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SUSISltKlMAS SU BERLYNU BUS LAISVASKY NENORI DALYVAUTI RINKIMUOSE
Reikalauja, kad Piety Vietnamo prezidento 

rinkimai būtu atidėti
SAIGONAS, Pietų Vietnamas. — Viceprezidentas N. C. Ky 

vakar pareiškė spaudos atstovams, kad jis nedalyvausiąs rinki
minėje kampanijoje. O atsisakymas nuo rinkiminės kampanijos 
faktiškai reiškia ištraukimą kandidatūros. Ky nuomone, geriausia 
išeitis būtų, jei prezidentas Nuguyen Van Thieu bei jis pats ne
dalyvautų rinkimuose, atseit, rezignuotų iš savo pareigų. Tuo 
atveju spalio 3 d. rinkimai turėtų būti atidėti 90 dienų. Jei per 
tą laiką būtų pakeistas rinkimų įstatymas, tai tada ir jis rin
kimuose dalyvautų. Gi dabartinis įstatymas esąs palankus 
tik vienam asmeniui ir užtikrinąs jo išrinkimą.

BERLYNAS, Vokietija. — Keturių valstybių ambasadoriai 
nutarė, kad ateityje susisiekimas su Berlynu turės būti laisvas. 
Ne vieną kartą sovietų karo vadovybė, o vėliau rusų primestos 
Rytų Vokietijai komunistinės valdžios atstovai sustabdydavo Ber
lynan važiuojančius traukinius arba sunkvežimius. Tas sunkve
žimių sustabdymas atnešdavo nuostolių, nes sugesdavo Berlynan 
siunčiamas maistas.

Sovietų valdžia garantavo, kad ateityje vakarų Vokietijos sunk
vežimiai galės laisvai susisiekti su Berlynu. Niekas jiems netruk
dys vežti maisto ar kitokių prekių. Keturių ambasadorių aptarta 
sutartis bus pasiųsta vyriausybėms. Jeigu JAV, Didžioji Brita
nija ir Prancūzija sutiks su sutartu tekstu, tai netolimoje ateityje 
sutartis bus pasirašyta ir tuojau įsigalios.

Viceprezidentas pareiškė, jog 
aukščiausias teismas pakeitė sa
vo ankstyvesnį sprendimą jo at
žvilgiu tik dėl to, kad gen. Duong 
Van tMinh ištraukė savo kandi
datūrą, palikdamas tik vienati
nį kandidatą prezidento postui, 
būtent dabartinį prez. Thieu. Dė
lei to susidarė labai nemaloni 
padėtis ir reikėjo kaip nors su
rasti išeitį, kad nebūtų priekaiš
taujama, jog tėra tik vienas 
kandidatas. Ta išeitis ir buvo 
surasta, kai aukščiausias teis
mas atšaukė savo pirmesnį 
sprendimą.

Atšaukdamas ankstyvesnį 
sprendimą, aukščiausias teis
mas patvarkė, kad vicepreziden
tas Ky turi teisę kandidatuoti.

Tačiau Ky ta patvarkymą lai
ko savo rūšies spąstais ir neesąs 
linkęs į juos pakliūti. Jis sto
ja už tai, kad spalio 3 d. prezi
dento rinkimai būtu.atidėti. , Tai 
esą būtinai reikalinga P. Viet
namo išlikimui. Rinkimai, ku
riuose dalyvautų tik vienas kan
didatas, būtų pražūtingi kraštui.

“Aš todėl ir siūlau”, pareiškė 
Ky, — “kad prezidentas Thieu 
ir aš kartu pasitrauktumėme iš 
savo pareigų ir kad senato pir
mininkas perimtų valdžią ir tri
jų mėnesių būvyje suorganizuo
tų naujus rinkimus”.
. .'Amerikos ambasada Saigone 
pareiškė apgailestavimą, kad vi
ceprezidentas Ky atsisako da
lyvauti'rinkimuose. Tačiau, kiek 
žinoma, ji yra linkusi pritarti 
Ky pasiūlymui atidėti rinkimus,' 
kad tuo būdu išvengti rinkimai, 
dalyvaujant tik vienam kandi
datui. Thieu valdžia buvo įspė
ta, jog Amerikos parama Viet
namu! gali labai sumažėti, jei 
bus tik vienas kandidatas.

Leidimas viceprezidentui Ky 
kandidatuoti, kaip skelbiama, 
buvo Amerikos ambasadoriaus 
Ellsworth Bunkerio spaudimo 
pasėkmė. Esą, jis įtikinęs Thieu, 
kad rinkimai, dalyvaujant tik 
vienam kandidatui, gali būti pra
gaištingai kraštui. Bunker taip 
pat turėjęs pasimatymą su Ky. 
Su juo, esą, aptaręs spalio 3 d. 
rinkimų atidėjimo planą.

Pagal Vietnamo konstituciją 
rinkimai galėtų būti atidėti. Tuo 
atveju senato pirm. Nguyen Van 
Huyen taptų veikiančiu preziden
tu ir paskelbtų naujus rinkimus. 
Tą planą turėtų užginti parla
mentas.

ATĖNAI, Graikija. — Prin- 
cetono universiteto ir graikų ar
cheologai, kasinėdami Karališ
kos Kolonados pamatus Akro
polio papėdėje, aptiko marmuri
nę Herkuleso stovyią ir Romos 
imperatoriaus Antolijaus Pijaus 
biustą. Herkules stovyla yra 4 
pėdų aukščio; jos amžius nusta
tytas iš 4 šimtmečio prieš Kris
tų. Imperatorius Antonius 
Pius, kurio biustas labai gerai 
išsilaikęs, valdė Romą nuo 128 
iki 161 metų po Kr.

IŠ VISO PASAULIO
SUKILĖLIAI PREZIDENTU PASKYRĖPULK. HUGO BANZER SUAREZ

JERUZALĖ. Sekmadienio ry
tą piliečiai atsikėlę patyrė, kad 
nuvertinta Izraelio valiuta. Jie 
subėgo į krautuves, daugiausia 
į elektrinių reikmenų, pirkti 
skalbimo mašinų, radijo, TV 
aparatų, dulkių sirblių ir kitokių 
importo prekių, kol dar nespėjo 
pakelti kainas. Izraelis savo va
liutą nuvertino iš 3.50 iki 4.20 
svarų už dolerį. Tai jau trečias 
Izraelio svaro nuvertinimas 10 i 
metų būvyje.

TEL AVTV. — Izraelio vyriau
sybė atsisakė bepratęsti turis
to vizą garsiam Amerikos gam- 
bleriui Meyer Lansky, gyvenan
čiam Izraelyje tryliktą mėnesį. 
Izraelio įstatymais, kiekvienas 
žydas, sugrįžęs į Izraelį, auto
matiškai patampa jo piliečiu, 

jei tik jis yra tikras žydas. Lans
ky tvirtina, kad toks esąs, bet 
vyriausybė*gauna ‘įrodymų, jog 
jis turįs ryšius su JAV krimi
naliniu “pogrindžiu”.

MEKSIKOS MIESTAS. — Su
imti . šeši Santa Marta Acatitla 
kalėjimo sargai ir apkaltinti, kad 
leido helikopteriu pabėgti JAV 
milijonieriui Joel Kaplan iš New 
Yorko' ir jo’kompanijonui Car
los Antonio Contreas Castro. 
Sargybos viršininkas ir jo pa
dėjėjas buvo išvykę namo, o likę 
keturi sargai nesukėlė jokio 
aliarmo, kai kalėjimo kieme he
likopteris ruošėsi bėglius paimti.

BERLYNAS. — Keturių Di
džiųjų ambasadoriai savo dery
boms dėl Berlyno baigti pakei
tė posėdžių vietą. Praeito pir
madienio posėdžiui, kurs yra jau 
33-čias iš eilės, vieta parinkta 
nebe Sąjungininkų Kontrolės 
Tarybos būstinėje, o JAV am
basadoriaus Kenneth Rush bu
te. Berlyne spėjama, kad susi
tarimas turi įvykti artimiausiu 
laiku.

Demokratę P»rti|« i*u turėjo kelis 
kandidatus prezidento pareigoms. Rei
kalai siek tiek susikomplikavo, kai 
New Yorko meras Lindsay ii respu
blikonu partijos perėjo j demokratų 
partiją. Jis pats nepadarė jokio pa
reiškime rinkimų reikalu, bet kiek
vienam atiku, kad jis norės būti de
mokratų partijos kandidatas prezi

dento pareigoms.

Arabai kala kuolus ir tiesia spygliuotas vielas; skiriančias Izraelį ir vadinamą Gazos pajūrio juo
stą. Atrodo, kad Artimuose Rytuose taikos dar teks ilgokai laukti.EUROPOS BIRŽOSE DOLERIOVERTĖ SUMAŽĖJO 2%

Lenkai bijo, kad Nixono patvarkymai 
nepakenktų rytų Europos ūkiui

PARYŽIUS, Prancūzija. — Daugelis pranašavo, kad tarp
tautinėje rinkoje doleris gerokai nusmuks, bet pirmadienį atida
rytos biržos tokios tendencijos neparodė. Visą savaitę užda
rytos svarbesnės Europos biržos pirmadienį buvo atidarytos ir darė 
įvairias dolerio.transakcijas. 1 v

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
y -------- ------ -------------

Paryžiuje dolerio vertė krito 
tiktai dviem nuošimčiais. Lais
voje Londone biržoje doleris svy
ravo tarp dviejų ir trijų nuošim
čių.

Manyta, kad prezidentui Nixo- 
nui atsisakiuš mokėti auksu už 
išvežtus dolerius, dolerio vertė 
kris žymiai daugiau, bet dauge
lis biznierių įsitikino, kad Ni
xono patvarkymai dolerį’ sustip
rins, todėl jo vertė beveik nepa
sikeitė.

Iš Lenkijos ateinančios žinios 
sako, kad rytų Europa yra susi
rūpinusi dolerio likimu. Visos 
komunistų pavergtos valstybės, 
pradedant sovietų Rusija, visą 
laiką gaudė dolerius. Amerikos 
valiuta jiems buvo reikalinga 
ne tik mašinoms įsigyti, bet ir 
būtiniausiam maistui nusipirk
ti. Rusai, Kanadoje pirkdami 
kviečius, mokėjo Amerikos do
leriais.

Dolerio likimas kelia didelį su
sirūpinimą Lenkijoje, nes šis 
kraštas vedė plačią prekybą su 
JAV. Lenkai bijo, kad Nixono 
patvarkymai nesumažintų jų 
prekybos su Amerika. Vokieti
joje dolerio vertė nepasikeitė.

Japonai verčiami pakelti je
nos vertę, net jie nenori šio žing
snio imtis. Japonai pasitiki do
leriu.Benamiai indėnai

Su atmatomis palieka 
drabužius ir maistą

LEMONTAS, III. — Chicagos 
indėnų grupė, kuri praeitą bir
želio 14 dieną buvo okupavusi 
Belmont Harbor sviedinių Nike 
vietovę, iš ten po kelių savaičių 
buvo išvaryta. Vėliau ji užėmė 
apleistą panašių sviedinių vieto
vę prie Argonne National Labo
ratory, netoli Lemonto. Paga
liau gavo iš Cook apskrities 132 
butus Chicagos šiaurinėje Up
town dalyje ir praeitą savaitgalį 
ten išsikraustė, palikdama Nike 
vietovę užterštą tuščiomis vyno 
ir ‘minkštų” gėrimų bonkomis,, 
alaus skardinėmis, popieriais ir

0 Sovietų Sąjungos vyriausy
bė ima visą atsakomybę už su
sisiekimą su Berlynu. Amerikie
čiai, prancūzai ar britai netu
rės kreiptis Į Vokietijos komu
nistus su skundais. Rusai pasi
žadėjo paruošti tokius patvar
kymus, kad nereikėtų kelti gin
čų dėl susisiekimo su Berlynu.

0 Naujai paruoštas susitari
mas pripažįsta, kad Berlyno gy
ventojai yra Vakarų Vokietijos 
piliečiai. Rusai norėjo, kad 
berlyniečiams būtų pripažintas 
specialus statusas. Sąjunginin
kams nenusileidus, nuolaidas 
padarė Maskva.

> Bernadette Devlin, šiaurės 
Airijos atstovė britų parlamen
te, Londonderry ligoninėje pa
gimdė dukrą. Ji laukė kūdikio 
už mėnesio, bet jis gimė žymiai 
anksčiau. Parlamento atstovė 
atsisakė pasakyti, kas buvo jo
sios kūdikio tėvas. Mergaitė 
gavo netekėjusios motinos var
dą.

CAIRO. Čia porą savaičių pa
gyvenęs Somali studentas Kha
led Mohamed Farag bandė pa
grobti Jungtinės Arabų Res
publikos sovietų statybos lėktu
vą Iliusin 18 su 90 keleivių ir 
priversti skristi į Izraelį. Nepa
sisekė, nes dviejų lėktuve bu
vusių sargybinių buvo nugalė
tas ir suimtas.

kt. atmatomis, nors dvi didžiu
lės atmatoms dėžės ten pat pa
liktos tuščios.

Atmatų krūvose yra žmonių 
suaukotų drabužių 16 pėdų il
gumo, 10 pėdų platumo ir 3 pė
dų aukštumo krūva ir dideli kie
kiai duonos ir maisto konservų. 
Panašiai jie paliko maisto ir dra
bužių dovanas policijos išvaromi 
iš Belmont Harbor vietovės lie
pos 1 dieną.

Tikybiniai karai dvidešimtam amžiuj
šiaurės Airijoje katalikų 

maištas nemažėja

BELFASTAS, šiaurės Airi
ja.— Sekmadienį, rugpiūčio 22 
d., galingos bombos sprogimas 
išplėšė Krumlin Road kalėjimo 
vartus, kur yra be teismo lai
komi internuoti be teismo ai
riai katalikai. Sprogime sužeisti 
5 asmenys, jų tarpe du kalėjimo 
sargybiniai. ’ ■ Bomba mesta iš 
pravažiuojančio automobilio, ku
riame važiavo 4 vyrai. Penkioli
kos pėdų dvigubos kalėjimo du
rys suskaldytos į šipulius. Ne
paisant didelio lietaus, prie ka
lėjimo beregint susirinko minia 
giesmes giedančių žmonių, bet 
atskubėjusi britų kariuomenė už
blokavo gatves.

Virš 300 airiu kataliku inter- 
navimas rugpiūčio 9 d. sukėlė 
visą eilę riaušių su šaudymais, 
kuriuose žuvo 30 žmonių. Iš su
imtųjų 300 žmonių 230 laikomi 
Maidstone laive įrengtame kalė
jime Belfasto uoste.BUVĘS EGIPTO VICEPREZIDENTAS ALY SABRY KALTINAMAS IŠDAVYSTE

KAIRAS, Egiptas. — Buvęs Egipto viceprezidentas Aly Sa
bry sekmadieni formališkai buvo apkaltintas išdavyste. Ir ne 
jis tik vienas, bet ir septyni kiti buvę ministerial, įskaitant ir 
buvusį liaudies parlamento pirmininką. Be to, išdavyste kaltinami 
ir trys Arabų socialistų Sąjungos vykdomojo komiteto nariai. Iš 
viso kaltinami 91. Kaltinami jie tuo, kad gegužės mėnesį bandė 
nuversti prezidentą Anwar Sadat ir jo valdžią.

Valstybės prokuroras Musta
fa Zeid spaudos konferencijoje 
paskelbė apie keliamą išdavystės 
bylą Heliopolio valdžios rūmuo
se, kur ir bus toji byla svars
toma.

Aly Sabry kaltinamas kaipo 
vyriausias kurstytojas ir sąmok
slininkas, tačiau kaltinamųjų są
raše jis užima aštuntą vietą. Pir
moje vietoje figūruoja genero
las Mohamed Fawzy, buvęs ka
ro ministeris. Fawzy bylą na
grinės atskirai sudarytas karo 
teismas.

Trijų asmenų revoliucinis tri
bunolas, kuriam (vadovaus liau
dies parlamento pirmininkas Ha
fez Badawi, teis kitus 90. Kiti 
tribunolo nariai yra aukščiau
siojo teismo pirmininkas Moha
med Hamouda ir prezidento Sa
dat patarėjas Mohamed Hassan 
al Tuhamy.

Komunistavęs prezidentas Juan Jose Torres 
pasislėpė Vatikano ambasadoje

• XLA PAZ, Bolivija. — Bolivijos kariuomenės daliniai, gyven
tojų padedami, pradėjo sukilimą praeitą ketvirtadienį, o sekma
dienio vakare buvęs generolas Torres pabėgo iš prezidentūros ir 
pasislėpė La Paz mieste esančioje Vatikano ambasadoje. Praeitų 
metų spalio mėnesį gen. Juan Jose Torres sukilo prieš tuometinę 
Bolivijos vyriausybę ir pats pasiskelbė krašto prezidentu.

TOKIJAS. — šiaurės Vietna
mas apkaltino prezidentą Nix6- 
ną, jog jis norįs “suskaldyti” 
komunistų pasaulį, kad galėtų 
tęsti “pusantro karo strategiją”. 
Vietnamiečieu komunistu laik
raštis Nhan Dan rašo,.kad Ha
nojus nesutiksiąs su jokiu tai
kos planu, jei toks bus išdirbtas 
prezidentui Nixonui vizituojant 
komunistinę Kiniją..

+ Texas gubernatorius pasi
žadėjo klausyti teismo sprendi* 
mo, jeigu teismas jam įsakys 
nemokėti pakeltų algų valstijos 
tarnautojams.

šiaurės Airijos parlamento 
nario John Hume pranešimu, šia
me 11,000 tonų kalėjimo laive 
esantieji kaliniai ruošiasi .pra
dėti bado streiką.

Bombomis sekmadienio naktį 
sužalota valdžios įstaiga Belfas
te ir sugadinta viena telefono 
transmisijos stotis.

Neramumai šiaurės Airijoje 
laikomi rimčiausiais 50 metų bū
vyje.

Svarbiausiems sąmokslinin
kams, kaltinamiems išdavyste, 
gali būti pritaikyta mirties baus
mė arba sunkiųjų darbų kalėji
mas iki gyvos galvos. Tačiau ne
manoma, kad prokuroras reika
laus mirties bausmės.

Kaltinamieji yra paskirstyti 
į tris grupes pagal jų nusikalti
mo rimtumą. Sabry ir septyni 
buvę ministerial yra įtraukti į 
pirmą grupę, kurią sudaro de
šimt kaltinamųjų. Kaltinami yra, 
be kitų, šie buvę ministerial: vi
daus reikalų Sharawi Goma, in
formacijos — Mohamed Fayek, 
prezidento reikalų — Sami Sha- 
rae ir susisiekimo Ali Zein Ab- 
din.

Antrai grupei priklauso 18 bu
vusių aukštų valdžios pareigūnų, 
o trečiai grupei 63, nusikaltę tik 
tuo, kad vienokiu ar kitokiu bū
du padėjo sąmokslininkams.

šeštadienio vakare prie Bo
livijos sostinės priartėjo pulk. 
Banzer Suarez ir kitų karo" va
dų vadovaujami daliniai. Gen. 
Torres įsakė karo mokyklai mes
tis į mūšį ir spastoti kelią suki
lėliams. Užmiestin pavyko iš
vesti visą karo mokyklos pulką, 
bet jis nepajėgė atlaikyti Boli
vijos kariuomenės spaudimo. 
Keli gen. Torres batalijonai, pa
sižadėję ginti dabartinį prezi
dentą, atsisakė kovoti ir persi
metė sukilėlių pusėn.

Gen. Torres, paėmęs.Bolivi
jos valdžią, pasuko komunistine 
kryptimi. Jis vietomis leido su
kom unistėjusiems sauvaliauti ir 
reikalauti žymiai didesnių algų, 
negu krašto ūkis pajėgė mokėti. 
Kariams pradėjus sukilimą, gen. 
Torres norėjo apginkluoti komu
nistus, bet jis nesuskubo tai pa
daryti.

Gen. Banzer Suarez, buvęs ka
ro mokyklos viršininkas ir kelių 
karininkų laidų auklėtojas, pa
tarė visiems grįžti prie darbo 
ir pataisyti per pusmetį visai pa
svirusius krašto ūkio reikalus. 
Tvirtinama, kad pulk. Banzer bu
vo vyriausias sukilimo organiza
torius. Gen. Torres, praeitais 
metais nuvertęs Bolivijos vyriau
sybę, šių metų sausio mėnesį 
atleido pulk. Banzer iš karo mo
kyklos viršininko pareigų.

Sekmadienį susirėmimų metu 
žuvo apie šimtas Bolivijos ka
rių, sužeistų skaičius žymiai di
desnis. Labiausiai nukentėjo ka
ro mokyklos mokiniai. Vidaus 
reikalų ministru paskirtas pulk. 
Selich, kuris pirmas ^ukilo šiau
rės provincijoje.

MINNEAPOLIS. — Blogos 
naujienos krautuvių vagišiams. 
Drabužių krautuvės Minneapo- 
lyje pradeda skubiai įsivesti 
naują išradimą, kurio pagalba 
pagaunami vagišfiai, norintieji 
iš krautuvės išnešti neapmo
kėtą prekę. Tai yra elektroni
nis spindulys, nukreiptas į krau
tuvės išeinamąsias duris. Kai 
tik pirkėjas su vogtu drabužiu 
patenka į spindulį, beregint įsi
žiebia raudona šviesa ir pasi
girsta garsus varpelio skam
bėjimas. Paslaptis ta, kad kiek
vienoje prekėje yra įtaisytas me
chanizmas, kurs patekęs į elektri 
nį spindulį iššaukia šviesos ir 
varpelio signalą. Už prekę ap
mokant, kasininkė prietaisą iš
ima. Viena krautuvė per vieną 
savaitę sugavo pusę tuzino vagi
šių. Prietaisas kaštuoja $50,000.

• • *



BTOMKAIA -PASTOVI LAIMĖ I
Kūno, prote ir jausmų .darnos pag rindai

Naujausių mokslo žiniją populiarus perteikimas
_ JONAS ADOMAVIČIUS, j#. JO. 1| I

DARBAIS - JHE PRIETARAIS MAŽINKIME SVORĮ ,
Laiku -tvarkykime sveikatą — pavėlavus jokiais! 

pinigais jos neatgaųsim. Gyvenimo tiesa

Kąi kurie laikosi nusistatymo^ 
kad jie neperrįebūs esą, nors jų 
gydytojas tvirtina -juos -net 40 
svąrų perdaug sveriant. .Kaip, 
čia oriptyptis. >rą ąpdraujos, 
kompanijų išleistos lentelės. Jo-( 
se .nurodytas nonųąįus žmogaus, 
svoris pagal jo ūgį ir kūno stam
bumą. Dar kitaip galima suži
noti normalų svorį suimant nyk
ščiu ir smilium žmogaus kūno 
mėsą trįjose kųno vietose: krū
tinės srityje, žemiau paties ran
kos užpakalyje ir po lopetėlėj 
mis. Jei taip sužnypta mėsa esti, 
platesnė už vieną colį — inčių,- 
tai greičiausiai esi perriebus

Dar vienas prietaras visus 
mus supančiojęs laiko — tai ti
kėjimas, kad prigimtas riebu-' 
mas žmogų -kamuoja, ir tu čia’ 
nieko su dieta nepadarysi. O 
tiesa yęa štai .kokią. Išskyrus 
labai retus atvejus, žmonės šei
mose visi esti riebūs ne dėl pa
veldėjimo, bet dėl netikusią šei
mos papročių. Tokiose šeimose-

persivąlgymas -yra įprotis. Jįs 
perduodamas tėvų vaikams, se- j 
molių jaunesniems. Tik jau ne- i 
. sėdėkime prie baro, prie jkortų, j 
prie apkalbų — nenumesime svo
rio taip.elgdamiesi, nors ir geros 
.dietos prisilaikysime. Reikia 
judėti, darže kąpstinėtis, arti
mui darbais talkinti. Taip turi 
elgtis kiekvienas, įskaitant ir 

.pensininką- Taip elgdamasis 
žmogus degins savus riebalus, 
gerins figūrą įr ims jaustis ge
riau ir sveikiau. Liaukimės da
bar, pensininkais tapę, į vieną 
tašką — tai gali bftti buteliuko 
dugnas ar kortos akis — žiūrėti. 
Meskime prietarą, būk jau mes 
pensininkai savo padarėme, da
bar tegul dirba jaunesni. Tai 
.mums ankstybą pražūtį nešan
tis prietaras. Ilgas gyvenimas 
žmogui nieku virtus visai žmo
gui nenaudingas esti. ’Užtai visi 
stenkimės netapti sufvaikėju- 
ąįąis seniais—dirbkime, judėki- 

l me, krutėkime kaip kuris įma-
Kryžiuočių pilis Karaliaučiuje

soma Rusijos tautoms apsispren
dimo laisvę. Tuo naudodamiesi, 
susibūrė ir caro kariuomenėje 
tarnavusieji lietuviai kariai į sa
vo dalinį, pavadintą Vytauto Di- 
Jžiftįp .YAtdu- K1&J& j&mifig&i 
dalyvavo kautynėse su bolševi
kais.

^919.m. .lapkričio 25 d. bolše- 
vjkai tą kuopą žiauriai sunaiki- 
oo. Kareivinėse buvo žiauriai 
nužudytas Rar. Čarneckis. Kiti 
kuopos karininkai: Kasakaitis, 
Navickas, Moleris, šukevičius, 
Norvilaitis, didžiausiame Sibiro 
šaltyje buvo suvaryti į kapus, iš- 
.ręngti .nuogai ir kardais užkapo
ti.

Taip prįeš 50 metų buvo ap
naikintas 'Vytauto Didžiojo ba
talionas. Tam įvykiui prisimin- 
.ti nepriklausomybės metais Kau
ne, Vytauto Didž- bažnyčioje, 
buvo prikalta lenta su žuvusiųjų 
vardais.

ST. LEONARD-ON-SEA, An
glija. UPJ paskelbė auriw at 
prbį, kad .Šventų £e«wdf>^ri.e- 
Jūros paplūdimyje dingo Miss 
Beryl Bryden maudymosi kos
tiumo viršutinė pusė ir ji būti
nai nori, kad jaibūtų grąžinta. 
JKažkąs pavogė padžiautą ąnt .vir
velės.

Reikalas yra <Šntas, peš ji 
niekur nebegali gauti tokio nu
merio. Jos numeris yra 50-S4-50. 
“Tai ne juokai”, ji sako. -"Esu 
priversta nutraukti atostogas 
pajūryje”.

,Kijys
NAUJIENAS

-

i

i

• Varna pup mieto, kita į vie- 
Lįaudies priežodis !

Dr. RĄŽYS (GRINIUS

MINTYS
ii tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
-pridėti. 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
'gąlinįa įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų .ir minčių” tomą 

(neįrišta) už $2.00.

ATSIMINIMAI

1739 So> Halsted Street -.t- -Chicago 8, DLLDĖDĖSi «0GYVENIMO WWW
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 

.asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, '-knygas ir klausėsi 
jp paskaitų. Dąbar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
stės. šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus -lai
škus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs -lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams .nupirkti Antano .Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyveiymą - Dėdės .Šerno gyvenimo 
‘bęųožus. .Jie pradžiugins kiekvieną, ;kąs jį atsimeną įr pa
žinojo, p naujiesiems ateiviams, jauiųmui, rašytojo Ą. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia Hterątūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL 

"kainaP dol.
,GAUNAMA NAUJIENŲ” APMJNI.STRACIJ.OJE

GERIAUSIA DOVANA
1. ;Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI iR MINTYS ,H U -336 psL2. . ------ ----------- ■ -
3.

KNYGA
$5.00

Juozas Liudijus, RAŠTAI, 246 psl. __ _____ _____________
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ___ _
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVAI 699 psl............___________________________
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL ___

6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.
154 psL _______ _____ ______1_______ ____

,7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ .KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl..  $2.00

8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
A JSt. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ___..._........ -

jfy. Vi. KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyv»nin>«s
ir -darbai.............................................. __________

11. „Adomas p. Jąs^s, jBŪK PĄLAIMINTA5! _____________
12. JĘr. Antanas j. Gųssan, DAWTy$, 158 psL, minkštais

•viršeliais S2.00. kietais __ _________t__ )____
.13. Juęoas švaistas, J>£TRA5 ŠIRVOKAS, 228 psl. _____ _____
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl._____ -L__
15. Mikas Aatrauskas, GGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ...... ŽZZ.
46. ^C. R. JucgęU, HISTORY OF THE LITHUANIAN RATION.
V- Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMES LĖMĖ. 236 psl...........
18. Kip-as Bialinia, TERODO " iR ' SVERGUOS IMPERIJA.

•310 tpsL......... ......... ......... ....... ............ ..............................
19. Dr. j. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, .211 psL

angliškai. ...................... .......____ ____ ____ _________
20. Pcanys A lianas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 pst
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl._____
22. V -t). SruogianJ, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL _

Šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
..pastų, atsiuntę nurodytas -sumas čekiu arba money

orderiu, ^iuo.adresu:

$Z00

G
$12,00 

KOO*

$130

$2.00 , 

36.00 t| 
$3,00

$4.00 ’ 
$2.00 h 
$5.00;
55,00 1 

S10>00 ,1 
$3.00 j

$L00

S4M 1 
$4.00 - 
$230 
$6.00

1739 So. Halsted St. Chicago. Til. 60608

nydamas, kad ir be pinigo. Ge
rus darbus atlikime seneliais 
būdami — vien dvasinį džiaugs
mą apturėsime iš kitam gero pa
darymo. Jausimės reikalingi esą 
artimui. Tai labai brangus jaus
mas kiekvienam senesniajam.

Mažinkime svori protingai

Visi pastebi, kad pradėjus lai
kytis dietos, pirmą savaitę nu
metama daugiausia svorio. Mat, 
tais atvejais mažiau druskos var
tojama. Tada daugiau vandens 
kūnas šalina lauk. Gi, tikram- 
svario numetimui būtina mesti

sivalgyti. žmoniškais darbais 
užimk save, šunu apie medžius 
bei kupstus vedžiojimas tai dar 
nėra jokia veikla. Gerais dar
bais užsiimančiajam nereikia la
šiniais pildyti skrandį. Jei nega
li išsilaikyti nevalgęs, užgerk 
pasukų, rūgusio pieno, praryk- 
koki vaisių ji uogą. Nepaiųįrš- 
kime, kad žmonėms su širdies 
skleroze yra labai pavojinga 
gert kavą. Tokie gali .gauti šįr-. 
dies ritmo sutrikimus nuo ka
vos. Bendrai, lietuviams-nereik
tų gert tikros kavos ‘bei arbatos 
perdaug. Mes turime liepžie-

Kaip bolševikai išžudė.
Vytauto Didžiojo Kuopą
.1917 m, Rųs.ijps cąro viešpa

tavimui žlugus. Sibire buvo su
sidariusi laikinoji demokratinė 
vyriausybė, kuri pripažino vi-

Meškauskas — parengimo va
dovas.

Lietuvių Dienai -nuomota pa-, 
ti- didžiąusia^t. Catharinėje salė., 
Grieš .vientas iš geriausių -Bą- 
becko .vadovaujamas orkestras.

St. .Cathariniętis

•2 Years Savings 
.Certificate 

(Minimum $5.000)

4040.ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60C32 

PHONE: 254-4476

1514 metų
'Midland -Savings aptar 

nauja .taupymo ir namių 
paskolų įsikalus ’ visos mu-

ąpylįnkė^. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000 -

-Passbook Savings 
Ail accounts com
pounded daily.— 

paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

lauk riebalus iš kūno, o ne van
denį. Nenusiminkime, jei tre-
čioje savaitėje, dietos prisilaiky
dami, nemesime kurį laiką svo
rio. čia padaro klaidą dauguma 
dietos prisilaikytojų. Jie trečioj- 
savaitėj nustoja mesti ir atsisa
ko toliau dietos-prisilaikyti. Taip 
•mes nesielkime. Trečioj savai
tėj kūnas ima prisitaikyti prie 
numesto svorio — kurį laiką, 
■net dietos prisilaikant, nemeta-' 
ma svoris. Tik toliau visi vien 
laikantis dietos, vėl .imama-mes- 
$ lašinius.

O čia dar žodis šeimininkėms, 
kurios dažnai, apie virtuvę su
kinėjas ir nuolat šį tą kramto. 
Tokios turėtų laikytis trijų val
gymų dienoje, .vis tuo pačiu lai
ku. Nereikia joms suvalgyti vai
ko nesuvaldytą maistą — prie 
sąvo maisto tai tukins jas. Ge
riau tvarkytis taip, kad nepri-. 

’krąųtume -perdaug j lėkštes, 
maisto. Pratinkimės nuo ma-. 
žens prie tvarkos valgyme. Li
kučius maisto dėkime šaldytu- 
van — sekantį kartą sunaudoki
me. Tik niekada neperkimškime 
skrandžio. Vaikai neišmoks blo
gų įpročių iš vyresniųjų tik ta
da, kada tie vyresnieji bus ne 
tik amžiumi vyresni, .bet ir gau
sesni sava išmintim.

Jei kipšas gundo valgyti — ir 
negali išsilaikyti nevąlgęs, tai 
ūžkrimsk morką, salierą, ko
pūsto ar kitos kokios žalios dar
žovės ar nesaldaus vąi&iaus. Jei 
negali ir toliau susilaikyti ne
valgęs — tai palūdieniąis sukirsk 
žąlių salotų su pasukomis pa
gamintų, užgerdamas nugriebto 
pieno.

-Svečiuose galvos nepameskime
Taip pat ir svečiuose mes tik 

leistinus dalykus valgykime. 
Pvz., tokias bulves, perriebus 
būdami palikime — niekas mums 
galvos dėl to nenusuks. Visa lai
ką kiekvienas dirbkime gerus 
dąrbus — rytais, per dieną ir va
karais. Tada mums nebus noro 
persivalgyti, ypač vakarais. To
kie naudingo darbo nesitveriąn- 
tieji sakosi galį per dieną pas
ninkauti. bet vakare jie turį per-

džius, kmynus, resaĮ^iąs .uogie
nes ar pusė stiklinės grąifrūktų
sunkos pripildys šiltu vande
niu. Dar vasaromis žalibarsčiai, 
daržovių-vąisių sriubos yra svei
kiausias valgis — gėrimas. Sa
chariną galimą vartoti tik skys-' 
čių, ne maisto pasaldinimui. Jjei 
kipšas gundo saldumų, tuoj pa
imk rūgąčių kopūstų, agurkų, 
— ir kipšo monąi praeis — nu
stosi nesulaikomai. trpkšti sal
dumų. Meskim saldainius iš li
goninių ir niekam jų nedova- 
inokim. Baisiai dabar ligoniai 
•ligoninėse žalojami jiems įvai
riopų saldumynų -kalnus sune- 
šant.

Nuo burtinįnkų prie 
tiesos bėkime

Dar vieno prietaro atsisaky-' 
kime: neklausykinje vispkių či- 
gonų-burtininku bei melagių, 
būk žmogui reikia .tik 600 kaip-' 
rijų mąisto paroje, jei jis no
rįs sėkmingai numesti svorį. Tai 
mediciniška netiesa. Vidutiniš
kam žmogui, norinčiam numes
ti perdįdelį svorį užtenka laiky-' 
tis prie 1000—1200 kalorijų pa
roje.

Pasiskaityti. Carl R. Rogers: 
On Becoming a Person. Hought
on Mifflin Co. ’"

Žinios iš Kanados
ST. CATHARINES, Ont. 

šiais metais 17-ta Kanados Lie
tuvių Diena ir 2-ras Jaunimo 
Kongresas įvyks-St. Catharines 
mieste spalio 8, 9, 11 dienomis.

Lietuvių Dienos ruoša vyks
ta K. L B-nės valdybos sudėtyje^ 
tačiau apylinkės valdybai vįa-( 
nąi šventę suruošti būtų sunku, 
dėlto buvo sudąrytas šventei 
ruošti komitetas.

Jąunimo 2-ranj kongresui va
dovauja jaunosios kartos ak
tyvus visuomenės veikėjas G. 
Breichmanąs iš Hamiltono.

17-tą Kanados Liežuvių Dieną 
suruošti atsakomybė tenka, apy
linkės valdybai. .Jos sąstatas 
yra: J. šarapnickas — pirm-; P. 
Balsas — vicep.; J. Girevičius 
— sekr.; St. Kukta — ižd. ir P.

How a minus 
on your paycheck

can be a phis 
in your future.

■ ■ z ■’ : .1

. «-•••■-. -.1

Sottad ccffifosag? It isn’t, really. 
ArVben yoe join (the JPayroil .Savings 
‘ Plaa-where you work, an amount you 
drsignatr. wiH.be »et aside tntotnati- 
caHy from each paycheck. That’s the 
•'minos.”

That amoont wiE then be inyested 
in UA Savings Bonds. That’s where 
the “pka” comes in. Because you’re 
automatically taring ke your future, 
-rithcoeof thkfcįfarinvestiDents there 
jtre: U.S. Savings Bonds.

, And, by deducting a Btde at a time • 
from each paycheck, you don’t feel 
the pinch financially. Before you 
know it, youH have quite a tidy sura 
Cocked away. /.

And oct there’s a bonus interest 
-rate on aO UK Sariqgs Bonds—for 
E Bonds, when hdd to mata

ity, of 5 years, 10 months (4% . the į
frret year). Thatcxtta payable r 
ąs a,bonus ,at maturity, applies to a£ 
Bonds issued since Jufte.l, LSTNJ,. j 
with a comparable impcpvęment.Įįr 
all older Bonds.

.Ppt a Jittie “plus* in your future. - 
Join the Payroll Savings Plan.

Take stock in America.
Now Bonds pa' a bonus at maturity /

* ■ » * % •

- *
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LIUDAS DOVYDĖNAS

(Tęsinys)
Žinoma, ponų. Duonkubilių 

estetikos, skonio nebuvimas 
aiškus kaip katinas veidrody
je. Taigi, taigi, gerai palygin
ta. Tie rašto žmonės niekad 
nestinga. Už tai reikėtų išger
tu bet dar nepastebėtas stalas, 
pilku marmuru dengtas. Sta
las! Daug yra pasaulyje stalų, 
marmuru dengtų irgi — gana. 
Bet šis stalas sėdi ant sakvojos 
medžio kaladės. , Netyčia, grįž
tant iš San Francisko, kur bu
vo profesijos draugų suvažia
vimas, San Carlos miestely 
prie pat San Francisko anti
kvare. Suma, žinoma, sumo
kėta, o ir persiuntimas... Sta
lo persiuntimo bėdas baigus, 
laikas buvo palikti rackeleri, 
nespėjus pasistiprinti Bitter 
Lemon. Galima pasakyti, New 
Yorko pletkūnai kalba, kad ir 
Scotch ir Canadian Club, ir 
Benediktino bonkose esąs gry
nas -vanduo, laiku pakeičia
mas. Negi investuosi toki pi
nigą i dešimtis visokių bonkų! 
Yra bonkos ir su tikru gėralu 
— šeimininkų paslaptis.

Užtrukau rackeleryje, sele- 
ryje, rūsyje ar kaip kitaip pa
vadinsi. Vadinkit kaip jums 
patinka. Tai didelė institucija. 
Kas jau “susibūdavoja” bufetą 
rūsyje, atrinkęs rinktinai sta
lus kuolus — apkaltus oda — 
sutelkia bonkas prie veidro
džių, toksai jau yra civilizaci-

Įjos gilumoje, lai yra urve. Už- 
* tikrintas, saugus, nepralenkia
mas. Urvinis — jau išbaigtas 
civilizacijos tipas: viską žino, 
truputį ironiškas, truputį vis
kam skeptiškas. Truputį rodo 
išdidumo, bet daugiau išdidžios 
pagailos. Dirba veiksniai, ban
do mokyklose mokyti tėvų kal
bos, rašo knygas, leidžia laik
raščius. ., Na... gerai. Tas 
viskas_  taip sau taria urvi
nis žmogus. Jis nepasakys, kad 
kalba jo vaikams sugadins ak
centą, . kad veiksniai — nieko 
pozityvaus, kad knyga (lietu
viška) kenkia išdidaus supra
timo urvinio žmogaus skepti
cizmui. Taigi, skepticizmui. 
Ironiškas skepticizmas urvinį 
apsaugo nuo visuomeninės veik 
los, nuo aukų, nuo visokio, be
veik nereikalingo veikimo. Be
veik prasimanyto veikimo — 
dėl veikimo. Kam to reik? Lai
ko pekliškai mažai. Darbas, o 
po. darbo — savi reikalai.

Ir gyvenimas išplito. Reika
lavimai. Romoj esi, tai ir el
kis kaip Romoje. Jis turi pro
fesijai reikalingą mašiną; 
žmona turi savo mašiną. Duk
ra jau lanko kolegiją >— jai 
Chevrolet, sūnus jau baigė 
šešioliktus — jam Mustang. 
Trys mašinos. Nekalbant apie 
išlaidas: vien tik visoki suge
dimai, insurensai. O ir vasar
namis Pocono kalnuose. Visi 
turi. Negali kitaip. Duktė jau

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTO RIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusk 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

N A U JIEN OS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings and Loan7Assn
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mn. PHIL

Chicago Savings
ind Loir Associatlei

% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M-, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

ill

it

I

Į j 

h

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00. 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Paveiksle matome pačią naujausią Paryžiaus moterų madą. Sijonėliu, kaip atrodo, paryžietėms 
jau nereikia, bet jos turi ilgaaulius batus, papuoštus stručio plunksnomis.

turi savo draugus, drauges — 
reik nuošalaus kampo. Kaipgi 
kitaip?

Dideli rūpesčiai urvinio 
žmogaus. Urvizmas, nauja di
delė sritis. Tai netaikau vien 
Čikagai, čia yra urvizmas kaip 
ir kitur. Neblogesnis ir ne ge
resnis. Urvizmas nereik su
prasti siaurai. Urvu virto ne 
vien rūsys. Namai, banke sąs
kaita, lakstymas paskui vai
kus ... “Gana mes seniai ne
turėjom gyvenimo. Jaunimas 
tegu to visko nemato”. Ir čia 
be urvizmo neišsiversi.

Užteks apie urvizmą. Pakal
bėkim apie iškilųjį — urvinį.

Urvinis
Urvinis tipas sunkiai įžiūri

mas. Jis turi gana gudrumo, 
net ir sukto apsukrumo. Jis tu
ri ir savo pasaulėžiūrą: ką aš 
darau, tai yra tikra, gera; ką 
kiti daro — daro blogai. Yra 
pasaulyje menas, knyga, mu
zika, visokia visuomeninė, po
litinė veikla, ir aš tai gerai su
prantu ir nevertinu, nes... su
prantu. Aš, urvinis, neskubu

! INSURED
UP TO

su savo nuomone — pasaulėžiū
ra. Savo nuomonės rodymas, 
kaip plačiu vežimu sukliuvi. 
mas dažno vartuose. Kam to 
reik? Kokia nauda? Susirin
kimuose šiandien gudrus tas, 
kuris moka tylėti. Plepumas, 
troškulys kalbėti — kasdieninė 
mūsų liga. Aš — .urvinis tai ži
nau, todėl dažnai tyliu ir šyp
sausi. Jei kokia nelaboji mane 
įkiša posėdin, susirinkiman, 
aš salės kampe šypsausi, seku, 
gera proga užduodu gudrų klau
simą, pav. “An ilgai mums už
teks tęsti visuomeninę, kultū
rinę veiklą?”

Urvinio namai kiek nuoša
liau. Dažnai ir iš lauko langai 
tam tikrais baldakimais pri
dengti, kad užuolaidų ir bal
dų saulės šviesa nenublukintų. 
Baldai apdengti plastika ar 
brangiais užvalkalais, kilimai 
stori, “from wall to wall”, 
baldai brangūs, gal ne tiek 
brangūs, kiek išvaizdūs. Daž
nai stovi ir pianinas, kuriuo 
nieks neskambina, nes duktė 
jau ištekėjus, kurios pirštai 
buvo pramiklinfi, o sūnus gitą 
ra tamposi.

PAKEL, President

Į tokį salioną ne tik šviesa — 
saulė neįeina, bet ir žmogus 
toliau virtuvės neįsiveržia. La
bai retais atsitikimais: vestu
vės, krikštynos^ vaikų diplo
mų aplaistymas, urvinio 65 
metų sukaktuvės buvo atžymė
tos dideliu baliumi. Tai vra da
lis urvinio filosofijos: didelio 
laivo, gilus nuslūgimas. Jis ir 
viršvalandžius dirba kriokda
mas, kad atsineštų didesnį če
kį, negu kiti, kurie nori su 
juo lygintis.

Savo 65 metų sukaktuvėse ur
vinis kukliai, kiek nostalgiš
kai žiūrėdamas į milžinišką 
tortą, savaip ir tik jam pride
rančiai šypsosi. Jis tenai, už 
marių buvo banko ne eilinis 
stulpas. (Taip jis mano, nors 
nelabai toli buvo nuo registra
toriaus, bet tai buvo neužtar 
nautai maža. Jis save laikė 
krikščioniu demokratu, bet 
dėl tarnybos — kągi iškraipysi 
— buvo įstojęs į’valdiškuosius. 
Tą ir kunigui per išpažintį ati
dengdavo.) .

I urvinio 65 metų jubiliejų 
buvo sukviesti tokie pat nu
kentėję: buvęs referentas, ku
ris lengvai būtų išsitarnavęs 
iki direktoriaus, buvęs leite
nantas, dabar — mažiausiai — 
pulkininkas, buvęs policinin
kas, dabar — mažiausiai — nuo
vados viršininkas. Ir tokie nu
kentėjėliai vienas po kito... 
“Pone ministeri! Jei būčiau 
laisvoje tėvynėje, tikrai taip 
tektų jus pasveikinti, jūsų vai
singo, garbingo, našaus gyve
nimo 65 metų sukaktuvėse” Ir 
taip visi sveikintojai nepašykš
tėtame pagyrų, nuopelnų.

Urvinis dovanų nepriėmė, iš 
anksto artimiesiems pasisaky
damas, kad dovanos jo amžiu
je nebeturi tos reikšmės. Kas 
kita, jei būtume tenai. (Tėvy
nės jis nemini, tai lyg pasenę, 
jaunimas nesupranta, ką jam 
reiškė tėvynė.) Geriau tinka 
tenai.

būti. Matot, mūsų veiksniai, j etų, kaip katinų morčiuje, ne- 
spauda dar vis nepribrendo suprasi ką jie kniaukia. O 
suprasti dalykus plačiuose po-!prozą? Prozą, žinote, pali- 
litikos vandenyse. Yisi klausi- kom prie Kybartų. Ar gi čia al
mai bus išspręsti Viduržemio vyko dideli rašytojai. Jack 
jūros baseine. Aukų rinkėjas, Londoną visada skaitau su ma- 
prisėdęs ant krašto kėdos, no-j lonuinu (Jack Londoną jis 
rčtų atsukti" urvinį į aukų la- skaitė dar gimnazijoje, užinir- 
pą, laikraščio prenumeratą, šo ir knygos pavadinimą, bet 
Be kitko, aukų rinkėjas skai- Jack Londonas neužkliuvo Ky- 
tė naują knygą... “Na, ma- bartuose, pasisekė išlikti gy- 
tot, laiko nėra, tamsta. Antra vam ir USA.)
vertus, ką gi dabar rašo? Po-Į (Bus daugiau)

Tiesą sakant, dovanų labai 
norėjo, bet už dovanas reik at 
siteisti dovanomis. Atvelka tau 
kokį nevertingą kaklaryšį, po
rą kojinių, o tu negali būti 
toks kiaulė — tempi vertingą 
dovaną. Pinigų ėdžia! Bažny
čioj kas sekmadienis pasirodo 
urvinis, iš atokiau imeta vo
kelį — tegu visi mato. Grįžęs 
iš bažnyčios po pietų persiren 
gia ir skuba į “seleriuką”, nes 
ten'dar reik faniera iškalti, 
ten lentyna palakuoti, ’ ten pe
lės įsigraužė. Be to, apie na
mą, name ir kitur darbų galo 
joks kalendorius neaprašys.

Dar ir kitas reikalas verčia 
nusirengti šventadieninius rū
bus tai — aukų rinkėjai. Tie 
visoki ir visokios. Nepritesėsi! 
Pamatęs aukų rinkėją, apsivel
ka nučiurusiu chalatu, ir jis 
pats visada atidaro duris, nu
duodamas mieguistą. “Ak, tai 
ir vėl Balfui? Čekutį pasiun
čiau”. Urvinis abiem rankom 
suėmęs chalato skvernus, tarp
duryje kalbina ir nuduoda lai 
ko neturintį. Į vidų aukų rin
kėjo neįsileisk, — baigta! Iš
kaulys ir iš akmens. Geriau,

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
s

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik .... -__ __ __________ _____  $2.00

Or. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik------- --- ---- -------------------- ---------------------------------------- $1 50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį.

NA U JIEN 0 S.
1739 SO- HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

kai viską atlieki tarpduryje.
Jei jau pasimaišo koks arti

mas, pažįstamas, ką gi dary
si, tada urvinis veda virtuvėn! 
Prašo prisėsti. Ne atsisėsti, bet 
prisėsti. Tada urvinis skuba 
nukreipti... kas naujo? Ar 
bus Izraelio — Egipto karas? 
Žinoma, gali būti, gali ir ne

POEZIJOS VEIKALAI
Amžina tautos dvasia, 

į j Į Laimink mūsų siekį —r 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki. <

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtns scenovaizdžiuose svaioia, 
iunkauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Aucustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys. 95 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI !R RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. "Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurqelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 nsL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

10. Pranas Nauiokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - NakaHė, BE TAVĘS. Poezija, $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti nasakoiimai apie 

3 išretintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13 Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anvkščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2 00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės ^5 nsl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. RinktinC Ivrika. 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 nsl.. $1.00.
18. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugeniius Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 7Q psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00,
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

55 psl. $1.00. t .
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir sausybe dainų. 80 nsl. $2.50. ’ ■ -
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija,. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608 
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(Tęsinys)
Po to Lietuvai nebebuvo likę 

kitos išeities, kaip imtis ginklo 
ir pastatyti Reichą prieš Lie
tuvos suverenumo atkūrimo įvy
kusį faktą, nežiūrint kaip į tai 
Reichas bereaguotų. I

Kruopštus, pilnas visokių rL 
zikų, ištisus metus nusitęsgs 
LAF darbas neliko bergždžias: 
birželio 23 d. apie 9 vai. 30 min. 
ryto pagavau radijo žinią i/'Kau
no, kuri pasakė, jog/rsukilimas 
įvyko ir buvo laimėtas, t. y., 
kad tapo deklaruotas Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės 
atkūrimas ir kad tapo sudarytai 
nauja tautinė Lietuvos vyriau-'

sybė. Visa tai įvyko tuo metu, 
kai vokiečių kariuomenės dali
niai dar buvo toli nuo Lietuvos 
centrų, Vilniaus ir Kauno, ku
riuose sovietai okupantai dar mė
gino išsilaikyti. Tačiau lietuvių 
sukilėlių pasiryžimas buvo ga
lingesnis už rusų raudonosios 
armijos tankus ir NKVD dali
nių kulkosvydžius.

Pagautoji radijo žinia, kurią 
Kauno stotis pakartojo dar ir 
svetimomis kalbomis, buvo 
mums nepaprastai džiugi, kaip 
ir visai lietuvių tautai, Tėvynė
je ir užsieniuose. Ją sutikome 
spontaniškais “valio” ir aktyvis
tų sveikinimosi šūkiu “Kovok!”

Lietuvoje komunistas nepasitiki komunistu
Visa sovietinio komunizmo santvarka paremta nepa

sitikėjimu. Stalinas, sėdamas nepasitikėjimą sovietų karo 
vadų ir aukštųjų valstybės pareigūnų tarpe,, sugebėjo 
valdyti kraštą ilgus metus. Įtarinėdamas sovietų marša
lus ir komunistų partijos centro komiteto narius, jis ra
gino kitus skųsti įtariamuosius, o vėliau ruošti jiems ka
ro teismus. Ne faktais, bet įtarinėjimais pagrįsti nutari
mai leido čekistams šaudyti sovietų maršalus ir komunis
tų partijos centro komiteto narius.

- Nepasitikėjimą rusai komunistai sėja ir okupuotoje 
Lietuvoje. Rusai parenka pačius ištikimiausius žmones į 
komunistų partijos centro ir kitokius komitetus, bet vė
liau jie patys centro komieto nariais nepasitiki. Prie pa
sirinktų lietuvių centro komiteto narių jie pristato rusus, 
kad šie sektų kiekvieną lietuvio daromą darbą ir žengia
mą žingsnį. Prie Sniečkaus pristatytas Chorazovas, prie 
Šumausko pristatytas Josifas Manius.

Apdairesnis komunistas šitą nepasitikėjimo politiką 
turėtų pastebėti, bet Tiesos priešakin pastatyti lietuviai 
komunistai šios sovietinės gudrybės nemato. Jie supran
ta, kad pasitikėjimas bet kokiame visuomeniniame dar
be yra svarbus, bet šios problemos iš pagrindų jie ne
drįsta kelti. Lietuvoje komunistai jau yra prisiauginę pa
kankamą skaičių apdairių jaunuolių, kurie galėtų pasi
tikėjimo klausimą pagvildenti iš pagrindų, bet šioje plot
mėje problemos jie nekelia. Jie bando šį klausimą palies
ti laiškuose redakcijoms.

Iš Vilniaus parvertoje rugpiūčio mėnesio Tiesoje sta
tybininkas P. Jonaitis kelia pasitikėjimo klausimą sta
tyboje ir kasdieniniame gyvenime. Jis parašė laišką: re
dakcijai, kuri pavadino “Pasitikėjimas: kaip jis suku
riamas ir kaip prarandamas”. Laiške jis aprašinėja, 
kaip du kariai komunistai, karo metu šnipinėję užfron
tėje ir pasitikėję vienas kitu, labai gražiai dirbo prie sta
tybos darbų. Vienas buvo statybininkų brigadininkas, o 
antrasis buvo kadrų viršininkas. Abu kartas nuo karto 
išmesdavo po stikliuką, bet vėliau vienam atėjo mintis 
sustabdyti girtavimą visoje brigadoje,, o kitas stikliuko 
išmetimą neskaitė dideliu nusikaltimu. Laiško istorija 
baigiasi tuo, kad du ilgamečiai draugai nustojo vienas 
kitu pasitikėti ir niekais nuėjo darbo sparta, atsakomy
bės jausmas ir “komunizmui statyti” reikalingas en
tuziazmas.

Mums atrodo, kad Tiesos redaktoriaus pridėta pa
staba prie statybininko laiško yra daug įdomesnė ir svar
besnė, negu svarbią problemą keliantis pats laiškas. Tie
sos redaktorius štai kaip pristato P. Jonaitį ir keliamą 
problemą:

“Statybininko P. Jonaičio laiške liečiami tar
pusavio pasitikėjimo kolektyve, žmogaus pasitikėji
mo žmogumi klausimai. Jie artimi daugeliui mūsų, 
nes ne vienas patyrėme, kaip sunku dirbti ir gyventi, 
jei aplinkui nejauti pasitikėjimo, draugiškumo, jei 
apie tave — sunki įtarumo siena. Nuo darnių 
santykių kolektyve daug priklauso mūsų darbo sėk
mė, mūsų poilsis ir laisvalaikis. Pasitikėjimas — 
tarsi sparnai naujam skrydžiui. Tačiau yra žmonių, 
kurie apvilia tuos, kurie jais tikėjo, kurie pasirodė 
neverti tos dovanos. Pagaliau, kur nors doras, są
žiningas kolektyvo narys kenčia dėl to, kad niekas 
netiki jo jėgomis. Gyvenime be galo daug įvykių, 
kurie vienaip ar kitaip liečia pasitikėjimą žmogumi. 
Spausdindama Jonaičio laišką, redakcija- kviečia 
skaitytojus aktyviai dalyvauti šiame pokalbyje”. 
(Tiesa, 1971 m. rugp. 15 d., 2 psL)
“Sunkią įtarumo sieną” Rusijoje pastatė komunis

tai, kai jie vienus Rusijos gyventojų sluoksnius kurstė 
prieš kitus, liepė nepasitikėti; kai komunistai uždarė visas 
rusų politines partijas ir. leido veikti tiktai komunistų par
tijai ir komunistų vedamiems įvairiems frontams;’ kai 
komunistai išžudė arba- sukišo į kalėjimus visų, kitų po
litinių partijų ir grupių įtakingesnius vadus; kai, paga
liau, vertė nepasitikėti kitaip galvojančiais komunistais 
ir juos įvairiausiais būdais naikino. Nepasitikėjimas yra 
komunistinės valdymo sistemos svarbiausias pagrindas.

Kaip gali paprasti statybininkai' pasitikėti vienas ki
tu, jeigu partijos vadovybė kursto nepasitikėjimą? Kaip 
gali čekas komunistas pasitikėti' Rusijos, Vokietijos ar 
Lenkijos komunistais, įsiveržusiais į Čekoslovakiją ir ne
norinčiais išeiti? Tito nepasitikėjo, tai šiandien- jugo
slavai turi duonos ir vyno, o Svaboda pasitikėjo, tai če
kai šiandien nieko neturi. Pasitikėjimas galėtų grįžti, 
jei rusai atšauktų savo karo jėgas iš Lietuvos ir neleis
tų policijai sėti nepasitikėjimo; Bet jeigu-būtų atšauktos 
sovietų karo jėgos ir čekistai, tai’visa komunistinė sis
tema tuojau subliūkštų.

Būvą tuo metu prie radijo apa
rato mano darbo kabinete LAF 

Į nariai galėjome širdingai pa
spausti vienas kitam ranką, nes 
tai buvo didelis lietuvių tautos 
politinis laimėjimas, prie kurio 
paruošimo ir mes buvom laimingi 
prisidėti. jAptramdęs džiaugs
mo jausmus, tepratariau į tuos 
savo kovos draugus šiuos kelis 
žodžius:

— Esame liudininkai ir daly
viai istorinės reikšmės įvykio 
mūsų kraštui ir mūsų tautai. 
Nepriklausomybės paskelbimo 
niekas jau nebeišdildys, ką vo- 
kiečiai dėl to bedarytų, nes už 
ją pralietas mūsų tautos geriau
siųjų sūnų kraujas. Mūsų idė
jos draugai tuo atliko savo pa
reigą Tėvynei. Nauju mūsų tau
tos didvyrių pasiaukojimu vien
kart tapo nuplauta gėdos dėmė 
nuo dabartinės mūsų kartos už 
tai, kad buvo nepriklausomybę 
praradusi.

Savo kolegoms, kitiems Lie
tuvos Pasiuntiniams ir Įgal. Mi- 
nisteriams galėjau vėliau pra
nešti:

— Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimas ir vy
riausybės sudarymas lietuvių 
tautoje buvo, kaip žaibas į pa
rako statinę. Slaptoji LAF or
ganizacija bolševikų okupacijos 
metu buvo apj.ungusi apie 36,- 
000 narių. Tačiau sukilimas ra
do visuotiną tautos pritarimą. 
Senas ir jaunas, turtingas ir be
turtis, ginkluotas ir beginklis 
griebėsi ginklo ir kaip įmanyda
mas ėmė likviduoti raudonosios 
armijos dalinius. Tokiu būdu 
jau pirmosiomis sukilimo valan
domis sukilėliams pavyko užim
ti didžiuosius krašto centrus — 
Kauną ir Vilnių, o lygiagrečiai 
į sukilėlių rankas perėjo ir visą 
provincija. Sukilę valdininkai 
užėmė valstybines ir savivaldy- 
bines įstaigas, sukilusieji dar
bininkai saugojo pramonės įmo
nes nuo sunaikinimo, o visi kiti 
stengėsi apsaugoti ar perimti į 
savo rankas didžiuosius susisie
kimo mazgus, viešuosius pasta
tus ir šiaip ginti visuomenės 
turtą.

Kai vokiečių kariuomenės gru
pės traukė per Lietuvos miestus 
ir miestelius, kraštas jau buvo 
pasipuošęs Lietuvos tautinėmis 
vėliavomis, o valstybinę galią 
vykdė sukilimo atstatytoji Vy
riausybė ir teisėtoji administra
cija!...

Bet hitlerinė Vokietija pavy
duliavo Lietuvai valstybinio su
verenumo laimėjimo. Todėl man 
teko susidurti su tikra nacių 
audra ir turėjau pravesti sun
kias rungtynes su vok. Užs. Rkl. 
Min-ja ir kitomis vokiečių val
džios įstaigomis dėl Lietuvos. 
Apie tai esu plačiau aprašęs se
rijoje straipsnių “Rungtynės su

N&ci&la dėl Lietuvos”, du©t<uH0 
“Dirvai”, o apie pačio* Lietu
vos Sukiliminės Lietuvos nueitą 
kelią esu pateikęs ilgoką straips
nį “Aidų” žurnalui

Paskutinės instrukcijos Kaunui
Išaiškinti padėčiai norėjau lie

pos antroje pusėje pakalbėti su 
vok. užs. rkl. min-jps protokolo 
šefu von Doembergu. Paaiškė
jus, jog jo Berlyne tada nebu
vo, mėginau . tai padaryti per 
jį pavadavusį pasiuntinybės pa
tarėją, dr. Straką, kurį pats pa
žinau. Pasimatymui sutarti lie
pos 21 d. paskambinau jo as
mens sekretorei, iš kurios, deja, 
netrukus susilaukiau atsakymo 
tarsi dr. Strakas esąs labai už
imtas ir todėl atsiprašąs, kad 
negalįs manęs priimti. Kadangi 
atskambinant sekretorė nenuro
dė kito laiko, kuomet, būtent, dr. 
Strakas mane priimti galėtų, tai 
diplomatine kalba tatai reiškė, 
jog mano atsilankymas jam ne- 
pageidau j amas.

Tuo metu jau buvo pasklidę 
gandų, kad okupuotiems Rytuo
se kraštams valdyti sudaroma 
speciali ministerija su Alfredu 
von Rosenbergu priešakyje, ku
rio pavardė jau savaime buvo 
blogas ženklas. Be to, buvo ži
nių, kad Hileris jau esąs pasi
rašęs paskyrimą kažkokio reichs- 
k emisaro Pabaltijo kraštams ir 
kad Lietuvai numatoma kažin 
kokia mišri valdymo sistemą, 
į kurią būsią įtraukti ir lietuviai. 
Norėdamas patikrinti, ar tokiem 
gandams buvo pagrindo, liepos 
24 d. telefonu' pasiprašiau pri
imamas Politikos Direktoriaus 
dr. Woermanno. Jo asmens se
kretorė, gavusi iš jo nurodymą, 
atsakė, jog Woermannas “ist 
nicht in der Lage” (negalįs) ma
ne priimti.

Po to jau buvo visai aišku, 
jog nuo planavimų vokiečiai jau 
pereina prie savo užmačių Lie-; 
tuvoje vykdymo ir todėl jiems 
nebebuvo prasmės leistis su ma
nim į bet kokias diplomatines 
kalbas. Akivaizdoje tokios pa
dėties man beliko kaip nors įs
pėti Laikinąją Vyriausybę, kas 
jai gresia, kad ji, būdama pri
versta užbaigti savo veikimą, 
saugotųsi kokių neapsižiūrėjimų. 
Priešingai, atrodė labai svarbu,- 
kad ji, jei tik įmanoma, iš anks
to paruoštų ir įteiktų vokiečiam 
atitinkamą pasipriešinimo pa
reiškimą, kurio mūsų diploma
tiniai postai užsieny galėtų ba
zuotis tolimesniam Lietuvos rei
kalo gynimui. Tuo tikslu liepos 
26 d. parašiau , ilgą, laišką, min. 
pirmininko pavaduotojui-J. Am
brazevičiui. Jį ta pačią liepos 26 
d. išsiunčiau į Kauną su savo 
asmens sekretorių, Antanu Va
liukėnu, specialiu kurjeriu, ku
ris buvo smulkiausiai informuo-

LIETUVIO NAŠLAIČIO 
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS

14
Aš turėjau su tokiu nepaprastu greitu

mu ir ryžtu veikti, kad būtų sulaikytas 
priešas nuo pirmojo smūgio. Mano staigi 
ir tinkamai pavartota taktika įvarė tiems 
smarkuoliams didelę baimę, ir jie atkan
do savo dantis. Vėliau, viskas būtų buvę 
pralaimėta. Mudu jokiu būdu nebūtume 
galėję atsilaikyti prieš tokią gausią stip
riu, vikrių ir įširdusių japonų gaują.

Čia noriu pridurti, kad mano šautu
vas nebuvo užtaisytas. Konsulas turėjo ke
turis medžioklinius-šautuvus ir laikė juos 
savo miegamajame kambaryje, pakabi
nęs ant sienos, bet saugumo dėlei, kad įsi
brovėliai kartais nepavartotų tuos gink
lus prieš jo gyvybę, tik vienas šautuvas 
tebuvo užtaisytas, o šoviniai buvo laikomi 
paslėptoje dėžutėje. Kai man reikėjo šovi
nių. aš jų ten neradau ,nes konsulas buvo 
pasiėmęs visą dėžutę su savim. Konsulas 
laikė tokį skaičių šautuvų dėl to, kad jis 
skolindavo juos savo draugams — medžio
tojams. Kiek atsimenu, Japonijos valdžia 
neduodavo leidimų laikyti šautuvus nei 
misijonieriams, nei gydytojams.

Panašiuose atsitikimuose mūšio laimė
jimas priklauso ne tiek nuo priešo jėgų 
gausumo (kiekybės), kiek nuo staigios, 
tinkamos ir laiku pavartotos taktikos,

nors tas būtų ir apgaulė (šautuvas be šo
vinių), nes priešas nesusigaudo tokiu 
trumpu laiku.

Rytojaus dieną konsulas pasiuntė raš
tą vietiniam policijos viršininkui, reika
laudamas pranešti gyventojams, kad jis 
šausiąs be įspėjimo į kiekvieną asmenį, 
pasirodžiusį konsulato nuosavybėje ne 
darbo valandomis ir už pasekmes neatsa
ko. Raštinės darbo valandų sąrašas buvo 
iškabintas prie vartų, įeinant į konsulato 
žemę; žemės plotas buvo dalinai aptver
tas spygliuota tvora.

Tokiu netikėtu užpuolimu skaitlingos 
gaujos padūkusių, visai nuogų japonų ma
no šeimininkas buvo taip smarkiai su
krėstas, kad maldaute maldavo mane ne
palikti jo vieno. Turėdamas omenyje, kad 
tik konsulo dėka aš turėjau galimybės pa
bėgti iš to pragariško Sibiro, o taipgi at- 
jausdamas jo be galo didelį susirūpinimą 
ir baimę, aš atidėjau savo numatytą kelio
nę į JAV neribotam laikui.

NAKTINĖ SARGYBA KONSULATE

Mudu, prisibijodami japonų keršto, 
ėjome sargybą ilgą laiką, saugodami kon
sulato nuosavybę naktimis. Pakaitomis 
vienas mudviejų gulėdavo lovoje, o kitas 
— snausdavo kėdėje. Išgirdę kokį bildesį 
ar triukšmą lauke, tuoj griebdavome šau
tuvus ir, pasiėmę žirniuką Sasim,' apeida
vome visus konsulato pastatus. Porą kar
tų, kai mudviem atrodė, jog toliau nuo 
namų, darže už medžių, kažkas slapstosi, 
mudu prižadindavome savo darbininkus -

korėjiečius ,ir apginklavę juos šakėmis 
(ginklus duoti jiems — bijojome), išieš
kodavome visą, konsulato žemės plotą. Ta
čiau nieko įtartino' nebuvo. Galėjo būti, 
kad įsiveržėliai spėdavo pasislėpti, pama
tę mus vaikščiojanti

Japonai mėgino ■ išprovokuoti mudu 
dar keletą kartų vienokiu ar kitokiu bū
du, bet ginkluoto susirėmimo su jais dau
giau nebeturėjome.

KONSULAS — MANO GERIAUSIAS 
DRAUGAS

Po to įvykio mudu pasidarėme neper
skiriami, .nuoširdūs draugai. Kai konsulas 
išvykdavo su savo bičiuliais (amerikie
čiu dr. Ross ar prancūzu—misionieriumi) 
medžioklėn. į Korėjos kalnus ir išbūdavo 
ten kartais mėnesį laiko, ar išvažiuodavo 
į Korėjos sostinę Seoul tarnybos reikalais 
savaitei ar. ilgiau, -r-, aš tapdavau . visiš
kas namų šeimininkas, o taipgi raštinės 
viršininkas (konsulo asistentas), nes man 
buvo paliekamas konsulato antspaudas. 
Jokia viza įvažiavimui į Rusiją negalėjo 
būti išduota be manęs.

Selliš pradėjo atkalbinėti, mane nuo 
vykimo Amerikon. Konsulas norėję, kad 
aš palaukčiau, kol jis pasiliuosiuos iš sa
vo tarnybos; ir tada mudu abu keliausi
me Europon kartu; vienas — į Lietuvą, 
o antras — į Latvija, .Sakė, tęnai apsiWesi- 
me įri gyvensime, kaip’" pridera‘padoriems 
žmonėms. Konsulas buvo įsitikinęs, kad 
Japonijos valdžia nedelsiant pripažins 
bolševikų valdžią, o su tuo pripažinimu

ateis galas visiems buvusio caro valdžios 
atstovams Korėjoje ir Japonijoje.

Praėjo trys ketvirtadaliai metų nuo to 
įvykio su japonais, o konsulas vis dar ne
norėjo paliuosuoti manęs iš tarnybos kon
sulate. Bet aš pradėjau nerimauti, kad gal 
Amerikos konsulas atsisakys vizuoti ma
no pasą, nes leidimas iš Washingtono bus 
“pasenęs”. Lietuvos kvota buvo maža ir 
ją užpildžius visos galimybės patekti į 
JAV būtų man dingusios. Aš buvau nusi
statęs, pirma vykti į JAV ir susipažinti su 
tenykščiu gyvenimu, o paskui apsispręsti, 
ar pasilikti Amerikoje, ar važiuoti Lietu
von.

Todėl nusprendžiau neberilkinti il
giau savo kelionės, atsisveikinau su savo 
šeimininku ir išvykau į JAV per Ja ponią 
ir Kanadą. 1921 metų birželio 20 d. iš Moji 
uosto, Japonijoje, aš išplaukiau Canadian 
Pacific bendrovės laivu “S/S. Monteagle”. 
Tas laivas atvežė mane į Victoria, British 
Columbia, Kanadoje, kur aš buvau patal
pintas Amerikos imigracijos namuose. 
Imigracijos valdininkai nuodugniai ap- 
klausinėjo mane ir surašė viso mano gyve
nimo istoriją. Po to jie pasiuntė telegra
mą Valstybės departamentui Washingte- 
ne, atsiklausdami, ar prieš metus išduo
tas leidimas vis tebegalioja mano įvažia
vimui' į JAV. i Vęlidu' gydytojai patikrino 
mano sveikatą. Taipogi turėjau užsimokė
ti $8.00 galvos mokesčio. Ta visa procedū
ra truko apie savaitę laiko.

Kada imigracijos pareigūnai įsitikino,

j tfi-8 upis
ne. Laiško turinys buvo tokĮ

. .
Jo Malonybei; Berlynas, 1941 

m. liepos 26 d. Ponui Dr. Amra- 
zevičiui, einančiam Ministerio 
Pirmininko pareigas, Kaune. 
Gerbiamasis,

Vėl pasitaikė proga parašyti 
Tamstai keletą eilučių ir pasida
lyti su Tamsta ir kitais Ministrų 
Tarybos nariais mintimis apie 
padėtį ir mums rūpimą reikalą.

Rašau šį lašiką pasigesdamas 
daugiau žinių iš Jūsų pusės. To
dėl, jei kai kas Jums pasirody
tų nebeatitinką padėties Lietu
voje, nepalaikykite blogu, atsi
žvelgiant į tai, kad tebesame 
perskirti kinų siena ir abipusiš
kas informavimas is yra labai 
apsunkintas.

Pirmiausia keletą žodžių -apie 
mano dabartinę padėtį. Nuo pa- ■ 
skutinioj o laiško, parašyto Tam
stai s. m. liepos 19 d. ir kurį, ti
kiuos, būsi Tamsta gavęs (jo 
nuorašą, be to dar pasiunčiau 
Jums ir kitu kanalu, tik keletą , 
dienų vėliau), mano paties situ-- 
acija nedaug tepasikeitė. Tie
sa, nuo liepos 19 d. jau esu lais
vas nuo naminio arešto. Tad 
galiu susisiekti su kuo man rei- į 
kia, ir surinkti daugiau infor
macijų. Bet vyriausybės legali-į 
žavimo klausimu iki šiol nieko 
apčiuopiamo ir pozityvaus pa
daryti negalėjau, nes vok. Užs. 
Rkl. Ministerija tebesilaiko už
sibarikadavusi ir vengia su ma-- 

riim kalbėtis. Du kartus ban
džiau prasiveržti pas kai kuriuos 
sakytos ministerijos pareigūnus, 
bet jie išsisukinėjo ir manęs ne
prisileido. šitokią jų laikysena 
suprantu ta prasme, kad, maty-; 
ti, visos vokiečių pastangos te
bėra nukreiptos į Kauną, spaudi
mui toliau vykdyti betarpiškai 
Jum. Ar nepavyko vcJciečiams 
Kaune surasti kokio nors plyše
lio Jūsų tarpe, pro kurį jie sie» 
kia žūt būt prasiveržti ir vyriau
sybę priversti eiti koncesijų ar 
net visiško supasavimo keliu? 
Ką veikia generolas Raštikis ir 
kokia jo tolesnė laikysena? Jo 
pasielgimas su manim Berlyne; 
dar ir šiandien kelia man didelio 
„susirūpinimo. Ar jis nėra davęs; 
vokiečiams kokių- pažadų, nuo 
kurių jis nebegali nusikratyti ir 
todėl7'yra, gal net prieš savo va
lią, pasidaręs vokiečių politikos 
paprastu įrankiu. Mane labai su- 
aliarmavo žinia, esą, generolas 
vis dar neina savo pareigų, kaip 
Kr. Aps. Ministras ir Kabineto 
narys, bet toliau tebevaidina kaž
kokio tarpininko rolę tarp vy
riausybės ir vokiečių. Ar tai tie| 
sa ir kokiais sumetimais jis to* 
kios rolės toliau laikosi?

(Bus daugiau),

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIA 

rASISKalMA BIZNYJE

kad viskas yra tvarkoje, vienas jų nuvežė 
mane į laivų prieplauką, čia jau stovėjo 
laivas “Princess Charlotte” ir keleiviai li
po į jį. Mano palydovas padėjo man nusi
pirkti bilietą, pravedė pro laivo sargybą, 

. užvedė laivan ir, palinkėjęs man laimin
gos kelionės, grįžo atgal į savo būstinę. 
Tuo laivu atplaukiau į Seattle, Wash., o 
1921 metų liepos 9 dieną pirmą kartą sa
vo gyvenime išlipau Amerikos žemėje.

PERJIAINOS RUSIJOS ATSTOVYBĖJE 
IR KONSULATUOSE

Pradėjus Kremliui bičiuliauti su Japo
nijos valdžia, buvo manoma, kad greitu 
laiku likviduos Rusijos atstovybę Tokijoje 
ir visus konsulatus, kurie buvo įsteigti ca
ro laiku Japonijoje ir Korėjoje. Savo laiš
ke 1921 m. gruodžio 14 d. konsulas šitaip 
rašė: “Rusijos atstovas jau išvažiavo iš 
Tokijaus, taipogi ten sumažino tarnauto
jų skaičių. Generaliniame konsulate Se- 
oule irgi daromi pakeitimai. Nuo 1922 m. 
sausio 1 dienos paleidžiami kaikurie tar
nautojai. Generalinis konsulas Lutch iš
važiuos; konsulato patarėjas Bogoslovskis 
taip- pat apleidžia savo vietą. Konsulate 
lieka tik vioe - konsulas Geftler. Mano eilė 
ateis greitai. Nepalieku savo vietos, nes“ 
noriu numirti natūralia mirtimi. Kad tik 
greičiąu būtų tapi', visam galas, j— čia labai, 
nusibodo, nes nėra su kuo pasidalinti min-] 
timis ir nuraminti sielą. Tikiuos, kad tą 
laukiamoji diena ne už kalnų.”

(Bus daugiau) ’
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DR. ANKA BAuUNAS
AKiŲ, AUSŲ, HOSifeS

IR. ftERKLBS LIGOS 
PRITAIKO .-^KINIUS 

JLSSS W. $3td SIRfetT 
Ofiso telef.; FKospect 8-3229 
Reud. telef.; WAlbrook 5-50/6 

Ka-xlien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo i iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GH4&KULOG1NE ClilR.UR.GiJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). 'Tel. LU 5-6446 
Pnuna ligonius pagal susitarimą. 

Jęi nęaisiuepja, mainomu. <ii-t-oui2

Telef.; PRospect 8-i?;i7

ML S. BIŪ1S
GYDYTOJAS IR GHIKUKGAS 

3)46 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūkiai antradieniais ir penktadieniais. 
Trema. ir sesmad. oiisas uzoaryias.

.Rez.: J241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

DR. L K. BOBELIS 
IR

M. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

XHIRURG1JA
- Yflef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
MO Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAZIS
PtlXSIClAN AND .SuKGcvri

2434 WEST .71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5o+y 
' Rezid.: 3S8-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir kecvirtad. 1—7 vai., 
auuaU., pcuauidieiiĮ nuo x—o, tree, 

ir sestai. UK<-ai susitarus.

Rez.; Gi 84)8/3

DR. W. EISIM ■ E1S1NAS 
AMJŠfcKUA IK MOTERŲ LiUOS 
>UiNfcKQLOGiNE GHlKURGUA 
6132 So. Keozie Avė., VvA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
-smepja, sKamninu .Mi 3-Ouul.

DR. A. JENKINS
GYwy.tqjas Ik gh ik. u kg as 

' 3844 WEST 63rd STREET Į.
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir.šeštad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. .teief.: GArden 3-7278 j

Ofiso t*U HE 4-1814. orb4-RE.7-W 
Roadonciies: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454. WEST 7lst STREET 

’VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 2 iki 8 v. p. -p.; antrai ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL

DR. FRANK PliCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26I8W.7lst St.----- TeL 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL:,antroji ,nųo .1-^4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

Ofiso telef.: 776-2880
Haujas raz. telef.: 448-5545

ROCKFORDAS NAUJIEM
Sekmadienio rytas, rųgpiūčio 

15 d. išaušo apsiniaukęs. Gąsdi
no nejudėti iš namų, nes greit 
lietaus gausime...

Bet mūsų pasiryžėliai būtinai 
važiuoti į Naujienų pinikų, anks
ti susirinko į Lietuvių Klubų ir 
iš ten pradėjome kelionę. Du 
biržėnai susėdo greta vienas ki
to: vienas pabėgęs nuo Rusijos 
caro armijos, kitas pabėgo nuo 
rusų komunistų raudonosios ar
mijos, tai Jonas Stružas ir Ado
mas šernas, kurie įdomų pasi
kalbėjimą tęsė kol tik pasiekėme 
Chicagos užmiesčius. Moterys 
nepasidavė ir tarp savęs šneku
čiavosi, o kiti vyrai susėdę prie 
“pokerio” 'Savo triukšmą kėlė.

Štai jau ir Chicagos priemies
čiai, bet mūsų autobuso vairuo
tojas perbėgo Willow Springs 
kelią ir kol gavo progą atsisukti,
padarė ekstrą apie 15 mylių.

Kai pasiekėme Naujienų pik
niką, ir saulutės spinduliai pasi
rodė.

Visi linksmi išlipome iš savo 
gūžtos. Jau šimtai automobilių 
sustatyta ir koks tūkstantis nau- 
jieniečių jau stalus apsėdę be
sisvečiuoją. Su Jonu Stružu pir
miausiai einame “dulkes nuplau
ti”. čia sutinkame p. Jokubaus- 
kienę. Jos vyras kadaise gyve
no Rockforde. Kviečia prie sa
vo stalo, bet mes atsiprašėme, 
kad jų stalą surasime vėliau, ir

GRAD1NSKAS
PASKUTINĖ
PROGA:

VĖSINTUVAI SU 
‘DVIGUBA NUOLAIDA

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl 

’L --------- f

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraųd* 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 671 h PL WAlbrook 5-8063

M 0 V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1832

Z —' - K

SOPHIE BARCOS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. 'M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
•vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629

pasinėrėme j mielų Čikagiečių 
sūkurj.

Prie valgių jau iš anksto bes
tovį eilės “alkanųjų” prie ba
ro irgi eilės, o patarnautojos vi
sos gražios geltonplaukės tvos 
spėja gėrimus maišyti ir pa
duoti.

Toliau eidamas sutinku aukš
tą baltais plaukais ponią iš Ka
lifornijos. Tai į Naujienų pik
niką atvykusi Mrs. Stogis, bu
vusio žinomo dainininko boso 
žmona. Kadaise Stogis koncer
tavo ir Rockforde. Netikėtas ma
lonumas buvo šis susitikimas.

Eidamas toliau susitinku jau
ną vyrą — tai iš mano parapi
jos Šakių miesto zanavykas. Iš
sikalbėjus pasirodė, jis bežinąs 
ir tą kaimą, kur aš augau Lietu
voje. Irgi malonus susitikimas. 
Štai susitinku p Mikolaitį ir jo 
linksmą žmoną, kurie tankiai at
vyksta į Rockfordą į mūsų pa
rengimus. Einant dar toliau su
sitinku teisininką Joną Laucevi
čių, kuriam pagelbėjau atvykti 
į šią šalį. Jam rūpi Rockfordo 
žinios. Pasakojau ką galėjau. 
Ir vėl susitinku seną naujienietį 
p. Samulėną ir daugiau jo drau
gų. Pakvietė prie alaus. Sumė
tėme po trumpą žodį. Ėjau to
liau.

Vienas čikągietis nusivedė 
prie dr. Adomavičiaus bazaro, 
kurį norėjau pažinti. Dr. Ado
mavičius jaunas augalotas vy
ras, svetingas ir vaišingas, pa
prašė atsisėsti, pats atnešė lėkš
tę virtų grybų su grietine ir bul
vėmis ir puodą savo garsiosios 
giros. Tikrai buvo skanu. Ne- 
bepamenu, kada tokius pietus 
bevalgiau. Padėkojęs už skanius 
pietus atsisveikinau, ir daktaras 
paprašė perduoti sveikinimus 
Dr. V. Pliopliui ir Petrui Ali- 
nauskui, kurs skaito Naujienose 
dr. Adomavičiaus patarimus.

Pasistiprinęs vėl einu. Sutin
ku visiems lietuviams gerai pa
žįstamą p. D. Kuraitį. Bevaikš-

I* ir’uuląHiui, 
rai atrodo, tik sako su koja tu
rėjęs nesmagumų, bet po opera
cijos eina geryn. Ponas Kuraitis 
Rockford ui gerai žinomas; grį
žęs iš Lietuvos jis rodė filmus 
apie Lietuvą ir kalbėjo. '

Susitinku p. Povilą Dargį, SLA 
prezidentą: energingas, sveikas 
vyras, į Chicagą atvyko SLA 
reikalais. Sakėsi kalbėjęs ir su 
mūsų SLA 77 kuopos pirminin
ku Jonu Stružu. Viskas tvar
koje. t>ar norėjau susitikti Nau
jienų redaktorių ir administra
torių Martyną Gudelį, bet jis 
Įsimaišęs į žmonių daugybę. Lai
mė, kad nešiojo geltonus marš
kinius, tai galų gale suradau ir 
trumpai šnekterėjom. Be to, su
tikau 'Juozuką Pronskų ir jo 
brolį Joną su Jono žentu Bernar
du Skališiu iš Waukegano. Vėl 
po trumpą žodį ir vėl ėjau ap
linkui.
- Išgirdau toliau nuo judėjimo 
dainų aidą. Gražiai bedainuojąs 
būrys vyrų ir motehrų. Vienas 
.gražiu tenoru traukia, kiti pri
taria. Prisidėjau ir aš prie jų. 
Melodiją (pagavau, bet žodžiai 
nežinomi.

Viena geltonplaukė ponia sti
priu balsu užvedė; jai pritariant 
daina skambėjo harmoningai, 
bet aš skubėjau, norėjau šigirs- 
ti programą.

Beeidamas prie scenos sutin
ku Rockforde gyvenusį Smilgie- 
tį p. Sisevičių. Ir vėl džiuginan
tis susitikimas.

P. Gudelis paskelbė progra-

tiesiakalbis su
gedo. Dainavo dvi ponios, bet 
be garsiakalbio silpnai buvo ga
lima girdėti. Greit atvykęs me
chanikas sutvarkė ir jau viskas 
buvo galima gerai girdėti. Kal
bėjo p. Kuraitis apie spaudos 
reikalus ir garbingus Naujienų 
atliktus darbus. Kalbėjo p. P. 
Dargūs, primindamas Lietuvos 
okupavimą ir komunistų suktas 
gudrybes norint apgauti pasaulį 
ir įtikinti, kad jie lietuvius “iš
laisvinę”. Prisiminė Dr. Grigai
tį ir jo neilstamą veiklą Lietu
vos laisvės reikalui.

Gerą trumpą kalbą pasakė ir 
pats programos vedėjas M. Gu
delis, pavaizduodamas Naujie
nose dirbančiųjų darbą ir pasi
šventimą, kad laikraštis išeitų 
įdomus, laiku ir kasdien; taip pat 
priminė šių dienų gyvenimo ir 
reikmenų pabrangimą, kas la
bai apsunkina visokią veiklą, 
ypač laikraščio leidimą, bet Nau
jienų draugai patys tai žino.

žodžiu, Naujienų piknikas buvo 
didelis, draugiškas, linksmas ir 
labai pavykęs. Rockfordiečiai 
patenkinti savo mielų draugų šil
tu priėmimu ir vaišėmis, pasi
tenkinę muzika lygiai 6 valan
dą vakarop jau pasiruošė išva
žiuoti ir autobusas jau buvo pil
nas, kai du dar nubėgo Strau
so valso .pašokti.

Į Rockfordą grįžome geru lai
ku ir Lietuvių Klubas tebebuvo 
atdaras, tad atsirado saviškių, 
kas iš klubo parvežė namo.

žvalgas

Only you 
can prevent 
forest fires I

“LĖK LĖK. MANO SAKALĖLI”
Tokia antrašte dramaturgas vaiskiame ore pasižmonėti ir 

Gasparas Velička sukūrė see- Įdomų vaidinimą pasižiūrėti.
nos veikalą • pavaizdavimui 
Lietuvių tragiškų dienų, kada 
prieš 30 metų raudonasis ama
ras apspito Lietuvą. Jaunieji 
patriotai stojo į nelygią kovą 
ginti tėvų žemę; daugis gei
bėjos! nuo ^persekiojimo ir 
mirties, pasitraukdami į už-

Vaikų teatro artistams taip 
pat galėtų būti Įdomu pasižiū
rėti kaip suaugusieji vaidina.

Alvudas čia pat teikia ir 
maistą. Tuo gali visi pasinau
doti jau nuo 1 vai dienos, no
rėdami išvengti virtuvės kait- 

,ros šiltomis poilsio dienomis.

Kankintas
<>- - .. ’ \y’

dėl Kristaus

sienius. Tikt senieji žemdir- 
ženie 
prie

biai, mylėdami savo 
maitintoją, ryžosi likti 
jos ir čia-patmįrti. . . .

Viena, -tokia <-motina

kalta lietuviška gira, bei vai
sių arbata numalšina troškulį

PLEASE 
BE 

CAREFUL!

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA | 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 lr PR 8-0834 I 
lurn -- - - - ----  - ----

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

TĖVAS ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DR. P. STRIMAITIS
' ^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 -West -71 st St.

■Tel.: 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
" 10—^12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

,Raz. f U WA 54099_______

-DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.:-PR-8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

A FORESTS FUTURE \
IS IN YOUR HANDS

t DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

Q 2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
p ari d teleC. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
Talandos skimbinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Jpecy «ee. eeerr Arab, 
•ad UL oar depend an 

ta bdp p«*enc 
jarac fret So pieete

Satohy* ABCc Al’wn 
krJJ ĮBM^rjhrt clE cold. Be nor* 

to drew® cao3p6fiau 
>dr the tstbeu rod

Crash. tJl 
wnora 8etd one 

r

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bae- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t t
. g_ 4 jj fl—8. šeštadieniais 9—L

2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 
Telef..’ P Respect 6-5084

Milan Haimovici
Liuteronų kunigas Milan Haimovici 

išbuvo aštuoneris metus Rumunijos 
kalėjimuose, pakeldamas neaprašo
mus kankinimus. Komunistai jį basa 
buvo užmetę ant degančių anglių. Jis 
žiauriai buvo mušamas į jautriausias 
vietas ir buvo verčiamas plikomis sa
vo rankomis valyti tūkstančių kalinių 
išmatas. Jo tikėjimas išlaikė visus 
bandymus. Net komunistų pareigū
nai buvo apimti tokios pagarbos, kad 
vėliau, kalbėdami apie tai, nusiim
davo kepurę, tokiu būdu pareikšdami 
pagarbą šiam gyvam šventajam. Tūks
tančiai krikščionių kalinių mirė Ru
munijos komunistų kalėjimuose. Did- 
vyriška jų laikysena ir tikėjimas 
Viešpačiu pilniausiai aprašyti kun. 
Richard Wurmbrand knygoje “Kan
kintas dėl Kristaus”, išverstoje n 27 
kalbas ir esančioje labiausiai perka
mu knygų sąrašuose.

šusidomėkite geležinės ir bambuko 
uždangų pasmerktų savo brolių li
kimu.

Pasiųskite kuponą kun. Richard 
Wurmbrand knygai "Tortured for 
Christ*', išverstai į 27 kalbas.

1109 E. Chevy Chase Dr., Glendale 
Telefonas (213) 247-3711.
——»■",j “"j 
Iškirpk ir pasiųsk: |
VOICE OF THE MARTYRS NAU » 
P. O. Box 11, Clendale,
CA 91209 U.SA.
‘PRISIMINK PAVERGTUOSIUS”
....... ■> ■ ....Hf.a • ... I . ..<■«,>• • I ■ ■ ■ .a........... I

Vardas |

Adresas

Miestas

Valstija j, , < f r Zip ę
Atsiuntęs kuponą, gausi knygą 
“Kankintas dėl Kristaus" veltai.
Angliškai. Vokiškai £r Prancūziškai

Ačiū.

abejo
janti gimtinėje; pasilikti sūnų 
Įtaigojo bėgti nup žiaurios mir
ties Į laisvąjį pasaulį, sakyda
ma: “Lėk, lėk, mano sakalė
li”.

Šią, galima sakyti, istorinę 
dramą Alvudo vaikų teatro 
suaugusiųjų (padalinys suvai
dins-Marquette parko aikštėje 
po atviru .dangumi' Darbo Die
nos savaitgalyje: šeštadienį 
rugsėjo 4 d. ir sekmadienį, rug
sėjo 5 d. vakaronių metu. Re
žisuoja Alfas .Brinką.

Kaip žinia, Alvudo vakaro
jimai vyksta visą vasarą kas 
šeštadienį ir kai kuriais sek
madieniais, kaip ir eilę metų 
anksčiau — su menine progra
ma suaugusiems ir vaikams 
(priklauso nuo (o, kiek jų at
silanko). Saulei nusileidus 
būna rodomi rinktiniai filmai, 
nes tik sutemus .baltos drobės 
ekrane tėra matomi paveikslai. 
Tačiau šią vasarą vakaro sute
moje paslaptingos tylos ap
gaubtame parke filmai ne 
tą gavo “užsimerkti”, nes 
guma žmonių dėl žinomų 
žasčių nėra linkę Jaukti
temos, kūi jau ir mūsų jaukia
me parke nebėra saugu.

Gi teatras su gyvais veikėjais 
galimas ir dienos šviesoje prie 
natūralios žalių medžių bei 
krūmų dekoracijos. Todėl visi 
kviečiami nurodytomis dieno
mis atsilankyti į Marquette par
ką ir savo Lithuanian Plazojc

dienomis, o ir prieš tai šešta
dienį į Marquette parką prie. Ca
lifornia gatvės priešais šv. 
Kryžiaus ligoninę, arti parko 
namelio, atsilankyti ir žalioje 
aplinkoje, gryname ore atsi
gaivinti. O. Algminienė

kar
dau 
prie 
su

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai, jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą .publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks- 
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini- 
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikuš leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū 
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar-1 
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJI E N O S,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

ONAI ANIUUENEI
Lietuvoje mirus, Jos sūnus — Alfonsą, Balį ir Bronių su 
šeimomis, dukteris — Antaniną ir Jusettc su šeimomis, 
o 4a|p i»l kilus-ginijijes nuoširdžiai, užj^uęiaųic

Vytautas Vaitonis ir Ignas Gečas
’ - su šeimomis

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 -1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AUI-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS C IENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

5

4
I

S
J'

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401

i
8

f

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

I s

I

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: YAras 7-1138-L139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

i

Į

P. J. RLDIILkS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Pasiruošimai IV-tai Tautinių Šokių šventei
IV-toji Tautinių Šokių šventė; Vyrams skiriamas tik vienas 

įvyks 1972 m. liepos mėn

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

. 2 d. “Oželis” iš knygos “Mūsų šo- 
jčikagos Amfiteatro patalpose, kiai”.

Mergaičių šokiai: Blezdingėlė 
ir Sadutė — iš knygos “Mūsų 
šokiai”, o Linelis — iš sąsiuvi
nio.

Vaikų šokiai (amžius 8—121 
m.): Suktinis, Noriu miego, Kai-j 
velis — iš knygos “Mūsų šokiai”,! 
gi Žilvytis — iš sąsiuvinio.

IV-tos Tautinių Šokių Šven
tės meninės dalies vadovė yra 
p. Genovaitė Breichnianienė, 
101 Bertram Drive, Dundas, 
Ontario, Canada, telef. (116) 
627-1 420. Visais šokių išpildy- 

Imo klausimais prašome kreip
tis pas ją. Gi, registracijos ir Į 
repertuaro knygas gauti pas| 
T. S. S. Rengimo Komiteto se-l 
kretorę Birulę Vindašienę.

Visoms jau egzistuojančioms 
ir naujai besikuriančioms tauti
nių šokių grupėms linkime ge
ros sėkmės. L .... . ,, ,. .bruožai is Vilniaus Medicinos 

Draugijos vystymosi Lietuvoje 
IV-tos Tautinių šokių šventės! 19-me amžiuje”.
Renginio Komiteto sekretorė

Šiai šventei jau ruošiamasi 
^markiu tempu. Repertuarai ir 
Įsokių aprašymų knygos jau iš
siuntinėtos visiems iki šiol užsi
registravusiems tautinių šokių 
vienetams.

1971 m. liepos 5—12 d. d., p. 
Jonyno soduose Įvyko Lietuvių 
Bendruomenės organizuoti ir 
Tautinių šokių Instituto praves
ti naujiems tautinių šokių mo
kytojams paruošti kursai. Kur
sų programoms vadovavo p. 
Irena Šilingienė ir p. Ringailė 
Zotovienė, talkininkaujant visai | 
eilei patyrusiems tautinių šokių 
mokytojams. Techniškai kur
sams talkininkavo IV-tos Tau
tinių Šokių šventės Rengimo Ko- 
Jniteto pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Diplomai buvo 
įteikti 37 kursus baigusiems tau
kinių šokių mokytojams.
» Šių metų rugpiūčio mėn. 15— 
22 d. d. Dainavos stovykloje, 
vykstant mokytojų studijų sa- 

•įvaitei, p. Jodvyga Matulaitienė, 
buvusi 3-čios Tautinių šokių 
Šventės meninės dalies vadovė, 
ir p. Galina Guobienė, pravedė 
Tautinių šokių mokytojams 
kursus.

Birutė Vindašienė,

Gydytojų

I1
LIVE IN HOUSEKEEPING

Lite cooking for elderly couple in 
River Forest, own room, salary open, 
references, good home for right per

son. Some English necessary.
Write % AF Box 318

225 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO, ILLINOIS 60606

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

4 GRAVE LOT

Reverence section. 
Mt. Emblem Cemetery. 

Must sell reasonable.
447-8692

Bostonietis George Scott yra žinomas beisbolo žaidėjas. _ Paveiksle 
matome dvimetį jo sūnęi, kuris taip pat mėgsta beisbolą.

mu; Įsiregistravo net 14 žai- 
dėilT

rialisTatė
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISTŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

Sekančiais metais Į Tautinių 
Šokių šventę atvyksta šokėjų 
grupės ne tik iš Kanados, bet iš 
keturių Pietų Amerikos valsty
bių ir Europos.

Registracija vis dar vedama 
pas Birutę Vindašienę, 6435 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA, telefonas (312) 
925-5612. Registruojami ir vi
sai naujai Įkurti vienetai ar 
grupės.

IV-tos Tautiniu Šokiu Šven
tės repertuarą sudaro sekantie
ji šokiai:

Jaunimo šokiai (amžius nuo 
12 m. aukštyn): šustas, Gyva ta
ras, Subatėlė, Audėjėlė, Rugu
čiai, Malūnas ir Kubilas. Du 
paskutinieji turės šiek tiek pa
keitimo pabaigai. Aštuonytis ir 
Ketvirtainis imami iš žaliu są
siuvinių, gi pirmieji iš knygos 
“Mūsų šokiai”. Jaunystės šo
kis bus atsiustas kiek vėliau.

suvažiavimas
Visuomenės dėmesiui yra pra

nešama, kad Pasaulio ir Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Sąjun
gų VHI-tojo suvažiavimo pirmas 
posėdis bus viešas. Jis įvyks 
š. m. rugsėjo mėn. 4 dieną, šeš- 
tadien, 12 vai. New Yorke Pierre 
viešbutyje 5th Avenue ir 61st 
Street, The Roof-Theater Style 
salėje.

Po trumpų Įžanginių suvažia
vimo atidarymo kalbų d-ro V. 
Avižonio, N. Y. Liet. Gyd. D-jos 
pirmininko, taip ir d-ro V. Pa- 
procko, PLGS ir ALGS pirminin
ko, o taip pat sugiedojus him
nus ir išklausus sveikinimus bei 
informacijas, seks du praneši
mai, būtent:

1. Dr. Balys Matulionis — 
“Lietuvos gydytojo vaidmuo 
tautos kovoje už savąją kultūrą 
ir laisvę”.

2. Ramūnas Kondrotas (isto
rijos mokslininkas) — “Keli

Sekančią dieną bus praneši
mai specifinėmis medicinos 
mokslo temomis. Pranešėjais 
bus dr. Edvard Kaminskas, Vet. 
Dr. Petras Radvila, Dr. Rim
gaudas Nemickas, D-rė Irena 
Giedrikienė ir Dr. V. Damijo
naitis. Temas rasime programo
se.

World Wide Medical News 
Service, Inc., laišku prašo d-rą 
V. Paprocką atsiųsti suvažiavi
mo programas ir visų prane
šimų kopijas arba bent jų san
traukas publikacijai smerikiečių 
spaudoje, kaip pav., Medical Tri
bune.

AI. Zujus

-r- Aktorius Tony Mockus 
parinktas vaidinti vieną iš pa
grindinių rolių “Cactus Flo
wer” veikale. Jame taip pat 
dalyvaus kino ir TV garseny
bė Elke Sommers. Pastatymai 
bus vasario mėn. Drury Lane 
teatre, Chicagoje.

— Albertas S. Rakus, US Ar
mijos pulkininkas, yra paskir
tas Armijos akademinių studi
jų centro dekanu. Charlottes
ville, Va. Jis yra baigęs J. Mar
shall teisių mokyklą Chicago
je.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
3 miegamų65-TA IR KEDZIE

mūrinis. S23,500.
65-TA IR CAMPBELL — 5 miegamų 

mūrinis. $23 500.
43-ČIA IR CAMPBELL — 3 

mūrinis. $27,500.
46-TA IR ROCKWELL 

medinis. $27,500.
45-TA IR CAMPBELL

mūrinis. $39.500.
73-ČIA IR KEDZIE - 

ir 3 kambarių. $54,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. KEDZIE, CHICAGO

TEL. — 254-5551

4

butu

butų

butų

2 po 5%

5

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
| VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
j 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvalriv prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTJNAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugų metų patyrimas.

I AL NAUJOKAITIS
TeL WA 5-9205

e
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636

i - i n --- *

I Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
i

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

i Į Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
| šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
I tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių- 
\ site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Į NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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Šiaurės Amerikos Lietuvių 
šachmatų Pirmenybės

Penkių ratų šveicarų siste
ma šachmatų turnyras, U. S. C. 
F. Įvertintas (rated)

Data: šeštadieni, rugpiū
čio 28 d. — trys ratai: 9:00,

Sekmadienį, rugpiūčio 29 d. 
— du ratai: 9:30 ir 3:00

Lošimo vieta: R. Fabijono 
rezidencijoje, 7744 South Troy 
Street. Chicago 737- 0770.

Registracija baigiama 8:45 
valandą ryto, rugpiūčio 28 d., 
1971 nu

Uždaras turnyras — priima
mi tik lietuvių kilmės žaidėjai.

Pradinės mokestis — 85.00 
plus $8.00 U. S. C. F. mokestis.

(Žaidėjai turės parodyti ga
liojančią U. S. C. F. nario kor
telę.)

Turnyro vedėjas Romas L 
Fabijonas, 7744 South Troy 
Street, Chicago, 111.60652. Na
mų telefonas — (312) 737-0770 
Darbo telefonas — (312) 849 - 
2500, Ext. 2828.

Dovanų Fondas:

I-mai vietai — $100.00 — 
pono Justino Mackevičiaus do
vana.

II-rai vietai — $50.00 — Či
kagos Lietuvių šachmatų Klu
bo dovana.

IILčiai vietai — 825.00 — po
no Ričardo Estkos dovana.

Klasių dovanos — duodamos 
jei dalyvaus bent keturi žaidė
jai pažymėtoje kategorijoje.

Experto — A. Klasės —810.00
B — C Klasės — 810.00
D — Unrated Klasės — 810.

00. x
šachmatai ir laikrodžiai:
Žaidėjai atsineša savus laik

rodžius.

Chicagos Lietuvių šachmatų 
Klubo suruoštas “žaibo” tur
nyras praėjo su geru pasiseki-

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
464S So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai.

Kaip ir buvo tikėtasi mūsų ne 
nuilstamas žaibo mėgėjas Al. 
Zujus paėmė pirmąją vietą, 
antras K. Jankauskas ir trečias 
P. Tautvaiša.

Gautas pelnas (860.00) pa
skirtas šiaurės Amerikos Lie
tuvių šachmatų pirmenybėms.

“žaibo” dalyviai labai dėkin
gi R. Fabijonui, ypatingai jo 
žmonai, už taip gražiai paruoš
tas vaišes. .i VI. K.

Atsiųsta paminėti
Offprint from

DONUM BALTICUM, skirta 
profesoriui Christian S. Stang 
jo 70 metų amžiaus sukakties 
1970 m. kovo 15 d. proga. Re
dagavo Velta Rūke Dravina. 
Spaudė Almquist & Wiksell, 
Stockholme, Švedijoje.

Tai yra prof. Petro Joniko 
studija ‘‘Tarmės ir bendrinė 
rašyba’’”. Apie tarmių derini
mo atspindžius XIX amžiaus 
antrosios pusės lietuviij rašy
boje”, atspausta iš didelio vei
kalo “Donum Balticum” (Bal 
tijos Dovana) pusi. 229 — 240 
su aplanku. Yra ir angliška tu 
rinio santrauka. “Dialects and 
Conventional Orthography”. Ne
tik kalbininkams, bet ir kiek
vienam savo kalbos mylėtojui 
ši studija verta pažinti, tik 
pažymėta, kur gaunama.

ne-

Vienas šaudo, 
kiti dolerius gaudo

NEW YORK AS. — Praeiviai 
surinko apie S500 žaliukėmis- 
banknotomis. kurias vėjas po 
gatvę išnešiojo, kai banko sar
gas pašovė plėšiką, beišbėgantį 
su pasigrobtais $1,700 pinigais 
praeitą ketvirtadienį.

Vagis metęs pinigus raišdamas 
I leidosi bėgti, o praeiviai pini
gus rinkti.

PAUKŠČIŲ KALBININKAS
Australijoje gyvena 78-metis 

Henris Greisas. Visą savo lais
valaiki jis tyrinėja paukščių 
kalbą: ištisas valandas klausosi 
paukščių balsų, užrašinėja jų 
giesmeles magnetofono juosto
je, o vėliau pradeda jų mokytis. 
Jau dabar Henris Greisas puikiai 
moka 50 skirtingų paukščių rū
šių dialektų.

Savo “pokalbius” su paukš
čiais jis atlieka Nacionaliniame 
parke netoli Sidnėjaus, larikyda 
mas jį ne tik dieną, bet ir naktį.

— Lietuvos Vyčių 58-sis me
tinis seimas įvyks rugpjūčio 26> 
—29 d. Kennebunkport, Maine.

-r- Dr. John M. Bachulus, 
Brunswick, Maine, įsteigė 1966 
m. Bowdoin kolegijoje stipen
dijų fondą lietuviams studen
tams. Jis yra gimęs Ameriko
je, bet visi lietuviški reikalai 
jam yra artimi. Dalyvaus Pa
saulio ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų suvažiavime, kuris 
įvyks Darbo dienos savaitga
lyje New Yorko mieste. Drau
gijos pirmininkas Dr. V. Pap- 
rockas gavo iš pasaulinės gy
dytojų draugijos spaudos cen
tro prašymą pateikti suvažia
vimo 
kas.

referatus ar jų santrau-

Rašyt. Alayzo Barono no- 
knygoje “Keliai ir pėdos” 

išvertė i latvių
vėlės
Janis Zarinš 
kalbą.

— Fordhamo Universiteto 
Lituanistikos kursų klausyto
jų daugumos pareiškimu tė
vai turėjo didžiausią Įtaką dėl 
lankymo šių kursų. Jie buvo 
sėkmingi ir tą pripažino juos 
baigę studentai.

— Birutė Vindašienė yra IV 
Tautiniu šokiu šventės rengi- 
mo komiteto sekretorė, šven
tė Įvyks sekančiais metais Či
kagoje.

— Augusta šaulytė, baigus 
Pedagogini
lituanistikos mokykloje, 
nimo centre. Mokslas prasidės 
rugsėjo 11 d. 9 vai. ryto moki
nių priėmimu. Ji taip pat yra 
baigusi tą mokyklą. Mokyklos 
direktorius yra Juozas Masi- 
lionis.

institutą, mokys
Jau-

Maskvoje leidžiamo laikraščio foto re
daktoriai kiekvieną dieną fotografuo
ja praeivius ir lankytojus. Specialis
tai priėjo išvados, kad paveiksle ma
tomas Vladimiras yra budingas da

bartinio laikotarpio berniukas.

3 STORY BRICK
2 years old. Two 2 bedroom apart
ments and one 1 bedroom apt. All 
appliances, gas stoves, refrigerators, 
air conditioners. Gas hot water heat. 

$49,900.
7735 So. KEDZIE. Phone HE 6-2722 

Do not disturb tenants.

MIELA TARP SAVŲ
TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla

taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesi. Centralinis alyva šildyj 
mas, daug' priedų, maži taksai už 
abu $47,900. Artima, patogi vieta.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butų 
mūras. $14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,600.

2 BUTŲ MŪRAS moderniškai Įren
gtas. 2 nauji gazo šildymai, karpetai, 
kabinetu virtuvės, garažas. $29.900.

5 KAMBARIU MŪRAS, kabinetų 
virtuvė, gazu šildymas, karpetai. ga
ražas. Arti mūsų ofiso, už $19,000.
‘ SVEIKAS MEDINIS modernus vi
duj. graži gatvė, arti Maria HS.. dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr.
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800 .....

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam' 30 pėdų sklypas už 
$10,900. r

Valdis Real -Estate-
7051 S«. Washtenaw Ave. RE 7-7200

DOWNERS GROVE
BY OWNER 

bedrooms, fireplace, built-ins, 
2% car garage.

Close to CB & Q. $29,900.
964-4855

NORTHBROOK UPPER 30s
MOVE RIGHT IN!!

No chauffeuring in this “walk to 
everything” location. 3 bdrm, brick 
ranch. 1% baths; fireplace; bsmt.; 2 
car garage; wall to wall carpeting; 
drapes; appliances. Priced low for 
quick sale. Call owner. 272-3362.

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. ___ ' ‘ ' '........

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

CL 4-2390
A. T V E R A S 

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublIc 7-1941

Taisau (remodeliuoju) senus namus, 
stogus, langus, dažau, sutvarkau 

elektrą ir t. t.
Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tiisoml luto motorai, rtibcffiil, 

tun>-ups Ir t. L
4S24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-W27

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. .54 ir 
Damen apylinkėj. — $38.000.

LABAI GERAS 10 butu "mūras' 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik S89.000. ■ ?

10 BUTŲ, mūras, alum. langai. šiL 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500. ■'

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos Ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WE3T 63rd STREET

Tel.: 471-0321

7 ROOM HOUSE
Tiled ba., mod-kit. Full attic 
& basement. Large yard. No 
garage. Cement patio. Sale by 
owner. All that is required 
is $1,500 378-2281

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAURO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

SHILLER PARK
3 or 4 bedroom house. Dining room, 
1% bath, beautifully paneled family 
room. Roman brick fireplace. Elec
tric-eye garage door. Air conditioning. 
Basement, many extras. Upper 30’s 

678-0210 or 421-7996 
Immediate occupancy.

HOME INSURANCE

Call: Frink Zapolii 
3208^ W, 95th St 

GA 44654

BY OWNER
St. Turibius Parish. 6 rooms brick, 
ceramic kit. & bath. H. W. ht.. % 
finished base. Powder rm. 2 car brk. 

gar., base, can be used as apt.
Mid. 30’s; Call apt. 5 P. M. weekdays. 

— Sat. & Sun. All day.
581-0314

/—-----------  ■ ■■ u i <
-—

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4U6f Am/'u, 
Chicago, III. 60632. T«L YA 7-49M

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

BUILDERS AMD CONTRACTORS
Sfitybe Ir

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatia senui Ti
sų rūšių namo įpiildymo pečiui Ir 
air-conditioning J nauius ir senui na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai. 
Turtu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVK, 

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447


