū
pintis, . o dar blogiau veidmai
niauti.

V. Novogrockis jau kelintas 
kartas lankosi k up. Lietuvoje 
ir grįžęs per komunistinę spau
dą leidžia nepagrįstus šmeižtus 
apie buvusios nepriklausomos

kietu vos laikotarpį.
1972 met. gegužės įnėn. iš j 

Winnipego į ckup. Lietuvą vy-|

tuose komunistiniuose laikraš
čiuose, kurie leidžiami J. A. 
V-bėse ir Kanadoje. Ten jis 
straipsnyje: “Ar būčiau išvažia
vęs”? skundžiasi^ kad prie-Sme
tonos karininkai, valdininkai, 
stambūs ūkininkai labai gerai 
gyvenę, o jis kaipo darbo žmo
gus — skurdęs. Bet k: dėl V. 
Novogrockis nepasisakė, kad jis 
iki išvažiavimo iš Lietuvos, t.v. 
1929 metų tarnavo Lietuvos ka-

ko grupė lietuvių kurioje daly-1 ritiomenėje 7-ine pešt, h'ilke
vavo ir tuo metu buvęs lietuvių (viršilos Iai|>snyje, kurio mėni- 
klubo p-kas V. Novogrockis.’sinė al#* buvo virš 300 litų, tai 

ju visi žinome, kad buvo puikiau
sias atlyginamas tuo metu. Bet 
jis grįžęs mums nepa pa šakojo, 
kiek algos dabar gauna rusų 
karininkai, bei viršilos okup.l 
Lietuv jc? Ar jie tik negyvena 
geriau už buvusius nepriklauso
mos Lietuvos karininkus, bei 
žinoma Novog trockini tas' ne-

vavo ir tuo metu buvęs lietuvių

Ten jis “gerų winnipegieciu r 
draugų” rekomenduotas malo
niai buvo priimtas buvusio “Ne- 
"muno” žurnalo vyr redakto
riaus, oi vėliau ministro Antano 
Drilingos, kuris kadaise pats 
vaišinosi Winnipege. Jo paties 
mašina buvo apvažinėtas po vi
so Kauno ir Vilniaus apylinkes 
ir supažindintas su komunisti
nėmis valdžios įstaigomis, kur 
niekas nuo jo nebuvę slepiama. 
Grįžęs A. Drilingos draugams iš 
okup. Lietuvos parvežė “raudo- 

| nų” d vanų, kurias dalino klubo 
visuotiname susirinkime ir gy
rė savo geriausius įspūdžius 
raudonajame “rojuje”.

1976 met. mūsų V. Novogroc
kis vėl vyksta į okup. Lietuvą 
“Tėviškės” D-jos kviečiamas iš 
kur grįžęs, vėl duoda gražiau
sius įspūdžius, kurie talpinami 
komunistų “(rimtajame Kraš
te” 1976 met. Nr. 39 (503-. ir ki-

< KNYGOS A.NGLU KALBA
' J.- A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Jr tatvmių auvtyau:

paimti iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva La’ba. jražlai išleisti -136 p<L Kaina

Pr. B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos merijex
MLtraUka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutiniu iormato. 142 

Uxnuoja $2.00. %
J' pv. Juezaa B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
' tinto Drūčiai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
' 211 pat Kaina $3.90. Kietais viršeliais $4.00.

Fgų yn tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii įsįgyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki u
nmt^Tw uarialda

1781 Berik Hrlsted Street, Chicare, UI iOeėa

svarbu. Toliau jis sako: “Ar bū
tume palikę gimtąsias vkT.as, 
savo tėvus ir brolius, Niekada. 
Bet Lietuva buvo skurdo kraš
tas. Reikėjo kaip nors iš jo gel
bėtis” . . . Tuo tarpu jis nepa-j 
sisako, kad jo tėvai jau buv į 
išvykę į Kanadą, o jis dar te-l 
betarnavo 7-tanie pėst. pulke, 
kaipo viršila. Esą daug pasikei
timų, gyvenimas daug pažen
gęs pirmyn, daug statybų, daug; 
mašinų, tai ir žmonių gyveni
mas ten esąs turtingas. Ten' 
žmonęs gyvena geriau už jį ir 
jeigu ne jo šeima, tai tuojau; 
grįžtų į okup. Lietuvą. Tik gai-‘ 
la, kad V. Novogrockis nepri
siminė pats sau, kad ir ten nu
vykęs į tą “turtinga” okup. Lie
tuvą valgė J. A. V-bėse, Kana
doje ir kitur komunistų supirk
tą duonelę. Ciale streipsnio pa-i 
talpintas V. Novogrockio ir bu
vusios komunistinės “Vilnies” 
redaktoriaus žmonos Julijos An- 
drulienės paveikslas, kur susi
kibę šypsosi, kaip du jaunikai
čiai. 1950 metais V. Andrulis su 
A. Bimba Detroite verkšlenda
mi rinko aukas, kad išgelbėjus 
Andrulį nuo deportavimo. Ir 
grįžęs iš savo viešnagės, štai ką

PrieplaukaA. Rukšlele

kvos strategai numato, jog ga
li Išsivystyti neatsižvelgiant 
protestų nei dctentės dvasios, 
globalinė Vašingtono, Tokij ir 
Bonos sąjunga, aišku, nukreipta 
prieš Sovietų Sąjungą. Pirmie
ji tokios s; jungos ženklai jau 
pasirodo, kai Britanijos gin
kluotų jėgų štabo viršininkas 
Sir Nei Cameron ir du Vakarų 
Vokietijos keturių žvaigždžių 
generolai akilankė Kinij »je, ku
rie buvo priimti karališkai ir 
kurie, tartum būtų tikri sąjun
gininkai, apžiūrėjo Sovietų Są
jungos ir Kinijos pasienį, pasie
nyje esančius Kinijos karinius 
įtvirtinimus. Antra, nemažiau 
reikšminga yra Amerikos pre
zidento saugumo patarėjo Zbig- 
niewo Brzezinskio kelionė į 
Kiniją, tuoj po generolų apsi
lankymo ir, po to, Vašingtono 
sutikimas parduoti Kinijai vis- 
sų rūšių 
tominius.

Pradėti
Kiniją, Maskvos politikams yra 
nelengvai išsprendžiamas klau
simas, bet kariniams eksper
tams įrodžius, kad delsiant ir 
kitaip elgiantis susidaro dide
lis pavojus Sovietų Sąjungos 
saugumui, politikų sprendimai 
gali būti padaryti palankūs ka
riškių planams. Antra vertus, 
atrodo, ta kryptimi sprendimai 
jau yra padaryti tik dar ruošia
masi ir sistematiškai stiprina
mas! tiek šiaurės ašigalyje, tiek 
Afrikoje, tiek Vakarų Europos, 
tiek ir pačios Kinijos pasieny
je. Ypač pastarosios kryptimi 
Kremliaus ponų pasiruošimai 
yra milžiniški.

Vakarų stebėtojai mano, kad 
Sovietų Sąjunga Kinijo, puoli
mą turės pradėti netrukus, nes 

(Nukelta į 5 psl.)

ginklus, išsikiriant a-

ar nepradėti pulti

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š.m. Liepos 16 d., sekmadPOLONIA SODE
GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką,

------------- -- »

Komunizmo milžinai neišvengiamoje 
padėtyje

Kai Amerikos ir viso pasaulio ki šiol tokie susikirtimai įvyk- 
ir dėmesys yra nukreiptas į Ku- davo staiga ir netikėtai* susi- 

jbos karių veiksmus Afrikoje ir durus kariuomenės žvalgams 
?į Maskvos ponų vinguriavimus. arba “iš netyčių paklydus” kai- 
Ijoje, neabejotinai turinčius“ąvą-jmyno teritorijoje. Betgi šį-kar
nos globalinės reikšmės, kaž-hą pasenio “peštynės” vyko di- 
kaip visai nepastebėtai vystosi idesnėje nekaip žvalgų skalėje, 
kiti jau Azijos kontinente nė- Vakarų pasaulio stebėtojai ir 
mažiau, o gal ir dar svarbesni kariniai sluogsniai jau mano, 
įvykiai, tai, būtent, gana aštrus i kad tuo įvykiu du komunistino 
šiaurės rytnian Rusijos-KinijosFpasaulio milžinai įžengė į gali- 
sienų pakraštyje ginkluotų jėgų.mo būsimo karo pradinę padė- 
susikirtimas pereitą mėnesį. I-|tį- Tai jau nejuokais ieškoma

V. Novogrockis “Liaudies Bal
se” porina: “Aš, V. Novogroc- 

, kis — Winnipego Lietuvių Klu- 
. bo v-bos mėnesiniame posėdyje 

daviau valdybai prašymą, kad 
prisidėtų prie “Liaudies Balso” 
vajaus ir šiame laiške aš siun
čiu jums $5.00 už prenumera
ta ir $5.00 dovaną nuo klubo. 
Su pagarba, V. Novogrockis — 
Klubo Pirmininkas”. Taigi Vik
torai, nedumk akių žmonėms ir 
neveidmainiauk! Užbaigai savo 
išpūdžių straipsnio galę štai kaip 

Ijis nusako: “Labai dėkuojii 
“Tėviškės” d-jai už malonią: 
progą pa vieši e ti,. už jos žmonių 

j darbą ir rūpestį, kad mūsų —. 
užsienio lietuvių kelias į Lietu
vą taptų vis trumpesnis”. Tai 
jau V. Novogrockiui to nebe
bus, nes dabar tai jau pats 
trumpiausias kelias, tik važiuok 
ir nesnausk, o pardavęs čia Ka
nadoje savo liuksusinius namus 
galėsi ir ten gerai gyventi ir 
juoktis iš varkstančių žmonių 
ašarų, bet ir tai jei okupantas 
neatims ir nepavarys kaipo pen- 
sionėrių avių ganyti.

Toliau pasisiūlė kalbėti Emi
lija Sarauskienė, kuri atsistoju
si suriko: “Komunistas nėrx 
toks bjaurus, kaip pijokas”. 
Kaipo pavyzdžiu paėmė, net sa
vo gimines, kad vienas vyras 
pasisodinęs ant kėlių maža vai
kelį o kitoje rankoje iškėlęs de
gtinės pripiltą stiklinę maukia, 
a žmona sėdinti Šalia jo”, tik 
gaila, kad nevisi suprato, kas 
tas “komunistas” ir kodėl jis 
netoks blogas kaip “pijokas”. 
Bet žmonės sako, kad Pipoka- 
išsimiegos, o komunistas — sa
distas niekuomet. Po jos kalbos 
atsistojo kalbėti Felksas Krači- 
kas, kuris pareiškė, kad norįs 
atsakyti E. &arauskėnei ir davė 
pavyzdį: Kada rusai okupavę 
Lietuvą jis buvęs Sakiuose. Vie
ni žmones ėję j bažnyčią mel
stis, o kiti prie šventoriaus lipe 
ant bačkų ir sakė kalbas, ku
rios buvusios panašios į šiandie 
pasakytą E. Barauskienės kal
bą, pareikšdamas, kad mums 
čia tokių kalbu nereikia, o Kra- 
čikienė ateidama Vyrui į pagal
bą pasakė, kad mes moterys to
kioms “bačkininkėms” paimsi
me šluotas ir išvanuoeime kaili;

j kas sudarė gardaus juoko.

(Bus dsuftai)

.pradėjo keistis Kremliaus ne
naudai.

Paskutiniu laiku raudonosios 
Kinijos delegacijos pasipylė 
Japonijoje ir visoje Vakarų Eu
ropoje. nešinos dideliais pramo
ninių mašinų ir ginklų kiekio 
užsakymais. Jos ieško pirkti 
Prancūzijoje ša r vočius ir lėktu
vus naikinančių raketų, puolan
čių helikopterių ir šarvuočių 
Vakarų Vokietijoje ir naikin
tuvų Anglijoje. Vien tik Japor 
nijoje raudonoji Kinija yra už
pirkusi pramonei reikalingų 
mašinų daugelio bilijonų dole
rių sumoje. Ir dar toliau, Mas-

priešininko charakteryje silp
nesnių vietų, bandoma ryžtas.

Tiek Amerikos, tiek ir vaka
rų Europos žvalgyba yra istiti- 
kinusi, jog didesnis karinis kon
fliktas Azijoje gali išsivystyti 
kelių metų bėgyje, nes neišven
giami strateginiai išskaičiavi
mai privers Kremlių tai pradė
ti, nelaukiant kol Kinija kariš
kai pasiruoš ir sustiprės. Ypač, 
kai Kinija pradėjo staigiais šuo
liais plėsti pramonę, kai jos ka
rinės jėgos pradeda ginkluotis 
moderniais ginklais ir kai pas
kutiniu laiku ginklų balansas

^1™ ■ B
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
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Dr/A. J? Guisen — MINTYS IR DARBAI,^*259 JpsL, li^čiančiU3*1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas Ir susl- 

r&pinlmą. - - .... _ ......... .. — .— S1>00 -
Or. A.J. Guisan — DANTYs/jų priežiūra,” sveikata Ir groEs.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.08 
Minkštais viršeliai! tik _________________________- $2JC

Dr. A. J. Gussin — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
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Taupykite dabar
pas mus

Chicago, III. 60608

I 
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelė! ląskaitoe 
"eSa H .U /4T

1800 So. Halstod St

MAUJivwot CMKAto t, ILkThunda^( June ?9t 1978

Pu Usponif jlsf 1V 
tfeka dldellui dirbtu, Pirmi, jlt pa- 
deia Junu pasiekti įsmenišknu jūsų 
užsimojimui. Antra, jie padeda w- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
S&ntaupoc, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienoe.

Išduodami Certifikat&l, kurie ne

UNIVERSAI
TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

prtMjta 1922 mftili. T< 421-8070
ĮsUIfoo pfetuoM kiemu intomoblllimi psrutytt
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Bendruomenė remiasi kiekvienu lietuviu

viu. Pasaulyje pasklidu lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę (Lietuvių chartos 1 
str.). Štaį kodėl stengiamasi visus tuos organus iš
rinkti balsavimo būdu, štai kodėl ir PLB seimo ats
tovai nustatyta tvarka yra renkami..’ (Pasaulio lie
tuvis, 1978 m. brrž. numeris 1200 psl.).
Kad pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą 

Bendruomenę, kelis kartus skaitėme bendruomenininkų I 
spaudoje, kad Bendruomenė remiasi kiekvienu lietuviu, j 
visų iškilmių metu kartoja dabartiniai Bendruomenės vai 
dai, bet visi žinome, kad Bendruomenės organizatoriai 
nesugebėjo įtraukti į vieningą organizaciją visų lietuvių. 
Šimtai lietuvių pritarė vieningos lietuvių organizacijos 
idėjai, bet netrukus jie pajuto, kad kiekvieno lietuvio pri 
klausymo Bendruomenei principas nebuvo padėtas orga 
nizacijos pagrindan. Amerikos lietuviai tuojau įsitikino, 
svarbiausia? organizacinis principas buvo padėtas orga
nizavimo pagrindan, buvo toks: maža politikų grupelė 
privalo truks laikytis išsilaikyti Bendruomenės vadovy
bėje. Visų lietuvių jie nestiorganizavo, bet vadovybėje 
jie išsilaikė. Jis rado priemones nustumti į šalį šimtus 
geros valios ir geros širdies veikėjų, kad tiktai patys iš
silaikytų aukščiausioje viršūnėje ir galėtų primesti savo 
valią daugumai lietuvių.

Šį kartą makytojas Barzdukas naudoja arkiv. Ma‘ 
tulaičio citatas, kaip savo laiku naudodavo kun. M. Kru
pavičiaus pasakytas mintis, kad vėliau galėtų suniekinti 
pačius svarbiausius kun. Krupavičiaus skelbtus demok
ratijos principus ir praktiško visuomeninio darbo pasiū
lymus. Jis tvirtina, kad Bendruomenė remiasi kiekvienu 
lietuvių, bet praktiškai iki šio meto ji rėmėsi tiktai tuo 
lietuviu, kuris pritarė barzdukinei politinei linijai. Jeigu 
kuris lietuvis truputį kitaip galvojo, negu nustatyta vie 
nos grupės ir vienos minties valdymo linija, tai šalinda
vo ne tik išrinktus pareigūnus, bet metė laukan ištisas 

j apylinkes. Kada buvo išmestos iš JAV Lietuvių Bendruo 
menės dvi pačios gausiausios apylinkės, tai jos pradėjo 
ieškoti kitų organizavimosi pagrindų. Jos nutarė paruoš 
ti konstituciją, kuri neleidžia taip lengvai varyti iš Bend 
ruomenės tarybos narius ir ištisas apylinkes. Jie peror
ganizavo ant preitųjų sudarytą Bendruomenę, paruošė 
jai konstituciją, užregistravo valstijų įstaigose ir pradė
jo veikti. Visuomenės tvarkykles pirmieji organizatoriai 
išsigando. Tartis nenorėjo, bet pravardžioti iširtčko.

Reorganizuotos ir registruotos JAV -Bendruomenės' 
vadovybė nutarė pasiųsti į Kanadą kelių -žmonių delega
ciją. Negalėjusi susitarti su JAV fąnatiskais užsispyrė
liais, jie bandys, kiek teko girdėti, kfėiptfe^j-PasMulid Lie

/ Šį savaitgalį į Toronto suvažiuos ne tik kanadiečiai. 
Tet bus didokas skaičius lietuvių iš kitų pasaulio kraštų, 
bet daūgiaiusiai bus iš JAV. Iš tos didelės daugumos, dau
giausia sudarys čikagiečiai. jų bus tiek daug, kad jie ga
lės nusverti visų kitų lietuvių balsus kartu sudėjus.

Toronte šaukiamas metinis Pasaulio Lietuviu Bend
ruomenės suvažiavimas, bet jis pavadintas labai dideliu 
Pžsiulio Liet. B-nės Seimo vardu. Bus atmuštas laiškams 
rašyti popierius su imponuojančiu Pasaulio Liet. B. Sei-j 
mo vardu. Lietuvoje buvo renkamiseimai Įstatymams leis 
Ti.-JAV senais laikais buvo renkami Amerikos Lietuvių 
i seimai. Iš praeito .Šimtmečio jprastimo Susivienijimas 
Jjietuvių Amerikoje kas treti metai šaukia savo organi
zacijoj seimus. Barzduko sugalvota, Vliko aprobuota ir 
iNainio išauginta lietuvių Bendruomenė pirmoji šaukia 
^Pasaulio Lietuviu Bendruomenės Seimą. - V

Pavadinimas, kaip matome, truputi klaidinantis, Jei' 
;gu Nainys būtų susitaręs su visomis veikiančiomis lietu
vių organizacijomis - Kanadoje, JAV, Pietų Amerikoje 
Anglijoje, Vokietijoje ir kitose vietose; jeigu tos organi- 1 
zacijos būtų sutikusios siųsti savo atstovus Į Toronto, tail 
;tada būtų šiokio tokio pagrindo sakyti, kad Kanadoje tuvių Bendruomenės atstovų seimą. Jie papasakos, ,ko- 
įvyko-Pasaulio LB Seimas. Tuo tarpu dabar šaukiamas 
-tiktai frontininkų vadovaujamos Lietuvių Bendruome- 
įnės Seimas. Propagandos sumetimais parinktas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Seimo vardas. Jeigu šis sel
inąs tenkintasi vien tik Toronto mieste suvažiavusių spor 
,tininkų, dainininkų ir Nainio sukviestų politikų pasisa
kymais, tai niekas negalėtų nieko sakyti, bet lietuviams 
-teks susirūpinti, kai šis “Pasaulio LB Seimas” pradės 
įkalbėti visų lietuvių vardu. Visi lietuviai šiam seimui ne
įdavė tokio Įgaliojimo. Visiems būtų labai naudinga, jeigu 
ar šio seimo organizatoriai turėtų šią propagandinę iš-, 
-daigą galvoje.

Mokytojas Stasys Barzdukas, bekeldamas ruošiamo 
’PLB seimo vėliavą, padarė kelias svarbias pastabas.. Jis 
.radi reikalo priminti kelionėn besirengiantiems lietu
viams krikščionims, kad šiais metais buvo išleistas Tėvy- 

-nės sargas, kuriame yra atspausdintas labai svarbus ar 
.kivyšktipo Jurgio Matulaičio straipsnis apie demokrati
jos ėsffię ir pagrindines žmogaus brolybės idėjas, o vė
liau mokytojas Barzdukas Šitaip rašo1

dėl buvo atskirti iš Bendruomenės, jie pasakys, kaip jie 
susiorganizavo, kokią organizacijos konstitucija paruošė 
ir kaip jie pinigu atskaitomybę tvarko. Jie yta gėri lie
tuviai, jiems rūpi Pasaulio Liettiviiį organižaėijS, jiė iio- 
ri, kad būtų viena Lietuvių Ėendruomenė. jiė non, kad 
ta Bendruomenės būtų demokratinė. Jie nenori barzdų- 
kinės “demokratijos”, kurioj prieš kiekvienus rinkimus 
kaitaliojami nuostatai, bet toki rinkimai, kur kiekvienas 
narys žino, už ką buvo paduotas balsas, kas balsavč ir 
kiek balsų yra. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje gau
sesnis už Bendruomenę, turtingesnis ir pajėgia pravesti 
teisingus balsavimus. Niekas ten balsų neklastoją. Kiek 
vienas kuopos narys žino, kiek žmonių turi teisę balsuo- 
ti ir keli balsavo, tuo tarpti čia įtakingų veikėjų žmonos 
turi nešti nelegalius vokus su nelegaliais balšaiš. Višūo- 
meninis darbas kultūringoje visuomenėje šitaip nedaro
mas. Būtų labai gražu, jei PLB seimas išklausytų nuva
žiavusių reorganizuotos Bendruomenės atstovų, nutar
tų daugiau vieni kitų neapgaudinėti ir rasti bendrą kal
bą vieningam lietuvių darbui. Jeigu PLB seimas nuvy

stai kodėl Bendruomenė remiasi kiekvienu lietu* kusių atstovų neišklausys, tuo reikalu griežtų sprendi-

A. ZUJUS
NUSKRIAUSTIEJI

(Tęsinys)

VYTAUTAS IGNAS Jūratė ir Kastytis0 VIS DĖLTO, NEJAUKU
(Tęsinys)

Likusieji išsigandę palaukė 
kiek, šaukė jo vardą, dingusis ne 
atsiliepė. Tik pilvas iškilo vie
nas į tą pačią vietą, kur buvęs. 
Tada ekskursantai suskato ieš
koti bažnyčios prižiūrėtoją ar 
durininką, kad paaiškintų, ka
me dabar gali būti jų draugas. 
Suradę sargą klausinėjo, bet šis 
pasisakė nieko nežinąs. Į klausi
mą, kas gi žino? — Buda, tiktai 
Būda, atsakė sarga. Per .didėlį 
prašymą’ ir žadėtą' kyšį nuvesti 
į šventovės pogrindį, ar rūsį, 
sargas nuvedė, bet išvaikščioję, 
jokio įtartino ženklo užmaskuo 
tos slėptuvės, nei skylės niekur 
nepastebėjo.

Tuometę su didžiom pastan
gom. turistai susirado šventovės 
vyriausią .dvasininką. Atsipra- 
šinėdami prašė jo surasti jų draū 
gą. amerikietį, pilni vilties, jog 
bažnyčioje negali žūti žmogus 
ir, kad vadovybei yra žinomi 
visi techniniai įrenginiai ir t. t. 
Dėja dvasiškis turėjo tik trum

nau, žino tiktai dievas Buda. 
Klauskit Budos. Kito nieko iš jo 
neišgirdo. Teko kreiptis į poli
ciją. Policijos viršininkas atsi
sakė imtis bet'kokio žygio. —■ 
Juk jūsų draugą niekas neužsri 
puolė, niekas jį nenuskriaudė, 
ir nieko-blogo nepatyrė. O kas 
įvyko šventovėje' išeina iš mū
sų kompetencijos ribų.

Turistams liko tiktai vienas 
keliŽŠ, kreiptis į Amerikos Kon- 
sulą^ gal diplomatiniu būdu, ką 
nors laimėtų. Konsulas, Bgir-i

dęs, kas atsitiko, stvėrėsi už gal 
vos: — O kokia gėda Amerikai! 
Kaip jus galėjote leisti jaunam 
vaikinui tokį laukinį pokštą 
krėsti — Lankote svetimus kraš 
tus su skirtingais papročiais, ti
kėjimu, savita kultūra ir nežino 
te, jog- kas kitiems yra šventa 
ir kilnu reikia gerbti, bet ne nie
kinti. Kur aš galiu akis dėti da
bai' — nerimavo konsulas. Pa
galiau prašomas padarė porą 
galimų ėjimų, bet nieko nepa
siekus, konsului beliko tik vie
na — atsiprašyti. O jaunų ame 
rikiecių ekskursija grįžo namo 
be vieno nario. ,

Taigi. Buda atkeršijo savo nie 
kintojui. Kristus nekeršija, nes 
Kristus yra meilės, taikos ir at
laidumo Dievas. Jis ir ant kry
žiaus mirdamas už savo kry
žiuoto; us ir niekintojus meldėsi 

-— Dieve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką daro.

Kristaus gyvenimo laikais ga 
lingoje Romos imperijoj ė veikė 
įstatymas sunkiuosius nusikal
tėlius bausti mirtimi, prikalus 
ant sukryžiuotų lentų. Bet po 
Kristaus mirties, vis daugiau at 
sirandant Kristaus mokslo pase 
kėjų, krašte kilo murmėjimas, 
jog buvo nukryžiuotas nekaltas 
asmuo. Valdžia, tuo susidomė
jusi, rinko žinias apie Jėzaus 
gyvenimą ir veiklą, ir rado jį 
nekalta. Po to imperatorius 
mirties bausmę nukryžiavimu 
panaikino., Ne vien tik, kad ne-‘ 
beoasikartotų klaidingas spren
dimas, bet kad kriminalistui iriir

mų nepadarys, tai Toronto mieste posėdžiaująs PLB sei
mas bus ne šeftnas, bet frontininkų mazgotė.

Sveikiname suvažiavusius atstovus ir linkinie jiems 
būti teisingais lietuviais.

tis ant kryžiaus būtų jau per 
garbinga.

O gi dvidešimtajame amžiuje 
po to, kultūringoje Europoje ne 
valyva jaunuolę šitą veiksmą pa
kartojo. Kokiu tikslu? Išgamų 

| visur pasitaiko, bet ar toks 
vaizdas tinka dailiojo žodžio 
kūriniui. Tikrai nejauku darosi. 
Tuo labiau, as imi nūs, kokiame 
laikmetyje gyvenąme, kai ne 
tik naktį, bet ir dieną gatvėse 
nesaugu ir ne tik suaugusiems, 
bet ir vaikams; nebesaugu net 
nuosavame bute. Laikais, kada 
žmogžudystė virto eiliniu įvy- 
knu, kai žudo ne vien suaugu
sieji, bet ir paaugliai, kada žu
dymo įnagis yra prieinamas kiek 
vienam, kaip žaislas. Kada ne
bėra respekto nei kūrybai, nei 
darbų vertybei — be atsakomy
bės išdaužant rūmų, valdinių 
pastatų langus, šventovių vitra 
žus, bei sukeliant gaisrus nak
timis savo malonumui. Ar bėga 
Ii būti jauku, kai pradinėse mo
kyklose ne mokytojai yra moki
niams autoritetas, bet atvirkš
čiai. Ir, kad maži vaikai yra su
pažindinami su seksu, ne tik te
oretiniai, bęt ir praktikoje. Ar 
tai ne savotiškas teroras šalia 
plintančio kriminalinio teroro 
visame pasaulyje.

Gyvenant tokiais dorovės su
temų ir estetikos nuosmukio lai 
kais kiekvienas /Savęs vertas 
žmogus ieško paguodos bei su
raminimo dvasinėse sferose, kel
damas sielą į Visatos Kūrėją 
Absoliutą su tikėjimu ir vilti- 
į amžiais nenykstantį gėrį jame 
ir per jį. Taipgi suranda dvasi
nės atgaivos plataus įžvalgumo 
rašytojų literatūroje, berišmin 
čių parašytose knygose, nes kny 
ga lietuvių nuo seno buvo aukš 
tai vertinatna^kaip apšvietos ir 
dvasinės stiprybės šaltinis.' Ki
taip spaudos draudimo laikais 
drąsieji vyrai nebūtų slaptai 
keliavę į Rytprūsius per rusų 
žandarų saugomą sieną, ant nu
garos »parsinešti maišą knygų, 
žinodami, kad gali pakliūti ir at 
sidurti Sibire. . - -

Tačiau, jokiais laikais — pries 
paudoje ar laisvėje neteko gir
dėti, kad lietuviai rašytojai bū
tų varžomi savųjų, atimant 
jiems laisvę kurti ką jie nori, 
kaip kad rašoma Drauge š, nu 
balandžio 27 d. su' pasipriešta- 
ravimu straipsnyje: “Visuomet 
neš reikalavrmži ir menininkų 
atsakomybė’7. Įsid&nėtinas pa* 
reiškimas straip^iio paskutinė^ 
jė pastariBpoje: ‘'Jeigu jis (me- 
h'innkaš) pradO kurti taip, 
kaip visuomenė reikalauja, me
no lygis kris, nes * meną kūrisi 
individąs.V kurti privalo kaip 
jis pats išmano, antraip būš viį 
sa iiutraūkta Į prižiityvumą ir 
atsilikimą...” *Taigi, matykime, 
kokia primityvi ir atsilikusi yra 
lietuvių v'<uomėūė. Svarbu tikr 
kad visuomenė išpirktų knygas.

Paskatinti tiėk^ aukštai iškel

Nukelta į 6 psl.

Esu pastebėjęs keletą pakitimų lietuviškojo jau
nimo tarpe. Sti lietuvių kalba yra gan prastai.

Žiriomū, sū lietuvių kalba prasta: jei nebūtų prasi 
ta, tai būtų tie “prastai”, o prasta! Ar ne geras kalam- 
fetiras?

..4prdčsi(e pirmAją dalį pasikalbėjimo...
Išgirdome pasikalbėjimą apie kalnUs!,
Kitolat girdime kirčiuojant: darbUs, langUs, net 

daiktUs, galvAS, plaukUs ir Lt., kaip matematikoje 
sakoma ad ihfinitum.

Klausiausi vienos gydytojos paskaitos ir nuste
bau, rie, ūe tiuštebau, o buvau pritrenktas, išgirdęs, 
kad... kai kas netoleruoja aspirino, kitas tari bronkų 
ligą, trečias apšinuodijo kertrikalais... Susilaikau nuo 
pasfaibų...

TuojaU aLsilėpė maskviškė “izvestija”...
“Izvestija" tokiais argurrtentaiš suniekinusi dieru 

rftštį *T1. Alg.”, atkirtusi visiems Vakarų “inrpcrialis- 
tatns" ir nusišluosčiusi krokodilo ašaras, švelniu sire
nos baku jau lipšniai kviečia: “Nereikia savęs gąsdin
ti' rtiitais lt nesamais pavojais, bet ramia sąžine rūpin
tai konstruktyviniais taikos reikalais".

Tokia Leniho paskelbta ir “Izvestijos” dabar tvir
tinama komuništinės Rusijos nauja politihe — ekono- 
mme kryptis rddp pritarime ^Vakarų pasaulyje. Jinai 
l>uvo šiltai priifriia. 4 . ,

, Xutorius, turbūt, mano, kad Izvestija moteriškos 
__ . _ _ giminės daiktavardis, nelyginant gyvūnija, draugija^

nioji! Kad juos kur, (uos įvardžiuotinius būdvardžius! ijėfvija, augmenija, žmonija, valstija ir Ll^jš Jikrų-

Dvidešimt penkių mylių vėjo greitis nešiojo vi- 
[sais Čikagos pašaliais sniegą, kaip Sauharos dykumoje. 
’ Iki šiol buvau tiek neapsišvietęs, kad net nęžino-

i Tame pačiame kelionės aprašyme d ti tori ūš lietu- 
I viams aiškina žodžio “skarelė” prasme žodžiti... btf- 

.’.'UŠkina (?). Amerikiečiai juk vadina būbuška, o ne 
babuškna. Iš Merriam — Webster Dictionary? babush
ka (Russ, grand mother, diminutive of arba — old

Taigi: kiek vardų turėjo Vydūnas ir ar jis iš viso woman); a kerchief for the head. Babūska ar Babuš- 
turėjo pavardę? , kiną šiuo atveju vienodai juokinga...

Nuotrukoje jis kalba savo garbei suruoštame po-l
būvyje vasirio 11 d. Lietuvių jėzuitų namuose Čika 
goję.

Savo, tavo, mano, mūsų, jūsų, mudviejų... PasL’jau, kad vėjas nešioja snigą ne tik Čikagoje (ar Ah’as- 
rinkimas nemažas, tad ir susigaudyti nelengva, Aukš !koje, ar, pagaliau, Lietuvoje), o taip pat ir... Sacha- 

. čiau pacituotame sakinyje, žinoma, turi būti ne “sa-.raje! Be to, ne vėjo greitis, o dvidešimt penkių myliu 
vo garbei", o *’jo garb i" — tai aišku, nes juk ne jiš,greičio VLIASnešioja sniegą.

t I Ką jau bekalbėti apie mūsų jaunojo atžalyno džiaa-
pasąrnom je ištyla senų laikų jgsnią, kada jie galėjo patys pasireikšti kaip aktoriai, 
išgirstame: ... dabar aukščiu-Į anglų kalboje susuktoje filntoje, apie lietuvių kalcdi- 
katakulienos.^, t. y. hoechstcnitis papročius.

Čia autore derina žodžius ‘’atžalynas" iĮt... jie. 
veiksmažodžiai: klysti, klysta, Be to, ne ‘‘kada”, o kai! Ir jau jokiu būdu ne “arfglų 

klydo (žinęnia, taip pat paklysti, suklysti); slysti, slys kalboje (?) susuktoje filmoje(?). Neaiškinsiu^.
ta, slydo (paslysti, nuslysti); o trečiasis — ar ne staig-r Iš to paties straipstiio:
anena? — rašomas (ir tariamas trumpai) su į, būtent,! Abi mūsų rankos padėtos ant svarstyklių — ant 
sklisti, sklinda, sklido (pasklisti), štai dėl šitokio ftlas’dešinės ir ant kairiosios, kad būtų išlaikyta amžinoji 
tingumo, o ncidėl autoriaus ir korektoriaus neapsižiū-j pusiausvyra." 
rijimo, slrais yje apie kelionę į Lietuvą (Dirva, Vii-

-nies S. .lokubka ir dolerine krautuvė) skaitome:
Pasklydęs posirkis — nevogsi negyvensi.
Turi būti, žinoma, pasklidęs..

niošė tą pobūvį, o kiti!
Vis dar retkarciai 

alsiniinirtiaL ir staiga 
sias laikas užsisakyti 
Zeit!

Štai trys kiaslihgi

Man vis dėlto nėra aišku: ar dešine ir kaire raii- 
.ka turima galvoje ar dešinė ir kairė... svarstyklė (J?). 
|Be to, jei dešinė, tai ir kairė, o jeijcairioji, tai ir Ješi-

jų Izvestija — tai žjodžio izvestije, t. y. žinia, daugis^ 
kaita. Dėl to lietuviškai reikėtų, gal, vidinti ne Izvesli* 
jos ir atitinkamai linksniuoti, pav.: “Izvestijos” tokiaiš 
argumentais suniekinusios..., atkirtusias... ir nusišluos-* 
čiusios krokodilo Ašaras...

Toliau: Tokia Lenino paskelbta ir ‘‘Izvestijų” da
bar tvirtinama... Tati pradžia turėtų tūliį.Tuojau atl 
siliepė Maskvos Izvestijos. o jei autoriuj būtinai nori 
“maskviškių'”, tai turi būti — tuojau atsiliepė Mask
viškės IžvestijOš... ' .

Kadstišė buvau pasiūlęs Naujienų skaityfojartfs ras 
ti dešimt (tiek bfito į^šiiffęs rašyti mūsų daifiits B. 
Brazdžiortis savo mokibiartis Raveffslitfrge) dairflav'ar- 
dižų iš trijų raidžiu, pUv. yla, uplė... Bet at vardų, to 
kių, kaip Oria, Ale... : ’

VėliaU aš tų skaičių pakeičiau vftutfdlfka, paskui 
dvylika, dar vėliau trylika, o dabar jau pakeliu iki 
keturiolikos!

Taip pat siūliau be aukščiau išvardintų žodžių 
su galūne ija raęti dap bent dešimt su tokia pat galū- 
fiė! Žinohiš, žodžiai turi būti lietuviški, o ne kombi. 
nacija, intervencija, policija, gracija, manija, pars 
tija it it. > ‘

J: J,
r- Sptfn kirtai gtnal Dangiah bėgliu affordy-' 

ti-, kaip kad sako', vienas mano geras kaimynas.

(Pabaiga)
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IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ L.Z“URGMA 

4449 S*. PuUski Rd. (Crowford 
*dical BuUdUgh ToL LU 5-6446 

ponius pagal rusitarimą- 
r1 ae^ailiepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA 

TaltE 695-0533 
kox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
Gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Honheim Rd., Westchester, IL.
V ALA? DOS: 3—8 darbo dienomis ir 

ko antra šeštadienį 8—3 vaL 
Tol.: 562-2727 arba 562 2728

- EL. — BE 3-5893

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd St ret) 

Valandos pagal susitarimą.

Indijos vienuoliai O BIS DĖLTO NESAUGU 
(Atkelta, iš 4 psl.)

Susivienijimo istorija

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
Ull W. 71 St. T«l. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

(Tęsinys)

• tom. Skulbtoriai ims lipdyti 
“naujo* formos” kreaturas, ku
rioj ne tik paukščius, bet ir gy
vulius nubaidys. Atsiras ir po
etų, norinčių pristatyti poezija 
madingoje formoje su necenzu- 
riškai skambančia lyrika. Neat 
siliks nei grožinės literatūros 
kūrėjai, nes jie jau bus “susipa
žinę su šių laikų literatūrine rai-

—KOMUNIZMO^

Atkelta iŠ 3 psi.

delsimas tik padidina riziką, ir 
mažina laimėjimo galimybes. 
Pasak žurnalisto M. Ledecn, re
daktorių direktoriaus “Wash
ington Renew of Strategic and 
International Studies4', Krem
liaus strategai užpuolę ir sunai
kinę Kiniją, atsiektų eilę pa
grindinių svarbių tikslų: sunai
kintų Kinijos pramonės frengi- ... 
mus, at miniu* lizdus, fizinės ž niškas, pristatant visuomenei 
jėgos karinĮ potencialą ir įrody- kiekvieną menininką. Knygos ir 
tų visam pasauliui kinų tautos*eksponatai minios susirinxu 
bei jos lyderių negalią; tuomet bus išpirkti Neberei ės 
Sonetų Sąjungos prestyžas ir skųstis nei lietuviškąja inte i- 
jos karinė galybė žymiai susti-1Kenti]a. neatsilankymu į šių me- 
prėtų, kas jai butų labai nau-;tų Poezijos dienas Čikagoje, 
dingą keliant reikalavimus ir ^a’p nurodo redakrijos pastaba 
siekiant Įsiviešpatauti visame J Draugo kultūnniame priede bir 

, pasaulyje.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Ir pasisekimas visų bus mil-

"Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesme ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvomai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: "Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

jž?lio 4 d. Visi luomai sugužės į 
j salę, kai tik bus paskelbtas pa- 
4sirodymas dideles erudicijos me 
Inininko individo su sava kūry- 
) ba. Visi tik džiūgaus, taigi tylioji 
| visuomenė dėl šventos ramybės, 

to toirx : -x x • <tylės. Bet, jeigu bus suniekintato, kaip čia paminėtame strains . x- • , . . . unxrl- , ^Jtikmčiuju dvasine atspara abso
nyje, visų rusių menininkams/,- i o.- ™- . pintine tobulybe Dievas, daugu-
*• - . . . _ ‘ ?rima visuomenės netylės. O. A.

"(Pabaiga)

Mažeika S/ Evans
* « ■

j neribotos laisvės principo, ir j
Dėl šaltinių neprieinamumo kasis Balsas, gausus bendradar- spaudoje, pasiskaitę^

šiandien sunku tiksliai nustaty- bių. Prof. V. Biržiška 24-iuose Pateisinimą ir pritarimą porno- / 
Ii, kodėl kuopos delegatų nei- jo 1886 metų numeriuose rado menininlui neužtruks I. r>A**c tu

Išrinko. Nicholas kaimelyje ties 26 bendradarbius: aštuonis ne-.Pa5ir°dytL!£aJ-ri;ase sU paveiksi ■ a
j Shenandoah net susiorganizavo tuvoje, aštuoniolika Amerikoje.; Įuose nutapytam scenom, pana- KITI 'S SKAITYT

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

JL

VaL agaj susitarimą, uždryta treč nauja kuopa Kęstučio vardu, Lietuvoje Šliupui bendradarbiu-’ šiom į Striptizo romane aprašy 
DR T RAMAC Q17TD kurios pirmininku buvo M. R č- vo: J. čerkus, M; Davainis - Sil-j 
URBONAS SELBuTIS ]kus, sekretorius Juozas Mockui- vestruvičius, Juozas Adomaitis^ 

jtis. Nežinoma, kas buvo du lie-' (šernas), A. Kaupas, Stasys šli-j 
; tuviai atvykę iš Wilkes Barre,' upas. Juozas Andziulaitis, Jonas 
svečiai ar delegatai. Nėra smul- Mačys ir K. Voska. Andziulaitis- 
kinenų, kas seimą ruošė, ir kie-^ir Mačys vėliau apsigyveno A- 
no salėje. Rūkas dengia ir liki-. merikoje ir buvo Vienybės Lie- 
mą 173 narių, su $203.50 iždu/tuvninkų redaktoriais, o Juozas 
prie kurio reikia pridėti $118 at-į Adomaitis-Šernas 
gautus teismu Philadelphioj. Cnicagr-je. 
Ižde, sakoma, telikę, išlaidas ap- 

■ mokėjus, $27.32, kurie Centro! bendradarbiais buvo: kun. A..
■|Valdybos pritarimu, 1891 me-j Varnagiris, M. Juška, M. Marti- 
tais buvo Įteikti Baltimorejej šauskas. K. Žalegiris, J. A. Viš- 
šliupo suorganizuotai, knygom: teliauskas (Argentinoje), Ąn- 
lietuvių kalba leisti Lietuvių»tanas Jurgelaitis, Ks. Masionis, 
mokslo draugijai. Susivieniji-• M. J. Andriukaitis, L. Šliūpienė, 

jmo iždininkas Jonas Meldažis P. Pascckas. M. Valincius, V. 
Į tai ir padaręs. Antrojo Seimo Senkus, J. Danisevecius, Jonas 
[išrinktąją Susivienijimo valdy-4Skritulskas, P. J. Kimšaitis ir 
Įbą sudarė: pirmininkas šenado- Lukauskas. Kuris jų rašė apie 
rietis Stasys Mačys, vke-pir-,Susivienijimą ir ką rašė— kol-, 
mininkas baltimorietis Ignas1 kas nežinoma.
Bubelis, sekretorius newyorkie-’ Po Susivienijimo įkūrimo L. 
tis Jonas Šliupas, sekr. padėję- Balsas 1887 metais turėjo 38 
jas šenadorietis M. J. Andriu- bendradarbius, o konkurentė 
kaitis, iždo globėjai Jurgis Nau- Vienybė Lietuvninkų tik 4. Se- 
jūnas ir Pranas šabrinskas. Rei- kančiais metais (1888) L Rai
škia, Centro Valdyb m pateko1 sui bendradarbiavo 21, Vieny- 
visi antrojo Seimo delegatai, iš- bei 9. Iš New Yorko priverstas 
skyrus Sebastijoną MockaitĮ. -Balsą perkelti į. Shenandcah, 

Susivienijimo organu (“gar-j šliupas jį 1889 metų kovo mė-. 
su” kaip to meto lietuviai va- nesį uždarė. Susivienijimas ne- 
dindavo), buvo Šliupo Lietuvis- teko nuoširdaus “garso”.

INKSTŲ, PŪSLtS l” 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
Vai. antrau. 1—4 popiet 
ketvirta. 5—7 vaL v ak.
Ofise 776-2880 - 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ^>!!RURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERĄ lieo£. { 
Ofisas 2652 WEST 5»th SERGĖT 

Tef. PR 8-1223
OFISO VAL,: pirm., antiad., trečias 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š^žtadie- 
riais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

.F. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. MįkL ban
dažai. Speciali pagalba Ljjoms. 
(Arch SupporU; ir t t.

2850 West 63rd SL, Chicago. IIL 60629 
TeĮef.: PRospoct 6-5084

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — ^ilna a pa rauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

Is ivairig atstumu.
ANTANAS VILIMAS

V TeL 376-1882 arba 376-5996
i— . Į , —

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 HL A. M.

Lietuvi y kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
Ū* sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vodt|a A Idem D < ūkus
Tolef.: HEmfock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

■m ■■■■■■■»

Didžiausio kailiu 
pasirinkimas 

p*»

185 North Wdbaah Awrt*

(jstaieos) fr

6774489

NORMANĄ
RŠTEINA

— Jei tinote asmenis, kuri< 
gBlėftj oteisakyti Naujienas, pra
šome atsieti Jų adresus. Mes 
jiems dipitue Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Lietuvos

Amerikoje šliupo laikraščio:

kiti’s skaityt;
Jt N > c

JOSEPH SKUTAS

□

Gyv. Antioch, III. Anksčiau gyv. Chicagoje, buvęs siuvėjos.

Mirė 1978v m. birželio 27 d., sulaukęs 98 metų amžiaus. Gimęs Lietu
voj, Panevėžio aps., Naujamiesčio valse,

Amerikoje išgyveno 78 metus.
. Paliko nuliūdę; Z sunūs — Jojm Skutas, gyv. Antioch, Hl., ir Joseph 
Skutas, jo žmona June, gyv. Palos Hills, UI., 2 dukterys — Bernice 
Skutas, .gyv. Antioch, III., ir Fausta Krupinski. jos vyras Joseph, gyv. 
Salem. Wjs., sesuo Verna Casper, gyv. St. Petersburg, Florida, 4 anū
kai, 4 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. Velionis buvo 
vyras mirusios Caroline.

Jis buvo steigėjas ir direktorius Lietuvių Tautinių kapinių.
Laidos penktadieni, birželio 30 d„ 12:00 vai. Lietuvių Tautinėse ka

pinėse.

Visi a. a. Joseph Skuto giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, dukterys, sesuo, anūkai, proanūkai.

Laidotuvių Direktorius Dan Dugenski, Strang koplyčios, Antioch, I1L

*

EUDEIKIS
DA1MIDGAIDAS

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

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef. 476-2345

Šiuo metu vyksta Susivienijimo Lietuvių į 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978

m. Specialus Vajus
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus 

įsijungti į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvata- j 
mis ir privilegijomis. I

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir ' 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėtinėmis apdraudomis.

★ Dabartinio Vajaus melu duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.

★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei
katos.

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo SI,000 
iki $5,000.

★ Aplikantai nuo 61 fkl 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba 
$2,000.

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudę (Whole Life V-l)
Viso Arnžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
LifeV-2)
Metų l aupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Melų Taupomąją apdraudą (10 Y&ar Endowment V-X)

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamo* ap- 
draudų vertybes (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiem VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galitna kreiptis ir į Susivieniji
mo Centrą; ’

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street
New York* N. Y. T0001 ‘ ;
Td. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo girtumo datą (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Joms bus pranešti ap- 
draudu mokcsčIŽL

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Consumer 
Scene. BĮ nyĄk
Dear Consumer Scene...

We are planning to buy a microwave oven soon. The litera
ture we’ve read, and the salespeople we*ve talked with havt 
been very helpful except for details about the magnetron tube. 
How often does the magnetron cycle off and on while cooking?

— Ms. D.B., Virginia
It depends on the make and model of the oven. For instance. 

In GF two- and three-power level ovens, the magnetron tube 
does not cycle at alL Resistors lower the wattage input to the 
magnetron tube to reduce cooking power levels. On the GE 
electronic-control oven and built-in microwave oven, the 
magnetron tube cycles at a 1.7-second sequence. At half 
power, it's on .85 seconds and off .85 seconds.

T TMd an id m i national magazine lately that suggested 
that to tave energy in washing, I use coH water. Does this 
cause the dryer to operate longer in order to dry clothes?

— Mrs. E. J. L., Texas
No, the use of cold water tn the wash will not make your 

dryer work longer or'hsrder. What really affects the automatic 
cycle on e dryer is how well your washer removes excess water 
from clothing, if they art extremely damp upon removal, the 
drytr will run longer to dry the garments.

I Iffl about balancmf th* tefnperatur* In
vefrifcrater freebee of iwy new modri TBF1G6TO. Hew
can I keep the fee cream hard without freezing the lettuce?

-Mrs. P.R. J.,Ohio
Your refrigtrator/freezer has dual controls. Try setting the 

fresh food section at ^6 n and the freezer at "C”. If this doesn't 
give the tetapgrutureš you want, set the fresh food at '*7^ or 
^8" and the freezer at Allow at least 24 hours for the 
eetįing change to bring about the temperatures you wish. 
Experiment until yon find the settings that keep your foods as 
you weed them.

If y*« have e guesiiou for the Consumers Institute, 
write to Consumer Scene, General Electric Company, 
d^ptie^/jr^-WT6U,I^uswJG^

NARIAI:
Cki«i£Of *
Lietuvių 
Laidotuvių 
DireKtorią
Assoclacijos J

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

.’07 Po. LJTUANICA AVENUE. Pkone: YAHi 7-34B1

1446 So. 50tb Avė, Cicero, AL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3573

GEORGE F. RUDAHNAS
«U9 So. LITUANTCA AVE. TeL: YAH* 7-11S8-113I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICI)

2424 WEST 69tn STRKKT Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACi Ylixinia 7-^71

1102g SOUTHWEST HIGHWAY, Palot HiH% PL S74-4411

3354 So. HALsTKD STREET PhMM: TArita 7-ltll
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ŽMOGAUS GYVENIMAS IR MIRTIS 
AMERIKOJ LAIMI TEISYBE

— 9.0 mg morfijaus. I
Kadangi kiekvieną mėnesį į 

lavoninę atgabenama apie tuzi
nas nusinuodijusių perdidelė- 
mis heroino-morfijaus d zė- 
inis, dėlto Kruegerio mirties 
priežastis priskaityta į narko
manų eilę. Kruegerio laidotuvės 

livyko pirmadienį rugsėju 23 
dieną lenkų Resurrection kapi
nėse Dalyvavo apie 200 žmonių. 
Bet koronerio patologas savo 
padarytos autopsijos aprašyme 
mirties priežastį nustatė kad 
Kruegeris mirė nuo “inorfin t 
narkotizmo”, taigi buvo morfi
jaus vartotojas, taigi narkoma
nas. žmona, našlė ryžosi ginti 
savo vyro vardą ir garbę.

1976 m. gruodžio mėn. perse- 
musi apskrities koronerio sista- 
ma buvo panaikinta ir jos pa- 

[reigas porėmė Medical Exami-Įkė Caibeka ir pradėjo kartoti 
nėr įstaiga bet tuo metu Acoro-jkad viskas jau ištirta ir kad ne- 
neris netrukus atnaujino buvu-j b&ra ko kartbti. toje vietoje 
šią. Kruegerio bylą su šešiais i vjenas jury narvs, paprašęs iš 
jury, koronerio deputatui An-JSdaraffa balsO; kukHai pakiau_ 
thony Sciaraffai vadovaujant. 
Sciaraffa perskaitė padarytų ty
rinėjimų rezultatus ir autorite
tų pareiškimus ir baigdamas 
padarė išvadą, kad Kruegeris 
mirė nuo morfijaus perdaug 
vartojimo, taigi buvo narkoma
nas. Kas jo garbę išgelbėjo, tai4 
jo nuo vaikystės amžiaus laikų 
draugas Charles Calbeck, kurs 
atsistojęs pareiškė:

“Kiek aš žinau, jis buvo žiau
riai sumuštas ir buvo nuvežtas

(Tęsinys)
Pagalba ir formalumai netru

kus prasidėjo. Policijai surinkus 
informacijas iš kruegerio pas
kutinių dienų istorijos, (paste
bėtina, kad Palos Heights ligoni
nė tik tiek galėjo policijai atsa
kyti, kad Kruegeris ligoninės 
greiti sios pagalbos skyriuje bu
vo matytas”), velionio kūnas 
nugabentas į Cook apskrities 
lavoninę padaryti autopsiją 
skrodimėa. Tai labai užimta 
vieta, kur Per pra j tįsius metus 
padaryta beveik 4,000 autopsi- 
jų. Skrodimą padarė apskrities 
koronerio gydytojas Dr. Tae 
Lyong An, turėjęs tą dieną pa
daryti dar 4 autopsijas. Kaip 
vėliau paaiškėjo, tai buvo autop
sija nevertas vadinti darbas.

Daktaras Lyong An “nerado 
jokio sumušimo ar šiaip bruta
laus veiksnio-žėnklų. Jis neį ne
pažymėjo didžiulės sprando žai
zdos, likusios po anksčiau da- 
rytos sprando operacijos. Pada
rytos autopsijos raporte Dr. Ąn 
velionio galvoje ar galvos odoje 
neradęs jokių “traumatiškų ne
normalumų” ir rankose jokių 
chroniškų adata subadymų, kas 
reiškia, kad Kruegeris nebuvo 
joks narkomanas. Velionio sme
genys buvę patinę, bet juos per
skrodęs A jokių nenormalumų 
nepastebėję®. - . .

Pora dienų vėliau, rugsėjo 20 
d. koronerio toksikologas Geor
ge Christopulos telefonu prane
šė d-ru i An neradęs Kruegerio i 
kraujuje jokio alkoholio ar bar
bitūratų nei raminančių vaistų 1 
velionio kepenyse. Tačiau tul- i 
žyje rasta žymi koncentracija traudamas nervingai pertrau-] Hazelcrest kaime, Illinois val- 

stijoje, kaip morfijaus vartoto
jas, paėmęs to narkotiko perdi- 
delę dozę ir buvo rastas savo na
muose . . Iš Kruegerio pada
rytas valkata narkomanas ...

Spauda koronerio kvotos re
zultatus paskelbė perdėtai ir su 
reporterių komentarais, su ga
lutine išvada, kad Kruegeris i 
mirė apsinuodijęs morfijų, ku
rio rasta jo tulžyje 9 nuošimčių 
koncentracija ir kad autopsija 
parodė jog jokios traumos (su
mušima) žymių nebuvo. Našlė 
ryžosi ginti savo vaikų-tėvo gar
bę. Geri žmonės patarė pasikal
bėti su iš Lietuvos kilusiu ga
biu advokatu Milton M. Blu- 
menthaliu, kurs jau buvo pa
garsėjęs teismuose apgynęs po
ra tuzinų daktarų. Adv. Blu-

kė Calbeka ir pradėjo kartoti

isė: “Bet gi jis turėjo 20 piliu
lių, daktaro prirašytų imti po 
keturias per dieną. Kas pasida
rė su likusiomis dvylika?”

Patricija atsakė: “Aš nežinau 
“Sciaraffa perskaitė padarytos 
toksikologinės aoalizės prane
šimą ir jury pirmininkas netru
kus perskaitė tokį verdiktą:

“Mes, jury, negalime nusprę
sti ar įvykis buvo netikėtas fa
tališkas nuopuolis ar savižudy
bė; dėlto, mūsų nuosprendis lie-

. Prie kvotospas daktarą, dėlto kad buvo mu-|ka nepadarytas”.
štas per galvą. Dabar štai • ppotokolo buvo prikergtas toks 
turime jo fotografiją, kur ma- prierašas: “RaVmond R. Krue- 
tyti sutinęs jo veidas, išpurpusiigeris mirė rugsėjo 17 d. 1974 
nosis ir tp. Sciaraffa nekan-.m Suburban ligoninėje

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisiia kreipiasi i visus akai’ 

tytojus ir { visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais,-platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškčJrtp&ūdos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gertuvei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reL 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, teL 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

i Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir. paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

Visu ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimi; skaitytojų reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomii.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

• 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydama laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidai. Priede doL

Pavardė ir vardas

Adresai

• Ulwkau' Naujienas kaip dovaną savo —. 
yri naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė Ir vardu_____________________

kuria

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau ju siuntinėti už pridedamus  doL

Pavardė Ir vardu------------------------------------------------------------------------

Adresu ------------------------------------------ :------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaitėj rusipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardu-------------------------------------------------------------------------

Adresu ---------------- ---------------- ----------- -- .... ..................

Pivirdė Ir vardu

Adresai -----------

Prrardė Ir vardai

Adv. Blumenthalis iškėlė by
lą Palos C mm unity ligoninei, 
trims daktarams jų tarpe Dr.I 
Kini) ir dviem slaugėms ir šių1 
metų kovo 3 d. ligoninių ap-j 
draudimo kompanijos sutiko 
sumokėti $550,000 sūnų, kurios 
trečdalį adv. Blumenthal pasiė
mė sau honoraro.

Bylos reznltate atstatyta šei
mos tėvo garbė ir padaryta daug 
naudingų reformų ’ ligoninėse.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavlmwl 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MSNESINLAIS 1SSIMOKEJTMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentu
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

I — Toronto Lietuvių darnai 
bus atdari svečiams Pasauliu 
Lietuvių Dienų metu birželio 
30, liepos 1 ir 2 d. Vakarais bus 
šokiai. Ten veikia PLD informa
cijos raštinė, kurioje galima į- 
sL^yli bilietus į visus renginius,

menthal sutiko imtis, tik papra- _ SPECIALI 20% NUOLAIDA 
šė $500 užstato. lUž 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.

Adv. Blumenthalis, perskaitęs Daug įvairių puošmenų. Moka- 
visą Kruegerio mirtį liečiančią me $4 už sidabrinį dolerį. Per- 
medžiagą ir autopsijos raportą kame pašto ženklus ir pinigų 
ir matydamas eilę nesiderinimų kolekcijas. P ATRIA, 4207 So. 
kreipėsi į Dr. Robert J. Šteiną, Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.) 
kurs archaiškos ir panaikintos 
koronerio įstaigos vietoje buvo a
paskirtas Cook apskrities Chief gyrius liepos 1 dieną, šestadie- 
Medical Examiner ir liko dariu
sio Kruegerio autopsiją dakta
ro An viršininku. Stein išklau
sęs Blurnenthalio pranešimo at
sakė “Gaukite teismo leidimą 
atkasti lavoną ir aš pats pada
rysiu naują autopsiją daktarui 
An dalyvaujant”. Jei mūsų įs
taiga padarė klaidą, aš noriu 

rbūti pirmas ją atitaisyti”, jis ( 
pridūrė.

Sekmadienį, gruodžio 9. d. 
Į padaryta nauja autopsija, ku-

Hot Springs, Ark. ALTos

nį rengia vasaros gegužinę Ste
phens parke prie Blakely Moun
tain užtvankos. Pradžia 12 vai. 
Bus šokių muzika, bendros dai
nos, tikrai maloniai praleisite 
popietę ežero pakrantėje. Val
dyba, kurią sudaro: pirminin
kė Salomėja Šmaižienė, vicepir
mininkas Antanas Kruklys, se
kretorius Vincas Rastenis, iždi
ninkas Tautvydas R. Jankus, 
kviečia visus Hot Springs lietu
vius dalyvauti gegužinėje, ku
rios metu veiks loterija,

rios rezultatai skyrėsi nuo Dr.jprOga išbandyti savo laimę.
bus

An darytosios kaip diena nuo 
nakties.

Dr. Stein rado juodai mėlynų’Kazys Pumputis. (Pr.) 
sumušimo ir spardymo dėmių I 
veide, sprande ir petyje, visas} ^TlQS. vardo \asaros vaikų 
bendrai 27 ketvirtainių inčų jr;al^tele Marquette Parke jau 
nustatė kad visi sužalojimai pa-į nuo 26-tos šio mėnesio
daryli jam gyta<n esant. Nega-^len°s- Paimami vaikai nuo 3 
na to, nustatytas kraujavimas. 1 J2-^os metų amžiaus. Veda 
sužalotoje nugarkaulio viršuti- PatJrusi°s mokytojos ir S]°bė- 
nėje dalyje-sprandokaulyje. o •|0S' Pen^’°s dienos savaitėje, 
kepenvse ir inkstuose Empirin nuo Plrmadiemo iki penktadie- 
No. 3 kodeino ir morfijaus žy-!m0’ nu0 10 vaL iki 2 valan- 
miu (kodeinas išvirsta į morfi-dos P- P- V1S1 valkai k^iami 

U aikštele.
' Naujos autopsijos rezultate! 

išrašytas naujas certifikatas,! 
mirties priežastis buvo “nuo su-Į 
mušimo pasidarę nugaros (spi
nal) smegenų pakitimai”.

ALTos revizijos komisiją su
daro Eleonora Rastenienė ir

(Pr.)

Naujienoms reikalingas

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 IV? 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 Public.

lusurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-787b

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTI
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63 rd St., Chlcige
Tel. 767-0600. '

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

ŽEMĖS INVESTAVIMO GALIMYBĖ

8 akrai apartmentinės žemės tik 
2 blokai nuo Westfield miestelio 
centro netoli nuo žinomos Harris 
villa vasarvietės Ypatingai gera ir 
reta investavimo galimybė: išplanuo
ti pardavimui 20 rezidencijų sklypų. 
Visa kaimnyinė žemė yra apstatyta 
rezidenciniais pastatais. Prieinamai 
žema pardavimo kaina tiesiog iš sa
vininko. Teirautis (608) 255-8917, Ma
dison. Wis. šeštaidieniais ir sekm. 
(608) 584-5458 Westfielde.

PARDUODAMAS 2 butų 6 kamba
riu namas su centriniu šildymu, 2 
masinu garažu ant didelio sklypo už 
S10.000. Teirautis Mrs. O. Giedrai-

AR’ 71901.
Į tiene7i3* Čharįes St, Hot Springs, 

•— A. a. Julija Bagdonas, gy-j 
venusi Marquette Parke, mirė 
birželio 28 d. Ketvirtadieno va- 

jkare bus pašarvota Mažeikos- 
j Evans koplyčioje. Laidojama

* [šeštadienyje. ,

L UN U JL 1 r 1 IN 1 IN A A S 1
Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-1 

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-, 
lefonu: I

HA 1-6100.

MARDA NOREIKIENt
Wed ink St, Chloro, in W62f • TeL Wa S-Z7X7 

DWlt Marink Imu ftrw fOUm Įvairių
MAISTAS Ii EUROPOS RAMDtLlŲ..

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUITTI 9IFT FARCILS SERVKI 
LM1 W. *** Cklca««, fll. — T»l. WA 5-2717 

1339 U. Chk^a, HL 40M*. — T»L !S4-tt3«
V. V A L A M T t M A t

t “LIETUVOS AIDAI”
-į, KAZE BRAZDZIONYTE,

I PROGRAMOS VEDtJAj
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

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

Tohf. - 778-5374

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reik ją

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

DIE CUTTING PRESSMAN
Heidelberg Cylinders 

Apply in person - ask for LEO 
HARLEN CORP.

1250 W. Van Buren

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.

An Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE MECHANIC

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

NATIONAL BAKING CO.
*An equal opportunity Employer M/Fj

DENTURE DEPARTMENT
We need waxers, packers and plas

ter person. Top wages and benefits.
SCIENTIFIC LABORATORIES 

ST 2-7453

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

449-8789

SPRAY FINISHER EXPERTS

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

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

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. *_*

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street^;
Tel. 737-7200 arti 737-8334 i

A

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontu

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose frett, >e- 
nntuotal Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

_ Tel. 927-3559 _

JŽ—te M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $9t pusmečiui automobili* 

Liability ipdnudlmu pensininkams 
Kreiptu

A. LAURAITIS
* 4443 Se. ASHLAND AVIr-A 

52M77J

LAIKRODŽIAI ir IKANGINYBUJ 
Pardavimu h Taiiymu I

2644 WEST 69Hi STRUT
TaMu RIpuMIa M 941 ’

-------- - ■ ■

M. i I M K U I .
Notary Public - * 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-74W 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankaL

Snmtmiai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archir Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5990

MAINTENANCE
ELECTRICIAN

plant in heavy metals indus- 
_ _ Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ, WRITE AND 

SPEAK ENGLISH
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Fmp’orer

For 
try.

BEST THINGS IN LIFE

l^<| Fr»nk Zipoll*

GA 4-UM

KATI TAAM

S’ate Farm Lite Insurance Company I

PRINTING OPPORTUNITY Į 
i 

To work in Christian literature
rii'iuncrv gatumo i-----

pJcustom furniture & cabinets-as a pressman on a 2 color 38”j 
I'Full time, overtime, top wages. Also!Miehle 2nd shifL Contact Mr-> 

experienced woodworker openings / Pilcher daily 345-5530 or after 
‘Hospitalization. 1 J ----  r
I South Holland 785 6611

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Raikią Darbininlcy Ir Darbininkių

6 P.M. at 495-2784-.
LITHOCOLOR PRESS. INC.

9825 W. Roosevelt Rd.
Westchester. -

(- WATCHMAN 
willing to work any shift 6 day 
week. Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work rec
ord will be checked. Must read 
and write English.

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

Equal Opportunity Employer |

’ LUNCH COOK English speaking to 
prepare and serve lunch to 18 office, 
employees. Modem equipped kitchen;of production machinery. Many 
with automatic dishwasher. Hours 9t T 1/w.afiAn
A.M. to 3 P.M. Reliable steady 5 day. Co. benefits. V location.
week. Good pay 8c insurance benefits.! 889-3400

| Phon* 632-443]
L Ask For Miss MARTIN

Machine maintenance and rebuild-

į M MAUSIMOS, CM1G43O M, lLl.Thur«d«|r, Jun* 30,1978




