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GEN. J. K SINGL4UB JAU ATSKRIDO į 
WASHINGTON.! PRANEŠTI PREZIDENTUI 

' korėįos karo vadas nesupranta, kuriems 
tikslams prezidentas jį iškvietė

WASHINGTON, P-. C. — Gen. John K. Sįnglaub, gavęs pre
zidento Carterio įsakymą, tuojau sėdo į lėktuvą ir atskubėjo' į 
Washingtona. '

Jis visą kelionės metą kalbė- 
f^ ’.osi su Japonijos ir Amerikos 

vraš£ihirikais, ’ kuriems' dėstė 
nuomonę dėl prezidento

• Ca-rterio -įsakymo -at-
, šaifflftemvilkos karo.jėgas: iš

...^1 A ( - A. A

Ko j: „nistai veržtųsi j Pietūs

Gen. Singlaub yra- įsitikinęs, 
kad šiauria Korėjos -komunistai,

. gavę naujų ginįdų iš; S^viet3Į.-Są?
jungos, tuojauj įriver^^į fPię-

' tų Korėją, jeigu amerikiečiai at-
' šauktų ten esąncią '4D,000 karių
'diviziją.-- ' - ---- 1

. . . . .į. i . .. . < ira.iLa.xiua io xxurcjus ai ’J uic-
Gen. Singlaub yrą įsitikinęs, tu. bėgyje.

1 kad šiaurėskoniunistai bijo aimė- * - . ~
*-rild^ių. Jis turi žiiiių, kad Ko- Niksonas: Prezidentui viskas 

tėjojeesantiejiAmerik^-kariai .galima •

TRUMPAI 1$ VISUR
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Ar JAV trauksis iš Korėjos? 
■' ■ . 7 .

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Carteris pašaukė general.: 
majorą John’ Kr Singlaub, JAV 
ginkluotųpajėgųPietų Korėjoje! 
viršininką, grįžti -ir asmeniškai 
raportuoti,, kuo remdamasis jis. 
pasakė, kad JAV kariuomenės 
atšaukimas iš Korėjos iššauktų 
karą,- Prezidentas yra pareiš
kęs apie JAV kariuomenės ati
traukimąiš Korėjos 4 ar 5 me-

Mondale nesusitarė 
su Vorsteriu

Viena, Austrija. — Vicepre^ 
zidentas Walter Mondale pralei
do penktadienį kartu su Pietų 
Afrikbs premjeru Vorsteriu, bet 
jiems nepavyko susitarti dėt pa
geidaujamų pakaitų Pietų Afri
koje; 1 ----- -i-’. - -

Mondale jam nurodė, kad JAV 
yra pasižadėjusios ginti pagrin-. 
dines piliečių teises, jos bus pra
verstos jas ginti ir Pietų Afri
koje. Premjerwas Verste pa
klausė, kodėl jos tų pagrindinių^ 
teisių negina komunistų paverg
tuose kraštūosę?.. Kodėl jis 
gina tų teisių'komunistų va 
moję Angoloje ir 
Kodėl pagrindinės žmogaus 
sės neginamos pačioje 
Juk Kubos kareiviai 
golos gyventojams
santvarką. Rusai negali teikti 
jiems ekonominės pagalbos; tai 
prašo, kad amerikiečiai padėtų.. 
Kai bus perleista vyriausybe 
juodai daugumai, tai kas tada
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Politikai tvirtina, kad paruoštas pagrindas 
naujiems strąteginiy ginklų susitarimams

ŽENEVA* Šveicarija. -— Tris dienas n ebuvo jokio prane
šimo apie einančias derybas tarp Sovietų Sąjungos ir JAV stra

teginių ginklų naujai sutarčiai, bet penktadienio vakare sovietų 
užsienio ministras Andrei Gromyka paskelbė, kad sovietų val
džia sutinka priimti prezidento Carterio pasiūlytą planą galingoms 
raketoms mažinti. - >

Senatorius AAarthin Russo Naujieną 63 metu sukakties bankete sako 
kalbą- susirinkusiems vakaro dalyviams. Jis pasveikino Naujienai redakci
ją ir administraciją, patardamas ir ateityje teikti savo skaitytojams ir vi
siems teisingas ir tikslias žinias, kaip jos tai darė iki šio meto.

” j Pagrindas lieka Vladivosto- 
j ko nutarimas, kurį pasirašę pre- 
. zidentas Fordas ir Leonidas Erež 
nevas. Vladivostoke buvo nutar- 

į ta leisti abiem pusėm pasigamin
ti iki 2,400 galingų raketų. Pre
zidentas Jimmy Carter, siųsda- 

- ——- mas -sekretorių Vance i Mask-
buvusią Aona’lHrj'oAls.“ba^ 1*1, “““i. S;™-

Suimti visi penki 1 
milijonierės žudikai, i 
INDIANOPOLIS. — Policijai 

suėmė Arizonoje paskutinius, du 
— Howard Willard, 38, ir jo

netoli-esanti JAV aviacija.
Prezidentas yra kitos nuomonės

.Prezidentas Carteris yra visai' 
kitos nuomonės. Jis yra.įsitiki
nęs, kadPietų- Korėjoskaro jė
gos pajėgs apsiginti nuo šiaurės 

, komunistu,! jeigu’ jiė veržtųsi; į
.iPĮątusv..^ j .•
_ i Prezidentas nėmafto vįį-^me^ 
2 rikoąkarių atšaukti iž)tatįl»;r;Jjs 

šią>:Amerikos', diviziją atšauktų 
penkerių metų laikotarpyje. Tuo 
tarpu amerikiečiai ne'tik tūrėtų 
progos apmokyti korėjiečius 
ginti savo žemę, bet jiems ir 
Amerikos ginklus perleistų.

Generolai gali pareikšti savo 
nuomonę štabo , posėdžiuose,, bet 
jie neprivalo eiti į svetimą spau
dą ir ten savo nuomonę pasako
ti.

Bhutto įtarinėja 
bepagrindo

WASHINGTON, D. C. — Da
bartinio Pakistano premjero 
Bhutto įtarinėjimai,, kad ameri
kiečiai teikė pinigus opozicijai 
jo vyriausybei nuversti, yra vi
sai be .pagrindo.

Bhutta ne tik mano, bet vie
šai pareiškė, kad opozicijos va
dai turi dideles sumas dolerių 
demonstracijoms įruošti. Jeigu 
jie turi, tai turi savo dolerius, 

x bet ne amerikiečių.

•Prezidentas Carteris- yra už
draudęs duoti'pinigus kitų vals
tybių atstovams. Bet, JAV vy
riausybė perleido Pakistanui du 
karo laivus, tai Bhutto pasako- 
jo spaudai nepagrįstus kaltini
mus Amerikai.

WASHINGTONAS: Savo tre
čiame su TV- pasikalbėjime bu
vęs' prezidentas Richard M. Ni
xon prisipažino leidęs I bombar
duoti Kambodiją- ir padaryti į 
ją. invaziją norėdamas laimėti 
daugiau laiko amerikiečiams iš 
Vietnamo ištraukti, o namie 
(JAV-bėse) jis pasakė kontra- 
atakavęs “pūzras”! kurie prie
šinasi -karui. Jis prileido, kad 
prezidentas valstybės laimi gali 
ir įstatymus sulaužyti, prezi
dentas Carter tokią pažiūrą pa
smerkė,' pareikšdamas, jog yra 
pakankamai -legalių būdų iš? 
vengti pavojų valstybei.

Panaikino, “paroles” 
kriminalistams

SPRINGFIELD,. BĮ. — Illinois 
atstovų butas praėjusį ketvirta
dienį 153 balsais prieš 6 priėmė 
istorišką įstatymą, kuriuo pa
naikinamas nusikaltėlių paleidi
mas “ant parolės” nebaigus at
sėdėti priteistos pabaudos. Ne
gana to, IDinois seimas už smur- 
tingus kriminalinius nusikalti
mus pailgina kalėjimo bausmes. 
Pavyzdžiui, už apiplėšimą gink
lu grasinant bausmė nuo 
6 iki 25 metų kalėjimo be jokių 
parolių.

gins pagrindines’ baltų mažumos, 
teises' Rodezijoje, Pietų Afriko-

Ryty Eskpresas 
baigė keliones

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Prieš 94 metus įš’Paryžiaus bu
vo paleistas traukinys, kuris iš 
pranzūzų sostinės ėjo tiesiai į 
Belgradą ir Stambbulą. yakar iš-

traukinys? Bendrovė - likviduoja
ma ir kelionės įĘytūs geležin
keliais sustabdomos. Iš Belgrado

važiuos į Stambulą.

Reikia pripažinti, kad pasku
tiniu metu Express-Orient jau 
nebuvo toks patikimas, kaip jis 
buvo šimtmečio pradžioje. Ga
lingoji aviacija, kurią daugumo-- 
je aptarnauja keleiviniai Ame
rikos lėktuvai, išstūmė pagerė
jusį traukinį iš darbo. Paskuti
niu metu neapsimokėdavo leisti 
traukinį iš Paryžiaus I Stambu
lu

Vėsesnis

17% mažiau kavos 
besugėrėAinerka
WASHINGTONAS. — Agri

kultūros departamento- žiniomis, 
per pirmuosius tris mėnesius, ly
ginant su tuo pačiu laiku pradė
jusiais metais amerikiečiai ka
vos vatrojimą sumažino 17 nuo
šimčiu. Bendrai kavos kainos

• . - -įL■ t -
nuo praėjusių metų iki- šiol pa
kilusios Kavos vartojimo 
sumažėjimas .iššauktas dvigubo 
kainų pakėlimo! • • #

SANITARINIO DISTR1KT0 
PIANŲ KAINA DVIGUBĖJA

kavos Žmonos žudikui 
50-100 metu .

’ MATTESON, Hl. — Larry 
Reimnitz, 28, gyv. 3724 W. 217th 
St., Matteson, už savo žmonos 
Linda, 24, pasmaugimą nuteistas 
Apygardos teisme nuo 50 iki .100 
metų kalėjimo, taip pat nepa
leistas -už užstatą, iki apeliacijos 
Pobcijos paliudijimu, už tai, 
kad žmona pradėjusi meilikau- 
tis, d jis neturėjęs laiko, ją pa
smaugęs ir nunešęs į garažą pa
dėjęs į automobilį, .kur policija 
rado jos lavoną..

džiusius "Phoenix priemiestyje 
pirkti už $35,000 namus, sumo
kėdami grynais pinigais po 
$100 ir $500 banknotais. Pas 
Willard dviejuose maišuose po
licija rado $170,745. Anksčiau 
policija suėmė tris kaltinamuo
sius, kurie bandė už grynus pi-1 
nigus pirkti naują automobilį 
už S13.5DOO. ’ s
- Ntffiui&tojt -..Mrs: / Jacksomį 
maisto krautuvių grandies savi
ninkė* savo namuose laikė apie
9 milijonus dolerių, sukimštų 

sąšlavų dėžėse, skardinėse, stal- 
čiuose, net vacuum dulkių siur- 
beklyje. Apie $1.5 ar $3.5 mi
lijonus policija dar nesurado.

, kai sumažinti raketų skaičių, 
bet sovietų komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Brežnevas 
atvyko Į paskutinį pasitarimą 
ir atmetė JAV pasiūlymus ra
ketų skaičius mažinti. Sekreto- 
į riui Vaneei išskridus iš Mask- 
> vos, Gromyka asmeniškai ašt
riai’kritikavo Vancės atsivežtus 
pasiūlymus ir gerokai pirštu se- 
Lkręt oriui ir Amerikai grasino.
Dabar jis sutiko tartis net apie 
raketų skaičių.

Mondale susirgo 
nuo vakarienės

BELGRADAS, Jugoslavija.— 
Viceprezidentas Mondale su sa
vo patarėjais atskrido į Jugos
lavija, kad galėtų sveikinti pre
zidentą Tito ir pasitarti su juo 
Balkanų valstybių laisvės rei
kalais. , • •

Mondale pareiškė, kad JAV ir 
toliau teiks ekonominę paramą 
Jugoslavijai, jeigu ji turės jėgų 
ir noro nepriklausomai tvarkyti 
visus savo reikalus.

Mondale apgailestavo, kad šeš
tadienį jis negalėsiąs dalyvauti 
suruoštame priėmime, nes Vie
noje suruošta vakarienė pakenkė

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:09 jo sveikatai. Jam buvo užkrėsti

Kylančios apdraudos premi
jos- ir infliacija gresia daugiau 
kaip dvigubu išlaidų padidėjimu 
Sanitarinio Distrikto tunelių ir 
rezervuaro statybai. Oficialiu ap- 
skaičiavumu, 1990 metais sieks 
$2.5- bilijonui

-120 mylių po Chicaga ir apie 
50 priemiesčių kanalizacijos 
konstrukcija 1972 metais Dis
trikto tarybos paskaičiavimu bu
vo nustatyta .$1.2 bilijonus,-gi

viduriai, matyti, kad pakenkė skaičiuojant po 6% kasmetinės 
vakarienės metu valgytas mais- infliacijos iki 1985 metų nume
tąs. tomą siekiant $2.1 bilijonų.

Moteris pavogė kūdikį

CHICAGO. — Pas Willie 
Alice Patersonus, gyv. 742 So. 
California avė., ketvirtadienį už
ėjo ligoninės uniforma apsivilku
si moteris ir pasakiusi, kad Pa- 
tersonų 2 savaičių amžiaus kū
dikis yra sergantis ir .turivbūti 
grąžintas į ligoninę, Mount Si? 
nąi, kurioje gimė, kažkokiam 

patikrinimui, kadangi “nursė” 
kalbėjo. įtikinančiai, tėvai leido 
jai ta kūdikį išsivežti,. bet- va
liau pradėjo nerimti ir kreipė
si f jos nurodytas ligonines vie
tas ir asmenis, gaudami atsaky-' 
mą, kad tokių,vietų nei asmenų 
Chicagoje nėra.

ir

' Viceprezidentas Walter Mondale »

Keturių dienų darbo 
savaitė neišvengiama 
. Amerikos darbo lyderiams 
planuojant kaip ko didžiausiam 
darbininkų skaičiui parūpinti pa
stovius darbus, pradedamą link
ti prie siūlymo — mažiau darbo 
daugiau darbininkų.

Kontraktų derybomis praė
jusį rudenį UAW (automobilių 
darbininkų)' unijos, kelyje į 4 
dienų savaitę laimėjo 13 ekstra 
apmokamų dienų (šventadie
nių”), ilgesnes atostogas ir anks- 
tybesnę pensiją.

.Douglas A. Frazer, buvusio 
UAW lyderio Walter P. Reuthe- 
ro mokinys, numatytas UAW 
pirmininko Leonardo Woodcock 
vieton, paklaustas, kas. svar? 
biausia numatoma datbo unijų 
veikloje, atsakė, kad per atei
nančius 6 metus UAW svarbiau
sias uždavinys bus prisiauginti 
gerų’lyderių.

Young nepadarė įspūdžio .
? MAPUTO, Mozambikas, Afri- 

—. JAV-bių. ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų Andrew
Youngi atvykęs į pietinę Afriką 
bandė pamokyti Afrikos juo
džius kaip paspausti Rodęzijos 
baltųjų valdžią pavartojant Ame 
rikos negrų juodžių išbandytus 
boikoto metodus, bet kaip pra
nešamą, į rimtuosius negrų va
dus nepadarė įspūdžio. Tai jau 
nebe pirmas nepasisekimas jau
najam diplomatui Afrikoje.

— Gen. Lewis B. Hershey, 
buvęs Mobilizacijos ir šaukimo 
kariuomenės viršininkas, mirė 
pereitą penktadienį savo gimti
nėj Angola, Ihd. Jis mobilizavo 
14.5 milijonų naujokų. Mirė su
laukęs 83 m. amžiaus.

Po rekordinės žiemos 
rekordinis pavasaris

Chicaga praėjusį penktadienį, 
gegužės 20 dieną, kepė 95 laips
nių karšty rekordiniame dvide
šimtame šimtmetyje. Ligšioli
nis gegužės 20 dienos šilumos 
rekordas — 91 laipsnis buvę iš 
1934 metų. Normali tai dienai 
temperatūra yra 72 laipsniai. Dėl 
trunkančios sausros kai kuriose 
viėtose pradėjo sumažėti van
dens spaudimas.

Kelinta dieną buvęs per aukš
tas ore ozono kiekis, ketvirtadie
nį iš 207 sumažėjo iki .086 da
lies milijone dalių oro.

Vladivostoke ir dabar veikian
čio! sutarty pasakyta, kad abi 
pusės gali pasigaminti iki 2,400 
raketų, tuo tarpu dabar pats Gro
myka pareiškė, kad jis sutinka 
mažinti jų skaičių iki 1,800. Ma
tyt, kad sovietų specialistai vi
są reikalą aptarė ir priėjo išva
dos,*kad nėra prasmės leisti ne
paprastai dideles . sumas rake
toms gaminti.

Pranešimas iš Šveicarijos sa
ko, kad iki šio meto nepadarytas 
joks nutarimas. Bet svarbu, kad 
penktadienio naktį buvo padėti 
pagrindai tolimesniems pasita
rimams. Kiekvienam aišku, kad 
sovietų valdžia gerokai pakeitę 
Brežnevo skelbtą ir Gromykos 
duotą pasiūlymą. Dabar ru
sai sutiko tartis ne apie didini
mą raketų skaičiaus, bet apie to 
skaičiaus “mažinimą: Gromyka 
pareiškė, kad jis sutinka mažinti 
ir kitų šaunamų pabūklų skaičių, 
nors pačioje pradžioje apie tai 
kalbėti nenorėjo.

Pirmom trim dienom atrodė, 
kad abi pusės nepajėgs net ben
dro pranešimo paruošti, tuo tar
pu šeštadie'nio rytą jau buvo aiš
ku, kad ledas pralaužtas ir ben
dras pranešimas bus paruoštas.

CYRUS VANCE
Secretary of State

I
r



tornadų poligonu.

lėtai

atskirti-vyrai ar moterys 
simena Whalen.

kanalija, ir suvokia, 
gamtos karalienė. O ar žinai, kaip ją vadina? Uiljka Čar- 
Ijzovna Tfais. Tjfu... ir neištarsi. Anglą isgiridusisavcn 
vardą, lėtai pakreipė nosį į Griabovo’ pusę-ir išmatavo jį. 
paniekos žvilgsniu. TNuo‘Griabovo ji pakėlė akis į ’Otco^

nukentėjusius. Tikrai herojišką 
pasiaukojimą parodė nė vardo 
nepasisakę gelbėtojai. Patys 
sužeisti guodė‘ir ramino labiau 
už save sužeistuosius. Mokyk
los studentai, kurie išliko nesu-

kristi laužo 
trupiniai.

Tornadui nuūžus tolyn, kai 
Klemensai išdrįso pakelti akis 
aukštyn, tai jų virtuvė buvo be 
stogo ir lubų, bet žuvelės kep
tuvėje tebebuvo visiškai tvarko-
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Lawn . gyventojas pensininkas 
Anthony Clemeiiš, 65, su žmo- 

kaimišką miesteli i šiaurę’na -meškeriodami ežerėlyje prie 
Belvidere. Mūsų autobusas į 135 gt. ir Wolf Road, apie 2:30 

f vai. popiet pastebėjo, kad dan- 
kairėje pusėje tris Į leikas pa-[gus pavirto mėlynai juodas, par- 
našias debesų formacijas. Au- skubėjo namo ir jau ."ruošėsi kep- 
tobuso šoferis pasakė mums pagautus 4 ešerius, kai stai- 
bėgti į mokyklos pastatą, paša- ga atsiplėšė durys Į virtuvę ir 
koja Diane, kuri dabar yra 20 demensai spėjo prieš vėją pa
metu amžiaus. Debbie atsime- siekti savo namo .rusi ir sukristi

“Pamenu, kad pasijutau rie
dantį pažemiu lyg šiaudų pędas. 
Mes visi riedėjome per purvą. 
Bandėme laikytis rankomis su
sikabinę, bet negalėjome”, prisi
minė Debbie.

žemyn ir pamatęs Griabovą, Otcovas prunkštelėjo— Gria 
bovas didelis, storas žmogus su labai didele,galva, sėdė
jo ant smėliuko, turkiškai po savim pabrukęs kojas, ir 
meškeriojo. Jo skriblius buvo ant sprando, kaklaraikštis 
nuslydo į šalį, šalia jo stovėjp aukšta, plona anglė su iš
pūstomis vėžio akimis ir didele paukštinė nosim, Verčiau 
panašia ’į kablelį, negu į nosį. • Apsivilkusi ji buvo balta 
mūslinine suknia, pro kurią stipriai ryškėjo liesi, gelto
ni pečiai. Prie auksinio diržo kabojo auksinis laikrodėlis. 
Jinai taip pat meškeriojo. Abiejų aplinkoje viešpatavo 
kapų tyla. Abudtf buvo nejudą, kaip upe, ant kurios plau
kė jųdviejų plūdės. < • d

— Noras mirštamas, bet likimas kartus, — -nusijuo
kė Otcovas. — Sveikas, Jonai Kuzmičiau. '

— A... šitai tu? — paklausė Griabovas, neatitrauk
damas akių nuo vandens.— Atvažiavai?7' ’

— Kaip matau.. O tu vis dar savo niekalais užimtas 
Neatpratai dar?

— Kuris velnias... Visą dieną ^gaudau, nuo patj^—... 
‘Blogai kažkaip šiandien kimba. Nieko ūesugavat/YteT aš, 
nei šitoji kikimora. Sėdim, sėdim, ir kad nors vienas vel
nias; Tiesiog- nors navoiu rėk.

vena... Nepakenčiama, brolau, ji man virto. Jos.-bešaliai 
matyt negaliu. Kai . jinai, savo žiūronais ą manė pažvelgia< 
tai višąteiane ir suriečia, tarsi alkūne į rtūrėkią būčidu

Vo kruša ar kas, prisispaudžiau 
galvk.priė Šėdynės, manydama, 
kad — mirsiu ar mirštu. Tai 
viskas, ką bėStsiriibnu. ifeėt kai-

abajai, tiųkas ir metu valiusi savo treilerį, kai 
staiga jos treileris pavirtęs ant 
šono ir kiek kartų jis apsisuko, 
jai hebė galvoje buvę skaičiuo
ti, tik atsipeikėjusi besėdinti ant 
savo treilerio lubų ir bežiūrinti 
aukštyn j grindų karpetą!

Net mažai nuo-tornado nukeh- 
tėję ar visai nenukentėję žino-.

guminiais ratlankiais storu veziKu ir pliuso seuyav. 
bričkelės iššoko apskrities bajorų vadas Fedoras Andre- 
jevičius Otcovas. Jį prieškambaryje pasitiko mieguistas 
tarnas.

— Ponai namie? — paklausė vadas.
■ _ Niekaip ne. Ponia su vaikais į svečius išvažiavo, o 

ponas su mamzele-guvernantė žuvis gaudo. Nuo pat ryto.
Otcovas pastovėjo, pagalvojo ir nuėjo prie upės 

Griabovo ieškoti. Rado jis jį apie už dviejų verstų nuo.

— Matei ? — pasakė Griabovas kvatodamas. še
kit, vadinasi, jums. Ach tu kikimora. Vaikams tiktai ir 
laikihu šitąjį tritoną. -Nebūtų vaikų, aš jos per dešimtį- 
verstų prie savo ūkio neprĮsiteikčiau... Nosis, tarsi Vana^ 
go.^ 0 talija?-šitoji lėte-primena -man vinį. Taip, žinai,; 
imčiau ir į žemę įkalčiau. Palauk... Man, rodosi, kimba...

'Griabovas šoktelėjo ir pakėlė meškerykotį. Gysla jsi-’ 
tempė... Griabovas dar kartą ti*uktėlėjo ir nėišti‘aukė 
kablelio.

— Užkliuvo.
mėns, .tur būti.. Velnio da^baė^ - •

Griabovo veide ryškėjo kančia. AIšHOdamss, flei4i- 
miai judėdamas, prakeiksmus murmėdamas, jis* pradėjo 
tampyti gyslą. Tampymas nieko nepadėjo. .“GridRms

aikštėje koks automobilis varta- 
liojasr. Kai ją ištraukė, tik Vie
nos kojos kelias buvo prakirs
tas. Per audros išmuštus langus 

-į automobilį įkritusios kelios 
plytos”.

Išsigelbėjo mokyklos bėisbo- 
lininkų ratelis, kuri dar 'nespė
jusi išvažiuoti žaidimui su Be
loit grupe, buvo tornado užklup
ta ir spėjo subėgti į rūsius, kai 
Highlando ligoninės stogas spro
go. “Paskutinis dalykas ką ma
čiau prieš smukdamas.Į slėptu
vę mačiau kaip ant manęs spar
čiai riedėjo kažkoks automobilis, 
prisiminės jis. J. Pr.

dar galimų pavažiuoti automo-- 
bilių ir vežė į ligoninę vargiai- 
matydami kelią per purvynus ar 
sutriuškintus stiklus. Whalen, 
kurs su kitais gelbėtojais gavo 
•pagyrimą už pasiaukojimą, pa
sakė “Heli, jei būčiau žinojęs, 
ką teks pergyventi, niekad nebū
čiau ten važiavęs”.

Tos mokyklos vyresnioji stu
dentė jSandy Camerbn-Masonj, 

17, prisimena tą'd?eną. Po pa-i 
mokų istorijos klasėje, po trečios 
valandos jau sėdėjo - savo auto
mobilyje, laukdama.kol, autobu
sai nuvažiuos uš kelio, ir jšgirdb 
per radiją, kad j pietryčius nūb-, 
Rockfordo pastebėtas tornado- 

^debesis. Netrukus auto pradė
jo drebėti. ‘‘Nespėjau pažvelgti :

iš visų kitų, Oak Lawn ft- Bel
videre daugiausiai nukent ėjot 
Oak Lawn tornado straublys iš
arė, išrovė ir išardė mylias 
ilgumo kelią įstrižai per visą 
priemiestį, užmušdamas 32 žmo
nes. Belvidere žuvo 23, kai tor
nadas, perbėgęs per .miesto pie
tinį galą atsirado prie aukštes
niosios mokyklos tuo metu, kai 
paleidus mokyklą mokiniai pra- 
dėj skirstytis.
■ Tš pavienių asmenų pergyve-

Tą patį pavakarį Oak Lawn 
priemiestyje Mickey Burkman 
buvo pakeliui Į figūrinio čiuoži
mo klubą praktikuotis, kai pra
dėjo lyti. Jis pasakoja klubą pa
siekęs ir su partnere pradėję 
Čiuožti, kai išgirdę garsą lyg lo
komotyvo “alsavimą”. Nučiuo- 
žę iki čiuožyklos šiaurvakarinio 
kampo, pro langą pamatę, kad 
gatvėje nuo vėjo daužosi iškabos 
ir žmonės bėgioja į visas puses.

Pažvelgęs per petį pamačiau, 
kad jo (klubo) pietvakarinis 
kampas dreba, prisimena Burk
man, dabar 29 metų AB A (Ame
rikos Advokatų Dr-jos) vienas 
iš štabo direktorių. Mes nėrėme 
į kampą ant grindų. “Atsigręžęs" 
pamačiau vėją bedraskant sto
gą. Aplinkui į visas puses biro 
plytos. Ir, vienu momentu, vis
kas aptilo, ramybė ir tyla, ir 
dangus skaistus...”

Tą dieną — 1967 metų balan
džio 21 visa serija smurtingų 
audrų nusiaubė daugiau kaip tu
ziną Illinois bendruomenių, už- 

šimtus 
šeimų padarydamos benamiais 
ir milijonus dolerių pridaryda-

' nf •'. 7:

lai stebi 'ir ‘studijuoja debesų 
formacijas. ■ A-.

“Ligi* šiais dienai, orams blo
gėjant, matai žmones laukan iš
ėjusius ir debesis bestudijuojan
čius, kaip ir aš pats”, pasakė pi- 
•liėtis, kurio "nąmus -9425 So.j 
TMasšaspriit. tos diėnok
raūdra Sužalojo/j"’“ ■

Ypač skaudžiai tornadų pada
lytas žaizdas pergyveno Belvi
dere, kur didesnė dalis žuvusių
jų buvo vaikai, kuriuos audra 
.pagavo iš mokyklos autobusų 
bevažiuojant. '-jy

Dvynukės Debbie ir Diane, . 
minėtos šio rašinio pradžioje, iš-, 
gulėjo Rockfordo.ligoninėje apie 
menesį laiko, kol apgydė ,žaiz- ' 
das/tornadui f jas. po purvyną kaip Automobilio stiklai sulšfė- 
bėvoliojant. Purvo krislų ir sit- jo. Siiprhtnho neturiu ar tai lm- 
plešj^tų stogų smaluoto įbpie- 
riaus trupimų buvo-jų oda <j?ri- 
■sniegusi fr tik Į trečią savaitę 
ligoninės personalas' pastebėjo, 
kad jų plaukai yra šviesūs, nė.-kas pamatė^ kad 'motorVežimių 
juodi Diane dar gaūš pergyven
ti operaciją kojos-kelyj erriskū-. 
rio’dviem metam po tornado-pra-. 
ėjus dar buvo išimtos įsmegu
sios medžio rakštys. Dabar po.
10 metų jos apsiprato; bet jų 
pasveikimas ilgaį truko, nors ir 
dabar dar sudreba, kai vėjas at-’ 
Virą langą pajudina. * - 

pr' s v ' \ . 
žmonės sykį tornžido terori

zuoti niekuomet rtebepamiršta: 
kai tik oras pablogėja, būtinai 
eina laukan ir studijuojam debe
sis, "sako Belvidere meras Fran
cis Whalen. ,

. Whalen, tuomet* policijos ka
pitonas, nuvyko prie mokyklos 
prieš pat tornadui mokyklą už
puolant. Pietvakarių-pusėn ma
čiau jau suplėšytų namų laužus. 
Pasukęs automobilį iš kelio 
įklimpau (’purvą. Nesimatė jo
kio tornado straublio^ o vien tik 
didelė juoda masė.. (Kiti lygina 
su cemento maišomąja mašina): 
milžiniškas,4 juoda* cementui 
maišyti tankas, kurs skynė na
mus vieną po kitarti. Mari buvo 
aišku, kad teks mirti. Atsiguliau 
skvado automobilyje ant grindų 
ir' meldžiausi... TfthkH, apie-, vi 
minutes ir atsikėlęs apsidairiau 
— nebuvo nieko, viskas nuneš- 

į. z KSte.'litVf’ OM tlTOKJK.v 
rente tuščia, tlkJA (mokykloj' 
cpr:ndžio pradėjo ite.W *monė> 

Japtelc* tfūvu, kad nebegalima

Kai 'dangus paįubduoįa Tr pragaras paliečia lėmę
Naujasis Pasaulis yra kitoks stumte išstūmė. Mergaitės mo- 

negu senasis. Ten žodis “torna-į kyklos nebepasiekė. • 
do” nieko nereiškė, o Čia reiškia 
gyvybę ar mirtį minutės bėgyje. 
Junginių 'Amerikos Valstybių 
erdvė yra jų 
Nuo ankstybo pavasario jų se
zonas nusitęsia ik vidurvasarių, 
bet daugiausiai jie išsidūksta 
] ?r rivasarį, ’.alkydkmiesi kryp
ti?', ič pictvū;..rii’ į šiaurės ry
tos ii m:tai i.’, metų siekdami 
tolimi r.ėt ibi Kanados Pajūriui 
j rorincijų. Chicaga ir Vidurva-r 
kariai su Didžiaisiais Ežerais 
yra pačiame tornadų tarpkelyje.

Be abejo, .per eilę metų ne-’ 
maža naujieniečių bus turėję 
•patyrimų ar bent matę tornado j 
“straublį” (Vėjo kelnę, kaip Lie
tuvoje vadindavome miniatiūri
nius “tornadėlius” — vėjo sū
kurius}, bet aprašymų iš tokios 
patirties neteko skaityti.

Chicago Tribune Magazine 
praėjusio balandžio 17 d. ilga
me str. antrašte “The Sky Grew 
Black, and Hell Touched the 
Earth“ (Dangus pajuodavo ir 
pragaras palietė žemę) aprašo 
visiems tebeatmintiną 1967 me-| 
tų balandžio 21 dieną, kai pikti 
tornadai “palietė žemę” Chi- 
cagos vakarinį priemiestį Oak 
Lawn ir tolimesnį nuo Chicagos, 
pakeliu j e į Rockfordą, miestelį 
Belvidere. Kadangi Bill Grady 
straipsnyje surašyta ne vien mušdamos 57 žmones, 
tornadus pergyvenusiųjų pasi 
pasakojimai, bet ir kaip jie išli
ko sveiki gyvi, bus naudinga su ’ mos medžiaginių nuostolių. Bet 
tuo rašiniu supažindinti.

Diane ir Debie Shatuck, abid
vi 5 skyriaus mokinės tą 1967 
mėtų balandžio 21 dieną —j 
penktadienio pavakaryje ėjo iš 
mokyklos namo. Belvidere, 13,- 
000 gyventojų bendruomenėje, 
apei 70 mylių į šiaurės vakarus" 
nuo Chicagos, diena buvo šilta, ’ 
troški ir saulėta. Bet apie 3:301 
vai. popiet, kai tos mergaitės Į 
dvynės 10 mėtų amžiaus apleido 
Liuterionių naująją, $3.5 mili
jonus kaštavusią pradžios T mo- tą balandžio 21 dieną, Oak 
kyklą, ėjo prie autobuso iš BeL’ 
videre važiuoti namo į Calėdo- _ 
nią, 
nuo 
buvo trečias iš eilės. Pamačiau-

-tvuri nuoDoayoe, Kaa ir įsreiKsu tau neganu, vnebe gi ma; 
ne velnias įprasti į šią gaudybą. žinau, Mid niekalas,■ 
sėdžiu. Sėdžiu, kaip kuris nors niekšas, kaip. -kator
gininkas, ir į vandenį žiūriu, kaip kuris nors kvailys. T 
šienapiūtę reikia vykti, o Aš žuvis : gaudau. Vakar "Chapž: 
jeve jo šventenybės pamaldos 'buvo, o -aš nenuvažiavau? 
sėdėjau čiai'štai su šia silke... su vęlmūkšte ša šiteu*-.'- ; 1

— Bet... tu išprdtėjaį? — >a^^^Uovįi^aįįMi| 
.Šizu žvairuodamas į|

— Ir velnias su ja. Visvien rusiškai nei belinęso fįet 
suvokia. Ar tu ją .... Ar tu ją giri, ar-'bari — jai vistįekd 
Tu į nosį pažiūrėk. Dėl vienos nosies nualpsi. Ištisas die-

baidyklė, ir baltakiuoja į vandenį. > - .
Anglė'žiovtelėjo, pakeitė slieką ir užmetė meškerę. 
— Stebiuos, brolau, aš nemažai, — tęsė Griabo-vas.

~ Gyvena paikšė Rusijoje dešimtį mettį, ir nors vieną 
žodį rusiškai tartu... Mūsų kuris nors aristokratiūkštis 
nuvažiuos pas juos ir čia pagal juos plepėti ašmbks, 
o jie... velnias, juos žino. Tu pažvelk Į nosį. I nosį tu paž
velk. v : • j i

— Na. liaukis... Nepatogu... Ko moterį užpuolėt?' i 
— Jinai ne moteris, o 'merginki. Apie -jaunikius, ipaj

. Per pusę bloko nuo elemento 
namų prie 95 Si. priemiesčių 
tranzito kompanijos1 terminalas 
su autobusais buvb sunaikintas 
ir du bloku toliau į vakarus ju
drioje 95 gatvės ir Southwest 
plento sankryžoje daugiau-kaip 
tuzinas žmonių buvo fatališkai 
sužeista. Vienas pavėlavęs tor
nadas lygiai pusiau šeštą vai. 
.nuleidęs straublį -suardė super-, 
marketą ir kitapus .gatvės aiikš- 
tesniajai mokyklai nugriovė mū
ro sienos kampą ir išnešiojo j 
visus užkampius ant savo pra
dalgės aptiktus automobilius.

Nusiaubę Oak Lawn gyviau.- 
siąją 95 gatvę baugieji sūkuriai 
aptiko prie 90 gatvės ir Cicero 
avenue namelių ant ratų parką,- 
kur sunaikino apie 45 treileriUs. 

. Viena tornado voliota, bet nė 
kad . jas vėjas iš autobuso, ant-grindų, kai ant jų pradėjo nesužeista moterėlė pasakojo tub



yskiipams ir net

f STELMUŽĖ
t. Nė tik. Zarasų kraštas pasi-1 ministras. Jis buvo didelis ru. 
|ymi gražiais ežerais, piliakab. sofilas ir juozefinizmo šaliniu-1 
iįiais, pilkapiais, bet taip pat kas, nes dažnai kišdavosi į ka-J 
ię Steįnuižės bažnytkaimyje tulikų 
ąžuolu, kuris laikomas senįaii-į drausdavo
Sius w,Bip.i MUUMaa viavjc L.UIU- j vaimaiitr iiiiiilijui uvi«i pnnai • 
poje* -Tai gražus ir patrauklus siuntinėti popiežiui laiškus. Jo 
Zarasų apsk. kampelis, kurį laikais Kuvo uždrausta lietu- 
pepriklausomybės metais ap- viškoji spauda.
Iphkydavo daug turistų ne tik Vienas iš Foelkersahmbų pa. 
|š įvairių Lietuvos viglų, bet, likuonis kavalerijos karn. Fo-į 
n iš užsięnio ąukšti dvasiškiai i'elkersahmbas dalyvavo su sa
lt kiti, Dabar nusikeikime,j vo dafniu nepriklausomybės 
žotš ir kelioms minutėms, į kovose su rusais bolševikais ir 
Stelmužę ir susipažinkime su lenkais, žuvo kautynėse su 
jbs, praeitimi ir kitomis dvaro lenkais ties Seinais.

Vienas iš Foelkersahmbų pa.

įžymybėmis. .

a)Stelmužės dvaras. 
'į .'.i-.' ’ '
^.Stelmužės dvaras senas. Jis

b) Stelmužės dvaro i:į/'niyb/s

I. Bažnytėlė ir varpinė. Stel
mužės bažnytėlę pastatė šio 

yra. visai ąrtį prie Latvijos dvaro savininkai Foelkersahui 
Žjėnoš7 kilni. į šiaurę nuo bai 1650 m. Šv. Krvžiaus gar- 
■t'-' ’ " ' ’ '..............
pasaulinį karą jis buvo- vadi- kurie priklausė jų 
įiųnas ŠteĮmui^ė ir Stelmužė,‘Kaip ji atsirado 
4 kąriniubse žemėlapiuose Stei ’ dvare ?, padavime, 
pęnseę. Garsus ne tik ąžuolu,'kad baudžiavos laikais visi dval 
^.t taip\patybažnytėle, varpi-irai darbininkai buvo l'-' 

tiiiitkjąis. Kada dvaras įkur- miške jiems buvo pastatyta liup^5,.^nt ^^asa}<.^s’ ^at^j
įąs, žipijl nėtųrime. Nuo 17 li- 
gi Ą9\šųnt. . pabaigos jį- valdė 
bą/onai.KoęHcefsahmbai ir ru- 
4ų'čarb. dvariškiai Valujevai, 
o nuo - 2fi>- šimt.- pradžios ligi 
1927 - metų bąronai Gahnai, 
kurie gyveno Daugpily. Vienas 
jš ių .didikų Petras Valujevas 
Mikalojaus: I -ir Aleksandro II 
.laibais buyo vidaus reikalų mi- 
jjistras- ity diinistraš pirminin- 
£ąs, o ' vėliau valstybės turtų

Zarasų jĮuesto. Prieš I-niąjį bei. Pastatė baudžiauninkams, 
į dvarui. 
Stelmužėsi 
sakoma, Stelmužės ąžuolas

buvo išversti, o lavonų kaulai 
,po rūsį išbarstyti, ieškant ma
tyt brangenybių.

Stelmužės bažnytėlė iki 1918 
m. priklausė Dūkštos parapi
jai kaip filija. 19 šant vidury
je šios filijos rektorium buvo 
rašytojas kun. J. Dovydaitis 
— šiaulėniškis Senelis, vysk. 
M. Valančiaus draugas ir jo 
blaivybės idėjos vykdytojas. 
Jis, kaip ir kun. Katelė, rūpi
nosi, kad! Stelmužės apylinkės 
gyventojai mokėtų skaityti ir 
rašyti, Stelmužėje jis įsteigė 
net vaikams mokyklėlę, kurio 
je pals mokė vaikus.

Stelmužėj bažnytėlėje lenkų 
kalba įsigalėjo, kaip Zara
sų parapijos bažnyčioje, po 
antro lenkmečio^ esant uždraus 
tai lietuvių spaudai. Lietuvių 
kalba, pareikalavus parapijie
čiams, buvo vėl įvesta apie 
1904 metus esant kun. AI, stem 
Bergui.

Nepriklausomybės m e t ais 
Stelmužės bažnytėlėje pamal
dos, buvo laikomos vieną kar
tą per mėnesį. Jas atlaikydavo 
Imbrado parapijos klebonas, 
kuris buvo šios bažnytėlės rėk 
torius.

Stelmužės bažnytėlė prie da 
bartinės rusų bolševikų okupa 
cijos paversta skulptūros’mu
ziejumi. į'-'-

Prie, bažnytėlės yra medinė 
varpinė, kuri, kaip ir. bažny
tėlė, yra .sena’ ir. pasižymi 
originalia^’architektūrą.' 1959 
m. varpinėje buyo laikomos 

-koįlfchezo . -“Bplš.ėyfko” pirmi
ninko kiaulės.'. Ą* į. - -

2. ...Mauzoliejus ir- vokiečių 
karių- kupinės. Netoli /bažnytė
lės, jau -dvaro sode, yra. mūri-- 
nis rūsys, . vadinamas mauzo
liejumi. šiame .rūsyje yra pa
laidotas Petras Valujevas ir 
didikai Foelkershmbai. Keli 
iš jų šeimos nariai, netelpant 
mauzoliejuje, yra .palaidoti 
lauke šalia to rūsies. Jų kapai 
apdengti juodo marmuro ant
kapiais, su* iškaltais įrašais.

. J šiaurės pusę nuo bažnytė
lės, kur stovi senelis ąžuolas, 
yra vokiečių karių kapinės, 
įrengtos I-mojo pasaulinio ka
ro mėtų. Vokiečiu karinė val
džia 'jiems pastatė cementi
nius kryžius ir iš tamsiais prie

šių metų 18 Dirva 
įdėjo savo Berkley, Gal., bend
radarbio J. K. korespondenci
jų apie Tomo Venclovos pirmą 
paskaitą Kalifornijos universi
teto studentams. Ji pavadinta 
“Dar dėl neatsakvtu klatisi-

įpasakojęs apie 
Sovietų 
perėjęs įbendri

tavoje
ra pastabų bei pare
rie ne vienam lietu

disidentų 
S jungoje 
padėlį Lig 
padarė pe
nkinių, ku

tm lietuviui, <» gal 
t Kuriam g; i i ui infor-.

nuiotani amerikiečiui, sukėlė 
... ! pagrįstų klausimų bei ni>ejoji-J)irvos ii mų.

Pavyzdžiui, šitoks dr. Veno 
lovos tvirtinimas cituoju lie
tuvišką vertimą): ‘Aš turiu 
pareikšti, kad mes, tame skai
čiuje ir aš pats, jokiu būdu ne
same Sovietų Sąjungos prie- , 
šais’ (Ja dolžen zajavit’, oto 
my, i ja v tom čisle, ne v ko- 
jem slučaje ne vragi Soviets- 

. komu Sojuzu’). Kaip tai su
prasti? Kuris

“Dar dėl neatsakytų 
mų”.Ji šitaip skamba:

“Kasperas Radvila 
š. m. kovo 31d. numeryje kelia 
kai kurias abejones dėl Tomo 
Venclovos misijos. Su tikda
mas su labai logiškais p. Rad
vilos vaikaičių abejojimais, 
norėčiau juos papildyti kai-ku 
rioin savo pastabom ir gan sa
votiškais dr. Venclovos teigi
niais iš jo viešos paskaitos Ka
lifornijos universitete š. m. ba
landžio 19 d. ;• , 1.Xv prasti? Kuris lietuvis skaito

Pirmiausia, daugelį lietuvių okupantą — Sov. Sąjungą — 
ir, tur būt, nemažą skaičių ame savo draugu, ne priešu? Per- 
rikiečių klausytojų nustebino šasi išvada*, kad disidentų ju- 
faktas, kad Venclova, pristaty- dėjimo tikslas yra išsikovoti 
tas auditorijai kaip lietuvis, sau vien tik daugiau pilietinių, 
pasirinko skaityti savo paskai.Let ne politinių teisių (kovo
tą... rusiškai (su vertėju į ang- jant prieš sovietinį rėžimą kai 
lų kalbą). Iš klausytojų garsi-jpo tokį). Kad rusų disidentų 
nės reakcijos (staigaus juoko,!tikslas yra toks, mums yra su- 
nusistebėjimo ir t. t.) aiškiai 
matėsi, kad didelė jų didžiu
ma galėjo sekti vien tik angliš
kąjį paskaitos vertimą (įskai
tant .žinoma, ir jaunesniosios 
kartos lietuvius). Taigi, jei
Venclova būtų skaitęs tą p a-'Lietuvoje, tai viskas būtų tvar 
skaitą ketuviskai, su vertėju koj ir mūsų tėvynė galėtų lai- 
į anglų kalbą, tai bent lietuviai mingai gyventi Sovietų Sąjun 
būtų galėję sekti ją originalo- gos globoje.
je versijoje. I. Toliau, kalbėdamas apie so

vietinę priespaudą Lietuvoje 
ir reakciją į ją (rezistenciją) 
Venclova, atrodo, vengia var
toti tam terminą ‘sovietinė’ ar 
‘tarybinė’ valdžia, režimas ar 
kariuomenė, ’ versdamas visą

1 atsakomvbe už tai Stalinui, bet 
j ne sovietinei valdžiai ar siste-

> latviai Pur geriau, jei nuo jo bėga. Nu' karą, vokiečiams pavertus 
iš Latvijos Lvgumų Plaktas baudžiauninkas puo-J bažnytėlę sandėliu, skulptūros 

' * ir kiti išdrožinejimai buvo lą- 
I jis bėgęs, nes Stelmužėje nėra j bai aprūkyti. Tuojau po Ne

priklausomybės kovų, bažny
tėlę remontifojant, jos buvo 
nudažytos balta spalva, nųsto- 
damos originalaus grožio ir me 
niškumo. Dalis tų meno skulp 
turų buvo perduota Bažnyti
nio Meno muziejui, Kaune.

' > visai abti
prie durelių, stovėjo klaupka, 
kurioje Stelmužės dvaro didi
kai, nors ir'nebuvo katalikai, 
dažnai, kai vykdavo pamaldos, 
įeidavo į 'ridų pro tas mažy
tes dureles ir atsisėsdavo į tą 
•klaupk^ visj?i netrukdydami 
pamaldų.

Po bažnytėle yra rūsys, ku
ris mūro siena padalytas į dvi 
dalis. Numirėliai buvo laido
jami toje rūšies dalyje, kuri 
yra po altoriuini. Jame buvo 
laidojami didikų giminės ar 

nuogi rąstai, kuriuose matytii dvaro kilmingieji šešiakam- 
kirvio žymės. Altoris sakyla, I piuose, aštuoniakampiuose ir 
stacijos. Paskutinės Vakarienės 
skulptūra yra rankų darbo, iš- 
drošta iš medžio. Jas išdrožęs 
kaip spėjama, baudžiauninkas 
su peiliu. Per I-mąjį' pasaulinį

iteronų koplyčia. Vieni iš jų iš
mirė, o kiti vedę lietuvaites su- 
lietuvėjo. Jų vietas užėmė lie
tuviai. Baudžiava pas Foel- 
kersahmbus buvusi labai sun
ki. Daug baudžiauninkų pa
bėgdavo. Už pabėgimą, jei juos 
sugaudavo, plakdavo rykštė
mis paguldę ant suolo, kurias 
pats ponas atskaitydavęs. Vie
ną kartą nuplaką baudžiau
ninką paklausęs ponas, ar ki-

K®t4r laikai atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA

. Altitao 'Abtose knyga aprašanti paskutinių 90 (1&69-1959) metų 
Ifetindų gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
1^-.kc&oijdB,'jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
oaįįgtriEtilaikraščiai, kurių viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
HĮBetifitFčhorri, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
?Dubj5 ■ dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 

tatturizatiją atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

bažnyčios. Ponas, išgirdęs iš 
baudžiauninko tuos žodžius, 
atsakęs, kad jis pastatysiąs 
jiems bažnytėlę. Ponas savo 
žodį ištesėjo. Jis tuojau iš Ly
gumų miške stovėjusią liute
ronų - koplytėlę perkėlė į Stel
mužės dvarą, kad jo bandžiau Prie .altoriaus, 
ninkai būtų patenkinti ir dau
giau nebėgtų.

Stelmužės bažnytėlė pastaty 
ta iš rąstų. Iš lauko pusės ap
kalta lentomis, kurios prikal
tos namų darbo vinimis^ Fron 
tinė bažnytėlės dalis, kur yra 
didžiosios durys, papuošta, 
kaip ir Vilniaus šv. Stanislovo 
katedra, šešiomis medinėmis 
kolonomis, kurios remia pas
togės -lubas. Jos vidus jaukus 
ir erdvus. Navų neturi. Sienos 
viduje neištinkuotos — palikti

prantama (Rusija nėra oku
puotas kraštas). Bet lietuvių 
...? Pagak Venclovos tvirtinimą 
išeitų, kad jei Sovietų Sąjun
ga duotų daugiau pilietinių 
teisių (civil rights) lietuviams

vardu ir pasiųsti:
ITtl So. Halsted St, Chicago, DL 60808

storo medžio liemens išskap
tuotose karstuose. Visi karstai 
per I-mąji pasaulinį karą, kai1 
frontas sustojo ilgesnį laiką 
ties T)augpiliu, vokiečių karią

lauko granito gražų pamink
lą.

3. Vergu bokštas. Prie Pat
variuos ežero, netoli mauzo
liejaus, yra dar užsilikęs iš 
akmenų pastatytas vergų bokš 
tas. Baudžiavos laikais šiame^ai~ tentai’ Taip, pavyzdžiui, 
bokšte plakdavo rykštėmis trumpai ginkluotą
“nusikaltusius’ baudžiaunrn-i antisovitinio pasipriešinimo 
kus arba juos uždarydavo nak- perioda Lietuvoje, jis, vietoj 
ties metu, o dieną vėl varyda-| juos ‘antisovieti-
vo į darbą. Vėliau, kai bau-; 
džiava buvo 
ro savininkai 
rūkykla.

(Bus

panaikinta, dva- 
jį pavertė mėsos

daugiau)

niais’, vadina juos mums dar 
iki šiol negirdėtu vardu — an- 1 
tistalininiai partizanai’ (‘antis 
talinskije partizany5), lyg ir

(Nukelta į 5 psL)

**.■,*< į■.
RIMTA KNYGA — GERIAUSIA 

■atima gauti puikių knygų, kurtos : 
ktoyfu (pinte-ar Jontyn*.
A;>lefc»eocfrw PakatntBd*, MES GRĮŽTAME. Įdoi

3CT psL Kai 
A. METAI

~ įvykių .Lie
daihl- 296 

Dr. .Rašyt Grinių*, ATI 
'b ' fiala viršeliais. 33) 

Vact tMriEBfca, SE 
’ RUA, I dalis. 208 
v toliais — $3.00; n c

DOVANA 
knygų, kurio*- papuoš bri kekių

MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
bei vietų aprašymai, skaitomi kaip rc>
M '

296 psL. kata* $5,
ATSIMINIMAI IR MINTYS, fi tonus, 
338 p*L Krina $8.00. Minkštai* viri. 
SENŲJŲ LIETUVIIKU KNYGŲ ISTO- 

psL, Jriita — $3,00, minkštais vir
ti dalis, 223 psl-, puta — $3,00. mink*-

Gra-

— Tamašaurita*, LIETUVliKASIS PAMARYS. 
Labguvos.apskritys su {domiais aprašymais, iliu- 

ir dokumentacija. 338 psL, kaina $8.
TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Martinė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

M. GtMtolls,- POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 233 
; >• paritinai_________________________________________

$3.00

$3.06

|73i 8. HaJrted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6106

,4*/V“ A- *
į*

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
/• LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Qr. Juom Daupam. ŽEMES 0KIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Čikagoje 1986 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Sofute aklo švietimo problemos QHntnkq krašte, n dalis: žemės 
akio tviOtfana* Lietuvoje.

Autoriuj savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
aebfftu sutrukdę* Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtų su-

tr prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.
Knygos apie žemės ūkj atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

abooHilti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po pa- 
Mua išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
amai, arta ūkininkų vaikai, refflda. kad ši knyga bus brangi abso- 
Oufiri Beturiu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
teori parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
auUrUus šeriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus —■ myli
maiWynMUetirnr.

Knygos 800 puslapių n daug vabdeHų Ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienoje.

MA ortą Money Orderi siųsti tokiu adresu:

|7Į» S*. HAI8TED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60808

KNYGOS ANGLŲ KALBA ; i

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2J0.

Dr. Juozą* B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA Lietuvos’istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas "B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
dtas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidų.

1736 South Hxlated Street, Chicago, HL 60688

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.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai ___ ______________ ___ __ ______ ^2.50
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._____________________ SI .00

1733 So. H&lsted Street, Chicago, Ulinoia 60608

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENtS VEIK6JO IR RA1YTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A. J. Gu**m — MINTYS IR DARBAI, 250 pri, liJ&maaT 1906 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jauna* diena* ir rari- 
rūplnimą. _________________________ — $6.00

Dr. A. J. Gu«*en — DANTYS, jq priežiūra, sveikata Ir groži*.
Kietais rirtollala, vietoje $4.00 dabar tik  $3.06
Minkštais virielial* tik _______________ , $2.00

Dr. A. J. Gutsen — A U KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
Kelionės po Europa {spūdžiai. Dabar tik  $2-00 

Galima taip pat užsisakyti paltu, ataluntu* ček| arba money orderi, prlo 
nurodyto* kainos pridedant 50c. persiuntimo
—-rusai** 

NAUJIENOS,
1739 So* H A LST te D ST** CHICAGO^ HJLu S0608

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$25.00
$14.00

NAUJIENĄ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^ on*
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 nL

_ 530.00
_ 516.00
_ $8.00

$3.00

nybės Lietuvininkų” nė garso 
nenugirdo... ■■

Kodėl? Kfl|ks knygos ruošė
jų planas, jei bendrai jie ’ke-

Subscription Ratu:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
ox month. $8.50 per 3 months. In 
ither USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
Mher countries $31.00 per year.

15 cents per copy . •,

Dienraščio kainos:
Chicago]e ir priemiesčiuose:

metams _______
pusei metu ____
trims mėnesiams 
vienam mėnesnii

Kitose JAV vietose:
metams _______
pusei metu ____

$7.50
$2.50

Kanadoje: 
metams ________ _
pusei metu ________
vienam mėnesiui ---- -

_______$30.00
_______S16.00
--------- $3.00

Užsieniuose: 
metams_________ _____  $31.00
pusei metu________ ___ $18.00
vienam mėnesiui —-_____  $4.00-- —
Naujienos eina Lasdieu Ižaktriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsied SU Chicago 
HL 60608. • Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

neprideda klausimo -5- ar buvo 
prasminga statyti bažnyčias, jei 
jošė nebėra lietuvių kalbos, kaip 
kad jis fbkį klausimą kelia taų-

Brežnevas ne toks jau galingas
z

Paskutinės dienos aiškiai parodė^ kad ne tiktai pre
zidentas Jimmy Carter yra gana gerai informuotas apie 
nuotaikas pačioje Sovietų Sąjungoje, bet ir sekretorius 
Cyrus R. Vance daro teisingas išvadas iš gaunamų žinių 
iš pačios. Rusijos ir rusų pavergtų kaimyninių valstybių.

Kovo mėnesį Gromyka tris dienas klausė sekreto
riaus Vance atvežtus prezidento Carterio pasaulio tai
kos planus. Jis tvirtino, kad ne tik Amerika turėsianti 
sumažinti atomo ginklus, bet pasiūlė susitarti su rusais, 
kad ir Sovietų Sąjunga mažintų atomo ginklus. Brežne
vas labai jau šaltai pranešė, kad Sovietų valdžia atmetė 
jo atvežtus pasiūlymus, kaip nesvarstytinus, ir baigė tuš 
čiomis visą Maskvoje vykusią konferenciją. Ministras 
Gromyka sukvietė sovietinius radijo ir televizijos ko
respondentus, ir jų akivaizdoje dar gražiau nutepė ta
riamus ‘imperialistų taikos planus”.

Bet praeito penktadienio vakarą tas pats Gromyka 
jau visai kitaip kalbėjo apie amerikiečių pasiūlymus pa
saulio taikai. Ženevos posėdyje jig pareiškė, kad priima 
sekretoriaus Vace planą mažinti atominių ginklų skai
čių keliais šimtais. Jis padarė kelias kitas nuolaidas, iš 
kurių prieš pusantro mėnesio pats tyčiojosi. Sekretorius 
Vance nekreipė daug dėmesio į Gromykos grasinimus, 
jis nerodė didelio džiaugsmo, kai Gromyka viešai pa
reiškė, kad sovietų valdžia priima “kažkuriuos sekreto
riaus Vances” pasiūlymus ir nori paruošti dirvą naujam 
strateginių ginklų susitarimui.

Sekretorius nesidžiaugė, nes jis žino, kad Sovietų Są 
■ junga nėra tokia jau galinga, kokią ją komunistų pro
paganda vaizduoja. Jis taip pat žino, kad Brežnevui la
biau rūpi sutvarkyti prekybos santykius šu Amerika, ne
gu bet kuriuos kitus reikalus. Rusai pasigamina atomo 
bombą, bet jie neturi pakankamai žinių ir patyrimo ra
ketoms leisti tolumon, o dar blogiau su pataikimu Į tiks
lą. Sovietų sviediniai pasiekia net Mėnulį, bet nei Brež-. 
hevas nežinojo, kurioje Mėnulio vietoje jie nukris.

Bet ne tik prezidentas Carteris, bet ir sekretorius 
Vance žino, kad pagrindinis žmogaus teisių klausimas 
palietė kiekvieną Sovietų Sąjungos gyventoją. Ne tik 
keli Rusijos disidentai nori pagrindinių žmogaus teisių, 
bet jos patinka ii* čekistam, sovietų kariams ir kitiems 
Visi nori būti tikri, kad į namus neįsiveržtij koks spe
cialus čekistas, jo neišsiyestų Į čekos pogrindžius ir ne
leistų jam daugiau ne tik artimųjų pamatyti, bet ir as-' 
meniškų savo reikalu sutvarkyti. Taip atsitiko sovietų 
maršalams, čekos viršininkams, departamentų direkto
riams ir aukštiems politinio biuro nariams. Amerikos pa
reigūnai žino, kad ir šiandien nuotaikos ne tik sovietų 
kariuomenės daliniuose, bet ir pavergtose tautose žmo
nės nepatenkinti nepaprastai dideliu išnaudojimu. '

Amerikiečiai žino, kad sovietų valdžios nutarimas 
pasiųsti tankus į Pragą ir užimti visus svarbesnius stra
teginius Čekoslovakijos kelius nebuvo šiltai sutiktas'so
vietų karo daliniuose. Sovietų rašytojas Vladimir Mak
simovas, turėjęs progos išsikalbėti su sovietų , karinin
kais, vedusiais karius į Čekoslovakiją, jo klausė: ko
dėl 'Čekoslovakijos kariuomenė mums neįlįstojo kelio? 
Mes būtume perėję čekų pusėn?” čekai turėjo savo išs
kaičiavimus, jų buvo mažiau ir neturėjo ginklų atsargų, 
bet jie taip pat nežinojo Čekoslovakijon varomos sovietų 
kariuomenės nuotaikų. .

Šios sovietų karo jėgų nuotaikos dar ir šiandien jau
čiamos. Tiktai tos nuotaikos verčia sovietų kuto vadovy
bę kiekvieną metą keisti visą kariuomenės garnižoną. 
Ilgesnį laiką Čekoslovakijoje pabuvę rusų kariai užsik
rečia čekų nuotaikomis, jie žino kad gyventojų yra ne
kenčiami ir vadovybė verčia juos vykti “namo”.

Sovietų valdžia stengiasi taisyti karių nuotaikas, 
bet tai yra ne toks jau lengvas dalykas. Jau 1953 metų bir 
žeiio mėhėsj tiytų Berline įvyko vietos darbininkų pasi
priešinimas okupantams. Vokiečiai hbPėjd įtetyis tvar
kyti komunistų partijos ir ūkio reikalus/ bet okupantas

f C

KONGRESMANAS EDWARD DERWINSKI (R. — JJ1.) 
įtakingas valdžioje ir kongreso komisijose, kovotojas už tau
tu laisvę, pirminikaus Respublikonu organizaciios Tautiniu 
Grupiu Tarybos 7-tai metinei konvencijai gegužės 20-22. d. 
Chicagos Blackstone viešbutyje. Priėmimu bei renginiu ko
miteto pirmininku yra Kazimieras G. Oksas* spaudos ir ry
šiu — Robertas Mačiulis, raštinės koordinatorė *—» Elena 
Jurgėla. . j..v\ f <

J. KLA (JSEIKIS

(Tęsinys)

Dėmesys Mahanoįaūs "Sdiilei** bet 
Plymeuthas. be J. Paukščio Spaudos

•Mahanoy City lietuvių koloni
jai A. Kezys ir V. Būtėnas sky
rė 27 knygos puslapius. Yra da- 
barčio patyrimo raštų ir foto
grafijų, nemažai citatų iš kitų 
autorių knygų. Senos -ar nau
jos fotografijos — visos gražiai 
padarytos, gerai išspausdintos. 
Mahanojujė keliautojai — kny
gos sudarytojai, užtiko nemažai 
ir nebažnytinės veikios: Pvz., 
daug vietos skirta pėršpausdini- 
mui raštų apie 1890- metų Su
sivienijimo seimą, kuriame bu
vo daug ginčų, vos išvengta ir 
peštynių, bet buvo ten ir gražių 
balsų. -J. Paukštys kėlė reikalą, 
kad Susivienijimas leistų lietu
viškas knygas. Priešingybė bu
vo lenkuojančių balsai-, kurie, puo
lė “Vienybę Lietuvninkų” ir 
kūn. Burbą, kad jie rašo melus 
apie lenkų baudžiavas ir ardo 
vienybę tarp lenkų ir lietuvių.

Tųlenkuojančių dvasios šalti
nis buvo laikraštis “Saulė“<karš- 
tai stojęs už- lenkų ir lietuvių 
uniją. Plymouth e leidžiama 
“Vienybė Lietuvninkų” buvo lie
tuvių tautinio .susipratimo kėlė
ją dėjo pastangų tobulinti liri 
tuvių kalbą ir'rašybą, o Mąhano- 
juje leistoji “Saulė” iki pat 1959 
metų laikėsi “žargonmės” kal- 
bbš ir h etobulino rašybos.

Tani tikra prasmė ir ^SaUlė”, 
kaip laikraštis tūri , vėriię, hės 
pratino žmones skaityti ir lavin
tis, tad ne vienas pradėjęs nuo 
“Saulės” pėrėjo prie kitų lietu
viškų laikraščių ir knygų. -Ta
čiau keistoka, kai “Saulės” n e. 
tik aprašymu, betfr kėliomis 
fotografijomis angliakasių Lie
tuvos knygoje prisiminta, o kai 
iš Mahanoj aus autoriai nukelia
vo i Plymouth, tai ten -jie J. 
Paukščio knygleidybos ir “Vie-

grieščiaušiai pasipriešino.: Sovietų karo vadovybė siuntė 
karius Rytų Berlin o vokiečių darbininkų malšinti, bet 
sovietų kariai atsisakė šaŪti j darbininkus. “Darbininkų 
valdžios kariai negali šaudyti 'darbininkų”, —jie aįškiūd 
savo Viršininkams. Reikalas baigėsi tuo, kad 18 sovietų 
karių buvo nušauti vietoje.

Wshingtorias prisimena ir Baltijos laivyno nepasi- 
tęnkinimą, kai karo laivas “Storoževoj” atsisakė klausy
ti savo viršininkų ir išplaukė Į Švediją, prašydami trem
tinių teisių. Negavę tremtinių teisių, jie plaukė Į vaka
rus, bet tuo tarpu juos užpuolė sovietų IkkunUi ir privėr 
te pasiduoti. Didelė “Storoževškio” Įgulos'dalis Rygoje 
buvo sušaudyti, o kitų likimas giminėms dar ir šiandien 
nežinomas. .

Bet šdvietų valdžia negali pasitikėti ir savo aviaci
ja. Lakūnai. vaizduojami labai dideliais didvyrais, bet 
dabartihei SOvfbtiį vadžiai jie nenori tarnauti. Visi žino
mu kad du fnūsų.’tauliečiai Bražinskai — rtfe tik hugink- 
lavo lėktuvo jgulr, atėmė iš jų šautuvus ir priverto skristi

rijos lakūhas Betenka iitskfišdino Į Japoniją patį naujau
sią sovietų karo .lėktuvą, kuriuo sovietų valdžia tikėjosi 
sustabdyti Amerikos boir&anešius. Visi sovietų aviaci
jos ih'tektnvu planai yra amerikiečių žinioje... .

Be leitenanto Belenko^ p Iraną išskrido, sovietų la
kūnas Zosimov, kurį šachas suėmė ir atidavė Sovietų val- 

! Tafcariį Vo
■1 •is nusileis-

džiai. Kiti du sovietų lakūiiar norėjo patekti 
kfetiją. Vienam pdtyko, o kitas buvo privei 
tf visai prie sieftos. Tai rodo^ kad sotnetų lakūnai nėra 
toks jau patikimas sovietu Valdžios įrankis^

Diplomatai tvirtina, kad Brežnevas yra^didelis klou- 
fiaS’. Jis Ttfiolfcsi dramatizuoti padėtį ir vaidinti. Ne vieną 
kartą jis laimėjo pasėdžius tokia savo vaidyti. Bet ame
rikiečiai pažįsta ir Brežnevą. Brežnevo vaidjdba jų nevei
kia. Jie turi tikslias infortnacijas ir veda gana vykusius 
p^sIŪrimus.
~ — MAUJIENOS, CHICAGO t, Monday, May 2?, 197?

mouthe jokių nebažnytinės vei
klos pėdsakų neužtiko. Aprašė, 
kaip griuvo ir kaip vėl statytos 
bažnyčios. NufotograTavū, kaip 
relikvijai, buvusios bažnyčios | tinės bažnyčios tikfmą mfnžda- 
plytas, nufotografavo kapines, 
aprašė, kaip parapijos centras 
perkeltas į Lynwoodą, bet nei 
apie Juozo Paukščio spaudos dar
bus nei apie savaitraštį “Vieny-

Panašių V. Būtėno sprendimų 
knygoje yra ir daugiau ir jie 
teisingi. Bet, “kas pariš katei 
varpelį”? Tai yra, kas buš tas 
lietuvybės atgaivinimo, varpi
ninkas? Bendruomenininkai? 
Jiems tai'perdaug sunkus dar
bas. Daug lengviau Barzdukui, 
Gečiui ar Kudukiųi atskristi į 
Los Angeles ir frontininkų su
rengtose “misijose” kelti Bend-

1 nyčiau, kad “Saulei” tiek dėme- 
1 šio skirta tik todėl, kad Maha- 
nojuje sutikta Sofija Yodeckie- 
nė, buvusi “Saulės” redakcijos 
darbininkė, o dabar knygos iš
leidimui šimtinę dovanojo.

Kas Burbos, tegal bus 
Burbos garbės vainike

Vlado Būtėno parašytoj, kun. 
A. Kezio iliustruotoje “Penn. 
angliakasių Lietuvos” knygoje 
18 puslapių skirta Plymouth- 
Lynwood kolonijai .

Apie Plymouth išspausdinta: 
“Ir jis iškyla gal todėl, kad čia 
gyveno, apaštalavo, klebonavo ir 
religinį bei tautinį darbą dirbo 
didysis anų laikų tautinio susi
pratimo švyturys kun. Aleksan
dras Burba”...

Senas yra priežodis — “Kas į nas žvelgęs-į angliakasių praei- 
Dievo, Dievui”... šiuo atveju, tį ir dabartį nekartą daro spren- 
kas kunigo Burbos nuveikta, tas dimus vienaip ar kitaip matytus 
jo garbės vainike, bet netinka vaizdus vertindamas bei duoda- 
į jo garbės vainiką pinti, ypač mas patarimų. Pavyzdžiui, apie 
į istoriją pretenduojančioje kny- New Philadelphia lietuvių kole
goje, kas jam nepriklauso.

Plymouth lietuvių istoriją ra
šydamas Vladas Būtėnas nepa
sidairė po senovę, bet tik parašė, 
ką matę, kas ką jam papasakojo. 
Tikri istoriniai faktai yra, jog 
Plymouth lietuvių kolonija jau 
buvo, tautinio atgimimo veikloje 
ir tautinės raštijos darbe iškilus 
prieš kun. Burbos atvykimą. 
“Vienybė Lietuvninkų”, savait
raštis, ten pradėtas leisti 1886 
metais, o kun. Burba į Ameriką 
atvyko 1889 metais. Istorikų yra 
nustatyta, jog kun. Burba dar 
lietuvybės labui Lietuvoje dirb-J 
dažnas savo raštus Siuntė “Vie
nybei , Lietuvninkii”. Didysis 
tautinio susipratimo švyturys 
buvo, kūn. Burba, kaip jį pava
dina Vladas Būtėnas, bet prieš 
Burbos į Ameriką atvykimą jau 
tą tautinio susipratimo švyturį 
buvo iškėlęs Juozas Paukštys su 
artimais bendradarbiais, leisda
mas “Vieriybę' Lietuvninkų’* ir 
spausdindamas knygas.

“Dajnos LietuwiszkoS”, “Ku
nigas”, “Dievaitis” -—‘ knygos 
Juozo Paukščio spaustuvėje 
spausdintos ir jb kaštu išleistos 
dar prieš kun. Burbos Ameri
kon atvykimą Ir daugiau Ply- 
mouthe išleista knygų, kurių 
viena kita ir pro.caro lietuviškų 
knygų draudimo . sargus Lietu
von prasmuko. Simono. Daukan
to “Badas Senovės Lietuvių”, Su
sivienijimo kaštais, bet Plymou- 
the J. Paukščio spaustuvėje iš
spausdintas. “Lietuž’dS Istorija”, 
nuo seniausių gadynių iki Ge
dimino, Simano Daukanto para
šyta, J. Paukščio lėšomis jo 
spaustuvėje išspausdinta, tr 1.1.

Netrumpas yra knygų sąra
šas Plymouthe Paukščio išleis
tųjų. Nesiimu jas visas čia mi
nėti, bet pakahka ir kelias jų 
prisiminti, įrodymui, jog mokė- 
ami moderniškas ‘ fotografijas 
padaryti bei sugebėdami “šmaik
ščią” plunksną valdyti, n ri kun.

mis.

vaip samprotauti. Man atrodo, 
jei anų laikų lietuviai statė viė- 

bę Lietuvninkų” neprisiminti’ ar *tekias **^3^ tai 
Iš trysdešimt penkių fotogra- Ū® Jautė, jo? & vertą ir pras
ti jų šešiolika skirta kunigų at- 3ų dvasiniam pa

kilimui, dangaus karalystei x&- 
Isitarhauti.

Gal per apsirikimą Būtėnas 
vienur prie dr. Jono Šliūpo pa
vardės parašė, jog jis “aušrinin
kas”, nes juk šliūpos yra tikras

vaizdams-..
Šitoks Plymoutho aprašymas 

sustiprina nuomonę, jog knygai 
parinktas perdaug pretenzingas 
pavadinimas, nes joje nęra, kad 
ir santraukos, visos angliakasių 
Lietuvos istorijos. Tiksliau bū
tų buvę tą knygą pavadinti — 
Pennsylvanijos lietuvių parapi
jos ir kapinės...

Sprendimai ir patarimai
Žurnalisto žvilgsniu V. Būtė-

Užlipimas ant nelietuviškų “viš- 
kų” vargu turėjo rasti vietos 
knygoje, lygiai kaip ir lipimas 
ant vargonų. Gali tai būti var
totini išsireiškimai vadinamo
joje liaudies kalboj e, bet ne raš-

niją rašydamas jis dėsto savo 
nuomonę: “Ar nereikėtų paieš
koti vietinių lietuvių kilmės at
stovų, kurie įsteigtų Lietuvos 
Vyčių kuopą ir, jei iie Lietuvos 
Bendruomenės apylinkę, tai bent 
etninį lietuvių sambūri- New. 
Philos lietuviai už tautinius in
teresus per daug yra kovoję, 
kad dabar jų žiebtai ugniai leis-

Bendrai, A. Kezio ir V. .Bū
tėno sudarytoji knyga man pa
tinka ir išvaizdą ir turinu, tik 
nepatinka tas pristatymas, kad 
joje esanti aprašyto rajono is
torinė santrauka. Tas. netiks
lumas ir paskatino plačiau pa-

(Pabaiga)

Jesse JacksonKun 
negali nemaršavęs

Jėssfe jaekšon, 
organizacijos “Push” steigė j as . 
ir vienas S veikiiauriiį maršams

Savo pažadus pirmojb eilėje teik-

ir Altą “marinti”, negu Pennsyl- 
vanijoje merdinčią lietuvybę 
gaivinti. . .

Scrantono lietuvių kolonijai 
skirta nemažai vietos. Raštais 
ir fotografijomis pavaizduota 
katalikų bažnytinė veikla, užeita 
ir į namus, kur dr. Jonas šliū-' 
pas gyveno, aprašyta ir Lietuvių 
tautinė bažnyčia su lietuviško 
mišiolio fotografija, primenant, 
kad Vatikanas tik neseniai te
leido tautinę kalbą mišriose varto 
ti.

čiams^ nustūmė tolyn, tuo bū
du sukeldamas reikalą . pradėti 
plataus masto protestų marša- 
vimds? r' ' ■

Civiliniųteisiųir darbo jėgos 
turinčios “pradėtiorganizuoti 
koaliciją, kurį ne tik stovės už 
darbus ir teisingumą, bet bus

jis vis dėlto mieliau pasirenka 
Carteri nė kaip buvūsį preziden- . 
tą Fordą, girdamas Carteri už 
žmogėną teistų -iškėlimą užsiė-.
nių politikoje ir už Andrew 
Youngd paskyrimą JAV amba
sadorių prie Jungtinių Tautų.

# priežastį atakuoti Cartwfe kurs.
Paminėtą jog po kun. M. Va- rinkimų kampanijos metu svari, 

latkos mirties ir lietuvių tauti- blausiais ręikaiais minėjęš nė- 
nėje bažnyčioje nebėra lietuviš- darbą sveikatos globą-.butaisdarbą, sveikatos globą, butais

meldžiamasi. Šią liūdną Sto tapo, pirmaeiliais reikalais pa
ri j ą primin dam a s V. Būtėnas ra- skaitęs “ ener gi j ą, džsi enių po- 
§o: “Tad ir kyla klausimas, ar litiką, inflaciją ir išbalansuotą . 
tie XX amžiaus pradžioje Scran-1 biūdžėtą”. «
tono lietuvių tarpe Užvirę karšti _——
kivirčai, privedę net prie skili- • žinomas italų poetas Seve- 
mo, buvo prasmingi?”. rino Ferrari (1856—1905) bū-.

Panašių liūdnų lietuvybės iš-jvo uždarytas nervų ligoninėje, 
nykimo pavyzdžių knygoje yra Joje būdamas jis gavb kvietimų 
daugiau, pvž., kai rašoma apie Bolognos ūmversifeiii. literatū- 
Shamokin, Coaldale, Minersville ros profesorium- Gera žinia ji 
ir kitas Romos katalikų paraki- tiek paveikė, "kad ga^d ' širdies

rino Ferrari (1856—1905) bū-

Kezys nri Vladas Būtėnas Ply- jas, bet prie tų faktų Būtėnas smūgį.
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Mažeika S' Evans

Tomas Venclova...
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(Atkelta iš 3 psi.) 
norėdamas pabrėžti^ kad

įstojimo skyna as
matyti tdkie dės-

Lietuvos istorijos
kaip prof. J. Jur-

peteritingi tų Sakų žinovai.
3. Kaip temos, taip ir dėsly-

DR.C. K. BOBELIS 
INKSTU IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, FLGIN, ILLINOIS

Newton-John, naujai kylanti Amerikos daininin
& kė ir kino artistė.

TEL. —BE 3-5893
Ž. A.P.'&LEV®ČKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS / 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. VAVL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Cėmmuhify klinikos 
Med.elnes d.rekiorii/s

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

. tas antrą šestad.eni 8—3 vai.
> TeU 5Š2-2rz7 arise 562-2728

Kez.: Gl 8-0873

DR. W. E1S1N-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 Sė. kedzie Ave., WA 5-2676

Vaianuos pagal susitarimą. Jei rieat- 
Siuep.u, sKainOmu Ml 3-tWOI.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ «.KK>$ 
^GINEKOtOGINt CHIRURGIJA 
6449 Se. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). Tel. LU 5-6444
Priima ligonius pagal su».tarimą. 

Jei neaUiUepia. 'skambinti 374-8004

■J
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DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
(002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

, Telefonas atsakomas 12 vat.
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FR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

T “contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LEONAS SĖIBUTIS
- INKSTU, rPŪŠLES ’fR 

PROSTATA "CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL antrad. nuo 1—i Po pietų,

i ■i '&ršb te fe?776-2a80 ’ , 
' Naujas f&. feTef.: 448-5545
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Lituanistikos kursai Vilniuje
VLIKo tarybos posėdyje ba-( parinkti, jai ištikimi, bet kom- 

landžio 30 “buvo perskaitytas į 
toks pranešimas:

"Pavergtoje Lietuvoje vei-( tojai, kurie tas temas gvijde- 
kianti propagandinė Tėviškės na, suderinta neblogai, todėl 
draugija verbuoja išeivijos galima būtų manyti, kad gry- 
jaunimą į taip vadinamus li-^noji lituanistinė kursų dalis 
uanistikos kursus Vlniuje. To išeivijos jaunimui galėtų^būti 

kių kursų, jau yra buvę kele- naudinga.
tas, kitrių dalyviai, "sugrįžę Į; 4. Filosofinės paskaitos, pa 
TA V, pasisako nevienodai: vie gal tvarkraščio temas, persun

ktos maskvinio marksizmo — 
lenimznio apologetika ir iš
aukštinimais. Ta dalis nieko 
bendro neturi su lituanistika

5. ;IŠ 
tvarkraščio 
tytojai ir 
klastotojai, 
ginis ir Robertas Žiugžda. Jų 
paskaitos kursuose nieko ne
siskiria nuo jų paskelbtų, Lie
tuvos istoriją žalojančių, vei
kalų ir straipsnių.

6. j lituanistikos dėstytojų 
-gretas {rikiuotas ir V. Kazake
vičius, pagarsėjęs komunisti
ne propaganda ’Gtmtajaiiie 
Krašte. Jo Ten-os -— dendra- 
darbiavimas'šur užsienio lietu
viais ir užsienio lietuvių kul
tūros tyrinėjimai Tarybų Lie
tuvoje — yra gryniausia so
vietinė propaganda. z *

7. Žinomus faktus sugrupa
vus, matosi, kad šalia litua
nistinių dalykų, kurie išeivi
jos jaunimui rūpi, yra labai 
stipri sovietinės propagandos 
dalis, kurios jie nekenčia. Aps 
kainuojant valandomis pasi
rodo, kad iš 227 valandų, skiri 
tų tiems kursams, tik -57 va
landos tenka, lituanistikai, o 
170 valandų — propagandinio 
pobūdžio dalykams.

8. Kursai vyksta vasaros me
tu,' kadą besimokantis jauniu 
tiia' yra išvykęs iš Vilniaus 
darbams arba atostogoms. To-> klausimui -‘hc’' 
dėl "kursų dalyviai neghlf ^u Lietuvosjlaišv’inimo dar. 
juo susitikti, pažinti ir paben- išklausiusi ir
drauti. Kursai taip išplanuoti, jprrariešpma 'apie
kad jų klausytojai visą laiką] 
būtų užimti ir gerai paruoštų, 
kompartijai ištikimų asmenų 
prižiūrimi. Jie su kursantais 
lanko žymesnes vietas, aiškina 
jiems įvykius, eksponatus, pas 
tatus bei ūkio pasiekimus, ko- 
munlistų partijos formuluota 
propagandine linkme.

Išvadoje aišku, kad Vilniaus'

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI-KRIKŠČIONIUI

rii mdto lituanistinės naudos 
> kiti piktinasi sovietine pro- 
taganda. Iš 1976 vasaros kur- 
ų programos matyli, kokiam 
alinimui tie kursai taikomi, 

jas juose d štoma fr kaszyra 
lėstytojais.

1. Kursų prografnia sįtlary- 
’.a brandesnio amžiaus jauni
mui ir platesnio iššiIaVTnuuo 
dudeni anis.

2. Kalbotyros, tautosakos, 
i raina turgijos, a rch'ilekf ūros 

bei kitų liti:an?štft:os šakų 
įaskaitks' skaito kompartijos

"Aš gyvasis, aš buvau numiręs Ir štai esu gyvas per amžig amžius". 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią j0 ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numitusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidaVusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

Vis) lino, kad mirtis yra ilaun Ir paliečia kiekvieną. Bat kur yra ml- 
ru». JI? Į tę klausime s na ko knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
temokamai. Rašykit*: -

F. ZAVIST, 3715 WEST 6tth STRdET. CHICAGO, ILL. 60629
_ . IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Laidotuvių Direktoriai 
/mA > co a tz erų nu u/trcrrci

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59th STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir penkt. 2-4 Ir 6-8 vai. yak. Šeštadie
niais 2-4 vaL 'popiet ir kitu laiku 

. pagal susitarimą.

jie 
kovoję vien prieš Stalino reži
mą. Nejaugi \enclovai nežino 
ma, kad tie ‘ąntistaliniai par- 
Tfeanai’ btfvo viešai įeisianti ir 
sušaudomi dar rr 1962 metais, 
jau !devyfiėrie'ihs riiėtams pra
ėjus po Stalino mirties ir šeše- 
vienis po jo pasmerkimo. Jei 
jie buvę vien ‘arifistalininiai”, 
tai kam juos teisti ir žudyti jau 
•pasibaigus stalininiam reži
mui? Kur čia logika?

Jis ir Baudbnąją sovietinę 
armiją, ' įžygiavusią 1940 m. į 
Laėtuvą? vadina ‘Stalino kari
nių; daliniiį’ vardu.

'PasikTailsęs Tokių kalbų -bei 
išvedžiojimų, žmogus nenoro
mis pagalvoji — kame šuo pa 
kastas. A-r tie lietuviški disi
dentai, palyginant 'lengvai išvy 
kę iš Lietuvos ir "Su teisė grįžti 
(I), tik priptiolanrai iškelia to- 
kiasmiiintis -ir -daro tokius -pa
reiškimus, ar lai .yra gerai ap- 
;dlvtito ŠOviėtiriio pRifib dalis, 
kad dar labiau suskaldyti'isėb- 
viją ir palenkti ją savO pusės, 
kad ^i ’pagaliau sUs'ftaik\1Ų 'su 

, status quo okupuotoje -Lfetuvo-

linkme. Kuršų ’n-iigėjai nesie
kia mūsų jaunimo liėtuvnsku- 
iuą sustiprinti,-jiems rūpi pa
lankios okupacinei sovietinei 
santvarkai! nuotaikos sudary-- 
mas”. . .V .

pagrindinių žmogaus^ teisių pa 
neigimų Lietuvoje, ypač prieš 
religijos persekiojimą ir' Lie
tuvos žmonių ilfendravimo su 
kitais kraštais "varžymą. ' j

. y Kiek įmanoma ■■ okupacinio :
-šia progą- pakartojame Lie- Težihio varžtų ribose, laisvo- 

Tuvos laisrinimo darbo' kon- 1° Pasaulio lietovdams tikslin-1 
ferencijes,- įvykusios 1974 spa Puoselėti ir plėsti ryšius su | 
lio :2&-27^^kįfe Plains, New " —
York dvi sutartas išvadas Lie
tuvos laisvinimo darbo sam
pratos »ir Uetavių bdhth’avinto

-Šia proga pakartojame Lie-

“1. Lietuvos gaminimo da

ORTHOPED ASPROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med.. Bah- 
dafaL Speciali pagalba kojoms. 
(Arch . Supports) ir L t.

Vai.: 9—4 ir 6—8.'šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062$ 

Telef.; PRospect 6-50*4

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY rm.i.S UEuinYČIA 

2443 WEST Kiri SIREE1
Telefonai: PR 4-0833 1r PR 8-0834 
, Taip pat naujoji Barbaros ii 
Gene Drishiy krautuvė _ 
: . THE DAISY STORE
W<3 Southwest, Hwy,. Oak -Lawn, 

, .Tel. 499-1318

J

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Te!. 737-86*0'6
Tei. 737- 8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

pavergtoje Lietuvoje gsA’ėrian- | 
čiaiš tautiečiais išeivijos tau-: 
tinfam tapatumui sį savo tail-1 
ta išlaikyti ir solidarumui su i 
ja ugdyti. Tuos ryšius niež-j 
gaut Tr.palaikau t, išeivijos lie-j 
tuviams, tenka vadovautis sa-1 
vo sveika nuovoka, sąžinės ; 
jautrumu if tautiniu sąmonin* 
gurnu, vengiant bet kurių j

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
- Tek: Y Ards 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE -
■ _ Telefonas: LAfayette 3-0440

Lietuvds; vadavimo sampratą, 
nutarė dar karfą pareikšti ne- 
tpakeičiąnią’i tdisrvihnūo veiks
nių ntišislatym^šiekli neprik
lausomos’ Lietfiri’ds valstybės 
^atsfttfymo,' remianrtiš nekintan 
■čia /H&nviii tautos valia, Lie
tuvos valstybingumo ‘apreiško- 
mis ir-lietuvių išeivijos tauti
nė'pareiga ‘savo tautai padėti

kursų klausytojai privalo mo- iŠŠiIaišVin'ti iš okupacijos, 
kytis daug kompartijos pri
mestų propagandinių dalykų,

'kurie nieko bendro neturi nei

Žinoifia, kai khš |>asa- 
kyAi, ka-d Įtarinėti asmenį, at- 
vykiiši j Vakariu dėl 'jo- vie
šų pareiškimų — nežinant tik 
rai visį ‘^Įilfrikytinj /Bei 'iižku--su lituanistika, nei su mokslu,
lisių — būtų ne visai teisinga! Vilniaus kuYsai pirmoje eilė- 
:r objektyvu. Sutinku. Ir vis :je siekia propagandinių fik^- 
'lcl1o, "kaž kaip' širdy paliėka' lų. Jiems rūpi paveikti if pat- 
ąbejdjiitiai -ir *tie *hėatštikyti’Taukti atvy*kušį .išeMjbs jaū- 
klausimai’. nimą nuolaidžia bkūpaiitūi

"Lietuvos larsVinimo dar-

sa lietuvių išeivija protestuo
ja prieš okupanto vykdomą

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ti Lietuvos valstyirinS'am tęs-- I
I ▼ W *.*%.,»* * ,•« lt X*K Z—f -I III t - 1

iSESES

$

Ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

t
j

linumuiar lietuvių tautos paš-i 
tangoins išlikti ir išsivaduoti. *is okupacijos”.

1971 konferencijoje (lalyva- 
vo ALTos, JAV Lietuviu Ben- 
.d ruoni e Peš,. Kaiiaddš Lietuvių 
Bcndiuomerieš, LiėluVOs Tais- * 
vės 'komiteto, PašriuTio Lietu-': 
\iu B&n'druorhenės ir VElKo j

lomatinės tarnybos stebėtojas, 
(Elta) -

IEVAS IR SŪNŪS
MARQIETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Teief.: GRovehifl 6-2345-8

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaD 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Žydinčioj .^pavasario jaunystėj užgeso plakusi, širdis

Ht; kA RAUS TYMAI

ėChieagos
Lietuvių
Laidotuvių 
PireKtorių
Associacijos

tomas ir Laurynas Labanauskas
3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

4^ U-. - — _

Anything less than a. 20-pocad turkey would be m insult to 
your mother’s holiday feast, ^ith tvo favorite couples coming 
Jot dinner this weekend, be grateful for her gift package left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring: 
mold and creamy turkey a a kmc rurroGDds it Bird? Fy** 5- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine are aU yew 
need for a post-holiday party.

| TUKKKT AXA KING WTTH STUFFING KING 
’ 1 package (6 ox) chicken.

flavor >tcfllnę mbe
XM esp« water

2 packages (10 ox. each) 
Į S-minute—cook froaen

GEORGE F. RUDMINaS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: Y Arda 7-1138-1139

PETRAS BIELIŪNAS
4S48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

gititnn Bildesy likušienis jo tėveliams Daliai ir Dr. Kaži- j 
fhidRfi'Bobeiraliiš, jo senutėms ir broliukams, bei jų arti- j 
fhTėsiemš, reiškia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi:

R, Brighton Parko Apylnkeš L. .Bendruomenės | 
Valdyba ir Nariai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

see us for 
financing.

AT OUR 10W RATS

‘L^tuvių kalba: ,kasdien nuo pir

• • WITH REPAYMENT 
T©'FIT vniin INCOME

I

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii WOPA,

BUTKUS - VASAITIS
TBfSTSč. 50th Ave^ Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to Regularly!.

jaadtento Iki penktadienio 12:30 
r~ l;00 vaL popeLšeštadieni 
Ir Šekmadieni nuo 8:30 iki OJO 
Vai. ryto.

Tatef.: HEmlot* 4-2413
yra wfiawjftfc xtfk 

Č^IČA^O, ffcL.

V4llii<W«i — Pi>n« apdrauda 
TE&Ą 'KAINA

.. t Tet. WA 5-8063

»iwlPaid and 
Compounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

X eups diced cooked
1 can (10^ <Mk) condensed 

cream of mushroom pottjt
2 tablespoons pimfenu siripa 
Z tablespoons shetzy

or w
3®

Frep*rs stuffing mix on package,
water. Gently press into a greased 4-cup ring moW; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas m directed on package: keep wm. 
Combine tarkey, toup, ptatento. wine, and U cup of the tn 
a aancrpac- Cook and stir until mlxtur* comet to a boil. 
Vbfl^DldMuffing onto plate; torkey mtxhcr* around

and j
• aarwtoga

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, n nXQT$ 6060i
Pkttx Eaxanacskas, PrtstdeM Phone t Virginie 7-7747

HOVRSi Non.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-Q sat, 9-1 '

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rt publ’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE '' Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4418t '___ _______________ ____________ __________

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 74111

6i

NAUJIENOS, CHICAGO a, ILI----- Mondąy, May 23, 1977

Non.Tue.Fr


81 i.l Į g*-- ■

WtUP WANTED -r MALI 
Oertūnihkv Reiki# “

— Vytautas Beleckas, Brook
lyn, N.Y., turėjo progos atkreip
ti savo dėmesį į Naujienas ir, 
palaikydamas platinimo vajų 
bei lietuvišką spaudą, jas užsi
sakė vieneriems metams per 
veiklų ėikag-škį. buvusį namų 
statybos kontraktorių ir versli
ninkų Marių Kielą. Naujasis 
mūsų skaitytojas p. V. Belec
kas yra gerai pažįstamas New 
Yurko valstijos ir daugeliui 
Naujosios Angljos lietuvių. Jis 
laiko svetainę, pavadintą Win
ter Gardens Tavern, 1883 Madi
son St., Brooklyn, N. Y. - Joje 
bei salėje vyksta lietuvių socia
linės šeimos švenčių bei kultū
rinės sueigos ir yra vietos lietu
vių atvangos būstinė. Paskuti
niais metais, artėjant pensijos 
amžiui, jis ir daugelis kitų lietu 
vių daro pastangas ir jau turi 
gerų rezultatų steigiant naują 
lietuvių gyvenvietę -— Sunny 
Hills apylinkėje, Floridoje. Dė
kui už dėmėsi ir už prenumera
tą.

— Ponia Barbara Dargužas 
iš Gulf Breeze, Fla., pratęsda- 
ma prenumeratą, savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $5 auka 
Naujienų paramai. Ponia M. 
Stankaitis iš Rockfordo atsiun
tė $5. Po $2 už kalendorių at
siuntė dail. Jurgis Juodis iš St. 
Petersburg, Fla., taip pat Felik
sas Valys iš Chilliwack, Cana
da. Dėkui už ankstybą prenu-

Montessori mokykloje

AINTEN ANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals Industry.
. Applicants must have well 

inded mechanical background of 
mveyor systems, overhead cranes.

hydfaulie systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
(E)uaĮ Opportunity Employer)

--- ------_------ y- -

MACHINE OPERATORS 
TURRET LATHE 
• MILLING MACHINE

• BORING MILL
- • RADIO DRILL
. / * PLANER

: •WELDER
ust have: x * 
years experience 
3 your own set-up 
jad blueprints - 
aye required tools. 
Company paid health, major

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT IMAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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

ŠEŠIŲ apartmenty puikus mūrinis.. SKELBIMAS
Arti Sv. Kryžiaus ligoninės. 317.000 VAWOA1>rrT ♦ • ♦ , . x
pajamų. 6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam*
ERDVŪS mūro bungalow, 3 mieąa bariai. vonios, $26,000. 

mieji ir valgomasis. Arti mūsų raštines, i
2 BUTŲ gražus mūras Marquette 

3 BUTAI ir biznis, gera transpor- parke. Du atskiri šildymai gazu, ij-eng- 
tacija, arti bažnyčios, tas beismantas, garažas. $32.000

TAVERNA ir 6 kambarių butas vir- IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski- 
suję Reikia greit parduoti. Duokite ri nauji &azu aidymai> piatus skly- 
pasiuiymus. pas 2 auto mūro garažas, Marquette

2 BUTŲ medinis. $12,000. Parke- 543,900.
TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau-

ŠIMAITIS REALTY fe
- Notary Public ' P“’

I GRAŽIAI APKALTAS., su nauju 
Insurance, Income Tax stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau. 

jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi- 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878 S“bai ??tus sklypas, labai pelnin- 

. , gas, Marquette Parko vakaruose.
------------------- --- --------- , $25,900.

Company paid neaun. major me
dical and life insurance. 10 paid ho
lidays per year.

Apply in person:
DREIS & KRUMP ifFG. CO.
7400 S. Loomis Blvd., Chicago
An equal opportunity empleyer.

mis susipažinti ir jas užsisaky- dienį išvyko į Angliją. Pradžiom 
ti. Platinimo vajaus proga Nau je apsistos Londone, o vėliau 
jenos yra sunčiamos susi pažini--lankys Vietoves, kuriose gyve- 

— Pr-Razgaitis, LKDS veikė—mui 2 savaites nemokamai. • . | no prieš dešimtmetį ir anks- 
„ tt u ' cinu. Čikagon grįš birželio vį-— Romas Urbonas atidarė 6 s 1 , ■

Cicero Delicatessen krautuvę auryje* įp;
Įiaujojė vietoje, 5000 W. 16 Std — Aldona: Rimienė iš Kelly 
Ten, kaip ir Bridgeport Delica- Parko apylinkės tapo Naujienų 
tessen krautuvėje, yra gauna- skaitytoja. Jas jai užsakė drau- 
mos Naujienos paskirais nume-'gės vardodienio progą, vertin- 
riais. '•< . j damos jos darbą ir pastangas

’ ... Tit. i - padėti artimui. Naujoji mūsų— Aldona Jakubauskaite is-, , . . ■ .,, J J .7
rinkta Hubbard aukšt. mokyk
los karalaite. Iškiliųjų mergai
čių pagerbimds buvo McCormic 
Place.

— Aleksandra Daugvilaitė 
baigė Slaugių mokyklą Daley 
(Southwest) kolegijoje.

— Nijolės Sadūnaitės reikalu 
peticijos lapus su parašais pra
šoma grąžinti iki gegužės 25 d. 
tokiu adresu: Mrs. A. Kutchins, 
21 Spinning Wheel Dr. Apt. 16- 
A, Hinsdale, IL 60521. '

— Amerikos Lietuvių Taryba 
paskelbė konkursą ir skiria pre 
miias už informacinius straips
nius Lietuvos okupacijos ir jos 
laisvės reikalais kitataučių laik
raščiuose ir žurnaluose. $500, 
$300 ir $200 premijas paskyrė 
Alto Informacijos vedėjas kun. 
dr. Juozas Prauskis. Konkur
sas baigiasi 1978 m. sausio 15 
d. Kandidatus siūlyti ir raštu 
kopijos siųsti Amerikos Lietu
vių Tarybai, 2606 W. 63 St.,. 
Chicago, IL 60629.

meratų pratęsimą, gerus i linkė
jimus ir už aukas. ,. ■'

jas ir Amerikos Lietuvių Tary
bos Klevelnado skyriaus valdy
bos narys, kartu su prenumera
ta pridėjo $9 auką, Klevalando 
apyl. tautietis užsisakė Naujie
nas vieneriems metams ir at
siuntė jų paramai $4, tačiau pa
vardės prašė neminėti. Jonas 
Lengvinas iš Marquette Parko, 
vasarvietės Union. Pier, Mich., 
savininkas, atsiuntė taip pat $4. 
Dėkui. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai kviečiami su jo-

SUSIVIENIJIMAS

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir Išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIŪS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

SLA — dicfiiausli Betnvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašaipi, kiši yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško -pelno, o teikia patarnavimus _ savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — Jau tari daugiau, kaip tris, iu puse mlHfono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra k saugi. Kiekvienas Hetuvis čia gaB 
gauti Įvairių klasių reikalingiausiai apdraūdas nuo. $100.00 
iki $16,000,00. '

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda - Endowment In- 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, ' rekomenduojama nėtuvSkv KLUBŲ ir draugt]y na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdrandos mokestis $2.00 
i meta. '

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių. kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SbSlvlENLJIMO darbus.

Gausite spausdintas infornueijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK,- N; Y. 10001 = - ‘

' padėti artimui. Naujoji mūsų 
'skaitytoja p.Aldona yra inž.
Alfonso Rimo žmona ir nuoŠir- 

, di federalinės organizacijos Vi
sta tarnautoja, čia būdama, ji 
visu stropumu kreipė dėmesį ir 
dėjo pastangas kuogeriaušiai 
patarnauti chroniškiems ' ligo
niams, taip pat nelaimėn ir var
gau patekusiems, tuo užsitar
naudama ne tik suinteresuotų/ 
bet ir visos visuomenės padė
ką. Dėkodami ponioms; už. pra
smingą dovanos parinkimą, kar 
tu su joinis sveikiname p. Ri
mienę jos vardadienio proga.

—J. Augustaitis. Dviejų pasau
lėžiūrų varžybos. 154 psl. $3.00. 
Naujai pasirodžiusieji. autoriaus 
tarnybos atsiminimai..- apima 
Nepr. Lietuvos f laikotarpj nuo 
1926, baigiant 1940 m. . Plačiai 
aprašoma Lenkijos, 1938 m.; ul
timatumas Lietuvai- ir jo pasė
kos. Galima gauti NAUJIENO
SE, prisiuntus $3.00 ir $25.cen
tus pašto išlaidoms.

ELECTRICIAN
For plant in heavy metals

- ,f industry.
‘ Steady employment with all 

company benefits.
- - < į MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK

ENGLISH.
B, LAVIN & SONS, INC.

; , 3426 S. KEDZIE AVE.
(Equal Opportunity Employer)

' ; . MACHINE SHOP 
(Nights 3:30—12:00) 

•,. TURRET LATHE OPERATOR 
SET-UP OPERATORS

Good pay, Co. benefits plus incentive 
job, Qualified appBcants only.
. . HAMMOND VALVE CORP.

- 1844 Summer Street 
21&-931-3200 . r j, - 312-221-3888 
Equal Opportunity Emloyer M/F

i: help wanted — female 
vi Dęrbininklp reikia -

. INDUSTRIAL SEWING
- MACHINE OPERATORS 

Experience Necessary.
\ ' APPLY IN PERSON

AMERICAN GUARD-IT COMPANY, 
... Inc.

1240 No. Homan
Chicago, Illinois

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI
Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2_ masinu mūrinis garažas. 
ApyL 86 ir'Mozart.

8 MODERNŪS butai — labai gerai 
išlaikytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Prie 55 ir Kedzie.

5 AKRAI ŽEMĖS su dviem namais I BUILDERS AND CONTRACTORS' 
ir. puikiu sodu prie 123-čios ir Ar- Narny Statyba ir Remontas 
cher. Kaina $97,000. 1
, LEMONTE 2 mūro namai po 4 bu

tus kiekvienas, 10 metų senumo. 
Abu $130,000.

.12 BUTŲ MŪRAS, labai gerai pri
žiūrėtas. Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000.

60 AKRŲ farma į pietų vakarus nuo 
Lemonto. Galimybė išdalyti sklypais.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS {RENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

BUDRAITIS REALTY mATgATT A^AT” TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS '

IR VISKĄ NAME 
Telefonuotif f 

47&-77^7 arba 523-9367—.

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W.- 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600. v

MAUJIEMOIS Hemet suėjo 30 metų. Minint tų mkaktl. gerbiant pLnaojc 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuvfikoc apandos pirafi- 
ana ir atliekant būtinas pareigu amžina?! fletavybėt SHklmqi rtel-

KAUJIKKOS tvirtai stovi Ir kovoj* rt Lleturof ir pavergtą Ratrrfą laisve, 
□eidamo® ir nertdėdaaoa į sandėrius sa okupantais c ją ifaUo-

KAŪJIZNOS palaiko visas Betartų demokratines grupes, ją bendru larttto- 
djaa Ir remia visų Betartų bendruosius darbus bei tikšta.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja Betartų dauguma Bais pasimetimą, reto
rikos ir poltinių Hiurijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti NauįHe-

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija JuMUejinlų metų proga 
ttelbdama platinimo vajų kreipiasi { visus lietuvius pasekti lietuvKkos 
-■pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išefvljoa, 
taip pat pavergtos Lietuvos it jos ftnonhj gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaam, . ■
K\l NU OJA: ChlcagoĮe Ir Kanadoje metame — $30jOO, poert metų — flLM, 

trims mėn. — S8.5O, vienam mėn. tlIM. KHoso JAV vletOM vnatama 
— $26.00, puto! moty $1400, vlanam mte. — S2J0. UžaJonloe- 

. m — $31.00 metama. JualpaBnlmol siunčiama aavaftg Bemokamai.

Prašoma naudoti žemiau aaanSą atkarpą.

NAUJIENOS, . ' '
1739 South Halsted St . ’ į

Chicago, HL 60608

į~| Siunčiu 6oL Naujienų prenumeratai, JubffieJlnJo
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

j~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaite* susipaži-

PAY ARD® IR VARDAS

Valdyba ruošia tradicini-sąskry 
dį ir gegužinę birželio 18 d. 
2 vai. Česnulių ūkyje, 70 Main 
St., Paris,-Ontg Canada, —N3L 
1E6. Dalyviai registruojasi pas 
A. ir P. Česnulius iki birželio 
15 d.

• Muz. A. Jurgučio pianino 
klasės mokiniu koncertas įvyks 
birželio a d. 3 vai. Patinimo cen
tre., Prašomi atvykti.' A. Jurgu
čio t ei. 471-0985. (Pr.) ’ L

M1SCECCANEOUS 
A Įvalrtš Dalykąr '

MISS SONY A
i Gifted Spiritualist

Consultant;-r- Healer & Adviser
Witt/help; you .no matter what your 
problems-are.: "

. 1037 West Irving Pk.. Cheiago, Hl.
For .appointment call 871-6528

PARDUODAMA dviejų aukštu na
mas 1911 S. Canalport, Du butai po 5 Į 
kambarius, pilnas beismantas. Kaina I DĖMESIO

Mormaciioms talefonuoti |62_AMŽiAUS VAIRUOTOJAI 
733-6029. . ■ v.. - Į Tiktai $98 pusmečiui automobilio
i • 11 1 "--i*1 — Liability apdraudimas pensininkams
REAL ESTATE — OUT OF TOWN Kreiptis ■

Nuosavybės — kitur A. L A U R A I T I S

ARJAUPASIDARŽTE
SAVO TESTAMENTĄ?

SAVININKAS PARDUODA Chica- 
gos Marquette Parke, prie 68-tos ir 
Campbell, 5 butu po 4 kamb. mtfrą su Į 
3 masinu garažu. Viskas labai gera-Į""" 
me stovyje. $750 mėn. pajamų. Pra-1 
soma $54.500. Rašyti:
RAM Company, P.O. Box 5130. Pom

pano Beach. FL 33064.

4645 So. ASHLAND AVE. 
j 523*8775

— Marquette Parko .Lietuvių 
Namų Savininkų. Draugijos 
tradicinė gegužinė '. (piknikas) 
bus gegužės 29 d. (ne 30) Bruz- 
gulienės sodyboje (prie Tauti
nių Kapinių) Willow Springs. 
Bus skanaus maisto, įvairiau-

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
narys Normanas Buršteinas ir 
jo žmona Sofija yra patenkinti^ 
gavę naują šeimininį bei sočia- šių skanumynų, atgaivos baras, 
linj senelių titulą. Jų duktė To- turiningas laimėjimų šaltinis, 
by ir žentas Mark Lukoff iš 
Bay Side, Wis., sulaukė sveiką 
ir gražią dukterį.

.— Pranas Adomaitis iš Mar
quette Parko apylinkės sekrfla-

grieš geriausi“ ir judrūs lietu
viai griežikai ir' kiti irialonu- 
mai lauks Jūsų. Nuošrdžiai pra 
šome dalyvauti! ‘ t( 1

Stasys Patlaba.

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teišėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, -“Sūduvos” išleista 
knyga —

!. KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina 33.. Su legališko- 
mis formomis — 33.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
ftalsted St, Chicago HL 60608.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET
Teief.: REpublfc 7-1941 '*

■ . > ■ * . I

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. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iikvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

SUPERVISOR r a

EMPLOYEES STEAM TABLE I-

Full time, Permanent Air conditioned work area. Need' e^berienced 
man who speaks good English. , ; . ‘

Excelent salary. Free meals. Free parking available^/ 
Call 878-6000, ext. 280 for appt

EDGEWATER HOSPITAL . _
- v-■ - ---------- -X’ J

7 5700. M. ASHLAND AVE. .

MARIA NOREIKTENR — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 Wert 6M1SL, Chicago, IH. 60629 • TeL WA |4787 

Dld*ll« Mslrtnklmas garas rOilar (vairių prvfcfg. ■ 
MAISTAS Ii SUROPOS SANDSLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICf 

2501 W. 69th Chicago, IIL 80629. — Tat WA 547X7 
8M3 M Halrtad *♦, Chlcaga, IIL 40408. — TsL 151

pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
frontacijos, .nors dabar daug 
kas non Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie-

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

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

Didžiausiat kailių 
pasirinkimai 

vieninteli

Chioagoje

NORMANĄ

(įstaigos) ir 
677-8489

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų. 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
knygą “Lithuanian Christian 
informacijos.
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PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Pirk Av*., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rožėnal, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti taL 
501-623-9814/

BEST THINGS IN LIFE
fjall Frink Zapolii

GA 4-8654

STATI FARM

INIU«AN<^

Slate Farm Ute Insurance Company

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chlc«po, IIL 60632. T«L Y A 7-5980

•NAUJIENOS1 KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS


