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KINGININKAI BE POLCIJOS NEDRĮSO 
MARŠUOTI į MARQUETTE PARKA 
Buvo sužeisti 27 žmonės, o policija išsivežė 

24 jaunuolius apklausinėti
Chicago, I (llinois. — Kingininkai. nedrįso maršuoti į Mar

quette Parką be policijos protekcijos, bet jie bandė pasiekti šią 
lietuvių apgyventą tvirtovę ir pasakyti Marquette Parko gyven
tojams kelias kalba/ apie pagrindines žmogaus teises, apie ga-

nes. Pirmąją pagalbą suteikė 
Aleksandrui BaKunui Aiarquette l 
Parko gyventojui. Jam buvo su' 

Įtrenktas kairysis šonas.
I Septiniasdešimt vienų metų 
I Adolfui Dočkui sužeista ranka 
[neramumų metu, o Naujienų 
bendradarbiui V. ,-ValinevičIui,‘i 
populiarizuojančiam šių dienų | 
mokslo problemas, buvo sutrenk 
tas kojos kaulas. JĮ sutrenkė ne

Egiptiečiai tvirtina, kad visiškai sunaikintas
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limybę išsinuomoti butus ir įsigyti naujus švariame ir gražiai J uodukas, bet policijos arklys.
Suimtus jaunuolius policijaprižiūrimame Marquette Parke. , .

. apklausinėja, pataria į panašias
Chicagos policijos karininkas 67-ta gatve. Vairuotojas, pama 

Brakich pranešė Martin Luther 
King Jr. judėjimo pirmininkui 
Rev. Dunlop ir su kingininkais 
sudariusiom koaliciją kitoms ne 
patenkintų grupėms, kad kingi
ninkų planuota eisena į Marque 
tte Parką aššaukta, nes nėra pa 
ruoštos policijos. ’Penktadienio 
vakarą policijos vadovybė gavo! 
pranešamą, kad eisena atšaukta, 
todėl ir neįšakė 750 policininkų 
pasiruošti ir suteikti kinginin
kams ir jų koalicijai reikalingą 

. protekciją. Rev. Dunlop ten pat 
-pareiškė, kad jis nevadovaus ei
senai'Į Marquette Parką be poli 
cijos protekcijos. Jis prisimena, 

,. kas praeitais metais., atsitiko, . 
kai buvo 400 negrų gynybai pa 

Hfudstu Chicagos policininkų. T 
- Koalicijos nariai nepaklaus^ 

Rev. Dunlopo, bet pradėjo rink-; 
tis prie 66-tos gatvės ir Marshal 

‘Avenie, kad 67-ta gatve galėtų 
> maršuoti į Marquette . Parką.- 
Juodžių vadovybė suskilo. Prie: 
Ashland Ąvenuė. pasiųsta poli- 

' ei ja sustabdė besigrupuojančius 
kingininkus ir jų koalicijos žmo 
nes ir uždraudė maršuoti. Ketur 
ri koalicijos vadai, kišenėje tu 
rėję leidimą, nepaklausė polici
jos ir rengėsi žygiuoti. Chicagos 
policija tuojau įkišo į laukian
čias mari jas keturis vadus ir 
buvo ^pasiruošę suimti kiekvie
ną, kuris drįso pasipriešinti po
licijos karininko įsakymui.

Kingininkų ruošta eisena ten 
ir pasibaigė. Organizuotai kin
gininkai nėjo į Marquette Par
ką, bet mažos jų grupės, pa vi e 
ni asmenys automobiliais ir pės 
ti ryžosi pasiekti Marquette iPar 
ką, ten suruošti kalbas ir pasa
kyti Marquette Parko gyvento
jams, ką jie turi daryti. Kito
mis gatvėmis ir kitais keliais pro 
testuotojai stengėsi pasiekti 
Marquette Parką. Tiktai šį kar 
tą kelią jiems pastojo ne polici 
ja, bet Marquette Parke susida 
riusios jaunimo grupės. Jos ak
menimis ir plytomis apmėtė 
kiekvieną juodžių vairuojamą 
automobilį, kuris tuo metu va
žiavo į Marquette Parką.
Jaunuoliai sustabdė vieną juo 

džių vairuojamą mašiną 67-toj 
gatvėj, ties Artesian. Mašinos 
langai buvo tuoj išdaužyti, o pa 
ti mažina apversta. Atsiradusi 

. policija suteikė važiavusiai juo 
džių šeimai' reikalingą protekci 
ją nuo skrendančių akmenų ir 
tuščių alaus bonkų. Panašiai at 
šitiko ir kitiems dviem juo
džiams, važiavusiems ta pačia

tęs jaunimo grupę, pasuko į kai 
rę ir kirto į šviesų stulpą, jį nu 
lauždams. Gerokai apdaužyta 
mašina taip pat buvo tuojau ap 
versta, o joje buvę juodžiai nuga 
benti į šv. Kryžiaus ligoninę pir 
majai pagalbai..

Kodėl neparuošė 750, 
policininkų?

Kirigininkų ir jų koalicijos 
advokatai nori išaiškinti, kodėl 
Chicagos miesto vadovybė šeš
tadieniui neparuošė 756 reika
lingų policininkų kingininkams 
apsaugoti. . -

Penktadienį policijoje gautas 
pranešimas, kad kingininkai tik 
rai šeštadieni nesirengia mar-

eisenas nesikišti ir paleidžia tė 
vų globom ŠĮ kartą už nedidelį 
užstatą paleido ir koalicijos va
dus, be policijos nenorinčius mar 
šuoti į Marquette Parką, o pa- 
licijos protekcija labai brangiai 
kainuoja. » .

Aliaskos paukš 
□eliuose * krūmeli, 
gerai sutraiškinti

paukštis, besimaitinantis uogomis, augančiomis nedi- 
krūmeliuose. Snapas jo labai didelis, kad galėtu uogas

TRUMPAI IŠ VISUR Sunkumai su Izraeliu
WASIHN^TONAS. — Baig 

damas pusę metų nuo inaugura

Naujas Panamos

Vėsesnis
Saulė teka 5:37, leidžiasi —8:16

Rumunija perka 
Amerikos anglis

. BUCHAREST AS. — 
Ocidental 
jos :

JAV

damas 
cijos r 
tas

metų nuo inaugura 
20 dieną preziden- 

: susidūrė .su rimtais 
" užsie

irių politikoje ypač: ryšium su Iz 
ra ei i o premjero Menahem BegiOcidental Petroleum kompani 

jos pardavimas Rumunijai, už no vizitu W’ashingtone. 
du bilijonus dolerių anglies.kiek

bu'voųįsakytą nepranešti 750 po 
licinmkams pasiruošti šeštadie-
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Tai didelis pranešimas, mies
tui kainuojąs stambią sumą pi
nigų, nes policininkai‘ būtų turė 
ję dirbti viršvalandžius.
Koalicija kaltina Rėv. Dunlop

Kingininkų ir koalicijos vadai 
kaltina Martin Luther King Jr. 
organizacijos pirmininką Rev. 
A. I. Dunlop tokiu pranešimu. 
Jie tvirtina, kad Rev. Dunlop ne 
turėjęs teisės tokio pranešimo 
daryti. Iš viso, advokatu grupė 
ir koalicijos vadai kaltina rev. 
Dunlopą dideliu nusikaltimu. Jis 
neturėjęs teisės jokio pranešimo 
daryti, nepasitaręs su jais. Jie 
susirinko ir nušalino Rev. Dun
lop iš eisenų vadovybės.

• Bet pastarasis ne pėsčias. Jis 
jiems pareiškė, kad jis kreipęsis 
į miesto vadovybę leidimo eise
nai suruošti ir jo vardu buvo duo 
tas leidimas.

Prašo Bilandicą ištirti 
nesusipratimą

Kingininkai, ypač jų koalici
jos advokatai, prašo Chicagos 
policijos vadą Rochford ir mies 
to merą Michal A. Bilandika iš
tirti visą reikalą.

Jeigu kingininkams buvo leis 
ta suruošti eiseną ir Marquette 
Parke pasakyt kalbas, ta kodėl I 
neparuošė reikalingo, policinin
kų skaičiaus maršuotojų protek 
cijai?

Leidimas buvo duotas 75 kin 
gininkams maršuoti, o jų prisi
rinko žymiai daugiau. Pie jų pri 
sidėjo ir nekingininkai, kaip 
praeitais metais.

šv. Kryžiaus ligoninė 
teikė pagalbą

Sužeistųjų ir sutrenktųjų skai 
čius siekė net 27. Didžiausiam 
nukentėjusių skaičiui pirmąją ap 
galbą suteikė šv. Kryžiaus ligo 
ninė, o kiti buvo išvežti į kitas 
Pietų Chicago j e esančias ligoni- agentai veikia ir daugelyje kitų

į-g “Aš nemanau, kad susitari 
:massrstt- MirR-būte galėjęs-būt 
kiek’geresnis”;-pasakė jis paly
dėjęs -savo pirmą kartą : matytą 
naują svečią; Bet tikrovė buvo 
daug rūstesnė, negu prezideihtas 
norėjo prileisti, praneša Sun-Ti 
mes Washington Bureau.

dental kompanijos prezidęjitas 
Arihančb \Hammėr pasakė^ k^d 
birželio-11 -dieną pasirašytaJRų- 
munijos--sutartis su Okcidental 
kompanija dėl JAV anglies už
pirkimo yra “pirmas- toks inves
tmentas, kokį socialistinė šalis’ Juodajam limuzinui išvežus 
•padarė Jungtinėse Valstybėse. Izraelio lyderį iš Baltųjų Rūmų 
Rumunija užpirko Jungtinėse po pastarimų, kaip atrodo buvo 
valstybėse 14 milijonų tonų ang 
lies po $7 -pigiau tonai negu yra 
anglies rinkos kaina.

Kipro klausimą spręs 
be JAV

ANKARA, Turkija. — Mi- 
nisteris pirmininkas Suleyman 
Demirel pareiškė sekmadienį 
kad Jungtinės Valstybės turi 
“liautis kaišiojusios savo ran
kas į Kipro salos reikalus ir net
rukdyti Turkijai ir Graikijai 
išspręsti ginčą dėl perskeltos sa
los Viduržemio Rytuose”.

“Jei Jungtinės Valstybės ir to 
liau trukdys Kiprui — versda
mos Turkiją tą prolemą išspręs 
ti — tuomet aš nematau kad 
bendrai bebus galimas bet koks 
išsprendimas” pasakė Demirel 
spaudos konferencijoje.

JAV uždraudimas parduoti 
Turkijai ginklų trukdąs Turki
jai duoti JAV leidimą vėl atida 
ryti keturias JAV-Turkijos apsi 

į gynimo bazes ir 25 žinių rinki- 
I mo stotis.

Jungtinės Valstybės 1975 me 
tais nutraukė ginklų pardavi
mą Turkijai netekusios kantry 
bės dėl delsimo sudaryti taikos 
sutarti dėl Kipro salos.

Tobulinama žvalgyba
JOHANNESBURG. — §io 

Pietų Afrikos miesto laikraštis 
Sunday Times rašo kad Pietų Af 
rikos valstybės saugumo biuras 
BOSS savo slaptus agentus iš
mokslina Jungtinėse Valstybėse 
ir Vakarų Vokietijoje. BOSS di 
rektoriaus pavaduotojo A. Van 
Wyk pranešimu, tokie saugumo

išvežta ir JAV administracijos 
viltis pasiekti-Viduriniuose Ry
tuose taikos sutarties šiais me
tais.

Nors Carterio ir Begino dis
kusijos praėjo tariamai “širdin 
goję dvasioje”, bet neilgai tru 
kus paaiškėjo, kad svečias iš Iz 
raelio atsitverė storą akmenų 
siena nuo prezidento svarbiau
sios sąlygos, kad ruošiamoje Ge 
nevos konferencijoje dalyvautų 
ir Palestinos Išlaisvinimo Orga 
nizacija.

Izraelis nesitars su 
palestiniečiais

NEW York, N. — Izraelio 
orėm j eras Menahem Begin New 
Yorko spauda pareiškė, kad bet 
koki taikos pasitarimai su Peles 
tinos Išlaisvinimo organizacija 
yra neįmanomi.

Palestiniečiai gali būti Jorda 
nijos delegacijoje, bet jų tarpe 
negali būti nei vieno, kuris vie
šai pareiškė reikalą išnaikinti 
Izraelį.

Izraelis netikrins palestinie
čių dokumentų, įskaitytų į jor 
danijos delegaciją, bet Izraelis 
negali tartis su aršiausiu savo 
priešu, kol tas priešas nepakeis 
tė savo’nuomonės apie Izraelį.

★ Amerikoje yra 11 milijonų 
ispanų kilmės asmenų, kas su
daro apie 5 nuošimčius visų 
amerikiečių.

valstybių, įskaitant ir Jungtines 
Valstybes, Britaniją, Prancūziją 
ir.Vakarų Vokietiją.

kanalas suaktualėjo
WASHINGTON. — Preziden 

to priminimas praėjusią savaitę 
apie “galbūt netolimoje ateity
je” reikalą kasti naują Pana
mos Kanalą sudomino Įvairius 
sluoksniusrypaš JAV atominius 
mokslininkus su pačiu - Krašto

• <

. Kalbėdamas ketvirtadienį Ya 
zoo City, Miss., prezidentais į pa 
klausimą atsakė “prieš -nebe 
daug metų mes galbūt būsime 
reikalingi naujo, jūros lygio ka 
naIo”. Kita diena New Orleane 
mieste jis papildė, kad kanalas 
turės būti “didesnis, platesnis, 
gilesnis” ir be šliūžių ir kad toks 
kanalas bus naudingas Jungti
nių Valstybių saugumo ir ekono 
mijos interesams: “Naujas jū
rų vandens lygio kanalas nebū 
tų neišmintinga”, pasakė prezi
dentas.

Atomo mokslininkai tokio ka 
nalo kasimo laukia nekantrau
dami, nes tam darbui bus gera 
proga plačiai panaudoti “atomus 
taikai”.

Prezidentas prašo

KANSAS GYTY, Mo. — Sek 
madienį čia baigėsi penkias die
nas trukusi Charizmatų Krikš
čionių konferencija, įrodžusi pa 
šauliui, kad tai yra didėjančiai 
galingas sąjūdis, nepaprastai 
sparčiai augantis apimtini ir jė 
ga, pasakė kun. dr. Vinson Sy- 
nan iš Oklahomos, tos konferen 
cijos lyderis. Konferencijos bai 
giamose pamaldosi dalyvavo 
apie 45,000 protestonų ir Romos 
katalikų.

Prezidentas Carteris konfe
rencijai atsiųstame laiške papra 
šė “melstis, kad galėčiau pada
ryti teisingus sprendimus sie
kiant pasaulio taikos ir geresnio 
susipratimo tarp skirtingų tau
tų bei skirtingų tikėjimų. Prezi 
dentas rašė:

“Prašau melstis už žmonių 
laisvę ir kad laisvė būtų didina 
m a Kristaus mokslu. Prašau at 
minti, kad aš esu reikalingas jū 
sų ir jūsų paramos maldomis 
ateities dienose”.

dvi Libijos radijo statys
Kairas, Egiptas. — Egipto prezidentas Anwar Sadatas šian

dien paskelbė, kad jis sekmadienio vakare priėmė atvykusio Al- 
žirijos prezidento Beaumedięnne pasiūlymą ir Įsakė sustabdyti 
visus karo veiksmus prieš Libiją. Prieš skrisdamas Į Kairą, pre
zidentas Beaumedienne buvo sustojęs Tripolyje ir kalbėjęs su 
prezidentu Chadafi, kuris iš anksto pareiškęs, kai sutinkąs pri
imti pasiūlytas paliaubas ir yra pasiruošęs tartis konfliktui lik
viduoti.

-Prezidentas Sadatas taip pat 
paskelbė, kad Egipto aviacija 

.gerokai pagriovė du Libijos ae
rodromus, iš kurių Libijos karo 
lėktuvai puolė Egipto pasienio 
miestelius ir karo jėgas. Visiš 
kai išardytas ET Adam aerodro
mas, esantis šalia Tobruko. Iš
griautas ir Kufra aerodromas, 
esantis 300 mylių Į pietus nuo 
Tobruko. Kelios Egipto bomba- 
nešių grupės puolę abu aerodro 
mus, sunaikino juose buvusius 
karo lėktuvus ir sukėlė gaisrus.

Enwar Sadatas

Penkiolika rumuny 
pabėgo nuo Sovietu

ATĖNAI, Graikija. — Polici* 
jos žiniomis, penkiolika Graiki
joje atostogavusių Ryta-euro- 
piečių rumunų atsisakė grįžti 
atgal kitapus “geležinės uždan
gos” ir paprašė politinių pabė
gėlių prieglaudos. :

Graikų laikraščio Acropolis 
pranešimu,'dauguma tų 15 pa
bėgėlių yra rumunai. Nesą abe
jonės, kad jie pabėgėlių prašy
mą patenkins.

šią vasarą mažiausiai trylika 
kitų atbegėlių iš Rytų Europos 
gavo prieglSidą’’ Graikijoje. Tr 
tų ..atbėgėlių daugumą sudarė 
rumunai. ;

1 " " ■* J.

1 • Somalija okupavo 
trečdalį Etiopijos

NAIROBY, Kenija. — Etio
pija paskelbė pradedanti pagrin 
dinį savo kariomenės išvalymą 
ir apkaltino Somalija, kuri tan
kų, karo aviacijos ir artilerijos 
pagalba okupavusi didžiąją Oga 
den dykumos dali. Addis Ababa

Egipto prezidentas taip pat 
paskelbė, kad išgriautos dvi Li
bijos radijo stotys, kurios dieną 
ir naktį erzino egiptiečius krei
vais ir melagingais savo pra
nešimais. Savotiškas Korano in 
terpretavimas, šmeištai apie 
Egipto valstybės vyrus ir nuola 
tinis kartojimas apie Naserio 
planus ir dabartinio prezidento 
Sadato nukrypimą nuo Naserio 
politikos gerokai Įtempė egip
tiečių nervus. Patarimai ir pra 
šymai Libijos valdovams nie
ko nepadėjo, todėl Egipto karo 
vadovybė nutarė kirsti smūgi, 

.kurį gavo praeitą savaitę. Egip 
tiečiai būtų nepradėję, jeigu Li 
bijos tankai būtų neįsiveržę Sa- 
lum miestelin.

pirmą kartą viešai pripažino, 
kad sukilėliai kontroliuoja apie 
60 nuošimčių Ogaden teritori
jos, kas sudaro trečdali visos 
Etiopijos teritorijos.

do Arafato pasiūlymus, bet jis 
sutiko sustabdyti visus karo 
veiksmus, kai tarpininkauti pra 
dėjo prezidentas Beaumedienne.

Karo veiksmai tarp Libijos ir 
Egipto ėjo keturias dienas, bet 
Libija pradėjo gnaibyti preziden 
ta Sadatą ir kitus Egipto minis 
terius, kai Sadatas nepriėmė 
Chadafi pasiūlytos Egipto ir Li 
bijos Sąjungos. Sadatas jam nu 
rodė, kad egiptiečių yra 60 mi- 
linojų. o Libijoje yra tik 3 mi
lijonai gyventojų.

Egipto prezidentas atidžiai iš
klausęs Aiži rijos prezidento Be
aumedienne pasiūlymą, priėmė
dėmesin jo tvirtinimą, kad Libi 
jos prezidentas Chadafi iš anks
to priėmęs tas sąlygas, ir yra 
pasiruošęs tartis su Įgaliotais 
Libijos atstovais. Egipto prezi 
dentas Sadatas Beaumediennui
išdėstė sąlygas, kurios privalo 
būti priimtos, jeigu Libijos vai 
dovai nori gerų kaimyninių san 
tybių. Egiptas nesikiša Į Libi
jos vidaus reikalus, bet jis nori, 
kad būtų sustabdytas libijos 
fanatiškų agentų siuntimas Į 
Egiptą, valstybės pastatų grio
vimas ir atsakingų Egipto parei 
gūnų grobimas.

Prezidentas Sadatas nekreipė 
jokio dėmesio į palestiniečių va Arafati
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KOhb, 'proto Ir jdusinv darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADCIVLAVien s, M 1). _______

NUO KARŠCIO GYDYNASIS VANDENIU
Paprastas van3ūo'geriausia apsauga ir gydymasis 

nuo karščio sukeltų negerovių.
1'ed'cin^kM tiesa

T*’r?'nt ?" C.id'imt svarbu 
e ■’tis 11 ir. k •:"i Tvėrėjas žmo- 
g nustatė jam elgtis. Nusi- 
ki’Hima tiems žmogaus elgesio 
dėsniams trejopai karščiui esant 
šokančiai nesielk — I. nepervar 
tok druskos, 2. neapsitulok rū
bais šiltam orui esant, 3. nešit 
roškink vandens negerdamas.

Kai temperatūra ‘ esti žemiau 
60 laispsnių F-nereikia imtis jo 
kių atsargumo priemonių dir
bant ar žaidžiant nuo perkaiti
mo apsišaugant. Atydiems rei-

vę karštyje. Uogautojai nežiū- 
int karščio eini uogauti ir pa 

miršta reikiamai gerti ar save 
pridengti, bei tinkamu rūbu ap 
nvi’gti. Dar blogiau-skindami 
log’s viską pamiršta, o .tik kai 
Ipti pradeda, tada su skubotu 

nu ima gaivintis.
Namų šeimininkės yra tiek 

’arbščios, kad jos nepakenčia 
olių savo darže-eina karštomis 
’ienomis jas ravėti ir patenka 
kaip į pragarą. Tarp žolių karš 
tis didelis ir jos ima vemti-sau 
’ės smūgis joms artinasi. Viso 
šito ir panašaus kito nuo dabar

KAUNO SENAMIESTIS

kia būti.rypač tiems, kurie nu
metė neęįažai svorio, kai oro 
temperatūra pakyla nuo 61 iki
72 F. Būtinai reikia su savim,
ar netoliese turėti vandens dir 
bant arįzaidžiant, kai karštis 
->* Z 5^4

ore esti sarp 67 ir 72 F. Virš mi 
netas apsaugos priemones nuo 
Varščio ftį-’tik lengvesnį užsiėmi 
mą turėti dirbant bei žaidžiant 

’.reikia tada, kai karštis yra tarp
73 ir 77 T. Kai karštis pakyla 
iki 78 ar dar daugiau-darbas bei 
žaidimas.atidėtinas, ar tik trum 
pais laikotarpiais atliktinas. 
Ypač reifcia būti atsargiems, kai 
oro palyginamoji drėgmė (rela

dar

visi lietuviai turime vengti ir nė 
dienas nuo saulės smūgio-mio 
oerkaitimo neturime skirtis su 
šiuo gražiu gyvenimu. O mirš
tama dėl apsileidimo šiame ir 
lar kaip.

Per paskutinius 15 metų šia
me krašte mirė 60 jaunų spor
tininkų nuo perkaitimo-saulės 
•.mūgio (heat stroke).

Dabar tokios mirtys 
les gydytojai ir sporto 
tmė kreipti į apsaugos
nes nuo perkaitimo. Dar 1970 
m. nuo perkaitimo mirė 8 spor
tininkai, vienas 1974 m. ir nė 
'/ienas jų nemirė 1975. Saugo
kimės ir mes reikiamai — tik
rai neturėsime vargo su perkai 
timu. Taip nutiko su futbolis- 
tais. žinoma, ir kitose sporto 
šakose buvo nepaskelbtų mirčių 
ar vos nemirusių tenisininkų, 
bėgikų bei kitų sporto šakų mė-

mažta, 
vadovai 
priėmei

tive humidity) esti 95% ar 
didesnė. J

NuoUperkaitimo miršta 
darbininkai ir žaidėjai

Iki šiofibuvo gerokai apsileis
ta, .kad bekreipta reikiamo dė
mesio į dirbančius bei žaidžianjgėjų tarpe, kur būtinas priva
čius dideliame karštyje. Mėgė-t rūmas ir ilgai trunkąs fizinis įsi 
jai sportą neiškenčia nesporta- ■ tempimas.

Taip nusiduoda su sportinio- no, kad žmogus negeria jūros rūmai yra sekantieji: I karščio 
kais. Jiems pavojingesnis yra ‘ vandens kai jam tenka atsidurti sukelti mėšlungiai (heat era- 
karstis, nes jie lenktyniauja ir (apsuptam okeano vandenių. Gi, mps) ; 2 šilųnos sukeltas nuo- 
persitempia mankštoje dažniau. įtiek sportininkų vSdai, tiek šiaip yargis (heat fatigue); 3 dėl ši- 
Kartais jiems reikia dėvėti sun-, žmonės mėgsta vartoti ir ki— limos kūno sudribimas-išseki 
kią juos apsaugančią aprangą, tiems siūlyti druskos tablečių mas (heat exhaustion); 4 sau- 
Tai sumažina šilimos prasišali-1 laike karščių. Šiuo reikalu yra lės smūgis (heat stroke). 
nimą iš kūno. O jei dar sporti- štabkas žinotina, 
ninku vadai neduoda sportuojan 
tiems pakankamai gerti van- žaisdamas prašalina iš savo kū 

i dens — dar labiau tada žmo- no šilimą dviem priemonėm: I 
gus esti šilimai neatsparus. išplėtimu odoje. esančių krauja

Kas tinka sportininkams, tas gyslių, 2 padidintu prakaitavi- 
naudinga žinoti ir mūsiškiams;mu. Raumenims dirbant atsira- 
darbininkams. Visi būkime atsar dusi kūno viduje šilima krauja
vus Icarštose dienose. Be reika g; 
lo neperkaiskime nei darbe, nei 
poilsyje.

Meskime iš galvos visokius 
prietarus

» ’.N' • v * * - i

Reikia susipažinti su pagrin- 
’diniais'žrnpgaūs kūno reikalavi- 
m'ais-Tada mes išvengsime klai' 
du -persikaitinimo srityje. Viena, 

[klaida yra - vartojimas druskos 
tablečių. Visi, net, paaugliai, ži--

karštis, nes jie lenktyniauja ir;apsuptam okeano vandenių. Gi, mps) ;

Žmogus bedirbdamas ar be-
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yy 'Mpyar r. if įs^aĮr

"J" * ? ’
.Vereen the amount of mail we ■ 

handle get bigger every year. į
Code’s4he only v/ay we’ve

a^^jĮ^eNort^UJrRokusek - . tį

jyslėmis su krauju atnešama i 
odos paviršių ir čia garinimu ša 
linam a. Tada atvėsintas krau
jas eina'vidum, sušyla ir vėl es
ti vėsinamas odoje. Taip karto
jasi paties žmogaus gynimasis 
nuo perkaitimo. Bet kas nutin
ka esaiit karščiui ’ore ?
j. škltesmam-vėsesiiiam orui e- 
saht ’ minėtai labai gerai kūnas 
žadina perviršį1 kūno vduje rau- 
tnenų pagamintą šilimą kraūją- 
gysliu’ odoje išlėtimū r prakai 

ifąvjaHi.’ 'Bet . jvisay kiti dalykai 
jįlb&tosi tada, kai jauko bro fem 
ruėratūra^ esti- aukšta. Tada šilir 
jnbs ;prąšal:niųiaŠE.5)er odą sųąi- 
^•ikdo>.-: Net kūnaąiimą . kaisti,« 
įįai tdp> karštis esti didesnis už 
Žmogaus odos šilimą. O jei dar 
irę drėkmė-yra didelė-tada gara 
girnas nuo odos paviršiaus, susit 
;rikdo, nes drėgmė bdos pavir- 
igiuje ir ore yienodinasi — tada 
“garavimas silpnėja ar liaunasi;U-v. .. į 
iį Prakaitavimu žmogus dirbda 
"m a s ar žhiždarn'as (fizinis dar
būs) pakankamai 'save vėsinti 
•gali tik tada, kai jis-per valan-| 
dą išprakaituoja tris su .puse 
kvortos (3.5) prakaito. .Taip

Pedplefdeperid upon the mail
^^.’Each time you use a Zip Code you help everybody’s rmdl 

j 'move faster. So use Zip Code on every letterj^ou mailXx H 
'^1: If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code ^

O^ection of your phone book. z
1 2,^-For out^df-town Zip Codes, call us. Our hm^bėr is in thį^
, . Zip Code Section tooIlf J^ ’3. For*fifext-day delivery .crosst^l^ Zip Code and 

the la^^ckup>lbre5^0p.nr

id mail before 4:00 p.m. from -any specially marked 
ir Mail "Box.
5. Always-put your Zip CbdeonVour return ąddrę 
^0P>e can copy it do™. x USeTZ<C

Balys Pupalaigis

! Kokių 1919-1923 metais buvo valstybės 
tarnautojų

i (Tęsinys)
' :„-T~ . •

Nuo birželio 1 d, pradėjau tarnauti prie III diviz; Inten 
dantūros Lauko sandėlyje Nr. 33 raštininku, po mėnesio 
vyresniuoju raštininku ir po trijų mėnesių paskirtas ei
ti skaitvedžio pareigas, jau karininko etate. Sandėlio vir 
šininkas karo valdininkas Aleksandras Gomulickis 
(kalbėjo rusiškai) sužinojęs, kad buvau areštuotas, klau 
sė už ką. Jam viską išpasakojau. Jis sakė, jog ėsii durne
lis, todėl turiu mokytis,-bendrauti su-patyrusiais tarnau 
tojais ir t. t, mokė tėviškai.

I Gal jau 1922 metais sandėlio viršininku buvo paskir- 

tas karo vald. Jurgis Juodelis, Kaž kodėl pasidarė lyg 
į jaukiau. Jau rusiškai kalbėti nereikėjo. Juodelis drau
gavo su leitenantu Jonu Sližiu, VI šaulių lauko štabo vir 
šininku. Sužinojau, kad jiedu studijavę teisę, vadinas,, 
greit bus žmonės su aukštuoju mokslu, gal bus teisėjais, 
todėl juos labai gerbiau ir vertinau.

1922 metais pavasarėjant į XI žvalgų punktą, kurio

1 Visose tose keturiose apturi- 
■mose dėl karščio negerovėse es 

. ti trys dalykai: I netekimas van 
; dens (skysčių iš kūno), 2 nete

kimas druskos ir 3. šilimos su- 
■ sikaupimas kūne-dėl to apturi

mas didelis karštis išeinamoje 
žarnoje. Vienas ir vienintelis ne 
gerumas-dargi svarbiausias ap 
turimas dėl perkaitimo yra ne
tekimas kūno vandens. Svarbu 
kiekvienam žinoti, kad kreiptu
me dėmesį pirmiausia Į šilimos 
sukeltą nuovargį, kūno suglebi- 

, mą. Tada reikia gelbėtis — ne
prileisti prie saulės smūgio. 
Mat, saulės smūgis (heat stro
ke) gali sukelti neatitaisomos ža 

bus neiš-

elkimės 
dienose.

los kūnui. Tada mirtis 
vengiama.
• Išvada. Išmintingai 
visada, ypač karštose
Venkime per-sikaitininio ir dėl
to apturimų negerovių. Visada 
gerkime daug naudingo skysčio. 
Raginkime senesniuosius taip 
eigfis. FąsĮtrneji.stūkso per die 
.lias ir r et nuryti naudingo sky$ 
čio pamiršta. Tokie nevalgo 
agurko: perkieti sukramtyti. To 
kie negeria pieno, -persunku eiti 
jo nusipirkti. Tokie nėvalgd 
obuolių — per kieta žievė jų, oj 
lusilupimui nėra noro. Tokie 
nevalgo sriubų-ilgai jas reikią 
virti. Taip ir žengia sunykimhiį 
geri mūsiškiai, tik blogiausi pa

y y. ■’’TT- .. 1įys sau būdami.
-Tokiems ir‘panašiems mes tii 

•ime talkinti. Nuo dabar visos 
.ir. visi pamaldieji ir pamaldžioj 
SYos -'grie'okiriTės pirmiausia už 
Tiums svarbiausio darbo: už ar 
tiniiii pagalbos. Tik tžida niėjĮ 
įrūdysime ėšą tikri krikšČioPyš,- 
'i^fi 'HėtuviUi ir ŽiTiOiiiški arti j 
nųii’Ssniėhy'š.

Kunigai ir visi kiti gėri žm<ą 
^.es pirmiėji pradėkime svarbiau 
sius ddrbus pirmiausia atlikti! 
''naTdbs-šusikaupirrio kiekvierlanį 
ūžtelima net-pėrikių minučių dU-| 
tris kartūs dierfdje. Visą kitai 
laiką pašvėskihie naudingiems 
darbams. Tr 'toki pasišventimą 
dar Šiandien pradėkime savo gy

ėa.ušus ‘vąhdens (plait'd) .'nūs-' 
Lojimas silpnina 'žrndgų *lr ma
žina jo ' a f sphrurtią. - ^Tad a
žm.ogus ima 'pėrkaišti .‘h* ’šu pei 
kailmiu apturi rirrlttts dėgerū- 
mus. . . r

Perkaitimo nežeminai

Gausus pr-ikaitavimas praša
lina didelį kieki vanden’s ‘iš 'kū
no. Tada mazta "kraujo skystoji 
dalis kratijagyslėše (plasma) Į 
Su tokių kraujo skysčio mažėjij 
mu mažta prakaitavimhs ir pra* 
kaEfavimu apturimas kūno atšaį 
dymas. Kraujo tūrio šumažėji-į 
bias ir s'uma'irtrmas kūho saldy . _ .
mo 'sutiikdo kraujotaką: tad^Į venimo dalimi paversti, 
sužlunga cirkuliacija ' (circulate! mums visokeriopas galas a in^

sis sparčiausiais žingsniais. Ga
na niekus darius-pats laikas vi-j 

įsiems pradėti tikrai žmoniškus^
Perkaitimas ne tik sumažina 

darbingumą žmogaus,

ry collapse). Taip gaunasi dide
lis karštis išeinamoje žarnoje. ' 
nojė.x ------

Perkaitimas ne tik sumažina ’ krikščioniškus ir lietuviškus dar 
karbinfrumą. žmogaus, bet šutei bus praktikuoti kasdieniniam^ 
kia žmogui dėl karščio apturi-I savo gyvenime. Daugiau apie i 
mus negerumus. Te negerumai kitą kartą. . į
esti ketveriopi. Pagal savo vis t Pas.skaityti: Medical Opimonį 
didesnį pavojingumą, tie nėge- Vol. 5. No. 7 July 1977.
esti ketveriopi. Pagal savo vis

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30- *10:00 v. v. - 1490 AM 
Self. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r. - 1230 AM

VeŽh K. BRAZUZiONYTE
2646 71 it Afreet, Chicago, lUinots 60629

viršininku buvo Itn. Matusaitis, buvo atkeltas iš Kauno 
vyresniu žvalgu poetas Juozas Mikuckis. Apie jį prade-' 
jo kalbėti,’jog .jis buvęs Kauno karo komendantas, nušo- :• 
vęs žmogų, todėl jis nuteistas kalėti, atimtas kapitono 
laipsnis, bet kaip reikalingas tarnybai, .iš kalėjimo laiki
nai paleistas. Ilgai netrukus, Itn. Sližys iš Kaišiadorių bu • ? 
vo iškeltas ir jau ne lauko štabo, bet VI šaulių grupės va
du buvo, paskirtas J. Mikuckis.

Prieš gegužės mėnesį buvo pranešta, kad Itn. lauko ' 
sandėlis Nr. 33 likviduojamas ir visi tarnautojai iš tar
nybos atleidžiami. Juodelis pasakė, kad neverta susirū-. 
pinti, nes tarnybas gausime kitur — duos geras rekomen . 
dacijas. Patekau į VI šaulių grupę. 'Grupes' vadu/ buvo 
Judzas Zauiiiūs (Juozas Mikuckis), štabo Vii^iiiiriku ^Ri
čardas Petrauskas, Jhštruktoriuiiiį Krivaitis, adjutantu. 
Leonas Čaplikas, raštvedžiu ’BfohiusMiševičius,‘bUnaane 
paskyrė žvalgu’prie štabo. Į grupės ribas Įėją:-iGiedrai- 
čių, Širvintų, Vievio, OnuškioI 
kimas reiškėsi hėutralinėje v
nės kuopos' ari^Jjūriai^permiįti. Hyiliai,z*d^r§| '^pul- 
dihėdavb rieutraliriės zonos
lietuvius, terorizuodavo ir; AątĮittĮŽuŽydaVo^ Lėnkųjpa^tij- m 
zanų vadu buvo Sartonovas,-iš Kaunoltpabėgęš;^'ii'bafW:r‘^ 
Labai d’ažiiai ir riemaždinis jė^ifdš* "birvd'^įudldA7*/. 
mas ‘Širvintų
rajonai. • ; 4 . . .

. jDėl dažnų -u\
viritūbse tb- Į
dėl grupės vadas Zaunius ięškbjmpigalf^i^ą^^^įties ! 
daliniuoše., :Į. divizijos- I
karininkų ir’karmvrų| 
liūs. Kariuomenės vadovybė'SUtikb^pal^šti/je^Beįibb*’ | 
tom atostogom. Tuo būdu i
gerą saulių dalim.. ,■ ;; • - ..<= J

Pradžioje tam Šiiyinhį J
Inickas, pramintas bat’ka,-'o 'jo ’pądejėfąlsįbtfvb':--lth.:Db- ( 
mas Kavaliauskas, Itn. j
Čius ir 'kiti.. Veliaii'daHhi ^erėiąė. ,/Itn,. Kazys / Taiuška, 
jam mirus Itn. Kostas Duiksnys. Giedraičių 'šauliams va- - 
dovavo Kazys kernotas, VfėvHb^šiŠfiTiiiS^''JC^ilaii- 
čius. Kadangi Milančiiis negalėjo ^pePdcijbWs Vidbv’ati- 
ti, 1 apie V ie vi 'dftū^ėriliėttfvių:‘ btivb' sugu d e jusiu, ’^i -bū
riui vadovauti bdvb paskintas -gudas Uoloto.

Vievio rajone 'beVeik buVorr!aniu, 'H’es, į^nkdi 
■įirisibijbjp lietuvių kariuomenes įsileisimo. Kaišiadoryse 
btiyb Iii dtvizijbš^^b^jšu pagalbiniais daliniais, Gaš
lių ir Vievio apylinkėje išsidėstęs 9 pesVDLK Vytehio ’jnil 
kas, apie Kruonį 6 pėst P. K. Vargio pulkas.

Onuškio būriui vadovavo Vėlik'sas šemeta, Vaikiriiii 
kų (būstinė Jokėnų kaime) — mok. Vincas Keršys.

Be to, prie grupės štabo buvo atsarginė mokomoji 
pėstininkų komanda (Vladykiškių kaime) ir raitoji ko
manda (Žiežmarių.dvare), kuriai' vadovavo pradžioje 
poručikas Privalovas, vėliau — Itn. Tumas. ’

Apie 1922 metų viduvasafį, lenkams pagyviiiūs pul
dinėjimus, grupė buvo pertvarkyta lir sustiprinta. Ats. ■ 
mjr. Antanas žemaitis buvo paskirtas grupės vado padė
jėju. pik. Aleksandras !UšPenskis — štabo viršininku.

Tuo pat metu neutralineję žbribje veikė iietitrįlnės 
žbnbs milicija. Tai btivo ne kas kitas, o tie patys part/za- 
riai — šaiiiim, tik lenkų pavyzdžiu fikcija. Lenkai savo 
.partizanus, tokiu bildu suorganizuotus, kaip ir foūsų, pa 
vadino “Milicia Ludova Paša Neutralhegu”, jos vadu bu 
vo paskirtas “Komendant Gluwny” Sartonovas-Virbalis.

(Bus daugiau*
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lietinguoju MIKAS ŠILEIKIS

TITIANAS ŽukauskienėsM. Šileikis
portretas

idurinio luomo namus

Bauher gavo savo įkvėpimą

stilių

$2.00

1800 So. Hoisted St
W.B6

Tuesday, July 26, 1977HAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL,

$3.06
$2.00

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

fe;'L^s

Amerikoje ne
Reikia patyrime.

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.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

- A.- jeigu būtų daugiau tvar
kos irproporcijos jo kūriniuo
se, nebūtų buvę jo gerųjų sa
vybių. Jis nebūtų turėjęs spon- 
taniškuhjo, gyvumo, savotišku
mo, ir būtų sau ramiai apsisto-

j. ‘...Nėra nė vieno Go jos pa
veikslo, net menkiausio škico, 
f kurį būtų galima žiūrėti , šal-

narys 1780 metais, su 12,500 
frankų pąjamų per 1786 metus, 
jis : nętrųkuspasidarė Madrido 
Akademijos direktorium — 
linksmiausias: Akademijos di
rektorius, koki - galima įsivaiz- 
dubtį! . •kaimietis ‘bernas,
su savo jautišku kaklu ir pana
giaį matadoro jėga, gyveno 
prie Ispanijos karališko j o dva
ro; tarpe palaidos aristokratijos 
nerviškų palikuonių, kurie, su 
savo hgųištair mažakraujiška 
jšvaizla,: nieko neveikią ir bejė
giai: slapš tesi per gyvenimą

M. POVILAS MILERIS. Mogt&fljoc bruožai
puxtapili ------------------- 1--- -------------------

Knyit*» -afatakast nikių pridėti 2$ et palto fflaJdom*.

‘ NAUJIENOS.

likės .. ” — Vadinas, bučiavi- 
mosi būta ir perdaug, kai kam 
... Tikrai — tikras gyvenimo

Kai kurie piešiniai iš “Karo 
Baisybių” verti palyginti su 
Rembranto geriausiais, (tik tą 
klasiką Goja tegerbė).

“... Jis yra revoliucionierius, 
agitatorius, skeptikas nihilistas. 
Jo skandališkoji chronika išau
ga į amžiaus epą. Suprantama, 
kodėl toks žmogus nebegalėjo 
jaustis saugiai Ispanijoje ir, sa-

Ąrėjas Vitkauskas

į MujOSIOS TAPYBOS ISTORIJA
; ' MJSNO ISTORUOS PROFESORIAUS BRESLAU

: .1 'r tJMVERSITETE RICHARD’O MUTHER’O
|■ ‘-‘•'‘'r" (Skaitytojo užrašai)

Menas (tapyba) ėjo su litera
tūra, — dėl . kurios pavyzdžiui, 
(iš dalies), reakcinis klasiciz 
mas dar karta buvo nušvitęs...

Daniel Chodowiecki “... Vo. 
kietijoje, Hogarth’as Anglijoje 
ir Chardin Pranęzijoje, yra tos 
pačios amžiaus tendencijos iš
davos. ' .

Tuo pat metu piešė Tischhein 
— geriausiame paveiksle 
“Gėtė Romos griuvėsių tarpe,” 
poeto galva yra kupina jėgos, 
puikiai aiškios pilkos spalvos..”

Antcūne Pesne, nuo 1709 m. 
per pusšimtį metų biivęshieno 
gyvenimo centru, ėmė piešti 
kunigaikščius tų . dienų rūbais, 
(jie mėgdavo — su senovis-

jauni vyrai be laiko pasenę. 
Žinoma, jis buvo moterų nu
mylėtinis, dvaro .žmonių neken
čiamas dėl jo žnaibaus sąmo
jaus, išgąstis visiems žmonų 
vyrams — dfc] jo amžinų intri
gų, ir drauge bijomas kaip ge
riausias kardininkas Madride, 
kuris ėmėsi savo rapyros taip 
abejingai, kaip mes užsidegame 
cigaretę. — Tik kaip tokios as
menybės išdavą jo kurinius 
galima ir suprasti ...”

“ ... Jis nutepliojo daugiau 
kaip du šimtus portretų; bet 
jie buvo geri tik tada, kai as
muo jį domino. Jo portretai 
karališkosios šeimynos turi kai 
ką palaidūniška ir mužikiška.”

1796 metais pasirodžiusi Go- 
jos garsiųjų graviūrų knyga, 
(išjuokianti net tikybines dog
mas, netik visa didikiška!) pa
teko į inkvizicijos rankas... To 
smūgio dailininkas išvengė tik 
todėl, kad knyga buvo paskirta 
karaliui...

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 už SL25. Jeiffn 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti,* tai gali atsiųsti $1.50 čekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psL minkšti viršeliaį ---------------- $800
2. Jurgio .Tasinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psL

minkšti viršeliai _____ į__________________________________ $1 .o0
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. e^zempliorįuį.
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
’ ĮteųĮjffiaaa galima gauti putely kny*v, kvrlar p«t>ooi b*t koW«

AMtųaotfrm RakalnllWt, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienų 
t aWmfnhul ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 
.. maw. 9S7 psl. Kaina S3.
A. FakatnHkla. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prlsimlnl- 

ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti I 12 dalių. 296 psL. kaina S3.

©r. ICam Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ū tomas, Gra-
Į I ttels virielials. 336 psL Kaina Sg.00. Minkštais virš. SS.OO 

frvi. VacL airfHks, SENŲJŲ LIETUVIfKU KNYGŲ ISTO-
- A tUA, I dalis. 206 psL, Irflta 

ledais — S2.TL * " . .
tab virteūais _____________

Br. SvėCMf B. KonElws, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
MBtHmka doo pat aenųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
ML, kainuoja EL00.
Ą Br. 4mms B. Karlus, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tentą ŽMohi; paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istorija. 
Ui p«L Kaina ».00. Kietais viršeliais $4.00.
/V' ' • - Š ‘

DnCuna Mu knygų yrt tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas tr 
kita* kiiyfi* lafinu įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki it

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 192S metais. Tei. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

uosle. '
\ -■ • / .

ę “.;..Ręr xhrb^-—7 piešti pa- 
yj’^džius Ispanijos dirbtuvėms 
gaminančioms sienų išmušimus 
-— jis pradėjo santj’kius su ka- 
raiįskųp j u dvarų, San Fernan-

mttitato viršeliai* tik__________________________
!>r. JL L OviMM — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS* ŽMONĖS.

po fiiropą JspūdžiaL Dabar tik __ _ ______
eatinto fti^ pet otelwkyH paštu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie

vo gyvenimo pabaigoje emi 
gruoja į Prancziją ...”

Prancūzijoje —: “.. . Septy
nioliktojo šimtmečio • žmonių Į pamatas 
dailininkams nebuvo. Lebrun j 
ir Mignard, kaip Romos kultu-! iš prostitucijos balos; tik moralis 
ros paveldėtojai, kabojo virš pakilimas gali linkti į aukštą 
gyvenimo, jo nepastebėdami. 
Jų idealai buvo pusantro šimto 
metų senumo, sumanūs paįvai
rinimai šešioliktojo šimtmečio 
pavyzdžiuose ...”

.. Watteau , menas reiškė 
natūralizmo nugalėjimą mane- 
rizmo, iki kurio prancūzų me
nas septynioliktame šimtmety
je, pagrįstas Italijos Renesansu, 
buvo sumažėjęs...” '

“... Teisingai Edmundas de 
Goncourt pavadino jį lirišku 
poetu, didžiuoju aštuonioliktojo 
šimtmečio poetu...”

Fragonard: “... Turbūt var
giai bet kuris kitas tapytojas 
turi tiek daug bučiavimosi sa
vo paveiksluose...” Bet — “Jo 
graviūra “Spinta”, 1778 metų, 
yra gerai žinoma. Čia ji jau 
stovėjo ant tikro — paprastojo 
gyvenimo pamato. Senis kai
mietis, apsiginklavęs baisia 
lazda, padedant žmonai, daužo 
duris didelės rūbų spintos, ku
rioje pasislėpęs gražus jaunuo
lis; čia pat yra graži kaimo mer 
gėlė, susijaudinime beverkianti 
į savo priejuostę; toliau — žiū
ri smalsios ir nustebusios sese-

Dft. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOM SALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JOr.VWUWWHtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
’MtNTYS IR DARBAI, 259 psL, liėčiaiičius’1905

- : omėr įvyfclas, ir Totoraičio jaunas dienas ir snsi-
> C'iMĮlEį -;--^...L. '-------—------------------ 48-00

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Juo»» D«up«r«*. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis
to Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dali*: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius sava žodyje rašot “Jei liūdnas lietuvių tautos IDdma* 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandienų, drųsial galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir Po_p*- 
sauli išblaškyta lietuvių absoliuti dauguma yn arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abao- 
Hučial lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuva* 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnų* — myli
mai Tėvynei Lietuvai“.

Knygos 300 puslapių su daug vatedelių ir lentelių, kaina tik S3.0Q. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
173$ So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS W«B8

Gavę pinigu*, tuojau knygų PMtųriM.

Diderot: “...Jo buvo noras, 
kad sugadintas žmogus, kai jis 
ėjo parodon, turėjo jausti sąži
nės dūrius, žiūrėdamas į pavei
kslus, ir skaityti juose savo pa
ties pasmerkimą...”

“. . . Pamokomas veikimas, 
“moralės apysakos paveiksluo
se” — tai yra svarbiausias Di
derot reikalavimas iš dailinin
ko, ir Greuze pasiekimai tai 
atitinka. Jis yra prancūzų Ho
garth’as, ar-jis piešia tamsio
mis'spalvomis vargą, kurį gir
tuoklis neša savo šeimai, ir ne
turto baisybes, ar šviesesnėmis 
spalvomis vaizduoja vaikų 
meilę savo tėvams ir labdą 
ringus darbus; ir jis taip pat, 

“kaip tas anglas/ savo pavadini
mus rinko su didaktiška min
timi, kad pakėlus jo paveikslų 
įspūdį. .

"... Jis dar'tai turėjo su 
Hogarth’u bendra, kad jis mė
go. išdėstyti savo morales apy
sakas ilgomis serijomis, kurios 
vis baigiasi gerumo pergale ir 
blogumo nubaudimu . . .”

“ . . .Leonarda ... sapnin-

L Į V A D A S

(Tęsinys)
ISTORIŠKO JI MENO PADĖTIS
P • - KONTINENTE:

ga, sfinkšiskos šypsenos. Mona kais 
Lisa galva

Rainių kambarinių scenų‘neturi būt 
piešėjas Chardin atkreipė į sa
ve dėmesį nupiepdamas gydy
tojo iškaba: scenų su sužeistu 
dvikovimnku ...

. . . Kaip labai aš biauriuo- dininkas to 
si mūtų paraudonintų IZJii^ 
piešėjų’\ sušunka jaunas Gete 
savo rašinyje apie vokiečių sti
lių ir menų, k‘aš net negaliu dvelkimas, 
tinkamai protestuoti; jie paga- rfens kiekis 
vo moterų akis teatralinėmis 
pozomis, neteisingomis povy
zomis ir puošniais rūba:s; me
džio raižiniai vyriško seno Al
brechto Duererfo, iš kurio 

‘juokiasi mokiniai, man labai 
patinka... Tik ten, kur yra nuo
širdumas ir paprastumas, gali
ma rasti visą menišką pajėgu
mą ir vargas tam menininkui, 
kuris palieka savo kiželę ir ei
na save išeikvoti krašto akade
miškose salėse.. .

šarvais arba apranga).
(Bxtleaux mokė, kad gamta 

menininko moky
toju, bet menininkas turi pas> ; 
rinkli dalis ir sudaryti ;š jų sa
vo paveikslą . . .).

Watteau: Jis yra p ra
gy vo jausmo gam

tai, kuris nuo jo iškilo visoje j 
Europoje . . (

(u . . . Gryno kalnų oro pl
ikas gryno van-{ 
i Lema no ežero, 

įstaiga — įsigavo į troškią saj 
‘ lionų atmosferą ir pripildė, 
žmonių širdis nauju ir žaviu-’ 
gu jaudinimu kai pasirodė Rouį 

Isseau kūriniai. Visos ‘’stilinin- 
kų” pastangos pasibaigė nie
kais, kai tik Rousseau pareiš
kė, kad visa kas buvo gera taip, į 
kaip išėjo iš visuotinos moti
nos gamtos, sterblės”. . .

u . . . Bernardo Canaletto su
daro įspūdį puikia, šalta, drėg
na šviesa savo žiemių etiuduo-j 
se dar paprasčiau ir tiesiau, o- 
savo atradimu, kad saulė ne 
auksuoja — kaip iki to bu
vo manoma — bet sidabruoja 
objektus, kuriuos ji nušviečia, 
jis‘pasidarė vienu iš realistinio 
vietovaizdžio tėvų . . ?’

u . . . Septynioliktame šimt
metyje vieni olandai išliko at
skiri. Jie, naujai atėjo į meną 
ir neturėję laužomų tradicijų, 
suteikė tuo metu pirmą išraiš
ką naujai dvasiai, kad jie griež
tai atitraukė meną nuo jo didi- 
kiškų aplinkybių i paprastus i

. 1 — $3,00, mlnkltala vlr-
jOO; tr dilia, 225 pat, įrišta — $3,00. minki- 

i — ’ LIFTUVIiKASIS PAMARYS.
Pakalnė* Ir Labravo*. apskritys su {domiais aprašymais, fliu- 
ttrarijomls ir dokumentacija. 336 psl., kaina $8.

p. TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

MtrOnA* TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

I VERSA
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Galėtų palikti Marquette Parką ramybėje
Kaip praeitais metais, taip ir praeitą savaitgali, pra 

dėjus karščiams spausti Chicagą, kingininkai organiza
vo eisenas i Marquette Parką Praeitais metais suruoš
ta eisena pakenkė Marquette Parko nuolatiniams gyven 
tojams, bet ji dar labiau pakenkė ir Martin Luther King, 
judėjimo vadams. Praeitais metais šio judėjimo vadai 
pralaimėję bylas keliuose teismuose, prižadėjo atsikra
tyti nuo kitoms organizacijoms priklausančių bendra
darbių. Kingo judėjimo vadai bando prisilaikyti garsaus 
juodžių pamokslininko taikių dėsnių, tuo tarpu prie kin- 
gininkų prisiplakusieji bando šią organizaciją naudoti 
mažai kam suprantamiems tikslams.

w
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M. ŠILEIKIS: Vienuolis (Tapyba)

g.
y
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geriau informuoti, negu bet kuri šio milijoninio miesto 
apylinkė. Jie kovojo už pagrindinnes žmogaus teises gim

laikiusi ne vieną šimtą metų, 
greitai stayko laikaft.

tiniame savo krašte. Jie tomis teisėmis naudojosi, kai nyįj^of

lės sumos. Tai galėjo padaryti ir miesto policijos finan
sus prižiūrintis pareigūnas. Koalicijos vadai tuojau krei 

<pėsi i merą Bilandeką, kad jiems šitą reikalą išaiškintų, 
bet tuotarpu meras dar negrįžęs Į Chicagą. Jis, kaip visi 
Čikagiečiai žino, išvažiavęs povestuvinėn keloinėn. Kiek
vienam turėtų būti aišku, kad meras, nebūdamas mieste, 
negalėjo duoti.vienokių ar kitokių patvarkimų šios eise
nos reikalu. Rev. Dunlop, kingininkų organizacijos 
tikrasis vadas, patyręs, kad miestas netari reikalingos 
750 policininkų protekcijos, tuojau atsisakė ruošti eise
ną. Praeitais metais nuotaikos dar nebuvę.įkaitusios, bet 
400 policininkų nepajėgė apginti nosį į Marquette Parką 
kišti norėjusių “koalicijos” vadų. Kingininkai, jų ben
dradarbiai, atvykę Į Chicagą net iš Detroito ir kitų vie
tovių, gavo stipriau į kailį negu jie. tikėjosi. Kreivi advo
katai užvedė bylas, reikalava labai didelių apskritų ’ su
mų, bet federalinis teisėjas jiems aiškiai pasakė, kad to-, 
kias pačias teises turi Marquette Parko;.gyventojai būti 
Marquette Parke, kokias tari ir eisenų organizatoriai. 
Kingininkai šią problemą suprato, bet jų koalicijos, ats
tovai nekreipė į tai dėmesio. . Praeitą, šeštadienį jie norė| 
jo maršuoti į Marquette Parką ir be policijos protekci
jos. Protigesni advokatai ir koalicijos vadąį.būtų turėję 
pasielgti taip, kaip pasielgė Rev Dunlop. * Bet jiems ne
klausimo sprendimas, matyt, rūpi, d nuolatinis triukš
mo kėlimas. Jie bandė eisenos dalyviams įkalti į galvas, 
kad jie privalo vykti į Marquette Parką ir ten pasakyti 
Marquette Parko gyventojams kalbas apie pagrindines, 
žmogaus teises. Jie būtų galėję vykti Į Jackson arba ku
rį kita parką ir pasakoti vietos gyventojams ne tik apie 
pagrindines žmogaus teises, bet apie kiekvieno žmo-- 
gaus pareigas. Dar geriau jie būtų padarę; jeigu jie bū
tų ten pasakoję apie kiekvieno nuomininko ir savininko 
pareigas. Jeigu kiekvienas Pietų ir Rytų Chicagos gyven 
tojas savo pareigas suprastų, tai jiems nebūtų . reikalo 
maršuoti į Marquette Parką, neš tada Jackson Parkas 
arba kuris kitas parkas būtų Marquette Parku ir iŠ Viso 
karštomis dienomis nereikėtų maršuoti.

Marquette Parko gyventojams pamokslai apie pag-

kraštą ir tautą pavergė ne juodaodžiai bet raudonieji. 
Kada jiems tos teisės buvo atimtos, jis atkakliai prieši- 
nosį. Jie kovojo pnes caro primestą santvarką, jie darl n-ų prie n^į fcąlboe nykimo ta 

stipriausiai prisidėjusi lenkų 
okupacijos metais varyta lietu
vių kalbos draudimo ir niekini 
mo akcija... Nemaža lietuvių iš 
važinėję ir žuvę karo metu, ki
ta dalis pokario metais užsirašė 
lenkais ir išvažiavo į Lenkiją”.

Pokario metais Zietelos lietu 
vių tautinei mažumai egzistavi 
mo sąlygos, aišku, nebuvo gėrės 
nės,. kaip kitur Baltarusijoje. Zie 
telos lietuviai neturėjo nei lie
tuviškos mokyklos, bei spaudos, 
nei kitų priemonių^ kurios palai 
kytų tautinę gyvybę. Be to, jie 
toli atskirti nuo pagrindinės tau 
tos dalies.

Mus nelabai džiugina žinia,, 
kad A. Vidugiris apgynė diser-- 
taciją ir kad Zietelos lietuvių tar 
mė aprašyta, nes pačios, tarmės 
atstovų jau nebėra. 1969 metai 
mūsų tautos istorijoje bus įra
šyti kaip lietuvių tautos dalies 
laidotuvių metai. Du labai skau 
dūs lietuvių tautos isterijoje, 
faktai įvyko mūsų akyse: , 

1944 buvo Rytprūsių lietuvių 
galutino sunaikinimo mėtai, o 
1969—Zietelos lietuviškos salos 
sunykimo mėtai.

Dabar ateina eibe Lazdūnų lie
tuviškai šalai... Lietuvių apgy 
vendinti pfotai viš labiau 'šiaurė

atkakliau priešinosi prieš rusiškų komunistų, primestą 
santvarką. Jie pralaimėjo. Viską palikę, turėjo bėgti. Jie 
atbėgo į šį kraštą, daugiausia todėl, kad Čia pagrindinės 
žmogaus teisės buvo konstitucijoje pripažintos ir kasdie 
niniame gyvenime taikomos. Be pagrindinių žmogaus tei 
šių, jie žinojo tų teisių uždedamas pareigas. Jiems buvę 
aišku, kad kasdieninis darbas buvo gerbūvio pagrindas.. 
Jie dirbo, taupė, Įsigijo nuosavybes ir pavyzdingai jas 
užlaiko. Pagrindines žmogaus teises skelbiantieji tuščia 
viduriai kalbėtojai galėtų pasivaikščioti po Marquette 
Parką ir pasižiūrėti, kaip derinamos pagrindinės teisės 
ir pareigos.

Niekas juodžiams nedraudžia vaikščiuoti po Mar
quette Parką. Niekas jiems nedraudžia pasimokyti iš 
Marquette Parko gyventojų. Jiems keliąs pastojamas, 
kai jie bando savo valią prievarta primesti tai, ko jie ne
supranta. Kingininkams būtų daug naudingiau, jeigu jie 
atsisakytų nuo eisenų Į Marquette Parką ir atsikratytų 
triukšmaujančios koalicijos. Jų judėjimas būtų stipres
nis, jeigu jie atsikratytų grupių, kurios tą judėjimą nori 
išnaudoti daugumai nesuprantantiems tikslams.

JtinėUme straipsnyją A. Vita 
giris rašo: “Pasek vfetftnų žmo

Praeitais metais Kingo šalininkų vadovybė buvo pa 
sižadėjusi su kitais nesidėti, bet savo žodžio ji ir šį kartą 
nesilaikė. ŠĮ metą ji sudarė koaliciją su kitomis grupė
mis, bet dar prieš eiseną paaiškėjo, kad ta koalicija ir vėl 
bandė traukti kingininkus visai kitais keliais. Visa nelai 
mė, kad ta kingininkų grupė Chicagoje labai negausi. Na 
rių skaičius josios nedidelis, bet vadai yra pasišokę dirb
ti didelius darbus. Vieni didelių darbų dirbti nepajėgia, 
nėra patyrusių ii’ visuomeninius reikalus ■ suprantančių 
žmonių, todėl jr esti-verčiami dėtis su kitomis grupėmis. 
Taip vis pasitaiko, kad susideda su triukšmadariais, ku
rie pakenkia "pačiam kingininkų judėjimui. ** b

Rev. Dunlop, oficialus Martin Luther King Jr. judė 
jimo vadas, patyręs, kad praeitam šeštadienio rytui Chi- 
caga nebuvo paruošusi 750 -policininkų eisenai apsaugo
ti. Leidimas maršuoti i Marquette Parką buvo duotas tik 
75 maršuotojams. Miestas nenorėjo duoti leidimo dides- 
niai eisenai, nes žinojo, kad ta protekcija gana brangiai 
kainuoja. Bet šį metą 75 maršuotojams miesto vadovybė 
jau paskyrė ne 400 policininkų, kaip tai buvo padariusi 
praeitais metais, bet rengėsi paruošti net 750 eisenos glo
bėjų. Chicagos policija atlieka savo 40 valandų tarnybą, 
kaip ir visi kiti tarnautojai, bet jeigu iš jos reikalauja
ma daugiau darbo, tai miestas privalo mokėti viršvalan
džius. Policijos vadas, gavęs mero Bilandeko įsakymą 
taupyti ir be reikalo miesto pinigų nešvaistyti, galėjo
apskaičiuoti ir nutarti bereikalingai neleisti tokios dide- rindihes žmogaus teises nereikalingi, šiuo klausimu yra

Apie 240 kilometrų į pietus augę ir 25 vaikai) ir 80 šeimų, 
nuo Vilniaus ir apie 20 kilomet- 

1 rų už Nemuno, buvusioje Nau
garduko apskrityje (dabar Gari kai (245 suaugę ir 175 jauni)-, 
dino srityje) yra Zietelos mies
telis. Zietelos apylinkėse prieš 
pirmą pasaulinį karą buvo keli 
sodžiai, kuriuose žmonės kalbė
jo. lietuviškai, būtent: Žasėčiai, 
Pagiriai, Narčiai, Kurpešai, Dai 
nava ir kiti.

Prof. E. Volteris Zietelos dva 
ro inventoriaus 1580 metų są
rašuose rado lietuviškų pavar
džių ne tik minėtuose sodžiuose, 
bet ir pačiojė Zieteloje, Strėloje 
(9 km Į vakarus nuo Zietelos) , i ypatybės. Li'etuvnų kalbotyros 
Aleknavičiuose ir kitur. 1886 me' klausimai, 1959, Ii sąsiuvinys).

Bet neseniai mirs pasiekė žinia, 
kad 1969 Zietelos saloje iSnirė 
paskutiniai šėheHai, (^ės), kal
bėję HetuviškaiiJ: s -7 :

Zietelos lietuvių kalba ir tar 
mė jau seniai sudomino ne tik

kuriose senieji kalbėję lietuviš
kai, o jaunimas daugiau gudiš-

tačiau visos kitos 67 šeimos 
(309 asmenys) lietuviškai nekal 
bėję.

A. Vidugiris apie 1959 Ziete
los saloje dar rado du sodžius — 
Zasėčius ir Pagirius, kuriuose 
kalbėta lietuviškai. Vien Zasė- 
čių sodžiuje buvę apie 30 žmbr. 
nių, mokančių ir kalbančių lietu, 
viškai, o suprantančių lietuviš
kai trigubai daugiau. (A. Vidu
giris. Kai kurios Zietelos tarmės

tuomet, kai oficialiai škfelMama, 
jog Tarybų Sąjungoje yra su
darytos visos sąlygos tautų au. 
gimui ir klestėjimui. (Šia)

218,000 negaus nedarbe 
'mokesčio

tų valdinė statistika rado Ziete 
los apylinkėje -1156 lietuvius.. Ta 
čiau Seinuose leidžiamas laikraš, 
tis šaltinis 1910 metų Nr.-31 
rašė, kad Zietelos parapjoje yra 
apie 2000 lietuvių, kurie drąsiau 
ėmė ginti savo kalbą, dainuoja 
lietuviškas dainas ir vaikus, mo 

• . "1

ko katekizmo lietuviškai.
Prof. K. Būga, apsilankęs čia, 

1906, pažymi, kad lietuviškai šū 
sikalbėti galima buvę vien Zasė- 
ei’uose su 400 gyventojų, o ki
ta tiek lietuviškai nors nekalbė 
j ė, bet sūpratę. 1921 rudeni Za- 
sėčių kaimo gyventojai nepriė
mė lenkų valdžios atsiųstos mo- , ___ ._________,      
kytpjOš lenkės, o, pasikvietę lie rodo iki kur siekė etnografinės 
tuvį mokytoją, jie jsteigė lietu Lietuvos teritorija. Už Žietelos 
višką mokyklą ir išgavo jai lei-? miestelio apie 15 km į pietus 
dimą. 1933 čia lankęsis A. Valai , teka Ščaroš upė ir kalbininkai 
tis rado Žasėčiuose dar 31 šei
mą, kalbančią tarp savęs ir su I Vintas žodis skarą. 
savo vaikais lietuviškai (95 su-

bininkuš. Zietelos kalbą ir tar
mę tyrinėjo E. Volteris (apie* 
1888), estų kalbininkas P. Aru 
mas, Jurgis Gerulis, norvegas 
Chr. Stangas (apie 1930) ir ki
ti. Po antrojo pasaulinio karo 
Zietelos lietuvių tarmę tyrinėjo 
A. Vidugiris, kuris iš surinktos 
medžiagos apgynė disertaciją.

Zietelos lituvių kalbos sala

išaiškino, kad ščar'a yra šušla

26 savaites gavo nedarbo tirokes 
tį, ateityje te- mokesčio. negaus.

Šitas patvarkymas palies 37 
valstijas ir iki šio meta gaunan
čius netdarbo pašalpą. 35,00 -UH-. 
nois valstijos gyventojų, dabar 
gaunančių pašaipą, tfer -įią. gaus 
13 savaičių, a vėiiaa-ir jiė nebe
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Zietelos lietuviška sala, išsi-j

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČIUS

Mokytojas
(Tęsinys)

Mes mokame vertinti. — tęsė Brunis, darydamas 
rimtą veidą ir žemindamas balsą. — Į visus jūsų žo 
džius aš turiu jums pasakyti, kad... Fedoro Lukičio šei 
ina bus aprūpinta ir kad šiam reikalui prieš mėnesį 
jau yra Įdėtas į banką kapitalas.

Sysojevas klausiamai pažvelgė į vokietį, į drau
gus. tarsi abejodamas: kodėl bus aprūpinta šėima, o 
ne jis pats? Ir čia visų veiduose, visų nepajudinamose 
proto Į jį pažiūrose, jis perskaitė ne užuojautą, ne pat 
sigailėjimą. kurių jis negalėjo pakęsti, o kažką kita, 
kažką minkšto, švelnaus ir tuo pat metu aukščiausio 
laipsnio piktai grėsmingo, panašų į baisią teisybę,-kaž 
ką tokio, kas vienu mirksniu pripildo jo kūną šalčiu, 
o sielą neviltim. Su blyškiu, iškrypusiu veidu jis stai
ga pakilo ir sugriebė savo galvą. Ketvirtį minutės jis 
taip pastovėjo, su išgąsčiu žiūrėjo priekin, į vieną taš
ką. tarsi priekyje matytų šitą artimą mirtį, apie ku
rią kalbėjo Brunis. po šio atsisėdo ir apsiverkė

— Liaukitės! “...Kas jums? — girdėjo jis susirūpi
nusius balsus. — Vandens. Išgerkite vandens”.

Parėjęs namo, Sysojevas visų pirma pasižiūrėjo 
į veidrodį.

‘ "romą, be reikalo aš ten prahliu-uaul golro
jo jis, žiūrei- 'mas į savo su tamsiais ratais akis ir įdu
busius žaild'us. — šiądien mano veido spalva žymiai 
geresnė, negu v;:' ar. Manyje mažakraujystė ir jpilvo. 
kataras, o meno kosulys nuo pilvo“.

Šiuo nusiraminęs, jis lėtai nusivilkinėjo ir ilgai va 
lė savo kostiumą šluotele, paskui stropiai sudėjo ir 
užrakino komodoje.

Paskui jis priėjo prie stalo, kur gulėjo pluoštas 
mokinių sąsiuviniu, ir atrinkęs Babkino sąsiuvinį, at
sisėdo ir paskendo žvilgsnyje į vaiko rašysenos grožį.

O tuo metu, kai jis peržiūrinėjo savo mokiniu 
diktantus, gretimani kambaryje sėdėjo žemietijos 
gydytojas ir tyliai kalbėjo jo žmonai, kad nereikėjo 
Į pietus leisti žmogaus, kuriam, matyt, beliko gyventi 
ne ilgiau savaitės.

rabAiga

z Namie
— Buvo atėję iš Grigorjtevn kažkurios knygos, bet

aš pasakiau, kad jūsų nėra nnmte. P&šlaTionas atne
šė laikraščius ir du laiškus. Beje, Jevgenijau, Petrovi- 
čiau, aš prašyčiau jus atkreipti savo dėmesį į Seriožą. 
šiandien ir užvakar aš pastebėjau, kad jis rūko. Kai 
aš ėmiau raginti susiprasti, tai. jis, kaip įprastai, už
sikimšo ausis ir garsiai Uždainavo, kad užgožtų ma
no balsą. -y s 5 '

Jevgenijus Petrovičius Bukovskis, apygardos teis 
mo prokuroras, vos tiktai grįžęs iš posėdžio ir savo 
kabinete.nuniauštąs pirštines, pažiūrėjo į pranešančią 
jam guv^riHiftĮįĮ.

— Seribža rūko... — pakflhojo 'jis periąs. — Įsivaiz
duoju šilą kalmpūzą su> šigarete. Ir klek jis melų ?

— Seprtynerių metų. Jums rodosi tatai nerimta, bei 
jn metais rūkymas d<vr« kenkšmmgą h-hljrgą įpro
tį reikia šalinti iš-pat pradžių.

Visiškai teisinga. O iš kur jis tabako ima?
— Iš jūsų stalo stalčiaus.
— Taip? Tokiu atveju jį man atsiųskite.

Išėjus/guvernantei, Bykovskis sėdo į kėdę prie
šais jo rašomąjį stalą, užmerkė akis ir ėmė galvoti. 
Jis savo vaizduotėje piešė Seriožą kažkodėl su milži
niška, aršino ilgumo sigarete tabako dūmų debesyse 
ir ši karikatūra privertė jį šypsotis; tuo pat metu rim 
tas, susirūpinęs guvernantės veidas sukėlė jame se
nos praeities atsiminimus, pusiau p'amiršto laiko, kai 
rūkymas mokykloje ir vaikų kambaryje pedagogams 
ir tėvams sudarydavo baisų, ne visai suprantamą siau 
bą. Tatai buvo būtent siaubas. Vaikus be pasigailėji
mo pėrė, šalino iš gimnazijos, žalojo jų gyvenimus, 
nors nei vienas pedagogų ir tėvų nežinijo, kuri bū
tent yra rūkymo žala bei nusikaltimas. Netgi labai pro 
tingi žmonės nevargino savęs kova su Šia. yda, kurios 
nsuprato. Jevgenijus Petrovičius prisiminė savo gim- 
nažijos direktorių, labai mokytą ir nuoširdų senį, ku- 
risį kai sutikdavo gimnazistą su sigarete, taip nuogąs
ias, kad nuMangdavo, nedelsdamas sušaukdavo ne
paprastą pedegogų tarybos posėdį ir nuspręsdavo kal
tininką šalinti ir gimnazijos. Jau toks, matyt, visuo
menės įstatymas: juo nesuprantamesnis blogis, juo 
įtužiati ir grubiau su jūo kovojama. Prokuroras prisi
minė du-tris pašalintus, jų vėlesnį gyvenimą ir bega
lėjo nepagalvoti apie tai, kad bausmė labai dažnai su-

-hiogo, negu pats .nusikaltimas. Gyvas, or
ganizmas yra pajėgus'gčeit pri^rderibtl, Jprastk įsiuos- 
lyti. į ifetkurią atmosferą, kitaip žmogiis‘‘kikeviėną mi 
liūtę, turėto] įmisti, kokį neprotingą pamušalą dažnai 
turi jo išiniritingn veikla iY kiek dbr maža įprasmin- 
tos tiesos-ir pasitikėjimo net tokiose atsakingose, bai

sių rezultatų veiklos, kaip pedagoginė, juridinė, lite
ratūrinė.

Ir panašios mintys, lengvos ir ištižtančios, kurios 
ateina tiktai į nuilsusius, poilsiaujančius smegenis, 

ėmė klajoti Pevgebijaus Petrovičiaus gaRojė; afsiran 
da jos nežittia iš kur it kam, neilgai pasili'eka galvoje 
ir, rodosi, šliaužioja smegenų paviršiumi- neįeidamos 
toli gilyn, žmonėms, kuriems privalu ištisas valandas 
ir net dienas valstybiškai galvoti vibila kryptim, to
kios laisvos, naminės mintys sudaro savo rūšies kom 
fortą, malonų patogumą.

Buvo devintą vakaro vatafi'dn. Aūkštai, nž Tūbą, 
antram aukšte kažkas vaikščiojo iš kampo į kampą, d 
dar aukščiau, trečiam aukšte, kėtbribs rahkos ^tdjb>ga 

mas. žingsniavimas žmogaus, kuris, sprendžiant iš 
nervingos, kažką kankinamo galvojo arbA kentė dėt 
danties skausmo, ir monotoniškos gamos vakaro ty
lai teikė kažką mieguisto, lenkiančio į linges ^vajones. 
Už dviejų kambarių vaikų kambaryje kalbėjo guver-., 
nantė ir Seriožą. .

— Papa pšjrVažfnvO. ’■— pridėjo, vši&as. — Papa1
par-va-žia-vo. Pa. pa. pa. 4 .1 \ * 4

— Vbtre perfe vous apelie, alter Vite. (T&vaš jus šau;
kia, eikite greičau. — vertimas iš prancūzųrkalbos) —J 
šūktelėjo guvernantė,' cy^tefėjasi, kaip išgadinta; 
paukštė. — Jums sakoma, ■ * . ■ •į

' • ■ • " - ,-F(Bus daugiau) .4’^

. . ■ Vęrtė ii rusų kalbos fonas Talaitis i
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sKAmurrĖ ik i’LVftNĖrtE " "4 I
DIENRAŠTI “NAUJIENAS* ten

uji«u<Nų CMeaga g, IB> — TweMay, '



UK. K. G. BALUKAS 
MKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medicel Buildinj). T.L LU 5-6446

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

PETRAS MATEKCNAS

OLD WESBURY HARDENS
(Tęsinys)

DR. C. K BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«l«f. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1738 S. Manheim Rd^ Westchester, III. 
VALANDOS: 3—y" uaruo arenomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tek; 562-2727 arba 562’2728

Rut.: GI 8-0873

DK E1SIN-EISJNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6132 So. Kėdžių Avew WA 5-2470

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-COOJ.

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitariau

489-4441; 561-4605 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

1002 n. Western avė. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

L R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

’KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149

1 farina ^kls. Pritaiko a kin i its ir 
“contact lenses”

Yxi. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR.LE0NASSSBUTIS 
t“XSTŲ, PŪSLES IR 

; i PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656"WEST 63rd STREET

- Tai antrad. nuo 1—4 po pietų,

; C.: • Ofiso' telef.t 776-2880 ; ‘ 
c-Haujas fez. felef.: 448-5545 ’

Namuką pastatė buvusieji sa- ’ 
vininkai savo dukrelei. Dabar 
is stovi uždarytas ir paverstas 

muziejumi. Į ‘jį Įeiti negalima. : 
Visi žaislai, kaip lėlės ir kiti 
-Įniktai palikti tokioje padėtyje, 
kaip su jais žaisdavo. Taip pat 
ori e žaislų stovi auklės ir jų du 
krelės modeliai. Kaip atrodo vi 
loję, galima .pamatyti per lan
dus ar stiklines duris.

Berniukų namukai dabar sto
vi tušti. Kiekvienam sūnui John 
3. Phirps p-statė po namuką. 
Dabar tais namukais pasidžiau
gia parko lankytojų vaikai.'šiau 
-ytinėje tos pievelės pusėje yra 
.mėlio aikfltėlė ,po “pastoge”, 
apaugusi vietoms vijoklniais krū 
mais. šioje pievelėje jų vaikai, 
prižiūrimi auklių, gražiomis va 
saros dienomis žaisdavo. ,

Prie darželio tvorelės, kuria
me stovi dukters namukas, au
ga didelis klevas. Ant jo lie
mens yra prikalta lentelė, kurio 
je užrašyta “Acer Rubrum Red 
Maple”.~ Tai aukščiausias ir sto 
riausias klevas visoje Long Is
land saloje.

Nepaprastą įspūdį padaro" 
Liepos Alėja, vadinama The 
Grand Allee, pirmą kartą ją pa
mačius. Jos .grožį sunku apra
šyti. Ji yra plati ir ilga, apso
dinta Europos liepomis. Iš vi
so šioje alėjoje pasodinta 30 
liepų—po 15 liepų kiekviename 
alėjos šone. Prie jų dar paga
dintos Hemlock medeliai, kurie 
yra karpomi ir sudaro gyvatvo
rę, pridengdami liepų liemenis.

Jos pietinėje dalyje yra var
tai, išdekoruoti pagal architekto 
George Ctawley projektą, Var
tų durys geležinės. Jose atvaiz 
luotą medžioklės asighijds.. Jos 
užkabintos ant mūrinių aukštų 
stulpų, išpuoštų kolonėlėmis ir 
ornamentais., Liepos Alėja turi 
apie 200 jardų ilgio. Pietinėje 
Jalyje, netoli vartų, ją perkerta 
< Italijos sodo einantis takas,

_ DR.. VYT. TAURAS 
-'i’l t vd.TTOJ'AS IR CHIRU RGAŠ 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo: 
- Cfisas 2652 WEST 59th STREET 
y. A L . Tel. PR 8-1223
OfTSO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir-6-8.vaL vak. Seštadie 
iltis 2-4 vaL popiet ir, kitu laiku 
/ • pagal susitarimą.

OKTHOPEDAS-PROTEZiSTA: 
Aparatai - Protezai. Med. Bau 
dažai Speciali pagalba Tčojoms 
(Arch Supports) ir t t.

/orės stovi Hercules — the Ne- 
Tiean Lion statula. Alėja bai
giasi netoli rūmų, kurpraside- 
ia Great South Lawn pieva. iPa 
dbaigusfLiepų Alėjai, tiek jos 
kairėje, tiek ir ’dešinėje epušėje 
stovi 18 šimt. statulos.

U šios pievds per neilgą tu- 
lelį, tsantį rūmų rytinėje daly 
e, galima įeiti į'rytinę parko da 
j, kuriardė yra /didėlis baseinas 
r ežerėlis, kurį jau esu aprašęs, 

Prie baseino ’vakaririeje daly- 
’e yra įrengtas su aštoniomis 
kolonomis pastatėlis. Jq vakari

nėję sienoje yra padarytos iš jū 
ros gyvūnėlių lukštų trys mo-| 
taikos. 'Lukštai surankioti iš vi 
so pasaulio ir su cementu prikli 
juoti prie sienos. Pirmoje mozai 
ko j e atvaizduota kanadiškos žą 
sys, antroje — moteris sėdi ant 
suoliuko stovinčio prie medžio 
•lemens ir raško nuo medžio vai 
šnfs, 'o trečioje — gervės^ van
dens lelijos ir nendrės, Mozai
kos įrengtos 1969 metais. Kai
rėje 'to T>astato sienoje, ėnarit į 
The Great South ir Lawn 
pevą, sienoje yra įtvirtinta ce
mentinė lenta, kurioje įrašyta 
trumpa mozaikų istorija.

Nuo baseino šis pastatėlis at
skirtas geležine tvorele.

Baseinas ilgas, platus ir gi
lus. Dugnas išdažytas šviesiai 
mėlyna spalva. Vanduo jame 
skaidrus ir švarus, kuris gauna 
mas iš gilaus šulinio, esančio 
prįe baseino. Vanduo —dažnai 
keičiamas. Jo rytiniame krašte 
yra puslankio pavidalo laipteliai, 
kurie tiesiai nusileidžia į ežerė
lį, o iš šono ant pedestalų stovi 
statulėlės ir prie'jų pastatyti ce 
mentiniai suoliukai. Iš jo ryti
nio kranto gražiai atrodo pasta
tas su mozaikomis, kurios su ko 
lonomis ir rūmų rytine antro 
aukšto dalimi atsispindi baseino 
vandenyje.

Baseino rytinėje dalyje yra 
ežerėlis, apie kurį ankščiau esu 
aprašęs. Jo pietinėje pakrantė
je yra daržas (Orchard), o ryti 
nėję — Temple of Love. Darže- 
dviejose vietose, augina rožes. 
Viename, darželyje auginama 
Įvairiaspalvės rožės, o kitame 
i—viduryje gėlės, o prie fvore- 
įlių baltai žydinčios vijoklinės rb 
žės. Tiek rožių, tiek'ir. kitose 
darželiuose stovi, kaip dėkoraci 
ja, staliukai ir kėdės. Į darže
lius Įeiti negalima. Prie kiekvie 
no darželio vartelių yra po stik 
Iii'Įdėta į nedidelius 'rėmelius dar 
želių trumpos 'istdrijėlės. Tpietus 
nuo šios vietbs daugiausiai auga 
spygliuočiai medžiai, jų 'tarpe 
baltoji Korėjos pušis, kuri yra 
didžiausia Long Island saloje, 
Atlaso kedras .ir daug kitų me
džių.

Temple of Lovė y fa gražus ir 
Įdomus architektūrinis pastatė 
lis, pastatytas iš cemento' visai 
prie ežerėlio kranto. Jis suside
da iš dviejų apskritimų ir šešių 
kolonų: Vienas apskritimas-pa
dėtas virš ' žemės, o kitas viršū
nėje, kUriTaiko kolonos. Iš lauko 
pusės viršutinis'apskritimas yra

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

I ” ’
"Ai padarysiu ii tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave ir tu būsi 

palaiminimas44. — 1 Mozės 12:2.
Sitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, “kad per dau

gelį sielvartų mums reikia įeiti į Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Dievo galybė negali apsaugoti mus nuo vargų ir sielvartų, arba kad Vieš
pats nesirūpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
pastatyta aštriausiems ištyrimams, auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš
tyrimuose parodytų savo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa
čiui. Ištyrimais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, ac- 

‘ sidavimą jam ir mylėjimą Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi- 
; nimas žadamas tik nugalėtojams.

Visi Fino, kad mirtis yra Baun Ir paliečia kiekvieną. B«t kur yra mL 
FVi.^Įi? | k h utim * atsako knygute 44Vilfi> po mirties44, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite;

ZAVIST 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYKIhlETOJAl

didelį erdvės plotą. Po šiais me 
džiais įrengta gegužinėms, kaip 
amerikiečiai sako, pieknikams 
vieta. Po medžiais pastatyti sta 
lai ir šiukšlėms sudėti geležinės

Mažeika Evans

2o50 West 63rd St, Chicago, ill. 6062'. 
Telef.; PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST Mrd STREET
Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 8-0834 .
Taip pat naujoji Barbaros irK 

lene ^Driship krautuvė 
> THE DAISY STORE

Southwest Hwy, Oak Lawn, 
Tel. 499-1318

’ PERKRAUSTYMAI

MOVI NG 

Leidime) — Pilna apdraudė 
. ŽEMA KAINA 

R. ŠE R i N AS 
. TeL WA 5-8063 _

• J—a— į

MOVING
Apdraustas perkrtustymii 

H |va iri y atstump.
ANTANAS VILIMAS

Tai. *376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIM05 VALANDOS

Viso* proęrsmo* II WOPA, 

1490 ML A. M.
Lietuvių kalba: kajfUen nuo pir- 

madicnio iki penktadienio 1230 
— l.-oo vai- popet. — šeštadienį 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
'nL ryto. *
’ ToloL: HEmlock Mfll

i * 
7159 So. MAPLEWOOD AVI

CHICAGO, ILL. 4009

ornamentuotas, o viduje-Iygus. 
Stogo visai nėra. Visos kolonos 
pastatytos ant keturkampių pa
ilgų stulpelių, kurie įtvirtinti 
grindų apskritime. Tie stulpe
liai, išskyrus tik vakarinę pu- dėžės. Karštomis vasaros dieno 
sę, kur prieina ežerėlis, tarpusa! mis atvažiuoja į parką daug 
vyje sujungti plačiomis, lanko žmonių praleisti medžių pavėsy 
išvaizdos, cementinėmis “lento- j e ne tik įdomiai laiką, bet taip 
mis”, ant kurių galima atsisėsti, pat apžiūrėti rūmus, kuriuose 
Prie jo galima priplaukti su lai- vyrauja prabanga ir menas, par 
veliu ir tiesiai Į jį įlipti. Iš Tem ką ir pakvėpuoti tyru oru. Ypa 
pie of Love gražiai atrodo tolu-‘tingai laimingi vaikai, nes jiems 
moję Wesbury rūmai. Tai idiliš 
ka vietelė Įsimylėjusiems.

Šiaurine ežerėlio pusė apaugu 
si natūraliu miškeliu. Aplink eže
rėlį, kaip jau minėjau, eina ta
kas, kuriuo, einant šiaurine jo 
pusė, vėl galima prieiti prie ba
seino.

Šiaurinėje parko dalyje to gro 
žio, kaip pietinėje ar vakarinė
je dalyje, nėra, šioje vietoje yra 
lygios gražios pievos, išvago
tos keliais, Skroblu Alėja, kuri 
yra tąsa Liepos Alėjos, ąžuolų 
ir kitų medžių, kurie sudaro ge 
ra pavėsį, nes jų šakos užima

čia tikra laisvė. i
Old Wesbury Gardens parkas 

yra vienas iš gražiausių parkų 
ne tik Long Island, bet ir New 
Yorko valstijoje. Prie jo negali 
prilygti nei Vanderbitų parkai, 
esantieji Long Island ir Hyde 
Park, nei kiti parkai, kuriuos te
ko matyti New Yorko valstyjo 
j e. Old Wesbury Gardens par
kas yra gyva augmenijos enci-j 
klopedija,~ iš kurios kiekvienas 

, gali pasisemti žinių apie gėles, 
rožes, medžius ir krūmus.

(Pabaiga)

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737- 8600
Tel. 737-8601

E U D E
GAIDAS -

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SOĘHIE DARG1S-GEDVILAITE
Gyv^ho 7121 So. Rockwell IStreet

?Mire T977 m. liepos 24 d., 8:30 vai. vakaro, sulaukusi 82 metų 
amžiaus."'Gimusi Lietuvoje, Žarėnų miestelyje.

•Amerikoje- išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Joseph, duktė Silvia Nicus, žentas Edward, 

sūnus Edward, marti Alildred, 4 anūkai,' 5 proanūkai. sūnėnai ir duk
terėčios su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Pnklausė Amerikos Legiono • Dariaus-Girėno posto Moterų vie
netui. .

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. . %

Ketvirtadienį, liepos 28 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Sofijos Dargienės giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
g. ' vyras, duktė, giminės

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnus. Tel. 737-8600.

' TIYAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehili 6-2345-?

M 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhaH 3-2108-S
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ TUT0M0BILIAMS’PASTATYTI

A long-neglected energy source is now being tapped on dairy 
Iathis around the country.

It is, clean energy; and best of it is free!
The energy comes directly from the cows themselves in the,

, .Cbtc/ BodSes Hecrt«< « r 
J Water On Dairy Farms'

Ckicagoi
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių

- A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LTIUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUSVASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ID. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAILNAS
3319‘Sb/LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139New High-Fiber Cereal—Ddkious and Nutritious

5 Concerned about enough fiber in your diet? Try a delicious 
new high-ffber cereal that's on your grocer’s shelves now., 
Kellogg’s Cracklin' Bran cereal is fortified with ten Important 
vitamins and minerals, making It a nutritious, fiber-rich ad
dition to many recipes Ifae Crunchy Bran Jumble. So simple 
to make, this snack mix has a flavor that will keep ’em 
munching. And the Cracklin’ Bran cereal adds a rich nutty 

.flavor and crunchy texture that'll make this "fiberific* recipe 
one you'll serve again and again. v.

CKVNCHY BRAN JUMBLE
1 ceps CraeUhx* Bran cereal 1 teaspoons Worcestershire J
1 cup cocktail peanuts sauce
1 cup thin pretzels teaspoon ground oregano .

M cup margarine or baiter, 1 teaspoon onion salt
i melted * T tableapoom tesame seeds

Measure cereal, peanuts and pretzels into 13 x 9 x* 2-inch 
pan. Stir together remaining tfigrtdtente. Fwr over cereal 
mixture, stirring until well-coated. Bake at 375* F. about IS 
Vfltoiitea Cool on twy Stem |n tightly COVarcd enntatnee,, > 

a t

form of body heat.
Milk, when it comes from 

the cow, is about 98.6° F. It 
must be cooled quickly to 
about*38° F< to prevent spoil
age. What happens .to the 
heat that is. extracted from 
the milk?

In the past ft has been 
blown into the air from the 
bulk milk cooler's air-cooled 
condenser. Now, however, it 
can be used to heat water.

Equipment to do Just that 
fe being manufactured by 
Dairy Equipment Company, 
division of DEC Interna
tional, Inc, Madison, Wiscon- 

*8fn. It is called the Dari-Kool 
Tbcrma-Stor energy recovery 
system.

In this system, the bulk 
milk cooler’s condenser is 
cooled with water, rather 
than air. The water Is thus 
warmed, and is stored in

tanks in the milk house. The 
water can be used for clean- 
ing the milking machine sys
tem, the milking parlor and.! 
the milk house itself.

For every gallon of milk į 
cooled, a gallon of 11 (T wa
ter is produced. The Therma-1 
Stor can also produce water 
of 140° to 190* for washing 
the milking machines and 
cooler.

The payoff comes when the 
dairyman receives his elec-, 
trie bill The new energy re
covery system can pay for it
self within two years, Justi 
from the reduction in use of) 
electricity. (

The Therma-Stor can also: 
be used in butcher shops, 
supermarkets, air-conditioned 
restaurants and other places 
that use both refrigeration 
and hot water.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREĖTT Rf public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441E

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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Seni Amerikos lietuviai atsi-, nikautojų k>:rie mėgdavo paleis 
m j».:i kad j; rimt Detroite, o vė- ti sviebni tiesiai į Grigaičio k: k 
linu ('hicr.goje gyveno Leonas - tą. O jai nepataikydavo į kak- 
7',n:kas .lis buvo bemokslis, bet tą, tai i nosį.
turėjo ilgą liežuvi ir mokėjo ma. Jau mirė Dr Grigaitis, mirė ir 
žiau žinantiems ne tik pakalbę-' Jonikas. Dr. Grigaitis palaido- 

įtas Lietusių Tautinėse kapinėse 
paminklas pastatytas.

žinias, o .vėliau, į Mirė ir Jonikas. Jis gyveno ant 
kai gatvėkaris j rr.me aukšte. Kažkas jam užėjo, 
kė ‘■'rėdą Abeką į ir jis nusirito laiptais žemyn, 
j Vilnį. ’ radžio-

ti, bet ir parašyti.
Gh'raiiiie jis pradėjo Vilniai; ir jam 

rašinėti vietos 
j -.u j senatvę 
mirtinai pritrer 
t J atėjo dirbti
je buvo tiktai vietos žiną korės 
pondentas, o vėliau jis tapo 
nies redaktorius.

Rašyti jis nemokėjo, bet 
kus pliurpti tai galėjo. Nei

11-

nie- 
mi-

gerokai susitrenkdamas. Sako, 
kad jis apie porą valandų pragu 
dėjo laiptų apačioje, kraujuoda 
mas, kol kažkas jį rado suteikė 
pagalbos. Nuo to smūgio Joni
kas jau neatsigavo Jis mirė

Pažaislio vienuolynas

ringuose, nei bet kokiose disku- Chicagoje buvo sudegintas.
sijose jis nepajėgdavo dalyvau-j Jonikas 1891 metais gimė Si
ti, bet koliotis ir niekus rašyti lalėję, Apvaršuvos kaime, visai 

netoli Laukuvos. Jis, kai ką pa- Į 
rašydavo labai jau nešvankaus, 
tai pasirašydavo Laukuviškis. buvusią ’ft’IXW televizijos 
Prieš mirti jis pareiškė noro bū stotį, kuri bus naudojama švie- 
t palaidotu Laukuvos pakrantė-[ timo ir auklėjimo tikslams. Ji 
se. Ne visuomet žmogaus norai j,us žinoma TV-20 vardu ir 
išsipildo.

įdomu patirti, kas atsitiko su'miesto kolegijoms,

— Chicago Metropolitan Hi- 
her Education Council įsigijo 

WXXW

— Justinas Mackevičius Jr., 
Standard Federal Taupymo ir 
Skolinimo B-vės prezidentas ir 
direktorių tarybos pirmininkas, 
praneša, kad birželio 30 d. 
bendrovė turėjo 361,752,927.77 
dolerių turto. Per pirmą šių 
metų pusmetį paprasti tapymo 
įnašai padidėjo veik $50 mili- 
jpnų, o taupytojoms išmokėta 
viri $9 milijonų palūkanų. Re
zervuose ir pelno sąskaitose yra 
$24,340,730.32. Bendrovė gy
vuoja 68 metus ir vis plečiasi.

— šeštoji Pabaltijo studijų 
draugijos konferencija bus 1978 
m. Toronte. Rengėjais iš eilės 
yra latviai. Į rengimo komitetą 
bei komisijas pakviesti: Tatja
na Renkauskaitė, Ona Amolevi- 
čienė, Algimantas Banelis ir 
Gintas Bėrius - Beresnevičius..

Narnai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747
j dari tiems ir pažengusiems R. 
"'j. Daley— buvusioj Sduthwest 

kolegijoj, deja, nesusilaukė dė
mesio ir buvo nutraukta. At
rodo, kad dėmesį ir reikalą nu
lėmė propaganda vykti į kursus 
Kapsuko universitetan. Buvęs 
lietuvių kalbos kursų vedėjas, 
lektorius dr. Romas Kinka tu
rėtų imtis iniciatyvos atgaivinti 
lietuvių kalbos kursus toje pat 
kolegijoje.

'— Vidmantas Vilutis iš High
land, Ind., baigė teisių mokslą

, I daktaro laipsniu Indianos uni-

jis galėjo.
Jis labai nemėgo 'Dr. Pijaus 

Grigaičio, Naujienų redaktorius. 
Grigaitis keliais sakiniais su
griaudavo visas Joniko teorijas 
apie proletariatą, darbininkų kla 
sę ir sovietų diktatūrą. Jis ne 
salėje Dr. Grigaičio sukritikuo
ti. Bet jis sugalvojo kitaip Dr. j0 palaikais. Chicagoje žmonės1 duos pamokas suinteresuotiems, 
Grigaitį supliekti. Jis nupiešė juos matė supiltus į nedidelę ateidama į talką ir papildymą, 
Dr. Grigaičio galvą, nusivežė į kartotinę dėžutę. Juos turėjo WTTW-TV 11 stočiai. Dauge- Į versitete Bloomington mieste, 
. ’’ ’ . . ’■ Dešimties nuvežti Į rusų pavergtą Lietuvą lyje miesto kolegijų i______

ir palaidoti. Lietuvoje meniniu- prasidės rugpiūčio 15 d., gi ru-' laipsniu jo 
kai buvo nukalę tokį tikrai joni 
kišką paminklą. Sako, kad vis
kas buvo padaryta labai iškil
mingai, pasakytos kalbos, atgie
dotos giesmės. Tiktai Joniko pa 
laikai nepasiekė Laukuvos. Iš 
Chicagos jie buvo išvesti, bet ši

pikniką ir pastatė.
žingsnių atstumoje jis pastatę 
kibirėlį su sviediniais. Kiekvie
nas vilnietis, kuris nemėgo Dr. 
Grigaičio, kaip jo nemėgo Joni
kas, galėdavo paleisti sviedinį Į 
Grigaiti už penkis centus. Gau
tas pelnas eidavo j Vilnies kasą.

Šitokiu būdu Jonikas prirink
davo kelias dešimt dolerių iš pik i lalės laukų nepasiekė. Ar teisy-

LIETUVIŲ

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUS1VLE- 
NLHMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu,

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalu 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00. ‘' ' / * - f

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

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3JX) mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus. .

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų- Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus^ /

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

MAUJIENO2S Eemet suėjo TO metų. SEnlnt tą sulakti, gerbiant pirmoje 
Aznerikof Ileturlų dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos ptnnfi- 
203 ir atliekant bCttnas pareigu amžinam lietosybės linkimui Ael- 
Mamaj Naujienų platinimo rajus.

MAŪJLKNOS tvirtai stori ir kovoja uš Lleturoa & pavergtą llatrrlų laisvę, 
šėldamos ir neddėdamoc l sandėrius su okupantais tr ji ItaHo 
Unia to.

NAUJIENOS palaiko visu lietuvių demokratines trupes, jų bendru Instltn- 
dju ir remia visų lietuvių bendruosius dsrbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Bais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu 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 renesaa*.
KMNUOJA: Chicago). Ir Kanadoj• matam — 330.00, pvMl maty — 51C08, 

trims mėn. — M.50, vienam man. $3.00. Kltosa JAV ristose matams 
— 326.00, pvsal maty — 514.00, vienam m*n, — 52-50. Užsienio*- 
e* — 831JM metams. Susipažinimui siunčiama eavaftą namakamL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60608

Q Siunčia doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
v&jeua proga paremdamas lietuvilką spaudu.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių }*ip*>retgojimu.

□
PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

žinoma TV-20 
tarnaus 4 universitetams ir 9 

taip pat

mokslas Kartu baigė taip pat daktaro 
žmona Elzbie.

deniop prasidės Įvairūs suaugu- ta Vilutienė. Jie dabar gyve- 
siems vakariniai kursai. Moks-,na Fort Wayne, Ind. Jis dirba 
lo ir kursų programose yra į Superior teisme, o ji Lincoln 
Įtraukta svetimos kalbos. Lietu
vių kalba buvo dėstoma prade-

bė, kad jie dingo pakeliuje? Kur 
jie galėjo dingti.

Kas pasiėmė juos Į rusų pa
vergta Lietuvą nuvežti?

Vilnietis

Insurance B-je.

— Dainavos stovyklos meti
nė šventė bus liepos 31 d. Pra
sidės 11 vai. pamaldomis. Pik
niko pobūdžio programoje da-: 
lyvaus stovyklaujančios lietu
vaitės. Rėmėjų susirinkimas bei 
posėdis bus liepos 30 d.

Naujienoms reikalingas -.-W-
LINOTIPININKAS V

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu; į C £
LL.? - ha"1-6100.

MARIJA NOREIKIENe t •
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL' WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies [vairių peuHų.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 50629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Haltfad St, Chicago, III. 60608. — Tai. 254-332S

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA ♦
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinskasr IŽEIV1O DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dot

ČIKAGIETES JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* L1ETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias, 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
išversta i anglu kalbi

M. ZoŠčenko. SATYRINES NOVĖLES Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusk, kaina $2.

D/ Kuraitis, KELIONE J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
toriaus pastabumą neapgauna Intualsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Prof. P. PakarkHs, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą. 
Kaina S2.

Vincai žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTEJE.

Šie ir kiti leidiniai yra ramanl
NAUJIENOSE, 173? So. HALSTED ST., CHICAGO, KX. WC9 

darbe ve landomi t erbe užsakant pettu Ir prfdedaM 
Seki er perUMc.

Nauji leidiniai
Brunonas Bušackis, Radvila 

Juodasis, Biografija. Devenių 
Kultūrinio Fondo leidinvs No

Y !
l. Viršelis dail. V. Igno (me
džio raižinys). Spaudė M. Mor 
kūno spaustuvė, Chicagoje-1977
m. Leidinys iliustruotas. De
dikuotas — išvežtiems, dingu
sioms, pasigendamiems, pra
žudytiems. 263 psl.

Veikalas suskirstytas sky
riais: I Mikalojaus Radvilos 
Juodojo jaunystė. II Mikalo
jus Juodasis — kunigaikštis. 
III. Radvila Juodasis — kanc
leris. IV. Juodasis riteris Bal
tijos avangarde. V. Despera- 
tiškasai Europos pylimo staty
tojas. Baigiamasis žodis. Rad
vilų geneologija. Bibliografija.

Veikalo mintį nusako auto
riaus žodžiai: “Didysis Lietu
vos kancleris Radvila jautė, 
kad Lietuva gal paskutinį kar
tą savo istorijoj yra pašaukta 
epochinės reilrimės europiš- 
kam uždaviniui... šio savo tau
tinio ir europinio uždavinio 
supratimo ’ šviesoje Radvila 
Juodasis iškyla^visoj savo di
dybėj. Tikras Lietuvos patrio
tas, lenkui atžvilgių separatis
ms ir protestantiško ekume
nizmo bei federalizmo šalinin
kas pastangose bendradarbiau 
ti su šiaurės kaimynais buvo 
didelės politinės nuojautos to
li numatantis politinis geni
jus” (psl. 177). . ;J

Išleista knygą tenka skaityti 
viena žymiausiu istoriniu vei
kalu, parašytu pokariniame 
laikotarpyje, kuriame autorius 
visai kitoje šviesoje svarsto 
lietuvių tautos dramatinį lūžį, 
vykusį viduramžių ir naujųjų 
amžių sąvartoje. Autorius pri
silaiko griežtai mokslinio me
todo ir Radvilo < Juodojo vei
klą nagrinėja ne vien D. L. K. 
ir Lenkijos tuolaikinės istori
jos rėmuose, bet tolygiai duo
da Vak. Europos istorinį foną, 
su kuriuo artimai teko susi-, 
durti Radvilui Juodajam.

Knyga gaunama sekančiu 
adresu, prisiuntus 5 doL: Jo-^ 
nas Palšis, 5718 So. Richmond 
St. Chicago, ILL 60629.

★ Žmogaus normali tempe
ratūra yra 98.4 laipsniai Fah- 
renheito. Prie 109 laipsnių žmo 
gus netenka sąmonės. Marato
no bėgikui karstame ore tem
peratūra pakyla iki 105.8 F. 
Londono Tropikinių ligų ligoni
nėje vienas pacientas išlaikė 
115 laipsnių 1934 m. Žemiausią 
60.8 temperatūrą turėjo 3 me
tų Vickie M. Davis, 1956 m 
žiemą patekusi' iš nekūrenamo 
buto į ligoninę Iowa valstijoje. 
Po 12 valandų ji atgavo nor
malią temperatūrą.

★Žmogaus akis gali atskirti 
apie 10 milijonų įvairių spal
vų bei atspalvių, gi spektro
metrai bei fotografijos gali už- 
rekorduoti tik apie 40 nuoš. 
spalvingumo. Tačiau pasitaiko 
neatskiriančių spalvas akių, daž 
niausiai raudonos ir žalios spal 
vos. Daugiausia tokių žmonių 
yra Čekoslovakijoje. Mažiausiai 
— Fidži salose, , ,

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

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 
greit galima užimti, 
ir parko. $32,800.
MODERNUS 2 butu mūro namas. 
Dideli kambariai, švarus iš lauko ir 
vidaus. Marquette Parko centre. 
$35,000. •
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

ekstra priedų, 
Arti bažnyčios

BEAL ESTATE
BUDRAITIS REALTY

. įvairi apdranda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

; 7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES ' ‘

Lithuanian Representative

HELP WANTED — MALL 
.Darbininku Reikia

•REIKALINGI' statybos staliai-car- 
penters ir darbininkai i>rie statybos 
darbų, t-l , ?s

• Tek 434-9348 .............
■ ■ ‘-r-.- ■■■

ELECTRICIAN -
„ MAINTENANCE .. t

For plant in‘heavy metals
■ V -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)

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

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

922-2916.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

HOUSEHOLD furniture for sa
le, 3317 S. Union. Ph. 376-1533

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

J*« vienintelį LtOV 
Jr lietuvi kailininką jjgj£ 

Chlosgojo ■■■ ‘•■Tifli 

NORMANĄ

(įataifoa) ir 
677-84S9

18& North

1970 m. 
Francūzi- 
turėjęs 13

★ Yra tikra, kad 
Marmont apylinkėje, 
joje, buvo vaikas, 
rankų pirštų ir 1^/kojų piritų. 
Polydaktylizmas nuo senų se
novės vyrauja Urdes distrikte, 
Ispanijoje. Ten dažnas gyven
tojas turi daugiau dešimties 
piritų.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ^NAUJIENAS'

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

TeL 927-3559

TAISAU m DAŽAU
NAMUS

. IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti:

476-7727 arba 523-9367 - J

52—so m; amžiaus vairuotojai 
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis .

4645 So. ASHLAND AYE. 
523*8775 .

: LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS
l _ ' . ' '

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET
Trtafu REpublIc 7-1941

f

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
42» S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, g I mini v 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

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

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

BEST THINGS IN LIFE

^il Frank Zapolis
t208y> W.YSTh St jfifo

GA 4-8654 imivramcf
V y

State Farm Life Insurance Company

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh»r Av*. 
Chicago, m. 60632. T«l. YA 7-5980 
>»................ — r- ■- — ■■■lib*

Onty you
can prrront

PLEAK
BE 

CAREFUL!
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