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CHURCHILL NESAKĖ TEISYBĖS R. F. D APIE SUSITARIMUS SU STALINU 
Britų štabo viršininko archyve rasti dokumentai 

rodo apie Ryty Europos perleidimą Stalinui
WASHINGTON, D. C. — Britų premjeras Winston Churchill 

daugiausia padrąsino Staliną grobti Rytų Europą, negu bet koki 
kiti karo įvykiai ar nutarimai, — tvirtina Daniel Yergin. naujai 
išleistoje savo knygoje “Sukrėsta taika”.

matus apie ‘britų premjero pa
darytas nuolaidas. Tuometinis 
premjeras labai nenoriai aiški
nosi. Jis pasakė, kad klausimas 
buvo aptartas visai kitoje pras 
mėje. įtakų sferos pasidalini
mas lietęs tiktai laikinus daly
kus, o tikri taikos dalykai bus 
sprendiami vėliau, taikos konfe 
rencijoje.

Churchill ir Rooseveltui aišly 
nosi, kad pasikalbėjimas su Sta
linu lietė tiktai karo metu rei
kalus. Už pusantrų metų, Foul- 
tone pasakytoje kalboj e Chur- 

Kada iškilo pokarinės Euro chill jau kėlė viešumon Stalino 
pos klausimas, tai Churhill pa
prašė Stalino duoti jam lapą po 
pieriaųs, kad jis galėtų nusta-

A. tyti sovietų įtakos sferas.
Britai prarado kelias’-svarbias 

pozicijos Viduržemių jūroje, 
jiems labai, svarbi buVO'Graiki- 

. ja. Stalinas sutiko leisti .pačio
je Graikijoje svarbiausią ./žodį 
tarti britams, o tuo tarpu Chur 
chill sutiko leisti sovietų valdžiai 
turėti daugiausia įtakos Rumu
nijoje. - :■

Pats Churchill ant to lapo 
nubrėžė linijas ir pažymėjo kiek 
procentų kuri valstybė turės įta
kos bet kurioje Rytų Europos 
valstybėje. Vėliau Churchill pra 
šė Staliną sudeginti minėtą la
pą, bet protokole nepažymėta;, ar 
taip buvo padaryta.
Patarė Stalinui nieko nepasakoti
Yergin rašo, kad britų premje
ras Churchill, nurodęs valstybes, 
kuriose bus paliekama sovietų 
įtaka, .pastebėjo Stalinui, kad 
nieko nepasakotų Roosevęltui, 
“nes 
Porai dienų praėjus šio susita
rimo su Stalinu, premjeras Chur 
chill iš Maskvos parašė laišką 
prezidentui Rooseveltui apie pa 
sitarimus su Stalinu, bet nieko 
jis laiške neužsiminė apie suti
kimą užleisti sovietų įtakai ke 
lias svarbias Rytų Europos vals 
tybes.

Churchill savo atsiminimuose 
rašė apie Maskvoje buvusią kon 
ferenciją, bet nieko neužsiminė 
apie sutikimą apleisti kelias Ry 
tų Europos valstybes. -Maskvo
je buvę laisvojo pasaulio diplo
matai, užgirdę apie Churchillio 
nuolaidas, buvo labai* nustebę. 

’ Amerikos ambasadorius Bohlen, 
tuo metu buvęs Maskvoje, apie 
Stalino ir Churchillio Susitiki
mą, rašė kaip apie “apgaubta 
didelę misterija”.

Tuo reikalu Chirchill 
nenoriai aiškinosi

Gandai pasiekė užsienio diplo

Jam pavyko prieiti prie gen. 
Hastings-Ismay archyvų, kuriuo 
se rasti Churchillio vizito užra
šai. 1944 metų spalio pradžioje 
Winston Churshill, kelių patarė 
jų lydimas’, nuvyko į Maskvą pa 
sitarti su Stalinu įvairiais karo 
reikalais. Tų pasitarimų metu 
Stalinas užvedė kalbą apie Rytų 
Europą ir Churchill sutiko pa
likti didoką josios dali sovietų 
įtakoj.

Rasti Maskvos pasitarimų 
protokolai

Vėl karo paliaubos 
Libane pavojuje

BEIRUTAS. — Smarkėjantys 
susirėmimai tarp krikščionių ir 
Druzų kaimiečių netoli. Beiruto 
ir tarp krikšč:onių bei palestinie
čių ir kairiųjų pietiniame Liba
ne vėl gręsia-karo paliaubomis, 
kuriomis buvo baigtas Libano 
civilinis karas prieš 17 mėne
sių. Arabų taikai apsaugoti ka
rinės pajėgos žadėjo siųsti pas
tiprinimų į Chouf sritį į pietus 
nuo Beiruto kur krikščionys kai 
tina apie 200:000 narių kalnie
čių Druzų gentį per dvi savaites 
puldinėjimų nužudžiusiu 10 žmo 
niu. - ■'

$2?

amerikiečiai abstulbtu.”

Vėsesnis.
Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:89

vadovaujamos imperijos pavo-.
jų. ; -i -

Uranijauš tikrai trūksta
' WASHINGTON.' — Energi

jos Tyrimų ir- -Gerinimo Admi
nistraciją (ERDŽi) paskelbė, 
kad per pirmuosius metus po 
T960 metų?-yra dingę <tiek jura- 
nij aus,. kad<iš ? j o būtų „.-galima 
pagaminti mažiausiai 10 atomi
nių bombų; Lr - ; ■ .,, x į

Washington Star rašo,' kad 
prieš ERDA buvusios AEC ( Ato 
-minės Energijos komisijos in- 
vestigatoriai nustatė, jog nuo 
i960 metų pastebėti rimti- trū
kumai. “pagerinto”’ uranijauš, 
kurį vyriausybei paruošdavo vie 
na korporacija-Nudear Mate
rials, Pensilvanijoje. AEG; tos 
korporacijos dėl uranijauš triū- 
kumo paaiškinimų nereikalavo 
iki 1965 metų. Tik dėl 10 nuo
šimčių uranijauš dingimo gau
tas pakankamas išaiškinimas, 
nors AEC nerado jokių ženklų 
kad būta vagystės ar diversi
jos.

Suėmė Indiros ministerį 
r -------y

NEW DELHI, Indija. — Po
licija areštavo buvusį krašto ap 
saugos ministerį Indiros Gand 
hi kabinete Bans! Lai, 49, kalti
namą pasisavinus ar $60,000 iš 
Kongreso partijos jaunimo sky
riaus fondo. Lai be to jau nuo 
seniau tardomas dėl įvairių ko
rupcijos veiksmų.

remiami sukilėliai .pranešė, kad Naujai gimusi žirafa-’pirmiausia stengiasi atsistoti ant kojų, o 
aršiose kovose įprię -strateginiai į.kai jai pavyksta kelias sekunde pg»stovėti, tai tuojau glaudžiasi 
svarbaus miestuko Gini ir Kito-j prie motinos ir leko tešmens. Motina džiangiasi, kai naujagimis 
se Ogadeno dykumos vietose jie ;• S : atsistoja ir pradeda ieškoti maisto.
užmušę beveik 700 Etiopijos k&'L_____  __. _ _ < \ ....... - - . .
reiviiv Somahjps f radio i praneši-...

delius ki^ 
racijos.
z- ė C. - ' F į ♦ *< -o

Iš . Etiopijos pusės" nėra;'įokio 
pranešimo bet atrodą tikta, kad . 
sukilėliai yra padarę didelę pa- "lTarybos būstinę.. 
žarigą ir baigią užimti visą 0ga i Painformavo/, kad 
deh .teritoriją, kuri-, sudaro.-.vL -džiuij surumpinai 
są ketvirtadalį Etiopijos;
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Veteranai prieš » 
Panamos sutartį

f

■ GUDr. Ahathole Wi Bedriy, Priešbolševikinio tautų bloko pirmi
ninkas, atvykęs, iš New :Yorko į Čhicagą, aplankė Amerikos Lietų- 

- • y - « ‘•.r’- r ; 4 * z *

* i-'1’

jų sąjū- -Senatorius pažymėjo, kad • jam 
vadinamam'-daro ypatingą įspūdį lietuvių 

■ABN, pavyko pasiųsti savo ko-1 tautos ryžtas išsaugoti laisves, 
respondentą į Belgrade vyku- Priminęs okupantų bolševikų 
■sius pasitarimus ir koresponden įvykdytus masinius trėmimus Į 
tas galėjo sekti pasitarimų ei-' Sibirą ir masinius žudymus, 
gą. sen. Proxmire pabrėžė: “Atėjo

tanti karų veteranų nacidnal. 
konvencija „vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją prieš Prezidento siū
loma priimti Panamos Kanalo 
sutartį.

Rezoliucijoje sakoma, kad Pa 
narnos valdžia nuo 1971 metų 
pradėjo ir tęsia “karčią ir nepa 
liaujamą prieš Ameriką šmeiž
tų propagandą, kurią kursto Ku 
bos ir Sovietų komunistai. Ve
teranai pareiškia, kad. “dėl JAV- 
bių to kanalo kontrolės, operavi 
mo ir apgynimo jokių derybų 
negali būti. ' ? '<

Pesticidų pavojai 
'■ žmonijos sveikatai
WASHINGTONAS. — Ap

linkos Apsaugos Įstaiga EPA« 
paskelbė,’ kad vėžio ligų ir nenor 
malių apsigimimų priežastimi 

vėl pradeda šiltėti, šiluma ištirp; gali būti šeši plačiausiai varto- 
dys daugiau ledo, apsems kai ku jami pesticidai ’ (parazitams nai 
riuos kontinentus ir žmonės pri kinti chemikalai) daržovėms, vai 
valės prisitaikyti prie šiltesnio 
gyvenimo.

— Michigan© profesorius Da 
vid M. Gates nusatė, kad žemė

— Rusai reikalauja, kad prz. 
Carter pripažintų Vladivostoko 
nutarimus atomo ginklams kon- 
kontroluoti, Jie nenori klausyti 
apie jokias tų susitarimų pakai 
tas.

DABARTINĘ IR TARPTAUTINĘ PADĖTĮ 
Pasikalbėjimai su premjeru Tengu bus tęsiami vakare 

ir visa ketvirtadienį
PEKINAS^ Kinija. — Sekretorius Cyrus R. Vance, dvi dienas 

praleidęs su Kinijos užsienio reikalų ministeriu Huang Hua, tre
čiadienio rytą susitiko su naujai partijos suvažiavimo patvirtintu 
Kinijos premjeru Tengu Hsiaopingu. Iki šio meto daugiausia kal
bėjo valstybės sekretorius, bet trečiadienio rytą ilgiausią kalbą 
pasakė Kinijos premjeras Tengas.

4 milijonai nemokėtu
po $20 trafiko tikėtų totoriaus išdėstytomis mintimis 

(apie Amerikos užsienio politiką 
Chicagos miestui 19/5 metais I jr josios tikslus. Premjeras rado 

pakėlus iki $20, t. y. beveik dvi-įiajko pasimatyti su užsienio rei- 
gubai bausmes .trafiko taisyklių, kajų ministeriu ir patirti Kini- 
pažeidimus, vis daugiau moto- jOs nusistatymą pač;<”’s nagrin- 
ristų gautus tikėtus meta šalin diniais užsienio politikos klausi- 
ir nuo to laiko iki šiol susikau-' naais. žurnalistams dar. nėpavy- 
pė 4 milijonai neapmokėtų ti-jko patirti premjero Tengo atsa- 
ketų, praneša Gook apskrities, kymų į sekretoriaus įskeltus 
klerko įstaiga. įį U

Trafiko Teismo klerko žinio
mis, rpadvigubinus trafiko pabau 

‘das beveik padvigubėjo ir tikė
tus numetančių iškaičius.

1974 metais buvo išrašyta 3,2 
milijonai tikėtų, iš jų 1,5 milf-

• Pranešė, kad ABN sąjūdžiui kad. mes pareikštame 
priklauso 14 tautybių ir jų kon .S^ežtą,pasipriešinimą^tam ge- 
gresas šaukiamas spalio 22-23 nocidui. . _
d. Sheraton viešbuty, Chicago- Pikuoti genocido konvenciją, 
je. Dr. Bedriy Altoje turėjo pa
sikalbėjimą su dr? K. "Bobeliu, 
pareikšdamas norą, kad dr. K. 
Bobelis pirmininkautų tame 
priešbolševikinių tautų kongre
se.
“Lithuania” tarp ;akademikių
Besirengdama Washingtone 

Taikyti paskaitą JAV Universi
tetų moterų Sąjungos susirinki 
me Washingtone, vytė Eva Mi- 
gonis paprašė iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos atsiųsti 50 egz. 
brošiūros “Lithuania”; kuri jai 
padariusi labai gerą įspūdį; ją 
nori paskleisti tarp amerikiečių 
akademikių. -s . 1 * ,

k 
Lietuvių-Ukrainiečių draugija

” Ragino greičiau rati-

AXTo Informacija

siams ir kt. maistiniams-auga
lams nuo aprėtimų apsaugoti.. 
Populiariausių pesticidų sudėti
nės dalis sudaro medžiagos, pa
vadintos amobam, maneb, na- 
bam, metriam, mancozeb ir zin- 
eb. Tos medžiagos daugiau ar 
mažiau vartojamos apie 800 
įvairiausių pesticidų gaminių, 
kurių kasmet parduodama už 
$10 milijonų. Tie pesticidai galį 
išvirsti į mišinį, vadinamą ETŲ, 
kuris bandymuose su pelėmis

—■ Prezidentas Carter tariasi 
su įtakingesniais abiejų partijų 
vadais, kad gautų pritarimą nau 
jai paruoštai Panamos sutar- iššaukė vėžį ir fizinius nenor-
Čiai. ' ' malum us. ‘’U

mokėtųjų TjkefiUgaū fa pajamų 
$17 miĮįjdnų. ’ ■ ’ ' . ?

197a-m. baudos kainas ^pakė
lus, tikėtų išrašyta 3.5 milijonų, 
iš jų 1,7 milijono, liko-neapmo
kėta. Iš sumokėtų baudų gauta 
beveik $36 milijonai pajamų.

• ’ n

1976 m. išrašyta 3,3 milijonai 
tikėtų, kurių. 2.3 milijonai buvo 
ignoruoti. Iš vieno milijono ap 
mokėtų tikėtų gauta $20 milijo 
nų pajamų.

Pabaudų kainas lupikiškai pa 
kėlus ir nuo to laiko 4 milijo
nus tikėtų nemokėjus. Chicago 
neteko $80 milijonų “pajamų”.

Tungson Park atsisako 
kalbėti

, SEOUL, /Korėja. — Pietų 
Korėjos ■ milijonierius Tongson 
Park, papirkinėjęs JAV kongre 
so narius, kad jie skirtų idesnes 
sumas Pietų Korėjai. Kai eti
kos komitetas pitadėjo kyšių rei 
kalą tyrinėti ir paėmė teisinin
ką Leoną Jaworski šiam klausi
mui ištirti, tai Park nusigando 
ir iš Didžiosios Britianijos Sve
timu vardu išvyko į Pietų Ko
rėją.

Vakar Korėjos spaudai jis pa 
reiškė, kad jis neatsakinėsiąs į 

Iš New Yorkosį Chicagą atvy | amerikiečių klausimus. Jis esąs 
kęs Priešbolševikinių tautų są
jūdžio pirm. dr. Anathole Bed
riy, ukrainietis, atsilankęs į 
Amerikos Lietuvių Tarybos cen 
trą pareiškė pageidavimą, kad 
būtų organizuojama Lietuvių- 
ukrainiečių draugija. Abidvi 
tautas jungia istorinė praeitis 
ir bendros laisvės kovos užda
viniai, kalbėjo jis.

Padėtis Lietuvoj reikalauja 
“genocido konvencijos”

' 'šitokia antrašte“Congressio-! — Illinois gubernatorius už- 
nal Record” VML 5, išspausdino Į draudė naudoti Laetrile vaistus 
senatoriaus W. Proxmire (dem., j Illinois valstijoje, nes jie nepa 

■Wise,) pareiškimą JAV posėdy.‘gydo vėžio.
I *

šimto nuošimčių korėjietis, tai 
jam visi nereikia leisti Ameri
kos tardytojams atsakinėti. Jei 
gu teisininkas Jaworskis ir at
skristų j Pietų Korėją ir norė
tų j j apklausinėti, tai jis jau iš 
anksto praneša, kad su Jawors- 
kiu jis nesutitiks ir j jo klausi
mus nesirengia atsakinėti. Park 
dalino Korėjos valdžios pinigus, 
jis privalėjo būti svarbiausias 
liudininkas.

Civilinių Laisvių Unija 
nuteistiems žmogžudžiams
Amerikos Civilinių Teisių Uni 

jos Chicagos skyrius pranešė, 
kad jis veiks su mirties bausme 
nutstojo dvigubo žmogžudžio ad 
vokatu jam nuo elektros kėdės 
ginti. Chicagos Kriminal teismo 
jury prieš porą savaičių nuteisė 
į elektros kėdę tūlą plėšiką Wil
liam’Hill už dviejų vaistinės sa
vininkų nužudymą. Hill yra pir
masis nuteistas mirties bausme 
pagal naująjį Illinois įstafvmą.

Civil. Teisių Unijos įsteigtos 
Rlinois Koalicijos prieš mirties 
bausmę pirmininkė Mary Alice 
Rankin pareiškė: “Mes veiksime 
su gynybos advokatu ir mes ruo
šiame planus veikti su advoka
tais kitais mirties bausmės at
vejais”.

Izraelis šiaušiasi prieš JAV
JERUZALĖ. — Izraelio vy

riausybė sekmadienį atmetė kaip 
“nepateisinamą” Jungtinių Vals
tybių nepritarimą Izraelio naujų 
žydų kolonijų steigimui savo 
okupuotame Jordano upės vaka
riniame šone. “Izraelis nepriims 
ir negali priimti argumento, esą 
žydai negali apsigyventi Izrae- 
elio žemėje. Vyriausybė (Izrae
lio) pakartoja, kad apgyvendini
mas nėra ir nebus kliūtis taikos

svarbiausius užsienio politikos 
klausimus. Tengas žino politi- 

inio biuro poziciją tarptautiniais 
klausimais, tai jam nesunku bus 
išdėstyti sekretoriui Kini jos nuo
mone dėl Amerikos tarptautinės 

•.politikos ir duoti atsakymus į 
sekretoriaus iškeltus, konkrečius 
klausimus.

Kinijos užsienio • reikalų mi
ni steris antradienį atsakė į kelis 
pagrindinius sekretoriaus Vance 
keltus' klausimus, bet vėliau pa
reikalavo nutraukti pasitarimus, 
kad jis galėtų pasitarti su vy
riausybės nariais ir gautų reika
lingas instrukcijas. Tuo tarpu 
kiniečiai nuvedė sekretorių į 
teatrą, kur buvo vaidinimas mo
dernus veikalas. Jis lietė, kaip 
kiniečiai dabar vadina, “keturių 
gengę”, norėjusią pagrobti Ki
nijos vyriausybę. Jie ruošėsi su
imti tuometinį premjerą Hua 
Kuofengą, bet jiš1, turėdamas 
gerus bendradarbius vidaus rei
kalų ministerijoje, laiku paty
rė apie ruošiamą perversmą ir 
suėmė visus keturius perversmo 
organizatorius. Jis pasitarė su 
tuometiniu krašto apsaugos miT 
nisteriu, prižadėjusiu duoti jam 
visą reikalingą paramą, šian
dien sostinės kiniečiai juokiasi iš 
tokių organizatorių.

Partijos gongresas veik vien
balsiai pasmerkė Mao Cetungo 
našlės politines ombicijas ir tai
ko ją kalėjime, visiškai izoliuo
tą. Ji neturi progos sueiti ir pa
sitarti su .buvusiais politbiuro 
nariais. Keliose provincijose^ 
kur ekstremistai- turėjo šiokios 
tokios įtakos ir turėjo drąsos 
kviesti karius į gatvę, buvo su
ruošti - 'iti karo teismai ir ke
li organizatoriai tuojau sušau
dyti. Kongresas vienbalsiai pa
tvirtino Hua Kuofengo vestą li
niją.

Atrodo, kad kiniečiai vis dėl 
kreipia didelį dėmesį į Formozos 
likimą. Komunistų partijos pir
mininkas Hua Kuofengas pareiš
kė, kad jie nelauks leidimo sa
lai užimti ir grąžinti Kinijai, ši
tas klausimas bus aptartas tarp 
sekretoriaus Vancės ir premje
ro Tengo. Planuojama sekreto- 

‘riaus pasitarimus baigti ketvir
tadienį.

deryboms”, tvirtinama praneši
me.



JONAS A. tARKUS, Ph. D.
KARAS IR JO PASEKMES

Senelis Kaunas. Čia matome seną j j medinį Aleksote tilt< per Nemuną. Tai yra labai reta nuotrauką

Dr. Cline įtaigoja, kad dau- 
ir nepasitenkini-

apie siūlomą tos institucf- 
jos reformas ir duoda savo pro
jektus esminėms pakaitoms. Tų 
jo projektų siūlymai nieko ben
dro neturi su pasireiškusią iste- mai, taip pat Valstybės sekre-

Watei^ate toriaus Kisingerio dekretas — 
priešin-

Gandai apie CIA ir adm. Tur
ner pareiškimas. Specialūs pa
vedimai kenkia CIA prestyžui. 
Dr. Cline sudarytu reformą pro
jektai. ..Patikimiausi žinią šal

tiniai

lyje vykstančius staigius bei re" 
volineinius pasikeitimus, nau
juosius sąjūdžius ir sveiku pro 
tu nesuprantamas idėjas ar 
ra jas įgyvendinti, šie bandy
mai nesudaro nuostabumo. Ma
no suprutimu projekto autorių

Užbaigiamoje knygos ”Sec- * reikėtų ieškoti ne CLA, bet kur 
rets, Spies and Scholars’’ daly- nors kitur.
je, pavadinfcije “Blueprint for 
the Future”, autorius Ray S.‘gumą ginčų i 
Cline aptaria pastaruoju metujino sukėlė darbai ir uždaviniai, 
išrc-ksias nuomones apie Cent- kurie tiesioginiai ČIA visai nepri 
rinę Žinių Amentūrą ČIA, rašo klauso ir neįeina į veiklos sri

tį, liečia Amerikos vidaus gy
venimą ir jos gyventojus. Tai 
įvairus prezidentų Kennedy, 
Johnsono ir Nixonp reikaląvi-

te

rika ir retorika po 
aferos bei kitų nesėkmių, kurių sulaikyti visas žinias, 
dalis įvykdyta valdžios bei jos- gas jo vedamai politikai, 
aukštų pareigūnų pavedimu. 1

Šiame knygos skyriuje dr. 
Cline atremia Bažnyčių komite
to ir laikraščių bei kitų infor
macijos centrų, kaltinimus dėl 
įstatymų peržengimo ir išėjimo 
iš duotų ribų, vykdant uždavi
nius. Svarbiu dalyku reikia lai
kyti pareiškimą, kad ČIA “nie
kuomet neprisiartino prie ame
rikoniško Gestapo būsenos”.

šį autoriaus pareiškimą už
temdo U. S. Nęws and World 
Report rugpiūčio 15 laida. Ten 
rašoma, kad dabartinis ČIA di
rektorius adm. Stansfield Tur
ner pranešė senato dviems ko
mitetams apie 149 bandymus 
minčių kontraliavimo, smege
nų plovimo ir įvairių narkoti
kų vartojimo įtaką i žmogaus 
protą, valią ir elgseną. Šiems 
bandymams buvo naudojama 
ne Gvinėjos kiaulytės, bet žmo
nės. Į šį darbą buvo įtraukti ir 
psichologai.

Turint galvoje visą ketvirtį 
šimtmečio Amerikoje ir pasau-

Prie neigiamų veiklos dalykų 
reikia laikyti prez. B. Johnsono 
1965 m. įvedus tiltų statybos pro 

’gramas, kurioms rusai dėl sa
vo įtakos praplėtimo ir skaldo
mojo vyksmo pritaria, o gana 
gabiai parinkti ir gerai apmo
kami rusams žinomi statybi
ninkai gerai bendradarbiauja ir 
jau beveik dominuoja kai ku
riose išeiviu veiklos sritvse. At
rodo, kad tas dominavimas kar
tu su CLA reforma baigsis.

Dr. Cline apgailestauja, kad 
prez. Nixonas panaikino 1950 
m. įsteigtą Office of National 
Estimates ir tą numatymų bei 
analizės darbą pavedė preziden
tūros žinioje esančiai Tautinio 
saugumo tarybai.

Autorius priešingas nerinotai 
administracijos bei prezidentų 
įtakai į ČIA. Jis įtaigoja akty
vesnę kongreso priežiūrą, kuri 
iki šiol buvo “labiau pritarianti^ 
negu kritiška”. Todėl dr. Clinė siems kongreso, nariams, tiksli^ 
peikia iki šiol buvusius kongre
so priežiūros komitetus per ma
žu dėmesiu savo, pareigoms.

Gal būt dėlto dabar yra sudary-.lo dvi institucijas — The Cen-> spaudos žinią skaityme jai tal- 
tas gana stiprus ČIA priežiū-1 tral Institute of Foreign Affairs Į kininkauja A.. Zubavičius.

i x - r.. • 1, .Jo_____ i, krrrin "Jinin SsAkunti rarh'in valanda'ros komitetas. Jo pirmininku Reserch ir kabineto lygio Žinių 
yra kongreso atstovas Edward j direktoriaus įstaigą. Pirmoji 
Boland (D., Mass.), Nariais yra būtų naujosios sistemoš širdis 
Clement Zablocki ir Les 
(D., Wis.), Bill Bulrison

s Aspin 'ir nervai. Ji apjungtų Valstybės 
(D., ir Krašto apsaugos departamen- 

Mo.), Carles Rose (D., NC.), to žinių tarnybas, sudarytų ir 
Romano Mazzoli (D.,Ky.), Nor prižiūrėtų biudžetus, analizuo- 
man Minėta (D., Cal.), Wyche 
Fowler (D., Ga.), Morgan F. 
Murphy. (D., Ill.), Robert 
Clory (R.,Ill.), Bob Wilson 
Cal.), 
Ohio)

John Ashbrook 
ir Kenneth Robinson

Mc- 
(R, 
(R., 
(R,

Cline giria prez. Fordo

tų Įvykius bei. žinias. Visą ži
nių tarnybos veiklą ir specialų 
Clandestine SerViČe štabą,prižiū
rėtų Central Inteįigence direk
torius. Jopareigų sritin įeitų ir 
lėšų paskirstymas.

Planuodamas reformas dr. 
Cline tvirtina, kad špionažas ir 
infiltracija Sov. Sąjungoje ir 
Rytų Europoje yra .veik neįma
noma. Daigiausia ‘ tas informa
cijas ČIA gauna iš pabėgėlių, 
elektronikos įrengimų if iš 3-jo 
Pasaulio agentų; Tenka pridur

Sekanti radijo valandėlė bus 
girdima rugpjūčio 28 dieną.

Rugpiūčio 18 dieną mirė Sta
sys Andriūnas, 87 metų amžiaus, 
išgyvenęs Hot Springs’e 8 metus. 
Buvo gimęs Šiaulių apskr., Šiau
lėnų parapijoj, į Ameriką atvy
ko 1910 metais, anksčiau gyve
no Chicagoje. Liūdesy liko žmo
na' Bronė. S. šmaižienė

Dr.
įsteigtą Operacijų patariamąją 
grupę ir Užsienio žinių tarnybos 
komitetą tikslu ^prižiūrėti įvai
rias žinių^ tarnybas ir jų veik
smus- bei Įtakds 'Ftį institucijų 
savistovumą ir specifinius užr 
davinius. . ’ į 4i

Knygoje aprašytus ČIA pro^ 
jektus dr.-. Clįnę, pasiuntė *vi-’

x 2- r ii j % i vatstatyti agentūros prestyząg 
pakelti nuotaiką ir nustatvti veŽlįį. --.i- » • '.j~ ; i * A~ ~ . ..klos ribas. Wietojh CIA jis siūf^Wv.e Rudinėj a-j gatvių kampe du banditai jiems 

•k:■ 1' Ja "I ei

vis

Pirma žriiogų apiplėšia 
paskui nušauna

CHICAGO. — Plėšikai 
dažniau pradeda praktikuoti nau
jovišką metodą žmogų apiplė
šus nušauti. Čia pora naujų pa
vyzdžių:.

Socorro Sierrai, 29, gyvenęs 
su dviem

buvusių ČIA ag&tų išdavysčių, 
sovietai zSiid^vfeveik visus žinių 

frinkrmfi<’čiafli^3tojiis. Tą patį 2iŠ2 So. ’ Fairfield, __ ____
sgalinia sakytitiltų ’ąfeityto-j draugas^ antradienio vakarą iš-; 
jus, tik' nies Ją atžvilgiu dau-1 ėjus iš tavernos, 52 ir Justice

s

i -

N

E Bondsir*r tases *4ien Md » rarurter
c£ 5 Tears (4#% the rear). Lex, *?oAcn or 
Bona* c» be repbced / records are prorided. Vflw* 
needed. Bonds can be cashed x tout bonk Inhere* b

sufficient. And they’re helping them- 
lepcndable savings. By taking stock hi 
America with die Payroll Savings Han.

Buy United States Savings Bond*- 
They won’t leave you out in 

thecold. <

ijie leisdami" ^minuoti kai kų- pastojo kelią ir vienas jų pridė
ki ūdose brganižadijose ir opinijios 
^^TfoįvimėJ ' - f

iu H:

Cold wai
h Hot Springs, Ark.
•Į i.-: ‘kln;.:’ .-•v'J r-’

į .Amerikoj . Lietuvių, ’ Tarybos 
: Hot Springs skyrius, fugpiūčio 

. ’6 dieną turėjo smagią ^gegužinę 
Stephens parke prie Blakely už
tvankos; Oras buvo puikūs, tad 

•suvažiavo visi skyriaus nariai, 
ątsiveždami ir savo'draugus: Vi
si bendrai vaiši nosij; šnekučia
vosi ir lietuviškų plokštelių -mu
ziką dažnai pertraukdavo skam
biomis sutartinėmis. ; Daugelis 
bandė savo laimęLžaidimę, ,kur 
dajTė . gražaus., pelno.. įr- -papildė 
skyriaus kasą. .. .

Alto Hot Springs skyriaus 
valdybą sudaroD Viffninihkas 
Kostas ' Plepys, vicepirmininkas 
Jonas šakinis, sekretorius' Vin
cas Rastenis, iždininkas Petras 
Deveikis; revizijoš;kohiisij'ą —: 
Salomėja šmaižienė ir Antanas 
Kruklys. Valdyba dėkoja .visiem 
gegužinėje dalyvavusiems ir pri- 
sidėjusiems' prie još pasisekimo.

gmmunition- 
k was ah army long on. courage, 

bat short on money.

Spalio mėn. sueis metai kaip 
Hot Spdings’e veikia’ radijo va
landėlė “Leiskit į Tėvynę" —■ 
Lithuanian Broadcasting -SPA 
Ji ^girdima kiekvieną antrą ir 
ketvirtą mėnesio -■ sekmadienį 
2:30 p. p„ iš KBHS stoties 590 
AM. Valandėlės tikslas yra ne 
tik tautiečiams perduoti skam
bųjį lietuvišką žodį, gražias mū
sų liaudies dainas, "bet supažin
dinti ir amerikiečius su mūsų 
kultūriniu lobiu, su mūsų gar
binga praeitimi, skelbti pasau
liui, kad mūsų sesės, broliai te- 
bekenčia raudonąjį jungą, kuriuo 
mes nenustojame vilties kada, 
nors nusikratyti. Todėl progra
mos metu šiek t ek įterpiama ir 

. anglų kalbos. Nuo’i. m. balan
džio mėn. valandėlės tapo inkor
poruota. Jos vadovybę sudaro 
Salomėja Tmaižičnė. Petras 
šmaižys ir Antims KfriHys. Re
vizijos komisija — Kostas Mar
cinkus .ir Antanas Zubavičius. 
Programos vedėja ir prrnesėj? 
S. šmaižienė. JFaskatiniū laiku

'jęs Sierrai revolverį prie -kak
tos, pareikalavo pinigų. Visiems 
trims be pasipriešinimo pinigus 
atidavus, banditai pradėjo ei
ti 52 gatve i rytus,.bet vienas 
atsisukęs paleido šūvį( pataiky
damas Sierrai,į nugarą, užmuš-- 
damas, jį vietoje. Detektyvų ma
nymu, iš Sierros paėmė apie 
$1,500.

CHICAGO. — Miesto pietinė
je dalyje E. 47 Street gyvena-- 
pašto. įstaigos sargas Nillie Car
ter, 63 m’etu amžiaus. Antradie
nį buvo jo laisva diena. Vaka
re žmonai išėjus pas kaimynus, 
jis pasiliko namie gerai pasil
sėti rytdienos tarnybai. Anksti 
nuėjo gulti.

. Nubudo išgirdęs lango stiklų 
sužvangėjimą ir pižamoje iš
ėjęs iš miegamojo pamatė du 
jaunus vyriokus įhndusius į 
kambarį. Kadangi jis j’au kelis 
kartus buvo apiplėštas, buvo 
pasiryžęs atiduoti visa, ko jie 
pareikalaus. Ant “dreserio” bu
vo $197 ir ant kėdės persvertų 
kelnių kišenėje dar kiek pinigų. 
Bet “svečiai” nieko nereikala
vo, tik įsakė “Grįžk atgal!” ir 
pradėjo šaudyti, paleisdami į vi- 
darius-4 kulkas, ir jį permušę že
mėn jau taikė revolverį į galvą, 
Carteriui paprašius nebešaųti 

penktą kartą, matyt, “pasigai
lėjo”, nebešovė, ir nė žodžio ne
sakę surado pinigus, iškratė 
kambarius ir išėjo.- Carter įs
tengęs pasiekti telefoną, nume
riu 911 pašaukė pagalbą, o da
bar yra gyva'š Billings ligoninė
je.

“Noriu, kad tie vyriokai gau
tų elektfos kėdę”, jis pasakė.

(Tęsiny*) -j; •

Kai Liaudies seimas 1940 m. liepos 21 d. nutarė. Lie
tuvą prašyti įjungti į Sovietų Rusiją ir nutarimas buvo 
paskelbtas per radijau pačią minutę Maknys metė darbą 
ir atbėgo į Valst. saug. Krim. plč. Marijampolės apygad- 
dos įstaigą. Bendroje dalyje radęs apyg. v-ką Petriką 
apsikalbino, bučiavo ir džiaugdamasis pasakė; “Jau įvy
ko tas, ko taip širdingai laukėme- Dabar pradėsite lai
mingą gyvenimą.” Atsibučiavęs su Petriku, Maknys pri
šoko prie ten stovėjusio Učiteliovo, spauzdamas ranką 
rusiškai dėkojo Stalinui, raudonajai armijai ir pačiam 
Učiteliovui už pagalbą padaryti tokį reikšmingą nutari
mą — išsivaduoti iš buržuazijos jungo;

Po kelių dienų Maknys buvo paskirtas NKVD tar
dytoju. Negalimas sakyti, kad jis suimtiesiems būtų bu
vęs žiaurus, nors nuoširdumo, ar pasigailėjimo 'niekas 
nejuto. ♦ ► - '

Keliems mėnesiams praslinkus, rusams tardyto
jams, dalių viršininkams ir pačiams Učiteliovui Maknys 
pradėjo nepatikti. Maknys, kiek tai buvo įmanoma,1 lai
kėsi įstatymų:; nesusigundė suimtuosius kankinti, muš
ti, tyčiotis. Galiausia buvo prieita prie to, kad jam teko 
su savo viršininkais susiginčyti. Rezultate — Maknys' iŠ 
NKVD (tuomet jau vadinosi NKGB) tarnybos buvo at
leistas. Kai 1941 m. birželyje buvo lietuvių trėmimas, ir 
Maknys į tą skaičių pateko. Vežamas į geležinkelio sto
ti ir jau vagone Maknys rėkęs: “Tai teisybė, tai tvarka, 
komunistai komunistą kančioms tremia;- tai gražu, ne
regėta negirdėta!” NKVDistai į jo šūkavimą visai ne
kreipė dėmesio ir elgėsi su juo kaip ir su- visais kitais, 
o-žmonės turėjo gardaus juoko.

Milicijoje svarbiausioji dalis tuo, metu buvo Kovai 
su socialistinės nuosavybės grobimu ir spekuliacija. Į ją 
ypatingą dėmesį kreipė kompartija ir Respublikos pro
kuroras Niunka. Mat, užplūdus sovietinei žmonių iriąsei, 
pakilo prekių pareikalavimas. Tiesiog- stebėtis įėik.ąįo, 

#kaip rusai viską pirko- Ne’tik sau vietoje, naudotis^ bet 
siuntė ir vežė Į “visko pertekusią” plačiąją tėvynę-Rusi
ją. Be to, buvo kalbama, jog krautuvės, dirbtuvės*- malu- ■ 
nai, bankai ir t. t. bus nacionalizuoti,-, todėl padėjo 
koje prekių mažėti. Nors liąinds*iF'labąi.‘kiib’,?^tačiau’.pr^ 
kių pareikalavimas vis; didėjo. jPrisjd^jo spęį?sjį|^^|-; f.

į Ir tikrai, po rugpiūčio 1 d/ prasidėjus narnai'1 ’ r 
jai,'kainos dar labiau pakilop spekuliacija plėtėsi.;' 
kįa.suprasti, jei jau paty^ komun'^tal'prad1'

ei-.
i-'.

ver-?
tęs batų kaina pakilo ikL22o Tuklių?^ d£0£ l

' - j •*- s - jį j3 i
Senas marijampoliėtiš> komunistas Kazys StankevH 

cius, du kartus sėdėjęs uz komunistine^eikla^alejime.

give...
so more wilt five

HEART 
FUND

davęs apiel50 Lt, dabar gaunąs. 23Ū rubliųpirkdamas 
batus sumokėjo 225 rublius, tŠi prągyvęnimųiglik^t^ 5 
rubliai visam mėnesiui. Jei reikalai hepasitais-ysja;- t>ųs 
sunku- gyventi. Kažkoks žydukas’ koitijaunuolis, ‘nugir
dęs Stankevičiaus pasikalbėjimą,- nubėgo U NKVD -Įstai
gą ir Stankevičių apskund. Stankevičius buvo apšauk
tas provokatoriumi ir uždarytas kalėjifnė.

Dar prieš. paskelbiant turtų nacionalizacijos Įsaką, 
kompartija jau skaičiavo privačias prekes Įmonėse ir 
kapitalus bankuose, laikydama liaudies nuosavybė^ To
dėl vyriausybė išleido specialų patvarkymą Įr Kovai šų 
socialistinės nuosavybės grobimu ir spekuliacija, sut
rumpintai KSNGS, daliai Į sakymą, keliant bylas vado
vautis dar neįvestu-nepaskelbtu RSFSR Baudž. kodek
su ir Bau'dž. proceso kodeksu. Tai buvo ypatinga, Lietu
voje neįprasta, teisena/-* ''

KSNGS dališ atlikinėjo visas tardytojo funkcijas ir 
net kaltinamuosius aktus rašė. Prokuroras, gavęs KSN
GS bylas, privalėjo ne vėliau kaip trijų dienų bėgyje 
kaltinamąjį aktą patvirtinti ir bylą perduoti apygardos 
teismui spręsti arba grąžinti papildyti. Apygardos teis
mas, tokią bylą gavęs, turėjo iie .vėliau kaip per. 12 die
nų išspręsti. ' , .."1.: --.^1.' - ■

Tai buvo ne teisena, bet parodija arba teisenos pro
fanacija. Argi galima žmogų laikyti nUsikaitusiu nežino
miems Įstatymams ir jį pasmerkti, jef kas atėjęs pasakė, 
kad, štai, krautuvininkas man nepardavė mėgstuko? 0 
taip buvo. - ‘ •

Sūduvos Kalvarijoje, rodos, Bakas turėjo manufak
tūros krautuvę. Krautuvė buvb vadinamuose senkromiuo- 
se, seniai pastatytame trobesyje specialiai krautuvėms, 
be ryšio su butais. Atėjęs į miliciją asmuo j>ralicšė, kad 
Bakas nepardavė jam mėgstuko. Kalvarijos milicija tą 
pranešimą prisiuntė KSNGS daliai. Buvo apžiūrėta Ba
ko krautuvė, bute padaryta krata, bet paslėptų prekių ne
rasta. Bakas paaiškino, jog jis niekam neatsisakęs ką 

x,i , i.i.r.rti-Mi, jei tik turėjo prašomą prekę ir žmogus mo 
;ėjo pinigu? Megstukus pardavinėjo - ir dar jų turįs 8 
rautuvėje. 

* A

* Bit* daugiau)
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JONAS VAIČIŪNAS

PRIEŠ AUDRA

(Pabaiga)

NAUJIENŲRUDENS

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

Nesityčiokime iš rimtų rei
kalų. Nesijuokime iš rimto pa 
sakymo, kad Bendruomenė tu 
rėš prisiūti tautinių šokių, šo 
kėjarns sijonus,: jeigu jie per 
trumpi. Čia teks atsakyti rim 
tai. Juokai iš tautinio išlikimo 
apraiškų negali būti krečiami. 
Tiesa, padorūs pajuokimai ga

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

me
nu vėl

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

savo mintis prieš okupantą 
prieš jo į taigojimus, išpuoliui 

nei su visokiais kultūriniais

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Pxs 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.

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
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 atsiusti $1.50 čekį 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiusime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Centro valdyba su kitomis tau
tybėmis ruošia festivalį šį sa
vaitgalį, rugpiūčio 23-28 dieno
mis. Vieta Michigan Ave. ir tre
čios gatvės kampas, arti vidur- 
miesčio. Kaip jau skelbėme, lie-

KAUJ IENOS, CHICAGO «, U-l------Thursday, August 25, 1977

Nieko 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 puslapiu agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

luguma yra i
i, kad H knyga Imu brai 

_ , kadangi knyga ra tokia meile 
iradžjus skaityti nebesinori pertraukti, 

letuval Mals žodžiais: "Dėkingas sūnus

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių 
nlų ir kultūrinių laimėjir 
tauta galėtų didžiuotis ir 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Em

Knygos apie žemės ūki atrodo . .
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai tr pops- 
saulj išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga boa brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, yp«? kadangi knyga su . tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad * ' ’ * ‘ —
autoriaus skiriama I 
m ai Tėvynei Lietuvai’".

Knygos 300 puslapių ra daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S3.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

naujienos
17S> So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS U0W8

Gavę ptnlgna, tuojau knygų paatųdm.

kime nuo scenos žemyn. Tik, 
žinokime, plojimų ir valiavi 
mų nesusilauksime. Matyt, 
prasti buvome, aktoriai. Prade 
kime viską iš naujo, visai ki
tais pagrindais. Glauskimės 
prie Reorganizacijos: jos ke
lias tiesus, lietuviškas, be nu
krypimu.' Svarbiausia, solida
rus, o bendruomeniškas soli
darumas, kurio jau nemotame 
nuo tada, kada dabartinė val
džia užkariavo LB vadovybes, 
turi būti grąžintas į Bendruo
menę. Matyt, to solidarumo ta

įrodymų galėtų būti “Drauge” 
kažkada paskelbtas neva atsi
šaukimas iš aneksuotos Lietu
vos pogrindžio, o po apačEa 
pridėtas redakcijos prierašas, 
kad kalba netaisyta, palikti so 
vietizmai, kaip dabar rašoma 
krašte, nes jaunieji kalbinin
kai jau kitaip nemoką...

Labas...

Norėčiau pabrėžti, kad Detroi- 
Kodėl ji tokia to Kultūros Klubo pirmininkas 
? Kodėl ji de-; Antanas Musteikis nepaprastai 

(veiklus. A. Musteikis suorgani
zavo grupę lietuvių debatininkų 
liudyti televizijoje 7 kanale, ry
šium su Bielgrade vykstančia 
konferencija, Debatuos rugpiū
čio 30 d. 11 vai. vakaro: Danguo
lė Jurgutienė, Stefanija Kaune- 
lienė ir adv. Raimondas Sakis- 
Sukauskas.

..Jų prisijungė ir kartu da- 
> iš 1 loridos svečiai, Vera 
t anas Budriai.

A. Bukauskas

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. Jurgio Jašinsko, MET. A GTNG AS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psL,

minkšti viršeliai___________________ ;........... ............. -..................... -50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psl., minkšti viršeliai------------- ----------- ---- ----------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

Visi lietuviai maloniai kviečiami i “N.” pikniką
Pradžia 12 vaL

O paskui ta pati spauda jau 
reklamuoja kalbos “taisyto 
jus” Bolševikijoje.

Koki paradoksai, kokie prieš 
taravimai pats sau?..

Nesistenkime gelbėti asme
nų, per savo netinkamus dar
bus įklimpusių, tačiau stenki
mės kelti tuos, kurie nežiūri 
nei savo garbės, nei naudos, 
nei didybės ar kokio pirminio 
kavimo, bet ieško lietuviškos 
tiesos, telerancijos, darbų de
rinimo ir pasidalinimo: Bend 
ruomenė savo darbus dirbs, 
Laisvinimo veiksniai — savo 
Balfas savo, bet vieni su kitais 
gražiai bendradarbiaus, siūlys 
galimą paramą, pagalbą, taip, 
kad vieningumas išsiskleis vi
sais savo žiedais.

Taigi... Vaidybą baikime, lip

Ii būti, tam yra rimtas humo
ras literatūroje, tačiau toks 
humoras privalo būti įtaigo- 
jimu, bet ne niekinimu.

švinta. Į mano mažą pirkelę 
Lakesidėje per - atvirus . langus 
skverbiasi galingojo Mičigano 
ūžesys, rytmečio vėsa, sumigu
si su ris šviesėjančiu drėgnu 
pilkumu.

Užgesinu šviesą ir atsidarau 
stalčių. Apglėbiu sauja maiše 
lį su žemės žiupsniu iš Suval
kijos lygumų, 
karšta, ta žemė 
gina delną?..

Užberiu kelias- kruopelytes 
ant parašyto straipsnio. Nes 
dėl Tavęs, Gimtoji žeme, tas 
ir kiti mūsų rašiniai... Ir dėl 
tų prakaituotų pėdų ir krauju 
nudažytų laikų.

Savanoriai, partizanai. Mi
nėjome šiemet partizanus, bet, 
deja, mūsų darbai nesiderino Jc. d Hubo va]dyba 
su partizanų kraujo auka atsuW televizija pama.

Mes susiderinsime netrukus. , ,. . ... „ ,, į>‘tyti ir pasiklausyti. Pranese 
Kultūros Klubo valdyba.

žiaus, nes nenori pasitraukti, 
kol dar Bendruomenė nėra 
suskaldyta, o tik nedidelė vi
suomenės dalis rf atsitraukusi 
nuo bendruomėhiškos minties. 
Atsitraukusi kartu su tais va
dais.

Rugsėjo 11 dPOLONIA GROVE

šauk 
kalbi 

ninkas, lavonas įmestas į upę 
ir t. t. Tai parodo, kad tikrieji 
kalbininkai paneigiami, oku
panto nustumiami, o palieka
mi tik tie, kurie prisitaiko prie 
partijos nurodymų .Geriausiu

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozą* D«up«r*». ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Qlei» 
t» Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, u dalia: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. ________________________ _______________

Autorius savo žodyje račo: "Jei liūdnai lietuvėj tautos IDdmu 

raklestėjuriu Lietuvos politiniu, ekonomi- 
•Šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
[ūgauti savo ž«nės Akio kultftrof vairiais 

: tautomri’.
žemdirbiam* akaitytL kadanri

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

latelgta 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytt

op- /LIETUVOS AIDAI 
Į^f^ Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM

Sešt. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
?3Į|B5 ; Sekmad.9:30 - 10:00 v.r.-1230 AM

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

Tėfef. - 778-5374

Edison vėl teršia ežerą 
radioaktyviu vandeniu
Waukeijan. Commonwe

alth Edison atominės energi
jos jėgainė prie Zion III. šukė 
lė federalinės valdžios nerimų 
patvins, kad leidžia į Miehiqa 
no ežerą radioaktyvu vandenį 
be jokiu atsargos priemonių.

Federalinė, NRC komisija 
jau birželio 1 d. perspėjo ta 
Edisono įmonę dėl slaptai, nie 
ko nepranešus, radioaktyvaus 
vandens leidimo į ežerą, nors 
XBC ramina, kad tas radioak- 
tvvumas buvęs silpnas "dar 
nepavojingas.”. Naujai patir
ta, kad įmonė patylomis to
liau ežerą teršia.

Priemonių griebėsi Michįga
no Federacija, privati piliečių 
grupių koalicija. *

Detroito Šauliai švyturieliai

Čikagos ir Cicero Klaipėdos 
jurų saulių kuopą suruoštoje 
LS:T kultūrinio savaitgalio sto
vykloje 8, 13, 14 dienomis iš 
1J: t r . t) daly v a v □ seka ntiej i 
šauliai: pirm. Alfas ir Angelė 
Šukiay vicepirm. Juozas ir Ma
rija Kinčiai, “Pilonų ’ stovyk.os 
kome .d^nt s Stepas ir Emilija 
Lm: ' ,i .Fud; s :r Gabrielė Itim- 
k i; i, Virua-: i.iakevkius, Ada

Paulikie-

Detroito naujienos
Detroito Lietuviu Organizacijų tuviai turės tris namukus: kul- 

Centro veikla j turinį, maisto ir išgėrimų. Fes
tivalyje bus įvairių visų tauty
bių meninė programa.

I ietuvius reprezentuos Wind- 
soro tautiniu šokių grupė, vado
vė Dana Ilomes-Stanevičiutė. 
Lietuvių grupė pasirodys dvi 
dienas — šeštadienį ir sekma
dieni nuo 6 vid. iki 9 vai. vaka
ro. Tau-ylės į festivalį kviečia 
savus tautiečius. Lietuviai taip 
pat maloniai kviečia savuosius 
gausiai atsilankyti. Bus skanių 
lietuviško skonio valgių bei gė
rimų. Savo atsilankymu parem- 
site Organizacijų Centrą ir tuo 
prisidėsite prie Lietuvos laisvi
nimo darbų. Tad iki pasimaty
mo festavalyje.

Detroito Kultūros Klubo veikla

Keliai ir žmonės (9)

KOVA AR VAIDYBA?

“pertvarkymą”. Mat 
je tėvynėje kalbininkai 
no kai ką “taisyti

[ nieko nauja jie ten neparodė,
sovie

Kada anksčiau spauda 
nepasiduoti, te šaukė, kad nužudytas

PIKNIKAS

(Baigiamosios mintys) 
i <

(Tęsiovs)

Tautos gėnijai Maestro Al- aš tai viską žinau, o kiti kvai 
fonsas Mikulskįs ir Ponia taip; liai. Tuo nieko nepasieksime, 
pat gyvši dępiisi tautinių šo-; tik dar daugiau suerzinsime 
kių, drahūjdų ir kitų vertybių vienas kitą. Pasitikėjimas yra 
autentiškuniu ir tikrumu. Iš jų ‘ didelis veiksnys. Todėl yra ne 
vertėtų pasimokyti, .pasisemti galima keliems vadukams sto 
žinių, kad -teisingai suprąstu- ti viso darbo priekyje, paneig 
nie tautos vertybės, jų neiŠnię Įi kitus, savo supratimu- gal 
kintunte, nepervėrstume ant daugiau išmanenčius. Šiuo 
svetimo “kurpalio”, kad ir ant tu kaip tik yra paneigia 
rusiško, kaip kad kai kurios kėjai ir rašėjai," griežtai taria 
grupės,mėgina daryti; “nauju
mų” ieškodamos, o, tikriausiai
Vadovai “pasisėmęmokslo” nei su visokiais kultūriniais, tiesio! 
iŠ-tikriį Ijėtuvių patriotų- šal-: giniais ar netiesioginiais mai 
tinįų;y>;iš.okupuotos Lietuvos nu ryšiais. Paneigiami asine-! 
K š. tr drabužių vadovų, kurie nys, besistengiu, kad į tautos 
piičįą- pagal Maskvos triūbelę. kultūrą, papročius, balbą ne- 
*yj£pąnąė albume iš pavergtos siskverbtų slavizmai ar kito- 
Ėiefuvds, net viršelyje, įrėmin ki izmai, — paneigiama tai.’ 

nųofrąuka iš t. š. ansaniblio už ką privaloma kovoti, kad 
yilnįūjė? Na, ką gi. Kitaip ir kaip nors išliktume gyvi ir ma: 
negali būti; Moterų priejuostė žai apgadinti šiame mišinyje 
še'pirmiausia krinta ąkysna Net prieita prie to, kad tole 
juostos. Žinoma, kitaip ir bū ruojami siūlymai apie kalbos! 
ti nėgali; - nes visi jau esame “pertvarkymą”. Mat, pavergto, 
įkalti;,-kąd ’Lietuva rusinama, je tėvynėje kalbininkai mėgi-. 
lietuviu spauda dažnai tai kar no kai ką “taisyti”. Žinoma.) 
tpją, kai nėųžsįmirštufrie.

■ ĮŠęnijrą .išvada turėtų būti tik jausti pagadinimo ir 
tokiąesame supami iš visų pu’ tizmo žymės, 
sįiį' okupanto ' propagandos, 
Tenka saugotis 
tikėti! 'tautiečiais, tuos reikalus 
išgyildtuiusiais, įsigyvenusiais 
į pavergėjo? siekimus, kelius ir 
mėlpduš, tenka juo toliau, 
juo" stipriau vienytis, bet ne- 
ieškoti. kokių; kvailų ambicijų:

IVERS
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Aiškėja karo meto nuolaidos
Britų premjeras Winston Churchill 1944 metų spa

lio pradžioje buvo nuskridęs į Maskvą ir kelias dienas 
tarėsi ir posėdžiavo su Stalinų. Britų premjeras ir karo 
jėgų vyriausias vadas nusivežė į Maskvą .Britų kariuo
menės štabo viršininką gen. Hastings Ismay. Pačiame 
Kremliuje Churchill kelis kartus posėdžiavo su Stalinu. 
Pasitarimuose dalyvavo britų ir sovietų aukštesnieji 
karo vadai-

gus pasitarimų protokolus, kad galėtų vėliau juos vyk
dyti. Gen. Ismay dalyvavo Stalino ir Churchillio pasita-l 
rime Maskvoje. Pasirodo, kad jis padarė tikslų minėtų 
pasitarimų protokolą. Tas protokolas bnvo- jo archyvuo
se, i kuriuos per 30 metų niekas nosies įkišti negalėjo. 
Dabar šie britų karo vado dokumentai tapo vieša nuosa
vybe, jais gali naudotis kiekvienas, kuris tiktai moka ir 
gali. Žurnalistas Yergin, radęs karo vado archyvuose mi 
nėta protokolą, suprato jojo svarbą. Jis išaiškino, kas šiuo 
reikalu kitų dalyvių buvo paskelbta, ir tuojau pats pri
sėdo prie minėto protokolo ir padarytų susitarimų. Jis 
paruošė knygą “Sukrėsta taika”. Jam paaiškėjo priežas
tys, kodėl po šio karo iki šio meto kariavusieji nepajėgė 
pasiekti taikos Europoje. Jis įsitikino, kad taika buvo 
sukrėsta Maskvoje, Churchillio ir Stalino konferencijos 
metu. ' * š J

Premjeras Chirchill matė, kad sąjungininkai laimės 
karą, bet jis taip pat žinojo, kad Didžioji Britanija po 
karo liks tiktai nupešta višta. Jis jautė, kad karo metu 
iškilo JAV ir Sovietų imperija. Su amerikiečiais, šunuo- 
degaudamas ir pataikaudamas, jis tikėjosi susitarti ir 
gauti pagalbos pašliejusiai britų imperijai atstatyti, bet 
jis norėjo tą paramą gauti ir iš Sovietų Sąjungos. Sta
linas leido jam svarbiausią žodį tarti- Graikijoje, o jis 
leido komunistams sauvaliauti Rumunijoje- Koki kiti 
susitarimai buvo Maskvoje padaryti, iš Sun Times dien
raštyje paskelbtos trumpos knygos recenzijos sunku spė 
lioti. Yergino knyga šiomis dienomis bus Amerikoje ats
pausdinta, tai teks ją įsigyti ir atidžiar viską-perskaity-, tortas rašo apie lenką katali-

Sovietp armijos karininkas ne tik fotografuoja iŠ Maskvos išvažiuojančius automobilius; 
bet jis stengiasi įsižiūrėti į kiekvieną Šoferį, kad gaiety atpažinti. Sovietu valdžia tikrina vi- 

, sus pirkėjus, automobili y vairuotojus, o vėliau tikrina, ar /automobiliu nusipirkusiai į važiuo
ja įsigytais automobiliais.

ti. Teks kreipti dėmesį Į visą gen. Ismay surašytą pasi
tarimų protokolą. • j -r•->.v

Nieko plepus britų premjeras negalėjo sugalvoti, 
kaip papataikauti sovietų diktatoriui ir pasiūlyti jam 
tai, kas jam nepriklauso. Visa eilė Rytų Europos tautų

“kam mumsjais nepasitiki: 
reikia šnipą”.

Jau apie 10 metą Lenkijoj* 
išeina lietuvią laikrašti Aušra. 
1976 metais (35) numeryje 
teikiama žinią apie lenkus 
Lietuvoje, ypač apie švietimą 
ir spaudą ..Autoriaus nuomo
ne, ne visos žinios tikslios. Lie 
tuviai esą dažnai prikaišioja 
lenkams, kad jie greičiau nei 
lietuviai pasiduoda rusinami. 
Galimas dalykas, rašo dr. Mirs 
ki; kad tas priekaištas turi tie 
sos. Lenkus prie rusą artina 
kalbą giminingumas. Be~ to, 

Estijoje 2.700,.- ką, seminarijoje nėra lenką noras užtikrinti' vaikams ge-

LENKAI LIETUVOJE IR KITUR
Paryžiuje leidžiamam lenkų už Smolensko už tokią pačią 

žurnale Kultūra (1977, birželis) dėžutę reikia mokėti 2,5 rub 
dr. Josef Mirski rašo apie kata-| lio. 
liką padėtį Sovietų Sąjungoj. 
Apie pirmąją straipsnio dalį 
buvo EI nr. Antroje dalyje au-

kus.
Pagal sovietų statistinius da

vinius 1970 SS buvo 1, 160,5d0 
lenkų: Baltarusijoje 382,000,

Autorius mano, kad tam tik 
ru požiūriu lenkai Lietuvoje 
skriaudžiami. Iš 240,000 lenkų 
Lietuvoje, Kauno dvasinėje -se 
minarijoje yra tik trys ai ura
nai lenkai, kurių vienas slepia 
esąs lenkas, nes ‘nenorįs turėti 
sunkumų". Nežiūrint to, kad

k y - - . - - - ---------- ------------------------------- X . C.

Tuometinė britų premjero kelionė į Rusiją ir karo I savarankiškai tvarkė savo reikalus ir gražiai gyveno.'
1 , • • • T T T • • 1__________TU—_______ __ __ « , . . , rUJiailU

Tuo tarpu britų premjeras, jeigu gen. Ismay viską tiks- Gruzijoje 2,600, Azerbaidžiane 
liai užrašė, atidavė sovietų itakon visą eilę darbščių ir( 1,300 ir kitur 11,500.
laisvės norinčių Rytų Europos tautų. Jis tikėjosi gauti] Vilniuje svarbesnių tautybių

Lietuvoje 240^00, Rusijoje naujai įšventinti lietuviai kuni 
107,100, Latvijoje 63,300, Kazaįgai turėsią darbuotis tarp len
kstane 61,400,metu padaryti susitarimai Vakarų sąjungininkams buvo 

neaiškūs. Svarbiausia, kad pats Churchill nesiteikė tiks
liai informuoti net prezidento Franklin D. Roosevelto 
apie britų karo vadovybės ir premjero pasitarimo su so
vietų karo vadais ir pačiu galingiausiu ir žiauriausiu 
daktatorium. Maskvoje tuo metu buvęs Amerikos amba
sadorius Charles E. Bohlen, mokėjęs rusų kalbą ir turė- 

' gana plačių pažinčių sovietų valdžios sluoksniuose, 
savo atsiminimuose nieko aiškaus apie minėtą konferen
ciją nepajėgė parašyti. Visa Churchillio ir karo vadų ke 
lionė jam atrodė “misterijos apgaubta”.

Premjeras Churchill keliais atvejais buvo prašomas 
plačiau apie minėtą konferenciją pąrašytj.ar bent papa
sakoti, bet jis vengė konferencijoje minėtų klausimų kel
ti. Jis parašė kelis atsiminimų tomus, betj-apie 1944 metų 
rudens kelionę į Maskvą jis platesnių žinių neduoda. Jis 
užsimena apie “įtakos sferas”, bet jis pabrėžia, kad buvo 
turėti galvoje tiktai karo metų įvykiai. Tada jau buvo 
aišku, kad vokiečiai bus sumušti ir kilo klausimas, kas 
bus daroma su Rytų Europos valstybėmis, buvusiomis 
vokiečių valdose. Visiems buvo aišku, kad sovietų karo 
jėgos pirmos įsiverš į Rytų Europos žemes. Nei pats 
Churchillis, nei kiti minėtos konferencijos dalyviai nepa
liko jokių dokumentų apie'konferencijos nutarimus ir kytis Rytų.Europos pagrobtų žemių, kaip šita premjero 
susitarimus. Churchill, užs. ministeris Eden ir,-visa eilė Churchillio padaryta nuolaida, — daro išvadą naujai pa- , .. .
kitų įtakingų asmenų paliko didokus archyvus apie ka-.ruoštos knygos autorius. Jeigu Churchill; šunuodegau-}daU§iau religim^ lr kltų lais-j vyresnybe Kaun^ dhFa

iš Stalino privilegijas kitose vietose. Jam rūpėjo Grai
kija, .bet kai reikėjo suvaldyti Graikijos-komunistus, tai; 
Churchill neturėjo jėgų. Amerikiečiai privalėjo prirem
ti savo petį, kad išvarytų į kalnus ir į Bulgariją Graiki
jos komunistus. • W

Iš trumpos laikraštininko Robert G.. Kaiser recenzi
jos matyti, kad premjeras Churchill bijojo. Jis sutiko 
Stalinui perleisti didelę “įtakos srerą”, bėį;. nenorėjo,Jkąd 
amerikiečiai apie tai girdėtų. Jis jau turėjo blogą paty-; 

’rimą su amerikiečiais Pabaltijo valstybių laisvės rei-? 
kalu- Churchillis buvo sutikęs pripažinti Lietuvos, ' Lat- 

- vijos ir Estijos įjungimą į Sovietą Sąjungą, bet prezi
dentas Rooseveltas, patyręs apie Churchiffio padarytas 
nuolaidas, užprotestavo ir uždraudė tokią sutartį pasi
rašyti. Šį kartą Churchill jair iš anksto pastebėjo Stali
nui, (taip ir užrašyta protokole), kad neprasitartų ame
rikiečiams, o tai šie “abstulbs”. Jis padarė Stalinui dide
les nuolaidas, bet jis neturėjo drąsos pasakyti-'net pre
zidentui apie padarytas nuolaidas.

Niekas nestūmė Sovietų Sąjungos tai atkakliai lai-

kalbos pamoką. Kartais į' gry-<iresnį ©’veiunią kai'kuriuos tė 
nai lenkišką parapiją paskiriap-us paveikia siųsti savo priė- 
mas jaunas lietuvis kunigas; auglį' į gerai aprūpintas rusą 
nė žodžio nemokąs lenkiškai.' mokyklas, bet ne į silpnesnes 
Tai didėTė skriauda parapie-i lenkiškąsias' . T 
čiamš. (Vilniaus krašto lietu
viai prisimena, kaip lenką lai

. kais į grynai lietuviškas para-r -
, . . 4- ... . . I pijąs buvo siunčiami lenkų ku to Priešingumo lenkams,, kuris

Rusę — 195^ 69,400 ) 24,5%) visai nemoką lietayiš

proporcija tokia:
Lietuvių — 1959 79,400 

3% visų gyventojų).
1970 159,100 (42,8%)
Priaugo 79,700 100 3%)

(36,
Rašydamas apie. .Latviją, au 

,torius pastebi, jog tenai nėra

1970 91,000 {24 5%)
• ■ Priaugo 21,500 ) 30,9%) 

Lenkų — 1959 47,200 (20,0%)
-. 1970’ 91.000 ‘ <24 5% b ■■■■•
- Priaugo’ 21;100 (44,7%.

Auorius. atkreipia dėmesį į 
didelį lietuvių -priaugi} Vilnių 
je (daugiau kaip 100% per..yie 
■nuolika metą), be to, į paly- 
'ginti aukštą rusą skaičių.1 Di
dėjanti pramonė traukia ru
sus, kuriems duiodami butai 
naujose miesto dalyse. Auto
riaus nuomone, sąmoningai ve 
dama tyli propaganda ųž kėli 
mąsi į Pabaltijo respublikas 

-— ten galima gauti gero darbo, 
gvvenimo sąlygos geresnės ir 
t. t. Sovietijoje vyrauja nu omo 
taė, kad Lietuvoje ir Latvijoj-

kai. Pačiame Vilniuje, kur len 
ką (1970; buvo netoli 70,000, te 
ra vienas 80 metų amžiaus len 
kas kunigas. Be to; jis turi ap
tarnauti :.pas jį. kasdien atva- 
žiuojaučius lenkus katalikus iš. 
Mogiliovo,.; Bobruisko 
Astuoniose atdarose Vilniaus 
bažnyčiose, išskyrus šv. Mika
lojaus, pamaldos yra laikomos
lietuviškai ir lenkiškai pakai-j m 
tomis. Apskritai, nusiskundi
mą iš lenką pusės negirdėti. 
Tas bažnyAas, išskyrus vieną^ 
kur darbuojasi minėtas lenkas 
kunigas, aptarnauja lietuviai 
"kunigai. -

Pastaraisiais metais, gal būt 
policijos spaudžiama,- dvasinė

kartais jaučiamas Lietuvoje. 
Rygos dvasinėj seminarijoj len 
kų kalba dėstoma. Latvių, tar
pe sovietai stengiasi sukelti ne 
/pasitikėjimą- lenkais. Už baž
nyčios ribų,, lenkai, kaip taūti 
■rič' griip^ety neturi jokių teisių. 
Mišrioj lenkų, ar lenkių’ vedy
bos su kitų tautybių žmonėmis 
Jabaidažnos...-.^.^..-- % ■

— Chicagos šerifas Elrod pa 
-klausė: buvusį kalėjimo- viršinin 
ką Winston Moore, už ką vals
tija jam moka 3®,000; dolerių į 
metus. Dabartiniu metu jis jo
kio darbo’ nebedirba. ;.‘.i

j , -, , , . , ... ...... . - - . ' ~ viu. na. ir daugiau prekių. Jei! čią į dvasine seminariją' priim
TO eigą ir padalytus susitarimus, bet nieko aiškesnio iki damas sovietų diktatorių^ nebūtų prižadėjęs- perleistu Ry raėsos konse^ū dėžutė Vilnių ti lenkų kilmės kandidatus iš

1 Iii 1 J t T /» •• —_ Zšio meto nepalikta apie 1944 metų konferenciją. ;tų.Europos sovietų sferos .įtakon, tai sovietų karo jėgos j e kainuoja 1,5 rublio, tai jau'Baltarusijos .ir Ukrainos; nes
Prieš porą metų žurnalistas ir istorikas Daniel Yer- seniai būtų pasitraukusios iš Europos ir rusų pavergtos* ____________________ __

gin priėjo prie gen- Hastings Ismay karo meto archyvų, tautos jau seniai būtų buvusios laisvos, šiandien Euro- pati tvarkyti. Teks ilgai kovoti, kol Churchillio padary- 
Jis buvo bi itų kai o jėgų štabo viršininkas, vedė tvarkiu- poje būtų taika ir Lietuva būtų galėjusi savo reikalus ta klaida bus atitaisyta.

JANINA MONKUTĖ MARKS

AZIJOS PIETRYČIUOSE

—^Prisiekusiųjų teismas pri
pažinę gubernatorių George Man 
dėl kaltu. Jis-kyšininkavo, žaidė 
arklių lenktynėse ir ėmė dova-

obuoliai ir 
I nodai.

kriaušės atrodo Vie-

ir

4

Komercinis Hong-Kongas, Tropikinis Tojus 
Kontrastu šalis Indija. Žodiniai eskizai.

(Tęsinys)
Komercinis Hong-Koncas — kaip bičių avilys,

milijonai žmonių, (daugumoj pabėgėliai iš Raudonojo 
Rojaus, taip susispaudę, kad rodos uodas nosies čia 
neįkištų. Pilna vienuolių ar kitokių prekybos cent
rų. Ir Raudonoji Kinija turi čia kelias departamenti- 
nes krautuves ir urmo prekybos skyrių. “Vagių turgu- 

išdėliota. Nuo 
vartotų

jc" —.laiptinėje gatvėje — irgi visko 
brangiausių Mingo dinastijos vazų iki 
Aišku, 'perki savo rizika. <

Naktiniai kabaretai su akrobatais ir 
ja praeivius.

Pasikeliam j Viktorijos kalno viršūnę, visas 
tas ir salos, salelės kaip ant delno. Reklamos tik mir
ga žaibuoja'nčiomis šviesomis. Mašinų šviesų tęsinys 
susijungia j grandinę ir pakimba kalnų papėdėj. Lai
vų švieselės, lyg švento Jono vabalėliai, zuja, iš vie
nos įlankų į kitų. Karni\alinė nuotaika.

Kulinariniai Xuolykiai

; kurie mėgsta kinieliŠka maistų. Hong-
Konge rojų . z’,ia patiekalai daugumoj gaminami Kan
tono stiliuj, m vietiniai gyventojai atsikėlę iš Kanto
no p. ovincijos. i nkias dienas vaikščiojau su griau- 
žiančia gerkle ir i ijau melax tabletes (Persiragavau).

šokėjais

sajtŲ.

viJio-

mies-

Pekingo antis- labiausiai garbinamas patiekalas. 
Visur ,kur tik pažvelgsi, antys kabo languose ar bal
konuose kartu su skalbiniais ant karčiu pasvertos. Jos 
paruošiamos labai komplikuotai Pirmiausiai ji paver 
dama kelioms minutėms vandeny, maišytame su me
dum, actu ir kinietišku vynu.’ Vėliau pakabinama 
skersvėjy) mažiausiai-12 valandą, kad oda išsitemptų 
ir taukai nuvarvėtą-. Po to kepama karštoj krosnyj 1 ’ 
vai. Anties oda būna puikios rudos ..spalvos ir trapi 
Šios antys specialiai laikomos narvuose ir joms kiša
mas maistas "į kaklus, kad nutuktų.

Viename restorane, rekomenduotame Hong Ron 
go draugą, sądoroję anties odą, kurią vyniojom j blv 
neitas su žaliu svogūnu it dažėm į šaldą “hoi-sin“ pa 
dažą, paklausėm:

1 — O kuir Visa antis?
Vyriausias padavejas pradėjo aiškinti, kad jeigu 

norime kaulus pasiimti ir išsivirti snobių jis mielai 
atnešiąs.

^—Parodykit antį, norėčiau pažiūri-ti, kas liko, 
paprašė vyras. . 'c

Aišku atnešė sukapotos kaulus, labai įsižeidė, 
mes juokėmės vėliau, kad mėsą mat patys suvalgė

taetų metu (Lunch time) kiniečiai valgo “dim 
suin'” arba “arbatinius pyragaičius” pažodžiui. Jų vra 
net apie 120 rūšių. Restoranuose merginos stumia ra 
hitais ir iššaukia kielcvieno patiekalo pavadinimą, čia 
žuvies rutuliukai su sraigių padažu, miniatiūrinis in
delis keptų ryžių su dešrelėmis, kinietiški makaronai 
su kiaušiniais, kiaulės kaklo lastcliai, kepti popieriaus

kojeles, viščiukų kakleliai, oktopusas su daržovėmis, 
saldūs Indonezijos ryžiai, ryžių miltų kukuliai saldžiam 
ir rūgščiam padaže, šriinpsai ant gruzdintų riekelių, 
jūros žolės ir taip be galo. Vyras, pafs mėgsta virti ki- 
nietiškus patiekalUs, vis norėjo kitokių “dim-sum” pa
ragauti. Viskas nuplaunama stipria kinietiška arbata 
arba geru Hong-Kongo alum.

. Taip pat kartą paėmę šoferi,

Phya upę, krašto arteriją. Anksčiau čia visas susisie
kimas vykdavo(valBmisf kanalais, bet atsiradus rrraši- 
noms juos. rrikėjo pripirtyfr. Bet vis dar ją gerokai 
užsilikę..’ V > r;—' ” ,

Apsistojome OriėntaT' viešbutyje. Tai vienas iš gar
siąją pasautyjė, dar tyko medžio sindikato, šio šimt-

. mečio pradžioje statytas, čia* ir rašytojai, ir kilmin- 
Taip pat kartą paėmę šoferi, nuvykstam į Aber- gieji; liluiboti‘ir piniguofi lankydhvbši. VtaŠbučio nau- 

deen įlanką į garsųjį plaukiojantį restoraną. Tai trijų jas, daugiaafukštiš priestatas ėisaiš Jangais atgręžtas į 
aukštą atdarais deniais laivas, o išdabintas, išmar- upę; O* ten gyvenimai verdhv 1^ jo krantinę prasku- 
gintas skulptūromis ir piešiniais, atrodo kaip Konfue- ba vąndfemtriai taksiai, a u lobti ssri; rtaėdrd^ valtys, vil- 
jaus šventykla. Nėra kur ir akių pailsinti. ’ kikai, ga^olfaiy (ahfclaiviai ar karališki Ittivai. Bet da-

Ir čia ekzoiiniai Kantono stiliaus patiekalai: vė-' bartiniš karėtais mod er n u sk. Amerikoj gimęs, džazą 
želiai išsprogusiomis akimis, virti vyno ir 
sriuboj, anties skilvis su aštriu padažu, vietinė saldi 
žuvis lengvam sojos skiediny, kregždės lizdo sriuba ir kasami Lafr>se h* Šlifuojami TRnitandfe,' todėl kainos 
tt. Kiekvienas patiekalas — naujas skonis, naujas nuo- daug priefnamėsflės.
tykis. ' '

Sūnus Danidius su kiniečiu draugu patraukia į 
naktinius klubus. Sako, gali išsinuomoti palydove vi-1’ - r> , „ , . - . . , , - ,,

m ,... , , , - * , • . r- s,us- Be to’ ne perdaug suprantu apie jų kokybe, ju dėsam vakarui. \ įsokių tautabiu, visokiu spalvų. Ji nu- * v ui-v r* v v h y. moles, gysfetes, subtilius spatetaz niuansus ir nftia.

i Ankstyvesnioj kdionėj esu apihnkftata touŠŽiįus, 
TTiampsono, (kuris čia išplctf šilko gatoybą)’, reziden 

‘ciją, sodus, šventyklas ir karalių rūmus.<Sugrįžtu dar 
I kartą pažvelgti į afiksu WoftiK jr,rttatos> ’

(Bus daugiau)
1 . i * 'S.

viščiuko l.mėgsfiąs, nrieliau RoILs-Roysui važinėja-.
Vyras ir sūnus čia pirks-'rufflniK* iv safirus, kurie

Karališkasis Bongkokas

Man neįdomu r aifnrėnis žinitėth kad ir brangiau-

i g , « 1* • vii % « • JllVlvSo* Ii V o" U1111U o JyĮJcirvU / ILJLi

S f-nakh","S, ka,l>:’ P“*1” an«- (Tad [>asilcidžiu‘ po vfcnrf.
Iiskah. Agentūrose pasirenki jas iš nuotraukų. Hong- '
konkrečiai nenori, kad vyrai nuobodžiautą.

- ’ 6 dienos Udng-Kongc. greit prabėga. Sekantis 
lojimas Bangkokas- Thailandas, (Siamas).

Bangkokas — Tropikinė Venecija
Maloni permaina po Šaltoko pavasarinio Hoag-' 

Kongo. Ir Čfą po 6 mctą_daug kas pasikeitę. Miestas j 
gerokai paaugęs. Visur progresuojama Gatvės < 
gfou Užsikimšusios japonų ir vokiečių gamybos inaši-

sus-

4 < l

dim SKAITYKITE IR WaATrNfurtE
maišelyje, krabų rutuliukai, įvynioti į Špinatus, vištų iromis. Apie 4 milijonai gyventojų susispietę apie Chao DIENRAŠTI “NAUJIENAS1

i — ChlesfO S, HL — Thtirsfty. AufusC 2Sį



o K. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pu įteki Rd. (Crewford 
M*dicat Building). Tol. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei nea ui liepia, skambinti 374-8004,

SEKMADE DYBOJE
Rugpiūčio pirmaisiais dviem, ii apylinkėje lietuvius prisimi 

sekmadieniais gražus oras lei nė šiltai. Visi sutartinai veikia 
do ir vėl pensininkams bei lan-l$avo bendruomenėje, turi nuo 
kytojams pasigerėti Sodybos savą namą, klubą, rengia su- 

igas. Turi ir savo nedidelę,sodno vaiskiu oru tarp žalu-

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tdef. 6954533 
Fox Vaiiey Medical Center 

ooO SUMMIT STREET 
ROUTE $8, ELGIN, ILLINOiM

UK. PAUL V. DAKGIS 
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinlKoa 
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim RcC Wostcneatar, IL 
v ALANDUS: 3—if oaruo aienomu ft 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 562-2/27 arba $62-2728

fc.x.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So; Kedzia Av«u WA 5-2670

Valandos pa&al susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-ncOVx

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

39U7 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
llfcrina akis. Pritaiką akinius

“contact lenses”
ral. pagal susitarimą. Uždaryta trtč.

ir

mynų ir gelių. Rugpiūčio 7 d.j bet gražią bažnytėlę, 
malonu buvo pasiklausyti iš! 
Romos atvykusios p. Vandos J 
Žemaitienės
Romą ir jo įžymybes, taipgi iš< kūrinėlius. Paskutinis 

r • . — -  - _ _ _ 1 t -1  _ M

I

’-X3TU, PŪSLĖS IR 
rROSTATOS CHIRURGIJA 
•656 WEST 63rd STREET 

ZaL amrad. nuo 1—4 po pietų, 
^etvirtad, nuo 5—7 vai. vale.

r ■ Ofiso telef.: 776-2880 
naujas rez. telef.: 448-5545

DK. VI T. TAURAS
t ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sėh4<a praktika, spec. MOTERŲ Ugo^ 
2002 irVfcST 59th STREET .

Tek PR 8-1223 {
OEISO j pirm., antracL, Lrečiad. 
ir puikt.. 2«4 uį 6-8 vaL'vak. Šeštadie
niais 2-4 yąL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Po kalbos Juzė Marinienė 
pasakė porą eilėraščių. Juozas 

pasakojimą apiej Paliulis skaitė savo komiškus 
buvo 

girsti apie gyvenimą ir veiklą' “Cigaras” — tai lyg pakedeni- 
rietuvių, gyvenančių Italijoje.! 
Ponios Vandos vyras Algirdas 
Žemaitis yra Jungtinių Tautų 
Maisto ir Agrikultūros tarpiau 
tinės organizacijos ekonomis
tas, prižiūri projektus Egiptui 
ir Sirija. Poniai Žemaitienei 
buvo gyvai padėkota už atsi
lankymą ir pokalbį.

Adelė Duoblienė skaitė pas- 
•kaitą apie sveiko maisto pa
ruošimą ir pademonstravo sa
vo .paruoštus valgius. Meninę 
dalį dainomis atliko Alfonsas 
Šidagis Jonė Bružienė ir Ade
lė Duoblienė. Deklamavo 
Liucija Tomeckienė. Dr. Ado
mavičius kalbėjo medicinos te 
momis, duodamas patarimus 
kaip išvengti susirgimų. Po 
paskaitos ilgai dar pasižmonė 
ta besišnekučiuojant, dar vis 
dienos šviesoje.

.... Rugpiūčio 14 d. katalikų 
šventės švejič. AL Mergelės į 
Dangų Paėmimo išvakarėse, 
šventė buvo maldomis palydė
ta.’ Dr. Adomavičius įžangos 
žodyje paminėjo kaip Lietuvo 
je ši šventė, dar vadinama Žo
line, skendėjo žalumynuose ir 
gėlėse, kai moterys, ir mergi
nos nešė į bažnyčias'pašventin 
ti rūtas, mėtas, kviečius ir vais 
lažo les; vyrai rugių ir kviečių 
varpas, gėles, bei kadagių ša
keles, kaip padėką Tvėrėjui 
už duosnią ranką.

Anelė Kirvaifytė pagiedojo 
Apsaugos, Aukščiausias, tą my
limą šalį. Pradžiai visų bend
rai buvo sukalbėta Tėve Mū
sų. .. Juozas Paliūtis paskaitė 
savo sukurtą eilėraštį Marijos 
garbei. Anelė Kirvaity te ir Al 
tonsasy šidagis -- pasidaliję pos
mais giedojo Sveika j. ‘Mari j a 
Motina Dievo... Pabaigai An. 
Kirvaitytė, Ą. šidagis, Marinie 
nė ir Paliūtis giedojo giesmę 
Marija Skaisčiausia Lelija.

Toliau A. Kirvaitvtė, tik šio- j-. : ■. v ”■ • '.v ... A.mis dienomis grįžusi is viesnaj

mas reakcijos £ dr. Adomavi
čiaus kovų su rūkalais.

Baigus kultūrinę dalį, kaip 
visada lankyta užkandinė; yra 
mėgėjų pavalgyti atvirame 
orė. šį kartą patarnavo: Mari
ja Gotceitienė,* Regina Simo- 
kaitiehėz ir viena z talkininkė, 
Veikė nemokamas kraujo spau 
dimo patikrinimas. Elzbieta j 
Kleizienė dienomis laisto sod
no augmeniją; aplanko Sody
bos įnamius, snnegalėjiusiems 
ko nors pritrūkus, pasitarnau-’ 
j*. ~ I

O. Algmuiienė.:

A!
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Laidotuvių Direktoriai

Švento rašto pamokymai ir paaiškinim
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amove 4:1 Z
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 visą li
kusi gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'’, kuria gausite ne- 
mokamaL Rašykite: -

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

Mažeika S/ Evans
gūžės mėnesį formaliai persis- 
kyrę, “pamėginti, ar persky
ros juos vėl suartins, praėjusį 
sekmadienį su visais trinūs 
vaikais grįžo viename lėktuve
į Ottawą iš Vakaru, kur atski
rai atostogavo — ji Vankuve- 
re, jis Wintegorsc? "pamatyti 
ar po trijų mėnesių perskyrų 
gali gy venti drauge” bet Mar
garet įspėdamo paaiškino.
kad per ją nauja išbandymo 
periodą gyvens, ne kaip vyras 
ir žmonai bet kaip tėvas ir] 
motina.

Jiedu, apsivedė prieš 6 me
tus ir turi BJvaikus sūnus: Jus-

Gero žodžio verta 
, Chicagos policija

Chicagos policijos investiga- 
lorių Thomas Quinn ir Tho
mas Mclnnerary neilstančių 
.pastangų dėka ilgas valandas 
pašvenčiant apklausinėjimams 
gyventojų apylinkėje prie 43 
gatvės ir Dan Ryan greitkelio, 
kur prieš savaitę buvo nužu
dytas apelsinų sunką iš Flori
dos atvežęs sunkvežimio 26 me- 1 
tų šoferis John Castilleja, su 
gautas žudikas juodukas Mar- 
celldus Winston, 30, gyvenęs 
visai arti nužudymo vietos, 

S ,L^IS Lietuviai demokratai
remia Cuomo

12 mėnesių amžiaus.

iki New Yorko, vis tebeauga sa
vo narių ir atstovų skaičiumi.

Š. m. rugsėjo 8 d. New Yor
ke įvyks pirminiai rinkimai j . 
miesto burmistrą (mayor). Bur
mistro pareigomis kandidatuo
ja septyni. Amerikos Lietuvių 
Demokratų Lyga skaito tinka
miausiu savo pasiruošimu ir. pa
lankumu lietuviškiems reika
lams kandidatą Mario M. Cuomo.

I

.Už ši kandidatą pasisakė ir 
pasaulinio mąsto įtakingas dien
raštis New York Times. į

Amerikos lietuvių Demokra
čių Lyga ragina visus lietuvius 
gyvenančius New Yorko mieste 
remti ir balsuoti už Mario M. 
Cuomo. Jonas Nasvytis

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tek 737-8601

EUDEIKIS e

keli liudininkai, mafę šoferį - 
nušaunant. Į

Kaip buvo rašyta, plėšikas
pagtoj'fc kelią, šoferiui kuris _
gazolino stotyje pasiklausęs . Amerikos Lięt-uvių JDemokra- 
kelio į Melrosė Parką, grįžo į tų Lyga,, prieš metus pradėjusit______ ______ , __  tų Lyga,, prieš-.metus pradėjusi
savo sunkvežimį, iš. jo "atėmė savo aktyvią-politinę veiklą, su- 
pinigus ir jį nušovė. ( siorganizavusi nuo Kalifornijos '

Niekšiška žmogžudyste visa

Skaitytoju balsai 
Padėka Delfinai Tričienei

Dėkoju p. Delfinai 
nei už 
aukšto

Tričie- į 
Kazio Almeno knygos 

lygio recenziją. Tos 
premijos paskyrimas^ 

Draugo ir vienuoliųparodo 
moralinį nuosmukį.

Kazimieras Povilaitis

GAIDAS - .DAIMiD
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

. 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArdi 7-1741-1742

4330-34 Šo. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0449

r

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

giminės.Golden Deuert For
PfcRKRAUSTYMAI

TeL WA $-8063

draugai ir pažįstami nuo- 
suteikti jam paskutini pa-

2350 West 63rd St., Chicago, iii, 6062$ 
. TeleĖj PRospect 6-5084

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban-. 
dažai. Speciali pagalba kojoms. 

k .(Arch Supports) ir Lt.

fe
— PHna •pdrtudt 

kaiMa

Easy Summertime Living

f

►

i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ* 

IR NAKTL

i

Apdraustas perkrausfymat 
(i fvalrlv etttumu.

ANTANAS VILIAUS
Tel. 376-1 m «rba 376-5996

Į h
I

L
fiNectarine Rum Ring" is a shimmering, richly flavored 

golden dessert accented by crimson bits of fresh California 
nectarines. Perfect for easy summertime living, it’s made by 
blending creamy butterscotch pudding with whipped cream 
that is spiced with rufn, and then chilled in a ring mold. To • 
serve, simply unmold and fill the center with slices of fresh 
nectarines that are lightly flavored with ram. Garnish with 
sprigs of mint.

NECTARINE RUM RING 1
Milk 7
Z envelopes (t taMespoonsi 

nn flavored gelatin
cup cbM water

14 cup whipping cream T
Mint sprigs *

kad įsteigė fondą- nužudytojo 
našlei ir vaikams šelpti ir per 
keletą dienų jau surinko š,300 
aukų. -Kiti pa-dėję piktadarį 
susekti ir areštuoti yra inves 
tigatoriai John Herman ir Tho 
iiias Ptak ir patruliai Daniel 
Atherton ir Michael Hening.

CHARLES J. SNYDER
t Ži *- ’ 1

Gyv. Marquette Parke

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR M833 |r PR 8-8834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Geda Drishig krautuvė

THE DAISY STORE 
9913 Southwest Hwy, Oak Lawn

^TaL 499-1318

gės Europoj Londone, papasa 
ko j o savo kelionės įspūdžius. 
^Ypatingai gerą įspūdį palikęs 
Anglijos sostinė Londonas sa
vo sėrioviškū stiliumi, kaip 
istorinis miestas. Smulkiai nu 
pasakojo muziejų, bažnyčių, 
(jarkų ir istorinių vietų įdomy 
bes. Apie gy venančius mieste niškais nesklandumais ir ge-

Nebe kaip vyras ir žmona., 
bet kaip tėvas ir motina
OTTAWA, Ontario, Kanada. 

— •Ministeris pirmininkas Pier 
re Elliott Trudeou, 57 metų 
amžiaus, ir jo žmona Marga
ret, 28 metų, pagarsėję šėimy-

Mirė 1977 m. rugpiūčio 24 d.. Gimęs Lietuvoje.
Paliko nuliūdę, žmona Agnes (Kessel), sūnus Charles su žmona 

Leona, duktė Stella McPhillips, žentas James, podukra Agnes Barry, 
ėentas Thomas, posūnis Joseph Clow, marti Eleonor, anūkai — 
Scott McPhillips ir Charles B. Snyder su žmona Debra, taip pat anūkė 
Stephanie Beth Snyder ir kiti giminės, draugai • bei pažįstami.

Ketvirtadienį 1 vai. po pietų kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar
quette koplyčioje, 2533 W. 71 St.

Penktadieni, rugpiūčio 26 dieną 1:00 vai. po pietų bus lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Charles J. Snyder giminės, 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, vaikai, anūkai,
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel 476-3345.

TBVAS IR SUNŪS 
xMARQLETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleL: GRovehill 6-2345-6

Telef.: TOwnhali 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AJIS PASTATYTI

CMicagos
Lietuvių 
Laido tuvių 
OįreKtonų
A asociacijom

■J v <i TURIME
KOPLYČIAS

į VISOSE MIESTU

j DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TQMA8 IK LAUKIMAS LABANAUSKAS 

3307 So. LIT UANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OJLympic 2-1003

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IEIMOS VALANOM 

V i programa fi WOPA« 

1490 kIL M.

Llttuvlų kliba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12*30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 0:30

T.lrf.j HEmlock 4-2411 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL 60629

5 or 6 fresh
California nectarines

Yi cVp brown swear, packed 
5 tablespoons mm 
1 package (351 ounces) 

bHtlersootch flavor pudding 
and pic filling mix

Cut 2 of 3 nectarines from pits and chop to measure 2 cups. 
Mix with brown sugar and 2 tablespoons of the rum. Prepare 
pudding mix with jmilk according to package directions; cover 
with waxed paper to prevent “skin" from forming. ChilL 
Sprinkle gelątin evenly over cold water; cook over low heat, 
stirring until dissolved. Remote from heat; stir in chopped 
nectarines and combine <ith pudding, mixing thoroughly. In 
a small bowl, beat whipping cream until soft peaks form. With 
rubber spatula; gently foM into pudding mixture. Turn Into 5 
cup ring mold; chill until firm. Meafiwhfie, slice regaining 
nectarines from pits; marinate in remainfrig 3 tablespoons 
rum. To serve, unmold ring onto roun 
ter with rum flavored nectarine slices t

In today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that inatter, is turning increasingly to 
* turnings"—or architectural spindles as they're known in the 
trade—to provide innovative and imaginative touches in the 
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
which, used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky's 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they're now being put.

Architects, interior designers 
arid “do-it-yourselfers’’' Tfr^d 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a home or office, 
indoors or out.

Spindles are being used as 
candle holders or lamp bases, 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs for coffee 
talžęs, unctehte to bookcases

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANIČA AVĖ. TeL: YArd« 7-1138-1139 »

Sawn in half, they are being i 
mounted on walls and doors 
as decorative elements used, 
as plant holders or as grille 
elements.

E. 'A. -Nord Co„ Everett, 
Wash., the world’s largest 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from 7# 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, turned 
on hopper-fed. lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protective 
plastic. A brochure on spindle 
characteristics and ideas for 
USiD? ją

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET * Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673

\11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 374-4418

I
I

I I
i

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi MtU

I NAUJIENOS, CHICAGO 8, IU------ Thursdav~AugiIZt *25~1977

i

I



ŽMOGUS NESUPRANTA, KĄ RAŠO
,'io mėnesio 13 dieną dienrašty lėlytė, kuri nuėjo, kaip gaila, to- 

”! r uyas” skaičiau tūlo Kaziolkiu menkystes keliu. 
Jankaus laišką, adresuotą minė
tam dienraščiui.

Esu ramus žmogus, nemėgstu vykdo su okupantu niekingą 
bendradarbiavimą, jie padeda at
rinkti jaunuolius į marksizmo 

vaikučius į pionierių sto-

Tos alp'aišos, kitokiu vardu 
pasivadinusios partijos žmonės

kištis į kivirčus, kurie šiuo me
tu yra įsivyravę tarp lietuviu,
I.' t. paveikslas anksčiau minėto • kursus, vaikučius j pionierių sto- 

j vykias ruošia vadovėlius, kur iš
giriama šio meto okupuota Lie
tuva. Tai tos partijos bernai iš 
okupuoto krašto atgabena fil
mus, kuriuose rodoma, kaip bu
vo žudomas mūsų tautos gra
žiausias žiedas — jaunimas, iš
drįsęs pasipriešinti okupantui.

štai kokią L. B-nės vadovy
bę giria K. Jankūnas.

laiško, negaliu tylėti.
Kad ir.v'i, esu tikras, kad dien

raštis “Draugas” mano komenta
ru del šio laiško nedės, prašyčiau 
Jūsų tą padaryti.

Kazys Jankūnas dienraštyje 
“Draugas” šio mėnesio 13 die
nos numery rašo redakcijai laiš
ką, kuriame mėgina aiškinti, kad 
Krikščionių Demokratų Sąjungos
rezoliucijos, kurios buvo -priimtos I Jis, tur būt, n ežino, kad Krikš- 
atstovų konferencijos metu š. čionių Demokratų Sąjunga jau* 
metų gegužės 28-29 dienomis 60 metų dirba naudingą, kūry- 
Ghicagoje, yra perdėtos, netiks-i bingą, patriotinį darbą? Jis, aiš- 
lios, turinčios tik tikslą sumen-1 ku, negirdėjo vardus vyrų ir 
kinti L. B-nę ir jos veiklą. Jo iro-J moterų, pav. kun\ M. Krupavi- 
dinėjimai yra tokie menkučiai, 
kurių net neverta minėti. Į akis 
krinta šis K. Jankūno išsireiški- 
Tnįis... “Stačiai nesuprantama, 
kodėl mūsų partijos iki šiol ne
drįsta pripažinti fakto, kad išei
vijoj yra išaugusios kartos be 
jokios partijos etiketės, kad to
kių skaičius nuolat auga ir kad 
jie greičiau jungiasi į Lietuvos 
laisvinimo darbus per nepartinę 
L. B-nę, o ne per partijas...”

čia jau K. Jankūnas ėmė ir 
nurašė. Tegul jis paaiškina, į 
kokios partijos rankas yra atsi
dūrusi dabartinė L. B-nė?

Kas yra Fronto Bičiuliai, ki
taip sakant frontininkai, kurie

čių, buv. prez. A: Stulginskį, 
vysk. M. Reinį, prel. K. šaulį, 
prof. K. Pakštą, M. Galdikienę, 
Dr. L. Bistrą, Dr. D. Jasaitį ir 
daugelį kitų, kurie įsteigė ir tiek 
metu dirbo toje K. Jankūno 

niekinamoje partijoj?
Reikia pagirti Krikščionių De

mokratų Sąjungą ir į konferen
ciją susirinkusius atstovus, ku
rie išnešė tokias .puikias ir ak
tualias rezoliucijas. Tikime, kad 
jos ir gyvenime bus vykdomos, 
kaip skelbiama.

Kaip gaila, kad K Jankūnas 
tesustojo tik ties 4-tąja rezo
liucija, o užmiršo paminėti ki
tas šešias. Jis galėjo paminėti 

į savo rankas pagrobė L B-nės" ir padiskutuoti 2-trą rezoliuci- 
vadovybę ir iš tos organizacijos ją, kuri šiaip skamba: 
išvaikė kitaip galvojančius žmo- — “Įspėti Sąjrftigos narius ir 
nes? Ar jie sudaro sambūrį, par- visą išeivijos lietuvių visuome- 
tiją ar kitokiu vardu vadinamą] nę nesileisti į bet kokį bęndra- 
vienetą ?

Jei K. Jankūnas būtų šiek tiek 
paieškojęs medžiagos (galėjo 
pavartyti ir lietuvišką enciklape- 
diją), būtų radęs, kad frontinin
kai yra Krikščionių Demokratų 
Sąjungos atplaiša, atskilusi da-

darbiavimą su Lietuvos paver
gėju ir jo agentais, kurį inspi- 
uoja Lietuvos okupantas.

Konferencija smerkia paskiru 
laisvojo pasaulio lietuvių bet- 
kokią šia kryptimi iniciatyvą, 
kuri tik iššaukia kivirčus ir silp-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156j)sL

minkšti viršeliai__ .F”" L"
2. J' Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai___________$1,50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ, SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti, viršeliai__ $2.00
4 Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psL__________ ___________ $1.00

nina laisvųjų lietuvių frontą bei 
sukelia pavergtųjų lietuvių ap
sivylimą neišmintigu žygiu..-.

Minėto laiško autorius nieko 
nesako dėl šios rezoliucijos, nes 
jo ponai, atseit frontininkai, apie 
šią ir jai panašias rezoliucijas 
niekada nėra parašę, jie tyli, kad 
nesuerzintu “didžiojo brolio”.

Būtų gerai, kad K. Jankūnas 
kitą kartą pagalvotų apie ką ra
šo, o ne pasimetęs, kaip mažas 
berniukas, bėgtų paskui didįjį 
šunį ir jį imituotų.

Alfonsas Puodžiūnas

— Povilas A. Janavičius, So. 
Boston, Mass., Lietuvos kariuo
menės kūrėjas savanoris ir-ka
pitonas, rugpjūčio 4 d. minėjo 
83 m. sukaktį artimųjų rate
lyje.

— Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės kultūrinis savaitgalis 
bus Tėvų pranciškonų vasarvie
tėje, Kennebunkport, Maine, 
rugsėjo 3—5 dienomis. Rugsėjo 
11 d. Martyno Jankaus šaulių 
kuopa ruošia Tautos šventės 
minėjimą Sandaros saįėję, Bro- . 
ckton, Mass. . .

- — Vidos M. Kriaučeliūnaitės i 
ir Algirdo A. Joiiušo jungtuvės j 
bus rugsėjo 17" d? šv. ‘ Kryžiaus - 
bažnyčioje. Jaunųjų 'tėvai—Irę-f 
na ir dr. Leonas Kriaučeliūnai; 
taip , pat Marcelė ir Vytautas 
Jonušai ruošia vestuvių, vaišes “Klaipėda’

— Al. L. Ripskis iš Chicago 
Heights, tarnaujantis vienoje iš 
biurokratiškiausių U. S. Depart
ment of Rousing and Urban De
velopment įstaigoje, žinomoje 
HUD vardu, pasižymėjo,, savo 
atkaklia bėi nuolatine veikla 
prieš korupciją ir nereikalingą 
pinigų švaistymą. Jo kova pri
gulėjusiam Galijotą. Tik vietoj 
lygsta bibliniam Dovydui nu- 
akmens ir svaidynės jis naudo
ja modernių laiku ginklą, leis
damas mėnesinį biuletenį “Im
pact”, -kurį išperka daugiausia 
to department© tarnautojai. 
Ripskis analizuoja HUD progra
mas ir gauna 29,000 dol. metinės 
algos, tačiau niekas jo iki šiol 
nepapirko. Jis ir toliau leidžia 
savo biuletenį, nors buvo skau
džiai nukentėjęs, net iškėlimu į 
Aliaską. Teisybė pradeda turė
ti savo taką, nes nesenai du 
aukšti HUD "valdininkai teikėsi 
diskutuoti su juo keliamus klau
simus, o Chicago Sun-Times sek
madienio laidoj ilgu straipsnių 
teigiamai įvertino Al. L. Rips- 
kio darbus ięjdėjo jo nuotrau
ką.

čikagietė Joana Paliulytė 
šiemet sėkmingai baigė LoyoloB 
universitete pedagogikos moks
lus, gavo diplomą ir mokytojos 
.teisęs. . Ji pakviesta mokytojau
ti vietos .diecezijos (katalikiško
ji) mokykloje^ ši jauna lietuvair 
tė — mokytoja, gimusi Čikagoj 
je, puikiai kalba lietuviškar -1— 

į Lietuvos., patrioto, buvusio šau- 
i naus uiano,. Juozo Pąliučio duktė.

L— Cicero jūrų šaulių kuopa 
ygįįjnjjajįjįį' Pasau

lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos

(ryžtą 9.24.77 surengti Vašing
tone demonstraciją, dėl Pabalti
jo žmonių teisių, paskyrė Jauni- 

įmo Sąjungai auką $100 rengimo 
išlaidoms sumažinti.

— Halina Dilienė iš Mar
quette Parko išvyko į Škotiją 
dalyvauti Ev. reformatų, prez- 
biterijonų ir kongrecionistų at
stovų suviažiavimą. Suvažiavi
mas įvyks St. Andrews mieste, 
kuriame prieš šimtmetį įsteigta 
minėtų tikybinių bendruomenių 
organizacija. Anksčiai! toje or
ganizacijoje lietuvius Ev. refor
matorius atstovaudavo Halinos 
tėvas kun. Jakubėnas.

— Tauragės Lietuvių klu
bas kviečia visus-į rudeninę ge
gužinę rugp. 28 dieną, , tuojau 
po pietų, Bruzgulienės ąžuoly
ne, esančiame 8274 S. Keąn Ave
nue, prieš Lietuvių Tautines ka
pines. Bus įvairių valgių ir gė
rimų. šokiams gros Ramonio 
orkestras. (Pr.) Valdyba

AR JAU PASIDARfiTE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardevimul 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas

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

1% AUKŠTO MŪRINIS, 3 miega
mieji. du vonios kambariai, gražiai 
išlaikytas Marquette Parke.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis.

ŠIMAITIS REALTY

laikos restorano salėje.

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 50608

Cosmos Parcels\Express Corp.
. MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2M1 W. 49th St., Chicago, HI. «0629. Tol. WA 5-2737 
3333 Sc. Halsted St„ Chicago, HL 6O6OS. — T«L 254-332S

SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo pu 
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna* 

ma Naujienų7 administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — 53.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted StM Chicago Ill. 606C&

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai. įvairiu valstybės formų pildy
mas/ Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti'pen
sijas ir bedarbiu pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sgškaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitu Įstai
gų Įvairias pašalpas: buto/nemokamo 
gydymo, nemokamo > maisto korte
les ir kitk^.’ Taip pat S paruošia imi
gracinius . dokumentus išfcvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojfmaS'r -Be toZ išrū
pina metrikus ar jų paka^alus,; .Kreii> 
tiš asmeniškai arba laiškais^ ’
: P, ’ S. ‘ Ožpi Iddfhos iKrtnos^ IL-1363 
Tax relief for Claims’“and Grants for. 
Senior Citizens "and Disabled Persons^ 
Galima prašyti 'pašalpos:'•* dar ir už 
1972-76 metus imtinai.’
X. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax -Service . x
3548 SOUTH EMERALD AVENUE
(Pirmas aukštas. Įėjimas iš kiemo)

CHICAGO/ ILLINOIS 6060®
Tel LA 3-1387

Notary Public 

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

BUDRAITIS REALTY
. Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

PUIKUS mūrinis bung, arti bažny
čios Marquette Parke. Reikia greitai 
parduoti — palikimas.

Šimaitis RE, tel. 436-7878

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635

Area Code 312 771-8200

. . .ANNA DOCEES 
Lithuanian Representative

* HELP WANTED — MALE 
r r Darbininkų Reikia r"

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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)

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63. metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amenxos lietuviu aienratao steigėjus bei Uetuvlixos spaudos pirmu- 
aus ir atliekant būtinas pareigai amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamo Naujienų pliti nlrnn njua

<AUJIEXOS tvirtai stori Ir keroja vž Lleturae Ir pavergti Itotrrii laim 
žeidimai Ir nesldėdasaf į undėriui su okupantais ar jų Ifilio

NAUJIENOS palaiko riw Keturių demokratinei frupee, fų beufer tosttto- 
djas ir remia visų lietuvių bendruosius darbui bei tikslus.

KAUJTK-NOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma šiais nerimetimo. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas vn mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jot žmonių gerovei, lekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesiMBL
KMNUOJAs Chicago]t Ir Kanadoje matams — 530.06, penai metų —. Į1UB, 

trims mšn. — $330, v Janam mėn. 5X00. Kltosą JAV riofose motama 
— 525.00, putai matų — 51440, rianam mėn, — 1230. VBJanfu*. 
♦5 — 531JX) matam*. Susipažinimui siunčiama aavaHy aamakawL

Prašo ma. naudoti žemiau atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčiu---------------- doL Naujieną prenumentri, luMlieJfnlo
vajaus proga paremdama* lietuviiką spaudą-

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDR IR VARDAS__________________________________

ADRESAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ B

2608 West 69tk SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-Z787 

Dldalls ©atrinkimas ganos rūšies Įvairių prekių
MAISTAS II EUROPOS SANDELIŲ, v

SEWING MACHINE
OPERATORS

DAN HOWARD 263-6700.
ASK FOR LENKA

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

WE NEEDS TAILORS 
’ AND

SEWING MACHINE OPERATORS
for Leathers and Suede garments.

Full or part time.
Best pay, paid Holidays.

2950 W/ 63 St - Phone 925-1973

maintenance mechanics
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead, cranes, 

hydraulic systems and. other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas. /

2 BUTŲ gelsvu plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, 4 sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui-didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

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.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, y 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuos^ greit, ga
rantuotai ir sąžiningai!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tel. 927-3559

62-40.M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai 598 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

4645 So./ASHLAND AVE.
5234775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavžnas ir Taisymas ' 
2646 WEST 69th STREET

T»Iefu REpubllc 7-1941 Ų" ' .........

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
425f S. MapItwoocL TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, flminly 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankąj

1

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave^ Hot Springs, Ark. 

Albertas Ir Kastutė Roxenal, Sav.
Kambariai Ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galime rezervuoti tat 
501-623-9814.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
t

Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė Ir lietu
vių gerbūvis,'privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima' užsisakyti Naujienose.

Joeys K»p»6inikli, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juotas Kapailnskas, liEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kurianrio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai illu- 
ftruota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* 1JETUV0*. 
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 peL S 1.50. Yra taip pat 
Išversta į anglu kalba.

M. ZoUenko, SATYRINĖS NOVtLtS. Genialaus rusu rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao- 
tariaus pastabumą neapgauna Intuaisto Ir sgitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. Palcarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likit 
Kaina S2.

Vlnot žsmattis. LIUBLINO UNIJOS 
84 pat Kaina SLSO.

tie Ir kiti leidiniai yra gatmaml

NAUJIENOSE, 1739 S«. HALSTED ST.

rHIUnkvag <*<-W valsMomia riMkanf aakv Ir 
M| ar piaWng psrtaMt,

SUKAKTI EĖ FARAiTĖJE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTE išnuomojamas bu- 
tas, 5 kambariai. $110.00. Telefonuo- 
ti 523-9276.

i

MISCELLANEOUS 
Jviirūt Dalyki I

PARSIDUODA Watchmaker Bench 
with cabinets and staking tools.
6947 So. Washtenaw RE 7-2377

Mechanics
SET-UP

-j MECHANICS
Punch press & fabricating line me
chanics. '
Excellent benefits include: paid in- 
surance' & pension'plan. 10 paid holi 
days and other liberal benefits.

Apply in Person
9 A.M. to 3 P.M.

DURA — CONTAINERS
7300 S. Narragasett 

Bedford Park. fiL
Equal Opportunity Employer

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vieninteli

An

Siuntiniai į Lietuvą
' ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch»r Ar*.
Chicago, III. 60631. T«l. YA 7-598C

MACHTNTSTS 
JOURNEYMEN

Clean, modem plant needs versatile 
machinists.
Excellent benefits include: paid in
surance & pension plan. 10 paid holi
days and other liberal benefits.

Apply in Person
9 A.M. to 3 P.M..

DURA — CONTAINERS
7300 S. Narragasett 

Bedford Park. DL
Equal Opportunity Emplayer

Chicago >

NORMANĄ 
RŠTEINĄ

Tel 263482S 
(įataigoa) ir 
677-8439

1&5 North W*b**h Avwro»

An

CHICAGO, ILL. AGCM

FIGHT HEAP! DISEASE

/
SfVf HFA»T FuM

We Need Experienced.
FITTERS AND LAYOUT MEN 

and Multiple Torch Burning 
Machine Operators. Full or Part Time. 
Good wages and Working Conditions.

U. S. CUTTING SERVICE INC.
1304 W, 107th St. CaK 8814)571

BEST THINGS IN LIFE

l«ail Frank Zapolle
'jZOS’/i W.TStTi St.

GA 4-8654

|TA?t

X
Sure Farm life Insurance Company

1

l ~ MAUJiEMOt. OEICA<K> i, MA — Thursday, Augurt 25, 1977;


