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SENATAS PATARIA BAIGTI SU CA
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SOVIETU AMBASADOS VOKIETIJOJ 
TARNAUTOJU CHULIGANIZMAS

Bona. — Vokietija “Dziennik 
Zuiazkowy” rašo, kad du jauni) 
žydai studentai pasiskundė Va
karų Vokietijos vyriausybei, jog 
juos stipriai užgavo ir net suža
lojo Sovietų Sąjungos ambasa
doriaus šoferis Bonoje, kai jie, 
vakaruose. atsiradęs disidentas 
Slepak ir kiti demonstravo gat
vėje prieš Sovietų ambasados 
rūmus. Juos partrenkė ant ša
ligatvio 60-ties mylių greičiu 
atlėkęs ambasados automobilis. 
Trenkdamas į juos, ambasados’tautinių 
šoferis automobilį taiga, sustab 
dė. šoferis jiems surikęs, kad 
šį karta pasielgtd švelniau, bet 
\ .te 7 . .Z

šią žinią perdavusi Ręuterio 
kitą kartą bus kitaip’ elgiamasi.

Du automobilio partrenkti 
studentai buvo nuvežti pas dak
tarą ir gydomi. } 
agentūra. <

Galima dainuoti, 
_ Bet tik rusiškai

vos jaunimas, kaip rašo pogrin
džio laikraštis "Aušra”, važiavo 
į netoli nuo — Vilniaus esančią 
Gervėčių vietovę aplankyti savo 
draugus, pažįstamus ir pasikal
bėti su- vietos lietuviais. Gervė
čiai^ visa: lietuviška sritimi 
yra ^skirti prie Gudijos, kurią 
valdo rusai.

Paktui trumam .sustojo Vii 
niaus lietuviai Rimdžiūnų kai
me, jauGudijo pusėje. Juos pa
sitiko KGB pareigūnas rusas ir 
nusivedęs j milicijos patalpas 
juoą tardė ir pasakė, kad neva
lia dalyvauti jokiame susitiki
me, bet KGB pareigūnas pris
pirtas klausimais pagaliau leido 
pabendrauti su Ramdžiūnų kai
mo lietuviais, bet uždraudė dai
nuoti lietuviškai. Jiems leido 
dainuoti tik rusiškai.

Iš Vilniaus'važiavę jaunuoliai 
turėjo skaidrių su gražiais oku
puotos - Lietuvos vaizdais, bet 
KGB pareigūnas uždraudė jas 
Rimdžiūnų kaimo lietuviams ro 
dyti.

Vienuolika rusišku 
generoly Angoloje

Londonas. — Anglija Krem
lius Angoloje yra pradėjęs di
deliu mastu karinius paruoši
mus bei pasiruošimus. Tam rei
kalui Maskvos ponai į Angolą 
atsiuntė net vienuolika savo ge
nerolų.

Manoma, kad pirmiausia bus 
susidorota su Angoloje veikian- 

partizanų veikla, 
o poto, visas karinis svoris bus 
nukreiptas prieš Pietų Afrikos 
valdomą Namibiją, kuriai ne
trukus bus suteikta nepriklauso- * 
mybė.

Rusų generolams Angoloje 
vadovauja gen. Ivanovic Petrov. 
Jis yra perkeltas iš Etijopijos, 
kurioje vadovavo užpuolimams J 
Ogadeno dykumose. Organizuo
jama visų ginklų rūšių karino-1, 
menė: sausumos, oro ir van
dens. Kubiečių ir angoliečių ka
rių divizijos, kurios yra L-ige, 
Luanda, Huambo, Luena ir Lu- 
bango miestuose, viršininkais 
gauna rusiškus karininkus.

Luandos mieste buvusioje ka 
rininkų konferencijoje gen. ča- 
chanovič atvirai pasakęs, kad į 
Angolą jau atppukia 6 rusų lai
vai su ginklais ir amunicija, ku 
rie atvež ir sunkiųjų ginklų. 
iP'irmas toks laivas jau iškrau
namas Santo Antonio uoste.

Gen. čachanovič atvirai .pa
sakė. kad pietinėje Afrikoje bus 
kovojama komunistinės organi
zacijos SĄVARO vardu po “iš
laisvinimo” priedanga. Pirmiau 
šia bus “laisvinama” Namibija.:

^7

Stiprūs žiogai kartais pakenkia farmeriams. Kai jų prisirenka didelė daugybė, tai Kansas val
stijos farmeriai pasikinko porą asilų ir nuvalo juos nuo laukų ir pievų. Prietaisas sniegui ver
sti žirgus sutrina ir padaro nepavojingais.

Daug padirbtų dolerių
Chicago. — Čikagos rajoną, 

ypačiai pietų dalį, užplūdo dide^ 
Ii kiekiai netikrų desimdolerinių j 
banknotu.Tai pranešė birželio' . f__ , , \ .. f, , . i v * — Amerikos ambasadon Mas 28 d slaptoji valstybes tarnyba.», „ . . ., . , .. . ...t- ii • i i įsibrovė keli rusai muzikai, Netikri dešimties doleriu bank*. .. ............................ .....
notai dešinės pusės apačioje turi!
klišės numerį 147 ir yra atžymė
ti, kad spausdinti 1969 
m

Kaikuriuos netikrus 
tus palietus, jaučiama 
slidumas, kitų gi serijos numeris 
ir antspaudas yra alyviniai ža
lios spalvos.

Kiekvienas, kuris, gaus netik
rą pinigą, turi tuojau paskam
binti telef. numeriu 353-5431.

TRUMPAI IS VISUR
legacija liepos 6 d. išvyksta i 
raudonąją Kiniją, kurioje ji iš
bus 4 dienas.

ar 1974

j kurie reikalauja vizos įvažiuoti 
į į Ameriką. Amerikos ambasada 
[negali muzikams duoti vizų, jei 
(sovietų valdžia neleidžia jiems 
; išvažiuoti.

— Aukščiausio JAV teismo 
nariai yra priešingi bet kokiom 
tremtiniu privilegijom. Nusikal 
timus padariusieji privalę būti 
baudžiami.

bankno- 
vaksinis

— Meksikos kareiviai atstatė 
tvarką Matamoros miestelyje, 
kur jaunimas pradėjo maištauti 
ir daužyti langus bei automobi
lius.

Pekino vyriausybė pasiun
tė karo misiją į Vakarų Berly
ną. Kiniečiai nori sužinoti apie 
sovietų maršalų pasiruošimus 
karui.

_  Kinijos vyriausybė nutarė

NORI, KAD JAV PREZIDENTAS JĮ 
UŽKALBINTU PASITARIMUI

Senatas, 53 balsais prieš 29, patarė JAV 
Prezidentui traukti ryšius su Castro

HAVANA, Kuba. — Jeigu prezidentas Jimmy Carter 
mus mane užkalbintų pasitarimui susitikti, tai esu tikras, 
toks sūri tikimas greitai galerų būti suorganizuota ir mudu
lėtume išpręti visą eilę abi valstybes liečiančių klausimų, — ant
radienio vakare pakviestiems Amerikos miestų merams pareiš
kė Kubos diktatorius Fidel Castro

pir- 
kad 
ga-

Atlantic City mieste posė
džiavo Amerikos merų sąjungos 
nariai. Jie aptarė įvairius klau

simus, liečiančius sunkėjančią’ 
ekonominę padėti ir gyventojų

Patiečyti — nesugriešysi

Washington. — Amerikos že
mės ūkio departamentas paga
liau prabilo aukštų mėsos kai
nų reikalu. Bet jis tik ramina 
vartotojus, sakydamas, kad atei 
nančiais metais kad ir bus ma
žiau rinkoje mėsos gaminių, 
ypač jautienos, bet jų kaina ne
būsianti aukšta. Taigi, kaip to
je lietuvių liaudies patarlėje: 
pažadėsi — patiešyti. neišpildy
si — nesugriešyti

Prižiūrės gydymo kaštus
Springfield. — Illinojaus is- 

tatjnnų rūmai priėmė įstatymą, 
kuriuo leidžiama įsteigti taip 
vadinamą priežiūros tarnybą ar 
komitetą, kuris tikrintų ir pri
žiūrėtų ligoninėse imamus mo
kesčius iš ligonių. Kitaip sa
kant reguliuos ligoninių ir dak 
tarų išlaidas ir kaštus, kurie už
kraunami ant sergančiųjų pe- 

. čių.
’ įstatymas jau įteiktas gub. 

Nors^OPEC atstovai Ženevoje Thompson pasirašyti. Bet įsta- 
- - tymas susilaukė iš respubhko-

Iki 1J7J 1 d., bet nu partijos didelės kritikos. Jie
Nigerijos vyriausybė jau dabar j sako, kad tam reikalui sU ary 
reikalauja pakelti žemės alyvai] tas dešimties asmenų om

Dolerio vertė krinta, 
alyvos kyla

Dolerio vertė pasaulio valiutų 
-biržoje stipriai susilpnėjo, kai 
JA Valstybių senatas priėmė įs
tatymą, kuriuo draudžiama pre
zidentui Carteriui pakelti muitų 
rinkliavą už įvežamą iš užsienio 
žemės alyvą. Frankfurto pinigų 
rinkoje doleris nukrito net de-i 
šimčia punktų.

nutarė žemės alyvai kainos ne
kelti iki 1979 m. sausio i

kainą bent Esą, nukritusi 
dolerio vertė neša jai didelius 
nuostolius. Nigerija to negalinti 
pernešti.

Gagsteriškos žudynės 
Bostone

Birželio 28 d. bu- 
gangsteriško tipo 
Vienos tavernos 
nužudyti 5 asme-

tik padidintų medicinos kaštus, 
kurie ir taip kasmet padidėja 
16%.

Prez. Carterio administracija 
siūlo, kad kongresas įstatymo 
keliu leistų ligoninėms bei dak
tarams didinti gydymo kaštus 
tik 9% į metus.

KALENDORMJS

Birželio 30: Emilijana, Teo- 
baHas, Noviiė, Tautginas, Vid- 
gaudas.

Saulė teka 5:4į lėtožias 8;12.
žirtan,: tvankus;★- vAare ' <

_  Šiaurės ir Pietų Jemeno 
prezidentų sušaudymai kelia di
delio susirūpinimo Saudi Arabi 
joje. Vyriausybė mano, kad so
vietų palankios vyriausybės ga
li organizuoti įsiveržimą į Sau
di Arabiją ir pagrobti pačias di 
džiausiąs pasaulio žibalo vers
mes.

Boston. — 
vo atidengta 
žudynės, fcai 
rūsyje buvo 
nys: tavernos savininkas, tar
nautojai ir buvęs TV reporteris 
Jack Kelley, kuris tyrinėjo ir 
aprašinėjo organizuotų krimina 
listų pogrindžio veiklą.

Reporterį TV stotis WNAC 
TV 1976 m. paliuosavo iš darbo, 
kadangi jis pranešinėjo pogrin
džio vietas fc žinių šaltinius .
’Vo*roport«žudAe,e‘b | joje laiko 410,000 kąreiyių.

. Dabartiniu metu Sovietų 
Sąjunga vien tik Rytų Vokieti*

— Vokietijos kancleris Sch
midt pareiškė, kad Vokietija 
yra pasiryžusi glaudžiai bend
radarbiauti su Somalija. Soma
li jos vyriausybė leido vokiečių 
smogikams nuginkluoti palesti-* 
niejių pagrobtą lėktuvą. Lėktu
ve sužeista ir Vokietijon išvež-1 
ta vokietaitė daug papasakojo, atidaryti konsulata Vakaru Ber 
apie teroristų veiklą Pietų Eu-,lyne 0 vėliau jsteigs ir preky- 
ropoje. feog mi3iją Kiniečiai nori pirk-

— Vokieijos diplomatas Dr. Į ti Berlyne gaminamų prekių.
Tčalin tvirtino IrorI nnn nOrina ' __ . v i _Kahn tvirtina, kad nuo pačios 
pradžios sovietų valdžia bijojo 
žmogaus teisių klausimo, kurį 
iškėlė Carteris. Pagrindinės tei
sės keliamos visoje Rusijoje.

— 1949 nu birželio 21 dieną 
Stalinas paskelbė Berlyno blo
kadą. Tą pačią dieną didieji 
Amerikos lėktuvai pradėjo vežti 
į Berlyną maistą ir kurą.

— Daroma didelis spaudimas 
į Chicagos Parkų distriktą, kad 
teisėjas Leighton pakeistų savo 
sprendimą ir uždraustų naciams 
maršuoti į Marquette Parką.

s — Illinois prokuroras Scott 
prašo aukščiausią teismą kad 
pasakytų, ar galima leisti Illi
nois valstijoje arklių lenktynių 
lažybas.

— Vokietijoj krikščionių de- 
demokratų vadas Kohl pareiškė, 
kad ateinančiais metais Vakarų 
Vokietijoje bus gana didelės pa
kaitos vyriausybėje.

— Užvakar Rodezijos parti
zanai išžudė 11 baltų misijonie- 
rių, o antradienį tie patys par-| 
tizanai nužudė keturis juodžius,! 
kurie bandė kalbėti apie taiką

— 66 metų amžiaus -buvęs na
cių vadas Gustav Franz Wag
ner nenori-būti išvežtas į Vokie 
tiją. Jis jau du kartu bandė nu
sižudyti. Jį nori teisti už 250,000 
žydų nužudymą.

Dingo čigonų trupė

London. — Iš I^ondono pra
nešama, kad 17 asmenų čigonų 
vaidintojų trupė, nuvykusi į 
Suomiją iš komunistinės Lenki
jos vaidinti teatre, dingo be ži
nios. Niekas Suomijoje nežino 
ir nematė, kur ji pasidėjo. Spė
jama tik. kad vaidintojų trupė, 
čigoniškų jausmų vedama, lai-1 
mingai pasiekė laisvąją Švediją.

Mokslininku delegacija 
Washington.

rasinio klausimo
V..V..V.UU.V Washington, D. C. — Birže-
nenorą mokėti didesnius mokės-.1 vyriausias Amerikos
čius. Konferencijon užsuko Ku- teismas vėl sujudino rasinių šir- 
bos atstovas ir pakvietė visus i lizdą, paskelbdamas spren- 
merus būti Kubos svečiais, at-^ dimą jog baltieji jaunuoliai, 
skristi Į Havaną ir pasižiūrėti, ^iuo atveju Allan Bakke, turi 
kaip šių dienų Kuba tvarko vi- būti priimti į medicinos mokyk- 
sus savo reikalus. i kuri jį atmetė, duodant pir-

Dauguma merų išvažinėjo, bet nienybę juodųjų bei kitų rasių 
atsirado ir tokių, kurie nutarė studentams.
pasinaudoti Castro pasiūlymu ir 
nuskrido pasidairyti po Hava
ną. Jiems buvo parodytos ‘pa
čios triukšmingiausios Hąvanos, 
vietos^o. vakarienės metu atsira n 
do pats diktatorius Castro ir 
pasakė sukviestiesiems kalbą

— Aš labai noriu susitikti su 
prezidentu Carteriu. — pareiš
kė Castro. — bet aš neroriu nu
silenkti ir prašyti, kad jis ma
ne priimtų. Bet jeigu Amerikos 
prezidentas imsis iniciatyvos, tai 
susitikimas gali būti labai nau
dingas.

Diktatorius Castro kalbėjo su 
atvykusiais Amerikos merais, 
įvairiais šių dienų gyvenimo 
klausimais. Catro nesiėmė ini
ciatyvos, bet vienas meras pu-j 
sisiūlė tai padaryti.. Grįžęs į 
Washingtona. jis prižadėjo pa
simatyti su prezidentu. Castro 
patarė atvykusiems merams pa
sidžiaugti naktine Havana ir pa 
siteirauti, kaip reikalai tvarko
mi.

Washington, D. C. — Ameri
kos senatoriai, pasiklausę infor
macijų apie Castro pasiųstų Af 
rikon karių ardomąjį darbą 
priėmė rezoliuciją, kuria pata
ria prezidentui Jimmy Carteriui 
tuojau -nutraukti bet kokius 
santykius su dabartine Kubos vy 
riausybe. kol ji neatšauks Ku
bos karo jėgų iš Afrikos.

Keli senatoriai pritarė dikta
toriaus Castro vedamiems dar
bams ir patarė į šį reikalą visai 
nesikišti. Debatų metu aistros 
tiek pakilo, kad tuojau eita prie 
balsavimo. Paa škėjo, kad už pa 
tarimą prezi<tentui nutraukti vi 
sus santykius, kol Kuba atšauks 
visus savo karius iš Afrikos 
pasisakė Amerikos valstybių 53 
senato atstovai, o prieš tokį 
patarimą pasisakė net 29 sena
toriai. Keli jų, kaip sen. McGo- 
verną buvo Kuboje ir sutiko 
su diktatoriaus Castro minti
mis.

Diktatoriui Castro labai rei-

Bakke 1972 m., baigęs inžinie- 
rijos mokslą, norėjo Įstoti stu
dijuoti mediciną į Kalifornijo
je esančią D&vis vardo medici
nos mokyklą. Inž. Bakke įstoja
muosius 'egzaminus išlaikė labai 
gerai, bet visdėlto jis nebuvo 
priimtas. Mat, mokykla buvo 
skirta daugiausiai juodųjų rasės 
studentams. -'*•

1

(Dabar vyriausio teismo spren 
dimas visą Davis aukštosios mo 
kyklos padėtį apvertė aukštyn 
kojomis, šis teismo sprendimas 
turės įtakos ir visur kitur Ame-^ 
rikos gyvenime. Atrodo, kad 

‘šiuo sprendimu vyriausias teis 
mas pakrypo netiesiogei į išva
dą. kad žmogų reikia vertinti 
ne pagal rasę, matuojant jo spąl 
vą išvaizdą ar religiją, bet at
sižvelgiant i į gabumus, sugebė
jimus ir į kitas teigiamybes. Ir 
tai išreiškė teisėjas Lewis F. 
Powell, pareikšdamas nuomonę, 
kad individo teise nėra absoliu
tinė. kad mokyklos pirmenybę 
turi duoti valstijos bei visuome 
nės interesams.

Betgi, toks vyriausio teismo 
prendimas nepatiko siauro aki
račio žmonėms, kurie viską ma-. 
tuoj a savo naudos mastu, neat
sižvelgdami į platesnius visuo
menes horizontus.

Inz. Bakke asmenybė -
Bakke yra baigęs Minesotos 

universiteto machanikos skyrių 
inžinieriaus laipsniu 1963 m. 
Tarnavo 4 metus kariuomenė
je, įskaitant 7 mėnesius Vietna
mo kare. Grįžęs iš karo lauko 
kapitono laipsniu, dirbo Kali for 
nijoje valstybės tyrinėjimų sto
tyje, kurioje buvo tyrinėjama į kalingi geri santykiai su JAV, 
erdvės išnaudojimas. Gavęs 1970 

jmasterio laipsnį inžinierijos sri 
i tyje Stanford universitete, pra
dėjo įdomautis medicinos pri
taikymu erdvėje, kas ir vertė jį

Amerikos J įstoti studijuoti medicinos mo-

Dū/elį nuost oliai
Washington. — Penkių mė

nesių laikotarpyje, šiais metais, 
JA Valstybių prekyba su užsie
niu davė 14.77 bilijonus dolerių 
nuostolio, arba 79S daugiau 
kaip r reeitais metais per tą pa
tį laikotarpį.

Toks didelis su užsieniu pre* 
kybos deficitas didina infliaci
ją ir mažina dolerio vertę.

sai. bet Kubos kareiviai nepa
tenkinti sovietiniu maisto davi
niu. Sovietų kariai gali maitin
tis daug prastesniu maistu, bet 
kubiečiai pripratę prie baltos 
duonos. Castro yra komunistas, 
tarnauja Maskvai, o JAV nėra 
jokio reikalo stiprinti jo ekono
mijos, kada jis geriausias savo 
jėgas siunčia į Afriką sovietinei 
jrnoerijai steigti. Senatoriai pa
sisakė prieš’ bet kokia paramą

kad jis galėtų įsigyti amerikie
čių paliktom mašinom reikalin
gų dalių. Be mašinų jis negali 
plėsti pramonės ir gerinti žemės 
ūkio darbų. Dalį jaunimo Cas
tro pasiuntė į įvairias Afrikos 
vietaso. Daber juos ma tins r^&ktatoriui Cartruk



Lupikavimas medicinos sistemoje
Daktarą pa jamons nematyti 

gulo
Nauja vyriausybės studija 

parodė, kad daugiausiai pa
jamų 
tieji 
mis, 
logai,

pasidaro daktarai, tumi 
kontraktus su Lgoniač- 
o visų daugiausia pato- 

radiologai i r anos tezių 
Jų mc’inės pajamos įvai 
nuo $87,100 iki $138,000, 

įgi jie turi kontraktus su 
m aiis, kurioj jiems mo
no i mums nuo gaunamų 

pajamų uz kiekvieną ligoninės4 
laboratorijoje padarytą tyri-j 
mą, net kuomet tyrimus ne 
pats daktaras daro. Nepaisant 
lokių pasakiškų pajamų, tokie 
specialistai nieko neprivalo 
mokėti už panaudojimą ligoni
nės įrankių ir štabo, pastebėjo 
HCl'A (Sveikatos Globai Finan 
suoti Administracijoj) ekono
mistas Jon Gabel, 
je atvejų (95L ) 
gains, 
gams 
teikia 
gimus 
bei.

"Gydytojai žiūri į ligonine 
kaip į dykai gaunamą dirb
tuvę"/ .

• Patologai ir radiologai ylel 
daugelio tyrimų visiškai ne 
gaišta laiko, pastebi Zachary 
Dyckman, Algų ir Kainų Pas
tovumo Tarybos vyresnis šta 
bo ekononiLsias. "Į daugelį Iii 
tyrimų patologas net nepaž^ 
velgia. Techikas tyrimą atlikęs 
gautus rezultatus pasiunčia, 
bet užmokestį gauna patoio 
gas". Su ligoninėmis kontrak 
tus turintieji patologai 1975 
melais uždirbo vidutiniškai) 
po $138.060, o kontraktuoti ra-J 
diologai pelnė po $122.000”, 
pareiškė Dykman. Ligoninėse

moja

patologams 
ligonines

“Daugunio- 
anesleziolo- 
ir padiolo-' 
nemokamai

viską — įskaitant įren- 
ir technikus", sako Ga-

■A

V e ’

M. ŠILEIKIS Karvės sode K (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

tiniškai pasidarė po $87.400 
Anesteziologai pabrango dau 
giau negu kitos speciallizmo 
sritys, kadangi yra monopoli
zavę pareigą prie operactijų, 
dėl ko pacientai negali pasiieš 
koti pigesnėmis kainomis ii 
dėlto kad operacijų sąskaita: 
pasiima apdraudos kompani
jos. Dykman pasakė, kad 94% 
ligoninių sąskaitų apmoka vai 
džia ir privačios draudimo 
kompanijos.

77/nį/z/čs dėl Paistų su 
maistininkais

U.S. Maisto ir Vaistų Admi
nistracija (FDA) deda pastan
gas pagyvinti naudojimą nau
jai išleisto įstatymo, kad vais
tų industrija ir vaistinės ne
boikotuotų pigesnių "generic’ 
vaistų receptuose. Generic yra 
pavadinimas vaistų industri
jos nustatytos kainos tiems P‘l 
tiems, tik žymiai pigesnės už 

fc<brand” vaisių daug didesnes 
kainas. Pavyzdžiui, FDA skel
bia, tokį pavyzdį, kur 100 tab
lečių Mrltown (švelniai rami
nančių vaisių), parduodama 
pačių vaistininkų nustatyta 
“br a ml’’kaina, kaštuoja $6,50, 
bet tos pačios, pavadintos “ge
neric" kaštuoja lik $3,10, o kai 
kuriose vietose tik $1,10. FDA, 
patikrinusi 100.000 receptų ra
do, kad trys iš keturių farma
ceutų specifikuoja "brand" pa 
’vadinimo vaistus.

Skelbdamas tokius faktus FDA 
stengiasi kaip daktarus, taip 
publiką sudominti generic vais dvynius. Pirmasis, tautinis, 
tais, kurie skiriasi nuo "brand" mė 1886 m. rugpjūčio 15, o an- 
lik kainomis.

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Snrinko ir redagavo teisininkas Jonu Talala*;

(Tęsinys)

APIE NKVD TARDYMO METODUS

Susivienijimo istorija

DU SUSIVIENIJIMAI

Viena ir ta pati motina — A; 
merikos lietuvija — pagimdė 
Amerikos lietuvių Susivienijimo 

gi-

J. Pr.

Politinių kalinių anketas pavarčius

A. VILAINIS
3) Bubelė Stepas iš Alsėdžių. Lavondėmės stipriai 

išreikštos visame kūne, lupasi ir maciruojasi abiejų, ko" . 
jų sumušimo žymės. Lyties, organas sumuštas, kraujas iš 
siliejęs, mašna pilna kraujo. Ant varpos sumušimo žy
mės. Smakras priveržtas prie kaklo, pažabotos raiščiu, 
liežuvis iškištas, apatinis žandikaulis nuverstas žemyn, 
kairioji akis atdara. Tarp virsukaulio, pakaškaulio ir 
smilkinio kaulo yra aštriais nelygiais kraštais žaizda 8 
cm. Smegenys išbėgę.

4) Balsevičius Povilas iš Kulių valsčiaus. Kumžaičio
km. (atpažino brolis). Įvairaus dydžio sumušimai ant lie
mens ir apatinių galūnių pilvo srityje, visa kaukolė de
formuota, dešinėje kiaušo pusėje skylė 10-15 cm. apiman
ti dešinės pusės kaktikaulį, smilkinio ir virsukaulio .sri
tis. Smegenys išbėgę. , ,;

5) Aleksandravičius Jonas iš Kalnėnų. Telšių vals‘ 
čiaus. Visas veidas ir kūnas sudaužytas buku daiktu, stip- į 
rus kraujo išsiliejimas po oda ir kituose audiniuose. Tai‘p 
pakaušio kaulo ir virsukaulio yra skylė 15,8 cm. Smege
nys išbėgę. Lyties organai sumušti buku daiktu, stiprus 
kraujo išsiliejimas.

6) Butkevičius Alfonsas iš Kaunatavo. Pažabotas
; . arkliniu raiščiu, dešinė akis išdurta, galvos kiaušas ir-“

ązko (Susivienijimo seime ir; vigas yeidas deformuoti. Kaktoj ir pakaušy durta žaiz- 
legatu seimuose 1893, 1895 ir da 2’3 cm’ žaizdos kraštai nelygus, zonduojant eina. Sų-. 
1897. Sesuo Marija, tačiau, tu- mušimo žymės pastebimos ypač kairės akies .smilkinyje, 
rėjo stiprų lietuvybės pjaauti- kairės krūtinės šone ir kairėj kojų srity}." x 
ina ir stiprindavo savo vyro „ .
dvasią, šiam besikremtant dėl t7) Kryžanauskas Bronius. Vjšas veidas sudaužytai?, 
lenkų ir lenkuojančių boikoto Dideli kraujo išsiliejimai. Viršugalvio kiaušas sųdaųžy- 
jo krautuvės.

pasiekęs Pennsylvania, vėliau 
atidarė karčiamą, tapo vertėju 
Luzerne teismuose^ o būdamas 
įsitikinusiu ‘-naujalenkiu” da
lyvavo steigiamame lenkų Zwi-

(Tęsinys)

gyventi į antrojo ‘dvynuko bed
vasį kūną.

Antrojo dvynuko gimimą jau 
Šliupas numatė, skelbdamas Su
si vieni  j im o ik ūrimą  ̂Ję^pi r m o j o 
Seimo protokolą^Metuviškame 
Balse. Sakė: ^^Tūli, norėdami 
lietuvninkus apgąuti, stengiasi 
juos perskirti”. Vyriausiais per- 
skyrėjais Amerikos, lietuvių sce- 
nąn tuo metu išėję vaidinti trys 
vyrai: Juozas JPaukstis, savaitį- 
nio laikraščio Vienybės Lietuv-

(7) Kryžanauskas Bronius. Vjbas veidas sudaužytas-trasis, katalikiškas, pasaulį iš
vydo trim mėnesiais vėliau,' 
lapkričio 22. Treciais metais 
kūnas sumenkėjo, palikdamas 
tvirtą, it nesugriaunamą tauti
nę uolą, daugumos Amerikos 

pagrindine nemarią

— Maskvos gatvėje vienas ru 
sas kirviu sukapojo du turistus.

bazes turintieji anesteziologai, atvykusius pasižiūrėti komunis j lietuvių 
įvestos santvarkos. dvasią, kuri ilgainiui persikėlė; Varnagiris. Plymoutho mišrios

(parapijos klebonas ir Dominin
kas Tarnas Bačkauskas, pirma
sis Vienybės Lietuvninkų re- 
dakteriuše ; f

šiandien sunku tiksliai nusta-? 
lyti, kas Juozą Paukštį vedė tuo]

tas. Tarp viršugalvio ir kaktikaulio yra 2 cm. (įfapįętro 
skylė, pro kurią veržėsi kraujas ii' smegenys., • ,

8) Gužauskas Pranas iš Telšių. Rankos surištos už-,

kurie laikosi kontrakto, vidu-

(Bus daugiau)
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Today, when it’s time to taka 
dtodc in their country, America r* 
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sivienijimo nariu nuo 1891 me-
} tų iki mirties, rašė: “Luzerne

> ič/6 m. su Broliu Mlve-i apskritis tada buvo lenku ir
(1858-1916). Porą metų! lenkėjusiu lietuviu centras, š

BDūRSi Non. tu*. Fr 1.9-4 Th ar. 9-8 safe. 9-1

SEBVfflQ CHięąGOJIND SUBURBS SINCE 1905

Molly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into betds 

Airing the Revolution, she did too. Right by his side.

Moūy knew the time had come to take
So buy United Sfetcs Savings Bonds.

4U

leftcff And when

•reded, Bondi era be caabed « yoar brak. 
Bot fdbįtct ao Kttr er local hxcw

ninku Įkūrėjas, kun. Antanas nietu Į naujalenkiškas nuotai-’ pakalyje. Galvoje tarp smilkinkaulio ir kairės ausies yrą 
■ *” kas. Gali būti, veikė černikas, * “ ““

gali būti, bendras to meto Lu
zerne valsčiaus lietuviu-lenku 
visuomeninis “oras”. Tū laikų

skylė 8,8 cm., pro kurią veržėsi smegenys. Kaulai sudau
žyti. Apatinis žandikaulis sudaužytas.

3) Antanavičius. Ant krūtinės, dešinio peties, deši-
lietuvių gyvenimą, nuodugniai ]atūs sumušjraai stf kra^'Ssffiej&U. ’ Dešinė

. . pažinojęs veikėjas Vincas Dau-’
Juozas Paukšt^..’(186L1906) kšys (1868-1942), kuris Ameri-

buvo vilkaviškietis.;pvejus me- kon atVvko 1887 m. ir buvo’ Su-
■ TP • vi • ’ i - t i *tas Kaupiškio pradinę lankęs, 

j 17-kos metų vaikinas Amerikon^ 
(atvyko 1878 m. su broliu Silve 1
Slru < ----- - v

j duoną pelnė Shenandoah apy- 
; linkės anglių kasyklose, bet

1880 m. apsigyvena Plyni outlie 
ir su Andriu Ambrasu kurio 
žmona drauge laivu'Amerikon 
keliavo) įsteigė ųiaįsto krautu
vę. Netrukus atniąįėjo Aiųbra- j^tirta palaikyti lietuvius prie 

kas.

• su
lenkėjusių lietuvių centras, šliu
po pastang s lietuvius tautiniai, 
išbudinti sukėlė didelį riksmą, 
šaukia, kad lietuvių skyrimas 
nuo lenku vykdąs ketvirtąjį 
Lenkijos padalinimą. Laikraš
tis Vienvbė Lietuvninku buvo

zui dalį ir tapo pilnas savinin- jcnku ir vcikfj prie§ šliupa- 
kas. ' " ■

Verslas, matyti, sekėsi, nes po! 
šešerių melų padeda broliui j 
Silvestrui stipriai Įsikurti su Į 
maisto krautuve Edwardsville.j 
Pa., ir pradeda leisti savaitine 
Vienybę LielųvniiAų 
pirmas numeris pasirodė 1886 
m. vasarių .10. Tąis pačiais me- 

i lais susituokia su iš Vištyčio 
j pas brolį Juozą čerųlka atvyku
sia Marija Cernikaite. kuri nri-; 
re Plyniouthę 1899 m. Jos bro-’.nas jaunuolis mirė policijos da
lis, sakoma, Amerikon atvykęs boklėje. Du asmenys buvo už- 
1869 ir iš New Yorko? pėsčias mušti ir 35 sužeisti.

kurios te 'Matamoroje, Amerikos pa.- 
senyje, įvyko žiaurios studentų 
ir jaunimo riaušės, kurių metu 
buvo daužoma langai, deginama 
automobiliai ir padeginėjama 
namai Riaušės iškilo, kai vie

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way ta wv

Ccaipou&M

OVR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7H%

ranka sumušta su kraujo išsiliejimu. Rankos užpakalyje 
surištos. Ant kaino žando žaizda 4 cm. ilgumo ir 8 čm. 
gilumo. Virš kairiojo antakio ir iš šono iki ausies plau
tą žaizda 10 cm. ilgumo. Kairėje pusėje kairios cnų. 
žaizda. Viršugalvy, prieky nuo duobutėsJtrupųįj į Kairę 
durta žaizda Į smegenis. Veidas sumuštas. -

10) Bachmanas Liudas. Pakaušis sumuštas. Žaizdos
plotis 5,8 cm. Krūtinės kairė pusė sumušta su kraujo iš
siliejimu. Keturius kartus šautas jš arti prie stuburkau
lio. T . j ; -

11) Balsevičius Stasys. Ąbiejų klubų ir krūtinės su
mušimai ir žymės. Lyties organai' sumušti su kraujo iš
siliejimu. Veidas sumuštas. Duitą žaizda, per kąirj^ au
sį ir smegenis. Rankos surištos užpakaly.

12) Tarvainis iš Žarėnų. Nugara menčių srity judate-' , 
žyta. Lyties organai sumušti. Rankos suristos, Ties kru> 
tinkaulio viduriu kairėje pusėje 1 cm. aukščiau spenio 
dvi šautos žaizdos. Kulkų išėjimo angos nųgarųj, yiyš 
dešinio antakio durtą žaizdą, ■ Dešinėj£ pjūtie, pęr ąusį • 
durta žaizdą žaizda į smegenis. Veidas sumuštas.

Neatpažintiejj dar daugiau sužaloti, kaip pay. pa
mėtąs numeris 53:

“Liežuvis perplėštas. Kairėje pusėje krūtinės yrą 
plėšta žaizda 15,25 cm. kraštais zonduojant 20 cm. Taip 
pat žaizda iš kitos pusės. Iš kairės pusės žemiau duobelės 
nelygiais kraštais durta žaizda 15 cm. gilump. Antra žaiz 
da prie peties 5,10 cm. eina nuo peties sąnario iš priekio. 
Trečia žaizda iš užpakalio 33 cm”.

Neatpažintas lavonas, pažymėtas numeriu 72:
“Nugara smalkiai sumušta. Nuo rankų Įūpąsi.jodą. 

Kairiojo kirkšnio piauta žaizda 4,4 cni. Rankos Suristas 
užpakaly. Galva sudaužyta, kaukolė sutriuškinta. ,Apa£i 
nis ir viršutinis žandikaulis supiauštyti. Iš buraos vidaus 
su durtuvu išmaišyta gerklė- Liežuvio nėra. Tarp akių 
ir nosies žaizda”. >£ ''ff/

Visi šie kankiniai, kaip minėjome, nužudyti enkąve 
distų. Tad jie jau žudė savą anksčiau išbandytais’meto
dais. čia gal tik bus buvęs tas skirtumas^ Jcad> .(Masčiau 
buvo žudoma ne masiniai, bet po vieną ir iš auloj %buvo 
reikalaujama prisipažinimo, draugų išdavimo ir Lt fad,, 1 
kitaip sakant, kankindami savo aukas, dar turėdavo tiks 
lo surasti pėdsakus naujų aukų. Tuo taępu Ralį ‘ 
padaryta masiniai, ir, žinoma, ne tam,<kąd iš:kąltui 
jo išgauti kokių nors žinių. Belieka manyti, kad NKVD 
budelia tenkino savo iškrypusią vaizduote ir sadistinius 
potroškius. ’ ■ -

(Bus daugiau}



stklmjtis ----- ---------

WINNIPEG NAUJIENOS
REKOLEKCIJOS (PARAPIJOS

METINIS SUSIRINKIMAS)
(Tęsinys) |nhi paaiškinimų.

Pavyzdžiui, Indijoje žmonės 
Bendrai paėmus jog ir d:ik-'ti»ri tani tikras užeigas, kur 

tarai sako, kad degtinė jau nė-j svaiginasi įvairių rūšių tabakų, 
ra t ks blogas dalykas, lik gai-( kuris kemšamas Į įvairiausių 
la, kad žmonės nemoka savesįformų pypkes ir iš jų dūmai 
kontroliuoti. Vieni norėtume ja’traukiami Į save įvairaus dy- 
gerti ir gerti, kol visą išgertu-Į džio dozomis. Svaiginamus gė- 
me, o kiti iš patyrimo žino,i rimus šiandie irgi jau pakeičia 
kąd visos neiškers. Jeigu ku- įvairiausi natūralus narkotikai, 
rioje krautuvėje jos ir pri-jkaip tai: marijuana, hašišu, be
truktu, tai jos gamint'jas tuolroina, cocoina ir kiti naujai iš- 
jau naujas dėžes atveš. Taigi, 
didžiuma dalis tokių, kurie no
rėjo visą degtinę išgerti, jau at
siskyrė su šiuo pasauliu.
* Jog ir daktarai sako, kad 
svaigalų vartojimas pas mus 
yra priimta žmonių, kaipo tar
pusavio bendravimo 
Nors apsisvaiginimas

forma.
įvairių Į Dabar 

žmonių yra skirtingas, bet es-| 
fnėje gėrimas svaigalu yra vie
nas iš žmonių bendravimo bū
dų. šimtmečiais toks primity
vios bendrucmenės bendravi
mas, kur įvairiomis progomis

randami narkotikai. Tai poni, 
ar sakvičiau gal ir “drauge” E- 
milija šarauskienė darydama 
pas save balius turėtų atkreipti 
dėmėsi, kad degtinė ant stalų u- 
peliais nesilaistytų. kas ir man 
pačiam teko matyti, o tada ga
lėsi mokinti ir kilus.

papuolė po ranka 
iš 1975 metų liepos

22 dienos, kur <lr. J. Adomavi
čius smarkiai plaka rūkorius ir 
apgailestauja, kad niekas nuo 
mažens nepratina jaunuolį į 
naudingą užsiėmimą, o jų tar-

1972 m. rudenį rūsy okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

prasčiausiai įrašant speciaiėje gia vEą Sovietų HhgCK iška
lentoje pavardes. Kai tuo tarpu, vystymo raidą ir ypač jos silp- 
tiesiog pajuokos vertas patai- n\ 
• • * ___ . a:., i _ i_ ’ _

I * ' v 4.
save svaiginasi išsiliko iki pattpe rūkymas gausčja. Bet štai, 
šių laikų. Ir visi žinome, kad j noriu pacituoti iš jo straipsnio 
be to niekur ir šiandie neapsie-, ištisą posmeli, žodis žodin, kur 
Jnama tai yra be jokiu tolimos-1 paliečiami ir kili, gal net dar

KNYGOS ANGLU KALBA
A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intvmių nųutyKu 

paimti Iš gyvenimo. Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista

Dr. JlMSM B. Končiui, HISTORY O? LITHUANIA. Lietuvos istorija-r ------------------- -- - —■ - w v * • -W • • VQ WWVaAJV*

nuo pat senųjų amžių 1H pežario metų. Vidutiniu formato. 142 
p*L, xamuoja h
< Pr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 

.111 pąL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
Dauguma žiu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jm h 

; kitas knygų galima įsigyti striukius į Naujienas arba atsiuntus čeki n

į ’B.T 1 Tr T TT -r^ AT

1739 Belli Halfted Street, Chiczce, HL StJ<83

KEISTOKA POPIEŽIAUS įmetu kunigystės minėjimu, ptr 
MINTIS

Sąryšy su vysk. V. Brizgia 5(L

svarbesni reikalai ir štai žiūrė
kime: “Nerūkantieji Pakelia 
Galvas” ir t Jiau aiškinama: 
“Blogis šakoja, lapoja^ energin
gai save ir kitus žudo. Gerieji 
žmonės tyli — leidžia nekliudo
mai blogiui visus takus užimti.

štai, Kanadon atvyksta N.K.- . i • i i • ...'Pe (,rama, kuri kenkia mums i- 77 mpt..V.D. tarnautoja hetuve pas sa- . . • i •* p^pob // metų rašo
vo vyrą. Kas dieną ji telefonu 
rusiškai su kažkuo kalbasi. Vy
ras rusų kalbos nemoka. Ji pra
dėjo ardyti bendruomene, pasi
kvietus dar kelis sėbrus. Tik e- 
nergingųjų patriotų pastango
mis pavyko tvarką atstatyti. 
Taip šėtonas tarnauja praga
rui. O mes miegodami taria- 
mies Dievui tarnauja. Gana to
kios tarnybos.

Tai netarnavimas gėriui, bet 
savižudystė ir gėrio apie save 
naikinimas — leidimas visoke
riopam blogiui siausti. Kol dar 
laikas, visi stokime kovon su! 
kiekvienu blogiu savyje ir ap-į 
linkoje” ... 
ka sako: “Išeikime iš trikam-]

I piežius Paulius VI per Chica-
i • i i. ■. * ,*>gos arkivyskupą yra atsiuntęs 

sveikinimą, kuriame, apart gra-
— |žių žodžių Įžiūrima ir skaudžios 

pės blogybės: alkoholizmo, pu-j pabarimo mintys.
kymo ir savižudystės. Visi šia.i-j Aprašydamas kun. V 
die slokmie kovon su šita tryli-Į geIis jvykusį minėjimą <

’T. Rim- 
. “I^ive” 

r--*-- — t • • Popie-
daug daugiau, negu visos kitosf ^jaus mintis, kad jubiliatui rei- 
blogybės, kartu sudėjus. Alko-ij,£jo |arsj numjrti savo tėvynė- 
holizmas, rūkymas ir savęs žu-tj€, savo tikintiesiems, savo di- 
dymas glaudžiai rišasi, nes vi71cezjjOje įr sunkiose gyve- 
sos trys negerovės tarpsta ant njmo aplinkybėse besirūpinant 
\ieno bendro pagrindo: ant lietuvių sielovada išeivijoje.” 
menkos asmenybės. Ta.<l. šia atrodo, sąmoningai Įneša- 
proga tenka padėkuoti visiems mas neaiškumas su žodžiu “iš-

tiesiog pajuokos vertas patai-j uylies. Apžvalga ir tyrinėjimai 
kavinius lenkams, gražiu barei"; prasideda nuo 1917 metų spa- 

.jefu Įamžintas Jogaila. Istori
ja sako ir Įrodo, kad Jogailos 

trankos suteptos nužudyto kuni
gaikščio Kęstučiu krauju, tail 
koks iš jo kankinys? Taip pat 
įamžintas baltgudys arkivysku-

* Pas J. Kuncevičius bareljefe 
1 kuris žuvo ne tiek už tikėjimą, 
kiek dėl buvusio ;
ginė , norėdamas išsilaikyti sa
vame jjoste.

l'o<lėl lietuviui skaudu ir ži
auru, kad tikriesiems Lietuvos 
kankiniams nėra vietos įamžin
ti lietuvių statytoje Kankinių 
koplyčioje, šis labai aktualus ir 
svarbus reikalas vieną kartą 

[ turi būti sutvarkytas, nes jau 
praėjo gerokas laikas nuo ko
plyčios įrenginio ir duoto paža
do vysk. V. Brizgiu aukoto
jams, kurie dar nepamiršo ir 
reikalauja pažadą Įvykdyti. Vi
sos lietuviškos organizacijos, 
ypatingai katalikiškos, turėtų 
rašyti pareiškimus, prašant ne
atidėliotino Įamžinimo Kanki
nių koplyčioje minėtus vysku
pus ir visus lietuvius kankinius,' 
mirusius už tikėjimą ir tėvynę, i

J. Tijūnas

lio revoliucijos ir baigiasi išva 
da. kad Sovietų Sąjungoje, prie
šingai negu Kinijoje, niekas 
Markso teorijoms nebetiki, nei 
patys Kremliaus funkcioueriai.

Pagal Levino stebčjimus. nu 
pat Vladivostoko rytuose iki 
Potsdamo vakaruose nelK*s;i... 1 iK.MidlliM vilnai

? ‘ ženklo, kad sovietu politika dar
ir kad valdovai ne
išliks gyva. Jiems

tebėra gyv; 
betiki kad 
trūksta įtikinamos dvasios jė- 
g s, kadangi jie patys savo žo
džiams nebetiki. Net Brežnevus 
žinąs, kad jo vadovaujamas re
žimas yra pasmei k tas pragai
šti, nors niekados niekam to n<*-

menkos asmenybės.” '
proga tenka padėkuoti visiems
šių blogybių išreiškėjams, kaipi eivioje”, kurio vietoje turėtų 
tai rekolekcijų vadovui tėyin J/t “ -

\enskui S. J., daktarui J. sušvelnimui keisto pasakymo,

Niekas net Kremliuj nebetiki 
marksistu teorijai

LONDONAS. — “Times” ben- 
dardarbis — kohimnistas Ber
nard Levin savo trijų straipsnių 
serijoje Įrodinėja, kad Sovietų 
Sąjungoje revolucijos bombai 
padegamoji virvelė jau pritai
syta. Bereikia tik degtuko.

Autorius savo serijoje apžveL

t ž neskaitlingo disidentu 
balsą keliančio būrelio Levinas 
mato milijonus krikščionių ir 
laisvės mylėtojų kurie Sovietų 
Sąjungoje tebėra gyvi, kai 
Marksizmo dvasia jau yra mi
rusi. Dubčeko ir Svolxxios dva
sias vyrų esą ir Sovietų Sąjun
goje.

Tie vyrai dar klauso ir. kaip 
Levinas sako, tebeatlieka savo 
pareigą. Kol kas jie ne tik valdi
škai, bet ir privlači atrodo nusi
statė prieš disidentus. Jie esą pa- 
vybdingi Sovietų piliečiai vi
sais atžvilgiais. Vien tik patys 
apie savo kraštą ir yra sau pri
siekę ką noi^ daryt. tam deg
tukui uždegti.

Kada tai Įvyks, Į klausimą 
Levinas atsakė: “Esu tikras, 
kad ir už mane senesni sulauks” 
Jis yra 48 melu amžiaus.

būti tėvynėje. Tikriau pasakius,

mavieiui, na gal ir Emilijai ša- 
rauskienei, kuri pati to alkoho
lizmo nevartojimo savo šeimo
je nesilaiko, o kitus bę pasigai-

I Įėjimo pliekia.
Po tokių plačių diskusijų pa-|pų Lietuvoje, o mirė kankinio

palikta skaitytojui suprasti taip, 
kaip jam griau atrodo.

Parafrazuojant tokią minti 
atrodo, kad Vatikanui lyg ir pt>' 
mažai buvo nukankinta vysku-

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

NAUJIENŲ
. o užbaigai jis štai j lapijos kleb. kun. J. Bertašiusl mįr|įmi neĮ keturi: M. Reinys, 

, V. Borisevičius, 
•P. Ramanauskas ir kiti kanki
niai. Dar liūdniau, kad jie ne-' 
laikomi kankiniais, nes Romoje 
šv. Petro bazilikos kriptoje, į- 
renktoje Lietuvos kankinių ko
plyčioje, neleidžia nukankintus 
vyskupus įamžinti bet kokia 
forma — bareljefo, fotografijos 
ar piešinio atvaizdais ir net pa-

PIKNIKASPOLONIA SODE
46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

’ GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

—------

siūlė susirinkimą uždaryti, kadi T. Matulionis, 
nebeatsirastų panašių kalbėto
jų. Tenka pažymėti, kad parapi
jinis metu sisirinkimas praėjo 
gana sklandžiai ir imponuojan
tis. f

Toliau sekė rekolekcijos, ku
rias sėkmingai pravedė tėvas 
J. Venckus S. J. ir baigęs išvy
ko atgalios į J. A. V-bes.

Savo laiku, Didžiojo Ketvir
tadienio apeigose Popėžius Pau-z 
liūs karčiai atsiliepė apie kata-< 
likų kunigus, kurie pasitraukia' 
iš kunigystės, išduoda Kristų,' 
kaip Judas Iskariotas, sulaužys 
darni savo pažadus jam tarnau
ti. Kunigai išventinti, lieka ku
nigais amžinai. Popėžius primi
nė Morkaus evangelijos žddžius> 
“Jam būtų geriau, kad jis ne
būtų gimęs. Popėžius prašė su
sirinkusių, kad melstųsi 
tuos, kurie dezertyravo ir 
atsirastų daugiau norinčių 
Ii kunikais. Per septynerius 
tus iki 1971 metų apie 2S.00 ka
talikų kunigų pasitraukė iš ku
nigystės, o kiek dar vėliau.

Bet nereikia nusiminti, nes 
Osservatore Romano įsidėjo 
straipsnį, kuriame diskutuoja
ma išpažinties sakramentas, ku
ris anot šio laikraščio išsigimęs 
i ritualą. Iš straipsnio aiškėja, 
kad einama prie to “ritualo” re
formos, individualinę “ausinę’’ 
pakeičiant kolegtyvitie (urmr 
ne) išpažintimi ir komunija, 
kaip jau kai kuriuose parapijo
se praktikuojama. Iš takios re
formos laukiama kelių pliusų: 
viena, kad kunigams nukris 
nuo pečių sunkiausioji profesi
jos našta. Gaišti ilgas valandas 
klausant visokiausių smulkme
nų; antra, kad leidus eiti prie 
komunijos be “ausinės”, dau
giau žmonių lankysis mišiose ir 
trečia — bus grąžinta maldai 
rimtis, kad nebereiks “už baus
mę” kartoti tas pažins maldeles 
po kelis ar keliasdešimts kartų. 
“Tėviškės žiburiuose”. Nr. 21/78 j 
metu jau pasirodė kolektyvinė 
išpažintis Toronte, kur tokio 
pobūdžio rekolekcijos buvusios 
tik pinuos ir manoma, kad to
kių jau bus daugiau? šios re
kolekcijos pavadintos “Mažo
sios rekolekcijos.” Sekinėj.

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 
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METINIS SUSIRINKIMAS)
šiais metais, lietuvių šv. Ka- dovas tėvas J. \ enckus S.J. čia 

zimiero bažnyčioje, rekolekcijas Jis labiausiai palietė alkoholiz- 
pravedė iš Čikagos atvykęs tė-jmo žalą visuomeniniame gyve- 
vas J. Venckus S. J. (jėzuitas), jnime. Prieidamas išvados, kad

Genelis, jau perlcngęs 80-tuo- alkoholizmas yra žmonių beū
sius metelius L jau netaip leng- dravimo forma, bet perdidelis 
vai bevaikščiojo pakopomis prie ir besaikis gėrimas svaigalų yra 
altoriaus. Iš buvusiųjų bažny
čioje, 
užuojauta dvasios vadui.

Prieš rekolekcijų pradžią (ku
rios vy ko * kovo 16-19 dieno
mis), kovo 12 d. (sekmad.), lie
tuvių parapijos salėje buvo su
šauktas parapijos metinis su
sirinkimas, kurį pradvedė pats 
parapijos kleb.. kun. J. Bertą
sias, to k-to p-kas Mykolas Ja
nuška ir pereitų metų susirin
kimo protekolą Perskaitė sek
retorius Stasys Piamanciauskas.

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- 

-b’onas sunkiai sergąs ir greit 
niirs; kas bepakeis jį ir kam 
liks jo asinenški pinigai bei jo 
turtas . . .

: k j
Į tai jis pats trumpai ir atsa

ko: Tuo tarpu klebonas yra 
sveikas ir drūtas. Eina savo kas- 
dienįn,es pareigas-, laiko mišias? 
a p tąrnauj a savo parapijiečius 
ir kiekvieną sekmadienį jį visi 
matei.. Tai kam tos visos blogos 

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

^‘Savo asmenišką turtą bei pi- 
Jnigus, jei as tokių turėsiu, pa
liksiu kam aš norėsiu ir tai ma
ino asmeniškas reikalas, kaip ir 
j visų kitų” . . .
• Tpliau kalba rekolekcijų va-

'kabančia Lietuvos trispalvę, da 
vė pastabą.” Antai jus dar savo 
klube Uįkpte fašistinę vėliavą? 
Mes Lietuvoje iš tokių vėliavų 
jau senai autus pasidarėme".

Kadangi man tame mitinge 
neteko dalyvauti, tai nebežinau 
kvjkia buvo į tai susirinkusiųjų 
reakcija. Tai paaiškinęs dvasios 
vado ir paklausiau: ar tai ir to
kiems reikia įteikti dovanėles 
ar net ir dešimkę įspausti į del
ną? Dvasios vadas, šalindamąsis 
uuo manės, 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 Ly. nesiskirsto tautybėmis — 
neįtikėtina.

Pavyzdžiui, kad ir toje pačio
je Amerikoje 1922 metais Pri- 

Po to buvo paliestas ir ben- sikėlimo vardu Brooklyne buvo 
įsteigta lenkų tautinė bažnyčia. 
Dėl jos steigimo sekė visa, eilė 
konfliktų. Priešingai nųsistačiu- 
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 patriotizmų dvasia. A- 
pie tūkstantis susirinkusių Len
kų Liaudies Namuose tautiečių 
giedojo “Boze, cos Pędškę” ir 
apie Pilsutskio legionus, tuoini 
suteikiant naujajai^, bežnyčiaį

nukrypimas nuo tvarkingo žmo-
kažkaip jautėsi vidujinėtnių bendravimo, žmogus pradė-

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- 
nuina šiame reikale, v

dradarbia vimas su atvyks tan- : 
čiais iš okup. Lietuvos. Jis pa
tarė tokių neužmiršti, nes jie

r i r 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 visa dvasiškija jam tar-{vardą, simbolizuojantį Lenkijos

- nauja.
Po jo kalbcs, 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 parejgūnai, kurie Lie
tuvių Klube buvo priimti v-bos. 

■Vienas iš jų pamatęs ant sienos

WaukeganasM. ŠILEIKIS

(Tęsinys)

APIE NKVD TARDYMO METODUS

Politinių kalinių anketas pavarčius

A. VILAINIS
Nors mūsų tikslas yra skelbti .tik tas anketų vietas, 

kurios kalba apie patį tardymą, tačiau kai kuriais -atve- 
' jais buvo neįmanoma išvengti ir kitų vaizdžių aplinky- 
j bių. Rašant šį straipsnį, turėta galvoje paskelbti kiek dau 
giau dokumentuotos medžiagos. Iš viso anketų skaičiaus 

1 pasiimti tik keliasdešimt pavyzdžių. .Ir tų pavyzdžių pa*

iš numirusių prisikėlimą. 1
Jog dar daugelis prisimena^ 

me, kad lenkų vyskupas Jelbžy- 
kowskis šventino lenkų armijos 
kariškus pabūklus—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, a kas nenori klau
syti lenkiškų/tenelnū, riiefeas jų

Cold war

fcr our freedom. But oq top ot that, we bad to fight

» acnmunitiocL.

serious enemies to a

■ W short on money.
». And then the money came. Now

America with the PayroH Savings Hm. 7 
Buy United States SmngspoDdb< 
They vea't lea^e yo® eat fat ?

thecokl

neprašo” . . . Bet su laiku vis-; kite, kelkite” . . . Tautai atsikė- 
kas keičiasi, net ir šventasis tė
vas Paulius VI savo žygiuose 
suvienyti visus* krikščionis, ne
pamiršo ir lerių tautinės baž
nyčios J. A. Vrbėse pasiųsdamas 
jai telegramą su broliškais mei
lės pareiškimais, tai buvo rašy- 
,ta Amerikos lenkų susivienijimo1 
laikraštyje į,Dziennik Zviązko- 
wy” 1972 m. J"

Nereikia užmiršti, kad ir mes 
lietuviai turėjome ne tik viena 
lietuvių tautinę: ^ątaftikų baž
nyčią, bet keliąs J Atvykęs į A- 
meriką kun. Mykolas. Valadka 
192ft meta’K įfkų. Lietuvių Tau
tinės Dievo Apvaizdos Bažny
čios klebonu ir? dar organizavo: 
Wilkes Barre, fLa^rence, Mass, 
ir kit. Jis tada Prižiūrėjo tų baž
nyčių statybą- ištvarkė j os įren
gimus. Jis buvpr .gilus patriotas 
ir jame spindėjo gili meilė Lie
tuvai. Tų parapijiečių religingu
mas yra bę Ji>Kio fanatizmo ir 

‘be j6ki6s*apVkiafitcfeliitaip tikin- 
uesiėmš; Jd tvarkomos lietuviu i . c ■ t ' *tautinių parapijų bažnyčios, mo
kyklos, ^kapinės, parkai etc. pri
klausą 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 

į- j autorius keliu knygų iš kurių, 
y P'Už Laisvą Lietuvį’* if mės win- 

nipegiępiai jau esame įsigiję.
> Tik paimkime kunigą J. Tų-, 

mą — Vaižgainta, kurio ryški
ausi asmenybės -bruožai skam
ba sekančiai: Tėvynės meilė. 
Visas jo gyvenimas, visi darbai, 
visas jo viešas 'veikimas tetu- 
jėjo-vjepą tikslą. — .Tau Tėvy
nė,

Nuo kunigų seminarijos bai
gimo iki gyvenimo pabaigos 
Tumą^-Vųižganlp^ dalyvąyp ir 
veikė visose gyvenimo srityse 
kartu su mūsų žymiausiai tau
toj žmonėmis. .3is-*ini¥D vieno- 
liškai atsizadėjrs ’Savęs, savo aš
meninių malonumų, turtu, gar- 

: bės ir visas savo jėgas ir gyve
nimą paskyręs^savo tautai. Tai 

• atžymėjo ne vienas koks asmuo, 
< > bet taip rašė visa lietuviškoji, 

spauda. • " • *
Toliau, jeigu paimsime, kad 

_ - ir vysk, Anl. Baranauską, kaip, 
žymų musųVtaiitOs dainių, ku-

* Itis sakė:- ‘-Savas vargas ir -savos 
ašaros yra šimtus-karių, mieliau 
už svetimos šalies,grožį, už jų- 
džiauvsmus čia pįųanms ir mą- 
tomus.” - Pagaliau, kląusia: 
*Ęą daiys »TUsas4w^U>'ity».-',caiP' 
jis lietuvį skriaus, kur . jis jį 
trems —t lietuviu -aikysjs ir to- 
liau” ir vėl atsako: ‘‘Dvasia ne- 
nupulsimc, .HvCs, Cibirijųn nu- 
bruks mus — jię^rąpųlsiinc”.

Kun. Ant. Vicnažinskįs, kurjs 
savo karinyje: ' Vijkąs ir ožj<’ 
ragina lietuvį kovoji, prieš ru
są ožio, užsisprinui Giy j>oetas 
Maironis, kuris tikėjo mūsų 
tau L prisikėlimu, rasė: “Ąš no
rėčiau prikelti nors vieną sene
lį iš kapų milžinų^ * . • ir kitas 
iiaūsų tautos, žadintojas. Vincas 
Kudirka? surinką? “Kelkite, kel

lūs jis parašė himną “Lietuva 
Tėvynė musu,” tik' vėliau kaž
kur, kažkam keičiantis, dar 
prieš II-jį Pasaulinį karą prade-; 
dama norėti keisti, kai kuriuos, 
himno žodžius, o viena moteris 
Ly. Kunigunda Keblinskienė

kanka suprasti NKVD-tardymo metodus.
(Tik niekuomet negalėsime sužinoti apie kančias tų 

kalinių, kurie betarsiant buvo nužudyti ir tų, kuriems bu*- 
vo Įvykdyti mirties spreųdimai. 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 dar labiau 
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” Nrt 8, 
straisnyje “Daug, bet ne viską pasakančios sienos” ra’ 
soma: - . / .

“Buvusiam- Valstybės saugumo departamento gara
že padaryta šiokių tokių pertvarkymų. Pertvarkymai pap

DlrJ rastį bet reikšmingi. Iš garažo patalpos dalies padaryti 
d. ėmė skelbti, kad mūsų tautos ketun kambariai. Pirmajame kambaryje paliktas.
himne žodis “saulė” turi būti senas langas (nepermatomas) ir jame yra primėtyta $įs- 
pakeistas žodžiu “Dievas” ir tu- tolėto šovinių dėželių, didelė geležinė dalba ir... vaistinė- 
rėtume giedoti “Tegul Dievas Durys paprastos. Į antrąjį kambarį įeinama taip pat 

.iš garažo patalpos, bet durys į jį jau apmuštos, garso ne
praleidžiančia medžiaga. Grindys cementįnės^. ląpgąs nž- 

j0 mūrytas, kambarys visai tuščias^.Iš;jo jau.dvigubom įzo- 
______Y. ? liuotos durys veda į kitą, taip pat tik elektra:apšviečiamą 

O vistik džiugu, kad čio trem-j kambarį, ant. kurio grindų guli sudėvėtas‘Irifinįelis^stbvi
> ku~« vocAwocic cfalac f m r c VA/lnc Iromnio f i

d. ėmė skelbti, kad musu tautos

Lietuvos tamsumus prašalina’7, 
bet tas kaip matome neprigijo, 
nors kiti aiškina, kad teisingiau 
minėti Kūrėją-Dievą, negu 
kūrinį — saulę.

tyje dar yra dvasiškių, 
rie savo tautiečius paguodžia, 
kartu patys dalinasi mūsų tau
tos nelaiminga likimo vargais 
ir net pamokina duodami gilius 
patriotinius pavyzdžius, kaip 
tai kun. Pr. Gaidamavičius, ku-! 
ris jau 1955 niekis spaudoje ra
šė: “Tėvynės meilė valstybių 
sąrangoje yra didingas gėris, 
dėl kurio verta aukotis — “duL- 
ce pro patria moti” saldu mirti 
dėl tėvynės”, nors toliau ir pa
aiškina: 
nuo Aukščiausiojo savo šaltinio 
ir padaroma aukščiausia gyve
nimo. vertybė, ji tampa nuvai- 
nikupta, ji tampa stabu”, čia kia. Sienos ir latakas patys kalba. Tik nepasako,-kas bu* 
jis nerodo, kaip tas lenkų vy- Vo tie, kuriems teko Įeitf per pirmąsias izoliuotas dūris 
skapas Jelbzykowskis, kunsl įr kurie buvo išnešti per paskutines^. ' T ■

rašomasis stalas, trys kėdės, o kampe.už tamsios užupiai 
dos vandens čiaupas. Nieko ypatingo tik-, apt dviejų šie 
nų daug kraujo šlakų... 0 iš. to kambariu vėl dvigpbo^ jzo- 
liuotos durys veda į paskutinį kambarį kuris jau ’Sėk 
ypatingiau įrengtas. Iš lentų padarytos antrinės sienos 
ir lubos apie 10. cm. atstumoJauo^čnlo^^emFįr^ubų. Tar 
pas užpildytas piūvenomis. Lentos tamsiai nudažytos, ir

tame kambaryje galima šaudyti — kulkos nup- mūro sienų 
neatšoksta. Cementinių grindų viduryje lyg įr-vafideniui 
nubėgti latakas, bet dar birželio 24 d. jis bųy® raudonas

Jei tačiau ji atsėjama nuo įrauj0 Ant grindų mėtėsi keliolika pistoleto šovinių
riansinin- altinio * . . _ _ _ . • * ■ _ ... LT * -

tūtelių. Iš šio kambario kitos durys išeina atgal j garažą.
Aiškinti, kas tai per kambariai buvo, tur būt, nerei-

šventino karo patrankas ir ro
dė miniai, kad žygiuokite link 
Kauno ir darykite iš lietuvių 
mėsą jo pašventintoms patran
koms. Kun. Pr. Gaidamavičius 
primena savo iautiėiams. kad 
saldu yra mirti, dėl tėvynės — 
jeigu ją priešas užpuola, bei ne- 
pulti taikingų tautų ir jas smur
tu pavergti. . '

Jeigu paimsime if mpsų arki
vyskupą Jurgi Matulaitį, kur 
šiuo metu Romoje eina jo švem 
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 užsidaryti vienolyne. 
Tad ir šiandie jo beatifikacija į 
šventuosius vargiai įmanoma, 
nes Romoje sėdi lenkų dignitor 
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 ^ie. 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)

• Ml

HEART 
FUND

Tai tokios permainos buv. V. S; D-to garaže, kur se
niau stovėjo keli automobiliai ir buvo.nemaža jų remonto 
dirbtuvėlė. 0 pačiuose departamento rūmosė taip, pai 
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 tautas ateitį; tik* 
riau pasakius, jie buvo užsimoję atimti iš mūsų tautos 
ateiti. Buvusieji V. S. Drto tarnautojai sako, kad čekistų 
vyriausybės užimtųjų patalpų pažirki negalima: tokios 
prabangos jie savo gyvenime dar nebuvo matę. Drauge 
su prabanga labai rūpintasi ir paslaptingumu: viršinin
kų kabinetai aprūpinti komplikųočiausia izoliacija ir ap
saugos priemonėmis, čia pat Įrengti ištaigingi bufetai, 
poilsio kambariai, ir 11. Buv.-Valst. D-to ir apskrities sa* 
vi valdybės patalpose belševikinių “globėjų” net pats eent 
ras ne visas sutilpo, o patalpoms pritaikyti per 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...” ■ r, >

žinoma, ši ištrauka ir “J Laisvę” mums dar ne viską 
išryškina. Straipsnis parašytas dienraščiui pripuolamai. 
Aišku, kad jis rašytas ne specialisto? tyrinėtojo, kad'jame 
pasigendame daug ko. Dar pereitais metaisbųvgs. poli
tinis kalinys Mimiatas (jau buvęs pasmerktas^mrti) pa
sakojo, kad išsilaisvinęs birželio 23 d. turėjo ir pats pro
gos pamatyti šias NKVD garaže Įtaisytas patalpai Ten 

be kraujo žymių jis pastebėjęs ir. ištaškytų.Smege&ų tiku* 
čius. '■ b

Pačių rūmų įrengimui, sakoma, išleisti apie 9 milijo
nai tublių. Tai daug pasakantys skaičiai.' Kaip Žinome, 
pati rūmų statyba ir įrengimas nepriklausomos Lietuvos 
laikais nekaštavo nė pusės šios sumos. Tad tardomosios 
kameros, be to, dar pačiuose rūmuose turėjo būti ypatin
gai įrengtos, kad suimtųjų aukų kaųkūtimas nebūtų, gir
dimas ir gatvėje. Juk daugelis suimtųjų vaikų ir inoterų 
negalėjo ištverti nešaukę pagalbos ar nerėkė. Tači?xu į 
gatvę garsų nepatekdavo. ‘ /

(Bus daugiią).r * M

| ~ MJkUJIiNQi, Wednesd»y{4u»*
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Rūgių’gubos (Tapyba) • >A. RCKŠTELĖ

K. DONELAIČIO MOKYKLA
1 š. m. birželio 3 dJfcKinley mo-1 nepagailėjo gausių katučių.
jkyklos patalpose įvyko Kristijo< Įteikiami šiais metais pradžios 
<no Donelaičio Pradinės ir Auk- mokyklą baigusiems pažymėji- 
^štesniosios Litouanistikos Mo-|jnai. Mokyklą baigė šie: Anta- 
fiyklos 1977-1978 mokslo metųjnaitytė Jura, Balčiūnaitė Linda, 
’Užbaigimo šventė.
5 Maršui grojant į momyklą į-Į munė, Gražytė Alytė, Jaseitytė 
įžygiavo tautiniais rubais apsi-(Aušra, 
-rengusios mergaitės ir hemiu- 
jkai 12 . laidos absolventai. Glė
bdamas Amerikos ir ' Lietuvos 
"himnai, šventę atidarė moky- 
(klos vedėjas Julius širka. Pa
sveikinęs atsilajikusius svečius 
ar mokinius, tolimesnę progra- 
jmą perdavė vesti- Danutei Bin- 
Įdųkienei. . z
į 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- 
^vardienė, kūn. Ansas Trakis, A- 
leksandras’ Dundulis, Bronius 
•juodelis ir spaudą atstc«vaują 

^korespondentai, bei radijo va
landėlės vedėja. Buvo pristaty- 
*ta ir jauna graži mergaitė He- 
$en Rease — Račiūnaitė, kuri 
prieš porą savaičių Chicagos 
"Tribūne laikraštyje, gražiai a- 
praŠė ir net su spalvuotomis fo- 

—nuotraukomis lietuvių va- 
iidovaujamas valgyklas,, krautu
ves ir kit Pagerbta buvo ir jos 
<inotiną. Publika joms abiems;
-L

Buntinas Arūnas, Gaižutytė Ra-

Jakubauskas Aleksas, 
Kiliulė Diana, Kirklys Jonas, 
Kriščiūnaitė Vida, Maleška Li
nas, Plienas Andrius, Polikaitis 
Audrius, Stroputė Rima, Stu- 
ronaitė Violeta, šlapkauskaitė 
Rugilė ir Tamulailis Arūnas. 
Keletai pradžios mokyklos mo
kinių, baigusių z viską penketu
kais “aukščiausias požymis) 
gavo pagyrimo lapus. Be to ga
vo ir po knygą R. JSpalio “Gal
vės berniuko nuotykiai”
’ 12 laidos atestatus gavo šie'™ veselkaitė Rasa ir
absolventai: Bielskytė' Renata/ Vlt?s Robe7as- ^ms atestatus 
Chiapetta .Linda, Cibaitė Ramu-^e,kė «e,D' kon‘ Juzė^'ar- 
nė, Daukutė Sofija. Deveikis < lene’ gyvaujant mokyklos ve- 
Paulius, Dirkvtė Audra, Dino-' <^U1.Ju iu. SIrrkai. ir,. K""1IteO 
nvtė Violeta,. Dirvohis Vytautas, • ^minmkui Jonui \ anakojui. 
Dundzila Vilius, GaižuMė Rū- ,Lž 8,en* niok~s'> «av? Pen' 
ta, Grišmanauskailė ’Loreta, petukus gavo dar m pagyrimo; 
Juri&aitvtė -Indrė Karužaitė!^.puS’ Jie gav°.; rr p° kny8ą 
Danutė, Kerelytė Gintarė, Kos-1 ^Į1“'03 >M>ezlJOS antol°81Jii 
monaitė Lisa, • Kučaitė Viktori-j a 
ja, Mažeika Petras, Mieliulytė’ Absolventų vardu kalbėjo Ra- 
Dama, 'Petraitė Judita, Pleirvtė* munė Tričytė. Gražia tarsena 
Aldona, Polikaitis Arūnas, Put-1sveikino svečius, dėkoje^ moky-j 
naitė Rūta, Reklaitytė Vida,’tojams už jų nuoširdų inokini- 
Rimavičiutė Mirga, Snarskytėtmą. Žadėjo nepamiršti, kad jie 
Silvij,a Tričvte Ramunė Tuske-1 lietuviai ir visur bei visuomet^ . .^.
_____ :____ : ’ puoselėti lietuviu kalbą. Vieno-]^ Knstijonc> Donelaičio mo- 

~ ’kiu ar kitokiu būdu padėti var-l^ 
jskaiciusm lituanistine mokykla.

Keli uokinukai ir mokinukėj 
paskaitė -kelis kūrinėlius iš šių 

Į sceną iškvietė mokytojus: met^- metraščio ^Vaivorykšte”
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ro kranto namu.
Buvo tikrai malonu pasisve

čiuoti pas Adomaičius, gerai iš
simiegoti erdviuose kambariuo
se vakare pasižiūrėti rakūnų. 
kai jie ateina prie durų vakarie
nės prašyti. Dar norisi pridurti, 
kad ši vietovė labai rami, ro
mantiška ir lal>ai grynas oras. 
Savivaldybė kurortą gerai pri
žiūri.

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

M. Šileikis

lerijos reikalai, kurios jis yra 
Direktoriato pirmininkas, o jau 
ir pusė vasaros prašvilpė...

Sekmadienio popietę pas p. p. 
Adomaičius atsilankė svečių: ku 
nigas iš Londono, Dr. Dubinr 
kiehė, p. Karvelis ir kt. Sėdėda
mi vėsioje paunksmėje ir klau
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 
Virvėj rengiasi kažką daryti. 
O 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 ūmedėlts, kol darbininkai 
dar neišmindžiojo. .

bmakų, ant akžtoko kalno kam- j • po vakarienės inž. D. Ado
maitis supažindino su gana 
“klaidingo” miestelio ((rezortų 
sritimi) gatvėmis bei “trails” 
ir gražiu ežerą 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-

.5 mylios į šiaurę nuo Michi
gan -City, Ind., yra prie Michi
gan ežero vasarnamių miestelis 
A- Michiana, čia yra nemažai 
lietuvių, kurie turi nuosavus 
vasarnamius, puikioj® miškingo
je srityje čia yra puikiausių re
zidencijų vilų. Daug gėlių, žy
dinčių medžių. Arčiau prie eže
ro, įkalnėse gatvės gan vingiuo
to, sukinėjasi, kaip sakoma -Irai 
Is” į kalnelius ir pakalnes. Dau
guma jų pavadintos indėniškais 
.vardais. Yra dvi bažnyčios — 
katalikų ir protestantų. Katali
kų bažnyčia daug didesnė už Į 
’Gimino šys. Marijos Marquet
te Parke, bet altoriaus siena at 
rodo, neišbaigta. Protestantų 
bažnytėlė maža, provincijos go
tikos stius.
>5 Michiana yra ant Indiana ir 
Michigan valstijos sienos. Vie
ni gyvena Michigane, o kiti In
dianoje, bet miestelis išvien su
jungia. Prie ežero yra keletas 

Į namų vandens gerokai paplautų,

mi įvairios literatūros, apie lieJ 
tuvius ir Lietuvą. . ‘j

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

Kūn. Ansas -Trakus— ragino. .
būti Lietuvos karžygiais. Kayo-1taip, kad pusė namo pa r ore. 
ti dėl atstatymo laisvos nepri-{Padarai 
klausimos Lietuvos? .

- ’ ■ , . »

Jonas Variakojis dėkojo atsi
lankiusiems, sveikino baigų* 
sius mokyklą. .Ragino būtį ge
rais lietuviais.

Bronius Juodelis pastebėjo^

įfcalnėjė puikiausios rezidenci
jos su apačioje išmūrytais gara
žais, vertinamos šimtais tūks
tančių dolerių. Viena iš panašių 
rezidencijų yra ir daktarų Du-

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.

? KNYGOS ANGLŲ KALBA , gstantiems okupuotoje Lietuvo-i
Ą ' lie lietuviams.

™,E DARK- Ir ’Dtvmių ouvtyJm •
gyvenimo. Lengva* dilus, gyva xalba. gražiai Įkeisti J

fe * 1

tm±lų 113 metu- Vidutinio formato. 142 urnuoja w.uu.

VYTAUTAS THB GREAT. Istoriniai DLK Vy 1LiA
* jos kaimynu <Iren^ įSmieliauskienę. Visiems 

\ {prisiegė po baltą gėlę.
' Sveikino:- Gen. ko^ Juzė

1 • Daužvardienė pažymėdama,
's * ” ’ ’ ” —• “ - Įkad Amerikoje lietuviai gražiai

Į reiškiasi. Daug lietuviu- kilmės 
| asmenų kreipiasi į ją prašyda

I scena iškvietė mokytojus -.Įmetu metraščio »*Vaivorykžtė” 
j vedėją Ju’liu širką, Danutę Bin-, Metraštis labai gražiai. išleistas.

j Bagdpną, Vytautą Gutauską, Jo- 
į ną Jasaitį, Bronę Stravinskienę,

h- 17St Beith Halftod Street, Chic*»«, m. §e(5!

I
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1 PIKNIKAS
a š. m. Liepos 16d., sekmad

POLONIA SODE
IM46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniku.

i pe prie dviejų kėlių.
Lietuviai taip pat turi puikius 

nuosavus namus, pav. Dr. Dani 
Kričius, Dr. Maciūnas, Dr. Ona 
Vaškevičiūtė . ir kiti, kurių pa
vardžių nespėjau sužinoti. Dau
giausia žydu ir kitų tautybių

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

•katos organizacija Šveicarijoje 
įspėja visus vasarotojus ir tu
ristus, kad malarija 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.

rę Marks-Tanina rezidencija.

Pas ponus Adomaičius

■ Birželio 17 d. mudu su Pranu

GIVE HEART FUNDGausiai ilustruotas, pačių mo
kinių kūrinėliais užpildytas.. šį 
metraštį finansavo mirusia /dr. 
Gečo šeima. Be to yra išleistas 
leidinėlis pavadintas “Pilrniejij 
žingsniai”.

Mokytoja Bindokienė apgai-jjp^g^g^ kurie turi nuosavą na- 
I lestavo, kad mokyklą. aplęidžia,| 
buvusi mokinė, o paskui moky
toja Mirga Valaitienė. Sakė gal

Adomaičiu, dar lietui lyjant, iš 
Čikagos išvykome pas jo brolį 
inž. Domą ir ponią Sofiją Ado-

ma Seminole gat. Nr. 20, Mi- 
chianoje. šeimininkus radom be 

,, . . sitriūsiančius prie namo, kurio
kitą mokytoją ir gaus, bet to- prieangį puošia raudoni bijūnai 

| ir eglės bei milžiniški ąžuolai.kios kaip Mirga nebegaus. |
Birželio 4 d. III, VffiirVII klasėU^Stts pasitiko Adomaitis, jau pen 

mokiniai praleis dieną arch. Al
berto Kerelio .rezidencijoje Pat 
los Park. 112 mokinių jažiikųap 
į Torontą —. Kanadą, j dalyvauti: 
Dainų šventėje. į fĄ;*:

VI ir VIII klases mofeiiuai pa
šoko tautinius šokius.? Vėdarą' 
Malūną. Visa mokykla padaina-į 
vo: Grąžinkit laisvę, miiž..Bro^ 
niaus Budriūno, Oi, tblį toli 
liaudies dainą.\ Mūsų., dienoj j 
muz. Fausto Stroįios, { Vasara 
mu z. J. Bertulio/Dainuojanti 
jaunystė muz. Juliau^ Gaidelio 
ir Vakarinė daina mur/ Stasio 
Šimkaus. Meninės dalies pro
gramą paruošė mokytojai Vio
leta Atkinson, Irene Smieliaus- 
kienė, Asta Ramanauskaitė ir 
Vytautas Gutauskas. Akorde, 
onistai Ina Končiutė Edmundą# 
šilkaitis ir Darius Polikaitis. 
Sėkmės K. Donelaičio moky
klai. * .

sijon išėjęs, bet neturi laiko po- 
Jlsiui, — ^ visuomeninė veikla ri- 
sa posėdžia  i ,. Genosid parodą,

Stasya JuŠkėnaa

Tikisi pagaminti dirbtini j 
krauju \ j 

Miuncheno universiteto pro* 
fesoriui Walter Bręndėb po 3 
metų pastangų ir eksperimen
tų, bendradarbiaujant su 30 
chirurgijoms pavyko nustatyti, 
kad darant kraujo tran^Fuzijas, 
visokie chemikalai kraujo pa
pildymai žymiai mažiau pa
šalinių negerovių suk elfą ne
gu tikro kraujo tranaf tiri jos, 
kuriomis neretai pącįentui per
teikiami ligti gemalai. Dirban
tieji kraujo skysčiai degonies 
išnešioti po visa organizmą ne
gali, bet kraujui papildyti nor
malaus kiekio visiškai tinka. 
Prof. Brendel įsitikinęs, kad 
pasiseks išrasti tikrą dirbtiną 
kraują. J i

SKAITYK PATS IR PARAMW 
KITUS SKAITYTI

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO- 
r JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO^ATSlMINIMUS^ 
OtTa. J.* Gum«i — MINTYS IR DARBAi,''-259 "psClidaančiui”1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą.-  SAOC 

Dr. A. J. Gvssen — DANTYS, jų priežiūra, šveitru ir grožii.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik 
Minkštai! viršeliai! tik __________________________

Dr. A. J. Gtnsan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik -----------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus žaki arba money orderL prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime Išlaidoms.
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1 Taupykite dabar

Tu ku Uupoml ]bf >1^111 it 
Bfia didelius darbus. Piras, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
ušsimojimui. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatal, kurie ne- 
teiki .-bRO

Chicago, III. 60608

MaojimėOė. Chicago t. ill, Wednesday, June 28, 1978

t

* i 
palūkaną, priklausomai nuo Jdėtoc 
sumos ir jos išėmimo. |

Investavimo knygelės ųskaitoe ( 
•'eta j

UNIVERSAL
1800 So. HaltHd $t

*» . *

HKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

JrtMTU ira mttaUL T< 01-8070
IstalgoB pfetuoM ttrtornobnumi potatyti.
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three months. Canada $33.00 per year; 
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Nuo gruodžio pirmos d.
Dienra&io Kainos:

Chieagqje ir priemiesčiuose: 
metams . /— —--‘-----

pusei metu ~___ -______
-tjims- mėnesiams ~____
vienam mėnesiui^ //—^__

Kitose. JAV vietose:

pusei metų  $16.00 
trims mėnesiams  $ 9.00 
yięnam menesiui _______  $ 3.00

Kanadoje:
metams______
pusei metu
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
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pusei metu ___ -
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$l&00 
$ 3.50

$33.00 
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,$10.00 
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$30.00

. $34.00 
$18.00 
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.Naujienos eina kasdien, Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovėj 1739 So, Halfited St, Chicago, 
IlL 60608. Telet 421-6100.

Pinįus reikia ahprti pašto Money 
Orderiu kartu iu nžiakymu.

valstybingumo tęsrinimui”. Jeigu "ne Lietuvos Laisvės 
Komiteto atstovas, tai tam tęstinumtii 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 irstant lybės 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 gerti-apie jį galvo'ja. ‘Amerikos 
Lietuvių Tarybai jis paskyrė daugiau vietos, bet ne 1975 
metais jos vedamiems darbams, o tik josios isterijai Jei
gu žurnalo redaktorius būtų tupėjęs 'geresnę -nuovoką 
apie Žurnalistinius straipsnius, tai visą, tą Vaitiekūno tš- 
toriją jis būtų turėjęs nubraukti, q palikti tiktai tai, ką 
ALT A veikė 1975-tais metais. . ./■

■^AUJIENŲ raštinė 'atdara ‘kasdien, Išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 Tai vakaro, šeštadieniais —Jiki_ 12 vaL

“Bendruomenės apostatai”
Iki šio meto lietuvių tarpe vyravo Įsitikiniinas, ’kad 

mokytojas Stasys Barz dūkas buvo pats našiausias nau
jadarų specialistas. -Jis, matyti, skaito visus sovietinėje 
Lietuvoje: k'alamus naujadarus, turi nuovoką,'kaip rusų 
sųkdih'anii 'kalbininkai verčiami pagaminti okupantui ręi 
ji'aiirigį.ną.ujų žodžių, lengvai nukalė rusiškai'skambanti 
“reofgą”. Taip jis- paisūlė pavadinti reorganizuotos JAV 
Lietuvių Bendruomenės narius. Bendruomenės nariams 
tas naujadaras nepatinka, ;bet jis prtdė'da prigyti. B¥on- 

jUnnftųMįaūdai’jĮ-įši&ndiis, jis ganą dažnai<ėma;pėr'tu- 
jp^BLietuviams labai gerai ’žinoma “reOrgo”' prasmė ir 
'pSlagogo'intencijos “reorgą” kalant.

gas”. ‘Partorgas” yra opozicija “rebgo”.Jėigu “reorgu” 
vadinainas reorganizuotos lietuvių bendruomenės 'narys, 
tai ‘‘partorgu” vadinamas neorganizuotos bendruomenės 
'narys. Kol Bendruomenė neorganizuota, tai -režimą, 
koks yra josios narių škaičiūs. Nežinomiems nariams 
‘-‘partorgas” netaikomas, bet jis pradeda prilipti visiėms 
neorganizuotos Bendruomenės veikėjams. Tai smulkme- 

kna, bet ji yra būdinga šių dienų gyvenimui. •
Jeigu Barzdukas mano, kad jis pats geriausias nau

jadarų ruošėjas, tai jis klysta. Atsirado dar vier 
•nas'špecialistas, kuris “reorgus”-pradėjo vadinti aposta
tais. : Nesijuokite. Jis tai padarė ne paprastoje partorgų 
leidžiamoje, spaudoje, bet mokslo žurnale, kur mūsų’rife 
no, literatūros ir gyvenimo problemos nagrinėjam'ds 
“fftoksliškai”. Kalbininką Barzduką ne tik pasivys, bet ir 
pralenks teisininkas Vytautas Vaitiekūnas. Vasario nie- 
nesį išėjusiuose 1976 m. sausio Aiduose jis'patašė straips 
nį-.“Politiką 1975 metais”. Pranciškonai ji skaito pačiu 
geriausiu dienos Įvykiu registratorium, todėl ir leidžia 
jam,'ištisų metų faktus suregistravus, o vėliau dar porą 
mefiėšfų jiros tikrinus, padaryti visuomeninio ir politinio 
lietuviško gyvenimo apžvalgą Praėjus porai metų, Įdo- 

r mu paskaityti, ko yra verti to “mokslininko” vertimai. ‘
Minėtoje “pblitinėje'apžvalgoje” p. Vaitiekrnfes £Je* 

tūvos'L'aisvės Komitetui .skiria, daugiau vietos,"n'ė’gu Ame 
rikos Lietuvių Tarybai. Visi žinome, kad fnnSėtą komi
tetą -šiandien atstovauja• pats Vaitiekūnas.’ Jis 'tvirtina; 
kadJJie 'ėšąs ’vieiiihtėlies “mūsų egzilinis Msuoifieniniš 
veiksnys, atstovaujantis šalia mūsų diplomuotų Lietuvos

Teiisninkas Vaitiekūnas primena, fed VLIKAS bu
vo pasiuntęs savo.atstovi į Helsinkio konferenciją. Nie-X 
ko jis nepasako.apie minėto atstovo laimes ir nelaimes/ 
bet primena, kad 1975 m. balandžio 12;dieną VLIKO pir
mininkas buvo sušaukęs ‘VLIKO, AJLTO ir JAV LB ats
tovu nepaprastą konferenciją. Jis' konstatuoja, kad 3r 
dėlė'dauguma minėtos konferencijos dalyvių buvo nusi
vylę, nes “reikėjo pasitenkinti vien tik daliniais susitiki-? 
mąįs ir kukliomis išdavdmis”/0 to meto svarbiausioji 
ALTO veikla Vaitiekūno akimis buvo tokia: r •• . . . . J ,

“Kaip žinome, tokių Taiklių išdavų priežastimi bu-
- vo ALTO delegacijos užsispyrimais, kad konferenci

joje dalyvautų ir nekviestų Lietuvių Bendruomenės 
apostatų atstovai, ir kftiėnis konferencijos daly-

, vianfs su tokiomis ALTO atstovų belauktomis kom
binacijomis nesutikus, ALTO delegacijos iš konfe
rencijos pasitraukė”. ’ (Aidai, 1976 'm. Vas. mėnesio 
Nr./33'pšl.’). . J į- / ■ ‘ '
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 klausimą, tai šiandien neturėtume dviejų Bend
ruomenių. šiandien pagal-Įstatymus ‘užregistruota Bend 
ruomenė; yra Dr. Danilevičiaus, kan. ■ Z^karaūško ir’kap. 
'Juškevičiaus vadovaujamu Bendrutfmėlfė, no Geclo/vūd/ 
vaujama Bendruomene '■ yra neregistruota, ji 'stovi "šalia 
fėgistruotbsi'os.'-'šian'dienią "apostatais '-yta ne ’Dr. lt)ąniJe- 
■nčius, ar kan. 'ŽakaraūškŪs, filž. ^lgifii'antUs'Gėfys.; 
Kas. gi yra "apostatas ? j4pbsfatasy^“žm^us,;kuns pri
taria apostazijai." O apostazija yra-graikiškas žodis, re iš 
kiąs'nesutikimas su bet kokio visuomeninio ’vieneto 'teik
ia, Dr. Danilevičiaus ir 'kan. -Zakarausko - vadovaujami 
Chičagos’ir Cicero lietuviai nesutiko' su Geefo -vadoviu- 

’j^iTros bėhdrūbmenės Veikta ir borėjo 'klabsinią ‘išsįįhš- 
‘'kTnti.Jjle' rioi’ėjo, Wd VLIKO ^irmfrimkas ir 'kdžfe'^ėiici- 
joh 'suėjusieji atstovai išklausytų.-jų skundą 'ir. ‘imtųsi 
'žiriksnių netvarkai pašalinti. Gečys nenorėjo “apostatų” 
išklausyti, tai šiandienIpfats tapo' apostatu.-Dr. Danilevi
čiaus, kan. Zakarausko/ir kap. Juškevičiaus ‘Bendrubine 
nė’yra: registruota ir veBaa^pagbPniidOis Valstybės įsta
tymus, o Gečys atsistojo 'lalią'J8s.JJis mėf^š&ūofŽshr 
nepritaria tvarkingai ir rdfgabBuotai Veiklai.

Šiandien atrodo, kad'ir’I^rzdukinės ^Bėd’diu'om'ėiįės 
tfadai prieina Įsitikinimo, "kad rfeikesrtartis’ su buVdšiiis 
^apostatais”. Kito kelio-jJems’nėra.^aitieklfoo'^d^dibti 
apostatais šiandien turi hegištracijos dokumentus,.jis>Jja

barzdukimai registruoti'tflttai’'Vfėnoje1C<Wmtėči^ut'Va3s- bė. Jie'ne^tflc^žftio^hč^i-rėilda regiOTUoBsJb^jifins taip 
rijoje./Bet ir Connectidrt\dftš^85eKf^^tftfoto pat jau’ 8aSkiAta^,kad fėikės atiduoti t5ešiiriČii, ‘kasąra
nai nelabai nori steigti- tokfoje’ Čteagdje, bes ’Jie ciesoriaus.

M, K. ČIURLIONIS PAVASARIO SONATA

-g

A. Žuius \ ^ūnu; ne su daktaru Girnium, oMirhiu, ne su profe-
'kTTTQ'^rT)T a TTQriAT t.^ tt ■ o su prafesoriu... ir Lt.
*^'vmJSuK1AUv111SJ1 j O neseniai išgirdau: “Pasiklausykite pesik aibė jį

(Tęsinys) i j mo su rašytojų Jankų. Nežinau, Ritinąs daiktas, kad
; mano ausys turi tokią ydą, kad IčažktSdčl k'arp Pk 

Mokykla padės mokytis lietuvių kalbą, supažin- kutinto skiemens neišgirsta?!
dins sū Lietuvos geografija. j Mokytojai tikrfha inokinius, *ar jie nenešioja mėT

Patėisa beTcOrnėntarų. t. y., dovanokite, be pasta dalikėlių.
bų: ne ... lietuvių kalba...”, o lietuvių kalbos!

“Taipgi, taipogi” — šitaip kalbėjo visada mano
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 
kartone, šokiams gros ir t.L Auka asmeniui 10 doleriu. į bė į lietuvių kalbą iš rusų (o, gal, ir lenkų) kalbos. 
Tik jau ne “j>ft(a vak^Hėnė”, o ... ^karšta! tJar būtų

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, 

fkaip pvzd. Hetu^ai:. Perkūną, 
Patrimpą, Pykolį Mildą, Laimą, 
Vaivą Ir kt. Tačiau vyrai ir aikš 
čiai išvydę deivę gražolę, neban

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 nestebė1 
tina, nes romano fabula įžeidža 
ne tik tikinčiuosius krikščionis, 
bet ir pačią krikščionybę.

Šių metų vasario 25 d. Drau
go strai^snyje “Striptizą studen dė prisigretinti, gerbdami jos 
tų susirinkime” buvo bandoma į dievišką orumai Neviliojo nei 

vaidilučių, šventa ugnį kūrenau 
čių Pagal legendą vyr. dievas 
Perkūnas nubaudė jūros deivę 
Jūratę už Lai, kad paiiiflo ’ 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-

pateisinti romaną ir jo autorių 
4 ledioką Merą, dėja.^a^gumentai 
atskamba * sofistika,’ Lkai ieškoma 
simbolių ’ ten, ’kur! nėra' nei ’ este
tikos, nei dorovės, ‘nei logikos 
aspėktų. Pasiteisinama neva ras 
fa7 simbolika kėhčianči£rne;žmo- 
guje, 7*kai priespauda hušflpni- 
na/žmogalis kūną' ir palaužia jo 
pri>ta”/Ir kai ^žrb6gus ieško ma 
Toh^ ^.^e- riausios architektūros daugybe
ir neradęs-jame prAšm&^enčia ^^^0 švestovių,

.. .... katedrų, koplyčią Jiryžlu ir me
Kadangi žmogus yra ne vienj paminklų.;Ięjy^^tąi i)ieyQ.

garbei, Jo sūnui Kristui ir Jo 
Motinai Šv. Mergelei -Marijai, 
įamžinant *jų vardus/Prisimin- 
tina/Lurdas Prancūzijoje, Fati
ma :į>ortūgalijoje ir fetur ma
žiau f garsios šv. Marijos. švent
vietės, kur milijonai tikinčiųjų

gimdės, tai kultūringas, reli- 
gingas,^ dvasiniai"brandus^mžs 
tytojas santykyje?su moterimi 
neradęs prasmės nekentės. 
Toks savo emocijas ' nukreips į 
dvasiniai "prasmingas vertybes
— tarnauti Dievui ir artimui. su pagarba
gerais darbais ir geru elgesiu, t Lygiai mQsų
kartu puoselėjanv ^eilę. tiesąSmutkeKu ž^ėje Lie- 
gėrĮ ir grtži pačiam tobdeta <į^voje fe^čių Kalu
sia, k&TrfartėtųSayo SutveFe- ^ilnfš&'A&ros Vwfej 
isį IMevą kaip m^ė^nstas^ ^tmėfetšvefl^e tūkstantinės 

Visa^s^Oži^s, ^et'ff ^r™1’jm'nios'sup0 Šias šventoves,Ties 
tyviausioje civilizacijos buseno Motina
je, žmonės instinkto skatinami, prioažinta aukščiausiu mo-
kūrė savo dievus-stabus. Jiems ir dievystės idealu,
lenkėsi, garbino, atnašavo au-| • . = j
kis,ssfetėrrnal<yyk!žs.’feešfckš <Ojgi “Strfptizo” personažas

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 butų, 'ar tokie reiškiniai 
leistini knygos poslapiuose, kai 
knygos paskirtis yra 'šviėsii ir 
tiesai skleisti, pagal himno žo
džius mūsų žingsniams lydėti? 
Tiesiog nejauku darosi, pagal
vojus. Lygiai, kaip ir kitas šios 
knygos fragmentas, kuomet nuo 
ga paleistuvė ant kažkokių stak 
lių gulėdama raivėsi, pamėg
džiodama : nukryžiuota; Kristų. 
Ar bereikia ‘drdėsnė$ švėhtvagys 
tės? -

5 -Šia proga;,verta prisiminti Ne 
priklausomos Lietuvos spaudoje 
bu\"usį aprašytą vieną būdinga 
įvykį, ” būtent;; Jaunų amerikie 
čių turistų būrelis lankė įvairius 
pasaulio kraštus. Atkeliavę į 
Indiją sustojo viename  ̂didžiu  jų 
miestų Kalkuta. Apžiūrinėdami 
m ięsto Įdomybes, jižėjo 4-iindl2 
tikėjimo dievo-Budos šventovę. 
Jos erdviame viduryje ant pas- 
tovomatė sėdintį 'milžiniško di
dumo "dievo4 Budfbs statula Kaip 
žinia, Buda M^ur vaizduojamas 
šĮ/ dideliu atSkišusiu■ pilvu/To- 
kį matė ir čia, kas jauniems tu
ristams sukėlė juoko/Vienas jų 
sugalvojo ant to pilvo pašokti. 
_ Parvažiavęs H Ameriką1 ga

lėsiu JpaįJgirti, jog šokaujant 
įĮHevo^udos mfVo. džiūgavo jis. 
Ir niįfeo nelaukdamas užšoko ir 
'eme*soiineti.Xftk staiga pilvas 
pradėjo suktis kas kartas1 vis 
greičiau. Draugai pamatę, kad 
pflvasSukdamasis leidžiasi ’ že- 

’i^n, &ukė —* laiflfen-’Pa- 
juto'ir^paig^š&k^ė^ betbiš^okti 
nepajiegė, nei turistų rarfkos 
nespėjo ištraukti. Pilvą nugnmz 

!do ^SrfttdEdai,*kartu su jatanu 
ftirižtu.

(Bus daugiau)

vyriškos gimines — čia jau moterų diskriminacija! 
Inkstai kažkfaip iki šiol dar nebuvo pevirtę inkštomis. 
Valio! ' tM*1

' Mūsų Spauda ir radijas užuot pagyrę kurį nors 
asmenį, sakykime, rašytoju Tftiksl i įtinką, gydytoją, 
užuot pripažinę jo AūopėSnus/’tffioda jam... kreditų! 
Krrub ^Ynetu Lietuvoje, jėi kas Rudavo kreditų, tai

Ir toliau: _ _ _ . _
V-je vidurinėje įftakykloje mokytojai .pradėjo^ 

tikrinti, ar vaikai nenešioja medalikčlių. y q

Pirmame sakinyje (žinoma, šėprantamę^bet, jei 
jau bhįsffiėsi? tai būs tie visai aišSukas tie /*jię”: patys

i mdkj’tojai ”ar ffmkTAiai, bet tai f1ne. tiek jau svarbu)^ 
o taippat ir,’įffit?Arne neigiama foAia nenešiojajsiskyeę

- 1.11 ____ Z_ _ W 1 !_.. \ 1 _ _ ■! * *

g. ~ ---- * / f

I Tori būti, tiav.,ktfd ir šuaip: ėmė tikrinti, alavai 
___ z ______F ___  . „ ^i turi ntodimkclius... artla: ar laikai nešioja medaj 
rienė!^ą rdšMa: autea asmeniui? 'šitokį posakį rnkėliūs. * j Į ĮK.

bent suprantu tarp, kad nuėjęs į tą “renginį” ne tik 
gausiu drungnos vakarienės, o dar ir 10 dolerių’ “Lie
tuviai Televizijoje” specialus narių susirikimas sau- 
kiamas “Lietumi Tetevi^oje” patalpme... kitaip . {r tL pavertimą Wirtėrišl?a
‘•liHksnmot. jau įprasta ne t.k betuvrska,, o ir vokiš- k a, Ta<J; p^go^btA^^iė^;
kai (d^gau Viehibkab, na. bet ai Įmdkmga rfnyhoxv. , ^ėrtAS arkūų fr-tt.. •

>, krd tave, kuę! norėjau pasakvti-vis dėlto!. Augiu kai-1 ... .: z v- .. . __i. •• j/** > . . ... . - .. c , , I Kreditai, reknrtlai (ne besaulio, o siato asu zmoge*
bu šitokie^ formos visiškai natūralios, nes juk anklų -
kalba žodžiai iš vfso bė^cik nriitikstiiūojarfn! • . f . ... .

4 | mokslą ir Lt.) — sunku išvengti šitokių žodžių, jsjs-

Vyrai, pajudinkime žemę ir*Aek71c?Sk?me’Tfiskri* 
minuojami! PrO testuokime — p»1 VkVt’rf ?š
arba be plakatų! — prieš žodžių *1^1 e PAS, ?rdve5ėf

'■ ftiškė. k3d hirėjo ’6fck^^MtikČ3inw. jog galėjo nusi- 
^Hrti ka’YioLs &oT<jn ’4r6a ^a&skohnti pinigų (credo, 
lot, — palinkėti, k) kad’HkrlesStrfis lietuviams, lie- 
rVu^’kalbos: puosel^oJfifiB^bA^ sup^nfatniau, credo. 
—”?o’ MM). Studentai aėonc'‘krt’ditų,/ tų.

Girdėjau neseniai ifie’ną tikį'srtTišlą' dainuojant:... 
lakštingalos Sr vėl‘'<fSnbs...'l/einakštingaTos<dainos, tai 
ką darys pi/pūgos? Žrnofiės Įtfftais gieda/o dažniau
siai dainuoja, bet jau pailkšifii ‘niek/id nedainuoja!

SllELA AUX)N*A,

>Labas!'Kaip Tau? Man labai^įerai.
Klaidu kartojimas jas tik sustiprina, ir jos giliau 

įstringa į afrnintį. Taigi, užuot spausdinus “autentiš
kus” vaikų laiškus, žvaigždrrtč taHtų S^Mkų 'perdarytas 
kiautas patašyti — juk tai lengva: po “kaip taiTpara- 
šykite» p^r.^ sekasi, ir staiga atigH^Ršs’klausimas pa

virs pakankamai geru lietuvišku! *
^^Visi prišomi išban<$li

niu&*(jal Į 
kokį apard

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

PAŽADĖSI, PATIEš&I; NETESĖSI, NEGRIE&SL
Žinoma: palipysi ir negriešysi! Nors žodžiai ir ne 

lietuviški, bet vt^dėRo rfės-juos^smcnuojanie lietu
viškai 1 - 1 -*■ A

SuAk5^’^H^ne"?JąViiWBs1lr duomenis.
PavjSdifii: e

m į -j v jAk. "ifaVla V. Xjbtaitis ^atiksIirto^ff^rtAifhicc & m. Rug
sėjo K tds’n įLy' LT i Ai c JSki^'iįjy tu s da
vinids/feiTiį&kčio 4 ^ty&rbinfnkls^j/m latp’aįsako

tfy^tae^Cay... 0,KkAirtJVc^4r!irra£p%)tftQ ko:* sa
ki nys(tir^Itu*lmii ^)?ara^tas ne /oJ1#u^£laa^o%ai. to
liau: Ae fiaviniten, Ękrei^tus duo
menis!'/Skirtfirtfas Aiškus ir 'griežei IjjilOtas. ‘be
veik m?femfliskai; kareivio, laimioHr Lt davlnvs, 
t. y. liestoJtA'tilAs kiekis-duomenys 
(duomuo), &( ne statiįW5s davinys! Davinio
beveik šinomnras

itokibs formos visiškai natūralios, nes juk anklu .. , . • . , ’ . < . -X1š> .fc.lio rekordai, atseiL žinios apie jo praęių, apie išeitį

Kažkodėl labai savotiškai linksniuojanti ketvirtos meigusių.į lietuviškas kepenis, nelyginant pašinai!
linksniuotė^ žodžiair pav. sakoma ne su sūnum, o su Beje, kepenys, kaip kad ir'smegenys, dažnokai būAa paragauti, fcnoma/jei tiergamimai valgomu.

ilima išbandyti ūaują automobilį, naują 
, bet gaminių (ne gaminius) galima lik

»s 
paskirta porcija, racionas (ziūr. 

Lietuvių kalbos Vadovo 461 pusi J). Duomuo — tam 
tikras faktas, tani tikra žinia!

Kazklxdcl feftCsfuuctja'nia, pavyzdžiui šitaip fkL 

taip niekądnebuvau girdėjęs!): Ričardo Nikson ar- 
Ha KiČžfrd IVl&Sno.1 t/y^Srffa/rfhksniuojaipas tik Var
das arba lik pavardė!

Bęje, dabar jau turime pirmus ^vardus, antrus 
vardus ir paskutinius vardus!

__ _ , / ^Bos-daugiau)
i ~ CUcap & PL Wednesday, June 28l 1978
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Susivienijimo istorija
(Tęsinys)

he, Pa. 1888 m. rugpjūčio 16-17

F-

Kaį«tori3s - ŠkUrius

F-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 Woat 103rd St rot) 
Valandoj pagal sumurmu.

- kas e globėjai.
Susivienijimo trečiojo Seimo

Laidotuvių Direktoriai

OPTdMETEISTAS 
kajlba lietuviškai 

2414 W. 71 lt. T»L 737-5K9 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’**

INKSTŲ IR 4LAPUMO TAKŲ 
CHIRURGU A 

Tetef. 6954633 
Fox Valley Mpdkai Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

žiavo tik J. šliupas ir dar du 
lietuviai iš Wilkes Barre, Pa.

Seimui-vesti, pirmininku bu- Sabrinskas ir Jurgis Naujūuas' c 
vo.išrinktas beltūnorietis Ignas „ kas s globėjai. t"

• Kv<2RUA ir moterų ligos 
GIN EKOLOGIŲ* ^''URGUA

4449 5^ Putoki Rd. (Ci^wford
Midiitfl). m UI 5-6444

HU’S* —ponius pagal snsitarinų.
ao'-tsiliepia, stambinti 374-8004. Kubelis. Buvo gauti du laiškai.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
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*71siri k Ml vfat lema, džk ugiasi Ir linksmai suka u | a*.
Iza. 14.-7.

Dėkojame Dievui už tokį brangu ir širdį palinksminanti jojo pažadą, 
xuris bus įvykdytas tada, ^ai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat, 14:7). B tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visu tautu pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis. saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingų kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Viename bąltinioriemj reikalą- istorija ^xxa liūdna. Astrams 
vo, kad Susivienijimas savo prlko žodžiais^ į šaukiamų Pittsto 

. nigus skirtų pastatyti Iietu-«1MJ, ja. m. lugpmviu iv-i/jj 
|viams bažnyčią su mokykla, o’d. Šeiniu nors “Dangum a lau-t 
į kitame Waterburio J, Strimasikė daugelio svečių”, bet “Atva-U 
įrodinėjo būtinumą lietuvių pa-1—— 1 ------ •*- J— J - s

įžangai ir kultūrai gerų nioky- 
jklų. Siam klausimui praleistaĮSusivjenijimas jau buvo nuint 
gana daug pirmojo p posėdžio ręs jr Šliupas, atvažiavęs Sei- 
laiko ir atstovai nu 'menėmis man, galėjo jį lik palaidoti”.

Seimui neįvykus, buvo suruo-; į

bą. Šliupas pateikė kmnpromi-l-b S, į kurias, sakoma, at41an-i 
i , • - *-• 2kė apie 50 žmonių. J jas atsilan

kė tik ką, brolio Juozo padeda
mas, valgomų daiktų krautuvę Į 
įgijęs Tanias Paukštis, kuris l 
1889 m. tapo Susivienijimo na
rių ir du kartu (1901’1904 ir 
1914-1928) ėjo SLA iždininko 
pareigas, kurio metu Susivieni
jimas išaugo iki 20,289 naritį su 
$1,349.642.11 turto.

Abejotina, ar Šliupas tą va
landą is tikrųjų jautėsi laidotu 
vių direktorių/savo^ suorgani
zuotam Susivienijimui. Tiesa, 
tu?f metu gyveno sunkg įsikū
rimą Shenąndoahyje po nelen- 
gvesnio persikraustymo iš New’

DR, PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j išsiskyrė: vieni stovėjo už haž^Į L 1___2__ * 1__________

Wtetdwtter Community klinikos i nycios, kiti už mokyklos Wty- jšios Pittstono Hetuviam prakal 
* Manlęiflo, 4U9kt*no* 'T

1938 S. WrrtcJ>.st.r, JL/ . . ... , . .. ... .
VALANDOS: 3-« darbo dienomi. ir;S^’ kad r€lkla toanycMM She-į 

to aain teštedieiu g 3 v<L nandoahyje, bet greta jos reikia. 
Tgl i54z-t72? Arte 562 2728- Br mokyklos. Patarė sušaukti

------ — --------——p—-   * antros dienos vakarą vieša
- ^L,-e-3-5893 - siringimą, kuris išaiškintų še'

DR. A- B. GTJ^VECjgĄSj nadorieeiams daznybios statyk 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Jmo svarbą. Tiek apie tai šian

dien ir težineane.
Turbūt, Šliupas pateikė ir fi

nansinį raportą, nes sužinome, 
kad Susivienijimui priklaus

DR. FRANK PLECKAS 173 nariai, sumokėję metinių iri

IMKSTŲ, PŪSLĖS t” 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «3r< STREET 
VaL antrau. 1—4 .popiet 
ketvirto. vaL vai 
Ofiso Telef.: 776-2830 - 

Rezidencijos tefete 448-5545

įstojamo mokesčių $203.51.Kuo 
pa Baltimorėj turėjusi 27 na
rius ir Centrui prisiuntė $65.80, 

(Shenandoah kuopos 78 nariai 
i prisiuntė $89.60» o iš Vytauto 
’draugijos susilaukta J
‘New \orko kuopa turėjo 37 na-Baiso spaustuve ir 
į rius ir prisiuntė $40.35. Phila- šeima. Menamoje Amerikos he-

* | T VkJU*V UXiVUJ HIM

$20.30.^ Yorko (1888 m. kovo inėn.) su

.nūs ir prismnie runa- šeima. Menamoje Amerikos he- ...
j delphi: s kuopa seimą praleido1 tuvių “sostinėjė" vienerius me-Į t i
: tylomis. Vėliau patirta, kuopos |US pagyvenęs, paskelbė nusi- 
I iždininkas^ A. Škėma, kažkodėl 

.’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 Susivienijimui.

Antrą dieną vėl posėdžiauta 
po pietų. Buvo perskaitytas lai
škas iš Paryžiaus lietuvių ŽeL

i
1
i

ažeika & Evans

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

daugiausiai nukentėjo ten bu
vę’ švedai! * - >■ K - I

Agentūros. Maipgi praneša.!
kad 41Ž Sav4ėtū Sąjungos šmei JAV-bių 'distrikto teisino teisė* 

jas pripažino, kad buvęs Lou
isiana kongresipanas Otto Pas
sman yra protiniai sveikas ir 
todėl gali būti traukiamas į 

‘teismą už suokalbį, kj^šių ėmi
mą ir už melagingą mokėsiu 
pareiškimą.

Prokuroras sako, kad Pas
sman paėmęs iš korejiešio T. 

| Park 213.000 dol. kyšio.

mą, Kremliuswra patraukęs į 
soviėtmį teismą Maskvoje du

Suomes portretas

Byla buvusiam kongres- 
manui

WASHINGTON^ D. C. — EUDEIKIS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
4

JOSEPH PLEVOKAS

GAIDAS .. DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Etiopijos lėktuvai bombar
davo Somalijos'miestslį pasieno 
Tr užmušė 10 somaliečių.

I tn- 
kaip 

įsi*

TĖVAS IR SŪNUS ■

NAUJitoo% CHICAGO % ILL Wednesday. June 28. 1978

A ^♦**4-AA

C slices bacnn
2 T. sliced jrecn onton

TANGY HOT SPINACH SALAD TOSS 
total cooking time: 13 mtn tries 

2 T. JemOn Juice
1 T. prepared horseradish
X t. Worehestershfre sauce
2 hard-cooked errs ■» 
1 le-oz. parkace fresh spinach, tern T

3354 HALSTED STREET Pheoe: TArdi 7-ltll

vylimą to meto Amerikos Hetu-j u&knid a{s,ovaujan.
vlų visuomenrmu gyvesniu ir. žurnalistus.
pareiškė, pasitraukiąs is lietu-] *;
viskojq pasaulio “parodavietės” į 
sukurti ramų gyvenimą, išeiti 
gydytojo mokslus Marylando 
universitete.

Shenandoahyje gyvendamas,' 
prieš Seimo “laidotuves”^ šliu-1 
•pas Lietuviškame Balse (1888 

j m. birželio 23) nusiskundė, kad-

DIL VYT. T4 ŪKAS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

prektiica, spec. MOTER J
Ofisas 2652 WET 5vth S*ifc2ET j

‘ 8^223
OFISO VAL: pirm, anUad.. treciu mens draugijos,' prašiusios pa-.
ir pehkt, 2-4 iy 6-8 vah vak. Sėštadie- ='rainos paskleisti dalį 20,000 iš-’niekas Susivienijimo reikalais: 
siais 2-4 vąL popiet ir kitu laiku’leistų loterijos bilietėlių parem nerašąs. Priekaištą pakartojo-į 

pagal susitarimą. iti lietuvių literatūrą. Si draugija liepos 7, o liepos 30 paragino
"*! susiorganizavo tais pačiais me- kuopas išrinkti delegatus į tre-j' 

į tais kaip Susivienijimas (1886), ųjį organizacijos Seimą, kurį i 
____  ^«Įją įkūrė Lietuviuos Gazfetos 

/fc Aparatai - Protezai. Mii ban-, ir Lietuviško Balso bendradar- 
pykotas Akelaitį įvykęs

2850 W^t 43N St" Chieagc,. IH. 60629inw. Draugijos tikslas buvo ap- 
jungti Prancūzijos lietuvius ir 
“išlaikyti lietimų kalbą bei vi
suomenę*’. Draugija gjvavo iki^ 

♦ 1915 metų. j
! šiame antrame Seime buvo 
išrinkta Centro Valdyba ši: Sta
sys Mačys — pirmininkas, Ag- 
notas Bubeiis — vicepirm., šlim, 

j pas — raštininkas, M, X Andriu- 
i kaitis — rail, padėjėjas. Jonas 
iMėldažis — kasininkai. Pranas

T«la£; PRotpact S-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
L.idim«i — ®ilna aparauch 

ŽEMA KAINA 
R. iERENAS 
T»L WA 5-8063

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

U įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1682 arba 37M996

SOPHIE BARČUS 
UDUO IŠIMOS VALANDOS 

Vitos proflrhmot Ii WOPA, 
wm A. M.

LtehMy hlU: kudiflB'inio pir 
madienio iki penktadienio 3:Ck 
-3:30 vi. popiet Šeštadieniais 
ir sakmaditniais nuo &3Q Iki 9:30

V«di|« Aldona Dauke* 
Talof.; HEmloek 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 40*29

rugpiūčicĮ 23 poškelbė susirink-T 
ti Pittstonė ir posėdžiauti dvi j 
dienas, rugsėjo 16-17. Tokie pa-| 
reiškiniai nesiderina su Susivie-. 
nijimo laidojimu.

<Buš daugiau)

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

for your 

child's safety
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, warns Dr. Albert 
H. Domm, chiW safety special
ist and former medical director 
of the Prudential Insurance Co.

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

Dkttiautku kailhj

677-JUAP

NORMANĄ
RŠTEINA

Wabadt Aiw*

tinote aswents, kurie 
galėtų >\w»akjrH Naujienas, pra-1 

 

Aot»e J9 adresus.

jietu.4
vaišes, ai

Mes 
ne Naujienas dvi sa-i

Walk only 
on the side- 
wilk; whett 
there b po 
si dew alk 
ftey on the 
left ride of 
the roadfec- 
iag the on
coming traf
fic; crow 

Dr. Albert the atreet
H. Domo in marked

crosswalks: look left, Utea 
right before leaving the curb, 
making sure the way b dear. 
Finally, watch for turnmg 
cars and walk quickly whtn 
crossing.

According to Dr. Domm, 
children should wait -for tha 
school hue on the curb or ix 
the safety aone, not in the 
roadway. If dheharged from 
the bus in mid<treet, they { 
should walk in the safety | 
zone to the crosswalk and 
then x directly to the eerb. 
When crosdng to the opposite 
ride of the atreet, they should 
wait until the bus has moved 
on, rather than risk being 
cau^it in the flow of traffic.

Įvykiai Maskvoje
MASKVA, Rusija. — 

ristų viešbutį Maskvoje, 
praneša žinių agentūros,
veržė kirviu ginkluotas rusas- 
ir ėmė kapoti viešbutyje esan-j 
cius HŽBtemeaiiK Kiek žak^jj 
jis bus pridaręs, dar nepiane-! 
šama, bet lik sakoma, kad

Gyv. Antioch. UI. Ankščiau gyv. Cicero, III.
Mirė; 1978 m. birželio 26 i, 11:45 vai.-, ryto sulaukęs 84 metu am- 

ziąįis; Gimęs Lietuvoje. .
Amerikoje išgyveno daugelį metų.
Pahfco nuliūdę: žmona Apolonija, sūnus A. Pearson, gyv. Glen El

lyn, III., marti Shirley Venckus gyv. Wheaton, Ill., 5 anūgai — Paula, 
Thea. Robert,- Laura ir Allan, proanukas Jeremiah ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami. ' .

Kūnas, pašarvotas Strang koplyčioje, 1055 Main St, Antioch, HL 
'Trečiadieni, birželio 28 dieną 11:00 vab ryto bus lydimas iš koplyčios

* f Lietuviu -Tautinės kapinės. - -
’S-Joseph Plevoko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kvieetamr dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutin įpatarnavimą 
. ir ’atisisveikinimx-

: eis.?)? Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, marti, anūkai, proanūkas.

Laidotuvių Direktorius Dan Dugenske.
TeL 395-4000. -

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPIYCIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ARI Al:
Chica^of

Ltetaviij

Laidotuvių 

Direktorių 

Associaeijos

PATARNAVI
MAS DIENA

IE NAKTL

TUKIME 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3461

Does a meatless meal sound 
Ūke an incomplete meal? It 
doesn’t have to be. A meal with-x 
cut meet can be nutritious, deli-' 
clous end easy to make, espe
cially when it’s made the fast, 
BderoRTBve 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 
tetai eeokt&c time: 21 minutes

4 e. thinly sSoed zucchini 
(lib.)

X e. 'rater
1*4 e. sBced fresh washrooms

*4 e, chopped onion -
1 clove rarlie, minced
4 T. batter or marrarine

*4 e. an-purpose flour 
te t saM, % t pepper 
% L dried basil, crushed 

IM «.»<& ’
1 e. shredded r<*uda ebee*
4 e.'w-Jde noodles, cooked

* ' A drained
1 T. chopped pimente 

M «• shredded r**»da ebeew
Ta 2-Caart casserole, combine 

fluechini and ’rater. Cook, cov
ered, at HIGH 4-7 minutes. till 
tender, sthrtaf once. Drain; set 
aside. In same casserole, com- 
toe mnahrboma, onion, garlic 
and butter. Cook, covered, at 
HIGH for 3 minutes or tffl ten
der. Blend in flour, salt, basil 
and K L popper. Add milk; cook 
M HIGH for 5 minutes or till 
thick and bubbly, stirring rfter 

-3 mia. and then after each inin.
dtir talc, gouda cheese tin 

Wsefted. Add kbcoHML noo^ea, 
an< pimento. Cook at HfcH 
fer t-7 aiMtes er Mfl heated 
threogh. sttntng onee. Sprinkle 
M e. fouda cheese atop caoee- 
role; cook at HIGH fcr I am. 
Makes 8 aerriaga.

M e. water
In large mixing cosrf, cook bacon covered with paper towels at 

HIGH for 6 mtautes, giving bowL half -turn once. Remove bacon 
from boat tearing c. drippings In bo^ri. Cook onion in reserved 
dripping*, uncovered, at HIGH for 3 mln. Blend In flour, salt,-dash 
pepper. Stir in water, lemon juice, horseradish, and Worcestershire 
sauce. Cook at HIGH for 3 min. or tffl mixture thickens and bubbles, 
stirring after each minute. Add crumbled bacon, diced eggs and 
spinach to sauce. Toss to coat with dressing. Cook, uncovered, at 
HIGH for 1 minute. Toss again before serving- Makes 4-6 servings. 
' MK3RO TTP. Create a spentalteous soup with celery, onioa. 
parslgių<yrtea> that dab of leftover meat nraaste. Add 1-2 e. 
water* hea6Bnfng< and simmer at MEDIUM until flavors are blended 
and vwgeiabtea are tender. Or ase chicken giblets and boned, and 
add leftover rice or vegetebles, diced chicken. No time to make 
your own stock? Start with canned cream or dear soup, nr a mix. 
Add frrah mushrooms, green ohkms, slivered ham, dry wine ... be 
creative. Warm crusty bread and yew iponianeoaa soup make h 
hearty rappea.

1446 So. 5(kh Ave* Cieero, HL Phone: OLympie 2-1063

1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3315 So. LITUANICA AVE. TeL: YArdi 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWICT)

2424 WESI 69tn STREET RKpnbUc 7-1211
2314 WEST 23rd PLACK Vh 7-«7*
tmS SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HHK PL 374-44J1



Žomgaus gyvenimas ir mirtis
Tipingas Čikagos vaizdelis iO f

tas iš Pietų Korėjos, patologas 
Dr. Suck Oo Kim, kurs trečia 
dieniu naktimis dežiuravo En
glewood ligoninėje, o šeštadie
nio naktimis — Palos Commu
nity ligoninėje, gaudamas p<> 
$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 gyviis 
žmonėmis. A. « J ’

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

Dr. Kim, dirbdainas be per
traukos dvi pamainas, šešta
dienio rytą pradėjęs nuo 7 va
landos ryto pagal‘sutartį priva
lėjo ištverti iki sekmadienio ry
to, ir atrodė ir buvo pavargęs. 
Kruegerį atvežus tik trys iš še
šių Emergency „kambariai bu
vo pilnai užimti. ] “SprandikauHp X-spinduHų nuo-

Pagahau priėjus edei-Jirue-jtrauka _ neg„ ( 
gerj ^egzaminaws Dr. Kimjkė nuval^ kai
paraše: Pacientas konstatuoja k į kuri sulei(Jo adaU su 
kad kaz kas jj sumuse. Skun-^tanus toxoide k para§. 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’ _ . i K’r’i JI auvuic uuiod vcuiu.skm receptas parašyta m Pa-«SokmadieQi iškentėj vaka 
cientas paleistas namo. Viskas •• ^oc,qka k" ji • t -i ii 4- v i Lls Pasake žmonai, kad jo gal-___ ^.tvarkoje. Laikas 11:4o vai. vak.j - ’
Vėliau, kai buvo ligoninei iškel-f

Ligoninėje, namie ir - I 
lavoninėje

<Palos Community Hospital 
yra visai dar nauja ligoninė, J 
tuomet kaip vidurnaktyje (1974 
m.) i 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. laibai popu-

vien pernai lankė 27,302 paci
entai, ir 20,000 klinikų lanky
tojų (outpatients), atvykstan
čių tyrimams ir kL

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

Kruegerį atvežus, Emergency 
skyriuje dežuravo jaunas Mi
chael Reese ligoninės reziden-

J. Pr.
(Bus daugiau)

nuotrauką, jis parašė: kad

Namai, Žemė ,— Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

— 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 mėn. tinka- 
mesniam susipažinimui.

• ‘ Inž. V. Shobrys, BerAvyn, I1L,
Empirin No. 3 tabletės dar tu- pratęsdamas prenumerata, at- 
ri pusės kviečių grūdelio svorio siuntė penkinę Xaujienų ‘para- 
kiekį stipraus.Narkotiko ir ko- j Dėkui

'noS”7' Nu:Jušdau& ką negera, ji 
tu jau pavaržiavo. Patrcijos, 
motina su Kruegerių dukryte! 
bjivo “pabegeusibs/’ miegama
jame ant lovos gulėjo jos 29 me
tų amžiaus vyras Raymondas 
nebegy vas ir šalia jo numestas 
tuščias indėlis, kuriame buvo 
daF keliolika tablečių Empirin Namai, Žemė —* Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE j

ŪB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA1S ’ 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPHS Į. /

PETRAS KAZANAUSKAS, Pr^deatas
2212 W. Cermak Road Chicago, M. I Virgin^ ^7747

dziasi sprando skausmais”. Dr. 
Kim liepė padaryti to paciento 
spindulių nutrauką. Peržiūrėjęs

deino iš morfijaus gaminto
Grįžant su ligoniu iš 

.? ligoninės

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ava, Chicago, UL 60643 

Tėlrf. 312 238-9787
.• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinin, laivų kelio. 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nnomavimo rezervacijas; J- 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus;L , , _ - .... • >. ,
Sudarome iškvietimus giminių ap^lankymui Amerikoje ir teikiame infor.; "7^- SIL milijonų leski-
macijas visais kelionių reikalais. jniu, Kim save apginti parašė

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas ] 50,000 žodžiu aiškinimą..

^tvarkoje. Laikas 11:45 vai. vak.

iš anksto — prieš 45-60 dienų.

1

Į — 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 neva! 

jį vėl apėmė noras vemti.

Vasario 16 gimnazijoje 
mokslo metai parsidės rugpjūčio 
21 d. Kviečiami nauji mokiniai. 
Prašymus rašyti gimnazijos di
rektoriaus vardu ir siųsti šiuo 
adresų: Litauisches Gymna
sium, 6840' Lampertheim 4, 
West Germany.

— Aušra Karkienė baigė hu- 
vos skausmas darosi nebepa-lmanitarinius mckslus magi- 
keliamas,<bet pirmadienį žmonai štrės laipsniu Yorka universi-

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

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell l1/ 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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS ‘W*-

5 - 5 ' ? . • V •
LABAI GRAŽUS 5 kamb. 3 mie

gamu 20 m. mūro namas* iif garažas 
arti Kool-Aide.. Graži gatvė, geri kai- 
'mynai. $29,700. > ’ . : r ;

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' sklypą^ geleži
nė tvora, tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $16.500. v

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000. ? 7

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. j _

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne- . 
toli nuo Chicagos prie ežero didelį 
namas ir 3 akrai Žemės. Daug ger 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir n 
mas, tinkamas pastoviam------ *'
$45,000.

REAL ESTATE 

2525 West 71st Street 
TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS'; 
Natnv Stetyba Ir Remonte* , < >'

4243 W. 63 rd SL, Chlore
TeL 787-0600.grįžus iš darbo .pasisakė važiuo tete, Toronto mieste. Raimun- 

siąs į darbą, pastebėdamas das J. Kalvaitis baigė Queens 
“Mums reikia pinigų” Žmona universitetą Kingstone bakalau- 
pagaliau nusileido ir nuo šeš- ro laipsniu. Ričardas Lapas bai- 
tadienio nieko nevalgiusi su Ply~: gė elektros inžinerijos studijas 
štančia galva nuvežė į jo darbo-1 Toron to universitete inžnieri- 
vietę. Porai valandų nepraėjus aus laipsniu.
paskambino Mrs. Krueger josj _ Toronto Vvtis dal 
vyro formas, pranešdamas kad; vaus pasauli() Uetuviu s 

neg °ižaidynėse net su keturiomis1 
djrbti. Patacija iuogau nuvazia-.^^0 rinktinėmis. To klu- 
;vo. Važiuojant amojis buvo la-'bo d likmetė Inį Balsvlė m0. 
bai nusiminęs, pasakė jai kad, nustQmė rutJ
voictai nav'oiL’ia ir» natc ancivcir_ »

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

Pasiteiravęs greitos pagalbos 
atsakymais į savo klausimus, 
advokatas iškėlė eilę klausimų 
Dr. Kimui, k. a. jei Kim 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 j 
neurologijos tyrinėjimų, ku
riuos sakėsi padaręs ?^ Kodėl ne
patikrino* ar; iš. galvos kiaušo 
tekėjo kraujas?. Kodėl to pa- 
icieno niekas , nepriėmė į ligo 
ninę obseryaęijai ir.-Lt, bet blo
giausia-'buvo ^taii <fed'<T>r. Kim 
vaistų prirašė ne paprastą Erno 
pirin; cf'prirašė Empirįii N. 3. 
Paprasto -Empifin: tabletėje yra 
aspirino, skausmą švelninančio 
phenancentino- ir kafeino. Bet

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikic

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipias* i visus skaT

. tikslu sudi

HA 1-6100.

VI5 PtE<UN1^$4JWŽ1U1 /
įkaityti ir^pltęrtį Naujienas,

taip pat pavergtos Lietuvos 
siekiant Lietuvos nepriklauso 
kalų renesanso.

< L MykoUa 1 
17350_GuIF1

gas dviems
gvefiaiij 
Uidkpų

P>virdė ir Tardai

Adresą

C«-

Sponsoclaua pavardė, vardas ir vietovė

Adresas
I -

P-inrdė ir vardu .
Adresu •---------------

p Užsakau Naujienas kaip dovaną tavo 
yra naujas skaitytojas. Priede

Pavardė ir vardas ---------------------------- ---

Pivtrdė tr vardo --------- , ______

Adrem .------------------

• Platinimo vajau* proga. prašau siuntinėti : 
tinimui nemokamai be jokių Utparri^ojimu.

Pavardė Ir vardo ----------------------------------------

Adreso ......— ■ -- ---------------- - ■ —■ ■ “LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZD2I0NYTE, 

PROGRAMOS VEDtJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 1064 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 »t Street, Chicago, Illinois 60629 
ToM. - 778-5374

vaistai neveikia ir pats apsiver-.^ metrų ip laimėjo 2_lrą 
kė . . . t: DT Q

Antradienio rytą ji išvyko Į 
darbą ligoniui prminus. Namus 
ligoni vaikus saugoti ji buvo pa
prašiusi savo motiną.

i vietą. Ji dalyvaus PLS žaidynė
se ir tikisi laimėti pirmą vietą.

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

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.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose graft, JR- 
rantuotai h* sąžiningai ' : 'i, -?

KLAUDIJUS PUMPUTIS į-• 
4354 So. Washtenaw Ava.

Tat 9274559 _——i n

me motelyje

Iš savo darbovietės skambi-’d. informacijai bei registruohsi Equal Opportunity Employer 
nant Patricijai tik trečią, kar-! prašome kreiptis i Marių Kie-| 
tą. Atsiliepė sūnūs berniukas’la, 6557 S. Talman Avė., Chi-j — “

’ r -r <• i 1 • J______ Cru2On 4^1 ’797-17171 ___________

vaikas nubėgo pažiūrėti ir grį
žęs pasakė “Tėčio lūpos mėly-

meceoąhb ninWe j

naujienos ••
173E SO. HALKTZD ST... 
CHICAGO, IL 6Q68S

mnenU, taupydamas laiką ir

turi*

IfetuvUta spaudą tr Naujiems 
imtu 517 - - diL

Naujįeęas dvi pavartes nslpa.

Pavardė Ir vardu

GfrMM ie. —■

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

gegužinė - piknikas įvyks liepos
*į4 d. Vyčių sodelyje. 2455 W. 47

’St. Pradžia 12 vai. dieną. Įėji-
Į— mas 1 dol. suaugusiems bet už 

Naujienoms reikalingas Itai bus veltui loterijos bilietas.
T ■ ’ Bus įdomu ir linksma. Nesigai-

LINOTIPININKAS tiesite atėję. Visi lietuviai kvie-j
Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-^Z o^S. S?

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-i 
lefonu: I --------I

MARU A NOREIKENl
BfM Wert IMk St, CMetco, DI W62> • Tri. Wa 5-17X7 

DMrib peairinkTmai ftraa rOUat braIriv P^kNa> 
MAISTAS Ii SUROTOS UNDtLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MAtourrn gift parcbu hivki 

£MT W. H* Chic***, Id. — T*L WA S47t7 
ms fa. m. cbkw». hl »«< — ix bum

3 —

>2—10 M. AMtIAUI VAIRUOTOJA!
Tiktai |9t pusmečiui tutamcbttle 

-lability apdnudifMs pen^nloteat
Kreiptis •« ■•«•••</

A. LA-URAITIf . į
4445 le. ASHLAND AVĮL

LAIKRODŽIAI ir MAMMNYMS | 

 

Pardivimaf Ir Tižiyan ' - T 
žm west m rnurrr 
TtM4 RErMIc M941 . r--_______v -

DENTURE DEPARTMENT
We need waxers, packers and plas

ter person Top wages and beneflfš. 
SCIENTIFIC LABORATORIES

ST 2-7453

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su- 

Įkrauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkių lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 

Įgyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, UL 60629

For plant in heavy metals indus
try. 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 Employer

M i t M K U 1
Į Notary PuWte ..; v
1 INCOME TAX SERVICE * - 

4259 S. Maplewood. ToL 254-7459 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkp reikia

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.

Siuntiniai j Lietuvi I 
Ir kitus kraštus^NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. I 

čhicasA III. 60631 TĄ Y A 7-5980 Į

best things in life
fTifl MM

IMIWR

i
DIE CUTTING PRESSMAN

Heidelberg Cylinders 
Apply in person - ask for LEO 

HARLEN CORP.
1250 W. Van Buren

SPRAY FISHER EXPERTS
CUSTO/4 FURNITURE & CABINETS^

Full time, overtime, top wages. Also, 
experienced woodworker openings. | 
Hospitalization. i

South Holland 785A611 į
1 -------------------------------------------------------------  Į

MAINTENANCE MECHANIC
Mechanic for wholesale bakery with 
electrical experience required. Must 
speak English. For apointment coll 
Dave Granger 2614000.

NATIONAL BAKING CO.

JANITOR
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
I 9 to 5

b: ate Far n- L*?e

Frank ZapoRs 
opf^i w.vsta it 

GA 4^454

INAIIVRAL DAMFIV I ■— ———— —— ——----------------------------------- . T
An equal opportunity Employer M/Fį J •« NAU4IIMD4, CMfGASO 4, ILL, Wednesday, Juna 28, 1978 į

J r ■ > < •




