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OLANDU M Alis NA GROBIKU
PABĖGO IŠ KALĖJIMO DR. L. KINGO 

ŽUDIKAS JAMES EARL RAY
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Bėgimas buvo organizuotas, kalėįimo sargy 
dėmesys buvo kitur nukreiptas

• - PETROS, Tenn. — James Earl Ray, nuteistas ilgiems metams 
kalėti.už D,r. Martin Luther. King Jr. nušovimą; pabėgo iš stipriai 
saugomo Pętros kalėjimo, praneša žinių agentūros.
. Kartu-su. James. E.. Ray per 
sienas persirito sdąr ;pęnki ,strp 
piai saugomi kaliniai ir pas
pruko į krūmais tankiai ap
augusius 'Rytų Tennessee valsti
jos kalnus. Bėgti buvo pavojin 
ga, nes teko šlaūžti per kulkų- 
lietų, o. dabar žmones gaūdan 
tieji šunys yedąj sargus įr po
liciją bėglių pasirinktais ta
kais.” ■

Vieną bėgantį kalinį 
sargai pašovė

Rodezija vėl Mozambiko žemėje
SALISBURY. — Rodezijos ka

riuomenė antrą kartą savaitės, 
bėgyje padarė invaziją Į Ma- 

•zambiko- teritoriją, kur su
naikino juodųjų partizanų sto-. 
yyklą,.iš kurios paėmė didelius 
kiekius ginklų ir amun icijos.

Rbdežijos kariuomenės komu- 
j hikate pranešama, kad “maža 

Atrodo, kad bėgimas buvo į ferorištų grupė pabėgo”, palik- 
Serai organizuotas. Buvo su-. minosvaidžius ir minas, 

raketoms svaidyti svilksnes, 130 
mortarais šaudomų bombų ir 
90,000 apkabų amunicijos.
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Kremlius aiškinasi

darytos sąlygos sargų dėme
siui nukreipti į priešingą pusę. 
Kai sargai pasitraukė iŠ 8" bokš 

lį tolioj tai kalinįąį^pašOhųdojb 
Jr progą ir perlipo sieiią, . _

- ' - '’ Pabėgusių tarpe buvo nuteis 
tas žudikas Ray. Ta proga pa
sinaudojo ir kiti kaliniai, bet 
jie nespėjo pabėgti. Pastebėję 
ant sienos lipančius kalinius, 
sargai • tuoj au apšaudė. Turėjo 
pabėgti dar vienas kalinys, jis

rengėsi šokti kiton pusėn, bet 
ji pakirto sargo paleista kulka.
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• Ray seniai rengėsi bėgti

Labiausiai . sukėlė. rūpesčio 
. .patikrinimas, kad . James E. 

Ray nebuvo jam skirtoje vie; 
nutėje. Sargai manė, kad ban
dęs bėgti kalinys buvo nušau
tas, bet vėliau -jie nustatė, kad 
tuo pačiu keliu jau 6 pabėgo. 
Jų tarpe buvo ir James E. Ray.

Kol pravestas patikrinimas, 
nustatyti, kurių . trūksta, tai 
sieną peršokusieji galėjo gana 
toli nubėgti. Visi atsimena Ray 
pasakymą! “Nėra tokio kalė
jimo šiame krašte, kuris galė
tų mane išlaikyti!”

Policija, kalėjimo sargai ir 
kitos jėgos apsupo visą kalną, 
kuriame galėjo Ray ir kiti slap 
stytis. Atvesti .geras uosles tu
rintieji šunys. Jie privedė prie 
geležinkelio ir prarado pėdas.

Pabėgusieji galėjo įsikibti Į 
lėtai einantį traukinį ir tdliau 
bėgti. Kol kalėjimo vadovybė 
nustatė, keli pabėgo, tai pabė
gusieji jau galėjo būti gana to 
H- ' '
Ray atvokątas Jack Kershaw’ 

yra įsitikinęs, kad čia nėra 
joks pabėgimas, bet pagrobi
mas. Panašiai galvoja ir dva
siškis Ralph Abernathy, kuris 
glaudžiai bendradarbiavo su 
žuvusiu Martin Luther King. 
Jr. Jis yra įsitikinęs, kad be pla- 

' no ir bendradarbiavimo nie-

prisipažino sulaikiusi vienai die
nai amerikiečių porą, kaltinamą 
bandžius iššmugeliuoti iš Sovie- 
lųSąjungos kai kuriuos jautrius” 
dokumentus. 8a porą amerikie
čių Gerald Greenburg ir jo žmo
na Aileen sovietų kaltinami pa
laikę kontaktą su sovietų žy
dais, negavusiais leidimo emi
gruoti Į Izraelį. Sovietų aiškini
mu, “Greenburgai. bandė skleis
ti priešsovietinę propagandą, 
neklausydami perspėjimų taip 
nedaryti’. Maskvos aerodrome 
abudu Greenburgai esą paleisti.

Begino planai dėl Izraelio
TELA VIVAS?— Paskirtasis 

ministeriu pirmininku Mena- 
hem Begin pareiškė, kad naują 
vyriausybę jie sudarys 10 die
nų būvyje, nors politikos skir
tumai tarp jo paties Likud blo
ko ir numatyto koalicijos part
nerio tebėra nesuderinti. Penk
tadienį Beginąs tarėsi su De
mokratiniu Sąjūdžiu, bet jokios 
pažangos dėl rimtų skirtumų 
nepadaryta. Beginąs nori oku
puotoje Jordano teritorijoje 
steigti žydų sodybas.

Rodezija gilina integraciją
GNELO, Afrika. — Rodezi- 

jos armijos karininkų korpusas 
skaitomas integruotu, kai penk
tadienį 11 infanterijos juodųjų 
karininkų buvo pakelti į aukš
tesnį laipsnį. Viso 20 vyrų ga
vo savo komisijas Infanterijos 
mokykloje. Vyriausias armijos 
vadas gen. Peter Walls pareiš
kė, kad tie pakėlimai yra ženk- 

‘ lai Rodezijos istorijoje, kadan
gi visi jaunieji karin inkai yra 
ištreniruoti “visiškai ‘ integruo
toje aplinkoje”.

Vėsus
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:25
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kas iš Petros gerai saugomo 
kalėjimo pabėgti negali.

James E. Ray galėjo pabėgti
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KOVOS METU ŽUVO 2 TRAUKINYJE 
BUVĘ KELEIVIAI OLANDAI 

Valdžia negalėjo ilgiau laukti, rengėsi 
daugiau žmonių grobti, — sako premjeras

ASSEN, Olandija. — Olandijos marinai, policijos specialaus 
dalinio padedami, šeštadienio dytą puolė grobikų laikomą kelei
vini traukinį ir vietos pradžios mokyklą, kurioje keturi moliukie- 
čiai grasino nušauti laikomus įkaitus. Smarkiai apšaudžius trau
kinio sritį ir paleidus kelias dūmines bombas, įvyko smarkus su
sišaudymas^.kurio metu gyvybės neteko 6 moliukiečiai teroristai, 
ir gyvybės neteko du traukinyje buvę keleiviai olandai, kuriuos 
grobikai moliukiečiai pralaikę veik tris savaites.

Oficialų pranešimą apie gro
bikų nuginklavimą ir mirtis 
padarė teisingumo ministeris, 
išdėstęs, kode1 vyriausybė nu
tarė imtis priemonių grobi
kams nuginkluoti. Vestos de
rybos nedavė jokių, rezultatų. 
Grobikų reikalavimai išleisti 
juos’j užsieni, duoti jiems lėk 
tuvą negalėjo būti patenkinti. 
Be to, grobikai galėjo pagrob 
Ii daugiau žmonių ir organi-

'^%$kutiAę*i$ Fanwezio ^VaauoTariTr«>vietį=5avganąx policiįal941 rnru biržefio.26 <fienį afė^ j ligoninę 4 P be
jokio teismo nušovė Dr. Juozą Žemgulį: Paveiksle matome našlę Žemgulienę prie atpažinto vyro lavono.

. , ALTOS INFORMACIJA
Ambs. Andrew Youngui ėriausybės' politikai. Net ir Ame-

priminta Lietuva

JAV ambasadorius prie Jung
tinių Tautų dažnai primeną apie 
afrikiečių teises į laisvę ir apie 
reikalą perduoti valdžią atitinr 
kamo Afrikos krašto daugumai. 
Amerikos Rietuvių Tarybos in
formacijos tarnyba ambasado
riui Youngui pasiuntė raštą, pri
mindama, kad ambasadoriui prie 
Jungt. Tautų turi rūpėti ne vien 
Afrika, bet ir kiti .kraštai, kur 
krašto dauguma nėra valdžioje. 
Šitokia padėtiš yra dabar Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje. Amba
sadorius Young paprašytas pri
minti šiuos pavergtus Baltijos 
kraštus.
20,000 parašu dėl. Sadūnaitės** * • z > /, J

Chicagos moterų klubas, 
vadovaujamas Dalios Bobelie- 
nės, surinko 20,000 parašų sie
kiant, kad būtų išlaisvinta Nijolė 
Sadūnaitė. . Daugiausia parašų 
surinkta Chicagos apylinkėse.11

Alabamoje gyvenančios dvi 
lietuvaitės išgavo net guberna
toriaus parašą ir. šį reikalą iškė
lė vietos dienraščiuose bei tele
vizijoje. Floridoje daug pasi
darbavo V. Bražėnas, kuri. E. 
Abromaitis, St. Pętersbugo lie
tuviai ir kiti. Parašai netrukus 
bus įteikti vyriausybės žmo
nėms Washingtone. .

Protestas JAV informacijos 
direktoriui

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu generalinis sekretorius 
kun. A. Stašys pasiuntė protesto 
raštą JAV Informacijos agentū
ros direktoriui James Keogh, kad

rikos Balsas, kuris-yra vienas iš 
JAV. Informacijų Įstaigos pada
linių, savo programas perduoda 
laikydamasis aJAV vyriausybės 
nusistatymo, kad Lietuva nėra 
Sov. Sąjungos dalis. Direktorius 
Keogh paprašytas ateityje lai
kytis-JAV vyriausybės politinės 
Linijos, atsižvelgti Į pavergtų tei 
sės. nepaneigiant jų egzistenci
jos.
' Altos reikalai Tautinės S-gos 

seime
Tautinės Sąjungos seime, Įvy

kusiame, gegužės 28-29 d. Phila- 
delphijoje, platų pranešimą apie 
Amerikos Lietuvių Tarybos vei
klą padarė Altos vicepirminin
kas Teodoras Blinstrubas. Prane
šimą seimas priėmė su pagyrimu 
ir padėka, vėliau priimdamas 
Altai palankią rezoliuciją.

ir

Kongresas nepritaria 
Panamos projektui
WASHINGTON, D. C. — Aiš

kėja, kad senato ir atstovų rūmų 
didoka dalis nepritaria ruošiamai 
naujai sutarčiai su dabartine Pa
namos vyriausybe sutikus leisti 
JAV karo jėgoms ginti Atlanto 
ir Pacifiko Panamos kanalo ga
lus, JAV sutikusios leisti šio 
šimtmečio gale panamiečiams 
perleisti visus Panamos kanalo 
Įrengimus ir atšaukti visus Ame
rikos karius.

Praeitą savaitę, senato daugu
mos pirmininkas sen. Robert C. 
Byrd ir atstovų rūmų mažumos 
pirmininkas John J. Rhodes bu
vo Baltuose Rūmuose ir įspėjo 
prezidentą, kad nebus patvirtin
ta jokia sutartis, jeigu bus su
mažintos dabartinės JAV teisės 
Panamos srityje.

'šitas Įspėjimas prezidentui J. 
Carteriui labai nepatiko. Tuo tar
pu dar nežinia, kimių priemonių 
jis imsis naujai sutarčiai tvir
tinti.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga ir Egiptas penktadienį su
tarė baigti tarpe jų esančius 
šaltus santykius. Oficialiu so
vietų agentūros Tass praneši
mu. sovietų komunistų partijos 
lyderis Brežnevas ir Egipto už- 

zuoti daugiau pagalbos dabar į slėnių reikalų ministeris Ismail 
tinėms pozicijoms ginti.

Tuo pačiu rrtetu buvo-pradė 
ta akcija prie mokyklos ir trau 
kinie^- Pradžioje- buvo paleis
tos dūmų bombos, o kai mari
nai priartėjo, tai pasigirdo su
sišaudymas šautuvais, revolve 
riais ir rankinių granatų spro
ginėjimas. Grobikai labai at- 

pozicijas 
marinai 
Trys li- 
suimti.

Puolimo

Fahmi sutarė, kad reikia “atsta
tyti draugystę ir abišali bendra
darbiavimą tarp SSSR ir Egip
to” ir ko greičiau pradėti pasi
tarimus dėl ■ taikos -Viduriniuose 
Rytuose.

Sovietų Sąjunga ir Egiptas di
plomatiškai tarp savęs barėsi 
nuo 1972 metų, kai Egipto pre
zidentas Anwar Sadat išvarė 
iš Egipto sovietų kariškus eks
pertus ir apkaltino Kremlių ne
duodant Egiptui ginklų.

• i

Daktarai duoda pavyzdi 
rūkoriams

Atlanta. — Dramatiškas ci-

tiktai su pagalba iš kalėjimo! jų įstaigos a py skaitiniame leidi- 
vidaus, galvoja Abernathy. Ad-Į ny kongresui yra įdėtas Europos 
vokatas nemano, kad pabėgęs Į žemėlapis, kuriame nepažymėtos 
kalinys bandytų susisiekti su' Baltijos valstybės, tik jų terito- 
juo. Kaliniui tai būtų labai pa-1 n ja, įjungta į Sovietų Sąjungos 
vojinga. Į ribas. Tai yra priešinga JAV vy-

Costa Rica Įsakė 
- nusikaltėliui dingti

SAN JOSE, Costa Rica. — Pre
zidentas Daniel Odubar Įsakė 
JAV teismų paieškomam finan
sininkui Robert Vesco dingti iš 
Costa Rica valstybės. Anksčiau 
buvusi vyriausybė leido suktam 
finansininkui apsigyventi Costa 
Rica teritorijoje penkeris metus, 
bet šiam laikui praėjus jis priva
lo išvykti iš Costa Rica.

JAV teismai nori išaiškinti, 
kokiu būdu finansininkas Vesco 
nusinešė visos eilės nedidelių 
bendrovių ir paskirų žmonių pa
skolintus pinigus, be to, Ameri-- 
kos teismas nori išailkinti, kaip meto ši Įstaiga nesiėmė imamų 
jis galėjęs duoti Richard M. Nik- nuošimčių kontroliuoti, bet dabar 
šono rinkiminei kampanijai to- [ Šitas 'darbas jau bus vedamas, o 
kias didele? pinigų sumas. Įsta
tymai net ir turtingiausiems žmo į nys, bus padaryti reikalingi spre- 
hėms 'draudžiu tai daryti.

Valdžia tikrins, 
lupamus nuošimčius

WASHINGTON. D. C. — In
fliacijos reikalus sekanti agentū
ra paskelbė, kad prezidento Car- 
terio administracija pradės sek
ti pinigingų" žmonių ir bendrovių 
lupamus nuošimčius. Kainų sta
bilizacijos tarybos direktorius 
Robert W. Crankda.ll pareiškė, 
kai jau Įsakyta sekti imamų nuo
šimčių pakaitos.

• Jis apgailestavo, kad iki šio

vėliau, kai bus surinkti duome-

dįmai.

kakliai gynę savo 
prie traukinio. Bet 
vieną po kito nušovė, 
kę moliukiečiai buvo 
vienas jų sužeistas,
metu buvo sužeisti du mari
nai. Jiems suteikta reikalinga 
pagalba. Prie mokyklos buvę 
keturi moliukiečiai nuginkluo
ti, visi keturi mokykloje buvę, garetes rūkančiųjų sumažėji- 
įkaitai išlaisvinti. Visi įkaitai 
buvo nuvežti tiesiai Į vietos li
goninę, kur gydytojai tikrina 
jų sveikatą. Atrodo, kad visi 
sveiki.

Kai įkaitai buvo išlaisvinti 
ir grobikai moliukiečiai • nu
ginkluoti, Olandijos premje
ras Joop deh Uyl pranešė, kraš 
to gyventojams apie vyriausy
bės padarytus žyingsnius ir Įkai
tų išlaisvinimą. Jis apgailestavo, 
kad operacijos metu žuvo du 
įkaitai ir gyvybės neteko- 6 mo- 
liukiečiai. Premjeras apgailės 
tavo, kad vyriausybė buvo pri 
versta imtis prievartos, bet ki
taip su grobikais nebuvo gali
ma susitarti. Vyriausybė vedė 
pasitarimus, bet susitarti ne
galėjo. Grobikai reikalavo duo 
ti jiems lėktuvą, kuriuo jie ga 
lėtų išvykti Į užsienius, bet vy 
riausyliė tokio dalyko negalė 
jo daryti.

Olandų gyventojų dauguma 
pateisino vyriausybės žings
nius. Nepatenkinti yra tiktai 
moliukiečiai, kurie norėjo Įkin
kyti Olandijos vyriausylię į ko 
vą už Moliukų salų laisvę. Ne 
patenkintas yra Dr. Hasan 
Tan, tarpininkavęs tarp olan
dų ir moliukiečių. Jis bijo, kad 
teroristafi moliukiečiai neprar 
dėtų vartoti prievartos ir ne
bandytų teroro veiksmų prieš niu. Jis gaunąs daugelį telegra 
Olandijos vyriausybės atsto- mų, 
vus. Premjeras priminė, kad*kad visas reikalas baigtas.

m as gydytojų ir dantistų tarpe 
yra ženklas, kad ateinančių 10 
ar 15 metų bėgyje panašiai su
mažės rūkorių skaičius visoje 
visuomenėje. Federalinė- studi
ja parodė, kad 1975 metais 21 
nuošimtis daktarų rūkė cigare
tes lyginant' su 30 nuošimčių 
prieš 8 metus ir 33 nuošimčiais 
prieš 12 metų. Dantistų rūko
rių nuošimtis per tą laiką iš 34 
sumažėjo iki 23 nuošimčių, far
maceutų • (vaistintinkų) iš 34 
iki 28%.

A. Sadat

dauguma krašto gyventojų 
džiaugiasi viso epizodo baigi-

reiškiančių džiaugsmą
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DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS
VHniauK geimas, jo, ar seimas nepaaiškins, Lės’ 

WUb, koks jin ‘susirinko, buvo j dabar dedasi Rusijoj ir Lietu-1 
*^d«lė staigmena padiam jį voj, ir ar nepasakys, kas ^ra' 
Urbų tada m komitetui. Užteko darytina tuo metu, kai nepa- 
fromitktui paskelbti “ViiniausĮ prasti įvykiai žadėjo parauti 
>inid«e”, kad kviečiami žūva(visą nusistovėjusiu 
šiuoti lietuvių atstovai svar-j tvarką, 
bių reikalų svarstyti, kad 1905 
Eialų gruodžio 1 dieną lietuvis mas tarp seimą šaukusių ir į 
l ojo ktin.o 
Hfniai už 
r:au.s :r.ir 

n ssėj 
k tirpo.

Bent seimo pradžioje tai pri 
v>dė prie nesusipratimo tarp 

kurie seimą kvietė, ir tų, 
kirie į seimą atvyko. Seimą1 
Jaukęs komitetas su dr. -J. Ba- 
eanavičium priešaky, paveik
ias įvykių Rusijoj ir pačioj 
Lietuvoje, manė jame svarsty 
n ilgoką klausimų eilę, kurių 
ialis buvo grynai akademinio 
pobūdžio ir tik kaikurie jų lie 
U • vis augančios revoliucinės j

»
dulc^atai sausa-’seimą atvykusių. Jis paaiškė- 

erdvią Vii- jo, kai tik seimas pradėjo po
sėdžiauti. Socialdemokratai, is 
ėję iš komiteto seimui kviesti, 
nesutardami su juo dėl seimo 
dienotvarkės, geriau už kitus 
žinojo, kad nesusipratimo esą 
ma. Plačiai varę visam krašte 
revoliucinę propagandą, jie 
gal vieni žinojo ir suprato kai 
mo nuotaikas- Pasinaudodami 
delegatams skirtu vaidinimu 
Prpzorovo gimnazijos“ salėje, 
po vaidinimo socialdemokra
tai suruošė mitingą kaimo ats 
tovams šuoriedtuoti. Mitinge 
kalbėjo socialdemokratai dr. 
A Domaševičius, rodos, Vladas 
Sirutavičius ir dar kiti, pasi
sakydami ir apie tai, ką ryt
dieną turės svarstyti seimas- 
MiĘingas klausytojus paveikė.

Ir dėl to, kai prasidėjo pats 
seimas, kuriame nutarė daly
vauti ir socialdemokratai, jie 
jau turėjo delegatuose stiprią 
atramą. Seime iš pat pradžių 
prasidėjo “kova” dėl to, kas 
seimui vadovaus ir apie ką sei 
mas turi kalbėti. Vyko labai 
audringa, porą valandų truku
si diskusija dėl prezidiumo su 
darymo ir dėl dienotvarkės. 
Neskadtlį nga soči al demok r a t ų 
grupė, palaikoma vis didėjan
čio jiems pritarimo pačioj sa
lėj, ryžtingomis pastangomis 
pasiekė to, kad dr. J. Basana
vičiaus komiteto vardu pasiū 
lytą prezidiumą pakeitė social 
demokratų pasiūlytas kolekty 
vas iš ūkininkų, kunigu, demo

tų
>.!ę. Toj kaimie-sto

inteligentai beveik

gyvenimo

Toks tad būvu nesusiprati-

y;frmie dar iŠ Ši an di^p akiai yra natrwkl”3

klausimų svarstyme, komiteto 
zumatymu ir noru, turėjo daly 
iautl visų pirma mūsų “šviė- 
iūomenė”, ir komitetas laukė 
teiman atvykstant tos lietuvis 
koj šviesuomenės.
. Lietuviškas kaimas suprato 
reikalą kitaip. Revoliucinių įvy 
kių išjudintas, jis manė, kad 
seimas, kaip, krašto šeiminin
kas, bus tribunolas kaimą slė- 
gueioms ir vis gausėjusioms bė 
aoms spręsti. Ir dėl to, siųsda
mas savo-atstovus Vilniun, ap
rūpino juos valsčių bei įvairių 
susirinkimų nutarimais ir įsa 
kymkis, kad jieškotų seime tei 
šybsė kaimo dažnam ginče su 
įvaru ir kad pasisakytų prieš 
saro pareigūnų sauvaliavimą. 
®ar daugiau panašių vietos 
rūkalų vežėsi Vilniun seimo 
dalyviai tavo galvose ir sh-dv- 
s». T^gfclfaa, dažnam jų rūpė-'

kratų ir socialdemokratų ats
tovų.

Dr. J. Basanavičius įėjo į 
prezidiumą kaip nepartinių, 
teisingiau sakant, kaip seimą 
šaukusio komiteto atstovas. To 
kio pat likimo susilaukė ir ko
miteto siūlytoji dienotvarkė: 
ji taip pat buvo atmesta, ir sei 
mui svarstyti buvo patiektas 
beveik vienintelis klausimas: 
kas dabar vyksta Rusijoj ir. 
Lietuvoj ir ką mes, lietuviai, 
turime daryti. Tuo seimui bu
vo patikrinta galimybė visą 
savo dėmesį skirti klausimui, 
į kurį .įvykiai reikalavo sku
biai atsakvtL

Kokie buvo -Didžiojo 
niaus seimo nutarimai? .

1905 metų ; ^Vilniaus seimas; įjos pamatų”, 
įsirašė į mūsų tautiniai ir po
litiniai bundančios tautos są
jūdį kaip ryškus, istorinės rei
kšmės įvykis, priimdamas po
litine rezoliuciją ir kovos prie 
moriės‘Lietuvės pelitinei tais

vei atgauti. Tai rfezoliucija.bu- Vilniun be pasiškėjusio politi 
vo svarbiausia jį^gal'vieninte- nįo {husistatyino, tededami ji 
lė seimo išdava, jei neskaityti
kalbu apie ūkininkų bėdas dėl Išimtį sudarė socialdemokra-Į 
žemės. Rezoliucijos esminė da' 
lis skambėjo: “Kadangi Lietu
vos gyventojų reikalai pilnai 
galj būti užganėdinti tiktai 
prie tikros .mūšų' krašto auto
nomijos fc kadangi norima, 
idant ir kitos Lietuvoje gyve
nančios tautos galėtų pilna 
laisve naudotis, Lietuvių šuva 
-žiavimas 'nusprendė: reikalau
ti Lietuvai autonomijos su šei
mų Vilniuje, išrinktu /visuoti
niu, lygiu, tiesiu ii' slaptu bal
savimu, neškiriant lyties, tau-

’ rtos ir tikėjimo/? Santykiai su 
Vii- kaimyniškomis Rusijos šalimis 

turi būti paremti’ant federaci

sau rasti pačiame

Balys Pupalaigis r ’

ŽASLIŲ VALSČIAUS TALPŪNAIJ
(Tęsinys)

1863 metų sukilimo reiškiniai palietė ir, Žaslių apy
linkę. Tais metais Šilonių miške sukilėliai susirėmė su m 
sų daliniu. Apie 20 rusų buvo nukauta, kita tiek sužeista. 
Rusų -gen. štabo kapitonas Raškovskis 1863 m. lapkričio 
1 d. žurnale “Kolokol” Nr. 172, 1418 psl.j taip parašęs: • 
‘"Paskutinėje Žaslių geležinkelio stotyje, kame aš persė- 
dau iš vagono į' lietuvio ūkišką vežimėlį, ten buvo laiko
mi trys paprasti žmonės, mūsų šaulių kovos metu su su
kilėliais miške, išvakarėse paimti į nelaisvę”. . ‘

Prieš I pasaulinį karą Žasliai buvo nemažas mieste
lis. Parapiją sudarė apie 10.000 tikinčiųjų (iš jų apie 1.000 
sulenkėjusių). Nuo pat krikščionybės įvedimo pradžios, 
Žaslių parapiją per dvasiškiją ir-dvarus buvo stengiama
si sulenkinti. Tas ypatingai pasireiškė 19-tame amžiuje. 
Žaslių parapijoje sulenkėjusių atlietuvinimu ir lietuviš
kos dvasios atgaivinimu, pirmiausia ėmėsi 1882 metais 
atkeltas į Žaslius vikaru kun. Aleksandras Burba. Jis. mo 
kė lietuviškai poterius, sakė lietuviškus pamokslus. Tas 
nepatiko dvarininkams, sulenkėjusiems ir lietuviškai ne
mokančiam klebonui kun. Smigirui. Jų pastangomis, kun. 
Burbai tik metus išbuvus Žasliuose, buvo' iškeltas kitur.

Tų pačių lenkomanų nemalonumui, bet būtinam reit 
kalui esant, 1894 metais į Žaslius klebonu buvo atkeltas 
teologijos magistras kun, Kazimieras Kybelis. Jis buvo 
ne tik veiklus klebonas, bet ir šviesus lietuvis. Jo rūpes
čiu ir pastangomis 1901 metais užbaigta graži šiometinė 
šventovė. Šį taurųjį lietuvį' kunigą 1902 .■ metais pakirto 
džiova,' Jam mirus, vėl lenkuojantieji bandė parapijoje 
paimti viršų, bet jiems nesisekė, neš atgaivinta 'lietuviš
ka dvasia pradėjo labiau bujoti. Talpūnų kaimui ypač bu
vo sunku šlaviiiimūi atsilaikyti, nes . kasdieninis susidūri- . 
mas su stotimi, kurios gyventojai kalbėjo rusiškai,; len- . 

’kiškai ii* žydiškai, miestelyje lenkiškai ir žydiškai, ap
linkiniai dvarai taip , pat varė lenkišką politiką.’- Kadangi 
lietuviai buvo niekinami, tad jie bendravo tik tarpusavy

tai bei jų įtakojamieji, kuriui 
skaičius seime buvo gana di
delis, ir, palyginus, daug ma
žesnis ūkininkų būrys, paveik 
tas ano . meto demokratų lite
ratūros. Dievobaimingos mo
terėlės, kurių klebonai neuž
miršo apsčiai Vilniun atsivež
ti, orientavosi į kunigo ranką 
ir buvo pačioj salėj rikiuoja
mos energingo kun. Stakelės.

.; Prel. AĮ. Krupavičius, rašy
damas 1954 metų “Tėvynės: 
Sargo” V tome apie ‘‘Krikščio
niškąją demokratiją Lietuvo- ., ą-- ■ ;
je”, teigia, kad seime Buvo ats! jė ir SU svetimybėmis kovojo. .
tovaujamos trys politinės par
tijos: socialdemokratų, demo- įjų valšciaūš kaimai, tūrėjo tą-pačią tvarką ir papročiu: 
kratų ir krikščionių demokra Kaimo viduriu ėjo Žaslių-Šemeliškių vieškelis, rusų caro 
tų n-ten pat joms^nustato ir Jų vįešpaįavjj^o laikais, nužymėtas varstiniais, - mediniais, 
tija AL Krupavičius laiko krikš' rasil butinėmis spalvomis Nudažytais, stulpais. Tki .1935 
čionhj demokratų partiją, gt-įfiBct&is issiskii'stė į viensėdžius^ kaime Ibuvo 29 sodybos -z 
siradusią, jo nusakymu, drau-’ties kaimo kapais trobelninkas,'arti geležinkelio perva- 
ge šu “Apž\-algbs” pasirodymu žoš ir kelio posūkio į stotį du^axzii^^ai'’ įti^6/jVairaus 
ir Vilniaus seimo, metu .įjkfmnk&V' r: .
.kusią pusbernio amžiaus —’ , Kaimo žemę sūclarė beVeik' lygumk, ukmifi^ sūs- 

gerbiamas prelatas teikė k^styta smūrais .(rėžiais) ir j tns laūkus: rugių, vaša-
• demokra- rojaus ir pūdymo. Pūdymas buvo skirtas ganiavai. Nu- 

tams 10 metų, čia nevieta vesti piovus rugius, rugiena tapdavo ganiavą,; ę>. pįūdyme ^.sėj*a-« 
ginčą su 51. Krupavičium dėl nĮi rugiai, geresnėje žemėje X^as jos kiek turėjo) kvie- 
jo partijos gimimo dienos. Uz’ gja£ pavasarį buvusiame rugiųm iaukė1 sėjamas. vaskfojtiš

, ir sodinamos bulvės. Rudenį, nuėmus vasarojų i? .^iiką- 
1 sus<bulves, tas laukas virsdavo pūdymu. Ir taip kasmet 
^kartodavosi.' ' ' - ‘ f

projektą,j žente buvo1 priesmėlib, IMV rūšies, 'todėl kvįędai Te- f
šis projektas sus- kur derėdavo; vasarojaus (avižų, miežių,’žirniūy vikių)

x’'b ir bulvių derlius priklausydavo nūd Įdė^ų ?dirv% trąšų ir 0 
busJ dvasiškas kiekio, vasariniai kviečiai neKlb^ai.’uŽdėrėda'vO. >

užtvirtintas, tttomdL Jei skaityti pirmuoju lauidi nuo taimė;į rytus; tai jis 
ribojosi su Barnių, Kancėpto ‘folvarkų, j&ilūeių-kaimo lau i 
kais ir Strošiūrių šilo galu. Kauko.pl.otai turėjo savo var- : 
dus: Vyganlės, Pasienis, G-ilučių ■ tiltas, -Juodiškės; Dum- . 
šiai, Pakartas k:51ri&s,'čigbniškės, Pėl&tfės,'Šilai, Bėildrcis • 
Duobė, BraštadaPžis, Vlnkšiiupiš ii" BrUštkd'afžįb tiftis. '

Nuo kaimo Į pietus buvo antras kaimo, laukas. Jis r i- > 
bojosi: su Baruolių folvarko, Pajautiškių (tarmiškai.Pa-- * 
jaūciškių) kaimO laukais, Dūmsių vienkiemio ir geležin- j 

.kčlib stotimi. Jo plotų pavadinimai: Aiksnynas, SM.ymai, v 
Šilai, Grendelės, Pakrantės^ Salos, Prancūzų salala,: Po- 1 
darožnu, Kriaukšlė, Vygainės ir Dumsiai. ' * . j

Trečias kaimo laukas buvo. į šiaurę, už geležinkelio, 
ir ribojosi su Durnsių vienkiemio ir Vaidžidnių kaimo lau i 
kais. Jo plotų vardai: Vygainės, Dūtnsiai, Roku^ys, Rė
dymai, I Marios, II Marios, Pasienis, Busilo raistas.; ,per? 
žengus geležinkelį, ties kaimo sodybomis, Laukelis ir 
Varklos. - : •

Kiekviename lauke randame Vygainės ir Dūmsius. 
Vygainės reiškia vietą, į kurią iš kaimo rytą išvaroini 
galvijai (karvės, avys, kiaulės, žąsys).’ Pats Vardas kilęs 
iš rusiško žodžio “vygnat”. Kiekvienas ūkininkas čia ąt- 
varydavo savo gyvulius ir perthlodayo Skerdžiui Su pier 
mėnimis. Dumsiais vadinosi žemuma, kuriai teka tuo 
vardu kaimo gyventojų vadinamas upelis,-oficialiai že
mėlapiuose žymimas Žaslos,vardu, šis upelis prasideda 
iš Kancėpto pelkėtų pievų, teka kaimb pirinuoju lauku, 
šalia kaimo daržų:pietų pusėje,' eik įtėka Salose prasidė
jęs Kriaukšlės Opelis, ties kaimo kapais prateka po gele
žinkeliu, netoli Dūmsių vienkiemio įteka iš I Marių,pra
sidėjęs Rokupio upėliš, toliau tekėdamas pasiekia /.aszlų

Kaip jau minėta, Talpūnų kaimas, - kaip ir kiti Žas-..
LS.

k Toliau rezoliucija nustatė re 
Įvpliucinės Lovos priemones 
autonomijai iškovoti, h ,

g 50 metų praėjus, į tą istori
jų palikimąreiškiama pretfeff-i 
Įij ų, kam’ - priklauso didižau- 
sias' nuopelnas, 'kad Vilniaus 
šėiffias' taip nūtsfrėl 'KSip daž’ 
nąi: bfiia, ūiBžiaSsiais pretėii- 
cientais dedasi tie,'kurie tam 

.turi mažiausiai teisią. Verti
nant seimo nutarimų reikšmę 
tautos kovoje už' išsilaisvini
mą, kyla keli klausimai: 
'kurios iš dabar tebegyvuojan
čių politinių, partijų pasireiš
kė kaip tokios Vilniaus seime? 
kiek Įtakojo šeinio' nutarimus 
tuomet paaiškėjušios politinės 
grupės?
kaiį> Jbuv6 kuprastk' (bji seiirtO 
itūlSftS “tikrdji” Liėttivos aū- 
tbribffiija, ir ar Jptfffifitdji 're
zoliucija nebuvo pačių daly
vių vertinama kaip sovotiškas 
kompromisas? ’
Atskiru klausimu palieka tai,* 
kas seiriią paveikė priiifrti lo- 
kih aėzdiitfcrją, ’kttri-seimo de
legatams -grįžus fiamb. 'vrenti 
Ibiku padegė revoliucimūs vei 
kšrtiuš visam krėsle.?

Ttihkė 'iiėdvejojjffft 'tvirtinti, 
kad lidtiiViškojo kaimo atsto
vų' didžiulė dauguma Važiavo

t

kušlą “pusbernio” amžiaus

WITH REPAYMFNT 
TO FIT YOUR INCOME

• It was bad enough We had to fight the British 
fcr our freedom. But tin top tif that, toe had to fight 
tbetoe&thrt, too.

Becaoe Winter at Valley Barge meant snow, ice.

rijai. g.
si duoti 12 metų ir

meriča
CHICAGO, ILLINOIS 60601
Phone t Vlrftnl* 7-774T

Thur.9-8 gat. 9-1 ■

SERVING CHICMGO AND SUBURBS SINCE 1905 
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Colc

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

And then the rr came.
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PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to

Nowadays, people are still helping America stay 
strong and self-sufficient. And they’re helping thern- 
•ėlves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bonck. 
Thcy won’t leave you out in 

the cold.

Nov E BonA p!iT 6% tntrr*^ SpU i© wvtfurfjy 
of 5 ytrj (4^ the first year). Lost, stolen er 
Bofici* can be replaced rf recorda are provklrd. Whru 
needed. Bonds can bexasb^d M four bank. Interest b

OvR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

teks pasakyti, kad kųn. Dam-: 
brausko redeguola ‘‘Draugija”,' 
spausdindama 1906 metais 
krikščionių demokratų susi vie 
nijimo programos 
pažymėjo: “i 
tatytas tapo pernai prieš Vil
niaus Suvažiavimą; jei jis (lau 
gumai patiks ir 1 
valdžios _____ X ... . .. ....

■bus galima pradėti Tupintis ir ribojosi su Baręių, kancėpto folvarkų,Gilučių-kaimo lau 
oficialiu. Krikščionių Demokra.
tu phfltijoš legalizavimu”.

(Bus daugiau)

Visuomet atsimink savo 
.žitidifte ‘gimihlo ir fiičttc 
sį, bet užmiršk jos gimtinio me 
tus. Constance Smith

sea us for 
finaricing.

AT OUR 10W RATES

Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD

(BUS nhųjriąu^

2 _ naujienos, Chicago 8, iki— Monday, June 13, 1977
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Su meile, tai kaip ir su gry-_ 
bais. Ar jis priklauso prie blo- 

patirsi tik tui-..

f

7

ir Ja

vo Tėvynę, kovojau, ir mari ma

$2.00

$2.00

*

■pas mus
ĮįTaupyKite !

apsiribojant vien šių laikų di
dvyriais, bet prisimenama ir 
tuos, kurie dėl laisvės kjovojo ir 
senojoj istorijoj. Kiek ten gra-

/tam — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Eetais viršelUts. vietoje $4.00 dabar tik__________

M'itW W; HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

j." Birželio m. 4 d. klubas su
rengė'rašytojo V. Mykolaičio- 
Piiiino dešimties metų mirties

g® PB. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NĄŲJJONOSČ GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

V4WOMENtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
— MINTYS IR DARBAI, 259 psL, ]iėSanfiuT1905 

—- - k Totoraičio jaunas dienas ir susi-

fiM^ — ĄUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
KeBtatfsspo Etoopą įspūdžiaL Dabar tik ---------------

Gatlina Tai> pet tesakyti paltu, atsiuntus čeki arba money orderį prie 
persiuntimo įlįs Įdomi.

REHTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
(•viHHĮkaM-.tVffm* hvN puikių knygų, kurlet papuoš baf kokia Ar tontyną. r ' j

M PakpMIHs, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
fnlmtl Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro

Žuvusiems Kovotojams Už Lie žiy pavyzdžių. Pilėnai 
tuvos Laisvę

Dr. Vinco Kudirkos šaulių

gžudžių sauvalę, drauge ap
gailestaudamas vakarų pašau 
lio abojunią...

J. Daugėla’ taip pat išryški
no nepaprastą, pasaulyje sau: 
lygaus neturintį R. Kalantos’ 
pasiaukojimo ir rįžto pavyz-, 
dį. Jis pabrėžė, kad jo asmeny! 
bės didybė ypatingai išryškė
ja turint galvoje, kad jis atsto
vauja jau bolševikiniame pa
saulyje gimusį ir užaugusį inū 
sų tautos sūnų, kuris net nėra j 
matęs laisvos Lietuvos gyve-į 
nįmo. Lygiai taip pat apgailė-j 
tina, kad šis didingas istori
nis įvykis, palyginamai, nėra 

Ir mūsir tautos didvyrio Romo atatinkamu dėmėsiu mūsų išė- 
Ėaįąhtos penkių metų suside-pūnų kasmet prisimenamas, o 
ginimo sukakičų prisirųininią.- daugelio mūsųjų pradedamas 
Šia proga buvo draugėje prisi-’net jau ir užmiršti.
plinta ir aplamai paskutiniuI • Po kalbos susirinkusieji sve 
metu pasiretškusio disedenti- čiai dideliu dėmesiu išklausė 
ųio judėjimo’pobūdis ir jo rei- dailiojo žodžio montažą, šia- 
išmė kovoje prieš bolševizmą !nie montaže Putino priešmir- 
lę pavėrgtijjų tautų išlaisvini- tinę poeziją apibudino prof. A. 
yną. Šia tema kiek ilgesnį žodį Augustinav/čienė, o tos poezi- 
pasąkę-Jonas Daugėla- Jis ban jos pavyzdžius paskaitė J. Dau 
dė išryjeintį šio naujo judė- gėlienė-

Minėjimo ssečių būryje bu
vo ir žinomas Lietuvių Ben
druomenės veikėjas Zigmas 
Strazdas su ponia iš Hartfor
do/ Jis pasveikino susirinku
siuosius ir pasidžiaugė klubo 
veikla ir skoningai liei įspudin 
gai parengtu šios dienos mi
nėjimu.

Visą Floridos pusiasalį jau 
užgožė vasaros negailestingi 
karščiai ir tų karščių nuotai
kos bei tinginumas. Jau tik re

U FLORIDOS LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Dū Įspūdingi Minėjimai Palm Beach
* Gegužes m. 7 d. Palm Beach 
Liętnyių -Klubas surengė Moli- 
pos : Dienos minėjimą. Šis mi
nėjimas sutraukė ypatingai 
gausį būrį netik vietos nuo
latinių gyventojų, bet taip pat 
ir syęčįiįr iŠ tolimesnių apylin
kių- heĮ‘i.V 4abg. atostogaujan
čių mūsų tautiečių. Binėjimo 
kalbą /pasakė, klubo narė Al
dona Biliūniene, o Juozo Dau
gėlienė-paskaitė "kelis gabalus 
Savo poezijos kūrinių apie mo

Čikaga gali džiaugtis gražiais pastatais, čia matomas Grant Parkas

lietuvi suteik auką šiam kil- tininkai ar kiti ada yra 
niain tikslui. Nė viena aukajlydimi vieno ar kelių poiitruku, 
nebus per maža ar per didelė Į slaptosios policijos agentų, kū

niškai lomos nuo į’e rie juos stipriai saugo. Bet vis- 
nokesčių. Siųskite: Idėito ir tokiomis sąlygomis sten- 

rat'ei'ti, stengiama i nc- 
ą s-.vieti'ką kau-tą.

1 ČJhuanfan Memorial Eumį’giam 
c o S!. ’Casimir’s Church Hoc- grjžt * I
tory II Providcnue Street \\\>r 
center, Mass. (1160-1.

Paminklo Statybos. Komite 
tas.

t.niiiAU

r\anu i 
zu - i . .s

utb’-a Ka I 
grupės žm

ūmios spor
as ir ilusiš- 

r?.r( i girnai
•Xavo pabė- 

t!K.-liau ta-yrą rti a.
išduot: pa 

įkaitindami kanadiškę pc- 
<ad juos prievarta laikanti.

dė išryjantį šio 
jimų- pobucĮU j° gyvų pasireiš- 
Įtimų mūsų; tęyynęje. Jis ypa
tingai pabrėžė, kad dar tada, 
‘kalį įsiS žo4is‘ nęt niekam ne-. 
Įj.uyo- žiųomfas;^ mūsų pavergto 
je šalyje mūšį rašytojas, kla
sikas .-Putinas kūrė disedenti- 
įię poeziją, kurioje šaukte ša u 
^ė gyvuosius' ir. mirusius iš- 
^ręmtūs ir e nukankintus keltis 
ir’ .'laisvajam vakarų krikščio
niškosios Įiiltūros pasauliui liū 
/dy ti milijoniį pilkų  j ų žmonių 
^an8įas,'jįj. yer^jos niekšybę tas svečias iš tolimesnės šiau- 
•|r pasmerkę.kraugerių ir. žino|rėš bepasirodo mūsų pasakiš-

bar visus jaudina.
186b m. sukilimo kovotojas 

kuopa paskatinta šv. Kazhnie T. Dolėvskis, rusų sušaudytas 
ro parapijos klebono kun. A.‘Vilniuje, pasakė: “Mylėjau sa 
Miliūno MIC, imasi iniciaty
vos šios bažnyčios šventoriuje įlomi už ją atiduoti savo gyvy- 
NVorcestoryje pastatyti pamink bę.”. Kiek žuvo ištremtų į Ši
lą NVorcesterio lietuvių vardu, birą už maldaknygę, lietuviš- 
kuris bus dedikuotas visiems ką spaudintą ar gyvą žodį.
žuvusiems kovotojams už Lie- 1864 m. sukilimo kovotojas 
tuvos laisvę. Kovotojo vardas' laisvam gyvenimui savanoriai 
pavartotas plačia prasme, ne-'kūrėjai pirmieji sudėjo di-

Įėjime nukankintas arkivysku 
pas M. Reinys. Jų visų garbei 
ir atminimui bus pastatytas 

■ j šis paminklas. Jis primins lais 
(vojo pasaulio lietuviams visus 
žuvusius kovotojus ir paska
tins tęsti kovą už Lietuvos lais 
vės atgavimą. O pavergtie
siems mūsų broliams Tėvynė
je bus naujos vilties žiburys.

Vieni mes be Jūsų laisvojo 
pasaulio lietuviai finansinės 
paramos neįstengsime pamink

■ lą pastatyti. Todėl kreipiamės

Dar vienas Įrodymas
X- 1 • . . . I ,. !ii< I n
Nuo komunistu bėga kas gab ..... ... ....

i vėliau jau pradėjo sakyti, kad
Mes dažnai skaitome ir gir- jie yra pagrobti ir net drįsta 

dime sakant, kad Sovietų Ru- bauginti, jog jie gali būti ir mi
sijoje yra daug kalėjimų, kace- žudyti, 
tų: Sibire, Uralo kalnuose, Mo-^. 
ravijoj. Visa Sovietų Rusija, jos Į 
sukurta mai*ksistinė imperija i 

yra vienas didelis ir nedalomas 
kacetas, iš kurio, kaip iš pra
garo, bėga visi kas tik gali. Bė
ga mokslininkai, bėga darbinin
kai, bėga sportininkai, artistai, 
menininkai, rašytojai, bėga vy
rai ir moterys.

Štai, Kanadoj vykstančioj pa-,1 
šaulio sporto olimpiadoj, Mon-I ~ t
trealy, jau penki Sovietų Rusi-i A , . . .’ . . . . tz i žmogus, kuris , nėra ken-jos sportininkai paprašė Kana-. . .......................
dos valdžios politinio prieglobs-’t(^s’ neivertma sviesiu valan
čio. Paprastai tariant, atvykę!^1 ’r nepažįsta nei savęs, nei 
į Kanadą pasinaudojo proga ir ^itų žmonių.
pabėgo iš stipriai politrukų sau
gomos komandos.

Mums nėra paslaptis, kad iš 
anapus geležinės uždangos at- "os rūšies —

Tai daug pasakantieji kaltini
mai, nes kas žino ir pažįsta Eo- 
vktų imperijos slaptosios po
licijos bei jos šnipų veikimo me
todus, veiklos būdus, tokie kal
tinimai prieš jų pačių norą tik 
ir patvirtina, kad Sovietų Busi

mos sukurtoji imperija yra ne
daugiau ir nemažiau, kaip vie
nas didelis kacetas. B. Ž.

į Jus organizacijų. vadai ir as vykstantieji, kas jie bebūtų — met, kai yra jau pervelu. (EorI vyKJSLžinLieji, AdS J1C UCUlllU -----

meniškaL'4 Tave broli, . sese Į žurnalistai, menininkai, sporti- las).
džiausią kraujo auką ant Tė
vynės laisvės aukuro. Pirma
sis iš jų-P. Lukšys.

Kariai — jie visi savo krau 
ju užtikrino Lietuvai Nepri- 
kdausomybę. Pirmoji karinin
kų auka už tautos laisvę- A. 
Juozapavičius.

Laisvoji Lietuva išaugino 
šaulių Sąjungą, šauliai žygi a 
vo šalia kariuomenės. Jie bu
vo .pirmieji kariuomenės pa
dėjėjai pavojaus atveju.

1940 m. Kremliaus tankai su 
naikino Lietuvos Nepriklau
somybe. Naujos kraujo. aukos, 
dedamos už Lietuvos laisvę, ne 
tik raudonųjų, bet ir rudųjų' 
okupacijų metais. . i - .

1944 m.. vasarą viską naiki
nančios hunų gaujos antrą.kar 
tą grįžta į Lietuvą^ Vėl dauge
lis,'o jais pasekė ir jaunimas, 
išėjo ginti Lietuvos:.nuo oku
panto teroro ir gynė ją 10 mę-' 
tų nežiūrint, kad daugelio iš
niekinti kūnai gulėjo miestų 
aikštėse- Priešas įveikė parti-,

■ zanų pasipriešinimą, bet jų 
pralietas kraujas už laisvę ir 
šiandien ugdo gimtojoje žemė
je naujus kovotojus: R. Kalan 
ta, M. Tumonis ir tūkstančiai 
kitų. Tarpe jų, kaip anais lai
kais, taip ir dabar rikiuojasi 
dvasiški ja. 1947 m. komunis
tų sušaudytas vyskupas Bori-

J. Dg. sevičius. 1953 m. Vladimiro ka-

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį ....... —
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72

minkšti viršeliai --------------------------------------------- -.......
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

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

166 psl., minkšti viršeliai ----------- ----------------------- - -----

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

orderį tokiu antrašu:

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

kame paplūdymije. O paga
liau ir daugelis vietos viengen 
čių pakyla link šiaurės aplan-' 
kyti savo draugų ir artimųjų. 
Tūlas jų net tolimos Kanados 
mėlynuose ežeruose ieško at- 
sivėsinimo ir atsigaivinimo.

Tad vasaros mėnesiais Palm 
Beach Lietuvių Klubo susirin 
kimų nebebus ir sekantis susi
rinkimas įvyks tik rugsėjo m. 
3 d. Tačiau lietuviškos pamal 
dos ir toliau vyks kiekvieno 
mėnesio pirmąjį • sekmadienį 
vietos katalikų parapijos šven 
tovėje. Jas atnašaus mūsų lie
tuvis kunigas pensininkas An 

fdrius Senkus.

Juno Beach vienintelio lie
tuviško motelio savininkas ir 
šios apylinkės lietuviško telki 
nio pradininkas Vytautas Tom 
kus šiomis dienomis metinia
me susirinkime buvo priim
tas tikruoju nariu į vietos Pre
kybos Rūmus (Chamber of 
Conmerce). Vytautas Tomkus 
yra “Sapphire Sęa” motelio 
savininkas ir ..aktyviai dalyvau 
ja netik lietuviškoje bet ir vie
tos amerikietiškoje savivaldy
bių,veikloje.

.......$8-00 
psL, 
......$1.50

.$5.00

.$4.00

F

i 73* So. H&lsted Street, Chicago, Hlinol$ 60608

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

I S*. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
ptelra*, toojaa knyfą ptriųri»«, •

*

Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymaL raskin-
> >:k 296 psL. kaina $5.
k dK'Xaiy* «rif»lu», ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra-

■ Mm'vfrieiiaia. 338 psL Kaina $8.00. Minkštais virš. $5.00 
ilrffflw, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-

A’. - MJA. I dalia. 208 pel., Įrišta — $3,00, minkštais vlr- 
7-AV • šetiria -- $2,00; n dalia. 223 psL, Įrišta — $3,00. mlnkS- 

: k\X «a;vWeliaia................................. ................. — _____ $2-*
< NMrntaa Tomea — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
. ; ’v.A Jiakalnėa ir Labguvos.apskritys su {domiais aprašymais, Ilin-

' ’ ? atndjomiš ir dokumentacija. 336 psl., kaina S8.
- fa KeriOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
. į; partizanu buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOM, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
■.T> 1T0 paL _ ___________________________________ ____  *$•*

Gudelis. POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 235 ____
pualaptal ' ___________ $3.08

A Ktiytaa ušaakant reikta pridėti 23 et pašto išlaidoms.

V NAUJIENOS,
r iiiif S. Halsted St, Chicago, HL S0608. — TeL HA 1-61W

KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jutm Oevpert^ ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Siela- 
1966 inetali paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 

Eldo Švietimo problemos Ūkininkų kraite, n dalis: žemės 
Lietuvoje.

- Atitarta* Mvo žodyje ra£o: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimai 
Mbttų ftrtrukdęf lietuvy nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtų ru-

Ėrrftal iirugurių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
ne it knltirtafų laimėjimų Handienų. drąsiai galima sakyti, lietuvių 
testa flirtų dicŽiuotif ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
tr ptflytU pačioms Skiliosioms Europos tautoms”.

Kaygoa apie Žemėa ūkj atrodo tik žemdirbiams skaitytį kadangi 
abaollutl Betariu tautai dauguma (83.12%) buvo ūkininkai Ir po ot- 
atsR ttblaJBcytų lietuvių absoliuti uauguma yra arba patys buvę ūkl- 
ųUbgį arba ŪJdalnkų valkai, reiškia, kad 51 knyga bus brangi abeo- 
ttsMai rietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuve* 
(steal patapyta, kad pridėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriam ddrUma Litavai Mals žodžiais: “Dėkingas sūnus — myri-

TNvyufl! Urtxxrtl".
Kftyfot NX) poslapių m diag vaizdelių Ir lentelių, kilni tik SS.0Q. 

GtnnMaa Nanji*tK>«e.
Chtj Money Orderi rimti tokiu idmm:

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 g 
ir parūpina fondus namams įsigyti. Jk

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

minkšti viršeb'ai _____________________________ $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________________ —--------- $1.00

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JasmlnM, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykių 

aprašymui, paimti B gyvenimo. Lengvai rtilluA, cm kalba, gražiai illelsta. 
150 psL Kaina $2.50.

Or. Juorat B. HISTORY OF LITHUANIA, Uetuvof iftarijc*
santrauka nuo pat senųjų amžių Dd pokario meta Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končtaa, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvon valstybės Ir Jos kaimynų istorij#. 
211 pat Kaina $3.00. Kietais virbeliais $4-00.

Dauguma Mu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis- Jas ir 
kitan knygas garima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čekljar 
piniginę perlaida.

1731 Booth HalfUd StwL Chieus HL

f

1800 So. Hoisted St

Taupykite ‘dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
/'Įsteigt* 1923 meWs. TeL 421-3070

Įstaljros pietuose kiemai automobiliams pastatytų
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Susirūpino “sovietologais”
Vilnies redaktorius Stasys J. Jokubka, medalį gavęs

PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

ANTANAS ALARMA _

ATOSTOGOS HAVAJUOSE'
(Tęsinys)

su savim turėti vaisią, nė sėk
lų.

Buvom sustoję pajūryje, kur 
žuvo 20 mokinių ir mokytojas. 
Kartais čia iškyla toks uraga
nas, kad vanduo pakyla iki 50

iš okupantų manipuliuojamos Vilniaus žurnalistu sąjun
gos valdybos puirmininko, rodos, turėtų pripildyti reda
guojamą savaitinkuką tiksliomis ir naudingomis žinio
mis apie komunistų vedamą darbą rusų pavergtoje Lie
tuvoje, bet jis to nedaro. Jis, pav., galėtų parašyti, kiek va 
landų lietuviui tekdavo dirbti, kad galėtų nusipirkti ba
tus nepriklausomoje Lietuvoje, ir kiek darbo valandų-jam 
reikia įdėti, kad jis nusipirktų batus rusi] Įvestoje sovie
tinėje sistemoje. Jis galėtų papasakoti, kiek darbo valan
dų reikia Įdėti pietums pavalgyti dabartinėje santvarko
je ir kiek tekdavo dirbti, kad galėtum užmokėti už tokius 
pačius pietus nepriklausomoje Lietuvoj.

Jis turėjo progos pavažinėti po kraštą ir savo aki
mis pamatyti ne tik kaip gyvena Įvairūs kolchozų pirmi
ninkai, agronomai, inžinieriai ir komunistų partijos Įta
kingi pareigūnai, ir kaip tais nepriklausomos Lietuvos lai 
kai gyveno tie patys bendrovių tvarkytojai, inžinieriai ir- 
besikuriančios pramonės administratoriai. Tokios žinios, 
jeigu jos būtų tikslios, būtų visiems naudingos. Be to, jis 
galėtų aprašyti, kiek jam kelionė Į pavergtą Lietuvą kai
navusi. Jeigu jis iš tikrųjų nieko arba labai mažai temo
kėjo. tai Amerikoje galėtų atsirasti ir daugiau gudragal
vių, kurie, kaip jis, pasinaudojo gen. Petronio “Tėviškės” 
pinigais, kuriuos okupantas prievarta išlupa iš kiekvieno 
krašto gyventojo.

Bet šitokiais naudingais darbais Jokubka neužsiima. 
Vietoje paprastų ir teisingų žinių, jis spausdina Vilniuje 
gamintus rašinius, kurie Amerikos lietuviams visai ne
naudingi. Jie nenaudingi net ir Vilnies skaitytojams se
neliams, nes tie “progresyvūs” elementai visai nesupran
ta Vilniuje gamintų raštų. Dar kai deda Justo Paleckio 
gautą laišką, tai skaitytojai bent pamato, kur jis važinė
ja ir su kuo susitinka. Iš to gali spręsti, kas iš senų ko
munistų dar yra gyvas ir kas dabartiniu metu tarnauja 
okupantui. Bet kai Jokubka idėda iš Vilniaus atsiųsta kaž 
kokio A. Kubiliaus straipsni, kuris nerašo apie Įvykius 
Lietuvoje, bet kalba apie Amerikos “sovietologus”, tai 
riedam iš tokio straipsnio naudos nėra. Pirmiausia, tas 
Kubilius Amerikos nepažįsta ir neturi jokios nuovokos, 
kas šiame krašte dedasi. Kai rašo apie nepjažįstamus da- 
dykus, tai Amerkos lietuviams, kad ir seniems Ludingto- 
rio taimeriams, naudos iš tokių rašinių nėra.

Praeitos savaitės Jokubka, nenorėdamas atlikti parei

Bevažiuojant jis pasuko au-’ prasidėjo gyvoji gamta. Matėsi!pėdų ir labai greitai. Policija Įs- 
tobusą Į kelio pakraštį, prie jau1 žaliuojantys laukai ir karvių pėja publiką, kad greitai bėgtų --- . , . . . . ‘w.-. . .. - . .. v —_•----- )

Ir‘lietus. Mieste sbferis parodė pojkyklos vaikus ir visi žuvo. To- 

kaip lelijos, tik žiedai’ pakibę linkę, čia skersai greitkelio, be 
žemyn, kap varpeliai. Kiek to-'veik kas mylią iš pietą pusės 
bau atsirado ir cukrinių nend- tekėjo daug gilių upelių, kokie 
rių laukai. Bananu svaras čia penki,sii aukštais.šlaitais ir,krin 
kainavo 15 c? tančib vandens kriokliais.

šlaitų grožis, neišpasakytas, 
pilna didelių medžių ir krūmok

Ino papaja medelio ir nuskynė bandos, ir pradėjo lyti smarkus iš pajūrio, bet pamiršo apie mo 
'žalią vaisių mums paroyti. Ir lietus. Mieste sbferis parodė poįkyklos vaikus ir visi žuvo. To- 
pranešė, kad dar reikės prava-1 rą medelių pilnus baltų žiedų, liau pravažiavom Kokulą apy- 
žiuoti 35 mylias lavos lauku.
Bendrai ši sala yra vulkanų sa
la ir vulkanai gali išsiveržti bet 
kur ir bet kuriuo laiku. Ir nuo 
vulkanų nėra draudimo.

Čia buvo stiprus vėjas ir šio
je apylinkėje, per kurią dabar 
važiuojame, temperatūra kar
tais nukrinta iki 15° F. Beva
žiuojant vieną valandą per dy
kumas • privažiavom Mahalou 
miesteli. Miestelyje truputi su
stojome, aplankėme suvenyrų 
krautuves, užkandome ir . vėl 
leidomės i tolimesne kelione.

Nuo čia gamta pasikeitė ir

[ nendrės - deginant, teršiamas 
oras. ‘

Vakar ir šiandien buvo lie
tingas oras, apie 75° F. Hava
jai "turi 180 salų. Sudėjus visas 
salas į daiktą, tai būtą didesnė 
valstija už Texas.. Važiuojant 
per National Park, čia gamta 
buvo žaliuojanti su dideliais me t 
džiais ir krūmais.

Hawaii Volcano National 
Parke, Volcano House, restora
ne 1-mą vai. valgėme pietus. 
Restoranas stovėjo, maždaug 
už 30 pėdų nuo vulkano išde
gusios žemės. Ten buvo apie 20 
pėdų žemiau. Aukščiau pakran 
tėse rūko garai.

Šiuo momentu pietums, Čia 
buvo suvažiavę 8 autobusai, tad 
atrodo, kad turistų nemažai va
žinėja. Šioje apylinkėje 200,000 
akrų žemės plote yra daug sky
lių ir pučia kartaus garus, šioje 
apylinkėje temperatūra nuo sau 
šio iki kovo mėn. kartais nu
krinta iki 20° F. Medeliai, brūz
gynai atrodo, kaip nušalę ir la
bai suvargę.

Pavažiavus apie porą mylių 
mylių, vėl radome teberūkstantį 
vulkaną, su duobe kaip ežeras 
ir daug kur aplinkui rūko garai 
Dar toliau pavažiavus radom 
griovius užgesusio vulkano, ku
ris veikė 1973 in. Paviršius atro
dė sudžiūvęs ir sutrūkinėjęs. 
1974 m. buvo prasiveržusių 14

Pravažiavęs apie porą mylių 
privažiavom krūmus. Ten buvo 
didžiulė duobė 900 pėdų gilumo. 
Vietomis rūko garai. Dar kiek 
pavažiavus Įvažiavom į didžiulį, 
mišką, čią sustojom, ir ėjom 
pakrante išvestais takais ir išė
jom per tunelį išdegintą vulkano 
Hilo. Čia gamtovaizdžiai labai 
greitai keičiasi. Diena buvo lie
tinga ir vėsi, reikėjo švarko, y 

Kiek toliau privažiavom mes
teli Hilo. Čia buvo gėlynas ir 
augino orchidėjas ir šiaip daug 
įvairių gėlių. Nekurias gėles t .y. 
žiedus supakavo į plastiką mo
terims vežtis į Chicagą. Sefcan- 

‘čią dieną šeštadienis buvo laive 
sovietology skiriasi į dvi slrirtingas grupes. Geresnieji ^ngumu ir medžių -bei krūmok poilsio diena. Iki petų buvo 

šilta, saulė švietė, tad daug kas 
kaitinosi saulėje ir maudėsi ba
seine. Buvo ir antras mažas ba
seinas su karštu vandeniu, ne
žinau kokiam tikslui. r- •

Jūros pakraštys buvo akme
nuotas ir nenaudojamas .mau- 
dimuisi. Bet aš visvien -įbridau 
į jūrą ir pasimaudžiau. Popiet 
dar atvažiavo autobusas ir pa
važinėjo po miestą. O vėliau, 
apie 8 v. vak. ruošėmės vykti Į 
aerodromą ir atsisveikinom su 
Havajais. O vėliau 11:30 v. v.

Laukai čia privalo būti, lais
tomi, panašiai'kaip Kafifdrnijo- _ _ .
je. Dėl cukrinių nendrių lietaus šnių ir visi pilni-.žie^ų. Prava- 
gaunama daug, bet jis ateina 
per vėlai. Bendrai, čia lietaus 
iškrenta labai, daug —
čai. Šoferis sW; Mes čia gale- si :trys į vieną, čia ir šustojb- 
tume nuskęsti, bet žemė yra me aplankyti tą karalių, jo var- 
kaip kempinė ir vanduo eina das^Akaka Falls Park.
kiaurai. Šoferis Įspėjo, kad 4Š-;
skrendant iš Havajų, negalima įu. £ja yi-a pravestas takas ra- 

i tu, laiptai aukštyn, žemyn. Še- 
pasiektus po spalio revoliucijos ir dažnai iš to taško Riems žmonėms su sflpna^svei- 
vertina vieną arba kitą praeities jvykj arba reiski- sivaikšdojiln^ Medžiai vi. 
nį”. (Vilnis, 1977 m. birž. 8 d.? 2 psk ;Sur labai vtšliąi-auga.: Eini, =kaip
Kubilius stengiasi skaitytojus įtikinti, kad-Amerikos džiunglių tunelį, ir negali 

. , ... atsidžiaugti įvairių žiedų spal-,------------------ ----------- J--------- -------- --------- -----------

yra liberalieji, kurie kartais kreipia dėmesį -į tarybinių šnių Įvairumu, 
isterikų nuomonę ir vertina įvykius po spaKo revbliuci- t Didysis upelis 420-pėdų gilu- 
jos. Bet jeigu kuris nurodo, kad spalio mėnesį nebuvo jo- ir turi du.kritimus po~ 200 
kios revoliucijos, bet tiktai vokiečių generalinio štabo 
pinigais suruoštas perversmas .prieš demokratinę Rusijos 
vyriausybę, tai visi Kubiliaus galai susimaišo. Gražiausia, 
kad tas pats Kubilius, kalbėdamas apie tuos pačius žmo-

žiavus tuos visus upokšnius, 
turbūt privažiavom jų visų upe- 

105 in- bų karalių. Joje vietoje jungia-

Šį parką apibūdinti yra šnh-

žmonių. Nuo šio parko dar bu
vo likę 12 mylių .iki mūsų kote
lio prie jūros. Čia ir buvo di
džiausias šios salos miestas.

nes ir “mokslinius paskirstymus” greta esančioje skilty- atvykome 4:10 v; v.
Pėnk'tadiėhĮ, kovo 22 d., 9:00

Kadangi požiūrio į santykius su Taiybų Sąjūn-
gos ir kitomis socialistinėmis salinus skirtumai tarp ,aplankyti ^-airiausiosc 
Įvairių buržuazinių grupių yra iš esmės me Iprincipi- vietose dar Pūkštančių vulka- 
niai, o turi tik taktinį aspektą, tai ir tarp dviejų bur- hų. .ši apylinkė apaugusi ’krū- 

žuazinės sovietologijos krypčių nėra ryškios skiria- mokšniais. Vienoje vietoje šir
mosios linijos. Jas abi jungia tieapykarita ščfeializmui .s!<?ome\ ,te.n kelio pu- 
ir kapitalistinio gyvenimo būdo gynimas. Todėl daž-,^.6 'eržė^ karsti .,'Dar

nai buržuazines — liberaliosios krypties istoriko dar- kad ,1955 metais ši apylinkė -bu- 
buose galima sutikti schemas ir koncepcijas, būdin- ’ 
gas reakkeinės — ~’ 1 c
vams ir atvirkščiai.”
Jeigu naujasis sovietinės Lietuvos mokslininkas, visą

je šitaip rašo:

vo vulkano sunaikinta. Vaikš- 
konservatyviosios krypties atste- čioti čia yra neatsargu, nes že- 

(Ten pat) mėie J'ra dauS skylių- Sako, 
vienas žmogus buvo įkritęs 75 pė 

gos, įdėjo A. Kubiliaus rastą, kuris pavadintas Tagnndi- reikalą gerai apsvarstęs ir faktus palyginęs, Amerikos pava^iavuS. privažiavome pajū- 
nės sovietologų “veiklos” kryptys”. Jis nori rašyti apie sovietologus suskirsto į dvi labai skirtingas ■ grupes, tai rį,'Kalapana su juodu smėliu, 
amerikiečius, sekančius kiek tai galima, Sovietų Sąjun- Jam turėtų būti suprantami ir aiškūs tų dviejų grupių -turinčiu baltų kruopelių, 
gos gyvenimą ir bandančius supažindinti pačius ameri- skirtumai. Bet kai jis čia pat einančioje kitoje skiltyje 
kiečius su tais “sovetologais” Jeigu jis tenkintųsi supa-j tvirtina,'kad jų “Schemos ir koncepcijos” tarp savęs tiek 
žindinti pavergtoje Lietuvoje arba Rusijoje gyvenančius maišosi, kad vienas gali rasti pas kitas ir atvirkščiai Ki- 
lietuvius apie dalykus, kurių jis nežino, tai ten būtų jo taip sakant, Kubilius pats pripažįsta, kad pirminis jo su- 
dalykas, bet kai jis pradeda pasakoti Amerikos lietu-^skirstymas niekam netinka, jis nepajėgia rasti jas skirian 
viams, tai susidaro labai juokingas įspūdis. Be to, tas čių bruožų. Kad jis pats nepajėgia, tai dar būtų pusė bė- 
pats A. Kubilius nesirūpina savo darbo tinkamai apdoro- dos- Jis dar galėtų pasimokyti ir gyvenimo faktus tikš
ti. Vilniuje yra keli gabūs Kubiliai, bet kodėl Jokubka pa-' bau skirstyti į dvi, arba, jeigu yra pagrindo, Į daugiau 
sirinko mažai tegalvojantį, tai sunku pasakyti. Neilgame ČTupiU- Bet kai jis tvirtina, kad ne jis vienas, bet ir “ta- 
trijų skilčių straipsnelyje A. Kubilius rašo ir Jokubka rybiniai mokslininkai” 'panašiai Amerikos sovietologus 
spausdina tokį dalyką. j skirto, tai jau blogesnis reikalas. Tai parodo, kad ne tik

“Tarybiniai mokslininkai šiuolaikinėje buržuazi Pat5 Kubilius, bet ir visi tarybiniai mokslininkai nesio- 
nėje sovietologijoje išskiria dvi kryptis: reakcinę —’rientuoja. Visuomeninio gyvenimo reiškinių jie nemoka 

konservatyviąją ir buržuazinę — liberaliąja arba suskirstyti. Pradžioje jie suskirsto juos j dvi grupes, o 
objektyvistinę. Pirmoji kryptis yra vyrianjanti. Ji vė,iau tvirtina, kad tarp tų dviejų grupių nėra jokio skir-

šaferis pasakojo kaip buvo 
lavos sunaikinta viena apylinkė, 
bet liko sveika bažnyčia. 1950 
metais 15 mylių mio jūros iški
lo vulkanas ir jis pasiekė jūrą 
per (ris valandas. Šoferis aiški
no, kad esanti netiesa, kad vul
kanai iškyla tik kalnų viršūnė
se Tas yra tik Halywoodo pa
veiksluose, bet negalioja Ha- 
vajų saloje. Gal būt ir lietuvių 
išsireiškimas jTa netikslus, va
dinant ugniakalniu. Atrodo, kad 
Java būtinai‘turi išsiveržti iš kai 
no... . { ’

O kiek man teko matyti Jai 
buvo lygumose rūkstančios duo 

i bės.
pasižymi antitarybiškumu analizuojant pagrindinius ^um0, Tai ne mokslininkų dafbas, bet paprasčiausių pro-i pakelėje buvo gėlią ūkis, kaip 
Tarybų Sąjungos komunistų partijos bei tarybų vals- Pa?andis kurie mokslo vardu nori pridengti jiems ne-, šiltadaržiai, apdengtas tinklo 

—r. n.wjtk , stogu. Gėlės yra siunčiamos į Į-
v vairias 'vietoves. Vienas akras

• Iš Kubiliaus toks mokslininkas, kaip iš rūgštaus pie- gėlyno per metus duoda pelno 
no nukalta kulka. Jis nežino pačio pagridinio mokslininko $3,000. šoferis aiškino, kad po 
dėsnio, būtent nekalbėti apie dalyką, kurio nežinai Kubi- keliy mėly Havajuose bus pa
bus niekus kalba. Jokubka spausdina. Į. naikinta auginti pineapples ir

_ *' » ■ j cukrinės nendrės, kadangi šie,
produktai nepelningi, be to, I

tybės istorinius Įvykius ir vystymosi etapus. Neskait- suPrantamus dalykus, 
lingi antrosios krypties atstovai buna lojalesni, ana
lizuodami tuos pačius Įvykius ir reiškinius tarybų ša
lies istorijoje ir gyvenime. Jie retkarčiais stengiasi 

atsižvelgti Į tarybinių istorikų huomonę. Daugelis šių 
sovietologų pripažįsta laimėjimus, tarybų valstybės
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Mrs. Carter patirtis
Išklatuė i amerikiečių 
kankinimų 'Brazilijoje

Geros valios misijoje Pietų 
Amerikoje, prezidento Carte- 
rio žmona Rosalinn trijose vale 
tybėse — peru, Edvadore ir 
Brazilijoje apie žmogaus tei
ses turėjo kalbėti^ su kariško
mis valdžiomis ir savo misijai 
dėl žmogaus teisių sudramafi- 
zuoti Brazilijoje priėmė du 
amerikiečius misionierius, ku- • 
rie papasakojo, kaip neteisėtai 
buvo areštuoti, -mušti ir badu 
marinti.

Brazilijoje per pasikalbėji
mą su prezidentu Ernesto Gei- 
sel, jis kalbą kreipė, norėda
mas detališkai žinoti apie Jiing 
tinių Valstybių santykius su 
Sovietu Rusija, bet ji pakarto
tinai pokalbį grąžino apie žmo 
gaus teises. “Aš .jam detališkai 
aiškinau apie žmogaus teises, 
kurios yra tiek svarbios, turė
jom su juo kai kuriais punk
tais nesutarimų bet atrodo, 
kad jis atydžiai klausėsi ką aš 
sakiau”, paskui ji .pasakojo 
reporteriams.

Po pasikalbėjimo su prezi
dentu Geisėliu, Mrs Carter štai 
ga pakeitė dienotvarkę . ir prie 
mė du amerikiečius misijonie 
rius kurių per. 25 minutes klati 
sėsi kaip buvo gegužės 15 die
ną- be priežasties 'areštuoti, 
mušti ir per visas -3 dienas ne-

Rdmbš kat šilkų kunigas Iš 
Louis ir menbnitąš ^rbiįįn-.; 
kaš iš New Yorto Thomas^Ua-' 
puano< 24, lįjįdrjb' kaip buvo: 
Gė‘giriės jtu *3iėną jiedu tankio 
jo daržovių liekanas 'pavargę-■' 
liams pamaitinti kai . policija' 
suėmė nepaaiškinant priešas-1 
ties. Jiedu buvo nuogai Žrėng- i 
ti ir įstumti j kalėjimo mažą-j 
celę, kurioje jau buvo 34 kiti 
nuogi kaliniai-. Abudu buvo ka 
Įėjimo sargų ir pačių kalinių 
mušami ir spardomi. - '

Jiems baigus pasakoti, Mrs.
Carter pašakė: “Išklausiau 
apie jų patirtį ir 
ttžupju; dabūr turėsiu ką grį
žusi savo vyrui papasakoti”.-

MADRIDAS. — Vyriausybė 
išlakino -dar 9 politinius kaboms 
baskus Į tremtį Austrijon, Da~ 
nijon ir Norvėgijon. Kiek 'anks- 
čiau ištrėmė aštuonis kitus tuo 
būdu siekiant apraminti baskus,, 
kad ją demonstracijos, reika- 

____,__ __ ____   .. .. lauj ant amnestijos, rinkimų iš- 
laimingai išskridome į Chica- ^vakarėse neeksploduotų į smur- 
gą._______________ (Pabaiga) itingas riaušes. '

Kauno bazilika
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medeinos direktorius

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

kas antra šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728

uK. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

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

DR. Č. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

LIETUVIŲ SODYBA

Tragiškojo Birželio prisiminimas
Lietuvio Sodyboje

Birželio 5 d. pažmonyje dr. sys” f ' “
r r. ~ ~~ Į Adomavičius, pasveikinęs vieš- 'deklamavo; “Manęs klausia daž-
p]A S nias svečius, pavedė Alfonsui nai , ir kitus ^Maironio kurinius.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave0/ WA 5 2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml

— Aš pats dalimi jaučiuosi mą apie Doros Bloch mirtį bu-f 
kaltas dėl tos moteriškės liki
mo, todėl ir noriu viską papa
sakoti, — pradėjo dėstyti svei 
katos ministeris..— Praeitų me 
tų liepos .1 dienos vakarą aš

vęs Ugandos sveikatos minis t e 
ris Henry Kyemba.

Britų valdžia, uždraudusi 
Arnin atvykti j Londoną, žino
jo ką darė- Ji jau buvo girdė

tą moteriškę aplankiau ligo- josi šj ir daugiau Kyembos pra 
ninėje. Tai buvo išvakarės Iz- nešimų apie Idi Amino sauva- 
raelio smogikų atvykimo į |ę. D. Akmtas
Ugkndą ir nusileidimo Enteb
be aerodrornė; 73-čius melus 
einanti 'tfioteriSkė jau buvo 
pasftaisiusi. Ji ytikšėlojo. Ją 
jau turėjau išrašyti iš ligoni
nės ir''pasiųsti j Entebe aero- 

jdromą, kad galėtų būti kariu 
su kjtais.-. Bet aš taip nepada- 

■rrau. Ji būtų Išvykusi kartu su 
kitais 105 įkaitais, laikytais 
Entebe aerodroiile. Aš norėjau 
jai gero padaryfi. Man atrodė, 
kad viena dieną šioje ligoni
nėje bus jai Naudinga. Ji ga- 

ir kt. Locija Tonteckienė sjgs S(ištrprė1i ir sakančią dieną 
ją išveš į Entehę.

-— Bet tą naktį į Entebe ats- 
I 4V4V V44 4-4.7 V* O HI 1 dl,

I užljuiė aerodromą ir išsivežė I « • 1 • 1 « •! • t T*

' šidagiui melsti Aukščiausiojo ’Gailest. sesuo Julija Vėrksnienė' 
į apsaugoti tą mylimą šalį. Po — “Eina garsas nuo rUbežiaus”^ krido Izraelio drąsūs 
' sugiedotos giesmės, dr. Adoma- Ir kt.
vičius savo prakalbos prisimi- Dr. Adomavičius perskaitė sa-' visus 105 laikytus įkaitus. Jei 
nimuose, kaip tpriėš 36 metus vo buv. mokytojo rašytojo Juor būčiau įsakęs ją.lšvežti, tai ir 

i tirželyje žiauriai nukentėjo vi- zo Paukštelio ištrauką iš no- ji būtų išvažiavus... Visi buvo 
'šokio amžiaus lietuviai, paini- velės “Palaiminti būkit”. Be to išvežti, bet ji pasiliko. Liepos 

DR. A. B. GLEVECK LS nėjo ir geriausią asmenybę lie- ir gautą iš okupuotos Lietuvos ketvirtos dienos
TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West-103rd Sfr*t 
Valandos Pagal susitarimu

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
. 1002 N. WESTERN AVĖ.

5214 N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vai.

■■y reyw-yw. O-i-uy; . .. ... . ... , - « _ YakUTC, į
tuvę motiną — mylinčią ir ken- savo geradariui rašytą, graudu- Mulago ligoninę, ir į josios 

kambarį įsibrovė du slapti 
tarnautojai. Jie,išvertė ją iš lo 
vos, išvilko -į koridorių ir laip
tais nutempė apačion, prie li
goninės ihirų. Ten josios lau
kė du automobiliai einančiais

I motorais. Ji buvo įmesta į vie- 
Šiltą ir skaidrų pavakarį nie- no automobilio fižpakalinę sė-

čiančią, visada sielojusis ir dfr- liūgai rimuotą, laišką.- Alfonsas 
busi už Lietuvą; išlaikiusią gim- j šidagis sudainavo penkias pa- 
tąją kalbą bei papročius ir ap- triotines dainas: 0, Lietuva ittb- 
saugojušią prieauglį nuo ištau- i tihėlė, Tėviškėlė ir kt. Min ėji

mas baigtas visiems giedant Ma
rija, Marija, skaisčiausia leli-

muojant savo poeziją “Baisiajam ja‘
birželiui” tarė: —^ Liūdną die-i 1
ną susirinkome čia, kada mini-j kas Tiėsisktibiho iš rietu žydin- flyiię-.. Atbu automobiliai pas- 
me dienas, kai surtės staugė nu

tėjimo.
Antanas Kevėža prieš dėklą-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAS ’R PAAISKiNiMA!
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Dr. Bačkis Valstybes 
Departamente

P977 m. birželio 7 d. Lietu-- 
vos, Latvijos ir Estijos diplo
matiniai atstovai JAV-se, dr. S. 
A. Bačkis, dr. Dinbergs įr E.' 

j Jackson, buvo priimti p. John, 
A. Armitage,-Deputy Assistant) 
Secretary of State Europos Rei
kalams Valstybės Departamen
te. |

Atstovai buvo prašę to pasi
matymo ryšium su įvykstančia 
Belgrade 1977. VI. 15 d. konfe
rencija, kur posėdžiaus delega
tai valstybių, pasirašiusiųjų Eu
ropos Saugumo ii’ Kooperavi- 
mo Konferencijos Helsinkyje 
susitarimus.

Pasimatymo metu buvo kal
bėtasi reikalais, liečiančiais Bal 
tijos kraštus ir ta proga atsto
vai įteikė atitinkamas notas.

Washingtonas, 1977, VI. 8 d.

e Tas, kurs sveikas, yra jau
nas, o tas, kurs niekam neskolin
gas, y£a turtingas.

<> Nėra žmogaus, kurs pada 
rytų puse to, ką galėjo pada-

čiamfe sode, kur vyko meninis k ūbomis nuvažiavo...
, diktatorius
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FR. FRANK PLECKAS/jaut? nelaimę ir lietuvis gyve-..minėjimas. Tai dr.; Adomaričhis Į Vž valaiiclėš o 
no siaube. Maskvos satrapams, užėmė atsilankiusius naudinga Arnin gaVč

skaitė eilėraštį “Kritusiems Si- čią ligą — artfitį. Plačiai ap- 
biro taigoje aukoms”;4.. ‘

e Kas verkia prašydamas, tas 
verks ir atiduodamas.

OPTOMETRISTAS
EALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina akis; Pritaiko akinius
• "contact lenses”

siautėjant Lietuvoje. Vėliau (paskaita apie daugelį varginau- K ..U..U4.-JIA—xw —c c; ■ x.-- *--4^44 jau nenegy va... Kana uzsie-
t, -, - . - „ . _ mėčiai ‘ptadėio'teirautis, koks,1 žvelgė jos atsiradimo priežastis ■, y.- & 1.1 . . . *, ■ . TT.j . TT. TZ %- -- i -j.- • - - j. ■ , - y vra Doros Blocli likimas, tai.<«!. pagal susitarimą. Uzdar-*- 4-ec. Vincas Kuliešius paskaitė ei-: ir davė patarimus, kaip ligos L....... ,l t-* .. -.v. y , . y - i : -------- - - --- ■- •............ .w, . .. . T. t ... . \ ( ! Amin pAts .atsakęs, kad tokios]

hlot'ėriškeš Ugandoje nebėra..
Rastenio eilėraštį “Tu man tik dienio nuotaikingo pasižmonė- niekad apie ją nieko nebu 
viena Lietuva”, “Tėvynės ilge- j'iiiid.

ir

liu.otą laišką savo motinai Lie- vengti'ir kaip susirgus gydytis
R.LEON A0 °EIBUTIS ’tavoje. Taipgi dar dr. Nado' Atsisveikinta iki kito sekma-

•‘•“try, pūslės ir 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
T656 WEST 63rd STREET 

*'al. antrad. hud 1—4 po pietų, 
keivirtad. huo 5^7 val. vak. 
nš 49fistt Telef.:-776.23W- - 
juftwias rez. telef.: 448-5545

r

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. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet , ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

"Palaiminti, kurie nematė ir jtikė|o". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasauli ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam. kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie, kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesniu ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Vhft žino, kad mlrHi yra ž>»un b paliečia kiekvieną. Bet kur yre mb 
rua.fcji? f tą klaushną miko knygute "Viltis po mirties^, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

K ZAVIST, 37(5 WEST 6eth STREET. CHICAGO, ILL. 60629
iV. RAITO TYRINĖTOJAI

Mažeika t? Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

ĖUDEIKKGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

fUSIRINKBIL

IfOHEK VISKO* AtR-CONDfTIONED KOPLYČIOS

j ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO na- 
■ r’’u pušmetiniš susirinkimas jvyks 
į trečiadienį, birželio 15 d. 1:00 vai. po 
I pietų šaulių Namuose, 2417 W. 43 

St. Nariai kviečiami atsilankyti. Ku
rie esate neužsimokėję duoklių, pra
šomi užs-mokėti šiame susisirinki- 
me, nes per vasaros 2 mėnesius bus 
atostogos. Po susirinkimo bus ir vai 
sės.

Phone: YArdi 7-1111

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------- Monday, Jone 13, 1977

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

1 (10% ox«) cjan condensed 
chicken broth

1 nm.nll bay leaf, cmmWrd 
J/» tea«poon LamI, crumbled 
% teaspoon tail 
% tea«poon pepper

1 % t®We*pOOni corn-cLareht 
Thin Spaghetti

TOMAS IK LAURYNAS LaBANALSKAS

7 So. LITVANICA AVENUE. Phcnė: Y Arda 7-340}

GEORGE F. RUDMINAS
337 9 So. ”LiTUANlCA A VE. TeL: Y Arda 7-1138-1139

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

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

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

OLIVE-FRANKFURTER SKTTI.ET SUFFER
’ (Makee 4 to 5 servings)

cups canned pitted 
California ripe bl i ves

1 (14K) package 
frankfurters

^4 cup diced green onions
2 tablespoons cooking oil
I (l-lb.)esin tomato wedges
Cut olives in wedges, cut franks in l-inch diagonal slice*. 

Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, Itneer heat and simmer. Uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
Into the hot mixture and cook, stirring until mixture thickena 
dighily. Šarve with hot spazheUL *

BUTKUS ‘ VASAIHS
144v Sb. »Oth Avfe„ Cicero, ill. Phone: OLvmpic 2-1003

.. PETRAS BIELIŪNAS
43<I8 SO. ‘CALIEORNia AVE. Phone: LAfayette 3-3572

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL; YArsis 7-1741-174!

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-04400. Algminieriė vo gedėjęs. -

— Ji buvo nužudyta niiške- 
jvje netoli Kampa los... Ji ten 

ŽMONIŲ Į pragulėjo . keliąs dienas, kol 
... ....... . ........ - .■• “. .Tiefos. švento jaieją: surado ir ;

Daugelis stebisi, -kaip galė-j britai turėjo iš kitų šaltiniu, _ b^g pasakoji-
jo britųvyriausybė nepakviesi bet šiandien jie-turi naujų liu-i 
Ii Ubandos prezidento Wi A-' dininkų. šiomis dienomis bri-j 
hiihb atvykti į Londoną ir ’Ša- tai gavo labai svarbų liudijimą 
lyvhuti IcaraTiėrtėš Elzbietos -25 iš Ugandos sveikatos ftiinište-j 
metų karaliavimo sukakties iš rio Henry Kyėmba. Diktato-* 
kilmėse- Diktatorius Amin la- rius leido ministrui išvykti į 
bai norėjo ten skrišti. Jis net Šveicariją, kur žeifėvoš niifes- 
paskelbė, kad išskrenda karo te vyko sveikatos _
lėktuvų lydimas. Bet britų vy- konferencija. Buvo 
riausybė diktatoriaus grasini- įvairūs sveikatos reikalai, su
mų nepabūgo. Premjeras pa- ri.?Ai su kitomis valštybėmis- 
šakė, kad diktatorius Amin ne i Kyemba konfererteijoj' išbuvo 
pageidaujamas Londone, pasiill dienų, 'dalyvavo pasitarr-

• tarimas galės apsieiti ir be jo. jmuose, o kai viskas buvo barg 
..-.y--- |a]- ”s atsakėrgpįžti j Ugžin:

'dą. Jis buvo tikras, khd jo -gy
vybei butui gręsęs pavojus.

— Nuo 1971 metų Aminas 
'Uguudoie nužudė 'dSūgia’ū rie- j 
gu 190,000 žmonių, — pareiš
kė Henry Kyemba. — Jeigu 
būtų galifnVbė 'iškelti ‘Šį klau-į 
simą tarptautiniame teisme,'

1 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
jflk Aparatai - Protest. Sled. Ban-

dažai. Speciali pagalba kojoms.: į 
GV (Arch Supports) ir t t. t d 
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 j Britų BetidrUorttehe-s valtiy- 
2350 West 63rd st., Chicago. III. 60629 mo metodai labai skirtingi

Telef.; PRospect 6-ŠO84

5 Gėlės visoms progoms .
Br'rp&i v’ UiLI.Š GFLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
.. Teletonei; PR S-0333 |r PR <4)834 

Teip.-frat naujoji Berbero, ir 
Gen« Driship krautuvė

THE DAISY STORE 
991$ Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tel. 499-1318 .......

Kiekvierth/teritdrija tūri kito
kius- įštfeitymus ir 'kitokius pa- 
bi'Očius. Praeityje *bFifų irtipe- 
rijos v&ldOva'i galėjo 'būti la
bai ^žiaurūs, 'Bėf jSti 'kėfiiTta's 
dešimtmetis britų imperijos 

“valdovai linksta prie žmoniš
kesnių 

, žiaurios

i ’ERK KAUSTYMAI

Rožė Didzgalvis, rast

A. A. DR; DOMUI JASAIČIUI
mirus, jo žmonai Sofijai, sūnui Jonui ir duk- 

..... , terei Elenai su šeimomis gilia užuojauta reiš- 
• • liečiami, j kia 'Jadvyga ir Petras Stravinskai

priemonių. t<fi gal tbs žūūyncs kiek hūfįi 
žrilonhi pTistaBdyfbs... teigti K

žudynės juos alkrato. Jie pa-
j fvs šių inetodi.? nevartoja, bet 
ne negali pakęsti ir kitų, ku-

1 rie žiauriai su žmonėjnis elgia

valdymo 
priemonės.

Brifų valdžia turi labai gerų

1 as i>u- 
čih'fi, įtb žėheybs kdmėrciici- 
jos išvykęs'į Ugandą, tai . šian-) 
dieh hiarięs jau nelieEūtų gy-j 
vų.jų tarpe, — dar pridėjo 
Ugandos sveikatos nrihisteris.) 

Jis bhvo iržkiatiytas apie bo ’

, Lydimai — Pilna apdraudė 
ŽĖMA KAINA

i 4.J E R t N A S 
Tel. WA 5-8063

t Uitai perkrautfyrruK 
♦i hreirfy etitumy. 

ANTANAS VILIMAS

Tol. 376-1 $82 irb« 376-^996

SOPHIE BAKCUS ‘
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
VHd« prt^rdmbf flį Wdfrk, 

T490 1<fl X Įįb

LfibftjVfV V4tfc»! kasdien ntio t>fr- 
Wtifeitib iki pttfktftdičtiio
— 1:00 vai. popet. — Šeštadieni 
tr uekfhadieni hūoi£30 Iki 9:30

Ktmlock 

ns? MShLEWDOO avi.
CHICAGO, llife, MM*

informacijų apie diktatoriaus' ros Bloch likimą. Jis ne labai 
Amino valdymo metodus. ,Jhu jau norisi norėjo kalbėti apie 
nuo 1971 metų diktatorius šios ihotdrs T’bžhdyhią. Bet jis 
Amin nužudė apie 100,000 žmo Vis dėlto laikraštininkams ši- 
hių. Iki šio’meto tokias žirii&sUaip pradėjo: > ■

>au Kdi bc fltapvujMBtiią i# ^xnnn. Ttwuti tWKW

WktKiv IWWtIU
WuSeAKhk •pwktrttmu to iwft isrin -mėty.. ------- .... ... . .p,| x>iniLhb'Bį.vr inilAttl •kV^eniHA h j^ *aUiRtV» Olfhu* 

«i<i ukie>U4i MiteriKoo uetuviu Urtohpti Orwigija

Kh.vi$«p yliui y,. TblA^ui.
lietuvių kuiuntjos, jų »&oi|j*lutuuiA.

fili

_____ —.... ML’
UyclIA. MiirjkVial VWfib Mm, IZl H teatru dlaufctjo

“* “ 4 *-) n*iKir*Wh<<t ’UlbtHlV biogiaU
hMtmų b

'poanuiielmW• ‘vtim4« .B j’ -11 ’
j va duoti ■ivKiieientai cmaliktiKų, 
lift, OrkMUAuijl. jhitiG IHM»i ftlkt'fTTė 
k»i it ’ '•

mi uiMr i if ii t u SiHXh f.t

n*9'So daftfrii X CMlWio, III MkiWfc
L-

IEVAS IR SUNŪS
M ARŲLEITe FUNERAL HOME 

2533 W. Tlst Street 
Telef.: GRdvehill 6-2J4o-«

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYT!

NARIAI: 

Chicago* 

Lietuvių 

haidotuvi 

‘J&ektoriv 

As**oriarn<

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MiESTu 
DALYSE,

(LACKAWICZ)
2424 AVEST 69th STREET Rj-publ’c 7-121.1

2314 WEST 23rd PLACE Vlrg'nh 7-€67S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HiHa, Iii. S 7 4-44 H

P. J. RIDIKAS
JSS4 8®. HAUSTED STREET



I

4

Bi*

...

SAND CN AI, INDIANOJ

Prabyli ęjanrlnniiAG buvo tik.vieno gero.žmo-
lllllZll udHulIIluOS fgaus trūko, tai'paties šeiminiu 

Carpe dieni, naudokis diena Kazimiero Krikščiūno,
žmogau, kol pavasaris, o gra-(^ur*° m*r^es 19 metų suka|c-t 
žesnių dienų kaip pavasarį tuv^» tą dieną 5ftiyo minimos... 
Smėlio ] 
(Sand Dunes) kitur nerasi, ir 
turėk galvoje kad, vienas pava 
saris bus paskutinis.-.
Viena tokia diena buvo praei 

tą sekmadienį enklavoje, pa
vadintoje Beverly Shores, be
ne gražiausioje Michigano pae> 
/.erėje, buvusioje laisvoje va-{ 
sarvietėje, šiandien įjungtoje 
į valstybinį Indianos 
nių Parką.

Kaip pavadinsi — 
dinsi, o lietuviams ši 
vieta tebėra Sandūnai 
talgišku viešuoju Lituanikos 
parku, įsteigtu dviejų lietuvių 
didvyrių, Atlantą nugalėjusių 
— Stepo Dariaus ir Stasio Gi
rėno garbei.

To parkelio apySinkėje ga
na tirštai gyvena ar tik vasa
roja daug lietuvių, ir kadangi 
Beverly Shores, kaip naciona
liniame parke, bizniaviečių to 
kių kaip buvusi Mildažių La
keside Villa ar Kalvaičių vąsa 
rinė, nebėra tad per savaitga
lius apsčiai suvažiavę, svečiai 
apsistoja pas gimines, draugus 
ar šiaip gerus pažįstamus*':' ’

K o p ose-Sandūnuose I VLsi buvo Pr5imti ir-
' 1 pavaišinti. ■ T

Kaimynas iš Čikagoj

ruošia stovyklą
LŠST stovykla

Kopkal-

nepaga- 
brangi 

su nos-

Bostone, birželio 
vak.

i tu siunčiamas 5 dol. registrą- Puodžiukas viceppirm., dr. wealth AveM 
1 ‘ cijos mokestis, iš anksto bent1 Antanas Barkauskas — sekn 18 d. 7:30 vai. 

._apytikriąi žinant, dalyvių akai- ir—tžUi-Ktevelandietisr dr. Da-~ - -
čių, yra lengvesnis stovyklos orx ni<4W Degėsi pakviestas iMr 

darbas' (stovykla nalo Aledicina redaktorium.

; — Antanas Rupšys, Norco, 
CaU atsiuntė tokį laišką: .“Ka
dangi mano prenumerata artė
ja |iries pabaigos, lai siunčiu 
$50; Likutis nuo metinės lai bū
na : spaudos palaikymui. Dabar- Ir"_
tiniais laikais viskas brangu Tr na Rac€vičiūlė> Danutė r^. 
brangsta, tai labai sunku vers- Gjn|a Ręnieikytė, Dalia 
tis, o ypatingai tiems laikraŠ- .§Umskytė ‘ir Regina Žukauskai- 
čiams, kurie nepalaikauja blo-: Dauguma baigusių studijuos 
gal darantiems ir rašo teisybę J Pedagoginįame Lituanistikos In 

‘Teisybei paaiškėti idkia ' stitute. T mokyklą yra baig? 
laiko. Skaudu, kai melagystės? 
veja melagystes ir galo nesima
to. Nenuostabu, kad Lietuvcis 

1 okupantai meluoja, bet tokių 
jau ir*čia.priviso. .Yra dabaįr 
žmonių, kurie švenčia birželį 
ir trėmimus, o patys su trėmė
jais bendradarbiauja ir pyksta; 
kad kiti tai nedaro. Jiems oku
pantai geri ir dar gėrėja, o apie 
jų skriaudas, kad ir parašo, bet 
apsisukę vėl bendradarbiauja 
irjjendradarbiautojus visus Up 
ša įjipirmas vietas. Aš esu jau 
85 metų, amžiaus ir galvųjū 
apie - Naujienų ateitį. Labai 
džiaugiuosi, kai skaitau žinuteš

ganizavimo 
jvyks liepos mėn. 2-4 dienomis 
Gintaro vasarvietėje Union Pier, ■ 
Mien.).

Straipsnio konkursas
Skelbtam straipsnio konkur-t 

sui iki nustatytos įteikimo da
tos (birželio 1 d.) gauti 7 straip
sniai. Taip pat gauti 6 laiškai, 
kuriais prašoma konkursui lai
ką pratęsti vienu ar dviem mė
nesiais. Atsižvelgiant Į siekimą 
sutelkti daugiau straipsnių ir jį 
pageidavimus, centro valdyba 
konkursui laiką pratęsia iki rug
sėjo mėn. 1 d. Tokiu būdu kon
kursui straipsniai gali būti siun-; 
ėiami iki š. m. rugsėjo mėn. 1 d.

Knygos sutiktuvės.
Dr. K. Jurgėlos parašyta ir Lie

tuvos Šaulių Sąjungos Tremty
je pastangomis išleista knyga 
“Lithuania’: the outpost of freed-, 
om”, Chicagos lietuvių visuo
menei buvo pristatyta speciali d 
renginiu kovo męn.-27 d.

Knygos paruošimo darbus ir 
autorių apibūdino Sąjungos pir
mininkas Karolis Milkovaitis, Su 
knygos turiniu suažindino. Jūra-

7 —’Chlfagoš aukšt.^lituaništi
nę ųjekykią baigė: ’ Jngrida Ba
ny tė^ Loreta Daulytė; Juris Ger
manas, Silvija Jąsinevičiūtė, 
Jonas Jasulaitis, Paulius Jau- 
tokas, Gintarė Kižytė, Marius 
Kriaučiūnas, Dana I^pinskaitė, 
Andrius Likanderis. Vidas Ma
tusevičius, Asta Motušytė, Al-

REAL ESTATE
Natnai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Narnai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R žemais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPEIS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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

Kultūrinio savaitgalio,stovyk
los parengiamieji darbai sparčiai 
vykdomi. Stovyklos kapelionu 
pakviestas knn. Jonas Borevičius 
SJ. Jis taip pat atlaikys sekma
dienyje pamaldas.ir pasakys pa
mokslą. Stovyklos ikomendatu 
pakviestas Pranas Tomkus, o 
renginių, laužo ir pobūvio, va
dovu Antanas Markauskas. Jis 
taip pat rūpinasi ir renginių 
programų sudarymų.

Pulk. Karolis Dabulevičius, 
Lietuvos Karių Veteranų sąjun
gos pirm., ir Juozas šiaučiulis, 
Kanados šaulių rinktinės pirmi
ninkas (montrealietis), skaitys 
kultūrinio savaitgalio stovyklai 
paruoštas paskaitas. Taip pat: 
bus rodomi filmai iš šaulių veik
los ir vykstama’ į International 
Friendship Gardens/ Mich.’, kur 
LKVS Ramovė "kas metai ren
gia Lietuvos Respublikos prezi
dentų iškilmes, prie kiekvienam

te Jasaitytė, Jonas Platakis ir apie gerus žmones, naujus ,skai 
Valdemaras Sadauskas. Renginį tylojus.. Gaila aš pats tūo rei-’.

kalu nieko negaliu padėti/nors 
labai norėčiau? Linkiu jums viė 
siems geros sveikatos ir tvirty
bės’’. Dėkui už nuoširdų laišką- 
ir už gausią Suką. ’ i š

organizavo centro valdyba. • 
—-.--LŠST cv inf.

4 . • - • Į ■ c ,4

į-Į*.Ponia;’Evą> Paulauskas, gyv'< 
Marquette Pąrke iš anksto bę’ 
raginimo23pratęsė prenumeratą^ 
ir ta’ pfoga parėmę Naujienų^ 
leidimą' $5’ auka. Tos apylinkės 

kas ir Sibiran>'trėmimus biržę užsakė Naujienas vie?
: ' bėriems metams, bet pavardėj 

prase neskelbti,o Charles Govel,’ 
Vincas Blazaifis ir H. Pankienė 
atsiuntė du ‘ dolerius. Dėkui ■ 

visiems. į’ V i

i s f >

- Kleve įtinto lietuviai'mi

nės komunistinio genocido au

lio 19 vidudienį $v< Jurgio. pąT 
rapijos salėje' Kalbės Siiftto. 
tremtinė Elena' Juciu te iš Bos 
tono, - prograiriojė '' dalyvaus 
muz. Juliaus Kazėno diriguo
jamas vyrų choras/ Minėjimą 
ruošia Amerikos Lietuviu Ta- 
rvbos skvritis. '. '

f . J’ r ,

— Pasaulio Lietuvių Ciydy- 
tojų S-gos vaLdy^on išrinkti ka 
nidiškiai: dr. Anlarias Pace- 
vięius ■— pirm., dr. Eduardasyra Josephines Krikščiūnienės 

ir jos dukters Kristinos Austin 
rezidencija prie paties ežero. | prezidentui skirtų pasodintų 
su plačiausia ežero panorama.

Apie vaizdų grožį tiek saulė 
tą pavasario dieną, tiek aud
rai ežero bangas į krantą ge
nant reikia pačiam matyti, nes 
sunku žodžiais perduoti.

Tą sekmadieni Krikščiūnų {prašomi iš anksto užriregistruo- 
rezidencija buvo pilna gerų-ti, adresu; Julius Pocius, 4204 
žmonių — giminių, kaimynų: So. Maplewood Ave., Chicago, 
ir draugų ir gerų pažįstamų. >111., 60632. Registruoj'antis kar

medžių.
Moterų vadovė Stasė Cecevi- 

čienė rūpinasi pobūvio dalyvių 
pavaišinimu.. .

šaulės ir šaulįaŲnorintieji, da
lyvauti kultūrinio savaitgalio

, — Sob Violeta Balčiūnienė, 
fleitistė Beverly Peterson, smui 
kininkas Izidorius Vasiliūnas ir 
pianistas dr, Vytenis Vasiliūnas 
dalyvaus barokinės muzikos 
koncerte. ? Jis bus Tarptautinio 
instituto salėje^. 287;- 'Common-

MARIA NOREIKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West69th SL Chicago, UL 60629 ’ TeLWA 5-2787 

DIcWIs pasirinkimas garus roller Įvairi v Rraiig..
MAISTASU EUROPOS SANDELIŲ.^ "

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

pantali tr ją Halio

rių

Cosmos . Parcels Express Corp.
’ 'MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, 111. 60629. — T*l. WA 5-2737 
$333 So. Halctod Chicago, IIL 60608.— Tai. 254-3320

819 abiturientų. Mokyklos di- 
1 rėk torius yra Juozas Masilionis.

— Gintaro debiutantės Karo- 
lės Narbutaitės ir Chicagos Lie
tuvių Moterų klubo ponių—Jean 
Vance, Irenos Narbutienės, Coh 
nie Hofer, Stefanijos Uogin- 
chus ir Julijos Pupelienės—nuo 
trauka tilpo Southwest News- 
Herald. Gintaro baliai yra ruo
šiami tikslu palaikyti lietuvybę 
ir lietuviškumą;; taiį) pat propa
guoti lietuvių papročius ir kul
tūrą Amerikos spaudoje bei vi
suomenėje. ‘Šie tikslai yra pil
nai atsiekiami. Gintaro debiu- 
tančių balius bus birželio 19 d. 
C. Hilton viešbutyje.__

— Balys Brazdžionis, komen
tuodamas' prez, Carterio pažiū
ras ir pareiškimus dėl civilinių 
teisių, rado gerą progą paskelb
ti SW. News-Herald laikraštyje 
apie Lietuvos okupaciją ir apie 
birželinius trėmimus' i Sibirą.

— Ramūnas Vidžiūnas iš Chi
cagos pietvakarių baigė South
ern Illinois ura versi tetą ma
gistro laipsniu. Bakalauro laip
sniu baigė Angelą Kazakevičiū
tė iš Gage Parko apylinkės.

— Tradicinė Lietuvių Diena, 
ruošiama seselių vienuoliu, bus 
seselių sodyboje, Putnam,Conn.

— Michael Lubartas iš Mar
quette Parko apylinkės tapo 
Naujienų prenumeratorium, už 
sisakydanias jas 6 m,ėn. Ponia 
Lubartienė pareiškė, kad ji'e ge 
rai pažįsta Naujienasir žino jų 
tikslus, kuriuos vertina ir re
mia. Be to, Naujienos yra įdo
mus skaityti ir naudingas dien
raštis. Naujieji mūsų skaityto
jai p. Lubėrtai yra namų savi
ninkai, socialūs ir nuoširdūs 
tautiečiai. Dėkui jiems ųž dė
mesį Naujienoms ir už prenu
meratą. Platinimo proga Nau- 
jiendš.’yrą siunčiamos susipa
žinimui 2 savaites nemokamai. 
■Visiiietuviai kviečįami. į jas at
kreipti savo asmenišką dėmesį, 
gerai su jomis susipažinti ir pa 
;r«,kšti savo asmenišką nuomo
nę jas užsisakant;

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

2 BUTŲ puikus mūrinis, j vakarus 
nuo California Ave., arti parko.

-6 BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke.

: 2 BUTŲ medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

TRŪKSTA NAMŲ PARDAVIMUI

" t Namai pardavimui:

6 MIEGAMŲ mūrinė rezidencija^ su 
valgomu. 2 masinu,mūrinis garažas. 
Apyl. 66 ir Mozart.

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

5 AKRAI ŽEMES su dviem namais 
ir puikiu sodu prie 123-čios ,ir Ar
cher. Kaina, $97,000.

LEMONTE. 2 mūro namai po 4 bu
tus kiekvienas, 10 metu 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 

Lemento. Galimybė išdalyti sklypais.

BUDRAITIS REALTY
, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus

‘■i- 4243 W. 63rd St., Chicago
, •.. ..... Tėl. 767-0600. /

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
• ' Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build

7234 West North Avenue 
Elmwood Perk, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MĄLE^EMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

HOT SPRINGS, Arkansas, parduo
damas 2 miegamu mūrinis namas, vė
sinamas ir šildomas, ant 100x150 pė
dų sklypo, aplinkui aptvertu, pilnu 
•vaisiniu ir dekoratyviniu medžių ir 
■krūmų bei daržovių, gražioje apylin
kėje arti visko. Dėl ligos savininkas 
priverstas greitai*' parduoti už nepa
prastai pigią kainą, apie §30,000. Kas 
norėtų, galėtų pirkti baldus. Teirau
tis tel. 501—624-6960 arba rašykite: 
Mr. P. Dambras. 203 Rector Heights, 
Hot Springs, AR 71901.

aus ir atliekant būtina* pareigas aažtaus lietuvybės lUikimnl skel
biamas Naujienų platinime vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi tr kovoj* už Lietirvo* tr pavergti ttotrvtg Iclgvę 
aeidan 
tįsiais.

NAUJIENOS palaiko visas lietinių demokratines grupe*. Jų bendri* ln*tttn- 
rijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikrina

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma KM* MsfsietimA, reto
rikos Ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tempe jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija JuMBejinlu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietirrSkos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsipn ‘ J"___  ’ ’__ ’
grandinę tolimesniems darbams ne tik lalkraSo, bet ir viaos HteMjį*. 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių

įsi 1 visus lietuvius pasekti lieturRĖos 
enuroeruojant Naujienas tikslu sudaryti 

deklant visuotino

KMNUOJA: Chlc«go|* Ir Kan«dof« — Ž30JE, *n*fg — Ę14BB,
trim* mėn, — $150, vl*n*m mėn. $1.00. KHm* JAV *<>♦**■ •*♦■** 
— $26.00, pu**! mrty — $144*0, vfenam mėn. —. $2-50. Už»l«nlw 
•5 — $31.00 metam*. $<n1p«žinhm>| riunėlMM **v*Mg mhnImmI.

Prašėm* naudoti žemlan atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

k

<5oL Naujieną prwnunerataf, Jubiliejinio

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

PAVARDft IR VARDAS __________________ :___________

SKELBIMAS

6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi
dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai. 1* vonios, $26,000.

2 BUTŲ gražus mūras Marquette 
Parke. Du atskiri šildymai gazu, įreng
tas beismantas, garažas.' $32,000

IŠTAISYTAS 4 butų, mūras. Atski
ri nauji gazu šildymai, platus skly
pas. 2 auto mūro garažas, Marquette 
Parke. $43,900.

TVARKINGAS 3 butų mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto mūro gara
žas, didelis sklypas. Gage Parke. 
$38,600. -

GRAŽIAI APKALTAS^ su nauju 
stogu, didelis 2 aukštų namas. Nau
jas gazu šildymas, nauja elektra, dvi
gubai platus sklypas, f labai pelnin
gas, Marquette Parko vakaruose. 
$25,900.

REAL ESTATE '
2625 WEST 71 STREET 

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nanty Statyba ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Av*.

Tai. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS
Telefonuoti: 

476-7727 arba 523-9367

, ■ D t M E S 1 O
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775 ----------- . 1

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

. Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telaf^ REpublIe 7-1941
■i ■ ' ■ ■■ <h M 1 —h—

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galimą užsisakyti Naujienose.

Kapažlntkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas KapsžInskMr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens Istorija. Knyga gausiai Iliu
struota. 300 psl Kilns 7 doL

eiKAGIETIS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudaktuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 pat $130, Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

M. ZoŠė*nko SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pust, kaina $2.

, D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Intualsto ir agltpropo propaganda bei 
uEmaakavlmaL Abi knygos parašytos lengvu, gramu stiliumi.

Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija s pis prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAŠTĖJE.

SECOND COOK
Newly expanded kitchen has 

immediate opening for a full 
time cook. Selected applicant 
must have 5 years experience in 
institutional or hospital cook
ing. Must have own transporta
tion. 40 Hour Work Week.

Complete Benefit Package
Apply Personnel

CHRIST HOSPITAL <
4440 W. 95th St.. 
Oak Lawn, ILL.

An Equal Opportunity Employer

CUTTER-EXPERIENCED

or we will teach interested appli
cants to work on safety garments. 
Plenty of opportunity for advance
ment. Near North-side air conditio
ned shop.
Excellent transportation. Permanent 

All benefits.

CALL 787-1156

Be ir kiti leidiniai yra gaunanti
NAUJIENOSE, 1739 $«. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6O*« 

a+allankaM derhe valandomis obakanf peštu Ir prMedeet 
6ak| ar p*",*,B* perleido.

Give HEAP! FUND
----------------- 1------- -——

Didžiausios kailhi 
pasirinkimas 

pu rienlnteU 
nrj k*iHnlnką 
Chioago> 

NORMANĄ
fURŠTEINĄ

M. $ I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4257 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

185 North Wabash Atvbim

(jiuifo*) ir 
677-8489

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Avs., Hot Springs, Ark. 

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

si baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel 

1501-623-9814.

—J. Augustaitis. Dviejų pasau
lėžiūrų varžybos. 154 psl. $3.00. 
Naujai pasirodžiusieji autoriaus 
tamyŲos atsiminimai apima 
Nepr. Lietuvos laikotarpį 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.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI ."NAUJIENAS

BEST THINGS IN LIFE

|j*<1 Fr»nlc Z*poll»

GA < 8654

State Farm Lite Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
Chicago, Iii. 60632. Tai. YA 7-5980
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