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CARTER IŠSKRIDO I BONA DOLERIO STIPRIUAMERIKOJE YRA DAUG POLITINIU KALINIŲ, - PAREIŠKĖ A. YOUNG PASMERKĖ SOVIETŲ VALDŽIA DĖL SURUOŠTŲ DISIDENTŲ TEISMŲ
Ženeva, šveic. — Būdamas 

Šveicarijoje JA Valstybių am
basadorius prie J. Tautų Andrew 
Young pareiškė spaudos atsto
vams, kad Amerikoje yra šim
tai ir galbūt tūkstančiai politi
niu kaliniu, bet Sovietų Sąjun
goje jų priskaitoma šimtais 
tūkstančių Young tai pasakė, 
kalbėdamas apie disidentų teis
mus Sovietų Sąjungoje. Jis pa
reiškė, kad jam tie disidentų 
teismai Rusijoje primena jau- 
nysės dienas ir civilinių teisių 
judėjimą pietuose, kurių daly
vius vadino komunistais, kadan 
gi jie norėjo išgauti tam tikrų , 
teisių. “Dabar, — sakė Young,1 
------komunistai disidentus va
dina kapitalistų šnipais”.

Pasak Youngo Amerikoje nie 
kas nesėdi kalėjime už kritika
vimą vyriausybės ar aiškinimą 
žmogaus teisiu. JA Valstybių 
sistemoje yra trūkumų, kurie 
nuvaro gabius,--bet neturtingus 
žmones j kalėjimą ir kurie (trū
kumai) suteikia galimybes tur
tingiems, bet gabiems žmonėms.

Ambasadoriaus Young parei
kštos, viešai spaudai mintys su
kėlė triukšmą Vašingtone. Sen. 
Barry Gdldwateris pareikalavo, 
kad prez. Carteris pašalintų 
Youngą iš-pareigų, jei jis neįro 
dys, .kad JA Valstybių kalėji
muose sėdi politiniai kaliniai. 
Net Baltieji Rūmai turėjo atsi
liepti teisindami save ir tuo pa-, 
čiu Youngą. O ten pat Ženevoje 
i pasiuntinio Youngo pareiški
mus atsiliepė valstybės sekr. Van 
ce ir Sovietų imperijos užsienių 
reikalų ministeris Gromyka. 
Sekr. Vance tik pasakęs, kad 
jis ir prėz. Carteris nesutinka su 
Youngo pareiškimais, bet minis 
teris Gromyka išsireiškė tokiais 
žodžiai, kurie, pasak Chicago 
Sun-Times, negalmi skelbt spau 
doje.

Pasiuntinys Youngas ženevo. 
je atsirado JA Valstybių dele
gacijos sąstate kuriai vadovau
ja valstybės sekr. Vance ir kuri 
turi tikslo dėrėtis su rusais dėl 
atominu ginklų apribojimo su
tarties.

Pasiuntinys Young spaudai 
dar pasakęs, kad jis turi viltį, 
jog Amerika padėsianti Sovietų 
Sąjungai nuskratyti manomani- • 
ja apie žmones, kurie nori būti 
ik laisvi dvasiškai ir protiškai, 
kas tik sustiprintų jų sistemą.

KALENDORfiLIS

Liepos 14: Justa, Kamilis, 
Sunmylė, Miglovara, Vidutis, 
Gardievaitis.

Saulė teka — 5:27, leidžiasi

Debesuota*, lis.

Viens kitą kaltina
Maskva. — JA Valstybių 

valstybės departamentas pasiun 
tė Sovietų Sąjungai griežtą pro 
testo notą, kai buvo susekta 
Amerikos pasiuntinybėje Mask
voje Kremliaus žvalgybos slapti 
pasiklausymo aparatai.

Kremlius nieko i notą neatsa
kė. bet dabar tik grasina, kad 
jis viešai paskelbsiąs nuotrau
kas. kurios rodo Sovietų pasiun 
tinybėse Vašingtone ir San Fran 
ciske tokius pat amerikiečių 
įrengtus šnipinėjimo Įrengimus.

Kremlius nuotraukas skelb
damas, vistik negalės įrodyti ar 
nuotraukose rodomi įrengimai 
tikrai yra amerikiečių žvalgy
bos, ar tai tik Kremliaus pasi
teisinimo fikcija.

Pasikvietė žmogaus 
-• teisiy komisija

Buenos Aires. — Argentinos 
vyriausybė pasikvietė prie Jung 
tinių Tautų veikiančą žmogaus 
teisių komisiją, kad ji visoje Ar 
gentinoje laisvai ir nevaržomai 
patikrintų žmogaus teisių padė
tį. Tokią pat komisiją pasisakė 
kviesianti ir Čilės vyriausybė. 
Tiek Argentinos, tiek ir Čilės 
vyriausybės užtikrino, kad ko- 
misios galės važinėti ir tirti vi
siškai laisvai be jokios priežiū
ros.

Taip gali būti tik Vakarų lais 
vajame pasaulyje, betgi kada 
tokios žmogaus teises tyrinejan 
čias komisijas pasikvies Mask
vos ponai ir kada jie joms su
teiks visišką važinėjimo ir ap- 
kausinėjimų laisvę?

Sojos pupelių derlius
Springfieldas. — Amerikos 

žemės ūkio departamentas ap
skaičiuoja, kad šiais metais JA 
Valstybėe sojos pupelių iš vie 
no akro bus gauta 27-30 buše
lių. Iš vio visoje Amerikoje šo
jo pupelių bus priauginta 1,1 
ik 1,9 bilijonų bušelių.
Soos pupelės yra labai mais
tingas ir sveikas maistas.

Manevruoja Kremliaus 
kariuomenė -

Bona. — Kremliaus ponų įsa
kymu, Sovietų imperijos ka
riuomenė dideliame skaičiuje, vi 
siškai nepaskelbus ir nepakvie- 
tus užsienio stebėtojų, kaip yra 
susitarta, pravedė didėlio mas
to manevrus sausumoje ir Bal
tijos jūroje. Manevrai buvo da
romi centrinėje Europoje ir Ry
tų Vokietijoje.

kapitalisto Koerting įmonę ban 
dė nupirkti berods amerikiečių 

Čikaga. — Illinojuje elektrą kontroliuojama bendrovė Gene-
Atominė energija Ilinojuje

gaminanti bendrovė Common- 
ūealth Edison elektros gamybai 
turi pasistačiusi net tris atomu 
varomas jėgaines, kuriose paga
minama 2,9 bilijonai kilovatų 
elektros, kas sudaro 51,3% vi
sos elektros gamybos.

Amerikos lietuviai pastatę lakūnams Dariui-ir Girėnui paminklą Chicagoje. Marquette 
Parke, šį sekmadienį Amerikos Legiono Dariaus Girėno posto nariai, vadovaujami koman- 
dieriaus Juozo Martikonio, atvyks prie šio paminklo, praves programą ir pagerbs žuvu
sius lietuvius lakūnus. Chicagos lietuviai kviečiame šiame minėjime dalyvauti.KOMUNISTAI BAVARIJOJE NUPIRKOBANKRUTUOJANČIĄ GAMYBOS FIRMĄ

•Miunichas, V. Vok. — Ameri
kos spauda klausia, kaip supras 
ti pasaulį, kai komunistinės Ju
goslavijos įmonė pasišovė išgel 
bėti vieną kapitalistinė V. Vo
kietijoje bankrutuojančą gamy
bos firmą, gamina geros rūšies 
TV priimtuvus, radijo aparatus 
ir visokius kitokius elektroni
nius gaminius; kuri 1976 m. tu
rėjo 70 milijonų dolerių pajamų 
ir samdė 1.300 darbininkų. Ne 
įtikėtina, bet taip yra: komunis
tai gelbsti kapitalistus. Įdomiau 
šia, kad bankrutuoanti įmonė 
yra vienos šeimos nuosavybė ir 
ją pirkti komunitams leidimą 
davė Bavarijos konservatyvi vy 
riausybė, vadovaujama buvusio 
Vakarų Vokietijos gynybos mi
nister o Franz Josef Strausso 
partijos — krikščionių socialitų 
vienybės.

Bankrutuojančią Bavarijoje

ral Telephon and Electronics, 
bet pirkimo-pardavimo dery
boms užšalus ir jugoslavams pa
siūlius 11 mil. dol. grynais pini 
gaiš ir dar pasižadėjus prisiimti 
visas Koerting įmonės skola® ir 
pat pradžioje aprūpinti dovy* 

niems šimtams darbninkų darbu, 
bavarai susigundė ir sutiko įsi
leisti į Bavariją komunistinę 
įmonių sistemą, kuri Jugoslavi
joje, jai atsiskyrus nuo Maskvos 
kontrolės, yra tvarkoma koope 
ratiniais pagrindais, prižiūrint 
patiems darbininkams. “Aš jau 
galiu matyti ant Koering įmo
nės vartų šūkį: — komunistai 
išgelbėjo kapitalistus iš bank
roto, — sakė Bavarijos ekono
minių reikalų ministeris Anton 
Jaumann. — Bet mes nieko ne
galime padaryti, kai reikia gel
bėti bendrovę ir darbininkų dar 
bas”...

Perkantis Bavarijoje kapita 
listo Koerning įmonę komunis
tinės Jugolavijos kooperatyvas 
įsisteigė 1947 metais, kai Jugos 
lavijos prez. Josio Tito nutrau
kė visu <u Maskvoe sėdinčiu 
diktatoriumi Stalinu ryšius ir 
ėmė valdytis savo protu. Pradžio 
je Jugoslavijos darbininkų tvar 
komas kooperatyvas? neoli Ju
goslavijos-Austrijo sienos pra
dėjo darbą su dešimčia darbi
ninkų, o dabar jame jau dirba 
18,000, pagamindami gaminių 
daugiau kaip už 600 mil. dole
rių. Be to, minėtas Jugoslavų 
kooperatyvas turi saw sumon

tavimo skyrius Austrijoje. Da
nijoje, Ganoje, Greikijoje ir Ira 
ne. Taipgi tokį pat skyrių Koo
peratyvas turi ir Bavarijos sos
tinėje Miunchene, kuris daro į 
metus 50 milijonų dolerių apy
vartą.

Faktinai Jugolavijoje pradė
jęs veikti darbininkų kooperaty 
vas nėra komunistinis. Jis tik 
pradėjo veikti komunistinėje Ju 
gosią vijoj e. Tokius pačių darbi
ninkų tvarkomus gamybos ir 
prekybos kooperatyvus pirmieji 
senais amžiai pradėjo steigti, 
danai su olandais, kurie plito ir 
kitur pasaulyje. Bet jie buvo blo 
gai administruojami ir todėl žiu 
go.

Jei pažvelgsime į dabartinę 
Sovietų imper jo Įmonių siste
mą, tai matysime kompartijos 
pastatytų bosų prižiūrimus dar
bininkus, vykdančius kremliaus 
ponų primestą politikos progra
mą.

Apvogė senatorių
Vashingtonas. — Trijų blokų

astume nuo Baltųjų Rūmų, prie 
vieno knygyno lango, kur sena 
torius a žiūri nėjo knygas, plėši - 
kas atėmė 300 dolerių iš sen. 
Roberto Morgano. Apiplėšimas 
įvykdytas 10 vai. vakaro.

Po poros dienų plėšikas grąži
no enatoriui piniginne su doku
mentais, pasilikdamas .sau pini

Brežnevas nesilaiko Helsinkio susitarimų, 
pareiškė prezidentas Jimmy Carter

\\ ASHINGTO.X, 1). ('. — Prezidentas Jimmy Carter trečia
dieni išskrido į Boną, Vakarų Vokieijos sostinę, kur lures vykti 
sėdynių laisvojo pasaulin valstybių ekonominė. Kont^rencija 
Amerikos dolerio stiprumui aptarti ir kitiems ūkio reikalam^ pa
nagrinėti. Iki šio meto doleris buvo larptautmės prekybos pagrin
du-, bet Amerikos nuostolingas 
žirni dolerio vertę ir kenkia vist

Vokietijos kancleris Helmuth 
'ri-hm dt jau anksčiau yra nuro
dęs pačią svarbiausią dolerio 
vertės smukimo priežastį — ne 
oaerastai dideli degalų naudoji 
mą. l’ž importuojamą visuos 
alėjų ir degalus Amerika sumo 
ka dideles sumas, kurios silpni- 
ka dideles sumas, kurios sipni- 
na krašto ūkį. Kancleri-, metų 
pradžioje patarė amerikiečiams 
-□mažinti degalų vartojimą ir 
>ustabdyti dolerio vertės smuki
mą.

Prezidentas Carteris truputi 
kitaip į reikalą žiūri. Jis yra 
įsitikinęs, kad pokarinė Vokieti 
ja ir Japonija labai daug prisi
deda prie dolerio nuvertinimo. 
Abiem kraštams ginti Amerka 
turi išlaikyti galingas karo jė
gas. l>e to. Vokietija ir Japonija 
užvertę Ameriką pigiomis pre
kėmis.

Diplomatai tvirtina, kad si 
konferencija prezidentui Carte- 
riui bus pati sunkiausioj'. Jis 
prašė kongresą pravesti įstaty
mą energijai tvarkyti, bet kon
gresas to nepadarė. Prezidentas 
s uvažiavusiem s ek onom i s ta m s 
galės pasakyti, kad jis planuoja 
ateinančiais metais pravesti po 
ra svarbių įstatymų JAV ūkio 
reikalams tvarkyti, bet nėra jo
kios garantijos, kad kongresas 
tuos projektus pavers įstaty
mais.

Prieš išskrisdamas į Vakarų 
Vokietiją, prezidentas Carteri> 
pasmerkė sovietų vyriausybę 
dėl nepaprastai žiaurių kaltini
mų disidentų bylose.

_  Brežnevas nesilaiko H ei 
sinkio susitarimų. — pareiškė 
prezidentas Carteris. Helinkyje 
buvo sutarta pripažinti pagrin
dines žmogau, teises, leisti karo 
metu pasimetusioms šeimoms suj 
si jungti, palengvinti žurnalis
tams žinių rinkimą ir leisti So
vietų Sąjungoje gyvenantiems 
žmonėms gauti tikslesnių infor
macijų apie laisvąjį pasaulį, 
žmonių savivaldą ir visuomeni
nių klausimų svarstymą, bet so 
vietų valdžia paneigia šias tei
ses. ščaranskis ir Ginzburgas 
ieškojo būdų pritaikyti gyveni- 
man Helsinkyje paskeltus susi
tarimus, bet jiems sudaryti te.s 
mai ir primetami nepagrįsti kai 
tinimai.

Prezidentas Carteris jau anks 
čiau buvo pareiškęs savo nepa
sitenkinimą Rusijoje suruoštas 
teismais disidenams Žčamskiui 
ir Ginzburgui, bet niekad jo kai 
tinimai nebuvo toki griežti, ko
ki jie buvo vakar paskelbti. Kon 
greso atstovų pdaryti pareiški
mai prezidentą sustiprino. Kon- 

užsienio prekybos biudžetas ma- 
pasaulio ūkiui.

Saulės spindulių 
panaudojimas

Vashingtonas. — Pasireiškus 
Amerikoje energijos krizei ir 
vyriausyl>ei raginant ieškoti nau 
jų energijos šaltinių, žmonės 
puolė išnaudoti saulės š limą. 
įrengdami šildymus namams ir 

f vandeniui ant namų stogų lx*i 
savo daržuose. Net buvo prisis
teigusių tam tikslui iki 600 i vai 
rių įmonių r įmonėlių. Pradžio
je saulės -pndulių panaudojimo 
biznis ėjo gerai bet paskutiniu 
laiku spinduliui gaudančių įren 
girnų gaminančios įmonės ėmė 
bankrutuoti. Jau koks 30r< jų 
užsidarė. Kaip sakoma, žmonės 
“atkando dantį” bebandydami 
saulės spinduius. Tai aiškinama 
kad žmonės laukia energiją tvar 
kančio įstatymo, kuris, jų ma
nymu. sutriks namų navinin
kams tam tikras mokesčių nuo
laida. Bet “kol <aulė patekės, 
tai ras;i r akis išės”..

Atsirado pinigų ginklams
1 Vashingtonas. — Amerikos 
senatas, beitemoant tarp Ame
rikos ir Sovietų imperijos san
tykiams. be didelių svarstymų 
paskyrė 36.1 bilijoną dolerių 
naujiem^ ginklams gaminti.

Taipgi, prezidentui net nepra
šant ir Pentagonui nereikalau- 
ant, senatas dar paskyrė 1,9 bil. 
dol. naujam atomu varomam 
lėktuvnešiui statyti.

Traukinių nelaimė Kuboje
Havana. — I vakarus nuo Ha 

vanos susidūrė prieš viens kitą 
važiavę keleiviai traukiniai, Ma 
žiausa 23 asmenys buvo užmuš 
ti. Traukinių susidūrimo prie- 
žast s neskelbiama. Galėjo būti 
iešmininko neapsižiūrėjimas, o 
galėjo būti ir alx>taža-.

Sen. P. H. Douglas parkas
Vashir ,.Miias. — Kongreso nu 

ta:: . ;, Indijanos Parkas “In- 
d ana Dunes National Lakesho
re Park” jau pradės būti vadi
namas “Sen. Paul H. Douglas 
Park”.

greso vadai patarę prezidentui 
suvaržyti prekybą su Sovietų 
Sąjunga, jegu Brežnevas ir to
liau nesilaikys Helsinkio pasiža
dėjimu

Sovietų v.ddžia nori dar leng
vesnių prekylMR sąlygų, bet ji 
nenori laikytL kitu tarptautinių 
įsipareigojimu, šias savo nuo
taikas prezidentai planuoja iš
reikšt Eurocos ekonominė> kon 
ferencij<xs nariams.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ViA! TIES KRŪTINKAULIU
:s r'oHis vaistai nuramina skausmus ties 

chkd. jog tas žmogus turi stemplės su-

Michael McCune, M. D.

tie duobute bei mediciniška istorija visada turi 
kiek aukščiau-ti?s krūtinkauliu didelės 
gali sukelti širde ataka. Tokie 
skausmai nepraeina pavartojus 
prieš rūgštis vaistus (antacids.) 
Atsiliejimas skrandžio turinio 
(paprastai. rūgštau>) į stempl- 
lę (ga r< .esophageal reflux) 
sukelia ^templės suerzinimą jas 

esophagti>). Toks sem jįs 
plės suerzinimas sukelia skau>_ ^es 
mus 
riu 
m ai
mus dėl

reikšmės kiekvienos 
ligos diagnozės nustatyme. Ypač 
ji svarbi yra turint skausmus 
ti?s krūtinkauliu. Gydytojai esti 
dažnai labai žsiėmę-neturi laiko 
žmogau v išklausinėti apie jo li- 

pobūdį. Todėl dažnai gydyto 
nemedicimškai elgiasi: ir 

reikiamai ligonio neišklau- 
ima jį gydyti. Todėl dažnas

panašūs.

ties duobute bei tie> vidų- nūsiškis nevertina mediciniškos 
krūtinkauliu. Tokie skaus- 
primena skausmu- apturi- 

irdie- atakos (širdie^ 
ių necakankamumo-

myocardial ischemia). Abejose 
negrovės šauksmų pobūdis, vie
ta ir užsitęsimo ilgis gali būti 

templės susirgime 
skausmas ties krtinkauliu yra
po rijimo sutrikimo pats stipri 
ausia^ nūs skundimas. Tas stem 
lėn skrandžio turinio atsilieji- 
mas (sukeliąs krūtinės skaus
mus panašius j sklerozės nuke
liamus širdies kraujagyslių už
sikimšimo sukeliamus skaus- 
mus) e>ti oalengv:namas paeras 
tu gydymu: panaudojus pries 
rūgšt's vaistus. Gi. širdies krau- 
jagvsliu neoakankamumo (my- 
ocardial ischemia) sukelti pa
našūs skausmai gali nepasiduoti 
net sudėtingam gydymui,. įskai 
tant ir širdies kraujagyslių epe 
raciją. Už tai krūt nės skausmo 
atveju, reikia būtinai nustatę- 
t i tikrą diagnozę. Kai skausmus 
ties krūtinkauliu nuramina ir 
prieš rūgštis vaisia i-diagnozė
tusti aišk:: žmogus turi stemplės 
uždegimą dėl atsiėjusio stėW 
plėn skrandžio turimo. Gi, nenu 
ramiant skausmus krūtinėje 
prieš .. oštis vaistais dangno- 
zė lieka neaiški. Būtinas tokiais 
atvejais iša'škinimas ligos, ku
ri sukelia skausmus ties krūtin-

istorijox reikšmės. O ji yra la- 
□ai svarbi-net būtina krūt nėj 
skau>mus turint. Dažnai šiuo at 
veju be jokių sudėtingų tyrimų 
galima nustatyti tikrą diagnozę 
vien iš gerai surinkos mediciniš 
kos istorijos.

Riemens ėdimai

Riemen>ėdimas ((heartburn) 
yra svarbu^ nusiskundimas tu
rint minėtą stemlės sujaudinimą 
dėl atsiliejusio skrandžio turinio 
stemplėn. Riemens ėdimas, čia 
gydytojų r žmonių angliškai 
vadinama^ vienu žodžiu “heart- 
:)urn”ų, dar kitaip mūsiškių va 
inamas deginimu ties duobute 
ar ties viduriu krūtinkauliu yra 
deg:mo ar šilimos jutimas, po 
krūtinkauliu-jo vidurinėje daly
je ir tas jutima, esti _ _ 
tis-judantis. Tas minėto skran
džio turinio atsiliejimo stemp- 
:ėn skausmas ties krū..... .........
paprastai, atsiranda keičiant kū 
no padėtį (postural changes) — 
ypač atsigulant ar oas lenkiant j 
žemyn. Už tai tokie stemplės su|t()jo 
erzinimo skausmai ties krūtin
kauliu esti stiriausi

■ atsigulus, yač kai ji- atsigula 
vėlai pavalgęs ar tk ką nors už 
kandęs.

Riemens ėdimas gali gautis 
visai be pastangų atdriaugėjant 
skrandžio turiniu ar tik oru rū
gščiu. Jei pacientas gali skran- 

! džio turinį apturėti savon sau- 
' jon vos tik jam pasilenkus- ne- 

Mūssiškių ligonių nevertinama repKja jokių kitų tyrimų. Tais

Medmninška Istorija turi 
didelės reikšmės

atvejais diagnozė yra aiški: tas 
žmogus turi stemplės suaudi- 
rimą (reflux esohagitis) dėl 
atsiliejimo skrandžio turinio 
stemplėm

Yra daromi įvairūs tyrimai 
nustatymui minėto skrandžio tu 
rinio atsiliejimo stemplėn: da
roma \-Ray peršvietimas stem 
lės, g mstra>copija, matuojamas 
apatinio stemolės žInIo (sfink- 
terio) užsidarymo stiprumas, 
čia prisim ntina ti?>a,, kad dar 
nepatvirtinamas skrandžio tu
rinio atsiejimai Į stemplę (e>o- 
phagu>) vien suradus dangos 
(diafragmos (kyla) hernią po 
peršvietimo X-Ray ar padarymo 
gastraskopijos. Taip pat nega
lima sakyti, kad tas žmogus ne
turi atsiliejimo, jei nerandama 
toji dangos hernia.

Yra toks instrumejntas. kuris 
į gal’na išmatuoti stemplės turi
nio rūgštingumą. (esophageal 
pH probe). Tas instrumentas yra 
pusantro centimentro diametro- 
tai lengvai stemplėn nuryjamas 
Į k-andį suleidus 200-300 cc 
druskos rūgšties skiedinio O.
N HCL stiprumo. Pavarčius Ii" 

gonį, paimama iš stemplės da
lis to jon atsilsėjusio skysčio. 
Normaliai semplės turinio rū
gštingumas esti pH 5, o skran
džio tur nio rūgštingumą (pH, 
lę-jis esti mažiau net 4. To tyri 

j mo davinius reikia vertinti at
sižvelgiant Į tris dalykus: skran 
džio turi nio rūgštingumą (pH, 
žemutinio stemplės žiedo (sfink 
terio) pajėgumą ir stemplės pe- 
risiltkos jos žemutnėje dalyje 
stiprumą. Yra. žinoma, dar ir 
k ti tyrimo būdai tame reikale.

Veranda (aliejus)ALEKSANDRA NAVICKAITe-BODNER

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 

(Tęsinys)

APIE NKVD TARDYMO METODUS

Politinių kalinių anketas pavarčius

Prieš akis stovėjo stipri lempą, kurios stiprūs spindu- 
4 liai tiesiog krisdavo į akis. Dėl tokio sėdėjimo labai skau 
dėdavo nugarkaulis ir akys. Mušime daugiausiai prisidė
jo Kazys Trinkūnas. Po šio tardymo prasidėjo dažni lai
dymai, tik kiek trumpesni, tačiau vien naktimis.- Per vi
sus tardymus kartojosi tie patys veiksmai, mušimai ir 

j 1.1. Taip nusilpnindavo, kad vedamas iš tardymo kameros, 
: arba laikydavaus sienos, arba prašydavau laikyti sargą, 
s kad nenuvirsčiau. Taip tardomas išbuvau saugumo patai- 
į pų rūsiuose tris savaites”. I h ? M | j

Marinimas badu, kankinimai iki sąmonės netekimo
NKVD tardymo metodų ryški ypatybė — kalinių 

s kankinimas, .varginimas iki visiško sąmonės netekimo.
Jiems neleidžiama po kelias ar keliolika naktų mie- 

; goti. Marinama badu, laikoma prie įkaitintų krosnių ir t. 
t. Patys tardymai užsitęsia po keliasdešimts valandų. 
Nors klausinėjama vis apie tą patį dalyką, tačiau kali
nys vedžiojamas į tardymo kameras penkiasdešimt ir 
daugiau kartu.

Tardant kalinys mušamas, daužomas ir 1.1 Visa tai 
daroma, kad palaužtų žmogaus moralę, atsparumą. Po 
tokių kankinimų žmogus visai nuvargsta, nusilpstaj ar- 

_ įba net lieka viskam abejingas, netenka sąmoningo ma-
j citrnos >un-1 sakant, kalinys atsiduria tokioje buseno-

7aU vakare neval-įkos, 1 4 puoduko šalto vandens. Je, kada nebodamas, koks jo likimas lauktų, prisipa-

Vicnog geriausias būdas stemp rodymu bokime.
susekimui yra Todays Geimcian, Dcto.ber 1977.

nuo minėtos priežasties ties krū tis pipirų 18 šaukštelio garsty- 
tinkauliu skausmų meskime j čių miltelių 1 šaukštas smulkiai 
svorį, nepersivalgykime, nesi- J supiaustytų f 
veržkime vidurių, kad nesilanks j lių 1. 4 puoduko citrinos 
tykime, po 5 v 
kime ir negerkime, aštumų (ka- į 
va, degtinė, cigaretės,! venkime, f 
Vaistus imkime išgydytojo nu- 

Pasiskaitykite
olės suerzinimo 
gerai surinkta mediciniška isto
rija. Todėl kiekvienas mūsiškis
jau dabar vertinkime tokios is-

Adelė.? Duoblienes sveik© 
maisto receptas

i banguojan toriJos svarb^ ir mokykimės tm
karnai papasakoti savus nusis
kundimus gydytojui. Tada tiks-

ūtinkauliu. lesnė ‘Oagnozė bus nustatoma.
Žinoma, ir gydymas tada bus 

i tikresnis
IŠVADA. Nelaikykime gydy- 

burtin nku-žinančiu viską 
be jokių jam apie savo ligą pa- 

pacientui’aiškinimų. Mokykimės savus nu
siskundimus reikiamai išaiškin
ti gydytojui. Taip pat ir gydy
tojas turi čia reikiamai pasi-. 
tempti: jis turi tinkamai surink j 
ti ligonio ligos istoriją. Kitaip] 
medicina jo bus paversta tikru 

; bizniu. Tada, žinoma, nukentės 
v en tik pacientas, nors ir mo
kėdamas savu prakaitu kiekviej 
nam apsileidėliui. Gydydamiesi

Adelė Duoblienė

Viščiuko ar kalakuto saloto.,

žįsta prie nebūtų nusikaltimų, kad tik galėtų nors va
landėlei pailsėti.

Išsukti su blenderiu. Pridėti1
2 skilteles česnako ir, palaikius
30 min. jį išimti, ir. naudoti prie žinti, arba sutinka pasirašyti suklastotus, iškreiptus pro- 
mėsų ar šaltos žuvies. šį padažą tokolus ir 1.1, šio skyriaus kalinių anketos kaip tik rys- 
O-J4I ma ir ho vwicninAlin crsimin. : , . . _ c r *

Kiai patvirtina musų teigimus.

K i r e 1 y t ė Marija, gimusi 1901 m. kovo 24. d. Kali
ne, “Kauno Audinių” audėja. Suimta 1940 m. rllgpfūčio 
22 d. rašo:

Darbas:

Taip išvargintas žmogus yra priverčiamas prisipa-

* galima ir be svogūnėlių gamin-1 
J ti. pridedant petražolių lapelių į 
ar krapų. j

Baltymų padažas salotoms

(Viščiukų, kalakutų, žuvims, 
daržovėms bei vaisiams) Pro: 
1 šaukštelis žalatinos 1 z2 puodu 
ko šalto vandens 2 kiaušinio bąl, 
tymai 1 saustelis medaus ar cu-p^ame susirinkime dalyvavau, kur pągĮėpiau du buv. sau- 
kraus 1 2 šaukštelio gai>tyčių v^ldminime XTilpio ir TYocri To-rdoni -mono
milelių! 2 šauškteli druskos 1/4 
puoduko stiprios, su vandeniu 
praskiestos citrinos sunkos 1 
puodukas sausų pieno miltelių be 
riebalų.

Darbas

“Po suėmimo buvo specialiai pravestas tardysiąs. 
Tardytojas žydas, tardė apie 10 valandų. Klausė ko-

gumo valdininkus Milčių Stasi ir Dagį. Tardant mane 
apstumdė ir kirto kumščiu į pasmakrį. Po to daug kartų 
tardydavo po 6 ar 8 valandas, .neduodami atsigerti van
dens, kol neprisipažinsiu. Neleisdavo kitaip sėdėti, kaip 
tik ant krašto kėdės. Dažnai buvau mušama ir tasūifia 
už plaukų.” _

V a r e i k a Petras, gimęs 1898 m; birželio 29 d. 
Limeikių kaime, Raguvos valse. Tarnavo Valstybinio 
spirito monopolio parduotuvėj. Suimtas 1941 m .sausio 
11 d. Skuode:

Prop:
2 puodukai sukpoos liesos viš

čiuko ar kalakuto virtos miėsos 
1 puodukas smulkiai kūbikais 
supiaustytų salierų 1 puodukas 
(žemiau nurodyto padažo).

Darbas
Visa kas prooorcijoje sumai- ’ 

syti ir >udėjus kupstais ant sa- 
į lotų lapų, padekorubti balt y m i- 
'niu padažu.
I Padažas viščiuko ar kalakuto
i salotos.
i Prop:

1/2 šaukštelio druskos, tru^u'

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savjgegularty!

Cornyn 
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO *

Žalatiną išleisti šaltam van
denyje, kaitinant vandenyje ar 
ant garų. Baltymus, medų ar cu 
rų, druską ir citrinos sk-edinį 
gerai išsukti atskiram dubene- 
klyje. Į išleTą žalatiną sudėti 
pieno miltelius ir gerai ištrynus 
sumaišyti su baltymų mišiniu 
su prieskoniais.

Kaitinti, padažą nuolat su
kant šaukštu. įstačius į karštą 
vandenį apie 15 min. iki pasida
rys tinkamo tirstūmo. Atvėsin- tardė 51 kartą. Tardydavo du trys asmenys pasikeis-

‘‘Suėmė kartu su dviem sūnumis. Vieną išvedė kam 
tu manim (Joną), kitą (Juozą) paliko^ pastatė sargy
bą, namie, nes sirgo. Tą pati vakarą apie 7 vai. pradėjo 
tardyti. Mušė kumščiu Į veidą, pistoletu grasino sušau
dyti. Per dvi paras Skuode tardė kelis kartus. Kretin
goje per visą laiką, t y. nuo sausio 13 d.- iki gegužės 25

ti. Dar kartą gerai išsukus, su
dėti i užsukama indelį ir laikyti 
šaldytuve. Kiekis: 2 puodukai.

Pastaba

Padažą naudojant daržovėms

(Nukelta į 5 psl.)

see us for

AT OUR LOW RATS
WITH R£PAYWIF!MT 
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SERVING CHICAGO MD SUBURBS SINCE 1905

darni. Buvau mušamas bizūnais, pistoletu ir t.L Kada 
apsipildavau krauju ir dažniausiai apalpdavau, man He* 
būdavo duodama vandens, nors atsigavęs pršydavau. 
Rakindavo kojas ir rankas ir geležų pagalba laužydavo 
pirštus. Kardavo už rankų taip, kad Vos pirštų galais 
siekdavau žemę. Vesdavo j rūsius, tamsius kambarius, 
kur,, neva, buvo šaudoma Į mane, aišku tik baugindavo, 
nes šaudydavo i sienas. Dažnai liepdavo pasakyti pasku
tini savo prašymą.”

Mikalauskas Jonas, gimęs 1910 m. gruodžio 
25 m. Mozūriškių kaime. Ūkininkas. Suimtas už neatli' 
kimą pyliavų 1941 m. gegužės 22 d. :

f

“Į mano ūkį atvyko vietinis bolševikų išgama Gu
dauskas Juozas ir prokuroro pavaduotojas rusų karinin
kas. Gudauskas užklausė, kodėl nepilu pyliavos. Atša
kiau, kad reikalaujamo kiekio neturiu. Tuomet jie nuvy
ko i svirną ir pareikalavo tuščių maišų, kad | jūos galė
tų supiHi dar ten esančius grūdus. Aš jiems pasiūliau 
maišą, kuris buvo su miltais. Miltus pradėjau pilsi ant 
grindų. Tuomet rusas sulaikė mane, sakydamas! “Nepilk, 
nes ir tuos miltus paimsime”. Kilus ginčui/aš nesusival
džiau ir atgailiu ranka miltuotu maišu sudaviau rusų 
karininkui per galvą. Tada jis mane sulaikė ir pasakė, 
kad aš esu areštuotas. Po to, surišo man rankas ir, nu
varė j plentą, kur stovėjo jų mašina. Atvežė į Veiverius, 
sušašė protokolą ir liepė pasirašyti. Man atsisakius, ;fe- 
sitraukė naganą ir, įrėmęs į krūtinę, privertė pasirašyti.

(Bus daugiau).
* X 
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NAUJA AKTUALI PROGRAMA “NAUJIENŲ” PANIKE
Praeitą žiemą T. Serapinienės suorganizuotas R. Lietuviu 

Bendruomenės dainininky būrelis pirmą kartą viešai ir sėk
mingai pasirodė 1978 m. balandžio 7 d. Šv. Marijos Gimi
mo parapijos salėje, Marquette Parke, atlikdamas meninę 
programą Romo Kalantos minėjime.

Gegužės 27 d. R. Lietuviu Bendruomenės pavasariniame 
baliuje, Cicero šv. Antano parapijos salėje, šis būrelis, pa

ruošęs specictUą programą, iq atliko su didžiausiu pasise
kimu.

Dabarties Įvykiu aktualijos bei visuomenės reakciją vaiz
duojančias dainas liepos 16 d. Naujieną ruošiamame pikni
ke, Polonia sode, padainuos šie būrelio nariai: F. Braunie- 
nė, I. Pransk^vičienė, S. Pranskevičius, S. Rudokas, Runi- 
mienė, I. Serapinas, T. Serapinienė ir K. Venckus.

VYRAI VERTI PLIENINIŲ VARDO 
TOKIU VYRU TURI IR LIETUVIAI

Prieš nepilnus metus Naujie- ką,to dienraščio talentingos ben 
nų reporteris vaizdžiai aprašė dradarbės Anne Kergan birželio 
dviejų lietuviu broliu Kazimie-

4
.dviejų lietuvių brolių Kazimie- 30 dienos numeryje tilpusi gy
ro ir Vlado Skripkų gyvenimą 'va tuo klausimu vaizdą “Men 
ir darbus Čikagoje, kur eilę me of steel tower over citv's tallest 
tų dirbo dangoraižių statyboje buildings” (“Plieniniai vvrai vir 
jr laikui atėjus išėjo pensijon ir šum 
iŠ sutaupą nusipirkę prie Le
mento vertingą rezidenciją, da
bar kiekvieną parą po 21 valau nių vyrų turi kuriais 
das praleidžia ant žemės, nebe) džiuoti: 
kaip iki tol šokinėdami nuo bal
kio ant balkio 1,0(X) pėdų tarp]aukščiau. Sveik į Marina City 

dangoraižių]vakarinį bokštą ir žiūrėk prisi- 
Jei smarkiai žiū-

aukščiausių miesto pasta
tų”), čia noriu papildyti, kad irį 
Amerikos lietuviai tokių p!ieni-j 

di-

dzionės žaizdamos šokinėja* 
nuo balkio ant balkio, 1

Aukštai, aukščiau kartais ne į 
gu patys dangoraižiai, aukščiau., 

j uz debesis, kai nieko nebėra^ 
I tarp jų galvų ir dangaus, vien, 
Į melsvųjų dausų, nieko tarp jų 
batų ir miesto, tik vėjas, oras 
ir 1.C00 pėdų oro gelmė.

Tokie yra aukštųjų bokštų* 
darbininkai, statybos pramonės) 
lakūnai — plieniniai vyrai, ku-Į 

i rie aukštvbėsc stalo arba griau)

“Žvelk aukštyn. Dar i

dangaus ir 
statyboje.

žemės
merkdamas.

|Tėsi ir tu juos pamatysi, -rašof 
Chicago Tribune už;Miss Keegan. — Tik vos užma-į 
reportažų, vaizduo- lami taškeliai ant milžiniško di

I V autelis dangoraižių viršū
nėse. Tiek yra apsipratę ir sav 
nervus nuraminę, kad gali sa
vo prieš pačius valgyti, kalbėda
mi viršuje bedugnės su tokia į 
ramybe, lyg sėdėtų galiūne prie

A. RŪKšTELĖ Rugiu gubos (Tapyba)

vivla neatskul

s nusileisti.
št v< rmmgiems 
jau rubežius.

Tvchiiol<>gija paveržia ir kons
trukciją. lai jau paskutinė dar 
lx, sritis, kurioje žmogus jau
čiasi nepriklaus inas, lik vie
nam — tik pals sau priklauso
mas. **Sunkiau-ia pareiga, tai 
nieko iš augštybių nenumesti 
žemėn, ne šimtus pėdųų nukri
tęs, kad ir mažas daiktelis gali 
ka užmušti”.

padangėse statyti 
m vlimos

til bene treti

spėjo padaryti, gal

/Ainės alsi- 
su entuziaz-

per tą laiką 
sekanti kar-

J. Pr.

DAINUOSIM IR JUOKSIMĖS

Vertinant 
talpinimą

Jaučių kokie vyrai stalo Ameridurno antenų jie len lyg bez-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
dominai, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intvmij n-iutydi 

Ifcrtiyinri, paimti iž gyvenimo. Lengva* atilius. gyva kalba, gražiai iiieisb

Pr. Jums B. Koralui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos IstC’rUix 
./MBtriuką auo pat lėnųjų amžių iki pokario metu. Vidutiniu formato 142 
"pat, tainuoja S3XX). ’

. Dr. B. Monika, VYTAUTAS THE GREAT, Istoriniai DLK Vy
/.tuno bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
2H pc. Krina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Daxrguma Mą knygų yra tin kainos dovanos Įvairiomis progom ii Jas h 
ritu knygM galimi įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
plni^sę peririOą.

173» Beiti Halited Street, Chiea**, §3555

šiuo metu buvo nugriauta an 
Iena nuo Marinu City vakarinio 
bokšto, šeši vyrai turėjo nu
griauti ir apačion nuleisti že
myn IdO pėdų 171 tonas plieno 
anteną, atsargiai, atsileidus. ga 
balą po gabalo, sekcijomis.

Tos brigados formanas John 
Kukavina, yra toks, kuris ta
vernoje stovėdamas ant grindų, 
be jokių prietaisų užšoka ant 
baro stalo. Žingeiduolių klausi
nėjamas, kas vertė tokio rizi
kingo darbo imtis, jis, akių ne
nuleisdamas nuo savo grupės 
viršum Marina City dirbančias 
du taškeliu didumo darbinin
kus, atsakė, kad to darbo imtis 
nereikia išeiti iš proto, tik turi

Turiu atsakyti, beveik 
kiekvieną dieną. Kasdien pasi- 

aukšty- taiko, kad koja ar ranka slyste
li. Kiek veną dieną gali pasitai- 

“skrendi”. Bet.

Broliai Sk ripkai sąžiningai 
alidirlię eilę metų čia trumpai 
pavaizduotus sunkius ir pavo
jingus dangoraižių statybos dar 
bus. parodė, kad nusipelnė Plie

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

,m. Liepos 16 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS 

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

UI. ML . I —---------------------------------------------------------    — --------------------

būti jaunas, alkanas ir • beda r-ko 
bis.

Neturėjimo baimės 
bėję dar negana tokiam darbui
padalyti. Sykį čia palipęs turi j kyli, kad jau 
jau žinoti ką ir kaip dirbti. KlaiĮmano įsitikinimu 
doms daryti čia nėra vietos. Nė 
vienos! (Tie vyrai) yra elitas. 
Plienini ^plieniniai. Aukštybių

i lakūnai, cirkų artistai, trapezes 
aktoriai, ir jie gerai apmoka
mi. Iki $50,000 per metus su 
viršvalandžiais.

“Turi būti stiprus—-būda
mas ten aukštai nešiotis 75 šva 
rų įrankių prie savo diržo ir 
valdyti fimpakto” šaudyklę su 
300 pėdų ilgumo žarna. Nema
nau, kad ir geriausias risnoto- 
jas (jogger) galėtų užlipti 500 
pėdų aukštyn ir vėl savo kojo
mis nulipti žemyn, kaip mes 
kartais darome. Tai lygu 50 my 
lių risnojimo (risnele bėgioji
mo), — kalbėjo formanas Bu
ka vi na.

“Matote du vyru ten aukštai, 
kaip du taškeliai kažką ten sau 
Įėję dirba. Vieno iš jų vienos 
kojos visi pirštukai juodi ir mė 
lyni. Tas 400 svarų sunkumo 
metalinis kamuolys pritvirtin
tas kabelio gale, praėjusią sa
vaitę sutriuškino jo koją. Kitas 
be pertraukos dirba, nors pra
ėjusią savaitę jo rankoje pa
dalyta 17 susiuvimų operaci
ja. Bet koks kitas plieno darbi
ninkas (taip sužeistas) eitų na 
mo ir imtų kompensaciją. tik| 
ne šis. šis ten aukštai dirba. 
Tokie reikalingi aukštųjų gele
žinių dangoraižių statybai!

Žmonės klausinėja kiek kar
tų dirbdamas aukštybėse be
veik nepadarai klaidu. — įsi 
jungė į pasikalbėjimą kitas dan 
goraižių statytojas. Į klausimą, 
kiek kartų pasitaikė “bemaž-

deda jaustis jaunu ir sveiku. 
Juo eini senyn, juo atsargesnis 
daraisi, tiksliau sprendi, iir la
me darbe tveri, kol pasidarai 
pinigų, kad užtektų išėjus į 
pansiją, arba nukrenti žemėn, 
arba šiaip miršti.”

! Dar kitas “plieninis žmogus”, 
baigęs universitetą Don \Vil- 

. liams, dirbęs tame biznyje jau 
daugiau kaip 20 metų, aiškina, 
kad tokiame biznyje yra bega
lės galimybių susižeisti: gali nu 
sideginti lituojamąja lempa, ga
li nuplėšti tau ranką, balkis ga
li nulaužti koją, bet laikysies 
nepasiduodamas. Ten aukšty
bėse reiškiasi visiškai kiloki 
refleksai, nekaip esant ant že
mės. Ten (aukštai) turi pakel-

dingi Amerikos lietuviai grižo 
pi ie mylimos žemės, ant ku
rios dabar gali būti kasdien po 
21 valandas, nebeturėdami kas
dieną išvykstant į darbus dan-' pirkite JAV TAUPYMO BONUS

Vieni aprašo, kiti paskaito 
įvairius gyvenimo nuotykius 
iš humoristnės pusės, sukelian
čius didelį juoką. Juokis žmo
gui reikia, nes juokas prisideda 
prie sveikatos stipmimo — taip 
daktarai sako.

O mes. daininink būrelis, žada 
me jus prajuokinti dainuodami 
linksmas šių laikų aktualijų dai
nas. Jas išgirsite liepos 16 d. 
“Naujienų” piknike. Polonia so 
de. 16-ta gatvės ir Archer Ave
nue. — Ateikite, pasijuoksite — 
sveikesni būsite. Tad iki pasima
tymo! Dainininkas

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvfc

Voiare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

pas mus

Buy t ear no larper or 
more powerful than you 
need.

ENERGY 
WISE/

Do«rt ba a Boa Lea«K

?« ttapoml jlij Josifai lt- 
L'ala dldellni dirbtu. Pirmi, jie pa
dedi Juzei puielrti asmeniiktu jūsij 
užitmojimus. Antra, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams jsigytL

Taupykite dabar.

Bantaupoi, padėtos prie! 10 mtae- 
alo diezui neia nuoiimčiua nuo mė
nesio pirmoi dienos.

liduodami Certifikatai, kurie ne- 
Aa iki -

palūkanų., priklausomai nuo Jdėtof* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelėi
^eša

tM.ks.ito"
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Hal»f»d St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

UtelrU 1923 metMx. T*L 421-3070
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“plumberio” žmona. Ramanau
skai, prieš kiek laiko buvę ma 
no artimi kaimynai, geri nuo-
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Turime nepasimesti
Paskutinėmis savaitėmis Amerikos lietuviai buvo 

užversti tokia didele politinės propagandos daugybe, 
kad ir apdairiausieji pradėjo pasimesti. Visi esame pri
pratę prie tam tikros rutinos, o čia veik kiekvieną ditną 
ėjo žinia po žinios, griaunanti “senąjį pasaulį”. Susida
rė įspūdis, kad visos iki šio laiko buvusios organizacijos 
pasitraukė į šalį, atsisakė nuo savo įsipareigojimų ir vis
ką perleido ‘jauniems turkams”, kurių tikslai neaiškus 
ir užsimojimai pavojingi.

Didžiausioji propagandos banga ėjo iš Toronto or’ 
ganizuojamos Dainų šventės, Sporto varžybų ir prie šių Į 
dviejų renginių prikergtos vienos grupelės suorganizuo
tas Pasaulio Lietuvių Seimas. Vitomis jis dar vadinamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimu, bet kad skaity
tojas būtų stipriau paveiktas, tai dažniausiai jis buvo' 
vadinamas “Pasaulio lietuviu seimu”. Į Toronto suva
žiavo tiek daug įtakingų veikėjų, jiems ten buvo suruoš
ta tokių svarbių pareiškimų, kad susidarė įspūdis tikrai 
kolosalinio dalyko. Kolosaliniu jis atrodė tikrai propa
gandistų lūpuose ,o tikrovė buvo visai kitokia. Nei ten 
buvo suvažiavę pasaulio lietuvių atstovai, nei suvažia
vusieji turėjo teisę kalbėti visų pasaulio lietuvių vardu.

Oficialiai tai buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavimas, į kurį turėjo suvažiuoti frontininkų kon
troliuojamos Bendruomenės rinkti atstovai. Jeigu jau
būtų suvažiavę jų rinkti astovai, tai bent galėtum pasa- 

: kyti, jog tai buvo kelių metų frontininkų propagandos 
. vaisius.

Dabar aiškėja, kad ir taip nebuvo. Visa eilė popieri-
- nių apygardų, veikiančių JAV net ir rinkimų nepravedė, 

atstovų į Pasaulinio Lietuvių seimą neišrinko. Kad su-
; taupytų daugiau pinigų ir energijos, visa eilė apygardų 
2 net rinkimų nepravedė. Jie pasiuntė prieš kelis metus iš- 
: rinktus valdybos narius, kad atstovautų tos apygardos
- lietuvius. Kiekvienam aišku, kad jie galėjo atstovauti 

tiktai “išrinktus” frontininkus, bet ne apygardos ar net
: apylinkės lietuvius. Pačios didžiausios Bendru.omenės- 

apylinkės savo atstovų šiame “pasaulio seime” neturėjo, 
nes ten jų nepasiuntė

»u »■ «,į, į»į ■ fl fl*11*

pusei metu $16.00 
trims mėnesiams  $ 9.00 
vienam menesiui  x 3.00

Kanadoje:
metams$33.00 
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiui$ 330

Užsieniuose:
metams$34.00
pusei metu_____________$18.00
vienam mėnesiui  $ 4.00 Telšių miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais

Niekas jų nerinko, bet valdyba juos bet reikia skaitytis su gyvenimo tikrove. 0 tikrovė daž- 
■ nai yra labai skirtinga nuo didelių norų.

tiktai du atstovus.
paskyrė, šiandien turime pripažinti, kad nuo Chicagos į 
vakarus gyvena apie trečdalis Amerikos lietuvių, bet ta
me pasaulio “seime” jie neturėjo nei vieno rinkto atsto- 
v, bet frontininkams ištikimus du paskirtus žmones. 
Kiekivenam turi būti aišku, kad du nerinkti lietuviai ne
gali atstovauti trečdalio lietuvių.

Į vadinamą “pasaulio lietuvių seimą” buvo nuvažia
vusi ir septynių Reorganizuotos ir įregistruotos Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės atstovų grupė, su jos pirmi- 
niku Dr. Vytautu P. Dargiu priešakyje. Šios delegacijos 
nariai norėjo pranešti “Pasaulio lietuvių seimui”, kad ir 
jie yra bendruomenininkai, kad jie turi savo apygardas 
ir apylinkes, kad jie veikia pagal Amerikoje veikiančius! 
draugijų įstatymus, ir kad jie nori pasakyti, kokiais pa-' 
grindais jie remia visą savo organizacinį darbą.. Paęsau- 
lio lietuvių seimo” organizatoriams buvo įteiktas atvy
kusių atstovų sąrašas ir pareikštas noras dalyvauti šia
me seime. Reorganizuatos Bendruomenės atstovai ne
randa bendros kalbos su seržantiškai tvarkoma berzdu-

Kiek mums žinoma, propagandinis kvaitulys netru
kus išsiblaškys. “Pasaulio lietuvių seimas” buvo labai di
delis, bet kai paaiškėjo, kad jis galėjo būti daug dides

nis, jeigu būtų rasta bendra kalba su veikiančiomis lie
tuviškom organizacijom, draugijoms bei susivieniji* 

; mais, jeigu būtų parodyta bent trupinėlis tolerancijos ir 
noras gerbti kitaip galvojantį savo tautietį. Naujai “iš
rinktiems” tuoj paaiškės, kad prievarta ir tuščia propa
ganda savo nuomonės kitam negalima primesti. Be to, 
paaiškės, kad Bendruomenė Amerikos Lietuvių Tarybos 
negalės likviduoti. Praeiti metai lietuvių daugumą įti
kino, kad Lietuvos laisvei daugiausia pasidarbavo Ame
rikos Lietuvių Taryba, kad ir šiais metais jai teks nešti 
pati didžiausioji našta. Metinėje Alto konferencioje 
apie propagandos išaustą barzdukinės Bendruomenės 
“pasaulio lietuvių seimą” ir atgarsio nebus.

MASKVA RŪPINASI
AMERIKOS POLITIKA

Berlynas, Vokietija. Diploma-

kine Bendruomene, bet jie norėtų rasti bendrą kalbą su 
Pasaulio Lietuvių Bendroumene ir padėti jai savo kelių ' 
metų patirtimi. Jie, būdami garbingi ir mandagūs žmo
nės, laukė praenšimo, kad bus priimti seimo atstovais. “ Maskvos praneša, kad so- 
Tokio pranešimo jie negavo. Kreipėsi i mandatų komisi-lviet5?aldžlc*s ^stovai yra labai 

jos pirmininką, bet šis, drebindamas rankas, atsakė, kad 
jis kortelės jiems duoti negalįs.

susirūpinę JAV užsienio politi 
Vka. Iki šio meto sovietų agentai 

gana tiksliai informuodavo Mas
Pasaulio Lietuvių seimo pirmininku išrinkus Le'J?^ pe 08 s

T. „ . . . ... . , . .. stovu nuotaikas,
mono Kamantą, jis tuojau visiems pareiškė, kad šiame- 
“Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime” niekas neturės paskutiniu metu preziden 
teisės klausti klausimų, dalyvauti diskusijose, siūlyti pa-' i^_?arte^0 

siūlymus ar pasiūlyti rezoliucijas, jei neturės baltos kar- dento pareiškiinas, kad jis ne- 
telės. Baltos kortelės negavusieji registruotos Bendruo- įeisiąs sovietų diplomatams dau 
mensė atstovai pamtė, kad jie į “pasaulio lietuvių seimą” giau jį apgaudinėti, juos nuste-
nebus priimti, nieko jame negalės tarti ir jokių pasiūly- bino. Jie žinojo, kad jį apęaudi- 
mų negalės daryti. Jeigu jie būtų politinėse kovose apsi* 
trynę kovotojai, tai ten pat, vos Kamantui paskelbus 
konferencijų nuostatams priešingus nutarimus, būtų už
protestavę ir sukėlę tokį triukšmą, kad atstovų daugu-Įje esančius diplomatus, kodėl 
ma būtų turėjusi juos įleisti į seimą ir leisti jiems pasa-Jjie laiku jo neįspėjo. Vienintelis, 
kyti, kodėl Amerikos lietuviai vengia barzdukinės Ben-j kuris Brežnevą laiku įspėjo 
druomenės. Amerikos lietuviai nenori, kad juos už no-: buvo c'romyka'

nėja, bet namanė, kad jis užpro 
testuos ir imsis priemonių apgau 
dinėjimams sustabdyti.

Brežnevas apibaręs Ameriko-

buvo Gromyka.

sies vedžiotų politinė grupelė, iki šio meto nepajėgusi MASKVA TURĖTŲ MOKĖTI 
’••* *-•. j AUKSUapdairiai manevruoti.

Keisčiausia, kad i šią bendruomeninę propagandąivcii'dcilaoica, i oici uciiui jji u£/cLg)<iiiLi<į.’ WASHINGTON U C Atro-
tapo įkinkkyta ir Vliko leidžiamoji lietuviškoji ELTAJdo< tad soviet didžia nekre^s 
Anksčiau ELTA buvo rimtos lietuviškos inofrmacijos jokio dėmesio V prezidenti Car- 

. šaltinis, o dabar ji skelbia tiktai vienos politinės grupės; terio protestus dėl ššaranskio 
Kiek tiksliai atstovų tame “pasaulio seime” dalyva* Į pranešimus, manydama, kad redaktoriai nepajėgs ats*j skubaus teismo ir labai žiaurių 

’ vo — tuo tarpu sunku pasakyti, nes oficialiai dar niekur įkirti pelų nuo glūdų. Redaktoriai turi daugiau patirties,, pastatė Ui
\ nepaskelbta. Bet šiandien žinome vieną dalyką: visa J-’negu informacinę plunksną neesniai paviliojusieji pro- s]aptos policijos agentų ir sau- 

AV sritis nuo Chicagocs iki Pacifiko pakraščių turėjo pagandistai. Noras rašyti pas juos gali būti labai didelis, gUmo pareigūnų liudyti prieš5

Svarbus dokumentai apie Darių ir 
Girėną
(Tęsinys)

Didžiai Gerbiamas Pone Minister],
1959 m. sausio m. 9 d. “Vienybės’" 2 nr. patalpin

tas d-ro \\ Tercijono straipsnis “Dariaus ir Girėno 
mirties mįslė". Čia d-ras Tercijonas mini, būk d-ras 
Gudavičius jam sakęs, kad balzamuojant Dariaus ir 
Girėno kūnus Kauno anatoinikuinc, abiejuose buvę 
rastos šovinio žymės. Iš kitos pusės. VDU anatomijos 
prof. Jurgis Žilinskas, kuriam buvo pavesta kūnų bal 
zamavimas, į. d-ro Tercijono paklausimą, ar buvo ras
tos šovinio žymės* neatsakęs nei taip, nei ne, tik pab
rėžęs, kad Lietuvos Vyriausybe buvūši įspėta Vokie
čių užsienio ministerijos neskelbti kūnų tyrimo duo
menų, kad išvengus konflikto su Vokietija.

Lafkydamas nenaudinga veltis į polemiką per vie
šąją spaudą, aš, kaip buvęs medicinos ekspertas, pi- 
siryžęs painformuoti Jus. Pane Ministeri, kad versija 
pašovimo buvo be pagrindo.

Tuoj po tragiškos Dariaus ir Girėno mirties, Lie- 
*vvnic paplito gandas, kad lakūnai būk žuvę nuo vo
kiečių k ui’ L o ne nuo audios.

Lichixos Vvriausybė ėmėsi priemonių, kad išaiš- 
kmli Dariaus ir Girėno mirties priežastį. Kai lakūnų 
kūnai bu\<> al^ab nti lėktuvu iš Vokietijos į Kauną, 
ne buvo palalpinli teismo medicinos institute Kaune

širdūs žmonės. Aš ir mano žmo 
na Helena, tik prieš kelias die
nas ligonius aplankėme. Linki
me jiems greitai pasveikti.

K. Bemušis

Anatolijų ščaranskį.
Brežnevas tyčia norės parody

ti prezidentui Carteriui kad Ru 
sijoje jo protestai nieko nereiš- 
škia.

Pranešimai iš Maskvos sako/ 
kad Ščaranskiui bus paskirta 
mirties bausmė. Ar jis bus pasi 
gailėtas, tuo tarpu dar neži 
nia. Bet jis gali būti sušaudy
tas. kad parodytų prezidentui 
Carteriui sovietų valdžios drą
są.^

Kongreso atstovai patarė pre
zidentui Carteriui įsakyti vi
siems pramonininkams ir pirk 
liams, pardavinėjantiems maši
nas ir žaliavas Sovietų Sąjun
gai, reikalauti mokėti doleriais 
arba auksu..

Sovietų valdžia sąmoninkai 
nuvertino dolerį, kad galėtų 
daugiau gauti iš turistų.

WINNIPDGO NAUJIENOS
Ligoniai

šiomis dienomis apsirgo Nan 
j ienų skaitytojas Juozas Deme- 
reckas, Winnipego Lietuvių klu 
bo finansų sekretorius. Jis ran
dasi St Boniface ligoninėje, 7-i 
tame aukšte, kambarys 125.' 
Draugai klubiečiai, kam aplin-3 
kimės leidžia, apankykite jį.

Taip pat St. Boniface ligoni
nėje. 6-tame aukšte, jaiu trys sa 
vaitės po operacijos guli Julija 
Ramanauskienė. Tai lietuvio

nustatyti, ar juose nėra kulkomis padarytų sužaloji-įprdėti nei iŠ prof. Žilinsko, kuriam buvo pavestas kū
mo žymių. nu bu Ižam avimas, nei iš kitų, kad balzamuojant būtų

Vyriausybės vardu niinistcris pirmininkas Juozasbuvę rastos kulkų žymės. Taip pat nebuvau girdėjęs,
Tūbelis pavedė anatomijos prof. Jurgiui Žilinskui irkad Vokietijos užsienio ministerija būtų dariusi spau- 
teismo medicinos prof, d-rui Kaziui Oželiui ištirti Da-dimą į Lietuvos Vyriausybę, kad negarsintų Dariaus 
riaus ir Girėno kūnus ir tyrimo eigoje rastus kūnų su-ir Girėno kūnų tyrimo duomenų, dėl galinio kilti konf- 
žalojimus surašyti ir netarpiškai įteikti min. pirm.likto su Vokietija.
Tūbeliai. Po ilgai trukusio balzamavimo, Dariaus ir Girėno

Aš skubiai buvau iškviestas Kaunan iš Palangos, j<ūn a i buvč palydėti į katalikų kapines Kaune pasta- 
kur atostogavau. Tuoj pradėti tyrimai. Kūnai jau buvo lytą maūzolėjų.
paveikti vasaros temperatūros, reiškėsi odos pažalia- Po kitrio laiko buvo pastebėta, kad dėl pasiro- 
rimas ir patinimas. Tyrimas buvo sunkus, kadangi kū-džiusios mauzolejuje drėgmės, kūnų vaizdas ėmė keis- 
nai turėjo būti išsaugoti, kaip buvo; balzamavimui. Rei tis. Todėl kūnai iš mauzolčjaus vėl buvo perkelti į 
kėjo įžiūrėti kiekvieną smulkiausi pakenkimą, kūnų teismo medicinės koplyčią, kurioje buvo saugojami 
paviršiuje, odoje; kaulų sužalojimai buvo patikrinti per visą vokiečių okupaciją. .
panaudojus Roentgcno spindulius. Buvo rasti įvairūs Tyrimai patieigė gandus, kad Darius ir Girėnas 
pagal formą ir dydžius kūnų sužalojimai; plėstos su-buvę vokiečių pašauti, bet katastrofos priežastis neais- 
traišytos, lūžusių kaulų galais pradurtos ir kitokioski: kas nelaimės kaltininkas — audra, Ick(uvo gedimas 
zaiždos, bet visiškai nebuvo rasta žymių, kurios būtų įr lakūnų nuovargis, 
galėjusios sukelti įtarimą, kad lakūnai buvę pašauti. 
'Lyrinius užtruko 3 dienas. Visa tyrimų riga, visi rasti 
kūnuose sužalojimai lx?i pakitimai buvo smalkiai ap
rašyti. sudarytas aktas su mūsų abiejų vieninga nuo- vasario mėn. 24d. 1959 m. 
nionc. kad kulkomis padarytų sužalojinni žymiį Da- ★
riaus ir Girėno kūnuose nerasią. • Lithuanian Legation

Tyrimo aktas buvo netarpiškai įteiktas mimste* Washington, D.C.
liui pirmininkui Juozui Tūbeliai, kaip lai ttovė Tš kai- , 1959 m. vasario mėn. 26 d.
no mums įsakyta. Pmf. Dr. K. Oželiui

Dariaus ir Girėno kūnai buvo perduoti į greti- 1(X) Barnard Rd.

LIETUVIS TESIEKĖ 
PASAULIU LAIMĖJIMĄ 
Joseph Tebelskis, prieš birže

lio 13, baigė aukštesniąją mo
kyklą, Fremont, Cat, kur per 
keturis metus buvo “Garės stu
dentas”, laimėjo stipendiją sto
ti į universitetą.

Greitu laiku nusprendė at
siekti kaip kontestantas į Wes
tinghouse — Science Talent 
Search necionalinį kontestą. Iš 
Iš 300 kontestantų, jis laimėjo 
“Garbės titula,r’.
Sužinojęs apie tarptautinį mo

kslų ir inžinerijos kontestą (In- 
ternaational Science and Engi
neering Contest) tuojau užsire
gistravo stoti į kompeticiją. Iš 
30(H) kontestantų Juozas Tabel- 
skis laimėjo trečią prizą Pasau
liniame konteste”. Jaunas Te- 
belskis suteikė lietuviams dide
lę garbę, laimėdamas dviejuose 
kontestuose.

Juozas Tebelskis yra sūnūs 
Roberto ir Virginijos Tebeis- 
kių. Abu tėvai yra aukštesnio
sios mokyklos mokytojai, bio
logijos šakoje San Jose, CaL

Tėvas Robertas Tebelskis gi
męs Chicagoje, gyvenęs Brigh
ton Parko rajone. Kadangi jo 
tėvai Antanas ir Harriet Tebel- 
skiai persikėlė gyventi į River
side, CaL, tokiu atveju visa šei
ma apleido Chicagą. /

SEKRETORIUS VANCE 
TARIASI SU GROMYKA

Ženeva, 'Šveicarija. — Valsty
bės sekretorius Cyrus R. Vance 
šiandien gana ilgame posėdyje 
tarėsi su Sovietų užsienio mi- 
jiisteriu Gromyka. Oficialiai pra 
neša, kad jiedu tarėsi įvairiais 
atomo strateginių ginklų kontro 
lės reikalais, bet jiedu galėjo ap 
tarti ir Afrikos bei Artimųjų 
Rytų, klausimus. Tvirtinama, 
kad sekretorius Vance pranešė
Gromykai, kad ne tik preziden
tas, bet ir įtakingesnieji senato 
bei kongreso vadai nepatenkin
ti Maskvoje vykstančių ščarans 
kio teisinu.

Sovietų valdžia pasižadėjo vyk 
dyti Helsinkio aktus, o dabar 
teisia žmones, kurie ryžosi da 
boti, kad tie aktai būtų vykdo
mi Jeigu šitas klausimas nebus 
tinkamai išspręstas, tai santy
kiai tarp abiejų valstybių nega
lės gerėti.

— Floridos policija
16 metų anizi < h Bernard Wil 
sen ir 43 me1 n Laurą Mae. ku 
rie pavogė Wiscpu^m > lėktu
vėlį, atskrido į Floridą, many
dami, kad nebus pagauti ir iš
aiškinti.

Didžiai Gerbiamas Profesoriau*
Ačiū labai už Jūsų š. m. vasario 21 d. laišką su 

informacija apie Dariaus-Girėno žuvimą. Aš buvau 
pastebėjęs Jūsų laiške minimą “Vienybes” numerį, 
kuriame buvo reiškiama priešinga nuomonė. Jūsų laiš
kas tuo reikalu įneša daugiau šviesos į mūsų lakūnų 
žuvimo aplinkybes. Labui gerai, kad Jūsų turimas tuo 
reikalu žinias malonėjote pranešti Lietuvos įstaigai. 
Gerai, kad tuo reikalu kūr nors pilnesnis rekordas pa
liuku, ypač kada vienas kitas arčiau to reikalo buvęs 
žmogus ima pramokti iš gjn-ųjų tarpo. Str Jūsų ihfor
macija supažindinu ir keletą kitu urfetį Pasiuntiny
bių. Dar karta labai ačiū.

Prašau ^priimti, Pone Profesoriau. ¥na%6 gflios pa
garbos parc&kiriiį.

5.
(Originalo kopija. K. Oželis, L W. 59. itenkeno III.) 

(Pabaiga)

VDU Kathie teismo medicinos prof. med. d-ras.
Kazys Oželis

Kopija laiško Lietuvos atstovui Washingtone išj

mai esantį analoniikumą balzamavnuui. Man neteko Manteno, Ill.
< ~ CUea<9 & W Friday 14, July 1978
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AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS į 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6449 So. Pul*»|<i Rd. (Crowford ‘
Medicol Building). Tol. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

UR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telaf. 695-0533 

Pox Valley Medical Center 
B60 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DAUGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, H..
V ALA DOS: 3—9 darbo dienom i g ir 

kaa antra šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 567-2727 arba 562 2728

-£L. — BE 3-5893
PR. A. B. GLAVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 W«st 103rd StretJ 
Valandos pasai suaitarmiį.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai 
2418 W. 71 St. T»L 737-5149 

Tikriną akis Pritaiko akinius ir 
“contact leases’”

fc*5

F *

Z?

Vasalo sonataM. K. ČIURLIONIS

i

Okupuotos Lietuvos komunis 
tų partijos Vilniuje leidžiama
me “švyturio” žurnale 1977 m. 

; 12*me numeryje rašoma:
— Lietuvos TSSR gyventojų 

Vai agal susitarimą, uždaryta treč>1(iaugėja vis ir lėčiau. An- 
---------- *——-----------------------tai per aštuntąjį penkmetį jų

0R.LE0NAS SEIB6TIS padaugėjo 5,9%, o per devintą-
INKSTŲ, PŪSLĖS lJi — 4,7'a. Tikimasi, kad šį

1 penkmeti padaugės tik 3,6%.į padaugės tik 3,6%. 
i (įsidėmėtina, kad šie procentai 
nurodo b?ndrą visų okupuotos 
Lietuvos gyventojų padaugėji
mą — įskaitant atgabentus ru 
siškus kolonistus ir “laisvu” no 
ru atvažiavusius kitus žmones. 
Kas gi tai lemia? Yra žinoma, 

į kad gyventojų skaičiaus kitimą 
Berxira praktiku tpec. MOTE R j lig©;, veikia natūralus prieauglis gy-

Ofitas 2652 WEST 5yth ST R'JET
Tel. PR 8-1223

OFISO VAJL.: pirm., antiad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šįktadie- 
niAig 2-4 vai. popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antraū. 1—4 popiet 
ketvirid. 5—7 vaL vak.
Ofiio tėtefi; 776-2880 _ 

RežidenGiįąį fe|ef4 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

F. ŠILEIKIS, O. P

Aparatai - Protezai. ban- 
dažai. Special; pagalba Lajoms. 
(Arch Support,/ ir t t.

2450 West 63rd St, Chicago. HU 60625 
TaM.. PRowict 6-5084

4—1 '
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Ltidrmaf — Pilna apart ūda 

ŽEMA KAINA 
' R- iERtNAS

Tai. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas parkfauttyma$ 

U ĮVaifl^ atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iĖlMOS VALANDOS 

Vbd, Pt9įf»mėt H W0PA,

Lietuvių kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto. '
Vadėje Aldona Devkut
Tėfet: MĖmfock 42413

7159 šo. Maplewood ave, 
ČHICAGO, ILL. 60629

Didžiausias kailiu 
pasirinkimai

NORMANĄ 
INA 

4

185 Narfb

S77-S483 
(krf*)

*- Jei iinoie asmenis, kurie 
galėtų Uzšišskvti Naujienas, pra- 
iorhe atsiųsti jų adresus. Me» 
jietas siusime Naujienas dvi sa
vaites nemok mitai.

lauš prieauglio lygio. 1970 m. 
| Lietuvos respublikos gyvento
jų gimimų lygis viršijo Latvijos 
: gyventojų gimimų lygį 21,4%, 
o Estijos — 11,4%; 1975 m. — 
atitinkamai tik 12,1 ir 5,4 pro
centais.

! Pasak “švyturio”, dabartinis 
gimimų lygis dar užtikrina iš
plėsi nę gyventojų reprodukciją 
t reikiamą darbo išteklių prie* 
auglį. Tačiau to neužtenka: da
bartinį Lietuvos gyventojų gi
mimų lygį bent jau reikėtų sta 
bilizuoti kad jis toliau nebema- 
žėtų. Gimimo mažėjimo prie 

: žasčių yra gana daug, jos būdin 
‘ gos ne tik LTSR, bet ir kitų res 
‘ publikų gyventojams, tik jų vei
kimo ir pasireškimo galia nėra

1 vienoda. Bet apie tai kitą kar- 
kartą. V. Pr.

Gnentojų prieauglis okupuotoje Uetuvoje:-^,^^”^'
I met. laikotarpyje vidutinis meti 

tūkst. gyventojų padidėjimo J niš absoliutus tusiųjų skai-; 
367,3 tūkst sudaro natūralus gy ^iaus prieauglis minuso ženkle—! 
ventoj ų prieauglis ir 49,5 tūkst 12,300. Per devintąjį penkmetį 
padaugėjo dėl privažiavusių iš;
Sovietų Sąjungos kitų tautybių. -

Devintojo penkmečio metais ?
taip pat turime analogišką si-> Spręsdami apie susidariusią 
tuaciją. Bendras respublikos gy-1 padėtį, kaip yra įprasta, lygina-; 
ventojų skaičius padidėjo 149,3 ’ eme save su kaimynais. Antai ’ 
tūkstančio. Aplinkinėse respub 
likose — Latvijoje, Baltarusijo
je, RTFSR — jau dabar natū
ralus gj^entojų prieauglis žy
miai mažesnis negu Lietuvoje 

; ir gyventoju užimtumas taip pat 
labai didelis, jaučiamas darbo 
rankų trūkumas.

Per 25 metus, 1951 — 1975 
metų laikotarpyje. Lietuvos res 
publikoje gimė 1,01,325 kūdikiai 
(lietuvai, rusai ir kiti), arba 
kasmet vidutniškai po 56f053. 
Duomenys rodo, kad 1956 — 
1960 dar turėta absoliutų kas
metinį gimusiųjų prieauglį -M

Juozo Amotelū
i

; Ktriininimų Skirsneliai
atspausdinti

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

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at-

, . ■ ‘ -.'.^įvykti ir knyga pasiimti. Kitur skaičius sumažėjo, and u_ „žsl5ak (i
19.3 takšt |~stn. |

Knygos kaina — 5 doleriai. 
.Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are. 
Chicago, Ill, 606X9

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per \isą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
ZZiViV/A'AVA

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Z*

ventoj ų persikėlimas į kitas So
vietų Sąjungos sritis.

Lietuvos TSSR lemiamas vei
ksnys yra natūralus prieauglis. 
•Jei paimtume ilgesnį laikotar
pį, pavyzdžiui, tarp 1959 ir 1970
metų gyventojų sūračymą, tai 13,614, o kitais penkmečiais jis 
matytume, kad iš bendro 416.8 sumažėjo. Ypač reikšmingi 1966

1975 m. tūktančiui gyventojų te; 
ko natūralau prieauglio Latvijo! 
je — 1,9, Etijoje — 3.3, Lietu- i 
tuvoje 6,2. Atrodo, lyg ir nė į 
ra ko baimintis: pas mus dari 
natūralus prieauglis gerokai di ’ 
dėsnis negu Latvijoje ir Ėst i jo 
je. 0 iš tikrųjų susirūpinti ver 
ta, kadangi Latviją, ir Etiją 
gana aparčiai vejemės. Pavyz- • 
džiui, jei palyginsime 1975 m. 
gimimo lygį u 1960 metų, tai 
oamatysime, kad Latvijoje jis 
sumažėjo 16,2 G. Estijoje — 
10,27», o Lietuvoje net 35,2%. 
Per devintąjį penkmetį gimimų ■ vas-iridividualus 
lygis sumažėjo Latvijoje — 
3,.%< Estijoje -- 6, 7%, Lietuve 
je_  10,8%. Todėl mes ir artė
jame prie Latvijos ir Estijos gi tiniams. puošimui ir kasdieniam 
mimu lygio, drauge ir natūra-

EUDEIKIS
TVIRTA SVEIKATA

(Atkelta iš 2 psl.)
pridėti burokėlių sunkos, gausi* 
me raudoną padažą, žalia gi, 
spalva gaunama pridėjus špina
tų sunkos kelis lašus. Vaisiams 
padažas paskaninamas su span- 

‘ guolių ar aviečių bei serbentų 
sunka, nededant garstyčių mil* 

itelių.
I Prieskonių pakeitimas yra lais

; pasirinkimas.
šis padažas atstoja tikrą majo
nezą. Naudojamas tas padažas 
ir kitiems produktams bei sumuš .

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIA USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

naudojimui prie valgių.

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street

NARIAI:
Ckiesųroe
Lietuvių
Ltiėotuvių 
DfcreKtori< 
Associacijos

AMBULANCt 
PAtAKKAVL 
MAS DIENA 

IR NAKTL

Gyv. 4601 S. Rockwell St.
Mirė 1878 m. liepos 12 d., 9:30 vai. vak., sulaukęs 74 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje. Vilkaviškio 'aps., Vištyčio mieste.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Maftha, pagal tėvus Timler, 2 sūnūs—Ed

mund Brooks, marti Sandra, ir John 6 anūkai, ir kiti giminės, drau
gai bei ptažistami. Velionis buvo tėvas mirusio AJbert

Priklausė Vytauto Didžiojo Šauliu Kuopai.
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California 

Avenue.
Šeštadieni, liepos 15 dieną. 9:00 v. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Nekalto Prasidėjimo parapjios bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojamas šeimos sklype.

Visi a. a. Prano Buroko giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

- Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, marti, anūkai

Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.1

IT’S AMAZING!

CM inimtmi So.OOOp,

ZIT’JS JkAliYl

1 Yeats Savings 
Certificate

Jll
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN AŠŠOSIATION 
4646 AfeČHĖR. AVĖNUe 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONĖ 254-4470

Nuo
1914 metų

Midland Savings atftaf 
nauia tatiptfno ii namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodotą 
pašitikėjiūią. žėrė
tume būti Jumė flatiding} 
if ateityje \

Sąskaitos apdžius*6*

#57 W. ŠTRŠE?
CFrič^c, IL 606x9

Tel. 915-7400
8929 SO. HARLEM AVE.,- 
Bridgeview^ lllthėis 60455 

Tel 498-940Č

AU accounts Com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

rxaid Quarterly.

ENERGY 
WISE

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles Id avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Born Loser!

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

RA89>T BREtDS 
7 TIMES IN

USUPLUj^ 
P2OCVCES 4 
8 VOUMG t 
/TA TITME.h

COU*?St C? 
M-VRS. I Pfl 
NAY iMcfftAsf 
Tb 127^3^0 
RnB»rrę'

OPOSŠ0NIS 
SO TlMN W 

1 20 Of V/lU

Fo<3 A MucTUOT
cf up pigs* fevt Goose fatI

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

807 So LFHTANICA AVENUE. Pkoue: YAfdt 7-8401

BUTKUS - VASARIS
14A6 So. 50th Ave, Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So, CALIFORNIA AVE. Rhone: LAf&yeUe 3-3577

GEORGE F. RUDMINAŠ
5C19 So. LITUANICA AVE. Tel: YArd* 7-1188-1181

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWTCX

2424 WEST 69th STREET Rhp^blk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vii tini* 7-647J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, palo# Hill*, PL J74-441I

8354 So. HALSTED STREET Phene: TArdi 7-1111

MAUJIBMQS, CMKAGO *, ILL Frid^ II Ju!v 197S
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Pavergtų Tautų minėjimas liepos 14-15 d J5 ‘“k" T“ip' ’
1978 m. Richard J. Daley plazoje

Visiems žinoma, 
gatvė yra uždaryta. Komisija 
nutarė šiais metais parado ne
rengti, bet susirinkti aikštėje, 
išreikšti savo ištikimybę Ame
rikai ir reikalauti laisvės ko
munistų pavergti .ms tautoms. 
Atsineškite lietuvičkas vėliavas 
ir savo šūkių iškabas.

1:30 v. p.p programa prade
dama pentadienį, iškeliant ap
link Amžiną Aukurą pavergtų
jų tautų vėliavas. Iki 10 vai. 
vakaro kiekviena tauta turės 
prie savo vėliavos garbės sar
gybą. Galime turėti paskaitas, 
giedoti ir t.t.

šeštadienį garbės sargyba bu
dės prie vėliavų nuo 9 iki 12 
vai. ryto. 12-tą valandą vėlia
vos sunešamos ir iki progra
mos pabaigos sustatomos sce
noje.

kad State; 1) Minėjimas pradedamas uk
rainiečių arkivyskupo Konstan
tino .Malda.

2) Proklamacijų ir rezoliu- 
jų skaitymas.

3) Groja muzikantų unijos 
orkestras.

pat dėkui tos valstijos tautie
čiui, užsikiusiam Naujienas 
4> mėtL, bet nei pavardės, nei i 
vietovės prašiusiam neskelbti. į

— Dėkui K. čiurinskui iš St. [ 
John, Ind., už dvylikos dolerių 
auką. Taip pat dėkui už ben
dradarbiavimą ir nuolatine pa
ramą Naujienoms.
—Jonas Jokubauskas iš Mont-i 

realiu baigė McGill uni versite-i 
to Medicinos mokyklą daktaro j 
laipsniai.
ralinėje 
lyje. '

Gro- Vyt. Dargiu “Vyčių orkas J 
tras. bus gėrimų ir užkandžių; į 
Visi kviečiami. Klubo svetainė, 
yra 2416 W. 69 St. (Pr.)

Sofija Adomaitienė,

— Kelionių į Vilnių š. m. 
Rugp. 22 d. informacijai bei re
gistruotis prašome kreiptis į 
Marių Kielą, 6557 S. Talman 
Ave., Chicago 60629, tel. (312) 
737-1717.

Namai, 2emė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, lemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

’PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.AR JUMS REIKALINGAS 
STEBUKLAS JŪSŲ 

GYVENIME?
1) Garbės kalbėtojai ir State 

depL, Kongreso narių kalbos..
5) Pagrindinis kalbėtojas — 

ukrainų kilmės, buvęs rusų ge
nerolas, Petro Hryhorenko.

Visi lietuviai prašomi daly
vauti. Renkamės scenoje vaka- 

' rų pbsėje.. Atsinešam vėliavėles 
ir sudedamas kėdes. Išlaidoms 
padengti prašome siųsti čekius: 

! Captive Nations Committee, 
4146 N. Elston Ave., Chicago, 
Illinois, 60610.

Vincas SamasKa, 
Lietuvių grupės pirmininas. ^ad Lietuvoje mirė jo žino 

___________ j na.

Išęs ilgesnę ir išsamią studiją] Sofija Adomaitienė, pade- 
Įapie dr. Jurgį Sauerveiną, dide-!^ania Galinos Josuweitienes, 

Į bus Naujienų pikniko xyr.seimi 
ninkė. Joms ateis į talką ir pri
ims svečius Irena Pranskevi- 
čienė, Rožė Didžgalvienė, Elz 
bieta Petkūnienė, jos atvykusi, 
iš Texas sesutė ir kitos ponios 
bei .panelės. Barą tvarkys Wal
ter Kalvaitis iš .Dariaus ir Girė
no posto. Po iškilmių Marquet
te Parke atvyks' komandierius 
J. Martikonis. Petras Blekys iš 
Zarąsįškių klubo prižiūrės pon- 
čkiiKepimą.Ema Petraitienė ir

Praktiką atliks Gene 
ligoninėje Montrea

— SLA 72 kuopos gegužinė 
bus liepos 23 <1. Podolskio so
dyboje, esančioje prie Paris 
Ont. Bus pagerbtas partizanas 
Juozas Daumantas ir dalis pik
niko pelno bus įnešta į Kana
dos Lietuvių Fondą.

— K. Jurgely*, 
Lietuvių Pensininkų 
cepirmininkas, gavo

Hamiltono 
klubo vi
li ūdną ži-

ganizacijas ir bendruosius 
siems lietuviams darbus.

per

vai. 
ant

Ar jūs ncrite asmeniškai 
gyventi stebuklą?

i Pasukite šiandien 9:45 
f vakare savo radijo rodiklį
bangos 1490 AM ir išgirsite at
sakymą, kaip patirti stebuklą.

Ryt, šeštadienį, liepos 15 d., 
radijo banga 106.3 FM. per 
‘Lietuvos Aidus” 9:10 vai. va
kare išgirsite“ “Gerąją Naujie
ną Lietuviams” — uN«panei-_

—žinomas akordeonistas Ąuo- 
las Stelmokas linksmins Naujie 
nu pikniko dalyvius ir šokėjus 
svajingomis melodijomis ir šo

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

vieta Brigh-

RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

4

Jjlį Lietuvos ir lietuvių gerbėją, 
S sukūrusį Mažosios Lietuvos 

himną. Nušviečiama to laiko
tarpio lietuvininkų buitis ir iš
kelta daug nežinomų dalykų 
apie dr. Sauerveiną.

— Ponia Lucille Samon iš 
Marquette Parko, apmokėda
ma sąskaitą. $4.40 likutį pasky
rė Naujienų paramai. Tos apy
linkės tautietė užsisakė Naujie
nas 3 mėnesiams tinkames- 
niam susi pažinimui. Dėkui už j Josefina Krikščiūnienė tvarkys 
auką ir už dėmėsi. j kasos reikalus ir pardavinės bi

—J. Bacevičius iš Hammond, j Hetėiiūs. Laimės šulinį tvarkys 
Ind., kiekviena proga paremia Frances Klumbis, Helen Kijau- 

r__________  I___x____ Naujienų leidimą. Dėkui už an- skas, Stella Daraška,Nancy San
už $5 auka. M. Kūjus yra para* kstybą prenumeratos pratesi-, tosky ir kitos ponios bei pane-

* lės.

— Ponia K. Martin iš šiaurės 
miesto apylinkės po ilgesnės 
pertraukos vėl tapo Naujienų 
skaitytoj a,užsisakydama jas vie 
neriems metams. Jai teko nu
kentėti gaisre, gyvenant Chica- 
gos pietvakarių integruotoje 
apylinkėje. Malonu ją vėl maty 
ti skaitytojų sąrašuose.

— Martynas Kūjus iš Pilzen 
apylinkės, Mažosios Lietuvos 
lietuvių veikėjas, lankėsi Nau
jienose. Dėkui už vizitą, anksty 
bą prenumeratos pratęsimą ir

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus akai 

tvtojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviuos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis Jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybes atstatymo ir visuotino lietuviškų_reį 
kalų renesanso. . : aS&MSBOf

— Juozas Ankus, Baltic Ba- 
kary savininkas prižadėjo ne
mokamai aprūpinti Naujienų 
pikniką įvairia savo kepyklos 
duona, pyragais pyragaičiais ir 
tortais. Dėkui p. J. Ankui ir jo 
šeimai remiantiems įvairias or

giama tikrovė”.
Pareikalaukite knygelės “Kaip 

atgimti iš naujo”. Prisiusime 
i-;dovanai. Mūsų adresas: Lithua- 

kių muzika šį sekmadienį Po- nian Ministries”. P. O.Box 321/ 
Ionia sode. ‘ Qak Lawn, Ill. 60454.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5018. (Pr.)

— Dėl visų rūšių stogų dengi
mo bei pataisymo kreipkitės 
pas ARVYDĄ KIELĄ, 434-9655.

(Pn)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum< gali dai^ 
padėti teisininko Prano šulo pe 
~uošta, teisėjo Alphonse Well 
peržiūrėta. <fcSnauvos” išleisti 
knyga —

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gaunb

- Futbolo klubas Lituanica adniinistracijo.
ruošia tradicinį pikniką ir fut-]^808 kailia $3“ Su ieSaEškc 

imis formomis — $3.50.
Užsakymus su Money orde 

riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
Halsted SL, Chicagc III

bolo turnyrą liepos 29 d. nuo 
11 ryto iki 11 v. vak. Marquet
te aikštėje, 6900 So. California. 
Dalyvaus Lituanica, Sparta, 
Lightning, Winged Bull, Rams, 
Green-White ir Real FC rink
tinės. Programoje taip pat da
lyvaus Chicagos miesto raitoji 
policija ir šunų dalinys, taip 
pat gaisrininkaLSveikatos sky
rius tikrins kraujo spaudimą..

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

2 butu 9 m. senumo. 2 no 5. 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82.500.

72 ir Campbell l'A aukšto naujes
nis mūrinis namas. Įrengtas rūsys. 
$65.000.

10J/2 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti jabai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuc Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
S45.000.

REAL ESTATE

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

3UTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininku*

4243 W. 63rd SL, Chloge 
Tel. 767-0600.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkp Reikia

ELECTRONIC
TECHNICIANS

Rapidly expanding electronic

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 irbi 737-8334

NAMAS TINKAMAS CHRONIŠKAM 
LIGONIUI

Plačios durys iri keltuvas daro ši 
‘trijų miegamu Ranch stilliaus namą 
patogiu naudoti vartojančiam kėdę 
ant ratų. Gražiai dekoruotas kiemas, 
daug pagerinimų. Virš 50 tūkstan
čiu. Chicagos priemiestis. Teirautis 
angliškai.

MONARCH REALTY 
597-9494

BUILDERS AND CONTRACTOR!
Nimy Statyba Ir Remontai

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

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

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

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

PARDUODAMI Hoover dul
kių valytojas, žolei pinuti maši
na, laikrodininko suolas ir 
kabinetai. Telefonuoti Tony 
7-2377 arba užeikite į 6947 
Washtenaw.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją t&Iką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų jfcaltytojų rdkilmg 
prtJoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 SO. H AL STI D ST.
CHICAGO, IL 6060t

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką Ir 
mgžiridamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.

Pavardė ir vardas ------------- ----------- — — - ------- -- , . —

Adresss

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo 
jrz naujas skaitytojas. Priede doL

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

kuris

HA 1-6100.

MARDA NOREIKTEN1
8M8 Wert St, Chiee^o, IH 50621 • TeL WA 5-278?

pufrtnklmat i»rM Ivtlriy pr.Hu.
.MAISTAS Ii 1CROPOS SANDtLIŲ.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQurrri gift farciu wrvici
ŽM1 W. Hth If., Chteafe, HI. fOttf. — T»L WA 5-2717

le, Malfted Chlore, 1IL MOt. — T*L 154-33H

Adresas 
t

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė__

' -
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė Ir vardas ------------------------------------------------------------------------

Adresu

• Platinimo rajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites rusipa^ 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardai----------------------------------------------------------- ------------

Adresas

Pavardė ir vardai

Adresas

r~
Pmrdė Ir vardu

Ldresas

du
RE

manu
facturing plant located in Skokie is 
seeking qualified people in the field 
of home entertainment, audio systems 
repair, 8 track stereo cassette, etc. 
Position requires experience of SO
LID STATE CIRCUITRY, Good Com
pany benefits including paid holi-' 
days, hospitalization & major medi
cal, etc. Salary commensurate with 
experience. Please contact Linda at 
965-3170 for an appointment.
R. J. MacDONALD INT. CORP.

7707 N. Austin, Skokie, 111. 60077

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago# miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose treltz f«- 
ra rituotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559

r ♦ • SALE į t00i Room Machinist
Manufacturing place doing business į 
in cut, make, and trim on men’s] 
special orders since 1936. Owner is! 
retiring. Very reasonable-; Write: 
Naujienos. Box 1043, 223 W. Wa
shington St., Chicago. Hl. 60606.

«—4C M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai S9S automobili#

Liability «pdnudlm*s pensininkam* 
Kreiptu

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MACHINISTS
expe- 
follo-

I Men experienced in. lathe, mil. 
drills,etc., needed to make dies, 
jigs & fixtures for wire pro
ducts company. Overtime & 
fixtures for wire product com
pany. Overtime & full benefits., 
Phone for interview: 243-5940.

CHICAGO WIRECRAFT CO. 
1535 S. Ashland Ave., 
Chicago, Hl. 60608.

4645 *•. ASHLAND AVI. 
5TM775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBIS
?•Pardavimai ir Taisymai 

U46 west 6Wi rntirr
TetoU Rinite M941

Grin-
CLEARING & LIGHT 

MAINTENANCE

B “LIETUVOS AIDAI”
-|, KAZE BRAZDZIONYTį

PROGRAMOS VEDĖJA
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—lOtOO p. nu
WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71st Street,. Chicago, Illinois 60629 
T»M. - 778-5374

Immediate openings for 
rienced operators in the 
wing jobs:

• De Vleig/Jig Mill
• External & Universal 

der
• Milling Macbinine Opera

tor
• Gear Grinder
• Spiral Bevel Gear Cutter 

and Grinder.
Must speak English, be able 

to read Blue Prins, do set-up & 
have own tolls. Excl. benefit 
program.

LITTON PRECISION 
GEAR

Full time. Days. 
SARATOGA APTS. 
ROLLING MEADOWS 
259-0888.

M. ilM KU J 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

4545 S. Western BB’d.
Ms. O'Shea

An Equal Opportunity Emp
loyer M/F

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:
— i American Travel Service Bureau

9727 S. Western Ave., Chicago, Ill- 60643
Telef. 312 238-9787

• Nemokam m patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio
nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor-j 
macijas visais kelionių reikalais.

* Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuou vietas 
Į iš anksto — prieš 45-60 dienų

Men’s Formal Wear Company 
needs individual to work Full I 
time. Part time. In warenhouse| 
assembling garments. Daytime.! 
High School Grad.
Circle Campus location.
Call Mr. Janik 829-0001

QUALITY CONTROL I 
SUPERVISION

QUALITY CONTROL SUPERVISOR 
We are seeking an inteligent person 
with strong leadership ability for 
this position. — Experience in qua
lity control desirable, bus not 
necessary, for one with mechanical 
or technical background and moti
vation to learn. Ability to supervise • 
and relate well with other in a ma-1 
chine shop environment very impor-1 
tant.
Good salary and benefit program. | 
Exellent working condition.

LITTON 
PRECISION

GEAR
4545 S. Western Blvd.
Chicago, Illinois 60609 ;

847-4211 ]
Ms. Mary O'Shea i

eoual opportunity employer '
F/M

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

Frank ZipolH

GA 4-1654

bvale Farm Life Insurance Company

EXCLUSIVE LOOP FURRIER
Presently is seeking 

EXPERIENCED FUR FINI
SHERS

On all types of furs 
Excellent starting salary, plus 
benefits including profit-shar
ing and health insurance.

Apply in Person 
13th Floor—Personnel Office 

EVANS, INC.
36 S. Statą St.

PUNCH PRESS 
OPERATORS

We have openings for 1st shift 
for operators, with 3 years exp. 
No set-up. Excellent benefits, 
quiet neighborhood.

BELL ELECTRIC 
778-6111

Equal Opportunity Employer M/F

IMPORTANT NEWS FOR 

BACKACHE SUFFERERS!
2 Momentum' Tablets 

as powerful as 8 Doan’s PHis!
Before you Take Doan’s FMls for 

muscular backache, remember th»s: 
there s as much pain reliever m just 2 
MOMENTUM Tablets as m g Doan s-* 

and that 's a dose you'd never take! 
There's no stronger, mediation you 
can buy without a prescription than 
MOMENTUM Muscular Backache For
mula MOMENTUM Tablets reduce pam 
and soothe inflammation so muscles 
loosen you can move more freely m mm- 
utes Remember, for relief of backache 
pam just 2 MOMENTUM Tablets give you 
the strongest medteme posable with
out a prescription Take only as directed.

)- H.L Friday 14, July 1978




