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In The United States

SIRIMAVA BANDARANAIKĖ PRALAIMĖJO 
CEILONO PARLAMENTO RINKIMUS

Meksikoje nuteisti amerikiečiai bausmę galės 
atlikti Amerikos kalėjimuose

COLOMBO, Siri T^nka. — Ilgametė premjerė, Sirimava 
Bandaranaikė, Šri Lanka laisvės partijos vadovė, -vakar pralai
mėjo rinkimus į Ceilono, dabar jau.pavadintos-.Sri Lanka parla
mento rinkimus.

> Daugiausia balsų gavo Java- 
vardene vadovaujama . Tautinės 
Vienybės partija. Ji surinko apie 
90 balsų. Patf premjerė Ban
daranaikė išrinkta į parlamentą, 
bet josios partijos pareigūnai 
pralaimėjo.

Ji bus priversta atsistatydin- 
z ti ir 70 metų amžiaus politikas

Jayavardehe bus pakviestas nau 
jai Šri Lanką vyriausybei suda-

Jai pakenkė flirtavimas su 
komunistais .

Atrodo, kad Sirimavai Ban- 
daranaikei daugiausia pakenkė 
josios flirtavimas su komunis
tais Ji pati komuniste niekad 

z' nėbuvo, bet keliais^tvėjais su 
rusais ir su Maskvos poltika re
miančiomis grupėmis jį rasda

vo bendrą kalbą. " ' ‘ .
Jai labai pakenkė josios san

tykiai su • ’ komunistuojančiais 
studentais. ■ L ■

Bandaranaikė yra gera kalbė
toja, bet parlamente kalbų neuž
tenka, reikia turėti ir balsų.

Bausmę galės baigti JAV 
kalėjimuose

NUO ANTRADIENIO EINA STIPRIOS 
AVIACIJOS IR TANKŲ KOVOS

Libijos tankai įsiveržė į Salum miestelį, 
o Egipto karo jėgos pasiekė Musaid

KAIRAS, Egiptas. — Nuo praeito, antradienio Egipto ir 
bijos pasienyje eina (karo veiksmai, nors nei.viena valstybė 
paskelbė karo antrajai. Susirėmimai, prasidėjo antradienį, J 
didoka Libijos tankų kolona, šiaurės Afrikoje peržengusi Egipto 
sieną, pradėjo artėti prie pasienyje esančio Salum miestelio. Egip
tiečiai įspėjo kolonos vadovybę, kad ji jau yra Egipto teritorijoje 
ir patarė Rusijoje pirktiems tankams grįžti į savo teritoriją. Li
bijos tankai nekreipė jokio dėmesio į Įspėjimą, bet artėjo prie 
Salum miestelio.

j Diplomatai turės 
| apdrausti mašinas

WASHINGTON, D. C. Dabar
tiniu metu JAV veikia prieš 
187 metus priimtas diplomatų 
neliečiamybei tvarkyti. Ji buvo 
tokia, didelė, kad daugelis dip
lomatų . naudojo piktiems tiks
lams.

Dabar kongreso komitetai ruo
šia naują Įstatymo projektą, ku
ris neliečiamybę duos kiekvie
nos valstybės vienam diploma
tui ir jo šeimai. Iki šio meto to
kiomis teisėmis naudojosi pa
tarėjai, sekretoriai ir kitokį pa
reigūnai. Be to, dabar diploma
tai turės apdrausti savo auto
mobilius. Dabar jų mašinos pa
daro nuostolių žmonėms ir. tur
tui, o jie nesiteikia atsilyginti. 
Naujas Amerikos įstatymas pri
silaikys 1961 metais Vienoje pri
imtu patvarkymu, bet jame bus 
ir Amerikos gyvenimą liečiančių 
dalykų. - .

L

Etiopijos priešpuolis
NAIROBI. —į Kenija Etiopija 

ketvirtadienį pranešė pagavusi 
nelaisvėn tūkstančius Somali- 
jos kareivių, ginkluotų ameri
kiečių M-16 šautuvais. Kova 
vyksta dėl' Ogaden dykumos 
kontrolės. -

' Be to,' Etiopija pranešė, kad 
iš Kubos į Addis Ababa atvyko

Diplomatų turimomis žiniomis, 
Etiopijos valdžia jau kurs lai
kas kai ruošias kohtrofenzyvai, 
siekdama sutriuškinti' Somali- 
jos partizanus, kurie nuo birže
lio mėnesio laimėjo keletą su
sirėmimų ir užvaldė. .Ogadęn dy
kumos dali.

FREEDOM
•UThWtU

ne-
kai

Šių metų .liepos 16 dieną Chicagos lietuviai žygiavo kar
tu su kitomis rusų pavergtomis tautomis Chicagos miesto . 
centrinėmis gatvėmis. Lietuviai neša plakatus, reikalau
jančius laisvės Lietuvai. Kartu su kitais lietuviais žygiuoja 
ir Pranas Būdvytis, protestuojantis prieš Lietuvos paver
gimą. į i

WASHINGTON, D. C. — JAV 
senatas, 90 balsų prieš 0, nuta
rė patvirtinti naujai Valstybės 
Departamento pasirašytą - su
tartį su Meksika kaliniams pa
sikeisti. , / i

Dabartiniu metu Meksikos ka
lėjimuose yra keli šimtai Ame
rikos jaunuolių, pasodintų į' ka
lėjimą' už Marijuanos ir kitų 
narkotikų vartojimą ir pardavi
nėjimą. Z

Meksikos Įstatymai griežtai 
baudžia pardavinėtojus. Kalėji
me yra didokas skaičius Ameri
kos vyrų ir moterų, kuris vykda
vo į Meksiką pasismaguriauti 
draudžiamais narkotikais. Jie 
skundžiasi labai sunkiomis są
lygomis Meksikos kalėjimuose.

Indijos prezidentas
NEW DEHLI, Indija. — Nau

ju Indijos prezidentu išrinktas 
Neėlam Sanjiva' Reedy. Iki šič 
meto jis yra huvęs Indijos par
lamento rūmų pirmininkas. ' f

Ręędy yra žinomas kaip tvar
kingas ir' veikiančių įstatymų 
besilaikantis politikas-. Jis savo 
laiku yra (bendradarbiavęs sų 
Gahdhi ir Nehru, bet kai Indi
ra Gandhi ryžosi kraštą valdy
ti dekretais, tai jis buvo nepa
tenkintas. Reedy išrinktas pre
zidentu vienbalsiai. Indijos po
litikai juo pasitiki. , .

■ ‘ -

Angoloj tebevyksta
WINDHOEK, Pietvakario Af-1 

rikai'-'-rriuĮT Pietvakario,-. ^Afriką 
(Nambia) ; atbėgusių žmonių, 
pranešimais, po sunkios--kovos 
prieš kairiųjų; valdžią., kovoj an
tiej i part izanai pietinėje Ango
los dalyje užėmę Cuangar mies
tą. Cuangar hub ketvirtadienių 
yra rankose dviejų šimtų Tauti
nės Unijos visiškai Angolos Ne-, 
priklausomybei iškovoti • rparti- 
zanų UNITA, kurią remia Jonas 
Savimbi, Pietų Afrika ir Vakarų 
valstybės;- ■,. •. < -

UNITA per Angolos civilinį 
karą 1975 metais buvo nuga
lėta, bet nesiliovė nedavusi ra
mybės Angolos valžią užgrobu
siai kairiųjų grupei.

>r-' ■ s.?’! j

tojų gerbūvį,- siūlė padaryti pa
kaitas- atominių ginklų kontro
lės srityje, bet Brežnevas ameri
kiečių pasiūlymą atmetė.

Nori bendradarbiauti 
su Brežnevu

Prezidentas savo kalboje pa
brėžė, kad JAV nori bendradar-

Daug rašyta ape Meksikos 
kalėjimus

Amerikiečių spaudoje buvo 
rašyta apie sunkias sąlygas: 
Meksikos kalėjimuose. Ten mai
stas esąs blogas,, administracija 
baudžia už kiekvieną menknie
kį, karštis ir nėra jokios galimy
bės įsigyti daugiau žinių ir pa
sitaisyti.

Keli JAV Žurnalistai rašė apie 
sunkias sąlygas Meksikos ka
lėjimuose, o žurnaluose pasirodė 
kelios kalėjimo grotų fotografi
jos ir už grotų sėdinčios ar sto
vinčios jaunos amerikietės. Se
natoriai nepatenkinti, kad JAV 
kalėjimuose turės sėdėti Meksi
kos įstatymais bausti amerikie
čiai.

M. Begin nori taikos
NEW YORK, N. Y. — Izrae

lio premjeras Menahem pasakė 
kalbą 2,000 New Yorko žydų, 
kad jo pasikalbėjimai su prezi
dentu Carteriu ėjo daug sklan
džiau, negu daugelis pranašavo.

Geriausieji jo patarėjai jam 
liepė pasiruošti su JAV prezi
dentu susikirsti, tuo tarpu jis 
tvirtina, kad veik visi pasikal
bėjimai £jo draugingoje dvasio
je.

Didžiausia konfrontacija, jam 
esant Washingtone, buvo nepa
prastai karštas oras, bet ne pre
zidentas Carter.

Naujas Wisconsino guberna
torius Martin J. Schreiber da
lyvaus Wisconsino z Lietuvių 
Dienoje ir pasakys kalbą. Tai 
bus pirmas jauno gubernato
riaus susitikimas su lietuviais. 
WLD įvyksta liepos mėn.31 d., 
šv. Tarėsės parapijos ąžuolyne, 
Kenosha, Wis.

šilčiau
Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24

SLAUGYMO NAMŲ 
SAVININKŲ BYLOS

CHICAGO. — Keturi slaugy
mo namai Chicagoje ir apylin
kėse sutiko prisipažinti kaltais 
ir sumokėti pabaudas, nusikal
tę pelno dalybomis su farma
ceutais už receptus, išrašomus 

Medicare ir Medicaid pacien
tams. Kaltieji yra William Ro- 
senblumo, trijų slaugymo namų 
savininkas, ir Henry Mermel- 
stein, Balmoral Home savinin
kas, sutikęs mokėti $50,000 pa
baudos.

PREZIDENTAS SIŪLO PRAKASTI
NAUJĄ PANAMOS KANALĄ 
Carter primena Brežnevui, kad reikia 

siekti gerbūvio visiems žrhoifems
į. YAZCK) CITY, Miss. — Prezidentas Jimmy Carter, nutaręs 
apvažiuoti pietines valstijas, pasakė kelias svarbias kalbas, kurios 
pasieks visus pasaulio užkampius. -

•'■•:'Visi žinome, kad jau antri‘met 
tai-eina pasitarimai su Panamos 
vyriausybe naujai Panamos ka
nalo i sutarčiai pasirašyti. JAV 
manė, kad šiais metais pavyks 
susitarti naują sutarti pasirašy
ti ir patvirtinti..

Dabar aiškėja, kad Panamos 
vyriausybė pareikalavo penkių
bilijonų dolerių iš amerikiečių biauti su dabartine Sovietų Są 
už leidimą n audoti dabartini ka- . 
nalą iki 2,000- metų. 1 ¥ , *
Prezidentas siūlo naują kanalą

Prezidentas pareiškė, kad pa
namiečių reikalaujama suma yra 
nepaprastai didelė. Jis apskai
čiavo, kad šiandien, turint gal
voje naujas darbo priemones, 
būtų daug pigiau prakasti nau
ją Panamos kanalą, negu mo-‘ 
keti penkmečiams tokią didelę 
sumą.

Prezidentas nurodė, kad da
bartinis kanalas yra pasenęs. 
Tuo negali plaukti didieji alie
jaus'ir degalų transporto laivai. 
Naujas kanalas būtų prakastas 

.oagal kitokius planus, juo lais
viau galėtų naudotis patys di
džiausieji laivai.

Prezidentas bando įtikinti 
Brežnevą

Prezidentas Carteris, vakar 
kalbėdamas legionieriams Char
leston, N. C., mieste, apgailes
tavę, kad dabartinis Sovietų Są
jungos prezidentas visai nekrei
pia jokio dėmesio į abiejų mūsų 
visuomenių pagrindinius sieki
mus.

Teiks paramą
New Yorkui

WASHINGTON, D. C. — Sen. 
Daniel Moynihan ir New Yorko 
gubernatorius' Hugh Carey krei
pėsi į fedėtalmę-j vyriausybę pa
galbos elektros tfutraukimo me
tu- sukeltai žalai,'

■ New Yoikas reikalingas bent 
dešimt milijonų dolerių pasko
los. Nuostolių padarė .elektros 
netekimas; bet krautuvėms ir 
bizniams daugiau žalos padarė

Seni ^Žjpyniiiam ;Iabai sųsir ūpŲ 
nęs New Yorko likimui Jis vaik- 
ščįojop^ąs federalinės 1 valdžios 
atstovus/ reikalaudamas skubiai 
reikalingos paramos. Senato- 

I rius išaiškino, iš kurių sumų pre
zidentas: galėtų paskirti reika- 
iingąs. paskolas. - ‘ »

junga. Ne visose srityse pajėg
sime bendradarbiauti, bet yra 
sričių, kuriose galime ir turime, 
pasakė prezidentas. Jis patarė 
L. Brežnevui pasvarstyti pirmąjį 
prezidento pasiūlymą, kurį se
kretorius Vance nuvežė į Mask
vą ir kuri Brežnevas atmetė.

Nuteista Baader - 
Meinhof gauja

DUESSELDORFAS, Vakarų 
Vokietija. — Keturis teroristų 
Baader-Meinhoff nariai nuteisti 
visam amžiui kalėjimo už 1975 
metais Vokietijos ambasados 
užpuolimą ir dvejų diplomatų 
nužudymą. Kiti penki tos gau
jos nariai nubausti anksčiau vi
sam amžiui kalėjimo. Gauja pa
sižymėjo Įvairiais teroro veiks
mais 1970 metais.

Mes visi privalome žiūrėti, kad 
visuomenė būtų laisvesnė, kad 
galėtų laisvai išdėstyti savo min
tis ir, viską aptarusi, galėtų siek
ti didesnio gerbūvio visiems 
žmonėms.

Jis nurodė, kad panašūs tiks
lai turėtų būti Brežnevo vado
vaujamos Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos. Prezidentas, turėda
mas Amerikos ir Rusijos gyven-

sieks taikos
KAIRAS, Egiptas. — Arabų 

Lygos nariai labai, susirūpinę 
kruvinomis kovomis, nuo antra
dienio einančiomis tarp Egipto 
ir Libijos. Arabų Lygos na
riai nori būti tarpininkais ir 
baigti tarpusavius arabų nesu
sipratimus.

Arabai yra Įsitikinę, kad ara
bų priešai pasinaudos, jeigu 
Egiptas ir Libija nenutrauks ka
ro veiksmų ir nebandys susitari
mų būdu išspręsti nuomonių 
skirtumų.
, Bijoma, kad dalį Įtampos suke
lia trkibinis pradas — kitaip in
terpretuojamas Koranas.

Jaworski tyrinės 
Korėjos kyšius

WASHINGTON. D. C. Prezi
dentas Carter paskyrė Texas ad
vokatą Leon Jaworski ištirti, 
kiek Korėjos vyriausybė, gauda
ma didelę paramą iš Amerikos, 
paveikė kongreso atstovus ir ki
tus JAV pareigūnus.

Jaworskis, vedęs Watergate 
tyrinėjimą, pareikalavo plačių 
teisių įtariamiems klausinėti.
Jeigu jis negaus pačių įgalioji

mų, tai darbo nesiims. Atrodo, 
kad prezidentas Carter jam duos____
visus reikalingus įgaliojimus, j kinti.

Egipto prezidentas Sadatas 
praneša, kad Libijos tankai bu
vo įsiveržę į Egiptą. Egiptie*- 
čiams pavyko 40 tankų sunai-

Prie Salum įvyko pirmas su
sirėmimas. Egiptiečiai pasiruo
šę laukė artėjančių tankų. Prieš
lėktuvinėmis patrankomis ten 
vietoje buvo sunaikinti '0 I ibi- 
jos tankų. Jie nesitikėjo, kad 
egiptiečiai būtų galėję tokiai ko-
•vai būti pasiruošę. Pagalbon Li- ... 
bijos diktatorius atsiuntė kelis 
lėktuvus, Bet: čia įpat jų laukė 
Egipto lėktuvai. Egiptečiams 
pavyko numušti du LSnjoš. lėk- ? b 
tuvus. .

Šiaurės pasienį' ’ saugojusieji > 
Egipto kariai p^ėmė! t ®elaišvėn > ■ 
12 Libijos kareivių. Daugumas jų 
iššoko iš degančių tankų ir pa
sidavė nelaisvėn. Egipto karo jė- 

'gos' atmušušfos įsibrdVėlrūš/'jūds 
bandė išvyti iš savo teritorijos. 

: Egiptiečiai, besivydami Įsibro
vėlius, pasiekė Musaid miestelį. 

k Libijos karo vadovybė iš Tripo
lio pranešė, kad Egipto karo jė
gos Įsiveržė i Libijos teritoriją. 
Libijos diktatorius reikalauja, 
kad Egipto karo jėgos tuojau 
oasitrauktų iš Libijos.

Pasirodo, kad kiekvieną dieną 
vyko susirėmimai tarp abiejų 
valstybių karo jėgų. Egipto pre
zidentas labai nepatenkintas sa
vo vakariniu kaimynu. Jis tvir
tina, kad jau antri metai Libi
jos partizanai kišasi į Egipto 
vidaus reikalus. Prezidentas Sa
datas tvirtina, kad buvusio Egip
to ministerio pagrobimas buvo 
suorganizuotas iš Libijos. Pa
čiame Kaire buvo susprogdinti 
keli valdžios pastatai. Egiptie
čiams pavyko suimti pasikėsin- 
tojus. Iš tardymo aiškiai nu
statyta, kad jie buvo siunčiami 
iš Libijos. Pulk. Kadafi nepa
tenkintas prezidento Sadato pa
stangomis baigti nesusiprati
mus su Izraeliu. Kadafi nori tęs
ti karą, remia palestiniečius, 
siunčia ginklus, bet nerodo ke
lio Į taiką.

Tripolio radijas tvirtina, kad 
Egipto aviacija ketvirtadienį 
bombardavusi Marjah kaimelį, 
kuriame "ukentėjo moterys ir 
vaikai. Libijos karo vadovybė 
tvirtina, jog tai yra “tiesioginė 
agresija” ir Libijos karo jėgos 
bus verčiamos ginti šventąją sa
vo žemę. Tripolio radijas taip 
pat tvirtina, kad egiptiečių pra
nešimas apie Libijos karo jėgų 
i si veržimą Į Egipto teritoriją yra 
be jokio pagrindo.

Beirutas. Libanas.—Arabai bi
jo. kad diktatoriaus Kadafi karo 
veiksmai gali apardyti arabų vie
nybę, kuri ir šiandien nėra tokia 
stipri.

— Vokietijos kancleris Hel
muth Schmidt, praleidęs 12 d. 
Kanadoj ir JAV, jau grįžo į 
Hamburgą ir pasakė kalbą.



PETRAS MATEKCNAS |OLD WESBURY GARDENS = ■ |
(Tęsinys)

| antrą aukštą pasikeliamą 
laiptais. Laiptai, kaip jauminė- 

-jau, iškloti mėlynu kilimu.
Prieš laiptus stovi kolonos, o’ 
virš jų visokiais ornamentais iš
pjaustyta ’'siena”. Stėnos išda
žytos šviesia spalva ir papuoš
tos nedideliais daii. John Down
man, gy\enus.o 17C0—1824* m. 
pr.ve.ks kis ir portretais.

Viršutinė salė mažesnė ne
kaip apatinė. Ją puošia, kur pa
sibaigia laiptai, tokio pat sti
liaus, kolonos, kaip ir apatinėje. 
Salė šviesi, jauki ir gražiai išde- 
koruota ir apstatyta 18 šimtai, 
brangiais baldais. 

t

Salė vakarinėje dalyje bai
giasi nedideliu kambariuku, iš 
kurio įeinama j boudoir, Adam 
kambarį, vonią ir John S. 
Phipps miegamąjį.

If jų visų išsiskyria Adam- 
kambarys. Tai buvo John S. 
Phipps žmonos miegamasis kam
barys. Jis išddkdrubtas pagal 
tų laikų Adam nurodymus. Ja
me vyrauja iš šilkmedžio (sa- 
tinwood) padaryti baldai, ku
riuose atsispindi, kaip rašoma
jame stale, brolių Adams baldų 
stiliaus bruožai, jų tarpe nedi
delę, iš Louiš XVI perijodo lo
vytė, padaryta Italijoje, kurios 
kojos išgraviruotos mozaika, o 
ant sienos John S. Phipps por
tretas, išpaišytas anglės dail. 
Lauros E. R. Hope ir virš židi-

-grindys išklotos kilimais ir ap
statyti įvairiais baldais, kurių 
tarpe vyrauja Chippendalio bal
dai. Kituose kambariuose, kaip' 
“Chippendalio Guest Room” at-1 
'šispindi rytų nuotaikos dvasia 
ne tik balduose, bet parceliane, 
židinyje ir net popieriuose, ku
riais apklij uotos sienos.

Prie visų langų pakabintos 
užuolaidos, o iš šonų ir viršuje 
— dreipsai, pritaikyti kambario 
paskirčiai ir išdekoravimui.

Trečiame aukšte ir rūsyje ne
teko būti. Trečiame aukšte, ku
ris yra po stogumi, yra vienuo
lika kambarių, kuriuose gyveno 
auklės, gailestingosios seserys, 
John S. Phipps vaikai ir kiti 
namų tarnai.

Iš šios trumpos rūmų apžval
gėlės galima, nors ir paviršuti
niškai susidaryti vaizdą, kaip 
gyveno milijonierius John S. 
Phipps su šeima. Dabar tie rū
mai paversti muziejumi ir kiek
vienas gali pamatyti. Tai vie
ni iš gražiausių rūmų pastatyti 
XX šimtm. pradžioje Long Is
land. Apie Wesbury rūmus 
Cuthbert Headlam yra taip pa
sakęs, kad “Wesbury house is 
an autstandng example of one 
of the best periods of English 
architecture”.

b) Old Wesbury parkas

Susipažinę su rūmų architek-
nio neoklasikinio stiliaus veidro-itūra, jų vidaus išplanavimu bei 

I išdekoravimu, baldų stiliais, ku
rie vyrauja Šiuose rūmuose, nu
sikeikime į parką, kuris 'yra vie
nas iš gražiausių parkų ne tik 
Long Island, bet ir visoje New 

.Yorko valstijoje.
Parkas apima 100 akrų žemės 
plotą. Jis suskirstytas į kelis 
sodus. Vakarinėje ir rytinėje 
parko dalyje yra du nedideli, me
džiais ir krūmais apaugę, ežerė
liai, kuriuose per visą vasaros, 
sezoną plaukioja būreliais kana- 
diškos veislės žąsys. Rytinis; 

bjnti kantęliabrai, sienos pa- ežerėlis yra žymiai . didesnis ne
puoštos daugiausiai anglų dai- gu vakarinis. Prie jo pietinio 
Įninku paveikslais ir portretais, kranto yra net nedidelė salelė.

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroporlas)-Karvės sodeM. ŠILEIKIS

Balys Pupalaigis

Kokių 1919-1923 metais buvo valstybės 
tarnautojų <

dis.
Nemažiau įdomu ir vonios kam 

barys. Tai didžiausias vonios 
kambarys antrame aukšte (iš 
viso yra šeši vonios kambariai). 
Gražiai išdekoruotas ir apstaty
tas baldais, oriento parceiianais, 
o sienos — paveikslais. Vonios 
visi vamzdžiai sidabriniai.

Visuose kambariuose, kaip ir 
pirmam aukšte, yra gražūs mar
muriniai .židiniai, lubos orna-

Iš jo išteka nedidelis upelis į lės, negu Lietuvoje. Jos, iškišu- veranda. Į šią parko dalį nueina- 
nedidelį prūdo išvaizdos, ežerėlį, sios iš vandens galvas, ramiai 
esantį jau šiaurinėje parko da-guli ar stipriu ir dusliu balsu 
lyje netoli tos vietos, kur yra “šaudo”. Iš pradžių, nežinant 
įrengta gegužinės vieta. (To eže-jų “kalbos”, lyg kas šaudo iš 
'rėlio tik rytinė dalis įeina į par- vandens. Jų balsas gana stiprus 
ko ribas).. Per upelį yra pasta- ir toli girdimas, 
tytas, lankytojams praeiti, ne
didelis medinis tiltelis. Už tilte- 1 
lio tuojau prasideda Wildflower 
Walk takas, kuris.- vinguodamas 
per mišką rfetoli’-baseino vėl ĮeiJ 
na į Lake Walk taką, kuris ap-, 
linkui supa ežerėli.. : •

Vakarinėje parko dalyje esan* 
tis ežerėlis' yra'siauras ir ilgasc 
Jo ilgis'eina iš’šiaurės Į 'pietuš^į 
Prie jo’krantų-auga dideli m^j j' Ežerėliai, ypatingai rytinis, 
džiai, apie-kuriuos vėliau pamiž ^apaugės vandens lelijomis ir žo- 
hėsiu. į,, j,;r Vyrauja 'vandens lelijos

• Vandufr.’ežėrėliubse pastovi#Vba!tds sMvįs'pėdais.. Jų la- 
rūdos spalvos tarkai kuriose vil|KI>‘H’van" 
tose net dvokiantis. Juose gg^ens) sudaro žalsvos spalvos plo- 
vena Įvairiu rūšių žuvelių i? gelius, ant kurių, kaip pastebė- 
varlių^ ŽtaŠaėš ir varlės/ kaip Šildosi .umusi^fVariės. 
atrodo, tarpusavyje gražiai •'Ezefefiai pafk^ ‘stffeikia grb-

Taip pat ežerėliuose, kaip jau 
minėjau, gyvena ir įvairių rūšių 
žuvelių. Jos gana drąsios ir, kai 

gi pamato žmogų, ; stovintį prie 
kranto, priplaukia; visai nekreip
damos dėmesio,- kad netoliese 
•plaukioja būrys? žąsų, kurios, 
be abejo, jas gaudo. Lankytojai, 

įli matyt,- joms atneša maisto.

Another good reason to come under our wing.

■gyvena. ’ Varlėš .yra kitos vei^ gį, Wo<fo pats
parkai?, stengsiuosi, .prisilaiky
damas plano v kurį įgauna kiek
vienas lankytojas įvažiuodamas 
į'parką; aprašyti tie tik parko 
dalis, takus, alėjas, ^pievas, bet 
ir augmeniją, kuri atkreipia 

‘kiekvieno lankytojo- dėmesį.
Gražiausios parko “vietos yra 

vakarinėje ir -pi etinėj e parko da
lyje. -Jis suskirstytas į kelias 
parko dalis, būtent:- The Box
wood Garden, The-Rose'Garden,; 
The Italian Garden, The. Cat-, 
tage ; Garden ir kiti sddeliai.

The :Bo^w6bd cGaf&en Yra Va
karinėje 'rūriių pusėje, kjir stovi

ma iš nedidelės aikštelės, esan
čios prie rūmų verandos. Aikš
telės viduryje auga didelisskrob- 
las. Nuo skroblo tiesiai į vaka
rus yra platūs, iš cemento pa
daryti, laiptai, kuriais nusilei
džiama prie ežerėlio. Iš abiejų 
pusių laiptų krantinė apsodinta 
įvairios rūšies rododendromis. 
Dos tarpusavyje yra taip suau
gusios, kad atrodo kaip Adenas 
ištisas krūmas, nors ten yra pa
sodinta net keletas krūmų. Ne
paprastą grožį jos suteikia šiai 
krantinei, kai jos žydi.

Laiptais nusileidžiama prie 
ežerėlio, kuris jau įeina į The 
Boxwood sodą. Jo rytiniu, šiau
riniu ir vakariniu pakraščiu ei- 
?na Lilac Walk vardu takelis. 
Iš vienos ir kitos takelio pusės 
auga 'didėli, aukšti ir stori me
džiai, kaip trapūs gluosniai, 
skrobliai ir Įeiti medžiai bei krū
mai.' Kai kurie jų yra net papu
vę, kaip, pav.,' 'gluosnis, vadina
mas Salix Fragilis Britte Wil
low. Tai storiausias gluosnis 
Long Island. Ant kiekvieno me
džio yra prikaltos lentelės ir jo
se užrašyta medžio pavadinimas 
ir kilmė. Jie prie-šio ežerėlio pa
sodinti 1931 m. Nupirkti ir at
vežti iš Virginijos valstijos. Tuo 
met, kai juos ; pasodino, turėjo 
virš 100 metų. !Priė ’gluosnio 
Salix Fragile Britte, tik keli 
žingsniai iį šiaūr-ę, kitoje tako 
pusėje, stovi statula, atvaizduo
janti -ant aukšto stulpo sėdintį 
ėrelį su iškėstais sparnais.

p (Bus dauginu) '

(Tęsinys) '

Galvojau kelias pasiimti, bet išgirdęs zstoties. kryptyje 
smarkų Šaudymą, bėgau Didžiąją PoguKanka, nes žino- 

J jau, jog ja galima išeiti Trakų kryptinulšgirdau lenkiš
kai kalbant; “To polckie partyzancį dworzec atakų ją 
(tai lenkų partizanai stotą puola). Supratau^ jog atėjo* 
paskutinis momentas Vilnių apleistu Paspartinau žings 
nius. Niekas manęs nekalbino, nes daug gyventojų, atro 
dė, naudodamiesi suirute, grobė svetimą turtą: vieni ne
šėsi kaž kokias dėžes, kiti — baldus, treti — malkas, ri
tosi rąstgalius — beveik visi buvo užimti savais reika
lais. Matėsi ir tokių, kurie išlėto vaikščiojo ir žvalgėsi.

Netoli tos vietos, einant Trakų link, kitoje gatvės 
pusėje buvo šv. Jackaus paminklas, sutikau į miestą ei
nantį, karininko vedamą, kareivių būrį.. Kairėje, lyg ir 
laukuosė, buvo girdėti šautuvų šaudymas. Šioje vietoję 
tarp namų buvo didesnių tarpų..Kelios kulkos prazvimbė 
virš galvų. Karininkas būrį sustabdė, o aš ’mečiausi už 
dviejų ar trijų aukštų mūro, šaudymas tęsėsi, bet toje 
vietoje daugiau kulkų zvimbesio negirdėjome. Karinin
kas pasižvalgęs su kareivių būriu tankmėje rikiuotėje nu 
žygiavo į miesto centrą. Ir aš su perbėgimais, žygiavau ■ 
savo kryptimi.

Išėjęs iš miesto, priėjau mišką, čia tikėjausi sutikti 
kokį savos-kariuomenės dalinį, tačiau teko nusivilti: net 
•geležinželį priėjęs nieko nesutikau. Ties geležinkeliu pe
rėjau Vokę ir geležinkeliu žygiavau j' Lentvarį Netoli, 
Lentvario laukuose mačiau kareivius kasant apkasus. 
Pietų kryptyje buvo girdėti smarkus, šaudymas.;

Visiškai išvargęs, nutrintom kojom, pasiekiau Lent 
vatą. Stotyje ir apie stotį 'matėsi jvaifidmis kryptnnis-'iš 
vedžiotos lauko kabelio lihijos. .Badau G^įėžin^jEūjo bdtą- 
liono traukinį ir kitą, su dviem artįįėrijos pabūklais, ant 
platformų pritvirtintais. Traukiniai .l^aĮpa^irūošę.-;Svac 
žiuoti. Man rūpėjo patekti į-;^tddm-^ okaip' 
nors parvažiuoti nanib. Tarp: ^ąrtiyių^i^išydamhsįš,^"kuį 
tikau pažįstamą kareivį Urboną
Papasakojau jam savo vargtis .‘ldąų§įąu/ąi;;gą^iąT^ 
tų pritapti prie kupo tfaūkirfib .namoparvažiūoti. i Jis*iak 
siūlė man 'kreiptis į' traukii^d -kom^kfantą, ’kšifiamei’-jiš

sidziaugiau, bet ir<pasijųtau^jbg!.imšfcaL
SlXJV ėti.bllVO į?

rukus
nežinojo?'Jaii gerokai: pavakaryje,'’ir •’ «tė^-'UŠvažiavom4

vų kulkos. ■Traukiniui artsiduru^už- -tarp a&k§t5šnių krai|

kinio pažiūrėti kas šaudo. Komendantas priėjęs: prie pal 
buklų, įsakė'nutkntyti juos j j^pūn^^^s/tš^iniuš. =MaĄ 
tėme ir mes tolumoje-.apie
ginėjarit. Pabūkldinš “pakalbėjus’Vir- aPrtniūS5.<4autuvi| 
ugniai,-kelionę tęsėme. : ..

Sūtemuš, artėjarit -prie Vievib, ’šiftikdirfė 'įfrfcsais ‘at^ 
važiuojant su žalia ir rauddna^Vie^mis'lrauIa^'I^Qs- 
kėjo, jog kaž kokia prancūzų misija važiuoja į Vilnių. 
Girdėjau kažkieno mestus -iiiisijai nepalankius šūkius.

F*- V-

help your money 
put on more weight.

I 
YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 
It gets the healthier it is. But if doesn't get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.

TOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left
----- 18.17%~( 

790%~' 
7.08%—;
6.81%—i 
5.39%=-*

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN LT. Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-than-benk 
interest rates and “fat money.” It’s the 
easiest way to 
make thin money 
put on weight in a V
hurry.

care vrhat happens io ynu.

smNn^nD federal sax/ings
Office; 4192 Archcr Awm«r. PScer- 847-1140 301 VVrct Odena Hww: 89? 1140

'LramMrd: 23 Main Strvc-L l’hcne. 627-1140 BeakUr Hlū; 21 Brmldrr H»W IW Phone: *174160
bowrwT» Gmvr*. 5100 ForesCAvenuc Phone 963-1140

ij LIETUVĄ , :
MARIJA NdRĖlkfENg

Ž6O8 WeM. SSthBUVtuŪMevJm. 60629 • TeL WA 5-2787 
rOilat pr«Hv.

MAISTAS U EUROPOS SANDtLIU.

SHTNTINIAI |J LIETUVĄ 
'Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1W1 W. 49th St^ Chicago, III. $0629. — Tol. WA S-2737 

'UM So. Ft. Chicago, III. 6060S. — Tai. 254-332B

SKAMBINKITE DAfeAR

Jūsų nama
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie*42-tos). * ' ?.

Vievyje stabtelėję, važiavdrhe '‘Žaslių liiik. ’Žaslių sto
tyje traukinys sulėtino greitį, b
iššokau ir parėjau -namo. Tėvas, mane pamatęs. lygK nūs- ' 
tebo ir pasakė: “Gerai, kad parsiradai,' o, tai biesas žino, 
kas čia ‘-daromi*’. ? x ? .

• Kai kiek aprimo karo operacijos už Vievio, tėvas pa
sakė, jog jis negalįs manęs leisti į mokslus, nes nėra mo
tinos, reikia samdyti tarnaitę, -pinigų nėra; galiu ūkyje 
dirbti arba ieškoti tarnybos.

Nuvažiavau į Kauną tarnybos ieškoti. Lenkams oku 
pavus Vilnių, įstaigose buvo kažkokia maišatis, nesusi
gaudymas ir tarnautojų, atrodė, perteklius. Grįžau na
mo. Tuo pat metu girininkas Kovsinčius jau klausinėjo 
manęs. Jis siūlė pas jį privačiai tarnauti: raštininku ir 
jo dvi- dukteris mokyti Už darbą žadėjo duoti kambarį, 
maistą ir mėnesiui 200 markių. Sutikau.

Kaip raštininkui darbo buvo mažai,-todėl daugiau
sia teko užsiimti su mergaitėmis. Mokiau lenkiškai skai
tyti ir rašyti; Kovsinčius sakė lietuviškai išmoksiančios 
vėliau. - - .^4

Miegoti teko vienoje lovoje su girininko vežiku. Nors 
man tas labai nepatiko, 'bet ką padarysi! Ir taip 'žiemą 

'praleidau.
(Bus daugiau)

MEMBER MESRELOSUS1 1 .. 7,000

254-8500
TAIP PAT PARDUODAME VI- 
CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
MIESTŲ JĄV-SE PER R E L O

VISI LIETUVIAI 'BIZNIERIAI
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JO GRUPĖ
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M. ŠILEIKIS Chicagos upė (Aliejus)

J

■: Bronys Raila Jaunimo Centre, j nors suskaldę. Jei St. Barzdų-* 
jb ’knygos•“Bastūno maištas”Į] 
pristatymo proga, pasakė kalbą, jo burnos išgirsti, kuris gi iš

1

kui tai žinoma, būtų įdomu iš į
2 ... y________ 1 •___ * * 1 . > • v •

Joje pareiškė, kad politinio ir jų kada ėmėsi skaldymo veiklos, 
kultūrinio išeivijos lietuvių gy-L _ . .
venirno ir veiklos bazę turėtų t J?™8.1 ■).0 ^^ornina ir aPie 
sudaryti Pasaulio Lietuvių Ben-1 Pne^abių ir kaltinimų ieškoji- 
druomenė. Barzdukas, ją pas
kaitęs, džiaugsniu netverdamas, 
liepos mėn. 8. d., parašė Drau-1 
gui laišką. :‘.l '

' Jis sutinka su Bronio Railos
• ■ ’ r 4 š • - *

mintimi; tik suabejoja, to pa
siekti, nebus gailina,, nes pinniau- 
sjai reikia įvykdyti šias sąlygas; 
gebėti matyti tikrovę, faktus 
skirti nuo susikūrusių mitų, tiesą 
nuo improvizacijos, konkretų 
darbą nuo muilo.putų plakimo... 
Matyt, St. Barzdukas nėra tik
ras, kąd Bendruomenės vadai jo 
Sas suminėtas sąlygais gebės 
įvykdyti.' Šiuo, atveju su juo 
reikią sutikti, nes jie dar iki šiol, 
riestigębėjo matyti tikrovės, ne
pajėgė'atskirti susikūrusių mi
tų nuo faktų, nei skirti tiesos 
nuo improvizacijos, pvz., Simo 
Kudirkos'atvejis, n ei konkrečių 
dferbų nuo inųilb .putų plakimo. 
Jei jau reiškia abejones buvęs 
Pasaulių Lietuvių pirmininkas, 
matyt,(kad jo asmeninė patirtis 
yra _ labai artima tiesai.

<Bėt jiš šias minėtas sąlygas 
taiko ir kaikuriėms veiksniams. 
Mat, jo samprotavimu jie nėra 
y^ksniii, b tik skaidiniai, ku
rie tik. ieško priekabių, kaltini
mų, skelbia diskriminaciją ir. ro
do avantiūrizmą. Gaila, kad St. 
Barzdukas konkrečiai nepasako, 
kurie įgi, jo išmone veiksniai yra 
tąpę.^aidimais? Mūsų visuo
menė iki žibi žinojo, kad JAV 
LB-nę suskaldė jos vadukai. Bet 
mekas Jiegįidėjo, kad kuris ki-

mą. Jei kas jų ieško, tai jos su
rašytos paties Barzduko “Pa
saulio lietuvyje”. Bet ir tai ne 
faktai, o tik svaisčiojimai pa
gimdyti neapvaldytų pykčio 
jausmų. Jis ten kiekvieną, ku
ris tik pareiškia kritišką nuo
monę prie B-nės vadukų pada
rytus nukrypimus, apšaukia 
griovikais, skaldytojais ar dar 
kitokiais pravardžiavimais. Be 
to, jis savo laiške kalba apie 
avantiūrizmą. Deja, jo reiktų 
ieškoti ne mūsų veiksniuose, o 
JAV LB-je. O joje avantiūris
tų yra.

Gal pati keisčiausia Barzduko 
laiško dalis yra ta, kurioje jis 
reiškia neva pasipiktinimą, ar 
lyg pasityčiojimą, girdi, buvę 
atentatininkai susitarę su aukš
tais dvasiškiais ir teisininkais 
moko visuomenę tvarkos ir drau
smės. Man, rodos, kad sveiku 
protu galvojančiam žmogui dėl 
to, nebūtų ko nei piktintis, nei 
tyčiotis. Jei jau tokie žmonės 
imasi rūpintis pašlijusia tvarka, 
bei drausme ir ją nori atstatyti 
į reikiamas vėžes, reiktų tik 
džiaugtis.' Buvę, kai jis rašo, tai 
išeitų jau pasitaisę, vieningai 
susitarę su dvasiškiais ir dar 
plius teisininkais, tai toks jų žy
gis užsitarnauja tik pagyrimo. 
Reiškia jie atsisako tvarkai ir 
drausmei atstatyti šauktis po
licijos pagalbos, samdyti advo
katus, kelti teisme bylas tvar
kos ir drausmės arddytojus so
dinti į kalėjimus, o imasi patys 
savo tarpe LB-hės vadukų su- 
smukdytą tvarką ir drausmę pa
taisyti. Argi tai negražu? Ko-

Triut. Niekgsfnėra girdėjęs, kad 
mūsų VHkas ar Altą būtų ką

DR.ANTANOJ. GUSENORAŠTAI
ĮNPtt GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS,
J. <«mB — MtNTYS IR DARBAI, 259 psL, li&an&uT  1905 

EMtaĮ įvyktu*. Jablmrido ir Totoraičio jautas dienas ir susi- 
tMBR.■ /-■ - - _________________ - $8.00
I. <kiwwi — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata Ir greži*. 

viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik  
viršeliai* tik -------------------------- --------------

; O«»M* — AŲKŠTA KULTŪRA —. ŽIAURŪS ŽMONES.
$2.00

;po?fcropą įspūdžiai. Dabar tik --------------- $2.00
ūhtoekyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 

P«r>luntimo Išlaidom*.

f

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

f KNYGOS ANGLŲ KALBA
A KISS JN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu

ji Dr. Jum* «. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
aabtrauk* nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
{iri., kainuoja $2.00. •
į ^r. Jum* t. Kenčiu*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tautų ttfuĄL paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
SI HL tadūa SS.OO. Kietais viršeliais $4-00. -
ė'_ Daugui** Hų knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 

Įsigyti atsilankius Į Naujiena* arba atsiuntus čeki vL. * z.lr

Chicago, III. 60608
$x«

tnj®

s
■■

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NmIUhm* **lbna Hvfi RulHy knyw, lev r lot p t pu oJ b«t koki p 

»r towtyn*.
. * ' AlAOMm IMwInOkH. MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atrimtalmal Ir lyykhj bei rietą aprašymai, skaitomi kaip ro 
? fltaoM. W7 p$L Kaina SS.
A. tofcaMtefa, METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 

ir lifto Įvykiu Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, auskira-

Dr. KmY? Ariniu*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomu. Gr«- 
‘ • 1*1? ririe.lUi*. SM P«L Krina S&00. Mlntšt*!* virt. $5.00

V*ci. OlrTOU, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I <3*11*. 206 pcL, Įrišto — $3,00, minkštai? vir-

. šetftto — OJOff, H dali*, 225 pri.. Įrišto — $3,00. minki-

17S» So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 
Gavę pinigai, tuojau knygą puftpteė.

'' - trij riršeUiir_____________ ________ -__________ $ž-<*
VtoraftM Turn** — T»m*š«u»fc»«, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
/ • PUalBė* tr L»bffovo«.Apskrity? su Įdomi*!? aprašymais, fllu- 

•trMlloml* ir dolnrmentacila. 83B p«l.. kaina $8.
F. KariOna*. TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuve* 

parttetnų buitie? romanas 292 puslapių. Kaina $3. 
JanlM N*rO"4, TRYS IR VIENA, Jaunystė? atrimlnlm*J

8 — NAUJI1MOS, CHICAGO I, ILL, _ Saturday, July 23,T977

> M •w*n«. POVILAS MILERIS.. Mogrtfijm brorfal 281
7 Eoriapui ________________ _______ —-----------------
tirtu uMtast roOd* pridėti 25 et pašto išlaidom*.

N AtJ JIE N 0 8,
IfH A fiAbUd 8L, Chkxro, DL mos. — Td. HA 141M

m.Bwtk HaJited Street ChlcncB. TD. WIM

ISsi

dėl Barzdųkui atrodo, kad tai 
bloga? Nemanau, kad kuris 
sveikos minties žmogus- dėl to 
jam pritartų. Bet iš kitos pu- 
.sės norisi jo ■paklausti, nejaugi , 
jo akimis žiūrint mūsų visuome- i 
nė jau yra taip susmukusi, kad 
ją gali išgelbėti tik jungtinėmis 
jėgomis dvasiškiai ir teisinin
kai ? Kažin ar šitoks Barzduko 
samprotavimas nėra išėjęs iš 
krašto...

Taip pat, jis rašo, kad B-nė . 
remiasi plačiąja visuomene. Kad 
lietuviškoji visuomenė yra pla
ti, tai tiesa. Bet kad ją toji vi
suomenė plačiai remtų, tai jau 
netiesa. Juk ji iki šiol yra ap
jungusi tik mažytį skaičių lie
tuvių. Kažkurie Amerikoje susi
vienijimai savo narių skaičių-’ 
mi n ėra ką mažesni už JAV LB.

.Tą teoriją kurią jos vadai 
skelbė, kad kiekvienas lietuvis 
yra tuo pačiu ir jos narys, mūsų 
teisininkai yra sugriovę. Tiesa, 
ji galėtų Amerikoje apjungti 
ir didesnį skaičių lietuvių, jei-., 
ji būtų organizuojama federa-. 
ciniu principu. Bet šis princi-t 
pas jos vadams ' nepriimtinas,, 
nes tada viena grupė negalėtų 
jai vadovauti.

O be to, ji šiandien Ameriko
je suskilusi, nutolusi nuo savo 
pagrindinių tikslų, tai yra nuo 
lietuvybės poselėjimo. Ji metė
si į bolitinę veiklą, ji kėsinasi 
pasmaugti seną sėkmingai vei
kusį ir šiandien veikiantį Al
tos politinį veiksnį. Tiesa, Ben
druomenės rašėjai, vienos gru
pės užgožtoje spaudoje, prira
šo apie jos politinę veiklą ilgiau-

sius reportažus, bet tikrumoje 
juose yra daugiau miglų negu 
tiesos.

Barzdukas klausia Bronio Rai
los, kokia grupė yra paglemžusi 
LB-nę? Tai pariziej iškas klau
simas, lyg jis nežinotų, kai jau 
plačioji visuomenė apie tai se
niai žino. Jis dėsto, kad jokia 
grupė nėra LB-nės paglemžusi, 
nes ją tvarko demokratiškais 
rinkimais išrinkti atstovai. Ko
kie tie “demokratiški” rinkimai 
buvo, tai parodo vykę Chicagoje. 
Tie rinkimai yra taip sufrizuo
jami, kad išrenkami tik tie, ku
rie iš anksto anos grupės Sine- 
drijono yra numatyti išrinkti.

tik tie, kurie turi iniciatyvą. Iš
eitų, kad iniciatyvą teturi tik 
tos grupės žmonės, kuriai jis 
priklauso. O jos neturi kitų gru
pių žmonės. Faktas yra jei kar
tais išrenkami ir ne tos grupės, 
tai anksčiau ar vėliau jie iš 
B-nės vadovybės turi pasitrauk-

Barzdukas stengiasi savo laiš
ke paneigti faktą, kad B-nei va
dovauja viena grupė, jo žodžiais 
tariant, tai tik mitas. Bet ar 
dera rimto amžiaus sulaukusiam 
žmogui dengti netiesa? Jei jau 
toks liberalas, bet ir Bendruo
menei teikiąs dideles galias 
Bronys Raila pasisako prieš vie
nos grupės joje dominavimą, tai 
kam slėpti tokį faktą? -Tiesa, 
jis pats tvirtina, kad jam jo
kia grupė nenurodė ką ir kaip 
turi veikti, bet matyti tai pa
miršo, nes laiško pabaigoje ra-

SODYBŲ PIEVELES •
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

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

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 50608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Ov. Juozas Daubaras. ŽEMĖS OKIO iVIETIMAS. Studija. 21el> 
t» Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju d>- 
Utį: Aemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalia: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: MJei liūdnas lietuvių tautiM Hkhnaa 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtų ao- 
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti. Beturiu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo šėmės ūkio kultūros vaisiais 
ir' prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms*’.

Knygos apie žemės ūkį atrodo uk žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai Ir po ęa- 
sauį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abao- 
llučial lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meOe Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingu sūnus — myn- 
mai Tėvynei Lietuvai*.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik 18.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

Ten pat šulaitis apgailestau
ja, kad “patriotinė” spauda jos 
uncerto negarsino, šis klausi

mas truputį suįdomino. Papras
tai Draugas tokius koncertus ir 
filmas garsindavo. Kas priver
tė šį kartą susilaikyti!?

Stasys Juškėnas

taip
M mindos pa .a gos at-
Kum un i jos t yruc?ė 

blogos dvasios — vel- 
. ie darė visokias piktas 
fmonėms. Kartą vienas 

pv r sekiojo jojančią ark-

GIEDRIS KAUKAITES
KONCERTAS CHICAGOJE
Acie vjkusi Giedrės Kaukai

tės koncertą Kalifornijoje teko 
skaityti net keletą, vienaip ar 
kitaip tuo reikalu pasisakiusių 
asmenų straipsnius. Tuo tarpų 
apie š. ni. gegužės 22 d. First 
National Banko teatre vykusį jos 9 genn 
koncertą — jokios žinutės. j aj§kin ma

š. m. Vienybėje birželio 10 d. | siradlma: 
'eš. (Edvardas Šulaitis) duoda' ryVeno 
tokias žinias: koncerte publikos‘ r,į.,; j.ur; 
susir'nko apie 300. “Po koncer- ;;(į p/as •• 
to dauguma publikos nužygiavo',
j netolie::e esantį Italian Village Įju ži^oniukę. Jos arklys pradė- 
restoraną, kur buvo surengtas jo baidytis ir šuoliavo pilnu grei- 
solistei priėmimas”... Koncerto 

j rengėjų dauguma sudarė taip va
dinami “akiratininkai”: K. Avi
žienis, D. Bielskus, R. ‘Dirvoms, 
V. Germanas, R. Lapas, J. Lin- 
takas, T. Remeikis, A. Rekašie
nė, M. Tamulionienė, V. Vepš- 
tas, D. Viktorienė.

Sekančią dieną Kaukaitė su j do: ji jiems buvo mirties sim- 
Žebriūnu vaišinosi Vilnies pasta- bolis, gi žmonėms tapo laimės, 
to salėje. Ten dalyvavo tik apie sveikatos ir ilgo gyvenimo ženk- 
40 asmenų.

čiu. Smarkiai bėgant, jam nu
trūko viena pasaga ir pataikė 
velniui tiesiai į galvą. Mergina 
apžiūrėjo negyvą velnią, pasi
ėmė pasagą ir ją pritvirtino prie 
palapinės angos. lakusieji vel
niai atbėgo atkeršyti už savo 
brolį, bet pamatę pasagą išsigan-

šo, kad savo veiklai gavęs gru
pės pritarimą bei paramą, ka
dangi ji sutapo su tos grupės 
siekimais ir žingsniais. Įdomu, 
jei jo veikla nebūt sutapusi su 
tos grupės siekimais ir žings
niais, tikriausiai jis nebūt buvęs 
apšauktas nei garbės pirminin
ku in būtų atsidusęs už JJend- 
ruomenės ribų taip, kaip"'”atsi- 
dūrė ne vienas iš tų, kurių, sie
kimai ir žingsniai nesutapo su 
Barzduko grupės reikalavimais. |

lu.LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sėst. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM 

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

T Telef. - 778-5374

iI

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. ’Jurgio Jašinskb, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį __________ $8 00
2. JurgiOįį Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

... minkšti viršeliai ______ ___ ’_______________ _____________$1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

.$5.00

166 psL,-minkšti viršeliai--------------------------------------------------- §4.00

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

ordęrį tokiu antrašu:.4hiNATJLEN0S-
..1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar 
pas mus

>

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.

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

1800 So. Hoisted St.

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Papūgos kelia susirūpinimo, kai bet koks nepažįstamas sutvė
rimas įsispraudžia į j y apgyventą erdvę ir pradeda ardyti ra
mybę. ' ‘ ;Siūlo moratoriumą

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, labai atidžiai sekęs visuo 
menini Amerikos lietuvių gyvenimą, yra suirūpinęs jo 
negerovėmis ir ieško kelio, kaip jų išvengti ir būti nau- 
dingesniems ne tik pavergtai lietuvių tautai, bet ir kovai 
už Lietuvos laisvę.

Dr. Kriaučeliūnas, būdamas praktiškas pragmati
kas, daugiausia nori paveikti kitus savo pavyzdžių. Jis 
išklauso kiekvieno besiskundžiančio nuomonės, bet jis 
ryžtasi imti didžiausią atsakomybę, turi drąsos atsisto
ti priešakin sunkiausio darbo, ne vieną kartą yra paro
dęs, kad gali stambią auką pakloti, ir, kas įdomiausia, 
gali buvusiam savo priešui lietuviui ranką ištiesti, patar 
ti užmiršti nuomonių skirtumus, bet ateityje žingsniuoti 
visiems kartu.

Prieš tris mėnesius- Dr. Kriaučeliūnas, niekeno nera
ginamas, bet reikalo stumiamas, ėmėsi iniciatyvos nesu
tariančioms lietuvių grupėms sutaikyti. Jis buvo pasiri
šęs nurodyti ginčų menką vertę, buvo pasišovęs iškelti 
silpnas nesutarimų puses ir parodyti žalą, kurią atneša 
lietuvių tarpe skilusieji plyšiai. Jis surado grupę inteli
gentų, kurie panašiai galvojo. Jie pasisiūlė tarpininkau
ti, bet jų pastangos buvo atmestos tų, kurie jokios bend
ros kalbos nenori. Jie norų kad-jų klausytų, bet apie-ban
dymus išaiškinti nuomonių skirtumus jiems-visai nsrūpi 
Ne tik Dr. Kriaučelidną, bet ir kitus panašių tikslųčturė- 
jusius žmones “viską žinantieji’’ apšaukė- pasigarsinti 
norinčiai mizerijomis, o ne nuoširdžius bereikalingo irz
lumo gydytojus.

Dr Kriaučeliūnas, pasiskaitęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko kalbos neseniai išrinktai barz 
dukinės Bendruomenės tarybai ir vėl neiškentė. Jis tu
rėjo sustoti skaitęs, kai didžiausias lietuviško gyvenimo 
irzlumo kėlėjas ir visuomeninio darbo ardytojas pradėjo 
pasakoti, kokia netikusi yra dabartinė išeivija. Jis norė
jo tikėti, kad ta išeivija nei laike, nei aplinkybėse nesusi
vokianti; bereikalingai posėdžiaujanti, politikuojanti, re 
zoliucijas rašanti ir pramogaujanti, bet mažai žinanti ir 
visuomeniniam darbui netinkanti išeivija. Savo charak
teristiką baigia tvirtinimu, kad ji tapo irzli, pageltusi 
tautos šaka.

Nėra ko stebėtis, kad Bronius Nainis šitaip jaučiasi. 
Juk risi atsimename, kad jis buvo pirmas pionierius, ku
rsi niekais pavertė susitarimą darbui pasiskirstyti. Jis 
ryžosi politikuoti, nors Amerikos politiniuose klausimuo 
se mažai tenusimanė. Angliškai kalbėti dar ir šiandien 
nepramoko, bet santykius su Amerikos Lietuvių Taryba 
gerokai sugadino, Amerikos Lietuvių Bendruomenę, dar 
nesuorganizuota, suskaldė, laisvinimo darbui aukojamas 
sumas grobė ir išleido posėdžiaujantiems ųr pramogau
jantiems jauniems žmonėms. Jis, ko gero, gailisi už pa
darytus griekus. Kad iš Nainio užsimojimo politikuoti 
nieko naudingo nebus, tai žinojo kiekvienas1 lietuvis vi
suomenininkas, bet šiandien ir pats Nainys Įsitikino, kad 
naudos iš to nėra. Reikia džiaugtis, kad jis viešai prie to 
prisipažino.

1 Teisybė, kad Nainio pareiškimas Įžeidžiantis, bet 
Nainys, sakydamas tokią kalbą suvažiavusiems tarybos 
nariams, aiškiai prisipažįsta, kad jo užsimojimas buvo 
klaidingas, kad išeikvotos didelės sumos pinigų ir kad nie 
•ko naudingo nepasiekta. Prisipažinimas prie klaidos yra 
geras ženklas. Doriems vyrams tai turėtų būti pagrindas 
klaidai taisyti Turėtų sekti pareiškimas daugiau taip ne 
daryti r

Dr. Kriaučeliūnas, atidžiai perskaitęs koresponden
to perduotą Nainio kalbą, daro šitokias išvadas:

“Todėl Broniaus Nainio mestas kaltinimas lietuvių 
išeivijai yra skaudus ir nedovanotinas. Pirmininkas 
Bronius Nainys yra tvirtų nervų, kad po tokio ap^ 
kaltinimo tik “neramus” jaučiasi. Aš net ir naktį ne
užmigčiau. Pabaigai siūlyčiau vieną dalyką: mažiau 
pykčio ir neapykantos, o daugiau pakantos kitaip 
galvojančiam^ Ištieskim ranką vienas kitam, užmirš 
kim vakar dienos nesutarimus, paskelbkim morato
riumą. Tai bus dįdžiausia mūsų dovana kenčiančiai 
Lietuvai jos likiminėje kovoje”. (Draugas, 1977m.

Gaila, kad Dr. Kriaučeliūnas nepaaiškino jo turimos 
moratoriumo sąvokos. Moratoriumas yralegalus termi
nas, kuris leidžia nustatytą laiką skolininkui skolos ne

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIčIUS

Mokytojas

pis. Jeigu Dr. Kriaučeliūnas supranta, kad kiekvieno 
treintin patekusio lietuvio pareiga dirbti gimtinio savo 
krašto laisvei; kad kiekvienas laisvan pasaulin ištrūkęs 
lietuvis yraskolingas gimtiniam kraštui; kad Nainio Įdė 
jomis gyvenusieji tam tikrą laikotarpį savo pareigos ne 
atliko, skolos nemokėjo, tai jiems galima paskelbti mora 
toriumą. . *

Jeigu jie pasižadės toliau taip nedaryti, tada ir ran
ką bus galima paduoti, Bet barzdukinių tarpe Nainių yra 
labai mažai Ne vienas panašiom nuotaikom gyveno, ku
rias Nainys tarybininkams išdėstė, bet jie pasitraukė Į 
šalį net savo pasipiktinimo nepasakę. Galimas daiktas, 
kad Nainys turi draugų. Vytautas Šoliūnas Nainio kal
bą girdėjo, bet jam ji nepadarė tokios Įtakos, kokią ji pa
darė Dr. Kriaučeliūnui. šoliūnui net ir Nainio irzlumas 
nebuvo toks jau baisus. Jis mano, kad irzlūs yra tie, ku- 
rietaip jau karstai neaguoja Į Nainio panašias kalbas.'

Ar' nebūtų buvę geriau tiems surinktų pinigų eikvo
tojams, posėdžiautojams ir tuščių rezoliucijų ruošėjams 
paskelbti amnestiją? Jeigu jie pasižadėtų ^daugiau prie 
Lietuvos laisvės reikalams savo pirštų nekišti, tai būtų 
galima tad jiems ir ranką ištiesti. Bet jeigu ir toliau tęs 
ardomąjį darbą amnestijos nesustabdys jo pasikėsinimo 
i kitiems tikslams skiriamas aukas, o moratoriumas tap
ti Lietuvos likiminės kovos dėl laisvės dalyviais. Jie da
rys tą, ką Nainys iki šio meto darė, o po 7 metų prisipa
žins, kad buvo padaryta klaida. Atsiras ir tokių, kurie 
prie klaidos neturės drąsos prisipažinti. Kaip tuos amnes 
tuoti? • . • >

Ispanijos kaliniai 
protestuoja

MADRIDAS, Ispanija. — Pora 
tūkstančių Ispanijos kalinių, nu
teistų už žmogžudystes, moterų 
prievartavimus ir kitokius di
desnius nusikaltimus, kelia pro
testą. Visame krašte apie 2,000 
kalinių, praleidusių pora dienų 
90 laipsnių karštyje, pareikala
vo geresnių sąlygų dabartiniuo
se Ispanijos kalėjimuose Politi
niai krašto kaliniai paleisti, bet 
įvairiuose kalėjimuose tebesėdi 
didesni nusikaltėliai, kurie no
rėtų gauti šiokią tokią amnes
tiją ir kiek lengvesnes sąlygas 
dabartiniuose krašto kalėjimuo- 4-1’i - -i ■ > ‘;4 >■se.

Kaliniai žino, kad dabartinių 
metu jie negalės, iš kalėjimų pa
bėgti. Patys didžiausieji; kalė
jimai policijos apsupti. Jiems-, 
aišku, kad apie pabėgimą negali 
būti jokios kalbos. Keliose vieto- 
se kaliniai pradėjo maištauti, 

■ daužyti duris ir naikinti knygy
nus, kalihiąrns paruoštus įrengi
mus. Dauguma užlipo ant sto
gų ir šildėsi saulėje. Jie žino, 
kad policija labai lengvai galėtų 
'juos nuvaryti nuo stogų.

VHadolido kalėjimo kaliniai 
baigė triukšmauti, kai pajuto, 
kad kalėjime nėra vandens. Al- 
merijoje, Barselonoj, Kadikse, 
Leone, Zaragozoj, Palencijoje .ir 
Las Palmas kalėjimuose kali-, 
niai susikirto su poh'cija. Dabar

mus maištui baigti, bet jie rei- 
■ lęalauja, kad dar prieš pasita
rimus iš kalėjimų būtų atšauk
to policija. Kaip didesni Ispani
jos kalėjimai susižinojo vienin
gam protestui reikšti, taip ir ne
aišku. St.

Išprievartavo ir nužudė
EVANSTON, UI. —- Po iškelto 

(L) traukinėlio bėgiais ties 2706 
N. Wilton ąyę. rasta nužudyto

mokėti. MQr&k)riuni3S yra skolos nemokėjimo laikotsr- kaliniai nori pradėti pasitari-

jauna moteris Celia Asep, 21 
metų amžiaus. Iš visų Ženklų 
policiją nustatę, ]$|d nužudytoji, 
kurios drabužiai guvo nudrsą- 
kyti, desperatiškai gynėsi.

KRIMINALINIAI KALINIAI 
KOMUNISTAMS ĄĘTĮMIAUgI

Lenkijos komunistinė valdžią 
paskelbė jau aštuntą nuo 1945 
mętų amnestiją, bet kam ta am
nestija, spėjama iŠ paties pro- 
sek u tariaus pareiškimo, kadvy 
riausybė skelbia amnestiją iš 
dalies dėl to, kad per praėju
sius 5 metus kriminalas suma
žėjo 31 nuošimčiu. Ar ir kiek 
ta amnestija palies politinius 
kalinius, spėjamą iš valdžios 
oficialaus pareiškimo, kad 
truks dar keletas mėnesių ap
spręsti kiek ir kokius kalinius 
šį kartą amnestija palies.

KAIP KUBA PLATINA
SOVDETŲ IMPERIJĄ

Washingtone turimomis ži
niomis, Kuba vėl padidino savo 
kareivių ir civibų Angoloje 
skaičius. Valstybės dępartamen 
to pranešėjas tvirtina, kad šiup 
metu kubiečių Angoloje yra

tinių laikų buvo tarp .11,000 ir. 
14,000.

MICHIGANO EŽERE
i; ' \ -■

Dar tūkstančiai jaunų upėta
kių (trouj) žuvelių paleista au
ginti. veistu ir daugintis Mj- 
chiganp ežere, tuo būdu pasiek
ta 800,000 šiemet į tą ežerą par 
leisto upėtekių prieauglio. Ver-

ne jdąugįn^ą programa vykdo- - 
ma jau nuo 1967 metų. ’

CRANE SAVINGS and Loan Association
’ X ■ V ’ * r -A.- - * r X. T '•’ > V * » » fc-

□ ? Hiiiiiiiiii Jįjį į|hĮji!

B. IL PIĘTKI€WlOą '

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
' NEMČKAMAI VIETA AITTOMORTTJAMS -

7
% 4t metV Mąkaraa 1 mėty
TU Certif.katams. , Certif*atams.

I Mažiausia $5,OOC Mažiausia $1,000
ar daugiau. ; :

accounts

- —Taupmenos padėtin į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividend* už vis* mėnesi t 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. &:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrai ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienus. Trečiadieniais už-

8:00 vak.;

Jis buvo gerokai ne ūpe, nes buvo labai nepaten- jų gi ne mes, o jūs iškilmės kaltininkas. Alums net la- 
i kintas pastaraisiai egzaminais. Praėjo šie egzaminai bai malonu, meldžiamasis...
’puikiai: visi vyresniojo skyriaus berniukai buvo pa-1 Fabriko direktoriaus bute jau viskas buvo paruoš 
i gerbti pažymėjimais h dovanomis: yyriausybė, taip ta iškilmei. Dideliam valgomam su vokiečių ajiejad- 

fabriko fabriko, taip valstybės, buvo patenkinti pažanga, bet rūkais ir gandražolių kvapu, ir lako stovėjo du stalai: 
vienas didelis pietums, antras mažesnis — užkandi
nis. Pro- nuleistas langų užuolaidas vos vos prasiverž
davo vidudienio kaitri šviesa.... Kambario prieblan
da, užuolaidose švaicarijos vaizdai, gandražolės, lėkš 
tėse plonai piaustyta dešra — naiviai žiūrėjo merge
lių sentimentalumu, ir visa tai buvo panašu į patį bu
to šeimininką, mažą geraširdį vokietį, sn apskritu pil
vu ir riebiom akim... Adolfas Andreičius Bruni (taip1 
vadino šeimininką) triūsinėjo prie užkandinio stalo, 
kaip gaisro metu pildinėjo stiklelius, dėstė į lėkštes ir 
vis stengėsi, kaip įtikti, prajuokinti, parodyti savo 
draugiškumą. Jis tapšnojo į pečius, žvelgdavo į akis, 
kikeno, trynė rankas, žodžiu meilinosi, kaip gerąs šuo.

—Fedoras Lukičius, ką matau. — prabilo jis trūks-

Fedoras Lukičius Sysojevas, mokytojas
mokyklos, išlaikomos “Kulikino sūnų Manufaktūro” mokytojui šito buvo maža. Jam buvo apmaudu, kad 
lėšomis, ruošėsi iškilmingiems pietums. Kas metai po mokinys Babkinas, visados rMfs be klaidos, egzaini- 
egzaminų fabriko direkcija rengė pietus, kuriuose da-jno diktante padarė tris klaidas, mokinys Sergejevas 
lyvavo: pradžios mokyklų inspektorius, visi buvusieji, dėl susijaudinimo nepajėgė padauginti 17 iš 13; ins- 
egzaminuose. ir fabriko administracija. Pietūs, nepai- pektorius, žmogus jaunas ir nepatyręs, diktantui strai 
sant jų oficialumo, visuomet būdavo ilgi, linksmi ir psnį išrinko sunkų, o kaimyninės mokyklos inokyto- 
skanūs, užmiršus laipsnių gerbimą ir atsimenant tik- jas Liapūnovas, kurį inspektorius paprašė diktuoti, 
tai savo triūsus teisuoliškus, mokytojai iki soties pa-jelgėsi nedraugiškai; diktuodamas — tarė žodžius ne 
valgydavo, draugingai išgerdavo, plepėdavo iki už
kimdami ir skirstydavosi vėlai vakare, garsindami vi
są fabriko vietovę dainomis ir pabučiavimų garsais. 
Tokių pietų Sysojevas. pagal skaičių metų, ištarnau
tų mokykloje, pergyveno trylika.

Dabar, besiruošdamas į keturioliktus pietus, jis 
stengėsi suteikti sau įmanomai šventišką ir deramą iš 
vaizdą. Visą valandą jis šluotele valė naują juodą kos 
tiumą, mažne tiek pat laiko stovėjo priešais veidrodį,

taip, kaip jie rašomi, o tarsi žodžius kramtytų.
Žmonos padedamas užtempęs pusbačius ir dar 

kartų prieš veidrodį sąVe apžvelgęs, mokytojas paėmė 
savo gumbuotą lązdą ir nužygiavo j pietus. Prie pat 
įėjimo į fabriko direktoriaus butą, kur buvo ruašiama 
iškilmė, jam nutiko mažas nemalonumas. Jis staiga 
užsikosėjo... Dėl kosulio sukrėtimo janą nuo galvos nu 
lėkė kepurė ir iš rankos išvirto lazda, o kai iš direk
toriaus buto išgirdę jo kosulį, išbėgo mokytojai ir mo-

kai vilkosi madingus marškinius, sagočiai sunkiai lin-? l<yklų inspektorius, jįsai sėdėjo ant apatinės laiptų pa ■ - t W • v
do į rankovgalių kilpas, ir šita aplikybė sukėlė visą 
audrą skundų, grasinimų, priekaištų žmonos adresu. 
Bėginėdama apie jį vargšė žmona išsimušė iš jėgų. Vie 
nok ir jisai pats pagaliau nusikankino. Kai jam iš vir
tuvės atnešė ičblizgiutus pusbačius, lai jam nepakako 
jėgų 
dcil.s

ant kojų juos užtempti. įteikėjo pagulėti ir van-

— Kaip si’onas tu patapai. — atsiduso žmona. —
Tau visiškai ; “reikėtiį eiti į tuos pietus. .

— Prašau be , įtarimų. — piktai nutraukė ją moky- 
lojas.

mokykla -‘pasirodytų geresnė už mano. Aš viską sųp- 
rantu.

— Bet ko jūs kabinėjatės? — atsikando laapinio- . 
vas. — Kurio velnio jūs prie manęs kimbate?

— Liaukitės, ponai, — įsiterpė inspektorius su verk 
smingu veidu. — Na, ar verta dėl niekniekjiį kąr^Įuo 
tis. Trys klaidos... nei vienos klaidos... na, ar visa tai 
ne vistiek? 5

— Ne, ne vįstiet. Mano Babkinas rašė be klaidų, 
j — Kimba. — tęsė Liapunovas piktai prunkšdamas. 
į— Naudojasi ligoto žmogaus padėtimi ir visus ėste 
ėda. Ne, bičiuli, aš nežiųręsių, kad jūs; ligojąs,

— Palikit mano ligą ramybėje. — piktai suriko Syx 
sojevas. — Kuris jums reikalas? Užtaisę vis tą fiątj Ii- 'i 
ga, liga. Reikia man labai jūsų ažuojautos. O fr iš kur 
jūs iškasėt, kad aš sergu? Iki egzanjinų sirgąu, tątąi 
tiesa, o dabar aš visiškai pasitaisiau, tiktai silpnumas * 
pasiliko. '■ - ' ‘ " j

. . — Pasveikai, na tai ii- garbė Dięviū, — pą^ąkė tiky-1
taniu balsu, pamalęs Sysojeyą. — Kaip mums malonu, mokytojas T. Mikalojus, jaanas iventikas, fran- t 
Nepaisydamas savo ligos, jūs atėjote... Ponai, leiski- tiškoj rudoj sutanoj, ir kelnės apdribai. — Džiaugtis t 
te jus pradžiuginti; Fedoras Lukičius,atėjo. |reikia, o jūs jaudinatės ir kitą į bų panašu.

Prie Užkandžių stalo telkėsi pedagogai ir valgė. I __ Jfis taip pat. geras, — pertraukė-jį Sysotevi. — ? 
Sysojevas susiraukė. Jam nepatiko, kad draugai pra-'( Klasiniai turi būti aiškūs, tiesūs, o jūsų visą laiką mįs- 
dėjo valgyti ir gerti, jojo nepalaukę, Jis tarpe kitų įsi- ]ės, mįslės. Taip negalima- .

(Bus daugiau)

Verti ii rusų kalbos Joria^ Valaifis

to jus pradžiuginti: Fedoras Lukičius, atėjo.
prie užkandžių stalo telkėsi pedagogai ir-valgė. Į

kopos, prakaito, išpilamas.
— Fedorai Lukičiau, ar tai jūs? — nustebo inspek

torius. — Jūs atėjote?
— O ką?
— Jūs, balandėli, pasėdėtumėt geriau namie, šian

dien jūs visa(nesveikas. |
—- šiandien aš toks pat, koks ir vakar buvau. O jei

gu jums nemalonus mano dalyvavimąsį, tai aš galiu 
išeiti: . XX-'4

— Na. kuriam reikalui šitie žodžiai, Fedorai Lūki- klaidų nebuvo. Aš žinau kodėl jūs taip diktavote. Jūs 
čiau? Kodėl šitaip sakyti? Maloniai prašom. Iš tikrų- tiesiog norėjote,‘kad mano mokiniai kristų, ir jūsų

žiūrėjo į Uapūnovą, tąjį pat,-kuris egzaminų metu 
diktavo, ir priėjęs prie jo, pradėjo:

— Tatai ne draugiška. Taip, šitaipos padorūs žmo
nės nedikluoja.

— Dieve, jūs vis apie tąjį pat — pasakė Liąpūnb- 
vas ir susiraukė. — Ar dar jums neįkyrėjo?

— Taip, vis apie tąjį pat. Mano Babkino niekados

i
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dK. k. g. balukas 
mkUSERIJa ir moterų ligos 
GINEKOLOGINF CHIRURGIJA 

6449 So. Pvlftski Rd. (CrowHrd 
Mediči I Building). TeL LU 5-6446 

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

BU. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ir slapumo takų 

CHiKURGIJA 
Tekt. 695-0533 

Fox Vaiiey Medical Center 
6*1) SUMMIT STREET 

ROUlfc 53, ELGIN, ILLINOIS

GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
We»icht»Ur Community klinucos 

Medicinos direktorius 
19J6 5. Manheim Kd^ Westchester, !IL 
\ ALANDUS: 3—a uaruo u ienomis U 

kas antrą sesi a dieni 3 vai.
1 ei.: 5O2-2/X7 arba 567'2/’2B

LB 8-tusios Tarybos antrasis daug norinčių ir neperdaug ži- 
suvažiavimas fvyko 1977 m. nančių dirbti, šiek t:ek irzli pa- 
birželio m*n. 18-19 dienomis geltusi tautos šaka...” Ir to- 
Clevelande. Suvažiavimo svar- lau jau iškelia save ir savo 
besnių kalbų - paskaitų aprašy-' grupę sakydamas: “Ir ką mes 
mą parašė V. Kutkus, kuris bu- korfkrėtaus, realaus ir naudingo 
Vo atspausdintas Draugo 151 padarome, tai tik išimties ke- 
Nr. Suvažiavimų aprašymus liu iš šios charakteringos gru- 
duoda V. Katkus ne pirmą kar-1 pfes išsiskiriančių nuoširdžių jau 
tą. J-s laikosi santGrutno, sten- ■ labai negausių darbininkų dė

ka”.
Br. Nainys neatsilieka nuo 

“grupės” ideologo Stasio Barz- 
duko nurodymų ir gairių. Fron- . 
to bičiulių ideologas S. Barzlu- 
kas, kąlbėjo ir laikė paskaitą

GI 8-0873 *

DR. VV. E1SLN-E1ŠIMAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedxta 'Ay*;, WA 3 2A7O
Vaiaiiuus pasai susitarimą. Jei neat

siliepia, sKamijuiU mi 3-‘V\

TEL. — BE 3-5393
DK. A. B. GLE VECKAS 

GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ 'LIGOS 

3VU/ West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DiL K. A. V. JLCAb 
4«y-4441; 561-4605 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

- Telefonas atsakomas 12 vii.

k K. 1 RANK RLECRAsi
OPTOME YRI5TAS

KALBA KIETUV1&KA1 
. w. / I St. Tel. 737-5149 
lisnna akis. Pritaiko akinius ir f 

“contact lenses”
»ji. pagal susitanihą. Uždaryta tree.

ui:. 1.EO1N AS SEIBUTIS

rROSTATCtS ČHfRUkGlJA- 
1 ^656 WE5T/63rci STWfcEY 
: ' _......ii■ -J-p j nntčnH » xr —. -

Ofiso telef.: 7?6>2n^b 
f . 'z S '■ i * *-■/' ž •-

A. a. ZENONAS KOLBA Kristaus veidas (Mozaika)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"As gyvi s is, as buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžiai amžius". 
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visus žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių 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.

lino, kad mirri* yra žiaun If palieki* kiekviena. Bet kur yra ml- 
ru».o|i? | klausimu atseko knygutė **ViltH po mirties", kuria gausite 
temokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STR£ET, CHICAGO, iLL. 60629
IV. KAITO TYRINĖTOJAI

giasi vengti “kontroversijų ir 
iieramuirių”, bet antrojo tary
bos suvažiavimo aprašyme, at
pasakojime ar nupasakojime, 
buvo priverstas Br. Nainio kal
bą pavadinti kontroversine, o
pats kalbėtojas dar ją pasaldi- 8-tos’ tarybos suvažiavime 'Cle-. 
no. Taryboje yra 81 narys. Su-Į velande birželio 18-19 dieno-1 
važiavime dalyvavo 48'n&ri&i, 'mis. Suvažiaviine dalyvavo ■ 
atseit, apie 59, 26 nudš. Gaila, jkaip svečias, ne kaip “garbės 

pirmininkas.” Ką * jis kalbėjo, • 
aprašymuose suvažiavimo iki 
šių eilučių rašymo nėbuvo nr- 
nima. "Bet kaip B. Railos fkny-1 
gos “Bastūno maištas”' aprašy- Į 
me jis rado paminėta, kad rei-! 
kia “sąlygos”, jog Bendruome-! 
nėję “nedominuotų "kuri, nors i 
viena grupė”. Čia- ideologas ir 
klausia, žinoma, Railos, o kartu . 
ir išeivijos lietuvių, būtent: 
“Kokia grupė?” ir čia pat atsa
ko: “Ar ta, kuri Bendruomenės 
priešakyje atsiranda rinkimų 
keliu?”

Čia pat jis ir paaiškina apie i 
“grupę”, kad Bendruomenės 
rinkimai ir yra ne “grupių” . 
rungtyniavimas, bet pačių žmo
nių Bendruomenės darbui at
rinkimas^.” Paminėjęs darbq, 
iniciatyvos, pasiaukojimo, pa
sitikėjimą savo pastangomsxno- < 
ro išjungimą, nurodo opozicijų, 
nerealumą, mitą, prisipažinimą 

. neveiklumu ir kaip kirvis ker
ta : “Tas” grupės dominavimas”' 
iš tikrųjų ar nėra tik mitas sa
vo pačių neveiklumui pateisin
ti..!?’’

Bet kol Barzdukas prieina 
prie Railos su save kritika, pa
mini visą eilę piktų žodžių, ku
rių eilėje jo ateitininkai, tvar-

• kos ir drausmės tnokovai, prie-
• kabių fabrikuotojai, avantųris- 
’ tdi, kurių - tarpe jis randa ir 
1 kanauninkus - •‘bei “ teisininkus. 
.. Pritardamas Railos minčiai, kad 
■ -politinio ir kaltūrinio išeivijos

‘lietuvių gyvenimo ir veiklds ba
ze turėtų sudaryti ^Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, bet čia- 
pats jis stato ir lokias 'sąlygas? 
“gebėti matyti Tikrovę, Taktus1 

ko patriotiško ’nusiteikimo, *di- skirti nuo susikuriamų mitų,- 
tiesą nuo improvizacijos; kon
kretų darbą nuo muilo putų

aiseii, apie zo nuos. mana, i 
nepaminėta, ar Š u važiavusių 481 
narių skaičiuje įskaityta ir plati' 
sudėtis Krašto vUdc'bos ’ir jos 
padalinių. Jei įskaityta, tai rink
tų Tarybos narių skaičius buvo 
visai mažas, ‘keliantis protestą 
ar įgnoranciją' prieš Tarybos 
vadovvįję ir jos vedamą liniją 
ar politiką.

Reikia atsiminti, kad Rugie- 
niaus tarybos laikotarpyje bu
vo prisitaikyti Bendruomenės 
įštatai ir taisyklės, kad tarybos 
suvažiavimuose negali dalyvau
ti pilnateisiais nariais ir bal
suoti nutarimus ar pasiūlymus 
apylinkių pirmininkai, bet gali 
dalyvauti pilnateisiais nariais 
Krašto valdybos sąstatas ir jos 
suskaidyti į tarybas ar komisi
jas vadovybių nariai. -

šį kartą- nerašė Kutkus apie 
opozicijos pasmerkimo ‘rezoliu
cijas, bet pacitavo Br. Nainio 
kalbos vieną kitą mintį, iš ku-

manoma sukti Bendruomenę ir 
kas yra-jos opozicionieriai, kas 
saivi ir kas svetimi, kam dirba 
ir kas darbams trukdo. Juokda
rys pasakytų, kad Nainio kal
bos turinys, ir išvedžiojimai su
kinėjosi apie patį Nainį ir jo 
i4eologijos ar tikšlų ir siekių 
grupelę, kuri dabar -turi pasi- 
'glėmžusi Lietuvių Bėndruome-

r h 4 r 4..--- ■>

Mažeika V Evans

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
TeL 737-8601

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

f AŽk
I G r'DY¥dJAS 'fR CHIRimGAS

Bena*a praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59fh STREET 

TeL PR S-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad, 
ir penkt. 2-4 ir &-8 vai. yak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

< pagal susitarimą.

7 *■ -------- “

kblinti vieną kitą mintį iš Br._ 
Nainio ir parodyti, kaip jis čha- 
rakterizflo-'jh pdkario ^iMiįvių, 
išeiviją: “Posėdiriinkaujanti, po 
litikudjanti, rašanti -rez<jliu<ii- 
cijas ir pramogaujanti, pusėti
nai pasiturinti, stipraus lietuviš-

darni visi bandymai pasibaigda
vo -gerais norais ir nejvydytais 
planais. į.

- . f

Buvęs Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Kanados vietininkijos pir- - 
mininkas, atkaklus ir nepalau
žiamos ištvermės vyras Gilia- 
ras Urbonas su savo artimais 
tautiečiais ir kitataučiais pa
triotais prieš 3 metus ėmėsi to 
darbo ir Įsteigi mėnesinį laik
raštį “Speak Up” Toronte. Bent

• kiek susipažihusiems su spauda 
ir jos darbu yra aišku, kokias 
dideles kliūtis jie turėjo nuga
lėti. Jie -jas nugalėjo. Tai rodo.į 

nes kai kurie mūsų veik i kiekvienas laikraščio numeris, : 
į vis gražesnis ir tobulesnis, -vis į 

i paįvairintas naujais skyriais, vis '

“Speak Up” laikraštis pavergtų 
tautų kilmės asmenims

Chiėagoje ir kituose - miestuo
se lietuviai rbei kiti pavergtų 
tautų kilmės amerikiečiai vis 
pradėdavo sąjūdžius organizuo
tis ir leisti laikraštį anglų kal
ba tarpusavio ryšiui, kitatau
čių ’informacijai, kovai prieš ko- 
munizmą ir veiksmams už savo 

Į kilmes kraštį’išlaisvinimą; De-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ORTHOPElDAS-^ROTEZLSTAS 
k Aparatai - rroiezai, .Med. Ban- 
K dažai. Speciali pagalba kojoms. 
»* (Arch Supports; ir Y t.

dėlių ir gerų norų, laike ir ap
linkybėse nesusivokianti, ne-

2850 West 63rd Št., Chicago. III. 6062$ 
Tefefi; ’ PRbspect 6-5084

Gėles visoms progons 
BEVERLY HILLS GfeLINYČIA 

4443 WEST b3rd SIKEE1 
Tvlefotral: PR 8-0J33 Ir 'Pft 84)834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene 'Driship krautuvė ,

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn,

T<l-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
L J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir veikta. !156 psl. 

minkšti viršeliai ------------ ———$2.50
2. J. Augustaičio V- VARDYS LR ŠOVA APIE RAšTČKIO AT

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 'fM įJsh,>^h 'z¥rhSWpiu, *ifiihkšti viršeliai__.52’00
I Vincas kefnaitis. VA VĖLUOTAS 'UfETUVėŠ KRIKŠTAS, 

mfijkšti viršeliai, 52 !įtal. __.................. ....................$1.00

perkraustytai . Hnbrterf >Orw. <Trieiufo, fflinoin

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

T»L WA 5-8063

Apdraustas porkraustymas 
ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tol. 376-1882 arba 376-5996

1 SOPHIE BARČUS < 
I . >. ('? RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į 

Vitos programos Ii WOP A, ..
1490 kH. A. M. \ I 

Lietuviu kalba: kasdien nuo plr- I 
madienio iki penktadienio 12:301 
— 1:00 Vai. popcL — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 8:30 
Vai ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.
Į' CHICAGO, ILL. *8429

|
4685-8-7 So. HERMITAGE AVENUE

>: _ TeL; YArii 7-1741-1742

■' 43.30-.34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AiR-CONDIT1ONED KOPLYČIOS
........................ — ■ — ■ - II Į ■ I ■ .11 ■■■ ~ ,»/plakimo...” Atsako, kad neįma 

nbma, “i 
sniai jau Mirsią ne junginiais, 
bet škaldiiiia'is”. , . -

: Savo _mintis susumuoja ir i daūgiau pri^komnnfetinių jėgų 
iš\^eda -demokratijos :benHruo-- bei organidacijų jame rikiuoja-j. 
atėnėje paralele, kuri turėtu1si- iReikia tik daugiau skaity-^ 

-bfiTT: “GSI kiek pačia bendruo-! daugiau organizuotos ir J 
meninė demokratija riboti Pavienių asmenų paramos. Man - 

pabraukta. K. Pakalnis), , atrod&« ka.d Jau :?er i}^ai 1 §iTei' j 
susiejant ją labiau su atsako-;kal^ žiBreta Pro ’^itralUmo aki-1 
ntv’be b^i Įsiparcigajimu...”, nTUS' '■
(Draugas Nr. 158, 1977 m. VII.

[8 !d. 5-pūsi.)
Manau, kad ir Bendruome

nės demokratiniu rinkimu 
principai ir pati demokratija' Pešios padėties žmonių lūkės- i 
vra pakreipta į “bendruomeni- čius. 1-me psl. tarp kita ko ra- * 

' - [šOma apie stoką dėmesio žmo-'i
[i, [gaus teisėmis Jungtinėse tau-

Į tose ir aukštose valdžios vieto- 
, ... . ! se. Toliau seka 'Kanados lietu- 1 autoritetų ir, . .. -> vai tęs Patncijos Young, kolum- 

nistės Ann Watson ir Pasauli
nės prieškomuništų lygos rapor
tai, pranešimai iš tarptautinio 
laisvės mitingo taip pat iš Tre
čiojo pasaulio įvykiu. Yra Ro-

■ dezijos vyriausybės pranešimai, 
K Pni- • kubiečių rezistencinės organi- • 

a nis zacjjos Ąifa 55 įr Christian An- 
— - ti-Communism Crusade informa- 

rija, žydų ir krikščionių skirs--
i neliai bei problemos. Yra taip 
i pat Muzulmonų žinios.
Į Bent keliose vietose liečiami 

' i lietuvių ir pavergtos Lietuvos 
i! reikalai. World - Wide News biu- 
'i ro direktorius Arėjas Vitkaus- 

! kas savo skiltyje “American) 
H Scene” supažindina skaitytojus 

j su lietuviu Noarouche (Narušio- 
Naruševičiaųs) knyga “The Se-, 

t'crestdjfe of the Political Re- ' 
Ifugee”. Knygą išleido Vintage J 
j Press, kainuoja §4.95. ,L

20 :psl. liepos numeris, -gautai ‘ 
Amerikos skaitytojų prieš 
ra savaičių, pilnai pateisina pra- * 
džioje minėtus lietuvių ir kitų >

r TK u
nVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
,1,/ '2533 W. ‘71st Street
fCrf Telef.: GRovehfll 5-2345-6

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

TRYS MODiRNISKOS KOPLYČIOS
AIKSTS TtTbSiOBll.tAll-S PASTATYTI

nę demokratijos rįbojjimą” 
rinkimų “netikėti klastojimai 
ribojimo “teisingumu” ir rin
kimų pravedimo
pateisinami, nelaikoma nusikal
ti inu.

Tokios mintys ideologijos 
grupės galvų buvo kalamos į 
galvą LB tarybos '-rinklies at
stovams” antrame .suvažiavime 
Clevelande.

Chicago.
Lietuvių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LU U AN IC A AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Ą k HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

Passbook ___ .__ . į_  __ rt~ BRIGHTON
NSuRLC

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

PPR a* num

35000 w ttMr.
. frrfwWwUm 
30 month*

toll ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL: LA 3-8248

(VVĖST OF CALIFORNIA AVE.)

n
PER ANNUM 

certificrtes 
S5000 or more 

4 year min.

PER ANNUM 

$1000M?mWw

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2r1003

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

GEORGE F. RUD.MINAS '
3319 So. LITUAN1CA AVE. TėL: YArds 7-1138-1139

Visiems lietuviams verta ir
1 dera susipažinti su “Speak Up” j 
•laikraščiu ir jį paremti. Metams' 
I kainuoja $7.50, atskiras hr. 75 j 
I centai. ■ AdresasSpeak. Up, Box ! 
i 2^2, Station “B”, Toronto, Ont.
M5T 2W2, Canada.

. z 1 ' * K. Petrokaitis

STEPONAS C. LACK
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Šilta, Hl. 974-4413

SŪNŪS

SKXtTYk SR 'Kl’TAk PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd» 7-l>U

naujienos, CHICAGO I, ILL _ Saturday, July 23, 1977



TRUMPAI
5 i joj programoj iš WCIU*TV 26 
| stoties.

! —Dr. Fred C. Schwartz kvie
čia dalyvauti Prieskoni unisti- 
uių darbuotojų konferencijoj — 
kursuose liepos -30 ir 31 d. 
Hyatt Regency viešbutyje, 400 
New Jersey Ave. NW, Washing
ton, I). C. Programa sudaryta 
aktyviems veikėjams, norin
tiems veikti ir dirbti prieš ko
munistų įtaką bei propagandą/ 
krikščionių vadovams bei dar- 
bijotojams ir norintiems savo 

Vakar iis! or^an^zac^as J>ua^brv>n*i prieš-
.. 5 J i

liepos 21 d. Bonanza traukimo 
lieos 21 d. Bonanza traukime 
laimėjo GI,002 ir 9391, spalva 
žalia. Grand Prix traukime lai
mėjo 30,21,2.),80/7 ir 20914, 
spalva žalia.

— Juozas Kundrotas iš Gage 
Parko apylinkės tapo Naujienų 
skaitytoju, užsisakydamas jas 
vienerienis metams, 
telefoną vo administracijai, o 
šiandien, pagerėjus pašto pa
tarnavimams, Naujienos buvo 
jo laiškų dėžutėje. Naujasis 
mūsų skaitytojas p. Kundrotas 
yra demokratinio nusistatymo 
šviesi asmenybė. Ypatingai japr 
gerai žinomi savivaldybių rei- gos pietvakarių yra įsteigęs Lie- 
kalai. Moka daug
bų, todėl iki pat pensijos tar- j Ministries centrą. P. O. Box 321, 
navo žinomoj siuntinių įstaigoj 
Central Parcel Service. Dėkui 
už dėmesį ir už prenumeratą.

— Al Vaitis buvo išvykęs 
kelionėn į Naująją Angliją. 
Būdamas Bridgeport, Conn., 
filmavo tarptautinį festivalį, 
kuriame dalyvavo lietuviai. Grį
žęs Chicagon jis filmavo Pa
vergtų tautų eiseną ir joje da
lyvavusius lietuvius. Filmai bus 
rodomi šį sekmadienį Televizo-

komunistinėje veikloje. Infor- 
muotis, registruotis ir dėl nak
vynės bei stipendijų rašyti: 
Christian Anti -Communism 

į Crusade, Box Long Beach,
CA 90801.

svetimų kai-1 tuvių koplyčią ir Lithuanian

Oak Lawn, IL 60454. Centras 
išleido keletą miniatiūrinių 
knygelių, aiškinančių šv. Rašto 
reikšmę ir jo prasmę. V. Cibas 
kalba apie amžinas ir nekintan
čias vertybes per “Lietuvos Ai
dų” radiją šeštadienių progra
mas 8 — 10 vai. vak. 103.3 FM 
bangomis. Minimos brošiūros 
yra gaunamos veltui.

— Adolfas Andrulis iš Port 
Orange, Fla., buvęs Lietuvos

KELIONĖS ILIETUVĄ
IŠ CHICAGOS

LIEPOS 26 iki RUGPJŪČIO 4 — Išparduota 
RUGPIOCIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — $1069.00

Liepos ir rugpjūčio men. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės ir 
pasilikti Europoje iki dviejų savaičių be jokio atskiro 
primokėjimo.

Į kainą Įeina visa transportą ei ja iš Chicagos, viešbučiai (po du 
kambaryje), pervežimai ir maistas.Marius K i e 1 a

X i ; f- -

6557 So. Talman Avė.
Chicago; III. 60629

312-434-9655
— arba

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Eemet mijo 9) netą. Hnlnt tą iškalti, gerbiant plraojc- 

Amerikos lietiniu dlenrišilo steigėjus bei BetuvUkos spaudos pirmfl- 
aus Ir stilekant bitinas parelgts amžinam lletinybės Ižlfkimui skel
biamas Naujienų platinimo rajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja vž Lietuvos ir peverftR Hetavtii laisvę, 
aeldamo* ir nesidėčamoc i sandėrius su okupantais ar ju Kalk>

NAUJIENOS pžlifiro Tins lietuvių deaokrttlnes gnrpes, bendru Instlts- 
dju Ir remi* visų lietuvių bendruosius dirbus bei tflolus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių dauguma Hals pasimetimo, reto 
rikos ir poltinių Iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yrs mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruotL

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi 1 visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
Smdinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 

p pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, įlekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesnoo.
KM NU OJA: ChloęoĮ# fr Kanadoj# metama — S30.0G, puaal metę —

trims min, S8J0, vienam man. 53.00. Kl*o«e JAV vieton metams
— $26.00, pusei mėty — S14j00, vienam min. — 82J0. Užsieniue-

— 131.00 metams. Susipažinimu! siunčiama savaHg eemokamaL 

Prašėm* naudoti žemiau esančių atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, Hl. 60608

Q Siunčia dot Naujieną prenumeratai, FtiblBejfnJo

[ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Jripcreigojimų.

PAVARO® IR VARDAS
ADRESAS

FOR

W

Pavergtų Tautų Savaitės eisenoje dalyvavo Cicero mo
kyklinio amžiaus jaunimas. Visi reikalavo laivės rusų pa
vergtai Lietuvai. Eisena vyko didžiosiomis Chieagos mies
to centrinėmis gatvėmis. k „

krepšinio rinktinės, laimėjusios t — Korp! Neo-Lithuania Chi- 
Europos čempionatą, žaidėjas, cagos skyrius ruošia išvyką su 
pratęsdamas prenumeratą, tarp1 programa j Tabor Farm vasar- 

jvietę, Sodus, Mich., rugpjūčio 
26—28 d. Kviečiami ir kitų 
vietovių korporantai.

— Onos Mikulskienės kaulių 
studiją Klevelande baigė V. 
Juodisiūtė, R. Kazlauskaitė, D. 
čepulytė, U. S tasai te, A. Gobys 
ir R. Urbaitis. Studija veikia 21 
metus ir yra išleidusi nemažą 
būrį kanklininkų^ mokslas trun 
ka 4 metus. Studijoj liko 6 mo
kiniai, priimami nauji — pradėm 
dantieji.

kita ko taip rašo: “Besąlyginė 
kova prieš Lietuvos okupantą 
yra visų lietuvių pareiga. Ga
linga ir apgaulinga Lietuvos 
okupantų propaganda sumaži
no lietuvių pasiryžimą, sumai
šė daugeliui protą. Gaila yra 
tokios spaudos ir tokių spaudo
je dirbančių. Mano pagarba 
Naujienų dienraščiui už pasto
vų ir teisingą nusistatymą neiti 
į kompromisus ir į sandėrius 
su okupantu ar jo patikėti
niais”. Dėkui už pareiškimą ir

— Joseph Benetis iš Chicago 
Ridge apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratą, savo gerus lin
kėjimus atlydėjo $5 auka Maši
nų fondui. Po $4 atsiuntė J. V. 
Ruokis ir Česlovas Tuminas iš 
Los Angeles, Cal. Dėkui.

— Walter Vessex, Naujienų 
skaitytojas iš Buenos Aires Ar
gentinoje, dažnais reikalais 
lankosi užsieniuose. Ilgesniam 
laikui jis yra atvykęs į Chicagą 
ir apsistojęs vidurmiestyje.

— Sės. M. Almarita, šv. Kry
žiaus ligoninės prezidentė, pa
skelbė metinę pagerinimų pro
gramą bei planą.’ Dalis pageri
nimų skirta aplinkfai bei apy
linkės gyventojams.

— DaiL M. Šileikis' persikėlė 
j Marquette Parką.’ : Adresas: 
6729 So. Campbell Avė.', Chi- 
sako, IL 60629. Telefonas: 
434-6155. Amer. Liet. Dailinin
kų S-gos ir Čiurlionio Galerijos, 
Ine. reikalais prašo kreiptis 
minėtu adresu.

— Antanas Kalvaitis iš 
ta Ana, Cal., apsigyveno 
Springs, Ark. Margarita
ben iš Ludington, Mich., atvyko 
j Hoffman Estates, Ill. K. Nau- 
mbriėhė' iš Gage Parko’ išsikėlė 
Į Marquette Parką.

San- 
Hot 

Gar

— šakių aps. Klubą piknikas 
įvyks liepos 24 d. 12 vai. popiet 
Vyčių salėje ir sodelyje. Veiks: 
bufetas, virtuvė ir visokie lai
mėjimai laimingiesiems. Gros 
A. Ramonio orkestras. Įžanga-
- $1. / (Pr.)Į

0 Prano. Čepėno “Naujųjų la< 
ku Lietuvos istorijos” pirmasis- 
tomas dėsto lietuvių tautos at
gimimą iki Pirmojo pasaulinio 
karo 1914 m. Jau i parašytas ir 
rengiamas spausdinti šios isto
rijos H tomas, kuris dėstys 
istoriją iki 1920 m. Trečiajam; 
tomui surinkta gausi 'istorinė 
medžiaga ir jame bus nušviesti 
Letuvos nepriklausomybės me
tai. •• : ’

Pirmasis toma| gaunamas 
knygynuose ir leidėjo adresu: J. 
Urbelis, 1649 No. Broadway, 
Melrose Park, Hl. 60160. Knyga 
560 psi., kaina ?15. (Pr.)

— Naujoji- LKVS Ramovė 
Centro valdyba Klevelande pa
siskirstė pareigomis: Antanas 
Jonaitis — pirm., dr. Viktoras 
Stankus ir Pranas Karalius — 
vicepirm., Jurgis Malskis — 
sekr., Julius Kazėnas — meno 
reikalams. Stasys Astrauskas — 
izd., Vladas Knistautas — spau
dai ir informacijai.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dbl. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji —En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui- arba- studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už. $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
fel. 421-6100.

Naujienos
(Pr).

Naujienoms reikalingas

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu:

HA 1-6100.

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)P ATRIA CO.

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
TeL 247-5081

Hfcur WANltU 
0*rb*,Ain’oi RtMVIa

MALXTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

nirtals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

REIKALINGI statybos staliai-car- 
penter? ir darbininkai Drie statybos 
darbų. į-

TeL 434-9348

MAINTENANCE
For plant in heavy metals 

industry.
Steady employment with all 

company benefits.
MUST BE EXPERIENCED 

MUST READ. WRITE AND SPEAK 
ENGLISH.

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

(Equal Opportunity Employer)

FOR

MAINTENANCE 
PERSON NEEDED

LIGHT MAINTENANCE WORK
(Retiree Welcome). Some Outside 

Work. Early morning hours — Mon
day thru Friday, Benefits include, 
Uniforms, Meals, Vacation and Insu
rance. Flexible hours — Call ox apply

between 2 and 4 P. M. :s 
Phone

620-832S

Namai, Žarna — Pardavimui Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE ] REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DALOMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

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

JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900
17 METŲ 6 kambariu liuksus mūro 
namas ir 2 .auto muro garažas. Ra
diant šilima. Daug .ekstra priedų, 
greit galima užimti. Arti bažnyčios 
ir parko. $32,800. ,
MODERNUS 2 butų mūro namas. 
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus, Marqiiette Parko centre. 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir. Remontas

SET-UP PAPER BOX
FACTORY

Help wanted, no experience necessa
ry, Will train people willing to learn 
for work on various paper box ma
chinery. Excellent pay and benefits.

Steady employment.
STEIN BROS. PAPER BOX CO.

1416 West 37th St.
927-0500

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

2 BUTŲ puikus mūrinis, į . 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

BUDRAITIS REALTY
REAL ESTATE

2625 West 71st Street
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant 
nuomininkus

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

Tel. 737-7200 arba 737-8534

2 BUTŲ naujas. Arti Maria 
High school. Apžiūrėti tik susi
tarus. .

” Tel.: 476-5635.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

TeL 927-3559

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

SLITTER OPERATOR 
STAINLESS STEEL

For leading stainless steel service 
center... Fringe benefits.

Contact Ed Oliver.
.■ STAINLESS SALES

CORP.
5819 W. Ogden Ave.

itJ Cicero. HL - ’ 4
, . . ; 656-7650. i

RENTING IN GENERAL 
N u o m 6 t

T?"?!??"?"': ft"’

FLORIDA'S MACKLE 'BROS. INC. 
A famous name In Southam Building 
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood ■ Park, Illinois. 60635 

Area Code 312 771-8200
ANN/xDOCHES ‘ / 

. -T.ithtutnian .Representative

TOWN OF LAKE apylinkėj ' išnuo
mojami 4 puikūs-, kambariai su vonia 
1-me aukšte tik .^suaugusiems be gy
vuliuku. Reikja depositor

Tel. 523-5939

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS- 

IR VISKĄ NAME
• Telefonuoti.:

- 476-7727 arba 523-9367 ->■ *

1 ■1,1 ■'

PARDUODAMA S; AKRAI žemės, 
35 mylios 4 ‘ vakarus ' nub 'Wausau, 
Wis., visai prie County Line Rd., ne
toli Curtis. 'Gera vieta medžioti, 
žvejoti ir kita. Teirautis nuo 12 iki 
4 vai. popiet * Chieagos telefonas: 
436-8036? ' J j

42—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $98 pusmečiui automobili© 

Liability apdraudimas pensininkams
.... ^Šelptis . . ..

r . , CA. L AURAI T 1 s.
a 5 4645 So, ASHLAND AVE. X* 

523^75

ine aukšte išnuomojamas 5-kių 
kambarių butas .suaugusiems, 
be gyvulių. Tel,: GR 6-4259.

WANTED TO RENT
Ieško butų

WANTED TO RENT 5 ROOMS 
(2 bedrooms) 1st floor w’ithin 2 or 3 
blocks of 66th & Kedzie. Between 
9 and 1 call GR 6-2924, after 1 call 

737-1126.

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 
tijos ir iš kitų kraštu, pilietybės popie
riai. Jvairiu valstybės, formų pildy
mas. Interesantu reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbiu pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitu ištai
gu įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte- 
es ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to, išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax relief for Claims and Grants for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
Galima prašyti pašalpos dar ir už 
1972-76 metus imtinai.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
(Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo) 
. CHICAGO, ILLINOIS 6060® 

Tel. LA 3-1387 H
1

RESORTS AND VACATIONING
Kurortai ir Atostogų V‘*fa* .

COSMOS APARTMENTS 
733S Cojuina Way , 

St Petersburg Beach. Fla. 33706
J. J. Peldys LLX . , 

Renduojam butus—metams, mėnesi
niai," savaitėmis. Vasaros ,metu pi
gios kainos. Visi patogumai, arti jū
ros ir žuvavimo, maisto krautuvių, ir 
autobusu. Dėl daugiau informacijų 
prašoma rašyti arba teirautis teL — 
831—3604)998.

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES
». . Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telafą REpublic 7-1941

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tek 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glminlp 
Skvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

MISCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Dalykai

PARDUODAMA medžio apdirbimo 
mašinos ir statybos dailidės — kar- 
penterio įrankiai. Tel. 376-3316.

PARDUODAMA: 12x12 pėdu . apy- 
naujis kilimas (karpetas) aukso ir ru
dos spalvos; 3 gabalų Mediteranean 
stiliaus sofa $175; sieninis veidrodi 
nis paveiksiąs $40. TeL 778-2023.

PERRY PLAZA MOTEL ’ 
1007 Park Ava., • 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 tel 
501-623-9814.

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pM TienintelJ 
Hetuvt kaili Trinki

ChlcMgo>

NORMANĄ

BEST THINGS IN LIFE

Ijiil Fnnk Z*poli»

GA 4-6654 IMSUBAMCf 
■ ■1/

State Farm Life Insurance Company Į

(ištaiga*) ir 

677-84A9 
(buto)

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P'. NEDZINSKAS, 4065 A re h. r A*«- 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-59S0 

. in» i r
185 North WabwhPHASE 

BE 
CAREFUL!

Only you

• Londono laikraštis “Times” 
pirmą kartą buvo atspausdintas 
garinėmis mašinomis 6k 1814 
m. Anksčiau buvo spausdinama 
rankiniais presais. Pirmosios 
sveikinimo kortelės buvo at
spausdintos 1846 m. "
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DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St 

(Town of Loke)
Dėto namus II lauko Ir II vldtue. 

Darbas garantvofae.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS


