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KETURI LAVONAI RASTI PARK RIDGE ELEVATORIAUS APAČIOJE
Vieną užmuštąjį FBI buvo klausinėjusi apie 

neteisėtu bendrovių šery pardavinėjimą
Penktadienio rytą U. S. Univeral, Ine. namo elevatoriuje 

Chicągos šiaurės vakarų priemiestyje Park-Ridge 216 W. Hig
gins Rd. rasti ant vienas kito: sukrauti keturių nušautų vyrų 
lavonai. Policijos nuomone, tai žudiko profesionalo darbąs.

Miss Ginny Lescek, tarnaujanį: 
ti/tame name savo ofisą turin- 
rinčioje U. S. Universal Systems 
Ine. saugumo aliarmo aparatų Į 
gamybos"- kompanijoje, penkta-1 
dienio rytą atvažiavusi į darbą Idienį Chicągos gyventojus nūs

Aiškinai keturių 
"biznierių", nužudymą
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AEROSADATAS NORI, KAD LIBIJOS KARO VADAS IŠ DUOTO SMŪGIO PASIMOKYTU
LoJcūnai bombardavo Tobruką, parašiutininkai 

sunaikino stovėjusius Libijos lėktuvus
KAIRAS, Egiptas. — Egipto prezidentas Anwar Sadatas 

paskelbė, kad Egipto karo aviacija bombardavo Tobruko aerodro
mą, o nusileidę parašiutininkai išnaikino ant žemės stovėjusius 
lėktuvus. Libijos vyriausybė Tobruko aedromą vadina Gamai 
Abdel Naser aerodromu, o egiptiečiai jį vadina Adam aerodro
mu. Kartais taip jį pavadina greitai pranešimus darančios pačios 
Libijos radijo stotys..

i.

ir atidariusi elevatorių keltis į 
savo kompanijos ofisą, pamačiu 
si elevatoriuje ant grindų negy 
vų vyrų, tos kompanijos bend- 
radarbių, krūvą, siaubo pagau- 

. ta klykdama išbėgo atgal į gat
vę. tį - L..

“Jįe dirbo aliarmo signalų 
biznyje žmonėms nuo piktada
rių apsaugoti,, bet patys savęs 
neapsaugojo” pasakė Miss Les 

■, cek kiek aprimusi: “Mes dirba 
ine aliarmų nuo įsilaužimų biz- 
nyje’L : 'L

„ Nužudytieji yra: Joseph La- 
Rose, 35; John E. Wiche,42; Do 
nald Marchbanks ir Malcehn 
Russel — visi čikagiškiai.' Visi, 
keturi buvo po' keletą. 22 kalib
ro kulkomis suvarstyti. Spėja
ma, kad ‘nužudytieji savo žudi
kus gerai pažinojo ir' pavojaus; 
nenujautė, kadangi jokio kovos 
ar' pasipriešinimo ženklo nebu
vo, ir kad jie nepinigų, kokių do 
kumentų ieškojo, rodė tas fak 
tas, kad kišenės buvo išvers
tos, bet pinigai palikti, taip pat 

- neliesti brangūs laikrodėliai ir 
ant pirštų žiedai. Vieną užmuš
tąjį- FBI buvo klausinėjusi apie 
svetimų-šėrų pardavimą.
Thanasouras nušautas gatvėje

Buvęs Austin distrikto poli
cijos komanderis Mark C. Tha
nasouras, .atsėdėjęs 18 mėnesių 
kalėjime už “mokesčių” iš ta
vernų rinkimą, anksti 
dienio rytą nušautas 
prie savo namų 5507.

N. Campbell, keliais 
šūviais per galvą. Jis
vasario mėnesį buvo nuteistas 
31/2 metų kalėjimo ir $20,000 pi
niginės pabaudos, bet vėliau 
bausmės sumažintos kai Thana 
souras prižadėjo padėti Austin 
distriktą apvalyti nuo kyšinin
ku ‘ir raketerių. Jis 1966 metais 
buvo net distrikto komandėlių pa 
skirtas, bet pasirodžius, kad kri 

■■ minalas jo distrikte nė kiek ne 
mažėja, 1970 metais buvo iš tų 
pareigų atleistas.

Piktadariai nužudė 
Motiną su 8 vaikais

PROSPECT, Conn. — Sudegu 
šiame name, kurs, manoma, bu 
vo padegtas, rasti sudegę kūnai 
motinos ir 8 vaikų. Policija šį 
kriminalą vadina pikčiausia ma
sine žmogžudyste Connecticut 
istorijoje. Vyrui Fred Beaudoin 
dirbant naktinėje pamainoje žu 
vo ugnyje jo 29 metų amžiaus 
žmona Cheryl, 7 jos vaikai ir 
aštuntas .pas juos viešėjęs gimi 
naitis. Kad tai buvo piktadarių 
darbas, rodo faktas, kad kai ku 
tie vaikai buvo suraišioti ir už
kimštos burnos.

tebino žinia, apie keturių Park 
Ridge priemiesčio U. S. Univer
sal, Inc,, bendrovės pareigūnų 
nužudymą. •_

• Policija naudoja kiekvieną ži 
nią nusikaltėliams išaiškinti, 
šeštadienio popietę jau paaiškė- 
kėjo, kad netik FBI agentai Chi 
cagoje vieną nužudytąjį klau- 
.sinėjo apie netikrų šėrų pardavi 
nėjimą. Pasirodo, kad visas rei
kalas jau buvo perduotas prisie 
kusiųjų teismui, kuris buvo pa

sumon. . . -
į Atrado, kad pinigų2 turėjusi

penkta- 
gatvėje

šautuvo
1974 m.

las iš mafijos 6bankiniiĮkų^. Jie 
imdavo didelius pinigus, bet tu 
rėdavo mokėti- dar didesnius 
nuošimčius;: Policija .nori išaiš
kinti, kam tie didelr nuošimčiai 
buvo* mokami.

-i

Sudanas pritaria 
Egipto Sadatui

CHARTUMAS,Sudanas. — 
prezidentas Jafar Numeiry pra 
nešė Egipto prezidentui Sadatui, 
kad-Sudano vyriausybė remia 
Egiptą šioje. Ūbi jos-pasikėsini
mo byloje.

Sudanas smerkia Libijos agen 
tų. siuntimą į Egiptą, organizuo 
j amą žmonių grobimą ir minis- 
terių žudymą. Prezidentas Nu
meiry smerkia Libijos tankų 
įsiveržimą į SaTum miestelį ir 
siuntimą Libijos bombanešių į 
Egipto teritoriją.

Praeitais metais Libijos Mua 
mar Chadafi bandė papirkinėti 
Sudano kariškius, kad jie nu
verstų Numeiry vyriausybę.
Arafatas bando sutaikyti 

kovojančius
BEIRUTAS, Libanas. — Pa 

lestiniečių organizacijos vadas 
Jasir Arafatas kelis kartus buvo 
nuskridęs į Kairą ir Tripoli, ban 
dydamas • sutaikyti Libiją ir 
Egiptą.

Atrodo, kad Arafatas jokios 
įtakos neturi j Egipto preziden 
tą. Sadatas savo laiku norėjo 
padėti Arafatą j kalėjimą už int 
rigų kėlimą o dabar preziden
tas nenori bereikalingai leisti 
laiko su Arafatu.

Arafato skraidymas nieko ne 
padėjo. Karo veiksmai kiek apri 
mo penktadienio vakare, bet šeš 
tadienio vakare karas vėl gali 
prasidėti.

šiltesnis
Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:24

Libijos diktatorius Muramar Chadafi pasiuntė į Egipto pasienį 40 savo tanky. Didoką tan
ky skaičiy jis pirko iš Sovietu Sąjungos, o kitus jis susirinko Tobruko smėlynuose, kur karo me
tu generolai Rommel ir Montgomery paliko iv didoką skaičiy. (Egipto prieštankinės patrankos 
sugadino 40 Libijos tanky.GEN. TENG GRĄŽINTASVYRIALSYBĖN, MAO NAŠLĖ IŠMESTA Iš PARTIJOS
Hua Kuofengas - prėmferds, komunisty 

centro pirmininkas, Teng — vicepirmininkas
. 1 ... ■ _ . ' ‘ S ‘ '-A G--- , .....

Oficialiai ir viešai paskelbta, kad gen. 
Teng Hsiaopingas, - grąžintas Kinijos' vyriausybėn su visais- titu
lais, 'kpruosrjįs turėjo prieš atleidimą iš pareigų^. ,

Tfėčiadienį Pekino šiaurėje" ‘  ------ T~ —
blivo paskelbti trys plakatai, 
praneša'ntieji' apie gen.' Tengo 
rehabilitaciją, o Šeštadienio ry
tą jau oficialiai buvo paskelbta, 
kad buvęs vicepremjeras grąžin 
tas vyriausybėn. Kinijos komu
nistų partijos centro komiteto 
pirmininku pasilieka Hua Kuo
fengas. Jis, patyręs, kad Mac 
našlė su keliais bendradarbiais 
ruošia perversmą, išsiaiškino rei 
kalą su kariškiais ir laiku suėmė 
perversmo ruošėjus.
Didelė šventė Knijos sostinėje

Pranešimas, kad gen. Teng 
sugrąžintas vyriausybėn gyven
tojų buvo džiaugsmingai sutik
tas. Tuojau visoje sostinėje pra 
sidėjo džiaugsmo demonstraci
jos.

Šia proga buvo padaryti keli 
svarbūs pareiškimai. Vienas sa 
'ko, kad gen. Teng vėl paskirtas 
Kinijos kariuomenės štabo vir
šininku. Jam teks pirmininkauti 
Kinijos karo komisijai, sprenr 
džiančiai visus krašto apsaugos 
reikalus. Hua Kuofengas yra ko 
munistų partijos centro komite
to pirmininkas, bet Teng yra vi 
cepirmininkas.

Visiškai iš partijos visiems 
laikams išmesta Mao našlė 
Chiang Ching, buvęs švietimo 
reikalų tvarkytojas Wang Hung 
wen Yan Wenyuan ir Chang 
Chunchiao. šie, keturi politinio 
biuro nariai bandė suorganizuo
ti perversmą.
Hua Kuofengas pirmininkavo 

posėdžiams
Čiu Enlajaus vyriausybėje 

gen. Teng buvo vicepremjeras, 
tvarkęs visus valstybės reika
lus premjero ligos mėtų. Tame 
pačiame (kabinete vidaus reika
lus tvarkė Hua Kuofengas.

Dabar, kai teko svarstyti pra- karą, kuriame 17 Tailando ka- 
nešimas apie keturių politbiuro reivių užmušta ir daugiau kaip 
narių gengę, norėjusią nuversti 50 lužėUtąii^ 4 .

vyriausybę, tai posėdžiui pirmin 
ninkavo Hua Kuofengas. Jis pra 
vedė nutarimą grąžinti Tengą ir 
visiams laikams išmesti iš parti 
jos visą keturių gengę ir jų ben 
dradarbius.

• Teng visą laiką populiarus Ki 
nijoje, nes jis priešinosi bereiks 
lingam žiaurumui ir prievartai 
ūkio reikalams tvarkyti.

Sekretorius Brown
išvyko į Korėją

WASHINGTON, D. C. — Kraš 
to apsaugos sekretorius Harold 
Brown penktadienį išskrido į Ko 
rėją, kad galėtų susitikti su Ko 
rėjos prezidentu ir krašto 
saugos ministeriu ir aptarti 
nūs Amerikos karo jėgoms 
šaukti iš Pietų Korėjos.

Amerikiečiai penkių metų lai 
kotarpyje norėtų atšaukti visus 
pėstininkus. Korėjoje pasiliks 
Amerikos aviacija ir karo laivy 
nas.

Sekretorius mano, kad per 
penkerius metus galima apmo
kyti korėjiečius gintis nuo šiau 
rėš Korėjos komunistų. Japonai 
taip pat yra susirūpinę šiuo 
amerikiečių žingsniu. Japonai 
bijo, kad amerikiečiai gali at
šaukti dalį savo karo jėgų iš Ja 
ponijos kuriai jie yra pasiža
dėję padėti gintis.

ap- 
pla 
at-

Jaworskio reikalai 
komplikuojasi

HOUSTON, Texas. — Advo
katas Leon Jaworski prezidento 
yra pakviestas ištirti Korėjos 
politikų kyšių reikalą, bet da
bar jo paties reikalai komplikuo 
j a si. Adv. Jaworskis yra- Ander
son, Clayoh & Co. direktorius. 
Jis privalo žinoti bendrovės tran 
sakcij as. .'Dabar aiškėja, kad šį 
bendrovė yrą. išmokėjusi stam
bią sumą;meksikiečiams, kad pir 
ktų šios bendrovės" gaminius. 
Kaip jis- galės.tyrinėti kyšių da
vimą amerikiečiams, jeigu jo pa 
ties bendrovė -naudojo tuos pa
čius metodus..

Egipto prezidentas pranešė, 
kad Libijos lėktuvai, pakilę iš 
Tobruko bazės, esančios 80 my
lių Į vakarus nuo Egipto sienos, 

'■ bombardavo Egipto pasienio 
Thomas Arkinson, 47, kurs ti-J miesteli Salum ir puolė Egipto 

‘ —*5 Egipto 
aviacija padėjo naikinti Libijos- 
tankus, perėjusius Egipto-sieną 
ir bandžiusius naikinti Salum 
srityje esančias egiptiečių sie
nos apsaugas. Libijos tankams 
smarkiausią smūgį davė prieš 
tankinės patrankos. ». į

Monsuno liūtis penkta-

Lietus sustabdė karą
ARANYAPRATHET, Tailan 

das. 
dieni sustabdė aršiausią mūšį
tarp Tailando ir Kambonijos ko 
munistų pajėgu. Prieš 3 dienas 
įvykęs susikirtimas tarp Tailan 
do ir Kambodijos pasienio sar
gybų išsiplėtojo j aršų 3 dienų

Rengiasi priimti 
neegzistuojančia valstybę
NEW YORK, N. Y. — Jungti 

nių Tautų ekonominė ir sociali
nė taryba, '27 balsais prieš 11, 
nutarė primti Palestiniečių 

Laisvės Organizacijos narius į 
tarybą.

Tai pirmas ątsistikimas, kur į 
Jungtines Tautas priimami ne
egzistuojančios valstybės atsto
vai.

Arabai yra įsitikinę, kad pa
lestiniečių atstovai galės būti 
naudingi taikos problemoms 
spręsti. Patys arabai tvirtina, 
kad niekad ateityje į tarybą ne 
galės būti priimti valstybės ne
turintieji atstovai.

kėjosi pelnyti 8330,000 savo ap- karo jėgas netoli sier 
draustų ir nužudytų — Donald 
Martin, 31, iš Freeport, ir Miss 
Mary Sheldon, 29, Chicagoje, 
įtariamas abiejų nužudymu ir 
tardomas.

Miss Shęldon, kurios gyvybės 
apdraudos premija $30,000 už 
rašyta Atkinsono vardu, rasta i 
suskaldyta galva savo apart- 
mente Newberry Plara 1030! 
N State st., o Donald Martin, 
Atkinsono biznio kompanijonas, 
kurio $300,000 apdraudos gavė 
ju turėjoTniti -pats- Atkinson, bu 
vo nužudytas birželio 26 dieną 
paties'Atkinsono ofise,, esančia
me Mount Carroll, Bl.

Tamsa New Yorkui 
kaštavo 38 mil. daleriy
ALBANY, N. Y. — Guberna 

toriaus Hugh Carey apskaičia
vimu, praeitos savaites aptemi
mas privačiam New Yorko biz
niui kaštavo $38,000,000. Be 
to apskaičiuota, kad riešo j i ap
sauga miestui aptemus ir plėši
kų paliktai taršai nuvalyti 
tavo apie $12.3 milijonų.

kas

Čechoslovakijoje 
vėl kelia kainas

PRAGA. — Nuo šeštadienio 
pradėjus galioti naujai pakel 
toms kainoms, čekoslovakai mo
kės 50 nuošimčių daugiau už 
kavą, 334 nuošimčiais daugau 
už šokoladą ir 34 nuošimčiais 
daugiau už medvilnės ir vilno
nius gaminius.

MASKVA. — Sovietų statis
tikos tarybos penktadienį pas
kelbta statistika rodo, kad liepos 
1 dieną SSSR buvo 258.9 nulijo 
nu gyventojų.

Europol*, Anfllijoi*. dir Ir fthndien spor+ininkii 
slidinėti vand*n« paviršiumi. P«v»ik*l* matome Europos 
»lldin*to|< Roibardt R*in*rt t>**portuo|*n^ AngU|oj*, B*df*rd 
v<r»4*ny»o. i

Egipto. karo, lėktuvai pirmiau 
šiai bombardavo Tobruko aero
dromo ' administracijos įrengi
mus, kirto stovėjusiems karo 
lėktuvams. Netrukus Į Tobruką 
nusileido Egipto, ^psnąsiūtihin- 
kai, kurie išnaikino visus anga
ruose ir, Jaukuose-buvusius Lįbi 
jos karo; .lėktuvus.; Vėliau Egip
to karo lėktuvai surinko visus 
parašiutininkus ir grįžo į Egip 
tą. Egiptiečiai turėjo.. sunaikin 
ti karo bazę, iš kurios kakilę 
lėkauvai puolė ramius Egipto 
gyventojus ir pasienio apsaugas..

— Manau kad Libijos karo 
vadas Muramad Chadafi pasi
mokys iš šios savaitės Įyykių, 
— tarė Egipto prezidentas. — 
Jeigu šios pamokos jam neuž
teks, tai jis gaus dar kelias pa
našias pamokas. Egipto prezi
dentas patarė Libijos gyvento
jams atsikratyti tokio karo ir 
valstybės vado. Egiptui jau į- 
griso Libijos diktatoriaus Cha
dafi kišimasis į Egipto vidaus 
reikalus. Praeitais metais jis 
siuntinėjo į Egiptą teroristus 
valdžios pastatams griauti, šį 
metą jis pasiuntė į Egiptą f ana 
tiku tikybininkų grupę, kuri 
pagrobė buvusį minister} ir jį 
nužudė. Jie reikalavo iš Egipto 
vyriausybės pusės milijono do
lerių ir Libijos teroristų paleidi 
mo. bet Egipto prezidentas atsi 
sakė tai daryti. Jis suėmė apie 
du šimtu fanatiškas mohamedo 
nu sektos narių. Kai Libijos tan 
kai perėio Egipto sieną ir pa
siekė ’ 0 mylių nuo sienos sto
vintį Salum miestelį, tai egip
tiečiai nutarę gintis. Jie sunai
kino 40 Libijos tankų, paėmė; 
į nelaisvąė kelių tankų įgulos ir 
numušė du Libijos lėktuvus, iš 
Tobruko atskridusius. Penkta
dienį Egiptas išgriovė Tobruko 
aerodromą, iš kurio kildavo lėk
tuvai Egiptui pulti.

Arabų Lygos nariai bando tai 
kyti Egiptą su Libija, bet Egip 
tas nenori apie taikytojus ir 
klausyti. Egiptas nori, kad Cha 
dafi nesikištų į Egipto reika
lus, neužpuldinėtų pasienio mies 
telių ir žiūrėtų Libijos gyvento
jų gerovės.



1ITIANAS — autoportretas

antroje jėzuitų 
turime titaną.

šlapinasi, o ji. žiūri
nustebus”... — Tai štai kur tu-

“Penkioliktame šimtmetyje, berniukas 
atradimų amžiuje, pasaulin atė
jo nauja dvasia. Prekyba ir jū- rėjo — galėjo turėti —■ prak- 
rininkystė atrado naujus pa
saulius, tapyba 
mą...”

Flandrijoje, 
tvirtovėje, mes 
Rubensą. Džiaugsmingai kūniš
kas flamandas, jis griebia gam
tų už gerklės ir tempia ten, kuri 
jis stovi tiesus lyg jis būtų pa-l .
šaulio viešpats..?’ (Pirmoji jė
zuitų tvirtovė — Ispanija).

Olandai “buvo pirmieji me
nininkai, visai apėmę vietovaiz
džių poeziją...” y
Naujojo meno pradžia Anglijoj

Matant Hogarth’o saviportre- 
tį su šuniu priešakyje dar 
suprantamesni pasidaro žodžiai: 
'‘...Tą pasaulį, kuris buvo ap
link jį, jis teisngai vaizdavo to
kį, koks jis buvo, visame jo 
grožyje ir jo bjaurume...” ir — 
“... Gamta, jis rašo, yra 
paprasta, tiesi ir teisinga visuo-^ 
se savo kūriniuose; ir su tuo 
dėsniu jis įkūrė stiprią anglų

Į džię Chicagos krautuviųįan- 
atrado . gyveni-1 guose viešai, tarp kitų “mand- 

Įrių” paveiksliukų, seniai rodo
mas su panašia mintim vaizde
lis — kur “ji” sako: “Argi tai 
ne praktiška?” . . . Šitmečio 
parodoje buvęs toks pat skulp- 

į tūrinis — berniukas iš Belgijos 
miesto aikštės — taip pat ro-

I do “laikymosi gamtos” mokyk
los įtaką mene...”).

— Pucturis Eruditur Po- 
pulus, pasakė Grigalius Didy
sis...” (...Paveikslai moko žmo
nes. . . ”).

Reynolds labai plačiai gyve
no. ”... Paveikslai like nebaig
ti, jam mirus, davė išpardavime 
37,000 svarų sterlingų;
turto jis paliko už 80,000 sva
rų sterlingų . . .” (Visi

viso

davė 
jam piešti portretas, visa žy
mi ja lankė).

Jo “Angelų galvos” yra — 
penki vaikų veiduėiai. (lyg kitr 
matyti,” lyg pažįstami.
gu ne iš sapno...), — ir taip

ro-

— jei-

cavn vardą am?ii’yl4i 
pasiųsti noriu . . — laip, d*

dy’ėo 
'Irs. ??idd pcž .elct»s ” rt- 

reto.

oaIv« Piipahigit

Kokią 1919-1923 metais buvo valstybės 
tarnautojų 4

metų jau piešęs, "susirado 
išsilavino gražioje gamtoje. 
(Franklinas buvo vienu iš jo 
portretų "sėdėtojų”). Malonu 
išsirašyti iš jo gyvenimo apra
šymo, (nes, juk, tai nedažnai 
būna!), — “... Didžiausias jo 
džiaugsmas visada buvo miškas. 
Kartą ryte, kai jis ten piešė, ‘ 
jis pažvelgė nuo savo molberto 
ir pamatė jauną ir gražią mer
gaitę lengvai

mokyklą ant stipraus pamato j jiems priHnka spar’neliai> (
- teisingai vaizduoti gamtą...” os?be jų jie negaI]- bQti }

Reynolds pašaukimą atrado lieka žavinga idilija, kaip pava-(Hogarth o “Įtužusiame Muzi- T
ke” prie visuotinio triukšmo ■ beskaitydamas knygas, 
po langu prisideda ir žaidžiam 
tieji mergaitė su

Thomas Gainsborough, ge- 
berniuku: lumbininko sūnus, dešimties

ir swich’e, kur buvo žmonas 
gimtinė, ten^ jis išgyve
no penki oliką'metų didelėj 
laimėje, tvirtai įsitikinęs, kad 
jis ten baigs savo dienas...” 
(Taip nebuvo). <

Iš jo padarytų (neskaitant 
škisų) 300 pateiksiu — 220 
portretų, (Reynolds — 4000 
paveikslų,.). Gainsborough bu 

’ vęs kaip mūsų Čiurlionis, muzr- 
vasariškai apsi- kaj. _ dailininkas _ . Apie 

rengusią, kuri koketiškai Žm-L- buYQ ^kom, kad jis piešė 
rejo iš uz medžio kamieno. Ji lporfotus dėl pinigUj 0 vieto_ 
nuraudo, jis ją nedrąsiai pra->įvaizdžius malonumui, gi mu- 
kalbmo. Netrukusį • to/Marga-j ;ū&ifeiė dėCšavo dvasios
let Bmr jau bu\o jo ^mona, ir4 reitajavimo. Jis Tinko muzikos 
\ isa jo gj veninio su ja istorija jraQtiQS) kaip ,-Reynolds kny- 

. gy^h4Net.savų;paYęįj£.sluose-jis 
sario rytas, kada jis su ja susi- ^vo -asmenims, dau-

. suprasti Reynolds*© intenciją 
pareikšti damai šią sentenciją...
. “... Penkios “Angelų gal
vos”, kaip jos pavadintos, Tau
tinėje Galerijoje, y re penkios 
skirtingos studijos mažos Iza- 

. belės Gordonaitės malonios vai- 
J kiškos galvos...” Hogarth 
pareiškė: “Tėra viena mokykla 
—gamtos mokykla”. Reynolds: 
“Tėra vienas įėjimas į gamtos 
mokyklą, ir jo raktą turi se
nieji meisteriai” . . .

“... Portreto piešėjas įdeda į 
galvą nedaugiau kaip kad turi 
savoj-,”

Gainsborough — mirdamas: 
“Mes visi eisime į Dangų, ir 
Van Dyck yra tame- būryje”...

Jis — pirmas rado ir gerai 
išreiškė didikų išdidumo bruo
žą (portretuose).

Kaip “suėdė” dailininką 
(— Richard’ą Wilson’ą) — :

“... Kai karalius, norėdamas 
jam padėti, paprašė jo viena 
proga atvaizduoti Nuotaikos 
Sodus paveiksle, jis sukūrė vi
siškai išgalvotą vietovaizdį ir 
jį nušvietė Tivoli saule. Kara
lius grąžino jam paveikslą, aš
trių pašaipų išspausdino laik
raščiai, ir Reynolds iš jų juo
kėsi savo Prikalbėjimuose. Po 
to Wilson’as praleido savo die
nas alinėje, kol išėjo iš proto 
ir pusiau, iš bado mirė būda
mas septynerių dešimčių me
tų...” (Mat, — : Patriotingi 
anglai buvo perdaug prisirišę 
prie savo žemės ir negalėjo tu
rėti skonio egzotikai, idealioms 
Wilson’o scenoms. Juose buvo 
tas pats patriotizmas, tas jaus
mas namams, kuris sęptyniolik 
tojo šimtmečio olandus padarė 
vietovaizdžių piėšąjais...”).

“James Thomson, savo Me
tuose, (— Kaip ir mūsų Done
laičio!), vra pirmas didelis 
gamtos piešėjas poetų tarpe. 
Taine jau randa įanie visą Rou
sseau- ‘Trisdešimts metų prieš 
Rousseau Thomson’as išreiškė 
visus Rousseaau polėkius, be
veik tuo pačiu būdu?5 Jis ne
tik, kaip Rousseau, turėjo gilų 
jausmą didiems laukiniams 
gamtos vaizdams, debesų pa
vidalui, šviesų veikimams ir 
spalvų skirtumams, bet jis taip 
pat gėrėjosi pieno kvapu ma
žais paukščiais, miško šešė
liais ir šviesa lankose, — vislio
se nepaliestuose ir idiliškuose 
dalykuose.

“Gamta! didis gimdytojas, 
kuris nepaliaujama ranka

Suka aplinkui Metus pasikei
kiančiuose metuose,

Kaip galingi, kaip didingi 
yra tavo kūriniai!

Su kokiu maloniu baugumu 
jie aplieja sielą,

Kuri nustebintai žvelgia ir 
nustebintai dainuoja’’..
(Bus daugiau)

(Texinvm ’T

1921m. balandžio vienų dieną Kovšinčius pasakė, kad iš 
salionėlyje stovinčios'komodos dihgo jo 8000 markių ir 
įtaria mane pavogus. Aiškinau, jog į tą jų salionėlį nie
kad nebuvau kojos įkėlęs ir kad tą gali patvirtinti jo duk
relės,' su kuriomis dienas praleisdavau. Jeigu taip, jis 
man liepė nueiti išpažinties ir viską kunigui pasakyti. 
Nuėjau. Išpažinties metu kunigui pasakiau, kad esu įtar 
tas pinigus pavogus ir kad ši išpažintis atliekama giri-

1 ninkui pareikalavus. Kunigas paklausė, ar pinigus pavo
giau. Atsakiau, kad ne. Tuomet liepė klauptis ir atgailau
ti už nuodėmes, kurias išpažinau. ; -

Grįžęs pas girininką viską pasakiau ir pasiūliau pas 
kleboną pasitikrinti. Kovšinčius paklausė, kodėl iš kuni- 
go raštelio neatnešiau. Atsakiau^ kad jis to nereikalavęs. 
“Tai kas pavogė?” — klausė. Nežinau, sakiau, bet galėjo ; 
pavogti tik tas, kas po tą salionėlį vaikšto — gal tarnaitė.

Kitą dieną atvažiavo Žiežmarių nuovados viršinin
kas Napaleonas Batoras. Mane iškvotė ir pas girininką 
papietavęs išvažiavo. Ant rytdienos, 1921m. gegužės 3 
d., atvažiavo iš Žiežmarių milicininkas, mane suėmė, par
sivežė į Žiežmarius, o iš čia su dviem milicininkais (vie
nas, rodos, pavarde buvo Mažeika) — į Kaišiadoris -tar
dytojui. Tardytojo neradome. Milicininkai užėjo į resto
raną, -patys valgė ir mane vaišino.’ Abu tvirtino,, jog esu 
bereikalo kamuojamas, o kaip yra su tais pinigais, jie ge
rai žiną; ragino rašyti Valstybės Gynėjui skundą ir-juos 
liudininkais priduoti. Kalbėjo, būk Kovšinčius Botorui 
davęs už didelę'sumą miško medžiagos,, minėjo ir kur tie 
medžiai sukrauti; girininkui pinigai buvo labai reikalin
gi, nes jo žmona sirgusi kraujaplūdžiu, todėl dažnai ve
žama į Kauną gydytis. Tiesa, ’Kovšinčiaus žmona’ buvo 
ligonė. Bet kaip aš galėjau skundą rašyti, ^-5 nežinoda
mas kaip rašyti ir kur tas Valstybes'^Gyrieja^ yrau A, • ‘ ’

Iš Kaišiadorių milicininkai vėl mane parsivėžė j;"žiež 
marius. Naktį praleidau nuovados
ju. Ryte vėl važiavome į Kaišiadoris. Sįjk^tąJ^V4):;Sįi>į7.->r 
gai: uždarė arešto namuose, r - j >i’.

Arešto namai buvo Žebino gatvėje ?
tik spigliuotomis. vielomis aptvers,j ŠUinĮtųjt^ 
daug, visi išdidūs," linksmi, Atrodė yiskub.^ 7paJe^į^^į;J 
man baisu. Visi turėjo eiužiiųiis, n^fetb^®į^b,^jgą^5 ,-5i 
davau duonos gabalą ir miėgodavjątuant
Nežinojau nei ką sakyti, nei ką'tiaryti, nei kaip tėvui pra -5 
liesti.- - ? 6••

Po trijų dienų atėjęs į aTėštirifTi^ ; 
męs mane, nuvedė pas tajįyU}j.ą'JŪzlauš _ a ~ 
tardė, aš pasirašiau po protokolu ir klausiau’kas^ant«a 
ryti: pinigu nepavogiau^.'arešto ,n^ųps^’tįęsjo|''^a^E^ 
ras... Tardytojas pertraukė: “Nagi eiK saubnaii^^?t*ius^ 
tebau/ “Taip”,sakė; “eik;
rėjau namo ir viską papasakojau tėvui. .Tevas>nu§iminė, 
bet nieko man nesakė; ■ ’' ' ' 4' - -4- ■

Kovšinčius nebuvo sumokėjęs -man:už dp'iiiėnesiUš/ 
algos, todėl reikėjo atsiimti — ir einu: Kaip pHėjąti giri
ninkijos sodą, iš po Slyvų krūmo išlindo..••’girininką tar
naitė ir mane įspėjo, kad Pas girininką neičiau; bites Jis 
mane mušiąs. Na, tegul mušą, — galvojau, ^-Jėigū Auti 
Už ką. Einu, žiūriu, girininkas Kovšinčius stovt prie 
skiedryno. Prisiartinęs pasakiau “laba diena”, o jis nrin 
šluota per pečius vieną, kitą syki, numetė šluota ir skm 
biai eina į vįrtuvę. Aš pradėjau , rėkti: atiduok-algą, Už 
du mėnesius nesumokėta. Tuo 'pat metu iš virtuvės išė-- 
jusi senelė, Kovšinčiėnės motina, verkdama pradėjo ma
ne žegnoti, žinojau, kad senelė galvojo, jog piniglį nie
kas nepavogė. . ' - .. J

Vadinas, vietoj algos gavau mušti. Kuo byla baigė
si — nežinau, bet Kovšinčius iš Bačkonių išvyko — ir Bo. 
toras iš Žiežmarių. Atsižadėjau daugiau Žemės ūkio ir 
valstybės turtų ministerijos žinyboje tarnauti. Blogybė 
buvo ta, kad tada buvau 16-17 metų amžiaus,,jokio. sųpH_ 
ratimo apie teises ir pareigas neturėjau; ką viršininkai ~ 
sakydavo, buvo aišku, jog jų reikia klausyti, o-jie,'galV(r-~' ” 
jau, ne tik man, bet visiems blogo nelinki ir nedaro; i jų. 
reikalavimai teisingi ir būtini, todėl jie ir viršininkai esą. .,

Po šio įvykio, atėjau į Kaišiadoris darbo ieškoti. Ma- 
(ne priėmė raštininku Kaišiadorių. valsčiaus stKi^tbrius 

, Andruškevičius. Ten bedirbant, gegužės pabaigoje, prie 
atdaro raštinės lango priėjo Intendantūros lauko sandė
lio 33 raštvedys CelesUnas Petrikas ir pradėjo prašyti 
pereiti pas juos tarnauti. Sakė, jog gausiu ne tik algą, 
bet ir kareivio maisto davinį, pokelį tabako; Pagunda bu 
vo didelė. «- .

i pažino. "Sėdęs būdamas devy- gią^i^ ^mui^fĮjankas^.’’ Jis 
niolikos metų, jis-Įsitaisė Ip-. Ipsa-icti-ę įsteigėr.(ir >yisą gy~ 

verįmų išbuvo nariu) Muzikos
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$.įiie Reynolds’ą dar —A 
f .į -Ne ;bfe -■tam'' T&rO dvasios 

r_^įrfio *' žiūnma-^TKšralįškO- 
siešs (Akademijos Diplominėje 
Gaferijpję’;tą 4kėdę šu—atrama, 
kųMoii jis sodindavo Ajpdzuoto- 
jusy ant kurios yra sėdėję visi, 
kurie buvo garsūs aštuoniolik
tojo' šimtmečio Anglijoje;-” — 
“...Šio bevaikio seno’ Viengun
gio. piešti vaikų paveikslai bu
vo'menininko apreiškimu esa- 
majai kartai, ir yra pasaulio 
džiaugsmu šiandien.Kai 
buvo baigtas garsiausias iš jo 
artisčių portretų — Sidonienės 
— Reynolds; kilris tėlai kada 
tepasirašiilėjo' po -*• kūriniais, 
tarė: “Aš negaliu praleisti šios 
progos išsiųsti vardą
ateitifes kaftoms, išrašytą ant 
tamstos rūbų krašlū\ Z’ — 
Neiškentė mintys, ’ neiššpVrę 
pro plunksną man šito — :

Menininko paštas • . .
Visokio būna pašto .^>4 — 
Ant tamstos rūbų -krašto

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best ww to

see us for 
financing 

AT OUR 10W RATB

—■■— 1

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

INSURED

Uutnal Fedrai 
lavinęs and loan (Bus daugiau I
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Y. . ‘ .... .. ..
y šioje parko dalyje prie vaka- 
tmio ežer^tti kranto yra įreng- 

didelis baseinas ir prie ver- 
tiančių Bųrųpoa skroblų, tarp 
Šešių gpaikų stiliaus kblonų, sto
vi iŠbalto^Tjta'rmuro Dianos 
Huntress 'statula. Netoli šios 
vi eros, einat Lilac Walk taku 
Į pietus, auga dideli jaj»niški 
klevai ir Kiti medžiai, šioje vie
toje, dešinėjęUkelio pusėje, sto- 
Yi ant pedestalo vyro statula, 
įfuriš ant'įįstįeš užsidėjęs neša 
žemes rutulį (Atlasą), o kairė
je takelio .pusėje, visai ant eže
rėlio kranto^ iš cemento pada
lyta nimfos statula, kuri net at
sispindi ežerėlio ' vandens pavir
šiuje.- . •
i ■ •' ■' ' -j Dainėj e . ft joties takelio pu
sėje, paėjus į pietus, prie 
fbžįų sėdė,~ yrą šųhų kapinės, 
^ose yra* palaidoti aštuoni šu
nys. jiems yją: pastatyti nedi
deli' afchenihiai paminklai, ant 
|ūriiĮ užfašyti šunies vardas ir 
mirimo dąta. Prie kapinių' Li- 
iąc Walk tikas yra- “saugomas” 
(bfiejiį,.iš Avino padarytų, ere- 
$ų,. kuriuos' padovanojo buvu- 
šiam Oįjtį Wesbury Gardens par- 
ko savninkamš Phipps anglų šei- 
moą, khrių vafkąi per Antrąjį Pa- 
Saulinį karą buvo globojami 
tyėšbifry . rūmuoiaė.. -(Viso buvo 
^ioijbįama' apie 30 vaikų).
I; I pietus >ųo-tįj dviejų erelių 
fra Iftdijoš .‘soilaš, vadinamas

< Waited Itklian_ Garden, į. kurą 
įeihaiha pro mūrinius vartus,

(Tęsinys)

ft inūfihe tvora. Vartų durys 
yra gelėžinėš ir' mfeiuškai išpuoš

Italijos sodas yra padalytas j 
dvi dalis — viena dalis nuo ki
tos atskirtas mūro tvora. Pirmo 
ji Italijos sodo dalis yra per 
pus mažesnė negu antroji. Ant 
roję arba pietinėje Italijos sodo 
dalyje yra fontanas ir gražus 
vandens gėlių baseinas, aplink 
kuri eina plątus takas. Jo pie
tinę pusę supa mūrinė siena, 
kurios viduryje yra niša ir joje 
stovi ant neaukšto pedestalo mo 
terš- statula, o šalia sienos, ža
lios spalvos nudažyta, “pasto
ge” prie mūro sienos pasodinta 
paparčių ir pastatyti keli suole
liai.

Baseine auga įvairios rūšies 
vandens lelijų, Eigipto lotas ir 
kitokių vandens gėlių. Vidury
je beseino yra nedidelis fonta
nas, iš kurio trikšta aukštai van 
dens srovės lašeliai, kurie kris
dami žemyn apšlaksto vandens 
gėlių žiedus bei lapus ir suke
lia vandens paviršiuje labai daug 
apskritų bangelių, kurios viena 
į kitą atsimušdamos išnyksta, o 
jų vietoje atsiranda kitos.

Baseine tarp'gėlių plaukioja 
prie dugno ir paviršiuje nedide
lės žuvelės. Jų čia yra net ke
lių rūšių bei spalvų. Atrodo, kad 
jos patenkintos savo gyvenimu. 
Tarpusavyje gražiai sugyvena ir 
labai drąsios, nes tuojau, kai pri 
eini prie baseino, atplaukia ir 
laukia maisto.
,Kitas baseinas įrengtas vidury
je, kur-susikryžuoja takas. Ne
didelis, bet gražiai įrengtas. Jo 
viduryje yra fontanas. Nei žu
vų, nei vandens gėlių jame nė-

sodininkų: Oras šioje parko da- 
dalyje yra prisisotinęs įvairių 
kvapų, kuriuos skleidžia gėlės. 
Jų mūsų uoslė negali atskirti, 
nes vienas už kitą malonesnis.

Italijos sode taip pat auga, 
prie mūro sienų magnolijos, ja 
ponų dogwood ir kitokių rūšių 
medžių bei krūmų.

Į pietus nuo Italijos sodo yra

didelį žemės plotų. Yra apskri
tos formos. Vyrauja vijoklinės 
rožės, kurios savo viršūnėmis ir 
žiedais dengia “pastogę”, pada 
rytą iš paprastų karčių ir sąs 
telių. Po “pastoge” eina, plyto
mis išklotas, takas, o sodo cent
re — lysvės, apsodintos tik ro- 
žėųiis. Sodelio centre stovi sau
lės laikrodis. Virš to laikrodžio

fcįht pro vartus- į -Italijos sodą, 
nepaprastai gražiai atrodo, gė- 
femis apsodinti :žėmės ploteliai, 
esmul

įvairių- įvairiausių gelių karai!

Tiek pirmoje, tiek ir antroje 
Italų sodo dalyje auga tūkstan
čiai įvairių rūšių gėlių,-kai tul 
pių, aguonų, gloksų ir kitokių, 
kurių neįmanoma visų išvardyti, 
nes reikia būti jų žinovu. Jas 
prižiūri vasaros metu virš 20

gėlininkystė, kur auginamos gė ‘ yra atvaizduotas piestu šokam 
lės ir jomis apsodinamas par-. tis, liūtas.
kas. Lankytojai ten neįleidžia-*
mi. 1 •.

j — Sakoma, kad su kito pi- 
Į Gigais labai lengva švaistytis,r 
1.0 tas pinigas visokiais mokes-1 ga paaugo tik apie 45‘< 
ičiai.s labai- lengvai atkeliauna1 tarpu tame laikotarpyje

Biurokratijos džuitglėse i 
— Visokių gyvenime keiste-J 
nybių, kurios paprastai būna 
surištos su stambiomis mokes
nių mokėtojų Nudėtomis suhuh 
mis vyksta mūsų dabartinių- 
ne gy venime, štai Occupatio
nal Safety and Health admi
nistracija reikalauja, kad Uni 
versity of Illinois patalpose 
esančiuose eskalėtoriuose tu
rėklai iš dabar esančių 37 co
lių aukščio būtų pakelti iki 42 
colių. Praktinėje buitvje rei- ;. 
kalas mažai tepasikeičia, bed k.’tas JOs “gaudamas stengs
iąs paiaisvmas kaštuoja $557,- Tokios ar pana-

Šios priežastys yra visiems ži-į 
nomos, tad ar reikėjo išmesti 
tokias pinigų sumas tyrimams, 
kodėl kaliniai nenori būti ka
lėjimuose.

— Mums kartais atrodo, juo
kingai įvairių produktų ar 
prekių tyrimai, bet žmonės 
kartais ir tikrai juokingus ty
rimus daro, štai Consumer 
Product Testing komisija ski
ria šimtą tūkstančių dolerių 
studijoms, kaip degtukas už
sidega, kaip žmonės ir į kuiną 
pusę braukia, kad jį įžiebus. 
Pagaliau ir kas gaunasi, kai 
degtukas jau užsidegęs. Mums 
tokia studija atrodo tiek tever 
ta kaip pernykštis sniegas, bet 
vistiek sumokama už ją pirk
dami degtukus.

tas, kaip ir Lietuvoje darželiai, 
medine, baltai nudažyta, tvore
le, o pietų pusėje toje pat pieve- 
lėje trys nedideli, iš rąstelių pas 
tatyti, nameliai. v, _ '{■ į.

(Buą daugiau)

metų iki 1976 metų galo pri-' 
vaėiame sektoriuje daibo jė- 

Tuo 
. • mies-

į visokias valdžios administra-j tu. valstijų ir federalinės tar- 
cijų įstaigas. I lie Law b-nfor-. nvLos įvairių pareigūnų kie- 
cement Assistance adininistra-1 kis iškilu virš 15O',< Visi 
sija išleido *27.000 tyrimams,' sprendžia, kad tai m noiana- 
kodėl kaliniai iš kalėjimų slėnį |us Liu>ok: aiijos’išsit k limas

pinigas

giasi pabėgti. Na ir sudaro, kin io islaik\ iuu 
kad kalnys pabėga dėl to, kad; lioniiu s duk-riu 
js galvoja jog sistemos yra 
neteisingai nuteistai Vienas, 
paleid;|iamas ant paroms, o

J. J — tis

Biurokratijos ekspliozija
US Steel News š. m. Nr. 3 

persispauzdino U. S. Departa- 
ment of Labor, Bureau of La
bor Statistics diagramą, kurio 
je atsispindi, kad nuo 1950

sumos ir tuo 
pači u ji:uus išspaudžiamais iš
laikyti mokesčiais labai ap
sunkinamus ekonominis kraš
to audimas. Vien Baltame Na
me aukštesniųjų tarnautojų nuo 
metines iki 57JMM) al
gos prezidento Fordo iaikais 
buvo 510 gi dabar prez. kar
teris tokių turi jau 590. Že
mesniais atlyginimais Baltieji 
Rūmai turi apie 2000 kitų tar 
nautojų, bet dabartinis prez. 
Carteris žada tą ekspliozinį 
tarnautojų įkaičių mažinti. 
Tai geras sumanymas, tačiau 
deja tokie planai paprastai la 
bai sunkiai įsigyvendina.

J. J — tis

LIETUVOS AIDAI | 
Pankt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM | 
Sėst. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM I 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r.—1230 AM I 
Veda K. BRAZDŽIONYTt i

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 |
Telef. - 77S-5374

$100

$2.00

ITto 8«ath Halstad Street, CMeare, HL M6M

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
' |ilhM Mvti pvIMv fcnyffV, kurie* pspvei bet kekl<
knyw ar tMtfym.

MiH—itrii ^ikilhlikl*, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 
'itfiriBlihai tr įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 

. . .. • SE7 psk Kaina $8, ■ ,
- A. Patikusia. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini.

■ - -ty laiko (vykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suakir*- 
C: ' r t>« I 12 daliu. 2flC paL. kaina JS.

. Dr. Maava Grtotot. ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, Gra- 
: t ■ Kate viršeliai*. S3S p«L Kaina W.00. Minkštais viri. S5.0C 

PrM. Ved. ’•Irffilra, SENŲJŲ LIFTUVIiKŲ KNYGŲ JSTO-
> L . RUA. I dalia. JOP paL, Įrišti — $3,00, minkštais vlr- 

leUala — «,00; n dalia, 223 psL, įrišta — $3,00. minkš-

ANGLŲ KALBA z
KISS fN THE DARK. Pikantiškų Ir intymiu nuotykių 

ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista

hvietoje $4.00 dabar tik

WANTAN0 J. GUSENO RAŠTAI 
INMV 9ALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-

^ NAUJIENOS.
1T5» 8.. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. «060!

KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONRS.
■ Č1-' UpūiffiaL Dabar tik -----------------

' pažfu, atsiuntus iak| arba money orderi, prie
L'Rridodant 50c. parsiuntimo Maldoma.

MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liėčian&is 1905 
M, Jablooddo ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- ~ ~ —_ S8-00

‘ B. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorija*
boo. pat lėnųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 

»oja £m.
VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 

lOMe&aiit to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
0.00 Detali viršeliais $4.00.

lygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
prigyti atsfUnViin | Naujienas arba atsiuntus čeki ar

.. _______________________________________________-
RmHKw LIFTUVtiKASIS PAMARYS.

, s pikatoAc tr Labguvos .ipakrityg ra įdomiais aprašymais. IIIti- 
ArąetJomls Ir doramentadja. 838 P^l-, kaina 38.

ft ĮteRkiMy TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuve* 
partitanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina 33.

* NarfrM, TRYS IR VIINA, Jaunystės atriminlmaJ
JTO ptl.  iiae

M POVILAI MILIRJ3.- biografijos bruožai 233
peabipUI____________________ _________ ■,

Knygas utaakant reikli pridėti et pašto lHaJdomA

cmcajo, m. weos. — Tat ha i-«ih

4

Iš Italijos sodo išeinama per 
rytinius vartus. Tiesiai prie hem 
lock gyvatvorės stovi Herculo— 
Nemean Lion statula. Nuo šios 
vietos einant vaiduoklio taku 
(Ghost Walk) yra vieta, Vadi
nama Battle in-Sussex, kur gy
veno John S. Phipps žmona prieš 
jai ištekant. Taip pat netoli šios 
vietos yra siauras ir gana il
gas medžių “tunelis’, kuris bai 
giasi nedidele apskrita aikštele, 
išklota akmens plytelėmis.- Toje 
aikštelėje yra dvi bronzinės po
vai be uodegų. Jų uodegas atvaiz 
duoja prie jų pasodinti krūmai. 
Povus yra padaręs išveicarų 
skulptorius E. M. Sandos.

Kaip Italijos sode gėlės, taip 
rožių sode vien tik rožės vieš
patauja. Rožių sodas užima ne-

Aprašyti rožių žiedų grožį ir 
jų spalvas neįmanoma. Reikia 
tik į tą vietą ateiti ir jas pama 
tyti. Tik, gal būt, dailininkas 
teptuko pagalba galėtų tą grožį 
atkurti drobėje. O jų kvapas!.. 
Sunku ‘jį atskirti, kuriai rožei 
jis priklauso.

Aplink rožių sodą supą įvai
rios rūšies krūmai, azalijos ir 
kiti augalai.

Iš šios rožių karalijos įeina
ma į taką, kuris vadinams The 
Primrose Walk. Takas, kaip ir 
rožių sode, išklotas plytelėmis. 
Tai yra prožių tako.tąsa. Abipus 
tako, prisodinta įvairios rūšies 
raktažiėdžių, kamelijų ir- kito
kių gėlių. Prie rožių sodo, tik 
dėžinėje pusėje einant į rūmus, 
yra nedidelė prieyelė, kurioje 
yra pastatytas anglų.stilių j e ne 
didelis medinis namelis, aptver-

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

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

žolę užauginti, kaip žemę, tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiusime, 
aiųsti tokiu adresu:

atsiųsti $1.50 čeki 
Pinigus prašome

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTĄ SU MEILE |
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS I

Dr. Juonį Diuparit. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Ulei* , 
ti Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju di
li p: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, u daHa: žemėr 
ūkio švietimas Lietuvoje. > * " j

Autorius savu žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu taute liktai 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakytt lietuvių f 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vairiai/ 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po pe- 
saulj Išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvai 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myb* 
mal Tėvynei Lietuvai“.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik S5.0Q. 
Gaunama Naujienose. į

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresm:
I

NAUJIENOS I
17W So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS WW8 f 

Gėrę ptalffni, toojau knygą paMąstoM,

.$5.00

..$4.00

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.

IVERSAt

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

■ Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

NAUJItNOS, CHICAGO i, ill, — Monday, July 25, 1977

m
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai .........—..... SS 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai _______________________ ..............__ .............SI .50
3A.. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI

296 psL, minkšti viršeliai

166 psh, 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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. TeL 421-8070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Vienaakis mokytojas

tuviai nebendradarbiauja, todėl apie tą reikalą ir kalbė
ti nevertėtų. Kadangi krikščionys demokratai vis dėlto 
prašneko, ir net rezoliuciją priėmė, tai jie, anot siaurai 
galvojančio mokytojo Barzduko, padarė lietuvius skal
dantį darbą. Frontininkai, kiek žinoma, šiuo klausimu ven 
gia rezoliucijų ruošti ir pareiškimų daryti. Laiške pas
kelbta Barzduko nuomonė yra vienintelė šio reikalu pas
kelbta pažiūra. Ji neskaldo frontininkų, bet ji yra atski
lusi nuo daugelio Amerikos lietuvių nuomonės. Barzdu- 
kui labai nespiagu, kad tokiai nuomonei nepritaria krikš 
čionys demokratai.

Mokytojui Barzdukui nepatiko krikščionių demok
ratų rezoliucija lietuviškos spaudos reikalu. Spaudos rei 
kalu mokytojas yra nepaprastai jautrus. Jeigu jis galė
tų, tai laisvąją Amerikos lietuvių spauda šaukšte pas
kandintų. Nepajėgdamas to padaryti, jis ją ignoruoja, 
Įsakė savo leitenantams jos neskatyti, o jeigu kuris kar
tais kur ir paskaito vieną kitą numerį, tai sudaryti Įspū
dį, tarytum ji neegzistuotų. Jam atrodo, kad krikščionys 
demokratai būtų geriau pasielgę, jeigu apie lietuvišką 
spaudą jokios rezuliucijos nebūtų priėmę. Kodėl jie taip 
turėjo pasielgti? štai netolerantiška ir neteisingo-moky
tojo samprotavimas:

“Arba dėkojama “ypačiai” tai spaudai, kuri, ir bū
dama mums ideologiškai tolimesnė, parodė bendro 
intereso supratimą”. Bet srovinis interesas toli gra
žu nėra bendrasis lietuviškas mūsų interesas. Juk 
toj “ideologiškai tolimesnėj spaudoje Į miltus suma
lamas kiekvienas po kojomis pasipainiojęs plačiau 
galvojantis žmogus. Krikščionys demokratai, pvz., 
gaįėtų prisiminti, kad net prof. Stasys Šalkauskis, 
mūsų mokslininkas filosovas, universiteto profeso
rius, ateitininkų ideologas ir vadas, toj spaudoje bu
vo niekinamas “mūsų laikų Trojos arkliu”, kurį len
kai į mūsų aukštojo mokslo Įstagą Įvedė mūsų tau
tos kenkėju. (’?) Panašių diskriminacijos faktų yra 
dešimtys ir šimtai. Todėl sroviškai siaura padėka 
darosi iš tikrųjų kokti”. (Draugas, 4977m. liepos 14
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Mokytojas Stasys Barzdukas buvo pasišokęs suor
ganizuoti visus Amerikos lietuvius į didelę organizaciją, 
kurios viršūnėje jis būtų sėdėjęs ir magiška savo batuta 
būtų nurodinėjęs, kuris Amerikos lietuvis ką turi daryti, 
kuris nieko nedaryti. Jis būtų galėjęs šitaip vadovauti, 
jeigu būtų Amerikos lietuvius Įtikinęs, kad jis yra pats 
protingiausias ir geriausias vadas, kuri lietuviai bet ka
da yra turėję, ir kad jo duodami nurodymai yra patys iš 
mintingiausi ir lietuvių tautos laisvės kovai yra naudin
giausi.

Nelaimei, jis visų Amerikos lietuvių i tokią organi
zaciją neapjungė, o dalis tų, kuriuos pajėgė apjungti, ne
panoro jo klausyti. Jo patarimai nebuvo toki jau išmin
tingi, dažnai lietuviams nesuprantami, o dažniausiai ne
suderinami su pačiomis pagrindinėmis didelės organiza
cijos gairėmis. Visi organizacijos vadai kalbėjo apie to
leranciją kitokiai narių nuomonei, bet praktiškame gy
venime jokios tolerancijos nei pats mokytojas, nei arti
miausieji jo leitenantai neturėjo.

Praeitą savaitę Stasys Barzdukas parašė Draugui 
dar vieną laišką, kuriame parodė pačią juodžiausią into- 
leranciją, kurios po pasauli keliaujantis lietuvis negali 
pakęsti. Nei iš šio, nei išAo, jis prisikabino prie krikščio
nių demokratų konferencijos priimtų ir paskelbtų i rezo
liucijų. Mokytojas, susižavėjęs vadizmo principu, gero
kai nutolo nuo krikščionybės ir nuo demokratijos, kriti
kuoja krikščionių demokratų priimtas rezuliucijas, neva 
neturinčias nieko bendro su tikrove, nei su gyvenimo f ak 
tais. Tokio savo tvirtinimo jis neparemia faktais, bet ker 
ta iš peties ir reikalauja, kad skaitytojas tikėtų.

Jam labai nepatinka ta krikščionių demokratų re
zoliucijos vieta, kuri pataria“ nesileisti Į jokį bendradar 
biavimą su Lietuvos pavergėju ir jo agentais”. Mokyto
jas yra Įsitikinęs, kad tokia rezoliucija yra tik “retorinis 
tuščiažodžiavimas”, labai dažnai skaldantis lietuvius. Lie 
tavos pavergėjas yra Brežnevas, o jojo agentas Lietuvoj 
yra Griškevičius, Lietuvos komunistų partijos pirmasis 
sekretorius, o visi kiti, anot Barzduko, tai nei agentai, 
nei pavergėjai. Jis žino, kad su šitais dviem žmonėmis lie klaidų, bet laisvoje Amerikos lietuvių spaudoje, tas klai-'ko iuirų.

das taisome. Iš taisymų mokomės. Mokyčiausi profeso
riai daro klaidų, bet jie nebijo jų taisyti. Nebijo ir Nau
jienos. Tuo tarpu mokytojas Barzdukas skaitė vieną ra
sini, bet, tarytum būtų vienaakis, visai nepastebėjo 
dviem dienom vėliau spausdinto antrojo straipsnio.

DU LĖKTUVO GROBIKAI 
NUTEISTI VISAM AMŽIUI

BAISUS KAI KURIŲ 
ŽMONIŲ ŽVĖRĖJIMAS

susidomėjęs stebėjo kaip žmo
gus sudegė. •= -

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS

Mokytojas
Jį bendromis jėgomis šiaip taip nuramino ir pa

sodino prie stalo. Jis ilgai atrinkinėjo, ko gi išgerti ir, 
padaręs rūgštų veidą, išgėrė pusę stiklelio kažkurios 
žalios piltinės. pi šio patraukė prie savęs gabalą py
rago ir iš kamšalo stropiai išėmė kiaušinius ir svogū
nus. Iš pirmo kąsnio pyragas atrodė jam liesas. Jis 
jį pasūdė ir čia pat piktai nustūmė, kadangi pyragas 
buvo persūdytas.

Pietums Sysojevą pasodino tarp inspektoriaus ir 
Brunio. Po pirmo gi davinio, pagal įprastinę tvarką, 
prasidėjo tostai.

— Laikau malonią pareigą. — pradėjo inspektorius, 
— neatvykusieins čion mokyklos glabėjams Daniilui 
Petrovičiui ir ir... k..., k...

— Ir Ivanui Petrovičiui...— pridėjo Brunis.
— Ir Ivano Petrovičiaus Kulikinams. negailintiems 

lėšų mokyklai ir patariu išgerti į jų sveikatą.

— Iš savo pusės, — pasakė Brunis,
įgeltas, — aš siūlau tostą į sveikatą gerbiamojo liau
dies mokyklų inspektoriaus Povilo Genadjevičiaus. 
Na, sujudėjo kėdės, nusišypsojo veidai ir prasidėjo i 
įprastinis stiklelių džerškėjimas. Treciasis tostas vi
sados priklausė Sysojevui. Ir šį kartą jis pakilo ir ėmė 
kalbėti... Padaręs rimtą veidą ir nusikosėjęs, jis visų 
;........ pareiškė, kad jis neturįs gražiakalhĮo dovanos
n kad l-.aio i: jis nesiruošęs. Toliau jis pasakė, kad 
p< r keturis jo i mylios metus buvo daug inlrygll, J»a- 
srilybm ir n< I ski dų, ir kad jis žinąs sayo prįcšlis ir 
skundėjus, liet nen >ri įvardinti, bijidamas nepadidinti o ir spausdamas ranką prie krūtinės.

Nežinome, ar ta “ideologiškai tolimesnė” spauda, ku 
krikščionių demokratų konferencija buvo dėkinga, 
Naujienos, nes rezoliucijoje šio dienraščio vardas

ria 
yra 
nebuvo paminėtas. Iš Barzduko parinktų pavyzdžių 
sprendžiame, kad taip galėjo būti, nes plekas Barzduko 
smėlio namelio silpnumo tiek nenurodinėjo, kiek tai da
rė Naujienos. Padėka, kad ir bevardei “tai spaudai” Bar 
zduką erzina. Čia tik spėliojame, bet kur’jis užsimena 
apie prof. Šalkauskį, taj žinome, kad Barzdukas turi gal 
voje Naujienas. Jose 1975m. lapkr. 14 buvo, atspausdin
tas Barzduko minimas straipsnis apie “sumaltą” šalkau 
skį. Barzduko ir daugelio lietuvių gerbiamą profeso
rių malė ne koks Naujienų redaktorius, bet ilgametis 
ateitininkas, kunigo tėvas, iki šios dienos praktikuojan
tis katalikas. .47.

Nesigilinsime į to seno, ateitininko nuomonę apie 
prof. Šalkauskio lietuviškąją filosofiją, bet tik priminsi 
me vienaakiam mokytojui, kad tos pačios savaitės Nau
jienose, lapkr. 16 d., dviem dienom po Barzduko “mala
mo” straipsnio, buvo Įdėtas teisininko Petro Stravinsko

NEW YORKAS. — Kroatų 
tautybės necionalistas Zvonko 
Busic ir jo žmona Julienne Bu
ste Distrikto teismo nuteisti 
visam amžiui kalėjimo. Trys 
kiti tos penkių politinės gaujos 
nariai, dalyvavę lėktuvo pagro
bime, Peter Matini c, Frane Pe
sui ir Mark Vlasic nuteisti ank
sčiau, bet jų bausmės dar nepa
skelbtos.

Ta kroatų penldnė 1976 m. 
rugsėjo 10 d. įlipo į Trans 
World Airlines New York - 
Chicago linijos keleivinį ir lėk
tuvui iš La Guardin aero- 
porto pakilus skristi į Chįcagą 
ir jau Buffalo pasiekus, penkių 
gaujos vądąs Busic įsakė sukti 
ne į Chicagą, o į Paryžių, kur 
grobikai pasidavė, o lėktuvas 
su savo 92 keleiviais ramiai, be 
incidento grįžo atgal.

Teisėjas, paskelbdamas Busi- 
kams bausmę pasakė: ^Ameri
kiečiai savo nepriklausomybę 
laimėjo ne grobdami savo ne
kaltus draugus’-’. “Jei čia teisia-

straipsnis. Stravinskas visiems mums žinomu kruopštu- rnie^ aorį kovoti už Kroatijos
nepriklausomybę, geriausia, 
mano nuomone, vieta yra Kro
atijoje ar Jugoslavijoje.”

Jie tebelaukia antro teismo

mu pataisė visas klaidas, kurios ankstvvesniame strains
nyje buvo patekusios.. Tais laikais Barzdukas Naujienas alijo|e ar jugOslavijoje.” 
dar tebeprenumeravo. Jeigu 113 skaitė pirmajį :straipsni,1

I tai-turėjo pastebėti ir antrąjį. Spaudoje gah pas laikyt. |už vie„„ New iorko policinin.

kai kam apetitą, nepaisydama intiygųė Kulikino mo
kykla užėmė pirmą vietą gudernijoje “ne- tiktai dva
siniu, bet ir materialiniu atžvilgiu”.

— Visur, — pasakė jis, — mokytojai gauna du šim
tus ar tris šimtus^, o aš gaunu penkis šimtus rublų ir 
prie to mano butas naujai ištaisytas ir net mebliuotas 
fabriko sūskaita, O šįmet visos sięnos išlipytos nau- 
jois popieriais... '

Toliau mokytojas išplito apie tai, kaip dosniai, 
lyginant su žemietijų ir valstybinėmis mokyklomis, 
mokiniai aprūpinami rašomomis priemonėmis. Ir dėl 
viso šio mokykla tur būt dėkinga ne fabriko savinin
kam, gyvenantiems užsienyje ir vargu net žinantiems 
apie mokyklos buvimą, a žmogui, kuris nepaisyda
mas vokiškos savo kilmės ir liuteronu tikvbos, turi 
rusišką sielą. Sysojevas kalbėjo ilgai su atsikvėpi
mais ir Įmantrumo pretenrija, ir jp kalba buvo iš- 
temptinė, nemalani. Jis keletą karių minėjo kažku
riuos savo priešus, stengėsi kslbėtružuomindmis, kar 
tojosi, kosėjo, negražiai judino pirštus. Gąlop jis pa
vargo, suprakaitavo ir ėmė kalbėti tyliai, trūkstamai, 

Garsi sau ir savo kalbą baigė nervisai sklandžiai:
pašokęs,, kaip . ..

— Ir taip, siūlai išgerti ųz Brtni, yra tąi už Adol
fą Andrejevičių, kuris čia, mūsų tarpe... aplamai... ir 
suprantama.

Kai jis baigė, visi lengvai atsikvėpė, (arsi kaž
kas būtų į orą įpųlęs šalto yąpdcns ir išsklaidęs tvan
kumą. Nemalonaus jausmo nepatyrė, iną(yt, liktai vie 
nas Brunis. Švitėdąipas ir Įpindamas smitrftientales 
savu akis, vokietis su jausmu pakratė Sysujevo ranką 

: ir

Libane kovos siaučia

BEIRUTAS. — Nepaisant be
sąlyginių paliaubų .Palestiniečių 
pasirašytų, “taika” tvėrė keletą 
valandų, o penktadienį, anksti 
rytą yisų įkairščiu prasidėjo iš
tisai visu Izraelio pasieniu. Pa 
lestiniečiai kairįeji partizanai 
teisinasi, esą jie laikėsi susita
rimo, bet dešinieji esą vėlai k’et 
virtadienio naktį pradėję pulti 
net trimis atakomis iš karto.

I

f

I

CHICAGO. — -Kriminalinia
me teisme pergyvenama šiurpu
linga drama iš praėjusių metų 
birželio 13 dienos. Ta diena 
smarkus lietus užliejo gatves ir 
patilčius. Dan Ryan greitkelis 
nebegalint pravažiuoti, policija 
grįžtančius liepė važiuoti ant
riniais keliais ir gatvėmis. Grįž
tanti iš Lansing, Mich., Leo ir 
Phvllis ir 3 vaiku šeima iklim- . 
po 'aptvfausios 69 gatvės patiMM to ’■“Vdu- 
tėję netoli nuo State Street. Tuo-1 m9 J»PKrts_ išėjo storokas ir 
jau atsirado būrys spalvotą vai- ‘ ra:“k'tas-_;rasymui visai netin
ku. kurie pareikalavo dešimties' ki,B,9s:. ■-‘■..yinura.sytas; 
ioleriu, o Andersonui atsisakius W»^bus bet fabriko tak o- 
j x- j - . -...Irius vis delsę.jiiperdirbtl. Mė-:duoti pradėjo ■ j jų automobili • .. , >f■ - v., Iginuamas ant jo rašyti, paste-.akmenis melvli. -To negana, |K-- ? ii4-—r■ p,.- , - - * - t ■ bėjo, kad jis sutraukia rasala. jatbėgęs abiejose rankose po re- - - - - r
volverį nešinės' suaugęs vyržs 
pradėjo į šeimą automobilyje 
šaudyti, pataikydamas Mrs. 
Andersonienę, kuri po dviejų 
valandų mirė.

Žudikas Marrion Logan, 31 
metų amžiaus, iš 346 W. 69 
St. teisiamas už Mrs. Anderson 
nužudymą.

Kitą jau žvėrių apsigimusio . 
šešių metų vaiko pavyzdį pats 
teisėjas .suminėjo žudiko Loga- 
no byloje: 'Vos 6 metų vaikas’ 
pasivogęs skardinę benzino, ap-1

6- Popieriaus dirbtuvės dar- 
bininkas užmiršo į. mišinį įdėti 
tam tikros medžiagos, kuri pri
duoda popieriui stangrumo ir jį

.Direktorius pamėgino juo nusau
sinti rašalą ir- tai jam pavyko. 

. ląip atsirado sugeriamas popie
rius, kuris anksčiau buvo bran
gesnis ir plačiai naudojamas.

liejo kieme miegojusj kaimyną 
ir įžiebęs degtuką padegė, ir

-- ■ 
t

■ 
■
I

į
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mingas, kad jūs mane suprantate. Visa siela aš lin- pakenčiamas charakteris, ir pikta, negera jo veido iš- 
kiu viso geriausio. Bet aš tiktai turiu jums pastebėti,' raikia. Įsišneko visi, net tylieji ir kuklieji, naujai pas- 
jūs mano reikšmę pervertinot. Dėl savo žydėjimo mo-įkirtieji mokytojai, vargingieji, pamirštieji. * jaunuo- 
kykla yra skolinga tiktai-jums, garbingiausias mano liai, kitaip inspektoriaus neaukštinusieji, tik
drauge, Fedorai Lukičiau. Be jūsų jinai nieku nesis- 
kiylų nuo kilų mokyklų. Jūs manote: vokietis sako 
komplimentą, vokietis kalba jnalonumus. Cha-cha. 
Ne, mano siela, Fedorai Lukičiau, aš garbingas žmo
gus ir niekados komplimentų nekalbu. Jeigu mes mo
kam jums penkis gimtus rublių metams, tatai reiškia, 
jūs mums brangus. Ar ne taip? Ponai, juk aš tiesą kai 
buXJKilain mes liek nemokėtume... Susimildami, ge- 

į ra mokykla — lajai fabrikui garbė.

-•-i.-'Aš turiu nuoširdžiai prisipažinti, kad jūsų mo
kykla iš tikrųjų nepaprasta, — pasakė inspektorius. 
— Nepagalvokite, kad tatai fimianas. Krašfutniu at
veju kitos tokios visą mano gyvenmą neteko sutikti. 
Aš sėdėjau čia egzaminuose ir stebėjaus. Stebuklas, 
koki vaikai. Daug žino ir gyvai atsakinėja, ir ,be to, 
jie jūsų kažkurie ypatingai, nejbaiminti, nuoširdūs... 
Matyt, ir jus myli, Fedorai Lukičiau. Jūs pedagogas 
iki kaulo smegenų, jūs, tur būt, gimėte mokytoju. VI- 

Įsi daviniai jumyse:"'ir įgimtas pašaukimas, ir dauge- 
» lift tnptll na f vrirnn^ ir, Harlan irinil A nnncfn_lio metų patyrimas, ir darbo meilė... Tiesiog nuosta
bu, kiek su silpna sveikata energijos, dalyko žinoji
mo... šitos, ar suprantate, ištvermės, pasitikėjimo. Tei 
sybę pasakė kažkuris mokyklų taryboje, kad jūs savo 
dalyko poetas... Būtent poetas!

vėla meilikavusi, kaip siig. į
(h <|pĄuįll įUfttk. pasakė jis, dėctajifts kirlį aut

Ir visi piėfnvmftji, kaip vienas žmogus, prakalbo 
apie Sysojcvo nepąpraslą. Iiileulą, Ir. tarsi užIvaiikJ 
pratrūko; nnošir<|ži<*Sw (Ižbuigsiuingos kalbos, kokių 
Uqn^o 741 logos, kad jį sulaiko apū.'lirius įr abųirgiis

* Aš labai lai- blaivumas. Buvo pamiršta ir Sysojevo kalba, ir jo ne- 
. ii "' ’ ' "0,1" 1,1

“jūsų 
aukštakilnybė”. Aišku, kad savo rate Sysojevas buvo 
pažymėtina asmenybė.

Per keturiolika tarnybos metu įpratęs girdėti sėk 
mes ir pagyras, jis abejingą! klausėsi džiūgaujančių 
savo gerbėjų.

Jojo vietoje pagyromis sotinosi Brunis. Vokietis 
gaudė kiekvieną žodį, švitėjo, plojo delnais, droviai 
raudo, tarsi pagyros priklausė ne mokytojui, o jam.

— Valio! Valio! — rėkė jis. — Teisinga. Jūs įspof
jote mano mintį... Puiku... ’

Jis žvelgdavo mokytojui į akis, tarsi norėtų pasi
dalinti su juo savo palaima. Galų gale jis neišlaikė 
pašoko ir, visų balsu, dengdamas savo spięgjančiu te- 
noriuku, išlėkė:. Į <

— Ponai, leiskite man kalbėti. Tss. Į visus jąsų žo
džius aš galiu tiktai viena pasakyti: fabrikų ądipiųisl- 
racija nepasiliks Fedorui Lukičiui skolingą_.

Visi nutilo. Sysojevas pakėlė akis į rožini vokie
čio veidą.

(Bus daugiauĮ

S K A imclTE - IR PLATINKITE
dienrašti' “naujienas1
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINF CHIRURGIJA 

6449 So. Pulatld Rd. (Crowford 
Medical Building). ToL LU 5-6444

Priima Ligonius pagal amu tarimu 
Jei neatsiliepia, skambina 374-8004,

Sį V. S(®OVSKį
Stokholmas, Švedija. — šio- tas antspausdas man smarkiai i 

mis dienomis Švedų" teismas kenkė.
pradės nagrinėti 37 metų am
žiaus Vasilijaus Sosnovskio by- iš Sovietų Sąjungos. Aš jau ži
lą. Jis šių metų geg. 26 dieną, i nojau, kad t«n man nebuvo jo-

1961 metais ryžusi išvažiuoti

ŪR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Veiiey IjĄeoicel Center 
440 SUMMIT STREET 

ROUTE M, ELGIN, ILLINOIS

Iš Vilniaus į Rygą ji vežusio lėk 
turo įgulai parodė švarko kiše
nėje laikomos stiprios bombos 
lukštą iis pareikalavo tuojau 
skristi į Švediją, jeigu nenori, 
kad visas lėktuvas sprogtų.

Į Jis pareiškė, kad jam visvieh, 
jis buvo pasiryžęs mirti, bet jam
gaila įgulos narių ir keleivių, įėjau gauti. Man valdininkai aiš 
kurie kartu su juo turėtų mirti, kiai pasakė, kad su tokia ants-

Lėktuvo patarnautojoms jis 
pradėjo pasakoti apie chemiją

kios ateities. Jeigu būčiau įsto
jęs j komunistų partiją, tai gal 
būčiau ir prasimušęs, bet j 
tiją stoti negalėjau. Visas 
no organizmas mane stūmė 
kompartijos. Man atrodė, 
partija buvo visų rusų
laimių priežastimi. Nieko nega

par 
ma- 
nuo 
kacL 
ne-

OK. PAUL V. DAUGIS 
OVUVTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos j 
Medicinos direktorius I

l?38 S. Manheim Rd„ Westchester, III.
VALANDOS: 3—U uaxuv a^nunus ir aPie kuria jis turi gerą nuovoką 

kas antrą sesudiehj B—3 vai, 
JeL; arba $62.272#

•■4

M. ŠILEIKIS Indianos kopose (Aliejus)

i

Švento rasto pamokymai ir paaiškini
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

'Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas Šlubuodamas ne
klystų". — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprus tikėjime, Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Visi žino, kad mirtis yra žlaun Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
ru>.to|I? | tą klausimą atsako knyęutą t"Viltis po mirties", kurią geusftą 
^mokamai. Rašykite:

K ZAVI5T. 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, 1LU 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

neš visą savo gyvenimą gami- 
, nęs galingus skysčius.

lėktuvo kapitonas ir Įgulus 
nariai nusigando ir pasuko Į Šve 
du sostinės didžiausią aerodro- 
fą. Kai lėktuvas nusileido Ar- 
lande ir atėjo švedų uosto polici
ja, tai Sosnosvskis parodė jiems 

Valančios pagal susitarimą. Jei neat- tuščią granatą ir pradėjo juok- 
siuepia, skambinti mi 3-ėOCŪ |įs> ^aIp jam pavyko lengvai ap- 

gauti rusus. Jis paprašė,- kad 
jam būtų leista pasilikti Švedi
joje.

Sovietų valdžia pareikalavo 
gražinti jiems tą “kriminalis
tą”, pagrobusį lėktuvą, bet šve 
' dai pasišaipė iš rusų ir nesuti- 
, ko Sosnovskio jiems atiduoti. 
'Jis nieko nenužudė ir niekam 
1 nieko blogo nepadarė.
j . Dabar švedai yra pasiruošę jį 
, teisti už nelegalų įskridimą Į 

Teietoną, a t sakomu 12 vaL Švediją. Yra pagrindo manyti, 
1 K. i*'BAN K PUyCKAS kad švedų teismas leis jam pa‘ 

silikti Švedijoje.
j Dabar paaiškėjo, kad per 2$ 
' paskutinius ‘metus, sovietų poli- 
Icija jį atidžiai sekiojusi. Būda
mas 17 metų amžiaus, jis aplan

Kutu GI 8-0873

Dlt We EiJSJLN-ElSJNAS 
AKUŠERIJA iii MOTkRŲ LIGOS 

ŪINSKOLOGINE CHIRURGIJA 
6U2 $o. Kedxi« Ave^ WA 3 24/0

siUepią, skambinti Ml 3-«W\

BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

JyVZ West I03rd StrMt 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. a; V. JUČAS
489-4441; 56I-46OJ 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1W2 N, WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

ir

OFTOMETRI5TAS
LAU4A LIKTŲ VIšKAI 

i 261# V»./) sr. Tei. 73/4149 
Aitrina aKis. Pritaiko akinime 

■ •‘contact lensesA
✓ju. pagal susitarimą. Uždaryta tree, savo pusseserę netoli lenkų 
’ ■" ~~ ’—‘ ----- ruberiaus, be policijos leidimo.

UK.LibUjN AS SE1BUTIS Išeidamas jis pasiėmė kelias ne 
reikalingas senas geležtes. So- 

j vietų policija jį apkaltno vagi
liavimu ir nubaudė dviejų mėtų 
prievartos darbų.

Iš pusseserės pasiėmiau seną 
ge’ežtę, tai tardytojai privertė 

• josios vyrą'kaltinti-mane vagys 
te o vėliau gavau dti metu..Prie 

į prievartos darbų praleistas lai- 
Bena,a praktika, spec. MOTERŲ ligos k®s nebūtų toks, jau • žalingas^ 

otiMs kosi west 59rh Street jeigu į mAno pasą jie nebūtų 
TeL pr 8-1223 įįspaudę štampuko “kriminalis-

OFISO VAL.; pirm., antrad., trečiad, tas”. , 
ir penkt. 2-4 ir ti-8 vaL vąk. šeštadie- Studijavau chemiją, reikalą

IJŽKŽtų, PŪSLES ir 
FROSTaTUS CHIRURGIJA 
^656 WEST 63rd STRfcET 

Y’aL anuad. nuo 1—< p0 pietų, 
kfetvirlad nuo 6—7 vai. vak.

Utiso te:er.;
Kaunas rei. relet.: 446-5545.

u.C V1T. TAURAS
'* rUY TOJAS IR CHIRURGAS

pauda pase nesitikėk jokio lei 
Idimo užsienin.

-- Nepasakosiu, kokiomis prie 
įbunėmis, bet 1968 metais man 
pavyko minėtą antspaudėlę, ku 
ri mane i _ _ 
nimą “sočiaFstinėje santvarko-! parodė dokumentus, kad jis yra draudos 
jeM, bet man vis dėlto pavyko į chemijos inžinierius. Moteris' 
jos atsikratyti, — aiškinosi Sos patikėjo ir pranešė kapitonui. ! 
povskis.

Chemijos inžinierius gavo nau 
ją pasą, bet tas jam nei kiek ne 
padėjo. Jam neduodavo vizos iš
važiuoti. .Jeigu ir būtų davę, tai 
neduodavo užsienio valiutos. Jei 
gu kas pats valiutos įsigija, tai 
tada įtaria spekuliacija ir gali 
bausti. Jis priverstas liudyti, iš 
kur užsienio valiutą gavo. Be 
pinigų į užsienį neišvažiuosi.

1974 metais Sosnovskis ban
dė bėgti per Turkijos sieną. Jis 
pasiekė pasienį, bet Turkijos šie 
nos panašiai saugomos, kaip ir 
Vakarų Europos. Jas saugo tos 
pačios mokyklos apmokyti pa
sienio sargai. Bandydamas pa
tekti į Turkiją, jis pateko į An 
dropovų pasienio sargų rankas. 
Prasidėjo tardymas, klausinėj i- 
mai, tikslų aiškinimas. Galų ga
le jis buvo pasiųstas į psichiat
rinę ligoninę, ten geriausieji 
specialistai negalėjo suprasti, 
kurias sumetimais aš bandy
čiau ištrūkti užsienin, kada vi
si žmonės patenkinti “pačia ge 
riausia ir teisingiausia santvar 
ka pasaulyje.

Klausinėjo ne tik patį chemi- 
, ką, bet tardę ir jo šeimą. Ypa

tingai skaudžiai nukentėjo žmo 
, na, čekistai jai nedavė ramy

bės kelias savaites. Galų gale 
šeimos nariai. įsitikino, kad 

, jiems būtų daug patogiau, jei
gu jis dingtų iš jų gyvenimo.

Legaliai išvažiuoti jis nega- 
1 Įėjo, tai ryžosi panaudoti ap- 
i ganės priemones. Jis pasidarė 
: rankinę granatą, labai panašią 

į kariškąją. įsidėjo į kišenę ir

patarnautojai pasakė, kad turi-plėšta ir ištuštinta 2,000 krau-
turėjo lydėti visą gyve-|l&bai stiprią granatą. Jai pirma tuvių ir sukelta 9W gaisrų. Ap- 

► kompanijos prisibijo; 
is; kad apsidraudusieji sąskaitų 

už nuostolius jyateiks bilijonų 
eigų švedai mane išduotų sumai. Kadangi TV reporteriai 

- - _ _ sugeJjėjo padaryti gyvų nuo
traukų, ^televizijos* žiūrėtojai 
malė, kas ištisomis šeimomis 

prisi- 
tus lobius glėbiais namo ne

šė ir skubiai grįžo daugiau pa
siplėšti.

Skubiai susidaręs komitetas 
-areštuotiems plėšikams iš ka
lėjimo laisvinti pranešė, kad ap
skųs New Yorko miestą $500 mi
lijonų ieškiniu ir pareikalaus 
paleisti visus tą naktj areštuo- 

Tokių tą naktį buvo 
daugiau kaip 3,800.

sovietų policijai, tai mane su- s 
šaudytų, — pasakė Sosnovskis*

— Kodėl? — jo paklausė.
— Jie negali pakęsti, kad kas krautuvių langus mušė, 

nors juos apgautų... Be to, jie}plėšt 
mane ir vėl kaltintų vagystę... La

— Ar pavogei ką nors, — jo
paklausė. ,

— Aš nieko nepavogiau, bet 
komunistinis protas gali tvir
tinti, kad aš pavogiau didelį 
lėktuvą.

— Bet lėktuvas yra rusų ran 
koše... Jie patys išskrido Į Le
ningradą... - , - tuosius.

— -Bet aš apgaulingomis prie 
monėmis priverčiau juos mane 
išvežti j Švediją, — atsakė in
žinierius Sosnovskis.

Šiomis dienomis švedų teis
mas išklausys pabėgusio chemi 
ko pasakojimų, o vėliau nutars, 
ką su tokiu drąsiu žmogumi da 
ryti. Stebėtojas

areštuota

PASKUI

Mažeika &- Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
- Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
KELIA DOLERIAIS, 
MAŽINA CENTAIS į GAIDAS DAIMID

NEW YORKO APTEMIMAS 
KAŠTUOS DAUG JULIJONŲ

' NEW YORKAS. — Kelių va
landų visiškas aptemimas elek
tros laidams sugedus kaštuos 
bilijonas dolerių, kai visi nu
kentėjusieji baigs Įteikti apdrau 
dos kompanijoms sąskaitas 
nuostolių, padarytų masiniais 
Įsilaužimais, krautuvių apiplė- 
maiš ir ‘padegtų namų gais
rais. Tą nakti New Yorke iš

CINCINNATI. —Kavos gėrė
jai turi progą patikėti Newtono 
istalymiui, kad visa kas pakyla,' 
turi nusileisti, taigi ir kavos 
kaina, džiugiai praneša Chica-, 
go Tribūne reporteris iš Cin
cinnati, Ohio. Pavyzdžiui mini 
Folger Coffee Co., kuri 
kainą sumažinusi svarui
cetų, o Instant kavai po 2 cen- i 
tus unicijai. taip kad __ (
Folger kavos svaras 
“tik” $3-,48 ir 10 uncijų instant 
kavos “tik” $5.25.

Ar pranešėjas pamena, kiek 
kavos svaras ir uncija kaštuo- ; 
davo prieš paskutinį daugiau 
kaip dvigubą kainos pakėlimą?.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YAni, 7-1741-1742

kavos 
po 20

dabar ' 
kaštuos j

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

MODERNIŠKOS ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TžVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0B1L1AMS PASTATYTI2640 West 63rd St., Chicago. UI, 60629 

Tei#f.j PRospect 6-5084

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OBtHOPJ^AS-rKui'EžUSTAS ' 

Aparatai - Pruitzai. iuea. Ban-' 
cku-aL bpecian paganas Kojoms. 

(Areli Supports; if. t. i. >

ir ptnkt. 2-4 ir b-8 vai. vąk. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku supratau, galėjau darbą atlikti 

pagal susitarimą. j geriau daugelis, kitų-,- bet kai rei
xkėdavo' gauti geresnį darbą^ tai

PJione: YArdi 7-1J11

NAUJIENOS, CHICAGO <, ILL _ Monday, July 25, 1977

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

srulation within walls and* ceil* • 
ing as well as in earthen berms į 
around t^e foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Ccntcnergy ”7$.*

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc„ Floral 
Park, New York. Heatilaior 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc., located in Mt. 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in. 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces , » » gas.

' GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LI1UANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST STREET REpubHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY^ Palos 111. S74-4416

I <14K) p.ck.f.
fra nkf art era

% cup diced green Onions
1 tableapooTU cooking oil
1 (14b.) ran tomato wedgea

Cut olKe« in wedges, cut franks in l-inch diagonal dkna. 
Mauta olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
yiinutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, baail, salt and pepper 
firing to boil, lower beat and simmer, uncovered, five mh>- 
Wtea. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. ^Sdr 
b.to the hot mixture and cook, stirring until mixture thlrkaM

NAUJIENOSE GALLMA GAUTI:
I. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl. 

minkšti viršeliai ..    .._$2.50
2 J. Augustaiėio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS. 36 psl.. minkšti viršeliai .................. $1.50
3. Vincas Žemaitis. LIETIVIŲ'ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS. 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai .... ..... $2.00
I- Vincas Žemaitis. PAVĖLUOJ ĄS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

s- minkšti viršeliai, 52 psl.---------------------- ----- ---- ------- $1.00

Halsled Street, Chicago, i Hindis 6060S

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

krėtės visoms Progoms EJ£R*Y«TLS ®^c«a 
^443 WEST b3rd ^IREET

T«l6Mrwh PR 8-0833 ir PR 84)834 
laip pat naujojp Bar biro, & 

w Drishiv krautuvė
_THE DAISY STORE 

W18 S<wthwest Hwy, Oak Lawn, 
lai. 49J>->3)8

erkraustymai 
moving

Leidimai — Plfo. apdraudė 
TEMA KAINA 
i E. R R N A 

f*l. WA 5-8063

Apdraurfaj Rdrkrauitym*, 
ii pairi? alrtumy.

ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Vl»o« programos Ii W0PA, 

1490 kll. A. M.

Lietuviu kalba: kaadien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1.00 vai. popet — šeitadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 0:30 
vai. ryto.

Tolefų HEmlock 4-2413

7159 Šo. MAPLEWOOD AVL

CHICAGO, (LL. 60629
i

Chicagos
Lietuviu
Lsiidotuviy
WreKtoriv
A asociacijos

ANTANAS AL PHILLIPS
TUMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L11LAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

Choose canned California ripe olives in one of the small ar, 
’jHted sirėt for this dish (there are nine sizes to chooae from— 
all tbs way up to Super Colossal).

OLtVE-FRAXKFUKTER SKILLET SUFFER
(Makes 4 to 3 fcrring*)

1(10% or.) can eondenaed 
chicken broth

1 8mall bay leaf* crumbled 
% tea«poon ba ail, crumbled 
% teaspoon salt
% ^caipoon pepper

1% tn bleu poona comaUrah
Thin rpaghettl

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

PETRAS BIELIŪNAS
€348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3572

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 
ergy-savinc features in de- 

, tign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heattlator Fireplaces (right), 
designed to draw room air tn 
ithrough the lower vents, 
jwarm It and then re-direct 
the heated aJr back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
Seating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s jLong Island Sav
ings Bank. Its ^Oentenergy 
“76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 e . projected to 
be amortized within 4 to S 
years through reduced ex-

Included, are; added in-



d istrik t o viešas ir 
koncertas bus lie- 

vai. vak. Marquette ,.
PopiYiarios ir klasiki- I

— Park u 
nemokamas 
pos 27 d. 7 
paitke.
nės muzikos kūrinius diriguos' 
Reinholl Stark.. Į

; (western universitete, tarnavo 
| stambioje sostinės finansinėje 
* įstaigoje. P-lė Nadine yra žino- 
’ i mų Chicagos lietuvių — Chica- 

igo Taupymo B-vės direkto
riaus William R. ir Helen Se
bastijonų duktė ir William B. 
ii M iriau Sebastijonų dukraitė.

— .VI uz. Alice Stephens vasa
ros studentai koncertuos Chi
cagos konservatorijos Nelson 
salėje, 110 So Michigan Blvd. 
7-me aukšte šį trečiadienį ię 
ketvirtadienį, liepos 27 ir 28 d. 
X vai. vakaro. Įėjimas laisvas

niu Illinois universitete, 
kviesta Northwest 
finansų skyriaus

— Nadine W. Sebastian iš 
Chicago Kidge apylinkės, Lai 
gusi biznio administracijos ir 
finansų mokslų magistro laips- 'ir nemokamas. Chicago Conser-

pa-jvatory kolegija yra seniausia 
Industries muzikos mokykla Amerikoje, 

analizuotoja, šiemet švenčianti 120 m. su- 
Ji taip pat yra baigusi matema- kaktį. šios kolegijos Vokalinio
tiką, bakalauro laipsniu North- skyriaus direktore paskirta • i

z

WE’VE FLA1 TENED Jei jūs esate baigę Aukštesniąją 

mokyklą arba turite 18-35 metus 

tr esate buvę kariuomenėje, išnau

dokite savo patyrimą dirbdami sa- 

vaitgaliais!

i—'
Mes turime Įvairių specialybių galimybes dėl tinkamų ir ambicingų 
asmenų. Jei jau tarnavote kariuomenėje, tai mes norėtume.su jumis 
pasikalbėti.

Kreipkitės dabar ir patirkite, kaip jus_ galite pasinaudoti labai 
gera alga, 
gos avansu 
darbo arba

nuodugnia lavinimo programa. PX privilegijomis apran- 
ir dar daug kitų dalykų, nenutraukiant savo dabartinio 
studijų.

DAVE GOLDSMITH: 267-1886
85th DIVISION ARMY RESERVE

3131 BRYN MAWR, CHICAGO, ILL.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

• šio vajaus sąlygomis gali
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
§2,000 arba §1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metu amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia.

• šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių 19-kos 
metų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

• šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis j bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

jums duos užpildyti ir pasira
šyti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

8 Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

8 Mums reikia didesnės gyvy
bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta.

• Apdrauda pradės galioti
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius

• Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma

dienos, kai SLA Centras

M. ŠILEIKIS

ilgametė lektorė, žinoma muzi
kė Alice Stephens.

— Algis Jaugelis iš Montrea- 
lio baigė inžinieriaus - archi
tekto mokslus bakalauro laips
niu McGill universitete. Rūta 
Jaugelytė ten pat baigė geogra
fijos studijas. Laimutė Bakaity- 
tė baigė socialinius mokslus 
magistro laipsniu Waterloo uni 
versitete.

Eagle Lake, Wis. (Aliejus)

tomą išleisti apžvalginį leidinį, 
kurį redaguoti pakviestas Ant- 
nas Grinius.

buvo iš 
moliniu 
(puti <

ATSIMINIMŲ SKIRSNELIS
z

Skulptūra
Pirma pažintis su ja 

tėvo pardavinėjimo 
paukščių — vamzdelių,
uodegą, ir šiurkščiai švilpia!) — 
jie gi taip panašūs į tuos pri
mityvūs š kokios nors Čilės ar 
Peru.

— Dail. Vilija A. Eivaitė, 
Magdalena B. Stankūnienė ir 
Irena Šimkienė dalyvauja gru
pinėje meno darbų parodoje 
Artemisia galerijoje, 19 W. 
Hubbard. Viso yra išstatyta apie 
100 darbų, kuriuos galima ap 
žiūrėti iki liepos 30 d.

— Dariaus-Girėno klubas De
troite šiemet švenčia 25 m. vei
klos sukaktį. Ta proga numa-1 sakyto kryžiaus,

Pirmas “susidūrimas” su 
“skulptorių” buvo kai mūsų na
me Šiauliuose gyveno girtuok
lis viengungis, dirbęs cementi
nius kryžius — jų mėtėsi, su
trūkusių, prieš mūsų namą. Tur 
būt, šis “menininkas” niekuo
met ir nebuvo baigęs jokio už-

B

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbox valandomis informaciją prašome 
kreiptis šiuo telefonu1 ĮcV'' _ ?

HA 1-6100. > •

MARIJA NOREIKIENĖ į _
2608 West 59tk SU Chicago, UI 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis pari rinkimas geros rūšį et {va Iri p prtkiy.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDfLIŲ,

Jo tikras "pašaukimas”, bene 
buvo muzika: iš jo kambario 
eidavo garsai nuo specialiai iš
kapotų metalinių diskų, sukamų 
ant kokio ten aparato. Įeidamas 
mokėti nuomą motinai šis “mu
zikantas” visuomet pakeldavo 
akis į lubas, ištiesdavo abi ran
kas ir, lyg kokiais nematomais 
laiptais, jomis “lipdamas” į vir
šų, sušukdavo: “Gaspadin” — 
tir, lir, lir, liam, pam, pam-...” 
(Mat, jis vaidino Paderewski)^

“Tikrą” skulptūrą, gipsinį nu
spalvinta šventą, Roką Šiaulių 
bažnyčioj, stebėjau — su vais
tų mašeliu ant lazdos per petį, 
jis rodė vieną apnuogintą žaiz- 
duotą koją. Kartą tą stovylą 
norėjo pabučiuoti į lūpas (ir nu
virto, ją apkabinęs, su ja, ant 
žemės) vargšas pusprotis per
krikštas- žydas, kuris, su nuo
lat varvančia nosim, šventoriuj 
giedodavo “Liaukis, o, liaukis, 
svieto neteisybė!”, ir jam išei
davo “Liaikis, okliaikis, svieto 
neteisybė!”. |Jo broliai krikšr. 
čionys pajuokdavo- jį, vadindami 
iį, trumpai, “Oklioikis”, o žydai, 
žinoma, neapkentė savojo per- 
simetėlio... (Kas gi buvo tas iš
minčius, sugalvojęs tą “krikš-, 
tą”: juk paliktas kuo jis buvo, 
būtų nors savųjų, žydų, šiek 
tiek aprūpintas buvęs, o dabar

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM O ĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į,

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cennak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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.

. JAU LAIKAS PIRKTI
BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisai didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900
17 METŲ 6 kambarių liuksus mūro 
namas ir 2 auto mūro garažas. Ra
diant šilima. Daug ekstra priedų,

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

BUDRAITIS REALTY
. . .v - . ... . L įvairi apdrauda — INSURANCE .

— visi is jo juokėsi; jis yra ir 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

pas mus malkų sandėly miego
jęs).

Jau tikrai tikras skulptorius, 
Kaune, Pundžius, nakvodavo 
kur kas nors vienai nakčiai, pri
imdavo. Valgė, jeigu kas “už- 
fundydavo”. Jo skulptūros, Šan
čių daržinėj, žiemą sušalo, su
sproginėjo... Važiuojant man į 
Ameriką, Pundžius įdavė man 
jo sukurtą Dariaus ir Girėno 
biustelį — girdi, Amerikos lie
tuviai visi norės tą dalykėlį įsi
gyti... Tik du doleriai! (žinote, 
mūsų brangius tautiečius, sočius 
Amerikoj — taip ir nepavyko nė 
vienam tą biustą įkalbėti, turė- 
da nuleisti akis, sugėdintas; kad 
tokį smulkų patriotišką suveny
rą siūlau tokio plataus patrio
tiško užsimojimo, bet kuriam 
mūsų tautiečiui...).

Čikagos universiteto plotuose 
esąs didingas skulptūrinis mon
tažas, (iš nežinios ateinanti, žm-o 
nija, per gyvenimo eigą, prisi
artina į kitą nežinią), juk už
dengia visą mūsų, žmonių, men
kystę... Arėjas Vitkauskas

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famoux name In Southern Buildlns 

Regionai Office Cameo Tower Build

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 .

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian. Representative

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

mūro' namas.MODERNUS 2 butu
Dideli kambariai, švarus iŠ lauko ir 
vidaus. Marquette Parko centre. 
$35,000.
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greitį ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

T*L 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefoliuoti: 

476-7727 arba 523-9367 
ALEKSAS

52—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
KreiptisFor plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

“4645 So. ,ASHLAND AVt
: — 52M775

<a

• Keista Anglijos vėliava dar 
keistesnių Union Jack pavadi
nimu atsirado 1603 m. Škotijos 
baltas kryžius raudoname dugne 
susikryžiavo su Anglijos raudo
nu kryžium. 1801 m. Anglija ir 
Airija susijungė. Tada prie 
šv. Jurgio ir šv. Andriejaus kry
žių prisidėjo šv. Patriko rau
donas kryžius baltame dugne. 
Anglija, tada buvo- galinga jū
rose, gi laivų vėliava, rodanti 
laivo kilmės kraštą, buvo vadi
nama Jack

3TAUJIEMOX3 šiemet Ta ėjo 30 artų. Minint tą aukaktL ferMxnt pfrwejc 
Amerikos lietuvių dienraščio itelgėjus bei lietuviškos ip&udot ptanfl- 
hus ir atliekant būtinu pareigas amžisam lietuvybės Išlikimai akel- 
blamas Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stori Ir kovoja aš Lietuvos ir pavergti Uetwvfw Ultrę, 
neidama* Ir nestdėdu&os 1 sandėrius su okupantais ar j< IX*1L> 
tiniali.

NAUJIENOS palaiko rtsai lietuviu demokratines grape*, jų bendras Institu
cijai Ir remia visų lietuvių bendruosius darbas bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais.* Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Nauji e 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaam.
KMNUOJA: Chlcigof* Ir Kanadoj* mrtim* — $30.00, po**! m*fy — MtJt, 

trims mėn. — $850, v!*nam mėru $100. Kiton* JAV virtoje metam 
— $26.00, pusei mėty — S14JD0, vienam mėn, — $2-50. Užri*rWuo» 
M — 131-00 metimą. Susipažinimui riunčlam* savrity Bemokamai

Prašoma naudoti žemiau eeančij| atkarpą.

kreiptis j SLA sekretorę:
MRs. G. MEILIŪNAS 

307 W. 30 Street
New York, N. Y. 10001

REIKALINGI statybos staliai-car- 
pentery ir darbininkai Drie statybos 
darbų. --

Tel. 434-9348

!

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2546 WEST 69th STREET

T*1*L: Rfepubllc 7-1941 
........................

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu doL NauJituTj prenumeratai, lubUiejtnJo 
vajam proga paremdama* UetuvUką spaudą.

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

PAYARDS IR VARDAS

ADRESAS

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICH 

2501 W. SWi St, Chlcigc, III. 50629. — T«L WA 5-2737 
3333 So. Halstad «tw Chicago. 111. 60603. — Tai. 254-3320

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

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

Ji/cr-f Kipečlntkis, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas KapačinskiSr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsl- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO, UfETUVO^. 
Autorė būro Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudeliuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglu kalbą.

M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVĖLĖSu Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

D, Kuraiti*, KELIONt Į ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto Ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu itiliumi.

Prot. P. Ptkarkll^ KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina $2.

Vincas talaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARA1T3JA 
84 pat Kaina $1-50.

Šie Ir kiti leidiniai yra gaanani
NAUJIENOSE, 1739 S*. HALSTED SY-, CHICAGO, HJL MM

•HHafAaM darb* ▼•landomi• artu užsakant palh? W frkMaiH 
Seki ar ptatflnj ^*rial4c 4 r

Dldžiausfcis kailių 
pasirinkimai

pss rlerdntel}
li*tuv| tau H iM nką

ChkA<o>

NORMANĄ
URŠTEIN^

far
677-8489

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all
■ company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.

R. LAVIN & SONS, INC.
' 3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

MAINTENANCE 
PERSON NEEDED

FOR 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 or apply 

between 2 and 4 P. M.
Phone

620-8329

SF/LLP 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

WANTED WOMAN to sew long dres
ses at home or factory. Experienced. 

922-2916.

Me i I MKU S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertima!, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai

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

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

BEST THINGS IN UFE

jll Frank ZapoIIa

GA <-8654

inn u»m

State Farm Lrfe Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, HI. 6063Ž Tel. YA 7-5980

r

PHASE

Only you 
can proront

KELP WANTED — FEMALE
_____ Darblnlnkiy Reikią_____

RENTING IN GENERAL 
N u « i* a a

TOWN OF LAKE apylinkėj išnuo
mojami 4 puikūs kambariai su vonia 
1-me aukšte tik suaugusiems be gy
vuliukų. Reikia deposito.

Tel. 523-5830

CAREFUL!

I - kAUJiEMOA CMCAto A MA, — >Ionday, July 25, 197T

nor%25c4%2597tume.su

