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IZRAELIS GRIEŽČIAUSIAI ATMETE
Elzbietos karališkas

Bu- 
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BELFAST, šinaurės Airijo. — 
Daugiau kaip 32,000 kareivių ir

Berniukas pripažįsta, kad Įdėmiausia gyventi laive, parištame upės pakraštyje. 
Ten gali ne ^tik pameškerioti, bet tuo pačiu metu dideles ir mažas žąsis papenėti. 
Mažesnes žuveles jis išmeta žąsims.
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Panama perims kanalo valdymą 2,000 metais, 
amerikiečiai gavo teisę ginti kanalą

CH1CAGA, U. —- US Steel bendrovė susitarė su teismu 
imtis priemonių neteršti Michigagan ežero vandens. Ji pasiža
dėjo išleisti 155 milijonus dolerių vandeniui valyti.

Dabartiniu metu plieno ben
drovė užterštą vandenį versda
vo tiesiai į Michigan ežerą. Per 
šiuos septyneris metus ji turės 
pastatyti nauoto ir suteršto 
vandens valytuvus.

Kiekvieną metą ji mažins van policijos saugoma, karalienė Elz
dens taršą, o 1-985 metais pieno 
dirbtuvių leidžiamas vanduo ne-

• privalės teršti ežero vandens.
Bendrovė mokės 14 milijonu 

baudą “
Plieno bendrovė sutiko sumo

kėti teismui uždėtą 14 milijonų 
. baudą, jeigu teismas duos ben 

drovei ‘ daugiau laiko paruošti įį 
reikalingas priemones užterštam 
vandeniui valyti.

US Steel yra pati galingiau
sioji plieno bendrovėAmerikoje.

jbięta II trečiadienį pirmą kartą 
per 11 metų įkėlė koją į šiauri
nės Airijos žemę, sukeldama tik 
rą audrą .bombardavimų, riaušių 
ir .iš pasalų atakų.

Už įstatymų ribų veikianti 
katalikų (Airių Respublikos Ar
mija), prisiekė karalienės vizi
to dieną padaryti “neužmiršta- 

Imą”, o ŪDA (Protestonų Ulste 
. rio Gynybos Sąjunga) pagrasi
no užmušti 200 IRA narių, jei 
karalienė nukentės. ’

Gen. Dajanas, atsisveikindamas, pasakė Vancei, 
kad ateinantį mėnesį susitiks New Yorke

JERUZALE, Izraelis. — Sekretorius Cyrus R. Vance, pus
trečios dienos praleidęs su Izraelio vyriausybės vadais, baigė pa
sitarimus ir planuoja trumpai aplankyti Saudi Arabijos, Jordani
jos, Sirijos ir Egipto galvas, kad galėtų informuoti apie jo ve
damus pasitarimus Artimųjų Rytų taikai.

Sekretorius Vance rado reika 
lo pareikšti spaudos atstovams, 
kad jis nepadarė nei vieno žings 
nio pirmyn Artimųjų Rytų tai
kos reikalu, kai išskrido iš Sau
di Arabijos. Visos arabų vals
tybės yra pasiruošusios daryti 
nuolaidas taikos reikalu, bet Iz 
raelio vyriausybės atstovai ne
padarė nei vienos koncesijos, 
šias mintis jis pareiškė ne tik 
Amerikos laikraštininkams, kar 
tu su juo skrendantiems į Arti
muosius Rytus, bet ir Jeruzalė 
j e pasiklausyti atvykusioms Iz-' 
raelio ir kitų valstybių, žųmalis-

dens, bet kai įsitikino, kad be 
to negalės apsieiti, tai prašė, 
kad duotų jai 7 metus reikalin
goms mašinoms įvesti ir vande
nį išvalyti. .

New Yorke sučiupo 
žmonių žudiką

NEW’ YORK,' N. Y. — Polici 
ja suėmė žmonių žudiką, besi
vadinusį“Son of Sam”—Sarno 
sūnumi. Jis jau nušovęs 6 jau
nuolius, mėgusius išvažiuoti į 
miesto pakraštį ir 'pasikąlbėti. 
Paaiškėjo, jog tai būa 24 metų 
amžiaus David Berkowitz, pašto 
tarnautojas. Jis savo laiku tar
navo Vietname ir ten pramoko 
ginklą vartoti.

Policija jį surado pagal išduo 
tą parkinimo tikėtą, žmonės 
matė, kad žudikas pabėgo nedi
deliame geltonai dayžame automo 
foilyje, o policija žinojo, kad tą 
dieną ji uždėjo kvietimą atvyk 
ti į teismą ir pasiaiškinti, kodėl 
jis buvo pastatęs savo automo
bilį uždraustoje vietoje.

jo automobilyje rastas revol 
veris ir didokas kiekis šovinių. 
Policijos specialistai nustatė kad 
to revolverio paleistomis kulko
mis buvo nužudyti 6 jaunuoliai. 
Pradžioje Berkowitz' prisipažino, 
bet vėliau pareiškė, kad advoka 
tas. jam liepęs neprisipažinti ir 
nieko policijai nepasakoti.

savo vyru Philįpu atplaukusi iki 
Belfasto ■ prieplaukos karišku lie 
likopteriu buvo atlakinta į Hils- 
borough pilį ir .neperšaunamais 
stiklais Land Rover automobiliu 
atvežta į buv. šiaurės Airijos gu 
bernatoriaus rūmus, kur links
mai nusiteikusi priėmė apie 
2,000 parinktų svečių, neturėda 
ma supratimo, kad už 8 mylių 
Belfasto mieste vyko aršios an- 
tibritiškos demonstracijos ir 
grumtynės su policija, kuriose 
apie tuzinas žmonių buvo sužeis

Piety Afrikos juodžiai 

į degina savo lušnynus 
,CAPE TOWN. __ Išvaromieji 
M. savo ' lūšnynųf. kuriuose buvo 
.nelegaliai ^ikdre'. Cape fewn:%ž’ 
mie^čiuoąę,',juodieji* trečiądięnf 
šimtus lūšnų,policijai, ašarinė
mis bombomis besistengiant- iš

Įsakymas uždarytiKas atsitinka seimui- 4 < 
į pavėlavus su biudžetu šimtametį kalėjimą
HARRISBURG,.. Pa. — Pra- . PROVIDENCE, R. I. — Nūs 

ėjusi antradienį tūkstąnčiai:prendęs,kadtaskalėjimaspa- 
valstijos tarnautojų buvo pa-j žeidžia Konstituciją, federalinis 
leidžiami iš tarnybų ir 170,000. 
Pensilvanijos šeimų nutraukti 
■šalpos išmokėjimai dėl, to, kad 

blaškyti baltųjų ir juodųjtf ąnf nesutariant valstija
rą dieną tęsiamas"demonstraci- palikta be biudžeto. - 

’jas prieš privestiną iškraustymą Praeitas 1976-77 metų biudže 
J į kitą vietą. Iš 26,000 išvaromų
jų žmonių,- gyvenusių tame ghė-

as baigėsi birželio 30 dieną, o 
įstatymų leidėjai negalėjo rasti

Miesto centre sprogus bombai 
(6 žmonės sužeisti), dėl kurios 
katalikai kaltina ŪDA, prasidė
jo masinis sąjūdis su akmenų 
ir bonkų svaidymais.

r ' Katalikai IRA rėmėjai nori, 
kad Brianija apleistų šiaurinę 
Airiją ir ją perleistų bendrai Ai 
rijos respublikai. Savo demons
tracijomis jie- nori reikšti pro
testą prieš britų tęsiamą “kariš 
ką okupaciją ir priespaudą”. Ka 
talikai šiaurės Airijos provinci
joje sudaro ik trečdalį gyven 
tojų.

te Cape Town rytiniame užmies Į bendros kalbos dėl 1978 m. fis- 
tyję, keli tūkstončiai apleido tą 
srilį arba visą dieną praleido 
menkai apsirengę žiemos šalty
je susimetę pakelėse.

Valdžios pareigūnai aiškinasi, 
kad jau vasario mėnesį, kai ten 
buvo vasara, buvę įsakyta tą lūš 
nynų stovyklą apleisti sveikatos- 
sumetimais. Tą stovyklą lankė 
apie 100 baltaodžių, ų tarpe ir 
Amerikos konsulato pareigūno 
žmona, kuri yra narė tarprasi- 
nės organizacijos, siekiančios su 
vienyti visų rasių.

kalinio biudžeto. Pensilvanijos 
kanstitucija draudžia daryti bet 
kokias išlaidas be biudžeto.

Vienam mėnesiui padarytas 
pratęsimas trukdo per liepos mė 
nesį, bet rugpiūčio mėnesiui li
ko nepadarytas.

Kambodijos galva 
jau namu arešte

BANGKOK, Tailandas, 
vęs Kambodijos valstybės 
va princas Norodom Sihanouk 
ir jo žmona princesė Monika lai 
komi Phnom Penh tikrame na
mų arešte ir jiems uždrausta 
išvykti iš Kambodijos, praneša 
Tailando kariuomenės vadovybė.

Paskutiniu iš Kambodijos 
apie Sihaouką 1976 metais gau 
tu pranešimu,^ princas buvo iš 
valstybės galvos pareigų atsisa
kęs'm gyveno iš jam skirtos 
metinės ‘ $8,000 pensijos'.-Kam- 
bodijos. revoliucinės valdžios ly
deriai, matyt, nutarė kad Siha- 
nouko nemažėjantis populiaru 
mas yta- jiems pavojingas ir dėl 
to, kaip nepatikrinti gandai 
skelbia, yra laikomas griežtoje 
kontrolėje Diplomatų žiniomis 
Siaoukui siųsti laiškai buvo su 
grąžinti su antspaudais, kad 
“adresantas nežinomas”-

A C

Sekretorius Vance'biivo pasi-' 
ruošęs sustoti Egipte, bet dabar 

■jis turės vėl aplankyti Saudi Ara 
bijos, Jordanijos, Sirijos ir Egip 
to valstybių galvas ir informuo 
ti jas, kad jam nepavyko- Įtikin 
ti Menahem Begino vadovauja
mos vyriausybės apie reikalą da 
ryti nuolaidas šios srities tai
kai. Vance "taip pat planuoja sus 
toti Londone ir pranešti apie sa 
vo diplomatinę kelionę.

« '

teisėjas įsakė per vienus metus 
'uždaryti' 100 metų seną Rhode 
Island suaugiausių skaitytą kalė 
jimą.

Gubernatorius ruošia apeliaci
ją, įrodinėdamas kad vargiai 
bus įmanoma per vienus metus 
tai padaryti ir kad tai daug kaš 
tuos. Teisėjo potvarkį iššaukė 
nuo 1975 metų tęsiama byla, kur 
kaliniai kaltina valstiją dėl ne- 
pagerinimo gyvenamų sąlygų 
sir rehabilitacijos, kaip įstaty
mai reikalauja. Teisėjas tą Rho
de Island kalėjimą apibūdino 
“viešajai sveikatai, gaisrui ir 
saugumui neišvengiamą pavo
jų”.

Etiopija laukia 9,000 
ne Afrikos kariuomenės

Arogantiškiausiai elgėsi Izra
elio naujas užsienio ministeris 
Moiše Dajanas. Jis aiškiai žino
jo, kad Ženevos konferencijos 
negalės šaukti, nes Izraelis ne
sutiks sėsti prie bendro stalo 
kartu su palestiniečių atstovais. 
Dar griežčiau palestiniečių klau 
simą formulavo Izraelio prem
jeras Menahem Begin. Jis aiš
kiai sekretoriui pasakė, kad Iz
raelis neleis steigti Palestinos 
Izraelio pašonėje. Iškoliojęs da
bartinius Izraelio vadus, jis aiš 
kiai pasakė, kad dabartinėje Jot 
danijos žemėje, kurią laiko Iž- 
raelio karo jėgos, jokios Palesti 
nos nebus.

NAIROBI, Kenija. Somali j a 
paskelbė, kad apie 9,000 ne iš 
Afrikos kareivių yra pakeliui į 
Etiopiją paremti valdžios ka
riuomenės jėgas kurios yra sun
kiai nukentėjusios kovose Oga 
deno dykumoje.

Somalijos ambasadorius Keni
joje Hussein Hadži Doualeh pa 
reiškė, kad Etiopija yra pakvie 
tusi pagalbon svetimą kariuome 
nę, tik negalėjo pasakyti ar tie 
kareiviai yra kubiečiai. Doua
leh dar pasakė, kad-jo krašto 
(Somalijos) radijas užrekorda- 
vo per radijo pasikalbėjimą, jog 
Izraelio pilotai vairuoja Etiopi
jos, Amerikoje gamintus, F-5 ka 
riškus lėktuvus skraidant bom 
barduoti Somali sukilėlius Oga 
den dykumoje.

Idi Amin ruošiasi 
atakuoti kaimynus

NAIROBI, Kenija. — Ugan
dos valdovas Idi Amin, kaip 
praneša Ugandos radio, įsakė 
savo aviacijos lakūnams būti 
pasiruošus “neįmanomai savižu 
diškai misijai”.

Trečiadienį Nairobi nuklausy
tu Ugandos radio pranešimu, 
Aminas perspėjo savo lėktuvų 
pilotus, kad toje misijoje jie 
galbūt, skris drauge su kitų, 
Ugandai draugiškų valstybių la 
kūnais. Pranešime nieko nepa
minėta, kas tos draugiškos vals 
tybės, nei koks tos “savižudiš
kos misijos “tikslas, tik perspė 
ta, kad tai “konfidencialu”.

Aminas dažnai grasindavo 
pulti kaimynines Keniją ir Tan 
zaniją, o neseniai pasakė, kad 
jis nedelstų griebtis kariško žy 
gio prieš kraštus, kurie globoja 
Ugandos pabėgėlius, priešingus 
jo valdžiai.

Ir vokiečiai pradėjo 
paveržti savo diržus

BONA. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybė trečiadienį paskel
bė, kad ateinančiais metais ji 
padindins viešas išlaidas, tuo 
būdu bandydama paskatinti at
siliekančią ekonomiją. Kancle
ris Helmut Smith nusprendė iš
plėsti 1978 metų federalinį biu 
žėtą papildomais lėšų paskyri
mais pagerinti nedžiugią biznio 
perspektyvą ir sutrukdyti ne
darbo didėijmą.

Prezidento Carterio adminis
tracija skatino Vakarų Vokieti
ją ir Japoniją padėti sustabdyti 
pasaulinę recesiją didinant iš
laidas.

Susitarė dėl Panamos 
kanalo

PANAMA, sostinė.—Diploma
tai manė, kad nauos Panamos 
kanalo sutarties derybos užtruks 
dar gana ilgai, bet vakar jau 
pasirašyta sutarties projektas. 
JAV diplomatas Ellsworth Bun 
ker pasidžiaugė, kad jau baigtas 
toks ilgas ir gana sunkus dar
bas.

Amerikiečiai perleis kanalą 
Panamos valstybei 1999 metų 
gruodžio 31 dieną. Dabartiniu i 
metu amerikiečiai laiko Pana
mos kanalo srityje 9,000 gerai 
ginkluotų karių. Jie galės grįžti 
į JAV. Bet amerikiečiai priva
te ginti kanalo sritį, jeigu kuri 
svetima valsybė bandys sukliu
dyti laivų plaukiojimą kanalu.

Tuo tarpu sutarta suma nes
kelbiama, bet Panamoje kalba
ma, kad JAV sutiko sumokėti 
Panamai 350 milijonų dolerių, o 
vėliau mokės kiekvieną metą po 
50 milijonų, Sutaties projektą 
veš j Washingtoną JAV diploma 
tas Bunker.

Palestiniečių vadas Arafatas, 
patyręs apie tokį griežtą Izrae
lio pasipriešinimą palestinie
čiams, pareiškė spaudos atsto
vams tokį trumpą sekinį—Kon 
frontaciją turės išspręsti pales 
tiniečių . šautuvai. Tai reiškia, 
kad palestiniečiai prįš prie tero 
ro priemonių. Arafatas buvo su 
tikęs ; t o.dalyvauti užsienio mi- 
nisterių pasitarime, bet kai pas
tebėjo. kad Izraelis iš viso nesu 
tinka leisti paliestiniečiams įsi
kurti buvusioje Jordanijos žemė 
j e, vėl skelbs karą. Palestinie
čiai galės veikti prieš Izraelį, jei 
kaimyninės valstybės leis jiems 
Izraelio pašonėje įsikurti ir pla 
nuoti įsiveržimus.

Japonai nerimsta
TOKIJO. — šimtai raudonais 

šalmais apsimovusių studentų 
ir trečiadienį tebesvaidė akme
nis ir padegamas bombas ir de
gino padangas prie daug milijo 
nų kaštavusio naujojo aerodro
mo' vartų, už kurių buvo išban
domas didžiųjų Boeing 747 jum 
bo sprausminių lėktuvų 
mas triukšmas.

Naująjį aerodromą, 
per 40 milių nuo Tokio
apie 2,500 policijos. Oponentai 
šaukia, kad aerodromas didins 
triukšmą, terš aplinką ir galop 
bus paverstas karine baze.

kelia-

esantį 
saugo

Enwar Sadatas
Vėjuotas, vėsesnis.
Teka — 5:54; leidžiasi—7:56.

Z/X/Z biznio plitimo
LOS ANGELES miesto me

ras Tom Bradey pasirašė sku
bos zonų paskirstymo įstatymą 
sustabdyti “X” (sekso reikalų) 
biznio plitimą Los Angeles mies 
te. Potvarkiui pavyzdys paim
tas iš Detroito, kurio tokį pot
varkį pernai patvirtino Aukščiau būti naudingi ir kitomes ligoms 
sias teismas. 1 f •- gydyti.

Vaistai smegenų 
uždegimui gydyti

WASHINGTON. D. C. Dr. — 
Richard M. Krause, užkrečiamų 
ligų instituto direktorius paskel 
bė, kad jau surastos priemonės 
smegenų uždegimui (herpes en 
cephalitis) gydyti. Dr. Krause 
yra įsitikinės, kad jo surasti 
vaistai šią ligą sukeliantiems vi 
rusams naikinti turės didelęs 
svarbos medicinoje, nes jie gali

Jordanijos karalius Huseinas

Baigdamas pasikalbėjimą su 
laikraštininkais, Vance pareiškė, 
kad jis nenusimena. Jis turįs pa 
grindo optimizmui, nes yra įsiti 

akinęs, kad jam pavyks pasiekti 
taiką Artimuose Rytuose. Kaip 
jis galės ją pasiekti, tuo tarpu 
jis neaiškino.



M. GELŽTNTŠ

KONGRESAS MASKVOJE 
m. rugsėjo 4 — 9 dd- 

Iki Pirmo pasaulinio karo Bal go viceministerio 
tųjų carų Rusija buvo vienas ir prašymas, 
žymiųjų Europos grūdų ir mė
sos aruodų. Ne kas kitas kaip čiu ministerii 
Klaipėdos miesto gyventojai tU|dėio. Antraip, jį ištiko piktas
r- jo j. ■ gos 
iri ir žą u

pareišjkmas

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

mimsteriškas kerštas. Jam bu
vo pranešta, kad jis tuojau at
leidžiamas iš pareigų ir darbo. 
Jam toliau buvo pranešta, kad

Blitštyno draugavimas su pa 
jam nieko nepa

stebėti tuos gyvu- 
puikus, kurie buvo 
...'ko iškos Lietuvos 
u te bele ūkiančius 
'Jos eksportinės lin; jam ne'eidžiama išvykti išIrivus. Iš t

kmA~ net Klaipėdos miestas ke vietų Sąjungos, nes jis žinąs per 
tino pasipelnyti. Miesto tėvai j daug valstybinių paslapčių.
pastatė rytiniame miesto pakraš 
tyje gana erdvią skerdyklą, ku 
rioje manė dalį eksportuojamos 
lietuviškai — maskoliškos mė
sos parengti tolimesniam trans 
portui.

1) Visasąjunginio riceministerio
Blitštyno likimas

Maskolių pareiškimas apie Bli 
tstyno Sovietų Imperijos paslap 
čių žinojimą susilaukė Vakbruo 
se nemažo susidomėjimo. Eksperį 
tai nagrinėjo mėsos ir dešrų vi-J 
ceministerio valstybinių paslap 
čių žinojimo apimtį ir priėjo iš 
vadu, kad pareigūnas, kuris rū; 
pinasi mėsos gaminių paruoši
mu, ypatingų valstybinių pas
lapčių neprivalo žinoti ir nežino. 
Tiesa, vieną paslaptį jis žino — 
kokių mėsos pakaitalų ir kokio 
jovalo Maskolijos valdovai jį pri 
vertė maišyti i Rusijoje gami
namas dešras ir dešreles.

2) Atleidus Bfitštyną 
iš ministerijos

Sovietijos mėsos reikalai 
pagerėjo. Jeigu iki tol
miestuose, kuriuose apsilankė 
daugiau turistų iš užsienio, kaip 
antai Maskvoje. Leningrade, Vii 
niuje, Kijeve, Juodųjų Jūrų pa-

Kuomet Raudonieji carai pri- 
sfveržė prie Rusijos valstybinio 
lovio ir pradėjo tvarkyti grūdus 
ir mėsą, mėsa nebepasiliko vien 
maistu, bet tapo ir propagan
dos priemone, šiandien visoje 
Sovietų Sąjungoje mėsos gamy
bą, paruošimą ir politiką tvarko 
Mėsos ir <Pieno produktų minis- 
teris Sergiej Fedorovič Antono
vas su savu milžinišku ministe
rijos štabu. Vienas tavariščio 
ministerio efektingiausių ir pa- 
tikiamiausių bendradarbių buvo 
Ros Glav Miaso, viceministeris 
Lev Michalovič Blitštynas. Pas 
tarasis nebuvo vien ministerio 
bendradarbis, bet ir jo asme
niškas, artimas draugas, Tad, 
kuomet 1974 m. rugpiūčio gale 
Blitštynas paprašė vizos ir lei
dimo apleisti Sovietų Sąjungą, 
ministeris Antonavas stulbte ąp

- stulbo. -Sakoma, kad grasinimas
įmesti atominę bombą į Visasą vietų Sąjungoje buvo Įvestas ir j bininkas”. 1976. m. lapkričio 12 
junginės Mėsos ir Pieno Produk paskelbtas 
tų Ministeriją nebūtų sukėlęs Į

lie
tuose

begamina mėsiškų valgių. O ka streikas, dėl kurio 4 latviai uos Viena tokių gyventojų apra- 
dangi ir žuvies’nėra, todėl tokiu to darbininkai Latvijos aukšč. minimo priemonių bus 23-čias 
keliu atsirado vegetarinio mai- teismo buvo nubausti ir išsiųs- Europos moksliškų mėsos pramo 
tinimo diena.

2) Traukinių ir autobusų peri ... - -
sonalas, kuris sustoja tuose mies > Maskolijos vidaus padėtį^gerai

Viena tokiu gyventojų apra-

ti Įdarbo stovyklas“. ! nės darbuotojų kongresas, kuris
4) Prieš keletą savaičių apie ' posėdžiaus Maskvoje, š. m. rug \ I . • *• N. -*1 * /> . T-“ ‘ •

tuose, kuriuose, dėl turisų akių, informuotas ?<New York Times” 
būdavo geresnis gyventojų ap- pranešė keliais straipsniais apie 
rūpinimas mėsa, ten nupirkda- ten esančius mėsos trūkumus, 
vo savo kolchozuose ir miėste- 5) Liepos 12 d. Naujienose skai

kra“ty?e !iU0Se ^en^tiems “ draugams-tėme> kad ne «k; Marijoje,
, , vx . . ir Lenkijhjė4* šas nemalonus

mėsa, dabar, po Blitštyno įsva-. daugiau mėsos, ir dėšrū. Masko- ^sos trįkūmas. Ten skaitėme: 
rymo is ministerijos, visa eile;iiai pavadino tokią pagalbą spe- ^“Amerikoje galime nusipirkti 
faktu teigia, kad ir ten mėsos. kuliacija ir^nuo.jmaęltų metų neblogo Jėgiško kumpio, 

■parengimas ir žmonių aprūpini- Į pavasario .mėsinės klientams te gj j^e^t^djoje mėsa tapo

geresnis gyventojų aprūpinimas, ir savą .į:^jį

faktu teigia, kad ir ten mėsos i kuliacija ir-, nųo,praęitu metų

masyra dar daugiau pablogėjęs:

i j 1976 m. pavasari rišo j e So-
parduoda po, viena s.vąj-a mėsos. , H .tiį. .s.
3) New Yorke leidžiamas “Dar

&>ai,"retas liuksusinis dalykas.. 
Amerikoje^ galime gardį kelių 
įjenkiškos mėsos ■ gaminių, bet 
arčioje; ■įlenki j oje nei kumpio 
nei kitų mėsos produktų neįma 

tokio sąmyšio, kokio sukėlė drau ' ir valgyklos ketvirtadieniais ne dėl mėsdš frūktiAio4it>tA'o Įvykęs noma ^paprastamr .zmogui risigy-

“žuvies ketvirtadie- 1 Nr. 46. pusi. 2 pranešė, kad. 
nis”. Tai reiškia, kad restoranai “Rygos' ‘uostė gegužės mėn

.t

c

It was bad enough we had to fight the British 
fcx our freedom. But on top of that, wc had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

It was an army long on courage, 
but short on money.

And then the money came. 
Some $27,000,000 from the 
pockets df new Americans. .

in AirJenca back then, and you know bow tt.c 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
. strong and self-sufficient. And they're helping thero- 

«*4ve$ to safe, dependable savings. By taking stock in 
America with the Payroll Savings Plan.

Buy United States Savings Bood*- 
They wont leave you out in 

the cold.

rrptAdrd < records are provided. Wbe« 
can be cavS“d rt ^oor b**L Tmrresr b

America.

teko. paši^vaigyti kituose 
l&Isevikų rpavergįttiose: kraštuo
ji galėjo Jšitikinti,^ka.d. Jie visi’’ 
parginami mesoš Į^ųkųmp. At- 
tųSnlcim, kad ten, kur bpJševikas 
lydėjo savo leteną, mėsa dingo] 
iš-akro iriš skitvio?”4'' f’-'

---- G” - '
4' 3) Mėsos darbuotojų

r į,* kongresas Maskvoje

- Maskoliai, matomai, imasi 
priemonių, kaip nbrs apraminti 
sa\ms, mėsos ir dešrų Kalkusius 
gyventojus, jie patys gerai ži
no, kad jie negali žmonėms pa
tiekti daugiau mėsos, nes neturi 
pakankamam skehKmui tšikmrit-. 
garvijtT. Iš užsienio ySfrkti mėsos 
jie neistengna, didelis maš 
kolijos prekybinis prasiskolini
mas užsieniui yta vfena kliūtis, 
kodėl ten tėra -mažai importuo
tos mėsos. Prityrę maskolių pro 
■pė'gandistai naudoja žodžius' 
žmonių aprirminiinui. įBėdiškūtob 
darni ir bemaldaml ne mėšą. bet 
žodžinš, gal suras Tr kaltininką, 
knriara būtų galima primesti kai 
tę už pergyventus tnesos heda-‘ 

.tekĮius. 2'

sėjo 4 iki 9 dienomis.

4) Kongreso moksliškų ir . 
techniškų temų programa

- Kongreso rengėjai patieks su 
važiavusiems dalyviams tokias 
septynias gana plačias diskusi
jų temas: -

1) Gera aukštos kokybės ža
lios mėsos gamybos sistema ir 
jos Įtaka Į pagaminto produkto 
kokybę.

2) Galvijų skerdimo technika
ir tos technikos Įtaka į mėsos 
kokybė. ' 'M* " į

3) Sanitarinė ir higienos kont
rolė mėsos pakavimo fabrikuo
se (higiena, mikrobiologija, de- 
sihfeksija). ■ - <

4) .-Mėsos sudėtis, maistingu
mas, mėsos rūšiavimo analizės 
metodai (fiziniai—cheminė, bio
loginė, mik'rostniktūrfnė, orga- 
'noleptinė).

•5) Galvijų sekrdimo mechani-j 
zacija ir automatiškumas.

6) Paskutinieji mėsos apdir-. 
Limo technikos ir technologijos- 
išradimai.

. 7) Gyvulinių proteinų (krau
to) pan i ūdoj ima s dešrų produk> 
'eijoje ir jų Įtaka į mėsinio mais; 
to vertę'; organo’ėptinė charak
teristika.

Kiekvienas programos skyrius • 
yra padaH'ntaS Į poškyriuš, pas
kaitas Ir diškusfriuš X-ierfetus. 
Kad Naujienų skaityto jai gautų 
■pŠtrėsni vaizdą, pėtiekiaimš B , 
’(tfėčid'š) programos temos, kui 
K vadinama ‘^Sanitarinė ir hi-- 
giėrtė's kontrolė mėsos pakavi
mo fabrikuose” visiškai šusmttL 
kintą programai

1) Mėsos pakavimo fabrikų! 
sanitarinės padėties kontrolė.

(Nukelta j 5 psi

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to stvvegutarfy!

sėe us for 
financing.

AT OUR 10W RATES

CompmifiM 
Quarterly

our SAvmas
.CERTIFICATES 

EARN UP TO' 7^4%

with rcpaymfnt 
T0 FIT YOUR INCOMF t

22U VTST GLK.XLVK HOAD CHICAGO, TTITMQK 6060S 
Pirxi Kaianawkm, PntUtai FLce, WgirJ* 7.7747

BOOTS 1 Mon4Ttf«.Fri»$-4 'Thur. 9-8 Sat. £-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Balys Pupalalgis
GAISRAI
(Tęsiny*)

— Po velnių, tai gal sakysit, kad aš padegęs nuo gais
ro bėgau? Matėt, kad aš ėjau, ne bėgau. Kodėl jūs nema
tot to, katras bėga?

— Jei tamsta matei kas bėga,’ tai sakyk, bet neišsisu-,
kinėk. ' - - '

— Tai gal sakysit, kad jūs nežinot kas padeginėja? 
Jeigu jo brolis nebūtų žvalgas, jūs seniai būtumėt jį pa
gavę, bet kai užpila pinigais, tai ir nepagaunamas.

Policija žinojo, kad kitur žemaitaičio brolis tarnau
ja miško žvalgu.

X

— Tai tamsta nori-pasakyti, kad Žemaitaitis bėgo, o
tamsta čia nieko dėtas?

— O ponedie tu šventas! Ko gero, už svetimus ^riekus 
turėsiu kentėti. T.ai ką, gal sakysit, kad ne? Savo akimis 
mačiau.

Šio žmogaus buvo surašytas parodymas ir jis paleis
tas. Remdamasi šiuo parodymu, policija Žemaitaitį suė
mė ir su kvota perdavė tardytojui, žemaitaitį -suėmus, 
miškai nustojo degę.

Tardytojas Žemaitaitį patraukė "kaltinamuoju, kar
domąja priemone paliko areštą. Po kelių mėnesių Mari
jampolės apygardos teismas žemaitaitį išteisino, nes kai 
tu neprisipažino, padegant mišką, t. y. kišant degtuką, 
niekas nematė, o vieno liudininko parodymu remtis ir 
bausti teismas, matyt, nsnorėjo. Nors Žemaitaitis buvo 
išteisintas ir laisvas, bet miškai daugiau nedegė.

- PLĖŠIKAVIMAI
Be gaisrų, nestigo ir kitų nusikaltimų. Žinoma, to

kių, kaip Čikagoje Įvyksta, buvo retenybė, tačiau negali
ma sakyti, jog jų nebuvo. Gal jų ir minėti nevertėtų; nes 
tie nusikaltimai mums garbės nedaro. Bet dažnai girdint 
kaikurių žmonių kalbas, kad Lietuvos policija “dykar7- . 
gaudavo algas, prie žmonių kabinėjosi, net žiauriai niūš- . ■ 
davo, tai ir kilo reikalas priminti, kad tie žmonės klysta,. J 
jie neteisūs. Tiesa, algas gaudavo, bet ir darbas buvo ne
lengvas, atsakingas, pavojingas, kovojo šū žiauriais gy- ū 
ventojų priešais, kurių vieną;--lutą'•“^ay^žčĘim*ver&.pa
minėtu - • • i, |£4 J

KaPtą rudens r'yt^ SMnavos’'vaįeiu^lMarj^jipaZ/ ■ į 
lė-Kaunas paplentėje, tos apylinkės’gyventojair. -i^ad-o juž Į 
sniegtvorių krūvos žmogaus į. įąvoną| 4įe pranešė Sasna- į 
vos policijai, i^i;~^Iąiįjūinpo^ ^jg^Bn^įiigjt'pdličijai. i 
Krim. policija apžiūrėjusi vietą ir lavoną konstatavo,jog £ 
žmogaus galva -suskaldyta- plente4ctiohr tr-su'im'žoms^gy-7' ?* 
vybėš žyhiėmi^'ntmlk^aš"W^niė^Wfvo^r'KSene- 
se nerasta- 'jokių daiktų, kuliais 
ti asmenį.- " 1 .

Apie įvykį tuoj buvo oteleionogi’amomiS’ftpKtnosta: 
Krim. polie. viršininkui, apygardas polięijos^Vątįągi^- ^ra* Š 
šant pagalbos nužudytam asmeniui.’išaWmtiJ^3iiįcdieną .5 
atšiliepė iš Virbalio miešto ūkininkas KHūg^fĮūfs atvy-' 
kęs atpažino savo brolio lavoną. Sakė, kad-vienas "žydas 
pasamdė juos nuvežti į “Maišto”- fatrinką 'žąsis> tai brolis- : 
su žąsimis ir važiavo i Kauną. Tuo pat metu iš Kaujio , 
pranešė, jog “Maiste” kažkieno .yra paliktas vežimas su 
pora arklių. Kliūgas nuvykęs Į fabriką, -arklius ir ‘Vežimą 
atpažino. Dabar liko atspėti, kas toks šaftak’fauj'iš zm'dg- 
žu'dys. ... .. - . . < ....., -

Krim. polio. Marijampolės apygardos 'vėdėjšfe 'Šu Vlt- 
kaviškio rajono viršininku išvyko. į Virbali rinkti žinių-, 
o Marijampolėje valdininkai tikrino pariamųjį- *tbš nak
ties alibi. Paaiškėjo, jog tą naktį įtariamojo Pairiiukai- 
eio nebūta namie. Jis buvo suimtas ir kvočiamas. Kur tik 
jis sakė "tą naktį buVęš — ’riėpasitvirtipb. Tada ftifvykūs ’į 
“Maisto” fabriką išaiškint^., kai Marijafnpoiės apskri
ties žąsis buvo atvežęs parduoti Stankevičius iš kumelio- 
nių kaimo. Pagal žąsų priėmimo sąrašą būvo nustatyta, 
kas prieš Stankevičių ir kas po jo Sekė. Iš fabriko buvo 
paimtas dokumentas, ant kurio Stankevičiaus buvo pasi
rašyta pinigus gaunant Be to, dar paaiškėjo, jog ne vi
sos žąsys fabrikui buvo parduotos: rtetiijkamas žąsis nu
pirko iš Skaudvilės žydas, kurio ir pavardė sužinota. Apie 
Stankevičių stovėję ūkininkai buvo iš Prienų apylinkės.

Pirmiausia buvo patikrinta ar Stankevičius buvo 
Kaune. Paaiškėjo, jog ne.. Tada buvo paimti Pauliukaičio 
rašysenos pavyzdžiai ir kartu su parašu ant fabriko do- - 
kumento, pasiųsti Identifikacijos skyriui nustatyti, ar 
aut fabriko dokumento Stankevičiaus pavardė pasira
šytą Pauliukaičio ranka.

Į Prienus buvo iškviesti ūininkai, o į Kauną - Skaud
vilės žydas atpažinti Pauliukaitį. Prienuose ūkininkai 
pasakė, kad Pauliukaitis labai panašus tam ūkininkui 
kuris su žąsimis fabrike eilėje sū jais stovėjo, bet tvir
tinti negali, jog tas pats. Kaune Skaudvilės žydas, pa- s 
matęs Pauljukaitį, net išsigando ir patvirtino; kad tik
rai jis iš jo pirkęs žąsis. Tuo pat metu Identifikacijos 
skyrius pranešė, kad ant fabriko dokumento pasirašy
ta Pauliukaičio. Dabar, turint tokius davinius, su ^Pau- 
liukaičiu prasidėjo kita kalba. ' - ■

(Bue daugiau) . ..
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lietuviška

Trumpai apie Kazimierą Deksnį

$2.00

RSAL
Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

ir plačiai iš 
vardas kana

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Ganykloje (Grafika)

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL— Friday, August 12, 1977

liuje. Taip pat kalbėjo ir jauna- 
išreiškė 

už iš

lių patriotų Anicetos ir Jono 
Deksnių šeimoje. Jų sūnui Ka-

Nleko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

n.t*
TamaUwkM, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 
iros.apskritys su įdomiais aprašymais. illu- 
umentadja. 338 P«L, kaina 36.

sų šeimoje ta mažoji Lietuva, 
kuri savo veikla giliai įleis šak
nis į jaunosios kartos lietuvius 
ir pažadins į darbą už Lietuvos 

inimą iš žiauraus okupan- 
sovietinio komunizmo.

Indija įsigeidė Coca-Cola
ATLANTA. — Indija pareika 

lavo kad Coca-Cola kompanija 
savo slaptas minkštųjų gėralų 
formulas perduotų Indijos kom 
panijai arba liautųsi ten dariusi 
bizni.

Coca-Cola atsakė tokių sąly
gų negalėsianti patenkinti, ka-

< • NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ----------------$8 00
2. Jurgio7 Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai ----------------------------- -------------------- --- —........ $1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI

296 psl., minkšti viršeliai

LADIES >• flt.S T L Ė ME N
Hair formula- JIB is *ln and" if
Registered, in, U3A, CaaadAieures Daadruff, Fallia< 
Hair, Itching scalp; Splitting etids, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATU&AXr HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BAID dr GRH5L 10i9% Guaranteed. Listed in’ 
Druggist Red-Blue. ‘Back. . T>rug’s43heHiist. Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J xfc J, 2557 W. ttth St, 1S40 W. 47th St^ So. 5001 
Ave. & 14th SC., Cicero, <1147 X Ashland Ave^ 3834 Kot 
Milwaukee Ave., Chicago, flL JIB Medicine Liquid. S osų 

116 week supply — $ 6.00.- Money Order; postpaid. Send Todayj
LABORATORY,’ 1437 So. ...Ave< CICERO, ILL. 8065C

Sveikinu Kazį ir Klarą Deks- 
nius, sukūrusius lietuvišką šei
mą ! J. šarapnickas

< MILIUS, biografijos bruožai
■■' yiwfftpbd - --------------------—— ----------- —-----------

statant reCtfa pridėti 25 et pafto fflildoma.
\ NAUJIENOS,

166 psL, minkšti viršeliai  -—...----------------------- --—

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorįuL
Knygas galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
.1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta taip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos Šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

sirgęs’’, kad galėtų pasiliuosuo- 
ti iš darbovietės ir išvykti su 
“Gyvataru’’ išpildyti progra
mas lietuvių ir kanadiečių vi
suomenei, negaudamas jokio ai 
lyginimo, išleisdamas kelionėse 
savo ar tėvelių santaupas.

Aniceta ir Jonas Deksniai yra 
aktyvūs visuomenės veikloję. ir 
labai dosnūs tautiniams’^eika- »’r>
Jams ir lietuviškai veiklai. Tai
gi ir jų sūnus Kazys eina -tėvų 
pėdomis ir savo jaunas jėgas au 
koja tautinei veiklai.

bėjo Kanados Bendruomenės 
pirm. Jonas Simanavičius, Ma- 
miltono miesto majoras J. Mc
Donald, parlamentaras Alexsan- Į 
der, šaulių kuopos pirm. P. Ka- 
nopka, B-mės vardu K. Baro
nas, Tautinių šokių grupės Gy- 
vataras vadovė G. Breichnia- . 
nienė. Ji pareiškė, kad ši pora 
sukūrė lietuvišką šeimą dėka 
“Gyvataro” išvykai .į Sault Ste 
Marie išpildyti šventėje progra-x 
mą, kur dabartiniai jaunave
džiai susipažino'ir apsivedė. Jau 
nojo K. Deksnio mama už tai 
G. B'reichmanienei kaip piršliui, 
įteikė piršlio tautinę juostą. Be 
to, G. Breichmanienė pareiškė, 
kad ryšium su Gyvataru jau 17- 
ta pora sukuria lietuvišką šei-

> 1970 m. “Gyvatarui” nuvy
kus į Sault Ste Marie lietuvių 
kolbniją išpildyti Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji
mo programą, jaunas Deksnys} dangi tai būtų priešinga firmos 
susipažino su Klara Goldbergai- politikai.

Atsisveikinimo su sesute žo
dį tarė ir jaunosios sesutė Aida 
Goldbergaitė. Kalbėjo lietuviš
kai ir jos kalbos jautrūs žo
džiai ne vienam išspaudė ašarą, 

tu palikai baliaus ceremonijai, prasidėjo, 
programa. Jaunavedys K. Deks- 
nys pravirkdė akordeoną, o “Gy 
vataro” šokėjos pašoko Sadu
tę, Raižginį ir kitus šokius, da
lyvaujant ir jaunavedei Klarai 
Goldbergaitei - Deksnienei. Vė
liau vestuvių lietuviškam or
kestrui “Atspindžiai’’ iš Londo
no grojant, pašoko keletą tauti
nių šokių, dalyvaujant ir jau
navedžiams.

Vaišės tęsėsi iki sekančios 
dienos, nes buvo Įvairaus šalto 
maisto, gabaus virėjo Galinio 
paruošto, be galo daug ir gar
daus. Prie jaunavedžių stalo du 
raguoliai sudarė patrauklią sta
lo dekoraciją. Bet svečiams pra j 
dėjus atsisveikinti su jaunave-J 
džiais, raguoliai nustojo savo 
didybės, kada pamergės ėmė 
piaustyti ir dalinti 400 svečiams 
kaip jaunavedžių pyragą.

Vestuvės buvo visais atžvil
giais šaunios.

RIMTĄ KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
pulklv knypv, kvrlw pipoot W koki# tonfV l*nfyn«.

<r- Alatatadm Ptkilnllkt*. MES GRĮŽTAME. įdomūs Jaunu dlenp 
ItMndnimal Ir lyyUxj bei rietu tpraAym*!, skaitomi kaip ro- 

' tttBts. 967 psl. Kaina 33.
A. Rstriettkl*. METAI PRAEITYJE. Netolimu IvyMų prisimini. 

. tž laiko Lietuvoje ir Vokietijoje apraiymaL rusklrs- 
, . , tytf | U dalių. 29C psL. kaina S3.

' •' Dr. ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra-
- J 'fi Bais rirtellals. 338 p«L’ Kaina 3800. Mlnkžtals viri. 15.00
: i; PM. Vacį. RlrSka, SENŲJŲ LIETUVUKU KNYGŲ 1ST©-
... RUA, I dali*. 20B psL, jriiU — S3,00, minkytais rir- 

ieHals — S2,00; H dalis. 223 psL Jriita — 33,00. mlnH-
- 7 ttĮv-ririenaif 

HaerRae T««n*« — 
' Pakalnės Ir Lat

L. ikrtdjotnls Ir d--------------- - — r—. _ ,, . „ x
’ B. KariGnst, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dailų Lietuvos

■ • ' parttnnų buities romanas 2P2 puslapių. Kaina S3.
.JanIn* Martinė, TRYS IR VIENA, jaunystės ataimlnlmaJ

ląupuosius pasitiko .jaunojo ma 
riįa ir jauhpsibš’tėyas su duona, 
ęniisįča ir vynū..Šyęčių stalą pa- 
ląiniino prėlatas Dr. Juozas Ta- 
dkrąuslįas. Pokilio metu prog-[ kai ištarė 
i^nįąi. šųjnaiŲai vadovavo Gedi
minas' -Breįchnjanas.Pirmas jau 
liupsius sveįkido prelatas Tada- 
rauskąs,. kuris savo kalboje iš- 
rįeiŠKė ‘ džiaugsmą, kad Kazys 
DeksnyS' įš, pat. jaunystės daly- 
yąųja iįętųviikoję veik Joje, o 
šiiui metų yrą irljaihiįtono Bęn !vedžiai. Kazys Deksny 
drųoineįiės- pinųininkas. Bąig-’padėką p. p. Goldbergams 
daigas kąlhą linkėjo jąunavė-1 auginimą gražios dukters. Išrei- 
džiams ir tųliaų būti tokiais-škė padėką visiems svečiams už 
Į^triotąis ir savo vaikus auklėti gausų dalyvavimą ir pasakytas 
Ūė ’̂Yiš^oje dyasibję. Be to, kaljkalbas vestuvių baliuje.

K. Deksnys nekartą yra gro- te ir palaikė draugystę iki suda- 
jęs ir SLA 72-ros kuopos suruo- ■ rė lietuvišką šeimą. Klara Gold- 
štose gegužinėse A. Padolskio< Bergaitė-Deksnienė yra irgi iš- 
sodyboje Paris, Ontario, ir už auklėta lietuviškoje dvasioje: 
tai jokio atlyginimo nepainula- Puikiai kalba lietuviškai, yra 
mas. Jis yra reto pavyzdžio ja: - malonaus būdo, nuoširdi, vai- 
nosios kartos visuomenės vei-'šinga. Reikia tikėti, kad Klara 

bus darbšti la!ki:rnkė savo vy
rui, dirbančiam visuomeninį 
darbą, nes šiuo metu kaip tik 
yra pasigendama jaun- s os kar
tos lietuvių. įsijungusių į lielu- 
v Šką veikią. Nenuostabu, kad 
dabar prigijo terminas, jog lie
tuviška šeima yra mažoji Lie
tuva, kurioje auga ateities tau-

•įj. Dar viena lietuviška šeima.

^.Š. m. liepos 9 d. Aušros Var- 
tų parapijos bažnyčioje prela
tas Dr. Juozas Tadarauskas su- 
tnokė Kazimierą Deksnį ir Klarą 
Goldbergaitę iš Sault Ste. Ma- 
rįe. Sutuoktusių ipetu giedojo 
solistas Vadovas Verikajtis.Baž 
nyčioje buvo pilna žmonių, jų 
tąrpe daug jaunimo, nes K. Dek 
snys nuo pat niąž^hs prikla usė 
Tautinių^pkių grupei “Gy- 
vatąrąs”. to, sutuoktuvių ce- 
remonijosė dalyvavo ir miesto 
majoras J. ĄfcDonald, o vaišėse 
Jaunimp Centre dalyvavo apie 
400 svečių. .

Svečių buvę iš Čikagos, Det
roito, Toronto, Sornės, Lbndo- 
iro, St. Catharines, Delhi, Sault

sesute, 
mane”. Buvo ir daugiau kalbė
tojų.

Kalbėjo ir išreiškė padėkas 
jaunavedžių tėvai, Jonas Deks
nys ir Vaclovas Goldbergas už

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

©ANTYS, jų priežiūra, aveiim ir grt£s.

■‘ ■tektali ririfeliaii tu -.J__ ;-------------- ----------------------
Jfc'S^I^^^KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

1'^.5; ^<£iropi';iap<ld&ai. Dabar tik ____ _____
•aUm» tt^'pM bf>laairy*l paltu, ataluntu* žalėj arba tnonay orderį, prie 

kekm prldodant 50c. parsiuntime lilaldoma.

R Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- 
^?deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

O. Juozas Dauparaz. ŽEMES OK1O iVIETIMAS. Studija, 
ta Chicagoje 1966 -metais paties autoriaus lėšomis. Knyga ari 
lių: žemės ūkio Švietimo problemos ūkininkų krsfte. n dalia: 
tildo š-rietimas Lietuvoje.

Autorius sava žodyje raio: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdę Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių Ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandiena, drąsiai galima sakyti. Beturiu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūrom vaistais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra srbs patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvoa 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai Mals žodžiais: “Dėkingas tūnai — myli
mai Tėvynei Lietuvai". ,

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik 33.00. 
Gaunama Naujienose.

deki arba Money Orderi riųsti tokiu adrera:

naujienos
173> So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS MW8

Gave rrtni ra*- tuojau knygų pasfųstea.

: KNYGOS ANGLŲ KALBA
-į- JiliMijhiK A KISS fN THE DARK. Pikantiškų Ir intymiu nuotykių 

Lengvu rtilius, xyvs kalba, gražiai išleisti

į/': Mmm-B. Kinam, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvos istorijos
ftatrttiki nuo pat aenųju amžių Dd pokario metu. Vidutinio formato. 142

Nors Kaz iii dabar tik 25 me
tai, bet jau yra stipriai pasireiš
kęs savo sugebėjimais ir vado
vavime lietuviškai veiklai. Jau 
kelinti metai kaip aktyviai reiš
kiasi Bendruomenės veikloje, o 
dabar yra išrinktas Hamiltono 
didžios ir veiklios lietuvių ko
lonija Bendruomenės pirminiu 
ku. Pagal K. Deksnio išsireiški-i Lietuvių viltis į jus, Kazy 
mą, kad dabar atėjo laikas, jog! Klara Deksniai! Tegul būna 
minėjimai turi būti minimi 
kiek galint viešiau ir į minėji
mus pakviesti kitataučius, kana 
diečius ir juos supažindinti su 
lietuvių tautiniais papročiais irjišlai 
su dabartine sodybų okupuota 
Lietuva.

Šiais metais Lietuvos neprik 
lausomybės šventė, vado va u 
jant K. Deksniui buvo paminė 
ta labai tinkamai 
garsintas Lietuvos 
diečių tarpe.

Per ‘"Gyvatarą” 
šeimą

GAUTI H? TAMAŠAUSKO 

pamarį
^iįr pąsftptRijr W imėteplu Ir paveikslais aprašo Pamarį, unus ]o 
•lYemMi Ir semto, Hetuviškp vietovardžių sąrašas. Knygos 
j|^i^^^Į|^mwd^iviršeIlal.

paštu reflda pridėti dar 50 tentų

: OR, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUUfeMMS GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO- 

VEIKtJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS^
Dg. A. J.4wee0f! — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, lipančius 1905 

T- •''ANanrido ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
■?.? ''' • ■_______ ____________ $8.00

Pasibaigus oficialiai vestuvių ziui sulaukus vos 5-kių metų, 
įjungė j Gyvataro mažiukų tau
tinių šokių grupę. Be to, Kazys 
buvo gabus ir muzikoje ir tėve
liams patarus,, lankė ir akordeo
no muzikos pamokas. Kaipo ga
bus. akordeonistas būdamas tik 
9 metų tapo nuolatinis Gyvata
ro akordeonistas ir tas parei
gas tebeina ir dabar. Be to, 2 me 
tus buvo ir Estų tautinių šokių 
grupės akordeonistas.

K.Deksnys su taut, šokių grupe 
“Gyvataras” dalyvavo Kolum
bijoje, Australijoje ir 3-jose 
Tautinių šokių šventėse Čika
goje. Be to, su “Gyvataru” yra 
dalyvavęs programose, suruoš
tose Kanados Lietuvių Dienose, 
Kivanis festivaliuose ir Kanados 
lietuvių kolonijose. Nuo 9 metų 
iki dabar yra nudėvėjęs 3 akor
deonus ir vis grodamas repeti
cijų bei programų išpildymuo
se. Kazio tėvai džiaugėsi savo sū 
numi, įsitraukusiu Į lietuvišką 
veikslą ir nesigailėjo dolerio, 
akordeonui nusidėvėjus pirito 
naują. Pėr 14 metų grodamas 
“Gyvatarui” yra pašventęs ne 
šimtus, bet tūkstančius valan
dų. Be to, daugel kartų yra “su-

IVERSXB
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Kaip melavo, taip tebemeluoja

Visi taip pat atsimename, kad Helsinkio aktus pasi
rašiusios valstybės pasižadėjo suvažiuoti už poros metų 
ir patikrinti, kaip tie pasižadėjimai vykdomi gyvenime. 
Prezidentas Fordas puikioje savo kalboje pabrėžė, kad 
už poros metų turėsime progos patirti, ko yra vertas šis 
susitarimas. Jeigu susitarimus vykdysime, tai bus pada
ryta pažanga, bet jeigu jų nevykdysime, tai tie aktai bus 
beverčiai. Amerikos atsakingi pareigūnai keliais atve
jais paneigė sovietų propagandos agentūros Helsinkio 
aktams duodama interpretaciją. Amerikiečiai įvedė žmo 
gaus teises į Helsinkio aktus. Naujai išrinktas JAV pre
zidentas, pareiškė, kad jis kreips dėmesį į pagrindinių 
žmogaus teisių gerbimą.

Visi žinome, kad Helsinkyje buvo nutarta už poros 
metų suvažiuoti Belgrade. Visi taip pat atsimename so
vietų propagandistų keliamą triukšmą dėl žmogaus tei
sių klausimo Helsinkio aktuose. Žinome, kad sovietų vai 
džia, diplomatai ir propagandos agentai priešinosi žmo
gaus teisių klausimui Belgrado dienotvarkėje. Pikčiau
siai priešinosi sovietų delegacijos pirmininkas Juri Vo- 
roncovas. Vienu metu jis pareiškė, kad išardysiąs visą 
Belgrado konferenciją, jeigu bus bandoma ten kelti pag
rindines žmogaus teises Sovietų Sąjungoje ir kitose ko
munistų pavergtuose kraštuose. Sovietų delegatai karto 
jo, jog tai yra kišimasis į jų “vidaus reikalus”.

Šiandien sovietų delegatai jau išvažinėjo iš Belgra
do, bet sovietų propagandistai ir toliau tebekartoja mi
nėtų delegatų Belgrade paleistas mintis. Chicagą oro 
paštu pasiekęs paskutinis Gimtojo krašto numeris turi i

“Kelias’

H’T P

KAUNO PILIS

-f

Alfos dokumentą panaudojo Kongrese
Floridos kongresmanas C. W. 

Young (resp.) atstovų rūmų po 
sėdyje iškėlė, kad Amerikos Lie 
tuvių Tarybos pirm. dr. K. Bo-

pradėtas Helsinkyje”. Tame rašinyje propagandistas,' misij^Washingtone išsamų'raš 
priminęs skaitytojams apie “kišimąsi j vidaus reikalus”,j tą apie Sovietų Sąjungos vykdo 
Šitaip pasakoja:

“Vis dėlto negalima nepažymėtų kad gana įtakin
gi sluoksniai Vakarų Europoje ir JAV bando šiuos 
principus ignoruoti, keitimąsi informacija ir kon

taktus vaizduoti kreivame veidradyje — ne kaip tar 
pusaviškai naudingo ir lygiateisiško bendradarbiavi 
mo kanalą, bet kaip priemonę psichologinio karo 
prieš Tarybų Sąjungą ir kitas socialistines šalis ak
cijoms vykdyti, kaip m'etodą kištis Į jų vidaus rėika 
lūs”. (Gimtasis kraštas, 1977 m.-riigp. 4 d., 3 psl). :T 
Prezidentas Carteris aiškiai pasakė-, kad pagrindi

nių žmogaus teisių mindžiojimas negali būti vienos vals^ 
tybės vidaus reikalas. Pagrindinės teisės privalo gerbti 
kiekviena vyriausybė ir šalies teismo organai. Pagrindi
nes žmogaus teises gerbia -kiekviena laisva. Vakarų Ėu- 
rops valstybė. Jas gerbia Amerikoje. Net komunistų par
tijos nariai skundžiasi Į JAV teismus jei kuri rinkiminė 
komisija neduoda. pavėlavusiam komūništtli užsifegist- 

;ruoti. Helsinkyje buvo nutarta gerbti pagrindines žmo
gaus teises, o kai šitas klausimas buvo Įrašytas į Belgra
do konferencijos dienotvarkę, tai jis jau tapo psiėhologi 
ne karo priemonė prieš Tarybų Sąjungą. Tarybininkai 
žino, kad visa ta “tarybinė” Sąjunga subiresų kai bus 
atimtos specialios privilegijos komunistams ir bus duotos 
pagrindinės teisės kiekvienam piliečiui. Niekas jokio pši 
chologinio karo prieš Sovietų Sąjungą arba vadinamas 
“socialistines” Rytų Europbs valstybes nėrthgia. Sovie
tu valdžia atėmė pagrindines žmogaus teises rusams ir 
komunistų pavergtoms tautoms. Kada laikas artėja tas 

i teises grąžinti, tai gerai apmokami propagandistai kalba

Sovietų valdžia išleidžia nepaprastai dideles sumas 
pinigų valdžiai valdžioje išsilaikyti. Ji ledžia milžiniškas 
sumas policijai, velstybės saugumo organams, komunis
tų partijos nariams ir sovietų karo jėgoms. Ji reikalauja, . . . . TT>1 . . „ .
kad kiekvienas sovietų karys būtų ištikimas dabartinei 
valdžiai. Jeigu saugumiečiai nepasitiki bet kuriuo kariu, 
jis tuojau ilgai tardomas, o vėliau jam nudraskomi ant
pečiai, atimami laipsniai ir net sušaudomas, jeigu kuris 
nusikalto komunistų paskelbtiems nuostatams. Rašyto
jas Aleksandras Solženicynas buvo' sovietų karo jėgų ar
tileristas, bet kai jis gavo iš vieno savo draugo laišką, 
abejojantį Stalino išmintimi, buvo karo lauke suimtas, 
nugabentas Maskvon, ten iš kariuomenės paleistas ir iš
siųstas Į prievartos darbų lagerius.

Be ginklu rankoje sovietinę valdžią ginti pasiryžu
sių karių ir policininkų, sovietų valdžia samdo propagan 
distus. Ji moka straipsnius rašantiems propagandistams, 
duoda jiems reikalingo popieriaus, spausdina laikraš
čius ir stengiasi žmonėms Įkalti savo “filosofiją”, Įsitiki
nimus ir kiekvieną Įvyki iškreipia ir savotiškai aiškina. 
Visi žinome, kaip buvo paruošti Helsinkio aktai, laisvojo 
pasaulio spaudoje buvo aprašytos paskelbimo ceremoni
jos ir Europos valstybių galvų pasakytos, kalbos.

Visi taip pat atsimename, kaip sovietu propagandos 
mašinerija interpretavo Helsinkio aktus*- Žinome, ko
kiais sumetimais tie aktai buvo paruošti ir paskelbti. So
vietų Sąjungos propagandos mašina,’ josios diplomatai, 
sovietinė spauda ir Į nesovietinę spaudą sulindusieji ap- 
simaskavę sovietų agentai skelbė, kad' Helsinkio aktai 
patvirtino dabartines Rytų Europos sienas; kad Ameri
ka ir kitos vakarų valstybės tų sienų klausimo pasižadė
jo neliesti, ir kad — svarbiausia — patvirtino Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Įjungimą i Sovietų Sąjungą. Helsin
kio aktuose tokio dalyko nėra. Ten pasakyta, kad pasi
rašiusios valstybės nenaudos jėgos sienoms keisti, nau
dos kitas priemones, bet niekur nepasakyta, kad patvir
tintas Lietuvos prijungimas prie Sovietų Sąjungos. To-i 
ki dalyką skelbė ir tokią poziciją gynė tiktai Maskvos po! apie “psichologinį karą prieš Sovietų Sąjungą”. Propa- 
litikos agentai. Jie buvo geriausi sovietų (propagandos gahdistai naudoja visas suktas priemones; kad tiktai pa- ; 
Įrankiai. vergtiesiems nereiktų grąžinti pagrindines žmogaus tei komunistai.

mus Helsinkio susitarimų laužy
mus Lietuvoje. Kongresm. Young 

(iš to Altos rašto .pateikė ilgą 
ištrauką, kuri vėliau buvo išs
pausdinta “Conpressional Re
cord”.

JAV delegacijai Belgrade
Sen. R. Dole ir sen. Ch. Percy 

JAV senate, pasiūlė rezoliuciją, 
kuria, remiantis tautų laisvo ap 
sisprendimo I. . . .
priimtais laisvės principais, įpa
reigojama Amerikos delegacija 
Belgrado konferencijoje pabrėž 
ti reikalą gerbti1 žmonių laisvės 
ir tautų laisvo apsisprendimo 
teisę.

Byla prieš “National

“McCArrtyzmu” dėl apklausinė
jimo aiškinant Ketų Korėjos inė

•j j namai bandymus papirkti’kai kū 
Darbininkija už pavergtuosius i ribos Kongreso ti ari Kai tini-

_ ’ “ * —-č. ’* Va. • * - r

Didžiosios AFL-CI0 JAV dar ’ mus iškėlė tos baznyHbs.pnini- 
bininkų .unijos prezidentas Geor į n^n^as JAV-bėse NeS Salonen ir 
g e y[ea.ny Pavergtų tautų savai J°s centro Chicagoje direkto
rės proga paskelbė pareiškimą, Hus Dan Feffermah..
kuriame pabrėžia, kaip, svarbi Feffėrmano Taukia teismas 
žmonių laisvė ir demokratija. Kongreso paniekinimą,-atsisa 
Smerkia veidmainystę valstvbiu, ^as atsakyti Atstovų Rūmų in 
kurios garsina savo prielankumą. vestigacijų komiteto klausimus, 
žmogaus laisvėms, o tikrovėje’. Salonen skundėsi,-.kad užves
tas laisves varžo. Akivaizdoje to tigatonai apklausmėjo daugeiį 
kių neteisybių tylėjimas tamsi- Sun Myungo Moon,‘‘bažnyčios”

ge Meany Pavergtų tautų savai

žmonių laisvė ir

?’ 
narių, tuos apklausinėjimus pa
vadindamas ‘‘meškeriojimo; eks; 
pedicija prisirinkti purvo Moo- 
nui teršti”*. ; ■ % . , . L -

Sugavo 3 drnamitininkus
' GARY,: Ind/ — Iždo) agentai

na pavergtųjų viltis ir tik pa
tarnauja tironijos labui. Pasmer 
kęs abejingumą centro ir rytų 
Europos tautų likimui, Jleany 
skatina stipriau jas užtarti ir 

teise ir Helsinky ^ergingfete veika ginant; tao-' 
mų teises. Meany savo pareiš
kimą baigė žodžiais: “pasaulio su Ghicagos policija. pirmacie- 
laisvosios tautos ir. juratbtoW'm^-nakU-. sųgavb'' tris'kobfra- 
tarptautinėse ^'organizacijose tu J bandininkus su 200 lazdų dina- ■ 
ri būti, suburti jungtinėms, šu-lmito, 200 pišfč>Iefų ir jardųiha 
tartinėms pastangoms ginti žmo 
gaus teises ir laisves, kaip svar 
blausią mūsų laikų reikalą; rei
kia pasaulio susirūpinimą nu
kreipti į priespaudos aukas”. <

MėAny pareiškimą kohgrešma' --u,
no D. Flood (dem., Pa.) pasiū kiečių teroristų organizacija | 
lyrnu išspausdino “Congressio-lFALN, kuri giriasi padariusi;

R. Zabihach, gyvenąs Morris 
Plains, N. J. ukrainiečių vardu 
iškėlė bylą National Geographic 
draugijai dėl jos leidžiamos kny 
gos “Journey Across Rushia”, 
kurioje yra žymių netikslumų ry 
šium su Sovietų Sąjungos oku
puota -Ukraina, Baltijos valsty- 
.bėtnis ir kitais kraštais. Teis
mas pareikalavo, kad National 

’Geographic iki rugs. 16«d. patei 
k tų savus pasiteisinimus. Prieš 
kiek laiko tos knygos planuoto
jams buvo pareikštas protestas 
fr Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu.

■ tų, reikalingu bombų sprogimui 
įrengti, j [_ .:'

KalSiinicai mėgino pabėgti au 
tomobiliu■ iki 160 mylių per-va 
landi grdčiii. Įtariama, kacPdi- ?

nal

r

Record” (VII. 29).
ALTos Informacija

Suil

sės. Melavo Voroncovas Belgrade, meluoja ir Vilniaus

- - v-;-? ■sr-TT—

f

Korėjiečiu sektai 
pradėjo nesisekti

NEW YORKAS. Rev.
Myung Moon’o “Unifikacijoš
bažnyčiai” po eilės sėkmingų 
metų atėjo nesėkmių laikas. Tos 

r bažnyčios pareigūnai apkaltino 
Kongreso tardymų subkomisiją

ChicagOje? it New Yorke. f
Visi trys pašodiblį Chicagos 

Metropoliniame pataisos Centre: . 
Lawson po 8750,000 užstatu, ki-| 
ti du Lloyd ir Perry po 8100,000. ‘

E*=

V. KAROSAS

Radvila Juodasis
(Komentarai) .K' ’ *

Visa tai aprašydamas Jasnowski kiekviename 
puslapyje paduoda bent keletą išnašų, kuriose nuro
domi šaltiniai, kuriais remiantis patikina skaitytoją 
savo žinojimo erudicija ir objektyvumu.

Visai priešingą vaizdą matome pas Rušackį. Čia 
nerandame jokių išnašų, tik veikalo gale paduotas 
gan kuklus pasinaudotos literatūros sąrasas. “

Atmetu^ Jasnowskio veikalo Jenkišką tendenci
ją, kuri savaimia sumnekina mokslinį patikimumą, 
lenkų istorikas nesugebėjo pagauti XVI a. europiniu 
mastu vykusio istorinio proceso, kuris lėmė ir Lenki
jos likimą. Anglų istorikas James Bryce teigia, kad 
istorikas, surinkęs vien nagrinėjamos epochos faktus 
ir įvykius, bet nepagavęs jos dvasios, kuri apspren
džia pačią istorinę eigą, negali pretenduoti į moksli
ninko eiles.

absoliučiam valdymui. Kitame fronte stovėjo tauti-, Mokslininkui maža žinoti faktus ir įvykius, bet’desorientuota, iškrisdama iš livohiškos, švediškos/riig 
niai susiformavusi Prancūzija ir staiga iškilę^ refor- reikia pagauti jų priežastingumą ir dėsningumą. Nuo Jiškos ir prūsiškos grandinės, — bus Maskvos ekspan- 
macijos sąjūdis, kuris tolygiai siekė nepriklausomų seniausių laikų žmonės žinojo, kad daiktai krinta že-’sjjOs auka” (psl. 132). ?

, . .. . . .. .. . . . , - - , Galima būtų Bušackiui priekaištauti, kad jis kar-
ko va komplikavo veržimasis Turkijos galybės į pie- krintančių daiktų priežastingumą ir dėsningumą. Tas tajs nukrypdavo nuo savo nustatyto metodo/kad vie
tinę, o Maskvos — į rytinę Europos dalį. jpats mokslinis metodas turi būti taikomas ir istorijos tomis pasirėmė abejotinais šaltiniais, kad kai kurios

Jasnowski ka.'n istorike žtellmf iž -tn mein f"°k?e\.k? Pa^«cn,da,m® ne lik Pas Jasnowskj, bet ir jo išvados reikalingos gilesmų studijų, bet jo pasirink 
tas mokslinės analizės metodas padvelkė lietuviško
je istorijografijoje originalumii ir uaUjūrnh.

Monumerdali ..asmenybė —
Iš visos plačios Radvilų giminės Bušackis-Rad

vilą Juodąjį iškelia į pirmąsias istorines - pbžicijas. 
Vien ta aplikybė, kad Radvilos Juodojo’paslaugomis* 
jo pusseserė Barbora ištekėjo už Žygi m into Augusto 
ir buvo vainikuota Lenkijtos karaliene, sudarė jam są
lygas užimti aukščiausius DLK urėdūs.

Tapęs Didžiuoju Maršalu, jo žinioje bavO vyriau
sias kunigaikštijos tėfšttaš, paruošiftlds krikšto karui 

i ir priėmimas užsienio atstovų. Perėmęs K A Seleno utė 
J dą, tvarkė DLK kanceliariją ir užsienio politiką. -Užė- 

Bušackis neaprašo chronologine Ivarka įvykių ir Vflhfatts Vaivados |>osbį hio įHČid sostines • 
faktų, bet ieško jų išaiškinimo Radvilos Juodojb dva-( gubernatorium ir UinUuoju senatorium Pojlų -Taity* 
sūriame ir idėjiniame apsisprendime, kurias autorius Jx>je. ' ' ' ' ‘7s •' X
sekančiai nusako: “Keista taip pat, kad tokiu anksty-1 
bu reformacijos Europoj momentu, kai dar šiaurinė-

tautinių valstybių sudarymo, šią vidujinę vakariečių mėn, bet reikėj'o Newtono genijaus kad išaiškinus 
1 1 « ■ V * - » • •
tinę, o Maskvos — į rytinę Europbs dalį.

Jasnowski, kiaip istorikas, žvel^hnt iš 10 metu1, 
perspektyvos, turėjo pirmiausiai nustatyti ar žygi-j* 
mantas Augustas bei jo arirmiaiiši patarėjai suprato* 
prieš kokią dilemą buvo pastatyti? Jie turėjo apsisp-. protavimų. Pačioje 
ręsti — ar pasilikti atgyventame viduramžių pašau- nagrinėjimo metodą: 
lyje, ar jsijttngti į haujai besiformuojantį naujųjų am i bes, nėra žmogaus, kuris nebūti^ apspręstas Savo lai- 
žių pasaulį. - , \

Žygimantas Augustas, kaip atsakinga už istori
nius sprendimus asmėrtybė, buvo išauklėtas renesan
so ir humanizmo dvasioje. Neturėdamas gilaus tikėji
mo visą gyvenimą blaškėsi ir svyravo, pagaunamas 
dominuojančių krašte nuolaikų. Jis amžinai, kaip 
Hamletas, skendėjo abejonėse ir sprendimus atidėda- 
vo rytdienai. Pradžioje simpatizavo reformacijai, vė
liau žaidė su tautinės Bažnyčios mintimi, į galą pasi-’ 
rašė Tridchto susirinkimo nutarimus ir persimetė į 
kontrreformacijos stovyklą, kas užantspaudavo Lie
tuvos-Lenkijos likimą.

■Jasnowski aprašydamas Radvilos juodojo kovas

pas jo lietuviškas kolegas.
Br. Bušackis išeina iš visai priešingų istorinių sani 

pražioję nusako savo istorinio 
“Iš tikrųjų nėra gyvosios būty-

ko ir ervės veiksnių” (psl. 11). Priešingai Jasnow’skio 
ir galimai mūsų istoi^kų tvirtinimui, Bušackis Radvi
los Juodojo asmenyje atidengė genijų, kuris pilnumo
je suprato prieš kokias problemas buvo pastatyta lie
tuvių tauta ir ieškojo jų sprendimų, kurių negalėjo pa 
siekti nealsipalaidavęs nuo Lenkijos unijos saitų, čia 
glūdėjo Radvilos Juodojo didingumas ir kartu jo tra
gizmas.

Be šią svarbių urėdų ddr vdtdė Jtėlfai seniūnijas

Turėsime šį reikalą plačiau aptarti, nes Jasnows 
kio istorinis metodas niekuo nesiskiria nuo lietuvių 
istorikų, kurie pasitenkina įvykių ir faktų aprašymu 
chronologine tvarka ir diametrališkai skiriasi nuo fed 
šackio '

Kuo charakteringas Jasnowskio istorinis tfėsty-l prieš primetamą uniją, dėl ko neteko Žygimanto Au- 
mas? Žygimanto Augusto laikais Lietuvos-Lenkijos’ gusto malonių, išvadoje tvirtina: “Radvila Juddasis sa 
x : ’ A buvo atsidūrusi tarp dviejų naujai iškilusių vo koncepcijų nesukūrė ir siaurų politinių bėgamųjų 

moję kovos frontų. Vieno fronto priešą- reikalų neperžengė,... neturėjęs ateities vizijos ir ne- 
kyje stovėjo i uolius V., šv. Romos imperijos valdo- supratęs istorinio būtinumo sujungti Lietuvą su Len-
vas. kuris siekė ardu, diplomatija ir propaganda už- kiją į organizmą prieš kylančią Rusijos galybę, l>c 
kariauti visą Eui >pą ir pajungti ją ccsarO-papizmo to, buvo pasimetęs religiniuose klapsimuose 404 sp”.

f <

se jūrų valstybėse (be Skandinavijos)^^ buvo vižiš- lr ^^jo prižiūrėti s^vr^ plačias valdas, išmėtytas po 
kai neaišku ar galutinėj kPVfiį ęeįar^ųurija t .
rnetoju - ties Nemirtl^seino

visą kunigaikštiją, iš kririų sėhiė lėšds' š&Vo plktiamk

ijos1 Nesvyžiuje, stojo TrtrtRdmentali rdfotmoto 'Rhd- PrinH pasitikėjimą, lapo .jo 
vilos Juodoji figūra... Tą stebėtiną fenomeną neAhrcjo- 
tinai išaiškina gilus Radvi1ris''įšftlkfriirfTas,?kad k-atali-.
kybeėj likusi Lietuva bus greit apsemta lenkiškos ban 
gos ir, netekusi kultūrinio savaimingumo ir religiškai

siiosc valstytjitduosfe sprėMdfhnHfse 1Y bėlidnlmie Lsel 
muosc sedėdavė gTcla kdrilMuš. į- ■

(Bos dauglib) '•

lĮįifri ■ i .■i..,—- i iii-i ..pi i. "■■■««' -h.
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VK. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. PvImM Rd. (Crowford 
Modical Building ToL LU 5-6446 

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

EUROPOS MĖSOS » •<

(Atkelta iš 2-ro psl.)

Mikrobicfoginė kontrolė.
Asmeniškos darbininkų ir

DR, C. It BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE Si, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim RcL Westchester, I1L 
VALANDOS: 3—9 oaroo dienomis jr 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

Ruz.: GI 8-0873
DR. W. EISIN-EISINAŠ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2470
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K A. V. JUČAS
561-4605
CHIRURGIJA

489-4441
ODOS LIGOS - 

1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vaL

LR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 
tikrina p kis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
fal. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DltLEONAS SE1BUTIS
;z PŪSLĖS IR

,......jrl&ŠTATOS CHIRURGIJA ?
• 2656 WEST 63rd STREET

\ '.’ai. antrad. nuo 1—4 po pietų, 
„,', Jfcęteūriąd..Jiua 5-^7 vaL. vak.

' Ofiso telef.: 776-2880 .; ; , 
tėaujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra 'praktika, spec. MOTERŲ ligoi 

Ofisas 2652 WEST 59th STREET 
tel. PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt./2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą,

i kvos — Leningrado — Maskvos jau pri^ mėnesį padavė buvu- kar jisYnatė, kai tu mane bučia- 
kryptimi, truks nuo rugsėjo 9 šiam savo draugui. Mėsos ir Pie| vai!_
iki 13 dienos ir kainuos 196.00 
rublius.

Antroji ekskursija, nuo rug
sėjo 10 iki 13 d., keliaus Mask 
vos — Kievo — Yattos — Mas 
kvos keliu. Kaina — 185.00 rub 
liaL

I Trečioji ekskursija truks nuo

no Produktų ministerial Antono

2)
3)

jų darbo rūbų bei patalpų, įran 
kių, priemonių, insrumentų de- 
sinfekčijos būdai ir priemonės.

4) Cheminė kontrolė.
5) Dėl infekcijos gautos mė-' rugsėjo 9 iki 15 d. ir vyks Mas 

sos atmatos; atmatų požymiai, kvos — Taškento — Bukharos 
Aplinkybės, skatinančios mikro ^-Samarėkando — Maskvos kry 
biologinį vystymąsi, kuris dau-.ptimi ir atsieis 349.00 rublius 
Tina atmatas.

6) Kaip temperatūra, drėgmė, 
oH ir redox-potencialas įtakuo- 
'a mėsos kvalitetą.

7) Kaip biologinė kontrolė, 
antibiotikai ir spinduliavimas 
ionais gali apsaugoti mėsą nuo 
stambaus gedimo.

Panašiai yra suskirstytos vi
sos septynios kongreso progra
mos temos ir iš tokio suskirsty 
mo matome, kad kongrese 
virš 50 diskusinių vienetų.

5) Kongreso dalyviai
f 5- _ •

Dalyvaiais rūpinsis “Inturis- 
tas”, kurio artimas bendravimas 
su maskoiliška policija yrą žino 
mas visame pasaulyje. Kongreso 
pavadinimas teigia, kad jame

-dalyvaus Europos mėsos darbuo 
tojai. Bet maskoliams reikia do 
’erių ir žinių, todėl jie .kvietė ir 
kitas ekonomiškai pažengusias 
valstybes. Tarp kitų, pakviestas 
ir JJ. S. A Department of Agri 
culture. Atvykti kviečiami ne 
vieni atstovai ir technikai, bet 
ir jų šeimų nariai bei draugai. 
Inturištas parūpins vizas vi
siems. Vizą, kelionę ir kamba
rius dalyviai privalės patys ap
simokėti, taip pat, kaip fr mals 
tą. Veltui nieko nebus.

Kambarys vienam asmeniui 
kainuos 30.00 rublių paroje, 
dviem asmenims — po 29.00 ru 
blius. Į okią kainą įeis pusry-

l čiėi, vakarienė, transportas iš 
viešbučių į kongreso šalę ir pa
lydovas — vertėjas.

. 6) Ekskursijos
< ^.Pačiam kongresui pasibaigus, 

prasidės trys ekskursijos, kurio 
-e svečiai kriečiami dalyvauti. 
Ekskursijos, kaip maskolių kvie 
timuose pasakya, lies kongreso 
aptartus reikalus ir teiks pro
gos pamatyti “daugelį kultūri
nių — istorinių 'pamihŪų, mu
ziejų ir kitų gražių reginių”.

Pirmoji ekskursija vyks Mas Klaskvoje. Kiek tenka žinoti, jis

bus.

dalyvauti kongrese, bet tova- 
rišeitis ministeris į Blitštyno 
prašymą iki šiol neatsakė. z

SUSIRINKIMU
P R v NEŠI M A 1

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

t ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. .Med. Ban- 

SnEr dažai. Speciali pagalba kojoms 
G** (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—3. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd 5t.,Chicago. HI. 6062$

Telef.- PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČfA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-083/ 
£ Taip pat naujoji Barbaros b 
Sene Drishig krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oik Lawn, 
^__Jtį..499-Ul8_ _

’—=----'------------------- 1
SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS
VIjot prourim©« H WOPA, 

1490 klt A. M.

Lietuviu k«tbe: kasdien nuo pfr- 
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL pope t — Šeštadieni 
ir* sekmadieni nuo 8:30 iki 9:3u

j asmeniui.
Į nurodytą kainą įeis trans

portas (miestuose onibusais), 
nakvynės (du žmonės viename 
kambaryje). Kambariai žadami 
šu vonia ar dusu, pusryčiai, pie 
tūs, vakarienė “Delux” klasėje 
ir palydovas — vertėjas.

7) Kas laukia buvusio 
viceministerio BHtštynd?

Kongreso dienotvarkė ir jos 
paskaitų išdėstymąs parodo, kad 
bolševikai nori iš užsienio gauti 
ko daugiaašiai žinių. Tam tiks
lui jie pakvietė visus paskaiti
ninkus ir diskusijų vedėjus iš 
užsienio specialistų. Kongresas 
neduos bolševikams nei gabalė
lio mėsos, bet jis gali jiems duo 
ti naujausių žinių apie visą mė
sos apdirbimo techniką. Laik
raščiai ir žurnalai rašys daug 
apie kongresą ir pavaizduos jį 
kožkokiu'stambiu bolševikų lai
mėjimu, kartu įtaigodami, kad 
tos visos naujenybės mėsos ap
dirbimo srityje yra vienų ir pa- 4 
čių bolševikų išradimai.

Kartu bus galima mesti kalti 
nimą, kad nesąžiningi pareigu- - 
nai tų jau seniai žinomų išradi
mų netaikė praktiškame gyve-' 
nime, netaikė mėsos ūkyje. Kar 
tu reikia įaugti aiškinimo, kad 

e, į dėl mėsos trūkumų nereikia kai
li- Į tinti nei bolševikiškos sistemos, 

nei 'partijos, nei vyriausybės^. 
Kalti yra sabotažnmkai. Tokios 
rūšies kaltinimai kaip tik dabar 
Rusijoje vėl atgijo. Nuo režimo 
atsimetusiems disidentams ke
liamos kriminaliiiėš ir dalykinės 
bylos. Kodėl negalima laukti to 
kios bylos iš mėsos apditbimo 
ir paskirstymo srities? Tuo la
biau, kad “kaltininkas” yra po 
ranka. Niekas netinka' geriau 
būti kaltinamu, kaip buvęs “Ros 
Glav Miaso”, vicemisteris-Blitšy 
has, dabar eilinis pilietis, mažas 
žmogelis, kur nors prisiglaudęs

• Karo veteranų ligoninėje _ ZARASTSKTŲ KLUBO piknikas 
karys įsimylėjo slaugę, kuri ge- įvyks rugpūčo 14 dieną Onos Bruz- 
rai jį 'prižiūrėjo. — Aš jus taip gulienės darže, prie Tanttnių kapinių, 
myliu, kad niekad nenorėčiau Piknike veiks maisto t 
pasveikti, — pasakė ! iuonis. - p ’ . ,. .
V . . . \ .. . manio orkestras: Visi khibo nariai
Nes rnpmk, rmelas.s. Gydytojas kvieėiami | pik-
taip pat įsimylėjęs į mane. Va- nlką atsilankyti. Klube Valdyba

i veiks maisto bei gėrimų 
barai, lo*erija. Šokiams gros Ad. Ra- 
mtmio orkestras’ Visi kJnbo nariai

"Is tikrviv *5 būsiu su tavim". — 2 Mozės 3:12.
Šitie žodžiai7 suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa- 

Į da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
, jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su. mumis ir yra 

mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie 'yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: ‘Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim*’. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kurią gausite 
mokamai. Rašykite: ____

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

mi- 
ne-

RAYMOND R. STASUKAITIS

MARY WIDUGIRIS
Gyv. Beverly Shores, Indiana.

Mirė 1977 nu rugpiūčio 10 d., 1:00 vai. ryto, sulaukusi 77 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 metus. .
Paljko nuliūdę: sūnūs William J., marti Irene, anūkai —Dawn ir nu
liam m, sesuo Helen Michael ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 
Velionė buvo a. a. William našlė.
Kūnas pašarvotas Petkaus ’ koplyčioje, 1410 So. 50 Ave., Cicero, HL 
šeštadienį, rugpiūčio 13 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Visi a. a. MARY AATDUGIRIENES giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą.

Nuliūdę liko:
. Sūnūs, marti, anūkai sesuo, giminės.
Laidotuvių direktorius Donald A- Petkus. Tel. 863-2108.

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

-3^ Gyv. 6641 South Richmond Street.
Staiga mirė 1977 m. rugpiūčio 9 d-, sulaukęs 59 metų. amžiaus. 

Gimęs Chicagoje, BĮ.
.A Paliko nuliūdę: 3 dukterys — Karen Bender, žentas Bichard, • 
Kimberly ir Kelley, du sūnūs —_ Keith ir Kirk, marti Kathy, motina 
Stefanija (pagal tėvus Radaviciūtė), sesuo Eva Jerome, švogeris dr. 
Joseph, sūnėnas, ir dukterėčios bei kiti giminės,' draugai ir pažįs
tami.

Velionis buvo a. a. Geneview .vyras.'
Priklausė Amen Legiono Don Varnas postui Nr. 986 ir Kolumbo 

Vyčių Kard. Mundelein kuopai.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evanš koplyčioje. 6845 So. Western 

Avenue. ...... >
■ šeštadienį, rugpiūčio 13 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu
t pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. RAYMONDO R. STASUKAIČIO giminės, draugai -dr 
pažįstami nuoširdžiai kviečiamį dalyvauti laidotuvėse ir Miteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą/

, Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnūs, motina, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4350-51 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayettė 3-0440

moderniškos air-conditioned Koplyčios

-'ERKRAUSTYMAl

T»l. WA 5-8063

Tele€t HEmloek 44413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 40629

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA Y

MOVING
Apdrausta* perkr.mtyme. 

ii jveirlv atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arfca 376-5994

Nuo

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ard* 7*1911

—
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AMBULANCE 
FATA RN AVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

1 Vrirrs Sūrines 
dlWntP’O 

ČMiniirutm $5.0001
t
J

All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings, 

paid quarterly.

1914metu

su apylinkės.

ir ateityje. a m 4 .
Sąskaitos apdraustos iki

Chicago, IL 60629 
Ta L 925-7400 

8929 SO. HARLEM AVE.,

AND LOAN ASSOSIATION

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254-4470

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

Seniausias automobilių' pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
■Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kaifioinis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu
paskolų reikalus.visos mū-

Dėkojame
111

Jums už mums parodytą 
pasitfkenmą. Mes norė
tume būti Jufhs naudima MIDLAND

$40,000
2657 W. 69 STREET

Bridgeview* Illinois 60455
TM 598-9400

SAVINGS
4040 ARCHER AVlENUE

WAS IR ŠORUS 
’MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telel.: GRovehiU 6-2S4S-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Teief.: T0wuaa.ll 3-2108-3

TRYS MODERNiSKOŠ KOPLYdOS
AIKSTS tutomobiliams pastatyti

Lietuvių 
Laidotuvių 
DireKtorių 
Asšociacijos

. ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50^ per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauca, 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
diah provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
’pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from— 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SLTPER
(Msket 4 to 5 servings)

1 (10% or*) can condensed 
chicken broth

1 umall bay leaf, eruraWed 
^4 tra«poon ba«il, crumbled 

teaspoon salt
į/į teaspoon peeper 

tablespoons cornstarch
Thin spaghetti

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, HI. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

• GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
t- (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnbHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6072
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Milla, HL 974-4414

1V4 canned pitted
California ripe olivea

1 (14K) package
frankfurter*
enp diced green onlrmi

2 uMerpoom cooking oil
1 (1 JR) can tomato wed<e*

Cut olive* in wedges, cut franks in 1-inch diagonal allcec 
Maute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
'Minutea. Add tomatoes, broth, bay leaf, baril, salt and pepper. 
Brine to boil, lower heat and rmmer, uncovered, five min- 
ttiea. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot nrixture and cook, stirring until mixture thickaua



ta Marquette Parke lituanisti
nės mokyklos levų komiteto 
oirminike, Antanas Bartkus — 
v'iCrpirm., Komas Puodžiūnas — 
>eki., Adomas 1 >idžMaiis\—ižd., 
Irena Valaitienė - renginiams, 
Kakštuonė \ e/ienė — spaudos 
ir informacijos rvikalaBns, Ona 
Atkoėiuniue ir Julius Matonis— 
mokyklos ansamblio globėjais. į
— Kathy Angeleikaits ir Mark 

Lumsargis ga\o premijas už iš-'
• statytas nuotraukas Ford City 
i prekybos ccmtrv 1H klubų pa-1 
rodose. Kartu su kitais pirmų
jų vietų laimėtojais jie pakvies-, 
ti j Illinois valstijos parodų ir 
inuge S|)ringfield mieste rug
piūčio 17 ir 18 d.

— G. Urbono Toronte leidžia
mas politinio ir ekonominio re
alizmo mėnesinis laikraštis — 
“Speak Up” yra nuolatiniame 
progrese turinio, apimties ir 
skaitytojų atžvilgiu. Daugelis 
pavergtų tautų kilmės kanadie- j 
čiu ir amerikiečių, susipažinę' ver, Colo., minėdamas folkloro gaiš bei artimaisiais, o taip pat 
su šiuo 20 psl. didelio-formato žurnalo “Vilties” 36-sias meti- 
anglų kalba leidiniu, jį ūžsisa-'nes, rugsėjo 22 d. ruošia spe- 
ko ir platina savo draugų bei cialias programas • Denverio vi- 
giminių tarpe. Liepos pabagoje dunniestyje, 1555 Grant Street, 
gautame rugpiūčio nr. yra įdo-,.Programoje dalyvaus Apalachų 
mių ir naudingų straipsnių, Į Storm Mountain ir kiniečių — 
.aip pat telpa Įvairių prieškomu-, Lions šokėjai. Dick Oakes mo
nistinių bei patriotinių organi-jkys Balkanų tautinius šokius, 
zacijų pranešimai. Reikia laiky- [ vaišės bus Duffy’s ‘ restorane, 
ti dideliu laimėjimu, kad į tą Ta proga bus pristatyta visuo- 
laikraštį atkreipė savo dėmesį menei V. F. Beliajaus naujai iš- 
Amerikos studentų ir jų rėmė- (leista knyga “Ona” anglų kal-

— Roma Prapuolenienė išrink- jų prieškomunistinė organiza

— Karolis Dabu^evičius, vi 
Mioiiiriiės veikėjas ir gen. šta
bo pulkininkas, dabar esantis 
Pottawattamie vasarvietėj, Ben- 
ton Harbor, Mich., kartu su pre 
nmnerata atsiuntė $6 Naujienų 
iLirainai. Po 1 utsiunlė G. Ju

lies luidivnas iš Saint 
Mich. Dėkui.

— B. Papaurelis iš Mont rea
liu, pratęsdamas prenumerata, 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
$5 auka Naujienų paramai. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau 
jienas 3 įnėn. tinkamesniam su 
sipažinimui. Jonas Macijauskas 
iš Surrey, BC, atsiuntė $2.50, o 
Australijos lietuvis K. Klupšas 
iš Clayton, Vic., atsiuntė dole
rį. Dėkui visiems.

— William Degutis, 2-jo Pa
saulinio karo veteranas iš Alba
ny, New Yorko valstijoje, išvy
ko i Gunnison slaugymo, namus, 
Gunnison, Colo.

— Philadelphijos V. 
lituanistinės mokyklos
yra T. Gečienė, 9660 Pine Rd., 
Philadelphia, Pa 19115, o Tėvų 
komiteto pirm. R. Botyrius, 
3674 Pickertown Rd., Chalfon, 
PA. 18914.

cija Young Americans for Free- jūrų šaulių kuopa š. m. rugpiū- 
dom, turinti savo skyrių ir Ka
nadoje. “Speak Up’’ kainuoja 
metams $7.50, atskiras nr. 75 
centai. Adresas: P.O. Box 272, 
Station “B”, Toronto, Ont., Ca
nada, M5T 2W2.

ėio mėn. 21 d., sekmadienį, Ci
cero Medžiotojų ir Meškerioto
jų Dr-jos ąžuolyne, netoli An
tioch, Ill., rengia šauliams išvy
ką į gamtą, kurioje kviečiami 
Čikagos, Cicero ir apylinkėsė 
veikiančių šaulių dalinių vadovy 

— Vytautas F. Beliaj’us, Den- bės, nariai su šeimomis, drau-

ir šaulių veiklos rėmėjai bei lie
tuviškoji visuomenė dalyvauti.

Kuopos valdyba

Krėvės 
vedėja

boję. Iš anksto užsisakant kny
ga kainuoja §2.50, o vėliau kai-f 
nuos §4.’Knyga ir žurnalas Vil
tis užsisakomi šiuo adresu: V. 
F. Beliajus, P.O. Box 1226, Den
ver, VC. 80201.

— LB (R) Vi d. Vakarų Apy? 
gardos Valdyba š. m. rugpiūčio 
21 d., sekmadienį, rengia links
mą gegužinę p. O. Bruzgulie- 
nės sode, 8274 S. Kean Avė., 
prie Lietuvių Tautinių kapinių. 
Veiks baras ir virtuvė, gros A; 
Ramonio orkestras. Pradžią 
12 vai. dienos. Kviečiame vi
sus! i A (pr.)-

— Čikagos Gen. T. Daukanto

— Autobusai į Lietuvių Tau
tines kapines eis sekmadieniais 
nemokamai iki Darbo Dienos 
Nuo Archer ,Ąve. ir Harlem 
Ave. išeis 11 vai. ryto, -12, 1 ir

Sustos prie 63- 
Summit. Iš ka- 
autobusas išeis

2 vai. popiet, 
čios ir Archer, 
pintų paskutinis 
4:30 vai- p. p. Informacijų tei
raukitės kapinių raštinėje. Tel. 
456-0638. (Pr.).

— Naujienose galima gauti 
Viktoro Karoso knygą “Lietu
vos ryšys su Amerika.” 176 psl., 
$3.00. Persiuntimui paštu rei
kia pridėti dar 50 centų.

— Chicagos Medžiotojų-Meš- 
keriotojų klubas kviečia visus 
į vasarinį linksmavakarį rug
pjūčio 13 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro šaulių namuose, 2417 
West 43rd St. Veiks įvairių gė
rimų ir valgių bufetai, gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas tik 
$1.. (Pr.)

— Naujienose galima gauti 
Br. Bušackio “Radvilą Juodą
jį’’. 264 psl. minkšti viršeliai, 
$5.00. Persiuntimas paštu 50c.

Dr. Genys demokratų 
pasitarime

Amerikos demokratų partijos 
centro komitetas šių metų rugp. 
2 d. Washingtone buvo sušau
kęs etninių grupių pasitarimą 
apie Belgrado reikalus ir ap
klausinėjo, kaip (geriau padėti 
etninėms grupėms kovoti už 
pavergtu kraštų laisvę. Pasita
rime dalyvavo Dr. Jonas Genys, 
padarydamas kelias naudingas 
sugestijas. Kas turi gerų suges
tijų, prašomas jas parašyti Mr; 
Andrew Valuchek, Democratic 
National Committee, 1625 Mas- 
sachussetts Ave., V. N. C. 20036.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[H ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
ir valgomasis. Arti šv. Kryžiaus ligo
ninės.

2 BUTŲ puikus mūrinis, Į vakaras 
nuo California Ave., arti parko.

6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
n n nm i rinkim •

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900

17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug 
greit galima užimti, 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butų
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus,' Marquette Parko centre. 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.
7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

ekstra priedų, 
Arti bažnyčios

mūro namas.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

SEKMADIENĮ, RUGP1ŪČIO 14 D. NUO 9 RYTO IKI 4 VAL. POPIET

Pirkite dabar vasaros pabaigos ir rudens siuntiniams j Lietuvą.
Didžiausias už bet kada buvusi išpardavimus Philmajd Lingerie - 

pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžių apatinu
kai. Įvairūs gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai, elastjkos juostos. Nailono, 
satino, trikotažo ir kitokie.drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio. ■ 
SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 c. iki $1. 
Taj tik labai maža dalis krautuvių kainos. Specialus chalatų išpardavimas.

Douglas ”L” sustoja prie Racine ir Morgan stočių.

PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAISį
— -į-

Didelė automobiliams aikštė veltui

- Naujienoms reikalingas '' J

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. , Darbo valandomis informacijų prašome: 
kreiptis šiuo telefonu' W . i
>’ : : „ HA 1-6100. T., .

Moterys ruošia pikniką
_ Evangelikų Reformatų Mote
rų Draugija rugpjūčio 14 d. ruo 
šia gegužinę - pikniką Marquet
te Parke prie 69-tos gatvės, k vi e 
čia visus. Beatoj'Tįuš galima ap
lankys ^ętiiyįųįTąutdš. .Istori
jos ir Meno Muziejų įįuo, 2— 4’ 
v. popieL-kurį globoja ir užlai
ko B. & V. Variakojai.

, Kaimynas

LEMONTO APYLINKĖJE
NUSIMANANČLAM APIE NAMUS 

3 mieg. Split level stiliaus su vo
nios, 2^ mašinų garažu, centriniu oro 
vėsinimu, maudymosi baseinu. įreng
tu virš žemės, $49,900

SPLIT LEVEL su 3 mieg. 1%, vo- 
miegamais, 1^ vonios kamb., centri
niu vėsinimu, Įrengtu poilsio kamba
riu ir ekstra šeimos kambariu. 
$59,500.
- SPLIT LVEL su 3 mieg. 1% vo
nios, formaliu valgomuoju, centriniu 
vėsinimu, 25ž masinu garažu, užtver
tu kiemu,, pastatytu maudymosi ba
seinu

2 BUTŲ po 5 kambarius. Puikus in
vestavimas. $47,900. ,

PECK REAL ESTATE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
, Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos^ miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559 /

52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
■ Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

HELP WANTED — MALK 
Darbininkų Reikia

BRIGHTON PARKE parduodama 
pajamų ir biznio nuosavybė. Gerai 
veikianti taverna ir 3 kamb. 1-me 
aukšte, taip pat 6 ir 5 kamb. butai. 
TeL 247-9103.

SOa ASHLAND AVĖ. 
~ 523^8775

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30- 10:00 v. v. - 1490 AM 
Šešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00v.r.—1230 AM 

Veda K. BRAZDŽIONYTE
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 

Teief. - 778-5374

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ , -
? -5 -■;*«4MAĖUA”NOitElklENfi .^2*; -
2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis gaslrlnkimat garo* rūšies įvairių prvldų.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ. 1

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE - 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60627. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted Chicago, III. 6O6O«. _ TeL 2544321

MAINTENANCE
Manufacturing Company has imme
diate opening for experienced Main
tenance Man. Duties include main
taining systems in addition to car
pentry, plastering and painting., May 
be required to perform janitorial 
work when necessary. Must pass se
curity clearance check. Ccįnplete 
benefits. Close to train stations and 
CTA. For appointment call Person 
nel 454-0010, Ext 1295.

WALTHAM WATCH 
COMPANY

400 SO. JEFFERSON 
CHICAGO 

EOE M/F

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Buildins 

Regionai Office Cameo Tower Build- 
tug

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

W4 REpublIc 7-1941

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, gimini v 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai

m————■

KAUJIENOXS Eemet suėjo $6 artų. Xtnint tą rakaktl. ferbiint pinojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviško* spaudo* pirma
vus ir stilekaut būtinas pereigas amžinarą lietuvybė* sM-
biurus Naujiem: platinimo vaju*.

NAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoj* ii Ltetuvoe Ir pavergt* lietrrtg Itltrf, 
atidamo* tr BeddėdaMo* 1 sandėrius ra okupantais si ji IgaHo- 
tfnfsia

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratine* grupe*, jų bendru instita- 
dja* Ir remi* visu lietuvių bendruosius darbu* bei tikslui.

MAUjusNOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą tfrle pasimetimo, reto
rikos Ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems ioomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gira Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prennmernoti

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
ttelbdama platinimo vają kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslų sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesram.
KMNUOJA: Chlogo|* Ir Kansdoje nwtems — S30.00, jwee! mefp — 3K.M, 

trim* mėn. — 3850, vienam men. $3.00. Kl+ote JAV vietose metam* 
— $26.00, puse! mėty — $14A0, vienam m4n. — $250. Užsienius- 
e* — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama eevefty eemelcemel.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.___

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.

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

(Equal Opportunity Employer)

III ■ ■

Siuntiniai į Lietuvą
* ir kitus kraštus
I P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.

* • Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Av*., Hot Spring*, Ark.

Albertas Ir Kastutė Rožėnal, S*v. • 
Kambariai ir kitchenette vienetaL 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti t*L 
501-623-9814.

FIGHT HEART DISEASE

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu-------------  doL Naujieną prenumeratai, Jubillejfnfc)
vajau* proga paremdama* lietuvišką epsudą.

į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių JaipmretgojimEL

PAVAROS IR VARDAS __________________________ __

ADRESAS

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau Li vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jwrut Kapačintka*, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapačinikai, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai ■ Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO- LlETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune Naudakiuose 
Klaipėdoje Ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $150. Yra taip pat 
išversta į anglu kalbą.

M. Zošienko, SATYRINES NOVŽLŠSL Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina S2.

D. Kuraiti*, KELIONt J ANAPUS GELEŽINtS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intunisto ir sgitpropo propaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvų, gražiu stillnml

Prot. P. Pskarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūra likimą. 
Kaina S2. ,««

Vincas larrisltl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PA RAŠTU E. 
84 p«L Kaina $150.

Šie ir kiti leidiniai yra grunazri V-
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, R.L. 4O6M 

aftlteflAent Serfr* valandomis erke užrakant pnltv Ir arideriaat 
ar periald*.

MEDŽIO APDIRBĖJAS
Mums reikalingas patyręs apkali

mu medžiagos piūklų gamintojas — 
trim saw man. mūsų architektūrinės 
firmos medžio apdirbimui.

LANDQUIST & SON
1900 W. Hubbard St

Tel. 226-1768.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

jMrrlenfnteli 
flietovt laUHninku

^IgLNORMANĄ
>>&>URŠTEINĄ

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkly Reikli

Wanted bus giri, 5 days, short 
hours.

OLD POLONIA RESTAURANT
10 N, Clark — Chicago

Phone 263-0663,

RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. apšildo
mas butas su 2 mieg. 2-me aukšte 
suaugusiam asmeniui arba porai be 
gyvuliukų. TeL WA 5-4232.

IŠNUOMOJAMAS 4 kamb. butas 
suaugusiam vyrui arba porai. Tel. 
MO 6-413L

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
I yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon> 
trontacijos, nors dabar daug 
kas non |vesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yrs 
patriotinis aktas, paliekant su 

>jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją., Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity- 

t tojus.
i I - maujkmch. c»ica«O b, u-l,— Friday, August lį” 1977

(jataigot) ir 
677-8489

(boto)

185 North Wabaah Awnm

BEST THINGS IN LIFE
Į^ll Frank Z*po!l« fTATf šAt M

,1208% W.TSfft St. Ak 
GA 4-8454 IHfVAANCI

Stale Farm Lrfe Vnsvrsnce Company

SKAITYK IR KITAM PATARK 

I SKAITYTI "NAUJIENAS*


