
Saulėta, dieną 85', naktį 65.
Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:22
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ĮSTAIGOJE BUVO ĮRAŠOMI JUOSTELĖN
WASHINGTONAS. — Senato Watergate komitetas pirma

dienį išgirdo iš buvusio Baltųjų Rūmų asistento, kad nuo 1971 m. 
prezidento telefonas ir įstaiga turėjo visų pasikalbėjimų rekorda- 
vimo sistemą. Alexander Butterfield, dabartinis Federalinės 
Aviacijos agentūros administratorius, buvęs prezidento štabo 
asistentas, Haldemano padėjėjas, pareiškė, kad apie slaptus įren
gimus klausytis visų pasikalbėjimų prezidento įstaigose, žinojo 
tik prezidentas, Haldemanas, jis — Butterfieldas, Haldemano se
kretorius Larry Higby ir slaptosios tarnybos elektronikos spe
cialistai.

WASHINGTONAS. — Iždo sekretorius George Schultz vakar 
aplankė ligoninėje prezidentą Nixona ir šią savaitę laukiama nau
jos “Ketvirtos fazės” kovoje prieš infliaciją paskelbimo. Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius Ziegler pranešė, kad prezidentas ne
paskelbs naujos programos, bet tą darbą atliks Schultzas. Jis 
pirmadienį spaudai pareiškė viltį, kad amerikiečiai supras atvirą 
ir nuoširdų vyriausybės norą sustabdyti kainų kilimą, bet kartu 
supras, jog visų kainų neįmanoma sustabdyti ir kai kurių pro
duktų kainos turės pakilti.

Visų ankstyvesnių liudininkų 
parodymai būdavo iš anksto 
spaudai žinomi, tačiau Butter- 
fieldo pareiškimai sukėlė sensa
ciją, nes ir patys komiteto na
riai, išskyrus pirmininką Sam 
Erwin ir jo pavaduotoją How
ard Baker, nieko nežinojo, apie 
ka kalbės Butterfieldas.

Jis papasakojo, kad slapti pa
sikalbėjimų rekorduotojai buvo 
įrengti: prezidento Ovai įstaigo
je, Executive Office pastate ir 
Lincolno kambaryje. Be to, re- 
kordavimas vykdavo ir Camp 
David vienoje kabinoje, kur vi
sada apsistodavo prezidentas Ni- 
xonas — Aspen Lodge. Apara
tus įjungdavo žmogaus balsas. 
Jie pradėdavo veikti, kai prasi
dėdavo pasikalbėjimai. Telefo
niniai pasikalbėjimai tuose pa
čiuose kambariuose irgi buvo re- 'jos. Jis prieš pabėgdamas iš- į 
korduojami. Aparatus įtaisyti 
įsakė pats prezidentas. Visa tai 
buvo skirta surinkimui istorinės 
medžiagos, būsimam preziden
to Nixono muziejui — bibliote
kai. Visi paskalbėjimai laikomi 
juostelėse Slaptosios Tarnybos 
žinioje.

Šie atidengimai sukėlė sensa
ciją ir todėl, kad po aparatų įve
dimo, Baltuose Rūmuose lankė
si pasaulio vyriausybių vadai: 
Brežnevas, Willy Brandtas, In
dira Gandhi, Britanijos premje
ras Heath, Jordano karalius Hus- 
seinas, Izraelio Goldą Meir, Ju
goslavijos Tito ir kiti preziden
tai ir premjerai. Paklaustas, ar 
rekordavimo aparatai veikdavo 
ir svečiams lankantis Baltuose 
Rūmuose, prezidento spaudos se
kretorius Ziegleris atsisakė ko
mentuoti. Pats Butterfield pa
reiškė, kad Camp David Aspen 
Lodge esantieji aparatai būda
vo išimami prieš užsienio sve
čių apsilankymą. Kitoje prezi
dento vasarvietėje — San Cle
mente — jokių aparatų nebuvę.

Butterfield pareiškė, kad Dea- 
nas, buvęs prezidento teisinis pa
tarėjas, nieko apie rekordavimo 
aparatus nežinojęs. Tas sukelia 
įdomių galimybių. Deanas ap
kaltino prezidentą, kad prezi
dentas žinojęs apie planus šni
pinėti Watergate įstaigoje. Pre
zidentas žinojo, kalbėdamasis 
su Deanu, kad jų pokalbis re- 
korduojamas, o Dean — nežino
jo. Jei Dean komitetui melavo, 
prezidentas gali labai nesunkiai 
įrodyti. Dean teigė, kad jis dar 
vasario mėn. viską prezidentui 
atidengė ir su juo tarėsi, kaip 
nuslėpti nusikaltimą. Preziden
tas gali atsiųsti senato komite
tui tam tikrų dienų įrekorduo- 
tus pasikalbėjimus ir iš jų pa
aiškėtų visa tiesa. Senato komi
tetas jau reikalauja, kad prezi
dentas juosteles “paskolintų”.

Butterfield pareiškė įsitikini
mą, kad prezidentas nekaltas.

WASHINGTONAS.. — Pen
tagonas pripažino, kad Ameri
kos lėktuvai puolė Kambodijos 
teritoriją dar prieš 1970 metus, 
kada gegužės mėn. buvo paskelb
ta apie komunistų kariuomenės 
stovyklų puolimus. Vyriausybė 
buvo patvirtinusi tuos bombar
davimus ir buvo nutarta juos 
slėpti nuo visuomenės. Tuo me
tu princas Sihanoukas dažnai 
skųsdavosi, kad Amerikos lėk
tuvai daužo jo teritoriją.

TOKIJO. — Buvęs Pietų Ko
rėjos prezidento draugas ir vals
tybės saugumo viršininkas, Kim 
Hyong Wook, 48 m. slapstosi 
Amerikoje, pabėgęs iš P. Korė-

Ramiojo vandenyno krantas prie Point Heys valstybinio parko. Dviratininkas šiltai apsirengęs, nes ir vasarą ten 
būna gan vėsu.

PREZIDENTAS NIXONAS TAISOSI
BETHESDA. — Prezidento Nixono sveikata ligoninėje pa

sitaisė, jis jau dvi paras neturėjo temperatūros ir gydytojai su
tiko išleisti jį iš ligoninės penktadienį. Prezidentas vyks į Camp 
David ir ten praleis savaitgalį, sugrįždamas į Baltuosius Rūmus 
pirmadienį. Vakar gydytojai nutarė nefotografuoti prezidento 

. plaučių, nes skystis iš jų pranyko. Krūtinės masažavimas suma
žintas iš keturių kart per dieną iki trijų. Masažo metu prezidento 
krūtinė yra gan stipriai daužoma. >’siuntė vaikus ir žmoną.

SAN FRANCISCO. — Geolo
ginės apžvalgos statistika rodo, , . . - , ,
kad-Amerikoje iš uostu ir kani- i jo ■ asmenims daktaras
lu kasmet iškasama 38 milijonai jWalter Tkach ir plaučili specia- 
kūbiniu jardu žemės. Visas dar-!hstas iš Georgetown universite- 
bas kainuoja 125 mil. dol. |to dr- So1 Katz reikalauja, kad 

I prezidentas sumažintų savo dar- 
TRIPOLIS. —Libijos vyriau- <bų naštą ir ilgiau pailsėtų, nes 

sybė nepatvirtino Tripolio “liau->............................ .....
dies komiteto” įsakymo visoms 
užsienio ambasadoms; kurių lan
gai išeina į uosto pusę, greit iš
sikraustyti. Įsakymus iš komi
teto gavo Britanijos, Italijos ir 
Turkijos ambasados.

MANILA. — Filipinų vy
riausybė pradėjo plačią propa
gandą, ragindama gyventojus' 
taupyti ryžius, kurių jaučiamas. tytas liepos 24 dienai, nebuvo 
didelis trūkumas. Jokia šeima atidėtas ir gali įvykti pagal pla- 
negali turėti daugiau kaip 120 (na. Vakar turėjo įvykti prezi- 
svarų ryžių atsargų. Policija .denio susitikimas su Pakistano 
tikrina parduotuves, ieškoda- prezidentu Bhutto, tačiau jis dėl 
ma nelegalių sandėlių. Įsteigta' prezidento ligos buvo nukeltas į 
speciali draugija, kurios pa- rugsėjo 11 d. Liepos pabaigoje 
skaitose aiškinama, kad užten- j prezidentas turi susitikti su Ja- 
ka pietums suvalgyti vieną’ponijos premjeru Tanaka ir, gal 
puodelį virtų ryžių. Gyventojai būt, su Australijos premjeru, 
raginami savo daržuose auginti Ir šie vizitai dar neatšaukti, 
kukurūzus, bananus ir kitas Į Prezidento žmona vakar išvy- 
valgomas daržoves ar vaisius, ko į Kaliforniją dalyvauti savo 

pusbrolio Matthew Bender, 70 
metų, laidotuvėse Ix»s Angeles 
mieste.

New Yorke dr. Linus Pauling, 
mentus,’ jei jie rodo, kad Bal- du kart laimėjęs Nobelio pro
tuose Rūmuose būta kriminali- Pareiškė, kad prezidentas

WASHINGTONAS. — Respu
blikonų vadas senate sen. Hugh ' 
Scott pareiškė, kad prezidentas 
savanoriškai turėtų duoti doku-

nių nusikaltimų.

Svarbiausieji prezidento gy-

šis plaučių užsikimšimas jį ge
rokai nuvargino.

Pirmadienį pacientą pradžiu
gino duktė Patricia, atsivesda- 
ma Į ligoninę prezidento drau
gus, tris šunis; King Timahoe, 
Vicki ir Pasha.

Spaudos sekretorius Ziegleris 
paskelbė, kad Trano šacho vi
zitas Baltuose Rūmuose, numa-

VĖLIAUSIOS-ŽINIOS

Hong Kongą nusiaubė tro- 
pikinė audra “Dot”, sugriovusi 
daug namų ir sužeidusi 24 žmo
nes.

Derybos Japonijoje
Tokijo. — Jungtiniame Ame

rikos ir Japonijos ministerių po
sėdyje sutarta bendromis jėgo
mis dalyvauti Sibiro naftos ir 
dujų šaltinių išnaudojime. Su
tarta bendromis jėgomis staty
ti urano gryninimo laboratori
jas.

Abi pusės viena kitai turėjo 
ir priekaištų. Amerika reikala
vo, kad japonai įsileistų Ameri
kos elektronikos pramonės ga
minių ir daugiau prisidėtų “iš
laikant Azijoje taiką”. Ameri
ka pažadėjo, kad sojos pupelės 
bus pastoviai eksportuojamos.

turėjo imti kasdien dideles do
zes vitamino C. Jis greit būtų 
atsikratęs savo ligos, pareiškė 
dr. Pauling, kuris jau seniai la
bai reklamuoja vitaminą C. Pau
ling sako, kad tas vitaminas ne 
tik labai gerai veikia prieš įvai
rius persišaldymus, bet apskri
tai sustiprina žmogų ir prieš ki
tas ligas bei prailgina jo amžių 
iki 8 metų. Mokslininkas reko
menduoja imti nuo 1,000 iki 10,- 
000 miligramų kasdien, kada ofi
cialiai Mokslų Akademijos mi
tybos taryba pataria vitamino 
C imti tik 50-60 miligramų.

• Viena daugiausia atsiliku
sių pasaulio valstybių Afganis
tanas pergyveno perversmą. Ži
nios iš Londono sako, kad buvęs 
premjeras gen. Mohammed Daud 
Khan paėmė valdžią ir pasalino 
karalių Mohammed Zahir Shah, 
kuris valdė Afganistaną feoda
liniais papročiais. Afganistane 
paskelbta respublika.

Tautinės Kinijos aukštas 
pareigūnas Wang Cheng-Yi, 58 
m. buvęs prezidento sekretorius, 
nubaustas kalėti iki gyvos gal
vos už korupciją. Jis ėmė ky
šius iš kontraktorių, kuriems bu
vo duotas leidimas statyti val
diškus namus.
• Senatas pareiškė įsitikini

mą, kad planas statyti per Alias
ką žibalo vamzdžių liniją atitin
ka federalinius aplinkos apsau
gos reikalavimus. Balsams pasi
dalinus po 49, balsavimą nulėmė 
vicepirmininkas Agnew, pirmą 
kartą panaudojęs balsą klausi
mui išspręsti.

Senato Watergate komi
tete Herbert Kalmbach, asme
ninis prezidento Nixono advoka
tas, pripažino, kad jis rinko iš 
respublikonų pinigus septynių 
Watergate bylos nuteistųjų ad
vokatams apmokėti ir šeimoms 
sušelpti. Jis nerinkęs lėšų šan
tažo reikalavimams patenkinti. 
Jis vykdęs prezidento patarėjų 
Erlichmano ir Deano pageidavi
mus.

LONDONAS. — Pikta britų 
minia apsupo Portugalijos prem
jero Marcelio Caetano automo
bilį, kai tas atvyko į I>ondono 
banketą. Tuo pačiu metu 'Por
tugalijos Rytinėj Afrikoj, Lau- 
renco Marques mieste, apie 40,- 
000 gyventojų demonstravo sa
vo ištikimybę Portugalijai. Bri
tų pyktį sukėlė kunigo iš Afri
kos atvežta žinia, kad portuga-jų eksportas buvo laikinai su

varžytas dėl pupelių stokos Ame-1 lai išskerdė kelių Afrikos kaimų 
rikoje. • ? gyventojus.gyventojus.

Planuoja Įvesti 
karinę prievolę

PHNOM PENHAS. — Kam
bodijos kareiviai, padedami 
Amerikos karo aviacijos, ginasi 
visose sostinės Phnom Penho pu
sėse. Kambodijos vyriausybė 
rimtai svarsto, ar nereikėtų pa
skelbti mobilizacijos. Iki šiol 

j Kambodijos kareiviai visi buvo 
savanoriai. Norima įvesti pri
valomą karo tarnybą vyrams 
nuo 18 iki 35 m. amžiaus.

Kambodijos kareiviai nieka
da nepasižymėjo narsumu ar ko
vingumu. Kartu su kareiviais 
fronto linijose maišosi ir jų žmo
nos su vaikais. Karininkai daž
nai pirmi pasitraukia iš pavo
jingesnių pozicijų. Kareiviai 
dažnai nevisai supranta, už 

Į ką jie kariauja. Sakoma, kad 
kiekvieną savaitę Kambodija ne
tenka 400 kareivių, užmuštais, 
sužeistais ar pabėgusiais pas 

privertusi prezidentą Nixona • vdGms greit
suvaržyti jų eksportus.
miltų eksportai yra 27% dides
ni, negu buvo planuota, ir teks 
žymiai padidinti pupų auginimą. 

Mitybos ekspertai seniai ra
gina daugiau sunaudoti sojos pu
pų žmonių maitinime. Pupos yra 
turtingos baltymais ir laikomos 
geriausiu lesalu paukščiams ir 
pašaru galvijams. Žmonės Ame
rikoje dar nemoka pagaminti iš 
sojos pupelių skanaus maisto, ta- nedaug 
čiau sakoma, kad su tinkamais galvų. Indijoje — premjerė In- 
prieskoniais jos yra skanios,! dira Gandhi, Izraelyje — Goldą 

.šiek tiek primenančios riešutus, j Meir ir Šri Lankoje, buvusiame
Be sojos pupų naudojimo mais-(Ceylone, premjerė yra Sirima-

Sojos pupelės - 
svarbus augalas

TOKIJO. — Amerikos-Japo- 
ekonominiuose pasitarimuose di
delį vaidmenį vaidino žemės ūkio 
produktas — sojos pupelės. Jų 
pareikalavimas visame pasauly
je nuolat auga. Amerika tų pu
pelių nemažai užaugina, tačiau . 
šiemet ir čia pasirodė jų -stoka, L:

Sojos ■’ įgalėti komunistus ir princo Si- 
;hanouko šalininkus, sumažėjo ir 
! savanorių prirašymas į kariuo- 
imenę. Niekas nenori įsijungti 

’ į kariuomenę, kuri pralaimi.

Šri Lankos premjerė 
darbšti moteris

COLOMBO. — Pasaulyje yra 
moterų - vyriausybių

tui, jos jau plačiai naudojamos 
pramonėje. Iš jų gaminami kli
jai, kurie vartojami faneros ga
myboje.

vo Bandaranaikė. Ji, gal, galin
giausia savo šalyje už kitas 
moteris premjeres, nes šalia va

Dažai, rašalas, vabz- dovavimo ministerių kabinetui 
džiams naikinti skysčiai, linole-, ponia Bandaranaikė dar turėjo 
urnas turi šiek tiek sojos pupų , gynybos ir užsienio reikalų mi- 
alyvos.

Daug maisto gaminių turi so
jos pupų, nors apie tai ir neskel-’ jerė Bandaranaikė nuo šios sa- 
biama vartotojams. Įvairūs ma- vaitės pasiėmė dar dviejų mi- 
karonai, dešrelės, kepinių miltai, nisterijų vadovavimą — plana- 
saldainiai, daugelis margarino 
rūšių, salotų alyvų turi nemažai 
sojos pupelių aliejaus.

Sakoma, kad šeriant galvijus 
kviečiais, rugiais ar kukurūzais, 
reikia tris kart daugiau jų su
naudoti, negu šeriant sojos pu
pelių miltais, kurie turi daugiau 
baltymų. Japonijoje apie 20% 
iš Amerikos importuojamų so
jos pupų naudojamos žmonių ]aj rodo, kad bombos bus sprog-

• . • -r z- y • __ _ t

nisterio darbą.
Lyg to dar neužtektų, prem-

vimo ir ekonominių reikalų.

Artėja prancūzų 
bombų bandymai
PAPEETE. ■— Prancūzijos 

atominių ginklų bandymai gali 
i įvykti bet kurią dieną. Visi ženk-

maistui. Japonų 92% sojos pu
pų importų ateina iš Amerikos. 
Eksporto suvaržymai todėl Ja
ponijai padarė daug rūpesčių.

— Aukštas Ira- 
pareiškė NYT 
kad Irakas no- 

santykius su

dinamos dar šią savaitę. Patys 
prancūzai nieko neskelbia.

Naujosios Zelandijos karo lai
vas “Otago” protesto ženklan 
plaukioja netoli 72 mylių saugu
mo zonos, kurią nustatė prancū
zų specialistai. Laivo radaras 
paskutiniu metu pastebėjo gan 
daug prancūzų lėktuvų ir he-

BAGDADAS, 
ko pareigūnas 
korespondentui, 
retų pagerinti
Amerika, jei ši neginkluotų Iz-1 likopterių skraidymų. Spėjama, 
raelio ir nepalaikytų izraelitų ■ kad prancūzai repetuoja po 
agresijos. Irakas neturi su A- sprogimo vykdomus bombos ra- 
merika diplomatinių ryšių, dioaktyvių medžiagų surinkimo 
nors Belgijos ambasadoje yra darbus, 
amerikietis diplomatas, kuris 
tvarko konaulariniue reikalus.

N. Zelandijos premjeras Nor
man Kirk pirmadienį pareiškė,

Schultzas pridėjo, jog jis ir 
kiti vyriausybės nariai tikisi, 
kad Amerikos ekonomika “at
šals” ir kainos savaime pradės 
kristi. Svarbiausia turėti pa
kankamai žaliavų, turėti jų dau
giau, negu vartotojai reikalau
ja. Tada kainos ims kristi. Da
bartinė 60 dienų kainų užšaldy
mo programa nedavė lauktų re
zultatų. Maisto produktų kai
nos buvo užšaldytos, o žemės 
ūkio žaliavų — ne. Dėl to, pa
šarų kainos pakilo ir mėsos, viš
tienos, kiaušinių gamyba suma
žėjo. Reikia laukti, kad pirmiau
sia pakils maisto kainos.

Atstovų Rūmuose be- ilgų de
batų buvo duotas žemės ūkio de
partamentui leidimas pakelti 
maisto kainas tais atvejais, kur 
atsirado stoka žaliavų. Atstovai 
iš žemės ūkio valstijų, vadovau
jami AVisconsino atstovo Harold 
Froelich ir Kalifornijos Charles 
Teague pareiškė, jog “Ketvirto
je fazėje” neišvengiamai pakils 
maisto kainos. Dabartiniame 
kainų.. .užšaldyme atsirado mė- 
sos ir paukštienos stoka. Kol 
ūkininkai nepradės daugiau au
ginti galvijų, kiaulių, avių ir 
paukščių, tol kainos nenukris. 
Svarbiausia, turi nukristi paša
rų kainos.

Čikagoje kalbą pasakė sena
torius Henry Jackson, kurio va
dovaujamas komitetas penkta
dienį pradės apklausinėjimą dėl 
javų pardavimo Sovietų Sąjun
gai. Jis pareiškė, kad jis prita- . 
ria prekybai su sovietais, tačiau 
laikosi nuomonės, kad ta preky
ba neturi kenkti Amerikos var
totojams. Jis įsitikinęs, kad bus 
atidenti skandalai žemės ūkio 
departamente, kur kai kurie pa
reigūnai uždirbo didelius pini
gus, anksto sužinoję apie būsi
mą milžinišką javų pardavimą.

Sen. Jackson pareiškė, kad 
pašarinių javų stoka namie at
sirado dėl javų pardavimo sovie
tams. Amerikiečiams maistas 
kainuoja visu bilijonu daugiau.

TEL AVIVAS. — Izraelyje 
vyksta viso pasaulio žydų spor-. 
to varžybos — Makabi žaidy
nės. Iš Švedijos atvykusi plau
kikė Anita Zarnowiesko žaidy
nėse laimėjo 7 aukso medalius. 
Tokiose pat žaidynėse 1969 m. 
dalyvavo ir garsus amerikietis 
plaukikas Mark Spitz, tada lai
mėjęs 5 aukso medalius.

WASHINGTON AS. — Argen
tina pardavė Kubai 58,000 tonu 
kukurūzų, pirmą kartą po 1964 
metų boikoto paskelbimo.

kad dar viena fregata “Canten- 
bury” plaukia prisijungti prie 
“Otago”.

Iš Amerikos protesto demons
tracijos laivas “Fri” su 10 vyrų 
ir trim moterim, kurių viena nėš
čia, atplaukė netoli draudžiamos 
zonos. Prancūzų jachta “Ar- 
ven” perkėlė amerikiečiams mai
sto ir vandens, nes jie jau savai
tę gyveno valgydami tik keptą^ 
pupas ir džiovintus vafsius.



KULTŪRINGA ŠAULIŲ EKSKURSIJA
Punktualiai 10 vai. 1973 

m. liepos 8 d. nuo Jaunimo 
Centro Vytauto Dilžiojo šaulių 
kuopos ekskursija išvyko j Pa
ge apskr- Vienfield apylinkėje 
esantį gražų Cantoghny Gar
den — muziejų. Po valandos 
ekskursininkai, pasiekę parką 
muziejų, leidosi žygin — ap
žiūrinėti šio muziejaus įžymy- 
mes. Pirmiausia taip vadina
mąją “Artilerijos Alėją”. Čia 
gra.'.iai linijon išrikiuoti pir
mojo ir antrojo Pasaulinio ka
ro (vairūs naikinimo pabūklai: 
did’iosios ir vidutinės, mies
tus ir įtvirtinimus griovusios, 
bombos, didžiuliai ir mažesnieji 
tankai, tankai-laivai, kurie sa
vo žygio kelyje nežino vandens 
kliūčių — priėję vandenį —per
plaukia, didieji (sunkieji) ir 
lauko artilerijos, priešlėktuvi
niai ir priėštankiniai pabūklai ir 
t. t.

Tie visi ginklai jau savo am
žių atgyvenę; juos pakeitė ki
ti, modernūs, daug tinkamesni 
žmogaus sukurtoms civilizaci- 
zacijoš gėrybėms — keliams, 
tiltams, pastatams, tvirtovėms

išvalyti ir žmonių apžiūrai m u-

r - ------

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią į 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl........._.....   $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, AuEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. __ __ ______________________ $7.50 ;
Prof. Vact. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; 11 dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — —__________________ _____ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 į
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50 j 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais................. —.....................................—......-....—-— $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. --------.......... ..........— $3.00 |
P. LiudŠuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL _____________ _______ _____ ______ ____ $1.00 |
l Janina Narūne, TRYS IR r IENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl. _________...................... ....... ...... :................ $3.00 j
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai.....................   - $3.00 [
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1739 S. Halsted St, Chicago, Ill. 60608. — Tel. HA 1-6100
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl, $1,80.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl, S1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl, kaina 2 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

Lietuviams reikalinga literatūra I
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- | 

i vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 1 j čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- I 

j leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- | 
lose Vokietijoje. 273 psl, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta I 
I paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra I f išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 1 1 asmenis. 270 psl. $4.00. f

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. | 
Autorę buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, I 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymą,i ką ji ten matė, kokias .

j kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.00. Yra taip pat Į išversta i anglų kalbą.
O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės V Lietu- 

vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.
D. Kuraitis, KELIONĖ { ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Į . • . . t |
V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49

I psl. S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū- 
I rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 

l| 52 psl. SI.00.
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
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atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant
I čeki ar piniginę perlaidą.

Šauliai zanavykai, pripuolamai susitikt po 35 moty 
Chicagoįe. Iš kairės: Justinas Naujokas ir Los An
geles — Daumanto šauliu kuopos, Vladas IŠganaitis 
ir Adomas Didžbalis, Vytauto Didžiojo šauiip kuopos 

iš Chicagos.
Nuotrauka P. Malėte®

ir t. t. naikinti, šie, senieji atli
kę savo naikinimo darbą pa
būklai dabar gražiai perdažyti,

J
ziejuje pastatyti.

Iš alėjos perėjom į muziejaus I 
pastatą. Tai nemažas keliolikos į 
erdvių kambarių (tiksliau — 
salių) pastatas — karo muzie
jus, kuriame kiekvienoje salė
je gražiai (aišku, specialistų 
muzeologų) sudėstyti įvairūs 
kariniai atributai: didžiųjų (ar
mijų, divizijų, paskirų specia
lių tarnybų) karo vadų genero
lų portretai, kitame — karo is
torijos veikalų biblioteka — ne
kilnojamos (sienose įmontuo
tos) spintos, nuo pat apačios 
iki lubų (kelių jardų aukščio) 
prikrautos gražiai įrištų kny
gų.

Pats spintų vii šus “vaini
kuotas” specialiais įrišimais, 
sudėtų karinių fotografijų rin
kiniais ir brėžiniais. Kituose — 
sienose iškabinėti smulkieji 
lengvosios praėjusiuose karuo
se vartoti įvairių paskirčių gin
klai ; kituose — milžiniškos ka
rio jėgų simbolizuojančios ka rių skulptūros. Visur atitinka

mose vietose išrašyti įvairūs, 
specialūs Jeariniai šūkiai. Gene
rolo MacArthuro stovyla stovi 
atskirame kambaryje, ten pat 
ir West Pointo karo akademi
jos kadetų uniformos (laips
nių) ženklai, ypač kelių rūšių, 
paskirčių (kasdieninės, paradi
nės ir t. t.) kepurės, kurių rin
kinys gana gausus.

Vienoje iš salių įrengti juda
mieji ekranai, kuriuos žiūrėda
mas žiūrovas mato žymesnių 
karinių veiksmų scenas — kau
tynes, dalinių persigrupavimo, 
įsitvirtinimų puolimo ir ma
nevrus epizodus. Ten pat yra 
įmontuoti specialūs elektroni
niai telefonai, kuriuos klausy
damas kiekvienas gauna (gir
di) tų “scenų” paaiškinimus. 
Tai gana įdomu, tik, deja, tur
būt, retas tokis atsitiktinis lan
kytojų turi ' laiko ten ilgiau 
klausytis. Daugumas pasitenki
na, tik per sales pereidami, ben
drų vaizdų pamatymu.

Apžiūrėję muziejų keliavome 
per gėlynus ir medelynus, kurie 
labai gražiai planingai sutvar
kyti. Daugybė įvairiausių žy
dinčių gėlių, krūmų. Ales visais 
grožėjomės ir gėrėjomės, ypač 
tais, kurių turėjome ir savo 
buvusioje nepriklausomoje tė
vynėje. Kiekvienas jurginėlis, 
gvazdikėlis, nasturtėlis ir kt. 
kėlė mūsų pasigėrėjimą ir žadi
no savų mergelių darželių prisi- 
minumus. Deja, man neteko 
užtikti rūtos ir dievmedžio.

Parke visur pabrėžiama tvar
ka, švara, čia yra dirbtinių (gal 
plastikos dugnais) ežerėlių, fon
tanų, kurie taip mielai žiūrovo 
dėmesį masina... Labai gražiai 
mistiškai apipavidalintą, dviejų 
milžiniškų cerberių saugomą, 
aptikome šio parko ir muziejų 
įkūrėjo pulkininko Roberto Ru- 
terford - McCormicko, gim. 
1880 ir mirusio bei palaidoto 
1955 m. ir jo žmonos amžino 
poilsio vietą, šia savotiškai me
niškai apipavidalinti mauzolie
jaus sienose įrašai skelbia, kad 
po žemės kelionės jie čia palai
doti amžinam poilsiui su viso
mis karinio laidotuvių ceremo
nijomis.

Apžiūrėjome tų garbingų ve
lionių ir buvusius gyvenamuo
sius rūmus, kurie dabar taip 
pat paversti muziejumi ir nuo 

Į1 iki 4:30 vai. rodomi suintere- 
■ suotiems lankytojams, žiūro
vai įleidžiami grupėmis, o po rū
mų vidų vedžioja ir aiškina 

| specialiai tam reikalui tarnau
toja, mergaitė. Kuri, deja, aiš
kina labai tankia ir, gal labiau 
anglų ne, amerikiečių tarsena, 
tai ne kiekvienas ir ne viską 
gali “pagauti” ir suprasti. Nors 
tiesą pasakius, didžiai nesupran 
tarno ko ten nieko ir nėra. Didi
kų milijonierių rūmai, savo 
metu buvę gražiai ir ištaigingai 
mebliuoti, iškloti persiškais ki
limais ir, kas svarbiausia, juo
se daug skirta vietos bibliote
kai ir aplamai knygoms, spau-

Statys paminklą 
valstybininkui

Prieš porą metų miręs pre
latas Mykolas Krupavičius yra 
palaidotas šv, Kazimiero lietu
vių kapinėse. Krupavičius yra 
vienas žymiausių Lietuvos vals
tybininkų, dirbęs sutartinai su 
įvairių nusistatymų žmonėmis, 
atkuriant Lietuvos nepriklauso
mybę ir išleidžiant pagrindinius 
įstatymus laisvai demokratinei 
Lietuvai tvarkytis.

Šiuo metu yra sudarytas ko
mitetas paminklui ant Krū^avi- 
čiąus kapo pastatyti. Į komitetą 
įeina įvairių pažiūrų ir orgam- 
zacijų atstovai. Užsibrėžta pa
statyti didingą paminklą, norint 
tinkamai įvertinti žymų lietu
vių valstybininką. Paminklas 
turėtų būti ne tik pasididžiavi- 

dai. Koridorių įsienos, atitinka
muose rėmuose, po stiklų, išti
sai dekoruotos mo meto Chica
go Tribune laikraščio pirmai
siais puslapiais^ kuriuose skel
biama karas, karo šėkmę nusa
kančių str. antraštės, nuotrau
kos ir t. t. Mat; velionis Rober
tas McCormickas, per 40 metų 
buvęs Chicago Tribūne laikraš
čio vyriausias redaktorius — 
šefas.

šį didžiulį 1250 kv. akrų plo
to parką-sodą dabar valdo, pri
žiūri ir tvarko “Chicago Tribu
ne” Co. administracija, kuriai 
velionis tam tikslui palikęs sa
vo milijonus dolerių santaupų.

Bekeliaudami beveik keturias 
valandas ir apžiūrinėdami par
ko muziejaus įžymybes, eks
kursininkai pavargo ir todėl 
ypač buvo nuoširdžiai dėkingi 
ekskursijos dalyvėms ponioms 
sesėms šaulėms, kurios neboda
mos savo nuovargio, padengė 
parke po medžių šakomis išri
kiuotus stalus ir, savo atsivež
tomis maisto gėrybėmis tikrai 
skaniai visus pavaišino, o vaiši
namųjų buvo per 28 asmenų. 
Užkandus ir užšaldytų gėrimė
lių atsigėrus, “atsirišo” kaip 
sakoma, liežuviai, atsirado kal
bų ir ne tik apie tai kas kam 
labiausia šiuose muziejuose pa
tiko, bet ir apie politiką ir t. t. 
Gerokai prišnekėjus, pasigirdo 
ir tylūs tylūs lietuviškos dainos 
tonai: Anoj pusėj Nemunėlio ir 
kur Šešupė miela plaukia... Ger
biant čia pat esančią šio parko 
fundatorių amžinojo poilsio vie
tą, parke garsia? dainuoti drau
džiama. -/'v

Saulutei jau žemyn, už hori
zonto kopiant, grtžiai ir nau
dingai praleidę dienelę šauliai, 
padėkoję savo vadams: VI. Iš- 
ganaičiui, Stasei Cfecevičienei, 
kuri ir pietus orfa/nzavo, o taip 
pat sesėm šaulėms: Motiejū
nienei. Petrulienei,4,. Gabiiaus- 
kienei ir kt., pagirdą savo “žir
gelius”, leidomės kelionėn at
gal į Čikagą. Dauginu tokių kul
tūringų išvykų' Š& (kp)

. Judita šoko nuo 
Michigan tilto

Pratilo pirmadienio popietę 
22 metų Judita Zemeckytė Sa- 
niolienė šoko nuo Michigan til
to į purviną Chicagos upės 
vandenį, bet tilto sargai ir pra
eiviai ją ištraukė.

Pasirodo, kad Judita jau 
kuris laikas turėjo bėdos susi- 
tvarefyti. jai jau teko kelis 
kartus ligoninėje būti, nervus 
strpriiH, bei visai atsigauti 
h epą vyko. Ji buvo paleista iš 
ligonines štt sąlyga, kad iš na
mų nesitrauktų. Kol vyras pri
žiūrėjo, tai jokios bėdos nebu
vo. Bet kai vyras sunegalavo, 
tai ji paspruko ir išvažiavo į 
miesto centrą.

Jai patiko Michlgano tiltas ir 
gana ilgai ji žiūrėjo į vandenį. 
Vienas vyras, greta turįs biznį, 
ją užkalbino. Ji pasisakė, kad 
norinti šokti į upę. Vyras ją at
kalbinėjo. Jiedu, kelis kartūš 
perėjo tiltą iš vieno galo į kitą. 
Tilto sargas, pastebėjęs, kad 
ji bando iškišti koją kiton til
to tvoros pusėn, įjungė mikro
foną ir gana garsiai porai pa-

mas šv. Kazimiero kapinėms, bet 
patrauklus ir visai Čikagai. Tam 
reikalinga lėšų. Lėšoms sukaup
ti komisijai vadovauja Bernar
das Žukauskas, jį pavaduoja 
prof. Dr. Balys Paliokas. Jiems 
talkininkauja visas būrys aukų 
rinkėjų. Lėšos renkamos ne tik 
JAV ir Kanadoje, bet ir visuose 
kituose kontinentuose; kad su
teiktų progos kiekvienam lietu
viui ihhž'ešnfe ar didesne auka 
prisidėti, norint pagerbti ir įver
tinti lietuvių tautai daug nusi- 
pėlniušį darbuotoją. Kol nesu
dėta pakankamai lėšų, negalima 
pradėti paminklo statybos. To
dėl reikia nedelsti rinkti lėšas, 
kad paminklo statymo darbą 
galima būtų ko greičiau pradėti 
ir užsibrėžtu laiku jį baigti.

B, V.

One food is the ?ayrol Saving 
Plan. AKxd three-foarths of aH Bonds 
are purchased ifcrowgh the Plan. It’s 
heipmr Amerioant save more mooer 
thak they ever dreamed they could-

Thafi becanee the Payroll Savia^s 
Pfe » good an easv ^y to save. All 
yo< do » up wne»e you work aad 
the amount yo< specify is set aside from 
eadh paycheck and used to buy UK 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
hriki a nest egg.

fot your reaaore to save money. 
There’s Odexreat way to do it painlessly. 
Jhm the xuIBods who are boyinc Bonds 

Payroll SaviMgs Way-

Tkke stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds. į
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įsakė; kad jiedu pasitrauktų 
nuo tilto.

Vyras paklausė ir nuėjo, dar
ban, tuo tarpu Judita neįtik 
koją iškišo, bet ir pati peršo
ko kiton užtvaros pusėn ir šo
ko į purviną upės vandenį. 
tik tilto sargas, bet ir praei
viai ėmėsi priemonių ją gel
bėti. Prie skenduolės atsirado 
Mahomedas Hafe ir James 
Dunn. Jiedu ragino ją laikytis 
vandens paviršiuje. Atsirado 
ir reporteris Ira Johnson. Jis 
Juditą čiupo už rankos ir iš
traukė.

Pradžioje ji buvo nuvežta į 
Henrotin ligoninę. Kai išaiški
no, kad ji jau anksčiau buvo 
psichiatrinėje ligoninėje, tai 
ambulansas ją nuvežė į Chi
cagos State Hospital. Ten ban
dys ištirti šitokį jaunos moters 
elgesį.

Kryžių neša ne tik josios vy
ras, bet ir uošviai. Jai buvo 
surastas darbas, bet dirbti ji 
nemėgsta. Ji pati savimi ne

Prof. Vaclovo Biržiškos
s e K V J U liet u vi s k b. . 

KNYGŲ ISTORIJA./..
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pūslapiaL 
Abu tomai minkytuose viršeliuose parduodami už $4.80, o, kietuose 

viršeliuose už $6.06. ___ __
Abl knygas 5ausiTe, įBi pinigus pasilsite tokiu adresui-

NAUJIENOS ZhU 
1739 Šo. Halsted Street Chicago,'Illinois 6(J6()S
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GEROS DOVANOS f <
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSk"J 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS: į
Dr. A; J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik $3.00
Minkštais viršeliais tik __ ___________ ________ l... $2.00

Dr. A. J. 'Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. - 
Kelionės po Europą Įspūdžiai. .Vietoje $2^00- jdatar 
tik ____ i___ $130
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

NAU JIĖN-OS,^;
1739 So. HALSTED ŠT^ CHICAGO, ILLl 60608

patenkinta ir sukelia daug rū
pesčių ne tik artimiesiems, bet 
ir vkai Chięa&ai, bereikalin
gai jįvandenį.

afrikiečių humoras
Machmud I sutiko S'fachmud.

■ Kodėl įžeidinėjai,
prie žmonių vadindamas manė 
idiotu? — Įpykęs Machmud 
klausia draugą. .

_Atsiprašau, nežinnjąu, kad 
tai yra paslaptis. ^aaijteisina 
Machmud L L .-.it jį..

• .Prancūzų- ^kompozitorius 
Jules Massenet, senyvame am
žiuj e, turėjo ■ įprotį ■ labai anksti 
atsikelti. Vieną rytąž tokio anks
tyvo pasivaikščiojimo, metu jis 
susitiko savo gerą-bičiulį, kuris 
nustebęs užklausė: -

_Nuostabu. Taip anksti pa
kilai?

— Taip. — Atsiliepė, garsusis 
kompozitorius. —Einu miegoti 
su saule, o pagaliau su kuo kitu 
galėčiau? -
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VL. BARONAS į

Pastabos iš tolo | 
(Po 40 metų, liepos 17 d. proga)

Darius ir Girėnas skrido Lietuvon — žuvo Vokietijoje, Į 
paminklas atsidūrė Lenkijoje — jy palaikai — 

"Rusijoje**
Buvo, tur būt, liepos 16 d. 

(1933 m.) popietė, kai Vevey 
geležinkelio stotyje Šveicarijo
je, pasitikau iš Paryžiaus grįž
tantį Dr. J. Gabrį. Jis, vos išli
pęs į peroną, laikydamas ran
koje prancūzų laikraštį “Paris 
Soir”, mane sveikindamas net 
šūktelėjo: “vaike, jie išskrido”. 
Nereikėjo aiškinti, kas ir kur 
išskrido: tai buvo Darius ir 
Girėnas. Reikėjo tik “spausti 
nykščius”, kad skridimas baig
tųsi laimingai. Gabrys sakėsi, 
kad jam, prieš išvažiuojant iš 
Paryžiaus, kur spaudoje gana 
plačiai buvo rašoma apie Da
riaus ir Girėno pasiruošimą 
transatlantiniam skridimui į 
Lietuvą, pasitaikiusi proga tuo 
reikalu kalbėti su pora prancū
zų. aviacijos karininkų, kurie 
vis dėlto jau iš anksto buvo pe
simistiškai abejoja tokio skridi
mo pasisekimu ir tai dėl dau
gelio priežasčių: lėktuvo, kuro 
atsargų, distancijos, net dėl pa

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygai ir klausėsi jo paskaitą 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istoriją. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų Hetuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

? Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
nė tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
Ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
Ir .bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chlcagofe, priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei mėty — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei mėty — $11.00, vienam mėne
siui — S3.OC. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

’ NAUJIENOS
1739 Šo. HAI^TED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu ............... dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo ............................ -..... kaip dovaną

/________ _ proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau; kad jums nereikėtu 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintą

PAVARDE IR VARDAS 

ADRESAS ----------------------------------------------------------------------------------

PAVARDŽ IR VARDAS ----------------------------------------------------------------

ADRESAS ______________________________________________________

Parašas
gllllllllllllllllllllllllllllll

čių lakūnų. Bet, kaip Gabrys 
man tada aiškino, į tai nėra ko 
kreipti dėmesio, mes ir jauniau
sias prancūzų aviacijos kari
ninkas — tik dėl pavydo — ga
lėjo abejoti tokio skridimo pa
sisekimu. Gabrys, tvirtai tikin
tis katalikas, grįžtant iš gele
žinkelio stoties į jo vilą kalnuo
se — nepraleido progos, para
gindamas ir mane, užsukti pa
kelės bažnyčion, pasimelsti Da
riaus ir Girėno skridimo pasi
sekimo intencija.

Bet mūsų maldos, tur būt, 
nebuvo ganėtinai karštos ir ne
pasiekė Viešpaties ausies — ki
tą dieną, liepos 17, įvyko bai
sioji tragedija Soldine, taip ne
toli nuo tikslo — Kauno. Švei
carijos laikraščiai, tiek prancū
zų tiek vokiečių kalbomis, buvo 
pilni žinių apie tragišką Da
riaus ir Girėno skridimo pabai
gą. Sukrėstas tos tragedijos, 
nusistačiau grįždamas į Lietu
vą užsukti Dariaus ir Girėno

STEPONAS DARIUS IR STASYS GIRĖNAS

žuvimo vieton, bendrai tada va
dinta Soldinu (kas man ten ap
silankius paaiškėjo, kad tai ne
tikras vardas), nors neturėjau 
aiškaus geografinio vaizdo — 
kur tas Soldinas ir tikroji ka
tastrofos vieta yra.

Mano vieno mėnesio atosto
gos, po viešnagės Prancūzijoje 
ir Šveicarijoje, jau ėjo galop ir 
dėlto apie liepos 25 d. leidausi 
kelionėn atgal į Lietuvą, su nu
sistatymu aplankyti Soldiną. 
Bet, kai pasiekiau Berlyną ir 
ten aiškiai nustačiau, kur yra 
Soldinas ir kaip jį galiu pasiek
ti, apsižiūrėjau, kad man neuž
tenka pinigo bet kuriam šuoliui 
į šalį iš mano krypties kelio į 
Klaipėdą, nes bilietą iš Klaipė
dos į Šveicariją ir atgal buvau 
apsimokėjęs prieš iškeliauda
mas, jau Klaipėdoje (Robert 
Mayhoefer pastate, tada buvu
siame kelionių biure), žinojau, 
kad svarbiais atvejais Lietuvos 
piliečiai užsienyje galėjo gauti 
piniginės pagalbos pasiuntiny
bėse. Ten, Berlyne, ir kreipiau
si nurodydamas savo padėtį 
(atostogininko, turisto, laik
raštininko). Prašiau paskolinti 
15 markių, kaip tik kelionei 
nuo mano pagrindinės linijos 
nusukant į Soldiną ir j tą Kara
liaučiaus liniją atgal traukiniu. 
Valdininkas, su kuriuo Pasiun
tinybėje kalbėjau, nenorėjo lei
stis į platesnį pokalbį, bet kai 
paaiškinau, kad esu ir spaudos 
bendradarbis — nukreipė į 
spaudos attache Kaupą, kuris, 
negalėčiau sakyti, kad be pa
grindo, pirmiausia išsisukinėjo, 
sakydamas, kad dar prieš kurį 
laiką Berlyne irgi lankėsi laik
raštininkas iš Klaipėdos, pasi
skolino didesnę sumą ir iki šiol 
apie jį Pasiuntinybė nieko nėra 
girdėjusi. Tai buvo vienas ta
da, rodos, “Eltos” bendradar
bis (ar net atstovas) Klaipėdo
je, taip sakė Kaupas. Kadangi 
mano prašoma paskola buvo la
bai maža, be to, nurodžiau, kad 
esu dar ir valstybės tarnauto
jas (šaulių S-je Klaipėdoje), 
tai ir nesunkiai gavau tą 15 
markių paskolą, kurios užteko 
padaryti šuoliui į Soldiną, kad 
savo akimis galėčiau matyti 
tragedijos vietą, ką galėjo pa
daryti (ir jau buvo padarę) tik 
Lietuvos vyriausybės Įgalioti 
asmenys, kurių skaičius gal ne
siekė nė dešimties.

Geležinkelio stotyje Berlyne 
(Friedrichstrasse) gavau rei

kiamas informacijas, kur ir ka
da persėsti į kitą traukinį, kad 
patekčiau į Soldiną. Vokiška in
formacija buvo tiksli, ir dėl to 
be jokių sunkumų pasiekiau Sol
diną — apskrities miestą, čia 
vėl atsidūriau prieš mįslę: kur 
ir kaip pasiekti “Lituanica” lėk
tuvo katastrofos vietą. Soldino 
stoties smuklėse bufete išsikal

bėjau su jos pardavėju, kuris, 
kaip ir spėjau, buvo labai ge
rai informuotas apie “Lituani
cos” katastrofą, nes po įvykio 
tebuvo praėję dar tik vos apie 
10 dienų ir tai tebebuvo pokal
bių dienos tema, nors Dariaus 
ir Girėno palaikai jau buvo iš
skraidinti Kaunan. Katastrofos 
vieta, dabar jau nebepamenu 
tiksliai, buvo, rodos, apie 4 ar 
6 kilometrus atstu nuo Soldino 
miesto, Kuhdamo kaimo miškuo
se. Smuklininkas nupasakojo ge
rai, kuriuo keliu iš miesto ten 
keliauti ir kurioje vietoje, nuo 
didžiojo kelio (plento) pasukti 
į mišką, kur įvyko katastrofa. 
Labai lengvai tą vietą buvo ga
lima pasiekti taksiu, bet tam 
neturėjau pinigo: ėjau pėsčias. 
Laikydamasis smuklininko in
strukcijų, nepaklydau ir, pate
kęs į pamiškę, užsukau pas toje 
apylinkėje vienintelį matomą 
ūkininką, jį klausdamas vėl ke
lio toliau. Ūkelis buvo mažas, 
Vokietijos sąlygomis — pras
tas, nors neapleistas, bet skur
dus, tegyvenamas ir tedirbamas 
vos dviejų žmonių (apysenių) — 
vyro ir žmonos. Kai prisista
čiau, klabėdamas beveik be ak
cento vokiškai, buvau priimtas 
labai nuoširdžiai, nors ir kukliai: 
pavaišino puoduku pieno ir rie
kute juodos duonos. Pakalbė
jome, suteikė labai daug — 
“first hand” — informacijų apie 
katastrofą, nes pasirodė, kad 
tuodu apyseniai ūkio gyventojai 
buvo pirmieji, pasiekę Dariaus 
ir Girėno tragedijos vietą, aud
ringą 193S m. liepos mėn. 17 d. 
rytą. Kaip man pasakojo, vie
nas iš lakūnų, nežinia kuris, dar 
tebebuvo gyvas, kai jie (tuodu 
ūkininkai) surado lavonus miš
ke: taip jie sprendė, nes vieno 
(lakūnų) dar “mušęs pulsas”. 
Tie ūkininkai informavo tuoj 
pat valdžios ir partijos įstaigas 
ir nuo čia prasidėjo istorinės 
tragedijos narpliojimas, vėliau 
apipintas voratinkliais, kuriuos 
atregzti vargiai ar kada bus įma
noma, būtent, išaiškinti ar Da
rius ir Girėnas, dėl nežinomų 
priežasčių, žuvo ten nepaprastai 
smarkioje atmosferinėje audro
je (minėtų ūkininkų pasakojimu, 
tą naktį siautusi ten baisi aud
ra su smarkiu lietumi, perkū
nija ir žaibais), ar buvo vokie
čių ‘‘pašauti”, kaip kai kur, net 
spaudoje, buvo spėliojama ar įta
riama, nes Soldino apylinkės, esą, 
buvusios “orininio saugumo ra
jone”, kur joks lėktuvas be anks
tyvesnio leidimo negalėjęs pasi
rodyti. Kiek čia tiesos ir tik 
gandų — ypačiai dabar, jau ne
siimu nei tyrinėti, nei spręsti. 
Tragedijos finalą esu linkęs pri
imti tokį, kaip jį tada (1933 m.) 
mūsų tautai pranešė Lietuvos 
vyriausybė. Betgi — toliau į 
mišką, katastrofos vieton, kur 
įvyko tragedija.

Pas ūkininką gavęs visas in
formacijas, labai nesunkiai pa
siekiau “Lituanicos” jauname 
miške, pradedant medžių viršū
nėmis ir baigiant iki kelmų, ke
lių šimtų metrų iškirstą ruožą, 
baigiant didele duobe, kurioje bu
vo .smigęs lėktuvo motoras. Vis
kas jau buvo nuvalyta, iškapoti 
medžiai, supiauti į “metrus” ir 
sukrauti krūvomis. Bet atidžiai 
besidairydamas, mačiau, kad dar 
ne visai viskas nuvalyta: pušų 
spygliais padengtoje žemėje dar 
buvo matyti daug labai mažų 
medžio ir metalo bei dažų “Li
tuanicos” dalelių. Turėdamas 
vilties parsivežti kokią relikvi
ją, kiek toliau nuo motoro duo

bės ją ir radau: fanieros sukli-i 
j uotą trikampį, gal kokių 15 co
lių įstrižainės mato, “Lituani
cos” sparno mažą dalį. Be to, 
vietoje padariau keliolika nuo
traukų. Vėl pėsčiomis grįžda
mas į Soldiną, buvau laiminges
nis: plentu beeinant sustojo pra
važiuojantis automobilis, nacio 
(senyvo vyro) SA uniforma rud- 
marškinio vairuojama. Tat nu
krėtė mane net šiurpu: nejaugi 
būsiu areštuotas, mat, rankoje 
laikiau aną lėktuvo dalį, kas, spė
jau, gali (pagal nacių griežtus 
karinius potvarkius) būti net ir 
baustina, ypačiai, kad buvau 
svetimšalis. Bet baimė, pasiro
dė, ir čia turėjo “dideles akis”: 
paklausęs, ar einu į Soldiną, ir 
gavęs mano “jawohl” — rud- 
marškinis pasakė galįs mane į 
miestą nuvežti. Tai buvo tikrai 
nelaukta paslauga, nes jau bu
vau gerokai pavargęs, nuo kelio
nės ir įspūdžių tragedijos vie
toje, o, be to, pėsčiomis vargiai 
ar būčiau patekęs į paskutinį tos 
dienos traukinį iš Soldino ke
lionei į Karaliaučių ir toliau 
Klaipėdon. Bevažiuojant auto
mobiliu rudmarškinis, kuriam 
pasisakiau, kas esu, — lietuvis 
laikraštininkas — papasakojo 
daug informacijų apie partijos 
ir karinių' bei miesto įstaigų žy
gius po to, kai buvo sužinota apie 
Dariaus ir Girėno tragediją. Jis 
man maždaug apytikriai nusakė 
iškilmių programą, kuri buvo su
daryta lakūnams- pagerbti ir iš
lydėti Kaunan..

Klaipėdon grįžau pilnas įspū
džių ir informacijų, tada vienin
telis privatus pilietis laikrašti
ninkas iš vietos, kuri mūsų tau
tos istorijoje virto šventove. 
Klaipėdoj tada einančiame “Lie
tuvos Keleivyje” plačiai apra
šiau savo įspūdžius, kuriuos be 
jokių sutrumpinimų (-nors savo 
apsašyme kiek įtariau “Lituani
cos” katastrofą vien dėl audros) 
persispausdino kauniškis oficio
zas “Lietuvos Aidas” pirmame 
puslapyje.

Vėliau, 1935 m., vėl vykdamas 
Šveicarijon ir Prancūzijon, už
sukau į Soldiną ir iš ten į Kuh
damo kaimo miškus, kur jau 
buvo pastatytas herojams Da
riui ir Girėnui paminklas su įra
šais lietuvių, vokiečių bei anglų 
kalbomis, .šį kartą su manim jau 
buvo ir mano žmona ir kaip tik 

SAVINGS &L0AN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, UI. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigto 1923 mėtoto. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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čia gimė mintis mūsų pirmagi
miam sūnui (buvome vedę 1933 
m., bet tada dar neturėjome šei
mos) duoti Dariaus vardą. Ir 
štai; pirmasis mūsų šeimos prie
auglis buvo sūnus, gimęs 1937 
m. Klaipėdoje, ir kaip tik jis, 
pirmas Lietuvoje, buvo pakrikš
tytas (po “kovos” su klebonu — 
Darius, mat, ne katalikiškas 
vardas) — Dariaus vardu. Ir 
štai tas mūsų Darius, lyg ko
kio mito įtaigojamas, jau čia 
Amerikoje, pasidarė aviatorium 
ir šiuo metu yra Amerikos ka
ro aviacijos majoras, nors įkal
binėjau, kol jis dar buvo univer
sitete, kad stotų į jūrų laivyną, 
kuriame yra mano širdis.

O dabar — kur yra Soldinas, 
kaip vadinasi Kuhdamo kaimas ? 
Tokiame trumpame laikotarpyje, 
nuo 1933 m., istorijos audra Eu
ropoje buvo tokia baisi, kad net 
pasaulinį garsą turėjusios vie
tovės (Dresden, Koenigsberg, 
tuo pačiu ir Soldin) naujuose že
mėlapiuose žymimos kitais var
dais, niekada istorijoje negirdė
tais. čia dabar ir išryškėja kaip 
tik didžioji mūsų tautos hero
jų Dariaus ir Girėno auka isto
rijai; kas norės ateityje, gal net 
istorinėje, panagrinėti jų tra

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja-ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. 1

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
.1. J. Augustą itytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS .NAKTYS. Didelio for- 

nato, 126 psl. - Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. S2.0O.
5. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. S1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. "Silių rinktinė 

DS1. Kainą $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 103 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psL $2.00.

_12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
’ išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5 00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau'iko 
'Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psL, 98.00,
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrfnė« 

liai. 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00-
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl. $1 00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $250.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.10.

Norėdami jsigyti šias ar kitas knygas, pra’iome atsilankyti Į Naujiena 
rastinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir paiūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

gišką žygį . ta* heabejotinai 
susidurs su baisiu Lietuvos, ku
riai tuodu herojai dedikavo “Li
tuanicos” skridimą, tragišku li
kimu, nes: neliko nei Uetuvos, 
kurion juodu skrido, nei Vokie
tijos dalies, kurioje juodu žuvo, 
tose vietose atsirado nauji var
dai: Lenkija ir Rusija — su ku
riais nei Darius su Girėnu, nei 
mūsų tauta nieko bendro netu
ri. Kol kas istorijos ratas dar 
vis tebesisuka mums nepalankia 
kryptimi, bet Dariaus ir Girė
no tragedija kada nors labai di
džiai patarnaus to istorijos ra
to pasukimui mums naudinga 
kryptimi. Gerokai reikės tur būt, 
palaukti. Bet lauksime. Dariaus 
ir Girėno auka kiekvieną lietu
vį įpareigoja, ne tik laukti, bet 
ir veikti.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.
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(Tęsinys)
Buvo paklausti policininkai 

— palydovai, kodėl tie suėmi
mai. Policininkai atsakė, kad 
jie patys nežiną priežasties. Vy
riausias policijos komisaras 
pradėjo kiekvieną suimtąjį at
skirai tardyti, kriminalinės

policijos metodais. Netrukus 
atvyko JAV ambasados antra
sis sekretorius Terry Dale Han
sen, kuris dalyvavo tardymo 
procese, kaip pašalinis stebė
tojas.

Suimtieji (Valiūnas, Grava, 
Pleer ir Kahar) spėjo tarp sa-

NAUJIENŲ raštinė atdara kaadien, išskyrai seinudierias, nuo
9 vai ryto iki a vaL vakaro. Seštadieniait — iki 12 vai..

“Buktai, dėl... kambarių stokos...”
Kazys Rimbas, naujai Vilnyje įkinkyta Stasio J. Jo- 

kubkos dešinioji ranka, jau kuris metas Chicagoje lei
džiamame “pažangiųjų” laikraštyje kartas nuo karto 
parašo straipsniagalį pačiais gyviausiais dienos klausi
mais. Lietuvių, ypač vilniečių tarpe pats gyviausias klau
simas yra rusų uždraudimas nuvažiavusiems turistams 
bent 10 dienų pabūti rusų pavergtoje Lietuvoje. Gimtinio 
krašto ilgus metus nemačiusieji sužeria savo santaupas, 
brangiai užmoka už kelionę, skrenda į Lietuvą, kad bent 
kartą galėtų pasimatyti su gyvais likusiais giminėmis. 
Lietuvon važiuoja įvairūs žmonės, bet “pažangiečiai” ra- 
ginte ragina savuosius, kad ten nuvažiuotų ir pamatytų, 
kaip anksčiau Lietuvoje “buvo sunku gyventi” ir kaip 
dabar ten viskas kitaip atrodo.

Praeitais ir užpraeitais metais turistai Vilniuje ga
lėjo pabūti bent 10 dienų, šiais metais norinčių važiuoti 
Vilniun buvo dar didesnis skaičius. Jie visi, duodami ke
lionių agentūroms rankpinigius ir mokesčius už viešbutį, 
tikėjosi Vilniuje pabūti bent 10 dienų. Jie turėtų progos 
pasikalbėti su Vilniun atgabentais giminėmis, o vėliau 
busu juos kelioms valandoms išveždavo į Druskininkus, 
Trakus ir net Kauną. Bet šį pavasarį kelionių agentūroms 
sovietų valdžia pranešė, kad Lietuvoje turistai galės pa
būti tiktai penkias dienas, o likusias penkias jiems teks 
praleisti Rygoje, Minske ar kurioje kitoje Sovietų Sąjun
gos vietoje. Lietuviams įdomu pabūti Lietuvoje, bet ne 
Rygoje, Minske arba Kijeve. Jeigu jau neišleidžia iš Vil
niaus, tai bent pačiame Vilniuje gali kelias dienas pra
leisti. Senam Amerikos lietuviui važiuoti į Rygą arba 
Minską, kur jie pažįstamų nebeturi — nėra jokios prasmės.

• • ♦ • ■ v. *Svarbiausia, kad sovietų valdžia nėt nepaaiškino, 
kodėl ji lietuviams padarė tokią Skaudžią išimtį. Rusai, 
gudai, gruzinai ir kiti gali Sovietų Sąjungoje ilgesnį lai
ką pabūti, tuo tarpu parvažiavusieji lietuviai gali gimti 
niame savo krašte praleisti tiktai penkias diėhaš. Vilniu
je Įvairūs sovietų valdžios gizeliai ir atsakomingi Intu 
risto atstovai aiškina, kad “tarybinėje” LiėtiiVdje yiš 
dar trūksta viešbučių, o pastatytuose viešbučiuose trūks
ta kambarių, o Vilniuje rusai leido lietuviams pastatyti! 
tiktai “Gintarėlį”, kurio kambarius dažniausiai užima 
patys rusai.

Nei Jokubka, nei naujai atsiradęs Rimbas HSžifi‘6; 
kodėl tiktai Lietuvoje turizmas bUvo taip SU varžytei, bėt 
jie savo avelėms turi pateisinti šitokį pasityči&-jlin| iŠ

lietuvių. Turizmo suvaržymų “tarybinėje” Lietuvoje 
Riinbas šitaip aiškina:

“Tarybų Sąjungos Inturist organizacija sutrum
pino iki penkių dienų ekskursantų buvimo laiką Lie
tuvoje. Būk tai dė padaugėjimo turistų ir kambarių 
stokos viešbučiuose, keliaujantiems po Europą, įskai
tant į Tarybų Sąjungą, pilnai pakanka bile miestas 
pabuvoti penkias dienas ir pamatyti jame esamas 
įdomesnes vietas.

“Tačiau kitas klausimas lietuviams turistams, 
vykstantiems į savo gimtąjį kraštą, — Lietuvą. Dėl 
tokio trumpo laiko turistai nepasitenkinę. Darbo 
žmogui ar pensininkui padarius dideles kelionės iš
laidas, negana laiko savo gimtajame mieste ar kai
me pasidairyti, pasisvečiuoti su giminėmis. Gerė
jant TSRS ir JAV santykiams — tai turėtų būti ati-. 
taisyta”. (Vilnis, 1973 m. liepos 17 d., 1 psl.).
Rimbas pripažįsta, kad bendrai turistui pilnai pa

kanka “bile mieste pabuvoti penkias dienas” ir pamatyti 
domesnes vietas, bet jis taip pat pripažįsta; kad lietu
viams reikia ilgiau pabūti gimtiniame krašte. Jeigu jau 
žmogus moka tokią stambią sumą kelionei, tai jis turi 
turėti teisę ilgiau Lietuvoje pabūti. Rimbas netiki, kad 
toks nutarimas būtų padarytas “dėl kambarių stokos 
viešbučiuose”. Jeigu jis tikėtų oficialių Inturisto parei
gūnų daromais pareiškimais, tai jis nesakytų “būk Ui”, 
limbas turi tikėti sovietų valdžios pareigūnais, jeigu 

jis nori duoną valgyti Vilnyje, Jokubka panašaus “būk 
tai” būtų neparašęs.

Rimbas privalo tikėti sovietų valdžios pareigūnais, 
bet mes jais netikime. Mes netikime ir Rimbu, kai jis 
tvirtina-, kad Sovietų Sąjungos Institutas sutrumpino 
ekskursantų buvimo laiką Lietuvoje. Ne Ihturistas tai 
padarė; bet sovietų valdžia. Inturisto pačius aukščiau- 
Siuš ir žeihūbsiūš įjdreigūnuš Skiria ir atleidžia valdžią. 
Tokio svarbaus nutarimo valdžia neleis Inturisto valdi- 
riinkariiš spręsti. Sovietų valdžia bijojo, kad ir šį mėtą 
Lietuvoje neprasidėtų neramumai, kad visas pasaulis 
neprašnektų apie lietuvių protestą prieš rusų okupaciją 
ir krašto prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Sovietų val
džia žinojo, kad lietuviai nepatenkinti krašto alinimu ir 
nepaprastai žiauria darbo prievarta. Jie bijo leisti lietu
viams pamatyti tą vargą, kurį okupantas primeta Visai 
lietuvių tautai;

Taip pat netikime, kaip Rimbas, kad ilgesniam buvi
mo laikui Lietuvoje reikalingi geresni JAV ir Sovietų 
Sąjungos santykiai. Praeitais metais, kai santykiai bu
vo dar nepagerėję, anot Rimbo, turistai galėjo Vilniuje 
būti 10 dienų, o tuo tarpu šiais metais, kai buvo Vedamos 
derybos geresniems santykiams tarp abiejų didelių vals
tybių, tai Brežnevas arbitrariškai sutrumpino buvimo 
laiką LietUVbj*. Amferika stoja už pavergtų tautų laisvę. 
SekristoHus Rogers tai viešai paskelbė. Kai rusai patyrė, 
kad AmeHka. reikalaus pavergtų tautų laisvės, tai rusai 
šti trumpino buvimo laiką rusų pavergtoje Lietuvoje.

♦H nutarti pasakyti teisybę į vletititėje. Vienutės mažos, 
apie Santalkos misiją ionfe- vietoje lovų — cementiniai gul- 
rencijoje. Tai jie ir padalė. tai su senbmis antklodėmis.

Tuo tarpu panelės ŽiUonytė Nuotaiki hethaldhi ir klaiki, 
ir Teivens išdalijo tokius pat Nežinia, kodėl suimti, nes 
informacinius vokus žurnalis- nebuvo formalaus kaltinimo. 
lom^am^nt^0 dJP I SuiniĮi^» nežinojo, kad kaip
lomatams anksčiau. Netrukus L-. » • s . ,
suomiai suėmė žilionjtf, Tei- 'k "°, m',U Jmer,ko)e 
vena ir Geni, ir juos nuseno 'V •‘"'V! T vr
į būstinę tardyti. Parodo, Č““ r ’ a
kad Dr. P. Vileiėis buvo pasku- ^ ’f $'į»s.n»naf! “į’M *P- 
tinls, kuri suėmė. lomatal kreipiasi t paklngiau-

Tardytojai klausė, ar pabal- H“5 a,meriki^i“s; kad senato- 
tieėiai dalijo literatu., prie iani^.Bu,:kle-v *r kon«['- 
Finlandijos rūmų? Atsakymas^,n‘nkaS; ,EBwardas Derylndlls 
ne. Pabaltieėiai aiškino, kad k a .‘“S
literatfir, pristatė žurnalistams >. V“'S d'Par<a™"'‘l- 
ir diplomatams Pasaulio Pa- J.y ,;Vaid”e”‘ Paba>-
baltieėių Santaikos vardu. Šuo- !sdavlm'e- . .^natorius
mių policijos komisaras pa- BUCk‘'y ‘r k.°nf es’dl"kas Uer' 
klausė, kaip ministerial gavo r'"sklS ”Uv5'pel“ Be,uv1^ pa' 
t, medžiagų? Atsakymas: vis- dek’w"V ''alstybes sekreto- 
kas buvo asmeniškai įteikta ™S 1 ' - T*, gaV°
jiems pasiuntinybėse.' Suomių teIf«ra,h“ "“° Suz no;ęs 
policija nepasakė suimtiesiem^ ap,e . sekretorius
arešto preteksto. Jie sakė, kad '’T” ”^1" "°- ” J°k
nežinia kaip ilgai pabaltieėiai U?ien,°. rfelka,U n».ms'enia‘ * 
bus sulaikyti IŠ suomili gaV0 PazadUs’ kad

Policijos komisaras paprašė, Piliečiai bus paleisti,
kad Dr. Valiūnas, kldp San- L,'P?.S.? d-.a.us,”‘>a.kaIc>
talkos pirmininkas, pLrašy-“° P'®Bre‘°)a; Pazad'n0 
tu i tj- r imtuosius ir jiems pranese,kėd Aniėrikoš1 piliečiai gali 

važiuoti į Matskio viešbutį. Kai 
sužinota, kad Anglijos, kana- 
doš ir Švedijos piliečiai pasi
liks kalėjime, tai Eglė Žiliony- 
t‘ė pareiškė, kad jeigu taip tai 
ir ji pasiliks su jais. Pagauti 
solidarumo dvasios visi JAV 
piliečiai pareiškė prižiūrėto- 
Įįams, ar visi išeis iš kalėjimo, 
dr niekas neišeis! šis solida
rumas padarė šuohiiams jau
dinantį įspūdį. Apie 8 vai. ty: 
tb visi astuoni buvo atvežti į 
viešbutį netoli kalėjimo. Aš
tuoniukei buvo pašiūlyti pui
kūs pusryčiai. (Vėliau paaiš
kėjo, kad patys policininkai, : 
simpatizuodami pabaltiečįams, 
iš savo kišenių šūdėj'o pinigą 
tiems pusryčiams.) Bet aštuo
niukė atsisakė valgyti, tęsda
ma bado streiką, iki kol nebus 
paleisti. Policija juos laikė 
kartu viename kambary, rie- 
leisdami jięiriš iiaiiddtiš tele
fonu. Vadinasi, jie buvo lai- 
kbnli incoininuhicando. Liki- 

liabaitiečlai Būtu suimti. va"l"laa.!dar Jie ^!°
diHdsi, tarptautihio Hendradar. kadan«l rUSaI
bi avimo 
drįsta liepti kitai valstybei su
imti didžiųjų kraštų piliečius liras jiems pranešė, kad jie esą 
Tai liūdnas beišidhys, kai Sb- laisvi, tiktai negalį spaudos 
vietų Sąjunga gali diktuoti kohferekcijos šaukti ir negalį 
Stioniijdi afėštubti žmbhes vieh imtis jokios politinės veiklos, 
dėl to, kad rtisarris bepatihka Šalia to, esą, užsienio reikalų 
faktas, jog anie kelia Pabalti- ministerija panaikinusi jų re- 
;d teišėtą klaiišimą. zėrvacijas ” '

Viši 8 pabaltiečiai SUsitdrė Į viešbutyje, 
prddėti bado streiką, bbrš jife į Marskio viešbutį, kur juos 
buvo Visą dieną hėvaigę. Nnblšutiko Dr. Vileišis (Tą pačią 
feįftiš 5 d. jie badaus, piofeš-l dieną Vileišis ir Žilionytė iš
likdami įrieš areštą. Subtiliai įskrido į Vakarų Europą), 
kiekvieną tižrakirio atškirbje| Dr. Valiūnui buvo pranešta,

starasis atsisakė, argumentuo
damas, kad nemokąs suoriiiš- 
kai ir kad neteisinga Įirivferšti 
žmogų pasirašyti doktiinėritą 
nežinoma kalba, tai policijos 
komisaras ir vertėjas pasirašei• 
tą jprotokolą.

Tada huso pranešta suittitie
siems, kad jie bus išvežti į ka
lėjimą. Jiems buvo leista pa
siimti ašmens reikmenis nak- 
čiai iš viešbučio. Aštttbni pą- 
baltiečiai buvo nugabenti į ka
lėjimą Helsinkio priemiesty. 
Dr. P. Vileišis buvb sulaikytas 
po policine priežiūra Mafškid 
viešbtityje; Kalėjimo prižiūrė
tojai pareikalavo, kad Vyrai 
jiems atidubtij šūvbz kaklarai- 
šitis, Biržus ir batraiščius. Va
dinasi, buvo pasielgta šti šuifti- 
taišiais; kaip šti tiktiiš kaii- 
iliais.

Buvo patirta, kad kai Ul'dį 
Gravą pašalino iš špatlJdš Įirf- 
ėniimb liepos 4 d;, tai riisdi pa
rašė griežtą ūbtą subinnį vy- 
riatišybei, reikftiati'daifai, k&d I 
pabaltiečiai Būtų suimti. Vd-|

konferehcijdš rriėtti Įnor^j°
■ Pagaliau policijos komisa-

Ibter - Continental 
Jie buvo pervežti

JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos valstybės atkūrimo 
pradžia Vilniuje

Ir, eidama į vyrą, Domą rūpinosi ir 
kankinosi tiktai viena mintimi, kad šis 
pasimatymas nebūtų paskutinysis.

Todėl dienos žvarbas, vėpūtiniai prie 
tvorų ir sienų ir kažkokia nusigandusi, 
žiemiškai balsva saulė — viskas atrodė ne 
prakilniai, kaip ji norėtų matyti, istoriš
kai, ne simboliškai — prasmingai, bet 
baugiai ir grasiai.

Vėliau jau namuose, ji stengėsi laikytis 
kasdieniškai. Kalbėjosi su motina, aiški
no jai laukiamus įvykius, stengėsi stip
rinti viltingomis nuotaikomis. Bandė nu
stumti iš dvasios naujo persiskyrimo aitru
mą.

Tačiau Kaunas — miestas, kurį ji matė 
ir apie kurį pasakė: “niekad nenorėčiau 
Kaune gyventi”, — atrodė tolimas tolimas, 
— tartum jis tūnotų už jūrų marių.

Naujųjų Melų dieną iš pat ryto plati 
Gedimino kaino apylinkė buvo praskai- 
drėjusi. Vakar dienos migla nušliaužė že
myn už kalno, oras tapo vaiskus, ir pilies 
bokštas išsinėrė toks ryškus, toks reljefiš
kas, tartum įpieštas į dangaus mėlį.

Vokiečiu įifrtilHį , BėbešitHItė Kated
ros aikštijfe. d (hr VSik^t kellbš jtį tižkar- 
doš nuol&t HbgšBJb, kelšdambš rietas: tai 
viena mdikštėS ŠBfle tiušešdamdšį tai biiši- 
keldamoš į kili; lyg ifeškblhiiiBš užudvejos.

Staigi, apie ' vidųdiėnį, paaiškėjo, kad 
nuo piliėš BbkŠtd stiebo dift^b dryžuotoji 
vokiečių Vėliava, ją nuleido Vokiečiai kaž
kaip skubiai, vogčiomis. Ryškus dangaus 
mėlyje stife&aš titrddė keistai: tartum žmo
gus be veido. Vokifečiai huėtnė saVtt vėlia
vą ir nept-atieŠė Ipie tai Valstybės fitybai, 
lyg tai btiVb eilinis kdrfeiVliį kttbįtoš reika
las, ne šiihbdlitth kr&ŠtB VAlHymd škfelbt- 
mas.

Karinliikai — Škit^A 1F Gtlžaš — kaž
kaip instittktyViai šūgavd nepriprastą 
akimirką. Jie bėgte nubėgo į Valstybės Ta
rybos rūnitas. žihbjo, krid tžh fetiVb didėle 
Lietuvos trišpliVe. ValStyBiHgŠ vėliavos su 
Vytimi rtoidbnatne dugne tada tiiekas Vil
niuje neturėjo.

— Kur Adomaitis? — rėkė Škirpa.
Jiedu rado Adomaitį Valstybės Tary

bos Kimų prievaizdą vicriattiė iŠ begalinių 
koridorių.

— Mums reikia trispalvės, — pareika
lavo Škirpa.

— Išduok greičiau, — ji labai reikalin
ga, — šūktelėjo Gužas.

— Vėliava yra inventorizuota, — atkir
to Adomaitis, — aš negaliu jos duoti.

Bet atkaklus Adomaičio prieštaravi
mas nepaveikė jaunųjų karininkų.

— Aš žinau, kur yra spinta, — jau 
karščiuodamasis pasakė Gužas.

Pamojo Škirpai, ir, palikę parblokštą 
Adomaitį, karininkai prišoko prie aukštos 
su plačiomis durimis medinės spintos. Už
raktas menkutis. Bematant Škirpa turėjb 
rankose tvarkingai sudėtą,sulankstytą, 
gana didelę ir gana sunkią vėliavą.

Adomaitis bėgo paskui jaunus vyrus, 
skųsdamasis, kad jis atsakingas už invferi- 
torių. Vyrai, turėdami vėliavą, kūrė ko 
ridoriuihi, dundėdami žingsniais, nešda
mi su savimi savo nepaprastą grobį.

— Stepoiiavičiau, — įsakė Škirpa, pa
matęs komendantūros batalidno savanorį, 
— bėgte į komendantūrą, tai įsakymas, 
atsiųsk tučtuojau sargybą prie Gedimino 
pilies! Dar turi būti vienas karininkas.

— Klausau, komendante! — atraporta
vo sumanus Steponavičius.

Savanoris jau buvo pasileidęs bėgti, 
bet Škirpa suskubo nutverti kareivį už mi
linės. Sugavo rankovę...

— Vyre, — kažkaip keistai, nenatūra
liu balsu pasakė Škirpa, — suprask, tri
spalvę keliame bokšte! Kad būtų kam sa
liutą iššauti.

— Aš kdip žaibas, komchdantė, — vėl 
skubiai atraportavo Stcprinavftfiūs, paty
ręs carinės artoijds eilinis.

Viskas vyko minutėttiis. Kas minute — 
ir natijas įvykio atsiskleidimas. Stepona
vičius bėgo į komendantūrą. Škirpa it Gu
žas bėgo Katedros aikšte. E čia matė:

bokšto stiebas be vėliavos. Paskui kopė į 
statų šlaitą. Čia buvo medžiai. Juodu sli
dinėjo, svirduliavo, dusb.. Kiekvieno se
kundė buvo brangi, kaip) visas gyvenimas. 
Atrodė, jog atakuotų ir batalioną priešų, 
jeigu, įlipę kalnan išvystoj bokšte plevėsuo
jančią lenkų ar bolševikų vėliavą.

Tai buvo nuostabus simbolinio inter- 
rėgnumo metas, skaičitiojamas sekundė
mis. Bokšto štiebas atviras kiekvienam. 
Kas Bus pirmas?

Iš aukšto šlaito matė, kad septyni karei
viai lietuviai Bėga per aikštę link tako į 
kalną.

— Jeigu bėga, reiškia stiebas tuščitis, — 
dusdamas iššvokštė Gužas. — Iš ten jie ma
to bokštą.

Iš tolo bėgantieji lietuviai savanoriai 
atrodė lyg rusų kareivių būrys: visi dėvė
jo rusiškas pilkšvai drtirrižlinaS tiiilirieš. 
Tačiau iš jų drąsaus bėgimo karininkai ži
nojo — tai lifeturiai.

Netrukus visi suėjo prife masyvaus ak
meninio bokšto. Karininkai atvarė pilies 
sargą, mažą ir išgąsdint! Žmogelį. Jiš ti
kino sunkias, šupleišėjuilils, šttrių suba
dytas duris. Škirpa, Gužas ir Steponavi
čius, nešdami vėlidvą, Įžetigė į badgias 
savo skambančia erdve bokšto patalpas. 
Skubiai pradėjo lipti mediniais virpuliuo
jančiais laiptais aukštyn, tarši į Nuostabią 
varpinę, kuri kyla virš auksinių miesto 
bokštų. Pro kiauras, skliautuotas angas
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kad kai kurią valstybių užsie-* - 
nio reikalų ministerijų parei
gūnai norį $0 juo susitikti. Suo
miai leido jam susitikti su jais, 
nes gavęs nuo jų kvietinius. 
Anglų Reuterio žinių agentūra 
paprašė suimtųjų sąrašo. Suo
miai, mat, dabar leido žurna
listams apklausinėti pabaitiie- 
čius. Interviu su Dr. Geniu 
įrašė į juosteles JAV National 
Public Radio agentūros atstor 
vas, kuris aprūpina 150 vieti
nių stočių JAV-bėsfe. Dr. Vilei
šis kalbėjo surištai per Radijo 
Liberty.

Prierašas: baigdamas savo 
pranešimą lietuvių spaudos 
korespondentams liepos 11 d.; 
Dr. Valiūnas pabrėžė, kad 
Santalkos veikla Helsinkyje 
buvo pozityvi, nežiūrint areš
to nemalonių pergyvenimų; Jis 
davė pozityvių pasekmių. Štai, 
liepos 6 d., JAV valstybės, sek
retoriui buvo statomas klausi
mas apie pabaltiečių užgniauž
tą veikimą. Jo palankų Pabal
tijo valstybių atžvilgiu atsaky
mą girdėjo 100 žurnalistų; Su
ėmimai padarė stiprų įspūdį 
konferencijos dalyviams. Visi 
pajuto, kad pabaltiečius sekė 
rusų agentai ir kad suėmimai 
buvo rusų įsakyti.

Pabaltiečių paskutinis ges
tas buvo sekmadienį, liepos 
8 d. rytą, Likę Suomijoje pa
baltiečių atstovai nuvyko į 
Helsinkio didvyrių kapines. 
Čia prie Suomijos tautinio he
rojaus, maršalo Mannerhei- 
mo paminklo Dr. Valiūnas pa
sakė žodį Šantdlkbš vardu ir 
padėjo prie paminklo suomių 
tautinėmis spalvomis papuoš
tą vainiką, šis gestas paveikė 
suomių publiką. Suomių spau
doje apie tai pasipylė straips
niai. Gatvėse žmonės kalbėjo 
apie pabaltiečių teisingus žy
gius ir apie jų suėmimą. Atsis
veikindamas su Dr. Valiūnu, 
vienas suomių aukštas parei
gūnas paspaudė dešinę tarda
mas: “Mr. President, atsipra
šau už tai, kaš įvyko. Tai nė
ra suomių tautos nusistatymas. 
Patikėk man!”

(Pabaiga)

S Kai Sinclair Lewis parašė 
savo antrąjį veikalą, tai laikraš
tininkas pravedęs su juo pasi
kalbėjimą užklausė:

— Kas labiausia tamstą vilio
ja teatre?

— Artistės, artistės. — Net 
nemirktelėjęs atsiliepė drama
turgas.

® Darvinizmas moko, kad 
žmogus pergyveno didžiulę evo
liuciją — jau nebešokinėja nuo 
šakos ant šakos, bet iš etato į 
etatą. Mondaini

lipančiuosius puolė smarkus vėjas. Oras 
buvo nuostabiai vaiskus, ir didžiulė mies
to panorama su kiekvienu angos atsidary
mu vis kito ir žėrėjo spindinčiu tolimų 
bokštų auksu.

Apačioje, prie pradarų pilies durų, gre
ta medžių kamienų, sustojo saliuto salvei 
septyni savanoriai, iš kurių sudėties isto
rijai išliko Stasio Butkaus ir kelių kitų var
dai. Jis buvo sargybos puskarininkis. Ka
rininkas Nistelis pasidarė pirmosios sar
gybos viršininkas.

Štai trispalvė pradėjo kilti, kopti į dan
gų, savo žėruojančiu pločiu atsiskleisda- 
ttia ją štitikušiam vėjui. Du revolverio šū 
viai sutarškėjo aukštybėse, kuriems tuo
jau atsakė apačioje trys šautuvų salvės. 
Stasys Butkus dvi salves praleido neiššovęs, 
nes trejus metus išsaugoti šoviniai buvo su
gedę. TačihU smagiai trenkęs trečios sal
vės šūvis gerokai supurtė jo petį ir pripil
dė jį džiaugšmu.

— Lai gyvtioja Nepriklausoma Lietuvai 
Valio! — sušuko vyrai.

Atrodė, kad šautuvų tūtos vis garuoja 
ir, įsismagintosios nori kartoti salves.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
bienraštj 
“NAUJIENAS*
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DL ANNA BALIONAS 
Auby, NOSTU

A •OtKLM UOOS
2858 W. 63rd Street

Valmdct pagal susitarimą 
eBMMMMMNaBBMnaHavBKnasssss-s-ssaHMM 

DR. K. G. BATUKAS
DU FANG C LU 

AKUttltUA It MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
M49 So. Puloskl Rd. (Crawford

Medical BuNdlns), TeL LU 5-6446 
Antrai ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. TeL 599-0500 

priima iignntn* pagal suaUarima. 
Ed neatsmepias stambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Tolef. 595-0533 

Fox Valley Medical Center ttt SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisai; HEmlock-4-5849 

Raid.; ME-2235
OFISO VALANDOS:

IrtnnsdteTrfata ir ketvirtai. 1—-7 vaL. 
'šatrai, penktadienį nuo 1—5, tree. 
___ ir aežui tiktai susitarus.

Ra.: GI *087)

DR. W. E1SIN ■ EISIMAS 
aKUAĖ^JA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA * 

£132 So. Kadžio Ave., WA 5-2570 
valandos pagal susitarimą* Jei neat- 

r siliepta, skambinti MI 3-0001.

Bit N1HA KRAUCE =
KR1AUOUUHA1TB 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiGOS 
5132 5e. KEOZ1E AVĖ. 

Tolef. WA 5-2570.
Neatsiliepus — skambinti

_ 471-0225. ... ... .
_  _ YąląndO8,BŠ£ąĮ_ susitarimą. __

Ofiso teL: HE .4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. .
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir-penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

, , KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71$t St. — TeL 737-5149

Tikrina aids. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

YsL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

Ofise felėf.t 776-Ž880
. ..J^AUL’s, rez. tėlef.:^ 448-5545 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 

Ofisai 2750 West 71 st St. 
Tel.; 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

.. pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST TTet STREET 
Ofiso Mtf.: HEmlock 4-2123 
Redd, tdefu Gibson S-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.O ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban- W dažai. Specfafi pagalba kojoms 
(Arch Support!) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 Watt G3rd St-, Chicago, IH. 60629

PRaepocf 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

ŠARAPNICKO PADĖKA
1973 VII 11 d.

Už mano 60 metų sukakties
proga suorganizuotas vaišes reiš
kiu nuoširdžią padėką organi
zaciniam komitetui: pirm. Juo
zui Paukščiui, Johanai Šukytei - 
Zubrickienei, P. "Kalainienei, P. 
Meškauskui, Z. Jakuboniui iš 
St. Catharines ir Stasei Ročkie- 
nei iš Hamiltono.

Už sveikinimus ta proga: pre
latui Dr. Juozui Tadarauskui iš 
Hamiltono, SLA prezidentui 
Povilui Dargiui iš JAV, žurna
listui Juozui Pronskui iš Chica- 
gos, O. Indrelienei ir Br. Dicevi- 
čienei iš Toronto, Z. Pulianaus- 
kui iš Hamiltono, VI. Bagdonui 
iš Tillbury.

Už vaišių metu tartus žodžius: 
komiteto pirm. Juozui Paukš
čiui, parapijos klebonui Juvena
liui Liaubai, OFM, Kanados LB 
krašto valdybos vardą Jonui 
Simanavičiui iš Toronto, Ben
druomenės pirm. Kazimierai

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
\2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS .

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063 
<==============S=3SSS==3=^S=Z=========^ ’̂

G E L I N I N K A S 
(PUTKAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.'

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

.. ................................................... . „

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier .6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

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

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

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, dane nuotrauką.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

.....................  - m III m IL 11«

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelatu 
J. B. KONČIAUS knyga

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

į .Vt -*ši nŠukienei, Ramovėnų pirm, sava
noriui - kūrėjui Antanui Šukiui, 
Jaunųjų tautinių šokių “Nemu
nas” grupės vadovei Stasei Zub
rickienei, inžinieriui Steponui 
Šetkui, V. šukeliui, J. Deinorai, 
K. Jonušui ir P. Dauginai. Iš 
Hamiltono studentei Ritai Ru
čytei ir Juliui Budnikui

Už asmenines dovanas: Ritai 
Ročytei, p. p. J. ir J. Budnikams1 
ir Silvijai Martinkutei iš Ha
miltono, Juvenaliui Liaubai, 
OFM, iš St. Catharines, A. V. 
Šarapnickams iš Bothwellio, 
Ont.

Už prisidėjimą prie bendros 
dovanos ir vaišių p. p. A. A. Zu- 
brickams, S. S. Zubrickams, A. J.* 
Zubrickams, P. D. Dauginams, 
A. F. Dauginams, J. D. Daino- 
rams, K. B. Gegieckams, Z. B. 
Jakuboniams, K. H. Jasevi- 
čiams, J. R. Kalainiams, P. O. 
Meškauskams, A. A. Panu- 
miams, A. O. Pamataičiams, A. 
Pranskams, A. O. Šukiams, P. 
K. Šukiams, S. M. Setkams, J. 
P. Skeiveliams, J. J. Kazra- 
giams, J. Venckams, J. Girevi- 
čiui, K. Jonušui, J. Paukščiui, 
A. Visockiui, A. Zosanui, S. 
Kuktai, A. Klimui, K. P. Stan- 
kams, L. Markeliui, J. V. že
maičiams, K. J. Stundžioms, 
J. O. Staškevičiams iš Port 
Colborne, V. Bagdonui iš Tilbu- 
rio, V. Z. Matukaičiams, dukrai 
Rūtai, sūnums Rimui ir Vytau
tui iš Confieldo, B. R. Pakalniš
kiams, Anytai Pakalniškytei, A. 
D. Kamaičiams, p. p. Melni
kams, P. S. Ročiams, J. K. Der- 
vaičiams, Z. O. Pulianauskams, 
S. O. Bakšiams, J. E. Bajorai
čiams, J. J. Budnikams, p. p. J. 
Deksniams, B. Grajauskui, A. 
Kaušpėdai, O. Kudzmienei, G. 
Kudzmaitei, S. Pilipavičiui, Ig. 
Varnui, V. Domeikai iš Hamil
tono, P. B. Dicevičiams iš Toron
to.

Už programos išpildymą: So
listei Anytai Pakalniškytei iš 
Hamiltono.

Už visai programai vadovavi
mą Jonui Staškevičiui iš Port 
Colborne.
Dar kartą nuęšįrdjiai dėkoju 

organizaciniam komitetui už at
liktą didelį darbą, organizuojant 
vaišes šios sukakties proga. Už 
brangią tautišką dovaną — Į li
no rankšluostį įaustą Lietuvos 
Himną ir A. Ponumui už me
niškai įrėminimą. Parapijos 
klebonui Juvenaliui Liaubai, 
OFM, už Sibiro lietuvaičių mal
daknygę, p. p. Budnikams ir 
šeiniai už tautinę dovaną Vytį, 
meniškai J. Butniko išgraviruo
tą odoje.

O. Pamataitienei už orkestro 
parūpinimą. Ir visiems, prisi- 
dėjusiems ir dalyvavusiems ma
no sukakties popietės vakarie
nėje. Ta diena liks mano šir
dyje ir jos ir Jūsų niekuomet 
neužmiršiu.

Juozas šarapnickas

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

MONTREAL^, QUE.
“žmogus ir Jg paflaa&M 

paroda tęsis fld Labor Day
Birželio 21 dieną buvo ati

daryta “Man and Ifis World” pa
roda.

Apie 15,000 žmonią užsikimšo 
j Race des Nations aikštę, ku
rioje įvyko oficialioji atidary
mo programa. Parado metu da
lyvavo kariuomenės ir policijos 
daliniai. Jūrininkai buvo ap
rengti 17-to šimtmečio unifor
momis ir martavo to laiko eise
na. Grojo keletas orkestrų; vy
ko parodomieji šokiai ir akroba
tikos veiksmai.

Paroda tęsiasi kas metai bu
vusioji Expo-67. šiais metais 
uždaryta Ule Notre Dame da
lis, kurioje jau vyksta paruo
šiamieji statybos darbai 1976 
m. sporto Olimpiadai. Paroda 
bus atidaryta iki Labor Day sa
vaitgalio. Įėjimas laisvas, bet į 
kai kuriuos paviljonus reikės 
mokėti 2.50 dol. visai dienai, ar
ba 5 dol. visam sezonui.

Kas nuplaus šią gėdą?
Kiekviena kultūringa tauta 

gerbia savo didvyrius. Verta 
ir teisinga juos gerbti, nes sa
vo aliktu uždaviniu ir gyvybės 
auka jie prisideda, kad tauta
gyventų. Ypatingos pagarbos 
yra verti praeitais metais dra
matiškiausiu būdu dėl tautos 

! pasiaukoję trys mūsų tautie
čiai. Liepsnose paskendę jie 
šaukė ne tik pavergėjui, bet ir 
laisvajam pasauliui: “Laisvės 
Lietuvai!” Jų balsai sudrebi
no okupantą ir nuaidėjo per 
pasaulį, primindami, kad Lie
tuva tebėra gyva, nors tautžu- 
džio kaimyno ir pavergta.

Kilnus buvo gydytojų korpo
racijos “Fraternitas Lituani- 
ca” sumanymas įamžinti šiuos 
didvyrius mena kūriniuose. Ti
kėtasi, kad konkurse dalyvau
damas geriausios lietuvių dai
lininkų pajėgos atliko savo pa
reigą. Deja, įvyko taip, kad 
daktarų pinigais buvo pirktas 
sąmoningas ar nesąmoningas 
didvyrių išniekinimas.

JONAS JACOBS 
(Jakubauskas)

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

Gyveno Hot Springs, Ark. Anksčiau gyv. Chicagoje
Mirė 1973 m. liepos mėn. 13 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukęs 85 me

tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Louis, marti Tillie Marie, ir Algerd, 

marti Dorothy (Imperial Beach, Calif.), 4 anūkai ir proanūkai, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. . „

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litu- 
anica Avenue.

Trečiadienį, liepos 18 dieną f 1:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Jono Jacobs giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. "

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marčios, anūkai, proanūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 927-3401.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAV1- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTl.
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

MODEKPilSKOS AIK-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

MARY ADOMAITIS
Pagal tėvus Laučius

Gyv. Miramar, Floridoj daug metu.
Anksčiau Marquette Parke

Mirė 1973 m. liepos mėn. 16 dieną^ 2:00 vaL ryto, sulaukusi 77 me
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Joniškio parapijoj, Šiaulių fcpskr.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Maria Tamulin, žentas Bron jr anūkas Bru

ce, sūnus Casimir Laučius, 2 anūkai — Michael ir Pamela, sesuo Pra
nė Juškus ir jos šeima, 3 poranūkai — Julios, Wilhim fr Victor Ado
maičiai ir jų šeimos, podukra Betty Semro ir jos šeima bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. ?

Priklausė čagariecių ir Joniškiečių klubams.
Ketvirtadienį, liepos 19, 1:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas 

Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Penktadieni, liepos 20 dieną 10:30 vaL ryto bus lydima iš koply

čios i Lietuvių tautines kapines.
Visi a. a. Mary Adomaitis giminės, draugai ir pažjstami nuošir

džiai kviėŠami dalfyąutĮ laidotuvėse tr suteikti jai paskilttni patar
navimą ir atsisveikinimą. r , V *»>’

Nuliūdę lieka:
t Duktė, žentas, sūnūs, andkar, setuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345. GARSINKITĖS NAUJIENOSE
S — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL— WEDNESDAY, JULY 18, 1973

Lietuviškoji visuomenė, o 
ypač gydytojų korporacija 
“Fraternitas Lithuanka”, šį 
skandalą turėtų nuodugniai iš
aiškinti ir jo kaltininkuš įrašy
ti gėdos lentoje.

Albinas Daumantas

:NTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Būkite pripildyti Dvesia. Epea. 5:18.

Nauji autobusai
“Greyhound” pranešti, kad 

nuo šio trečiadienio, liepos 18 
d. pradeda “liuksusinį” susi
siekimą tarp Chicagos, Mil
waukee ir St Louis naujais 
pirmaklasiais express autobu
sais, vadinamais “Bus Plus” ir 
kad tuose busuose bus tokie 
pat patogumai bei malonuiftai 
kaip ir skrendant keleiviniais 
lėktuvais: autobusuose gražios 
merginos aptarnaus keleivius 
ir vaišins užkandžiais bei atsi
gaivinimais.

Vagonai - autobusai iš Chi
cagos išvažiuos į St Louis išva
žiuos lygiai 6 vai. popiet ir bus 
St Louis 11 vai. vakaro; į Mil
waukee išvažiuos 1:15 vai. po
piet ir atvažiuos į Milwaukee 
3 vai. popiet Expres “Bus - 
Plus” iš Milwaukee į Chicagą 
išvažiuos 4 vai. popiet ir bus 
Chicagoje 5:45 vai. p. p.; iš St. 
Louis išvažiuos vai. ryto ir bus 
Chicagoje 1 vai. popiet

Važma iš Chicagos į Milwau 
kee (įskaitant užkandžius ir at 
sigaivihimus) viena krypti
mi kaštuos $4.65, abiem kryp
timis $8.95 (reguliri kaina yra 
viena kryptimi — $3.90, abiem 
— $7.45); tarp Chicagos ir Št 
Louis viena kryptimi — $13.65, 
abiem — $26.15 (reguliari kai
na 11.65 ir $22.15).

Norėdami būti pripildyti šventos Dvasios, turime išvaryti iš savęs sau- 
noringumą ir pripildyti save tikėjimu ir paklusnumu. Nors ir mūsų paklus* 
namas negali pasirodyti kitaip, kaip tik per mūsų kasdieninį gyvenimą, vie
lok jis reiškia paklusnumą užmanymuose, valioje ir širdyje; tokio paklus
numo Dievas reikalauja iš savo pasišventusių žmonių. Todėl tie, kurių šir
dys yra tikrai ištikimos Dievui, bus jam patinkami, nežiūrint to, kad tie 
patys broliai nebus patinkami visiems broliams, su kuriais jie susieina; kol 
kiti, “aukštoje garbėje laikomi žmonyse”, dėl jų iš viršaus apreikšto pado
rumo, gali būti ‘•bjaurybėmis” Dievo akivaizdoje, dėl to, kad jų širdis buvo 
šalta ir neištikima. Vienok tas, kuris turi naują viltį ir naują dvasią, steng
sis šveisti patsai save, netiktai savo mintyse, bet žodžiuose, darbuose ir vi
suose gyvenimo reikaluose, iš vidaus ir iš viršaus.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. 2^vist, 3715 W. 66th SL. Chicago, Illinois 60629

SV. RAITO TYRINtTOJAI 
«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

! TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS i
AIKSTft AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

S Y ves Montand, kartą grį
žęs šu žmona po savaitgalio iš
vykus, dūryšė rado užkištą kor
telę :

— Mūsų kuklią dovaną rasi
te pieno bonkoms dėžutėje.

Pieno bonkų dėžutėje rado ki
tą, pieno išvežiotojo paliktą kor
telę:

— širdingai dėkoju už dova
ną. Nuostabiai geras gėrimas. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 

...... . — *T * .

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742



Atostogos Rytų Amerikos ir r
Kanados pakraščiuose

Birželio 15 d. iš ryto su žino-IŠieiiiet .vyndejLs. sluoksnis krin- 
napašTItitkiuie greitkeliais link Į ta daug daugiau kyla į viršų
Amerikos. Bylų- Per Toledu 
pasirinkdarnė Pensilvanijos 
greitkelį. Minimu keliu važia
vau prieš dvidešimt metų pir
mą kartą, tuomet ir vairuoto
jas dpr buvau nekoks. Tuo 
metu tas greitkelis nebuvo baig 
tas tiesti. Dabar žymiai page
rintas ir dviem tuneliais suma
žintas. . Tiksliau tariant tune
liai du, vienas eina viena kryp
tim), kitas kita, daug patogiau 
važiuoti. Kadangi kelionė ne 
trumpa, be abejo, ir varginan
ti, be to, kelias vingiuotas, rei
kalauja atidesniu vairavimo. 
Kaip ten būtų, bet turėjau tą 
tolimą kelionę atlikti, nes 
reikėjo aplankyti gyv. New Jer
sey sunkiai sergančią «esrj, 
dviejų mamyčių ir dukryčių 
kvarteto narę Eleną Kidžienę 
ir kitas rytuose gyvenančias gi
mines.

Ta proga aplankiau. New 
Yorke S. L. A. Centro raštinę. 
Pasikalbėjau su SLA sekreto
riumi A. Bųdręcku, p. L. Spe- 
rauskiene ir kitais raštinės tar
nautojais. Centro raštinėje ra
dau SLA aktyvų veikėją 146 
kp. pirm.. M. Klimą. Pasikal
bėjome šiuo metu Susivieniji
mo opiausiais klausimais. Kal
bos sukosi apie narių skaičiaus 
padidinimą. Ta proga išreiš
kiau pageidavimą, kad vis dėl 
to Susivienijimas turi įsigyti 
savo kokius nors namus. Gal 
SLA prezidentui P.. Dargiui ir 
susidaryti] daugiau rūpesčių, 
bet juk mes tam ir renkame 
prezidentą, kad mums rūpi
mais reikalais rūpintųsi.

Paviešėjęs keletą dienų New 
Yorko apylinkėje, link namų 
pasukau per Kanadą. Susto-

Lietuviai visą savaitę savo 
namuose turi išstatę savo meno 
dirbinius: paveikslus, medžio 
drožinius, tautinius audinius, 
tautiniais rūbais manekenus 
bei lėles ir maisto gaminius. 
Birželio 24 d., sekmadienį, at
silankiau į karnavalą pamai

jau porai dienų Niagara Falls, 
tai nepaprasto grožio vasaros 
kurortas. Visur žalia, gėlynai, 
tik spėk džiaugtis gamtos gro
žiu. Pats krioklys, nakties me
tu apšviestas prožektoriais, at
rodo pasakiškai spalvingas..

MONEY MAKES MONEY
Mail S12.00 (returnable if not satisfied) for complete information on how 

$6,039.00 can earn $100 weekly or $10,278.00 can earn $200 weekly.
Member BETTER BUSINESS BUREAU
Mail to: ALLIED PRODUCTIONS, INC.

1644 Dekalb Ave. N. E. Atlanta, Georgia 30317 or
Phone: (312) 695-1766 — Mr. JERSEY

- :<AJU.-rr....  :- .. -----------■---      1

• ----- ................................... , .. ...............---------- — įS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraakiaL Hgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST_ CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pisirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS,‘ PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Haleted St., Chicago, III. 6060S. — TeL 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certlfllcatal. 

V. V A L A N T I N A S

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga- Kaina 51.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimu Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpj pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai apraiė ir {vertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti •'Naujienose** darbo valandomis. 
Kas negali užeiM į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60602

Gavę pinigus, tuojau knygĄ pasiųsime.

f NAUJIIHOC, CMKA9O B, IkL— WSDNBKDAY, JULY 18, 1973

garų. • ITažnai malonūs garai 
vilgo lankytojų veidus. Vasa
ros metu, palyginus su Flori
da, Miami, man atrodo, kad 
Niagaros kurortas daug gra
žesnis ir malonesnis.

Pasidžiaugęs Niagaros gam
tos grožiu, pasukau į Torontą 
aplankyti savo brolius:; Augus
tiną, Joną, Henriką ir sesrį 
Oną Juškienę. Visi mane šil
tai pi rėmė ir vaišino, o ypač 
brolis Augustinas, pąs kurį bu
vau apsistojęs. Ačiū visiems. 
Ta proga Toronte aplankiau 
dabar įsigytus ir remontuoja
mus Lietuviu namus. U

Namai — buvęs bažnyčios 
pastatas, pagrindinė salė su 
balkonu. Altoriaus vieloje 
įruošta scena. Nemanau, kad 
būtų pakankama įvairiems pa
kankama įvairiems parengi
mams bei kitoms progoms, 
ypačdidesnio pobūdžio vaidi
nimams. Tuo metu L. namuo
se vyko Etninių grupių karna
valas. Mes Detroite tokį ren
ginį vadiname festivaliu. To-; 
ronte kitaip, kiekviena tauty
bė tą karnavalą turi savo bend
ruose namuose, toli nuo vieni 
nuo kitų. Važiuoja autobu
sais ar savo susisiekimo prie
monėmis.

PERMANENT PART-TIME POSITIONS 
3 Nights Per Week 
(7 PM to 5:30 AM)

Sun,, Mon., Tues., or Wed^Thun., Fru 
Continental Bank is increasing the evening food 
service staff and needs:

FOOD ATTENDANTS
Must be experienced in steam table or salad counter 
work; will, be making coHee and serving.

Supervisory experience required*

These positions offer
» GOOD STARTING SALARY
« NIGHT DiFfEREWTIAL
s UNIFORMS—MEALS » BENEFITS
o EXCELLENT WORKING CONDITIONS

If qualified, tons toldsby InraiiMtion Aeslc.

S CONTINENTAL. BANK

231 South USdlft Sirsef, Chicago, Illinois 6C693
____________An_£qual Opportunity

šau, o saviems jau nusibodo 
tautiniai šokiai ir neatsilankė 
žiūrovų užpildyti salės, šo
kėjams tik vienas kitas pliaukš
telėjo. Galima suprasti, koks 
buvo šokėjų jausmas.

Detroite Pavergtų Tautų ir 
ti meninės programos pagal Etninių grupių festivalis vie- 
nustatytą etninių grupių tvar-Inoje vietoje, meninės progra- 
karaštį. Tuo metu tautinių šo- mos atliekamos bendrai visų 
kių grupė vadovaujama Karo-! tautybių žiūrovams. Būna
siejaus pašoko tris šokius: su- publikos po du ir daugiau tūks 
balelę, rugelius ir trečio nebe- tančių. Per dieną praeina pub- 
užsirašiau. Nuostabu, kad žiū- likos net iki 20 tūkstančių, tai 
royų su visais rengėjais vos apsimoka ir šokti. Baigdamas 
apie 40, svetimtaučių vienas savo atostogų kelionę per Ka
lcitas. .Atrodo, kad kiekviena nadą link namučių, dar pasu- 
tautybė programas pildo pati kau pakeliui į Tilsenburgo 

 [miestelio apylinkes pas savo
senus bičiulius, tabako augin- 

;tojus Praną ir Mariją Žilvy
čius, Vladą ir Birutę Vytus. P. 
Žilvytis buvęs mokytojas, vė
liau Šiaulėnų valse, viršaitis 
dabar jau leidžia pensininko 
dienas. Savo ūkyje laiko kar- 

įvutę, dešimt avilių bičių, dar 
ir mane apdovanojo šviežiu šių 
metų medumi ir palinkėjo lai
mingos kelionės į namus. Ačiū 
p. Žilvyčiams ir Vytams už 
vaišingumą. Tuo ir baigiu dvie 
jų savaičių atostogas.

A. Sukauskas.

U TRUMPAI |
TTr-s. _______ _ _

— Eugenija Pumputytė. Le
mento RK mokyklos ir Litua
nistikos mokyklos mokytoja, 
ruošiasi informacinei ir atosto
gų kelionei į Europą. Aplan
kys Dr. Švambario šeima Aust
rijoje.

— Stefanija Kaulėnienė, LB 
I Marquette Parko apyl. valdybos 
sekr., išvyko kartu su Aldona 
ir Vincu Kačinskais 4 savai- 

itėms j Aliaskos valstiją. Ponia 
Marg. Garben iš Floridos atvyko 
į Elk Grove, Ill.

— Marquette Parko vandens 
baseinai arba lagūnai užima 
22.5 akrų plotą. Valstijos kon
grese, atst. John Realty (D-27) 
pasiūlymu, priimtas projektas 
skirti 501.515 dol. jiems išva
lyti ir įrengti paplūdimius bei 
vietas maudytis. Tokie bando
mieji darbai dabar yra vykdomi 
Humboldt Parko lagūnuosc ir 
bus baigti rugpjūčio pradžioje. 
Ten pusė išvalytų lagūnų bus 
skirta meškeriojimui, o kita da
lis — paplūdimiams, išpilant 2 
pėdų smėlio sluoksnį. Lagūnų 
valymo ir priežiūros įstatymo 
projektą visai Illinois valstijai

HELP WANTED — F WAAL E 
Darbininkių Reikia

SECRETARY — GAL FRIDAY 
Must be able to take shorthand, tran
scribe from dictating macihne, type 
well and be willing to learn other 
office duties. Excellent fringe bene
fits 100% company paid. Good wor
king conditions. Salary commensu
rate with experience and/or potential.

H. KRAMER & CO.
1339 WEST 21 ST.

Mr. FAGAN
226-6611

SECRETARY - STENO
FULL TIME.

Requires good skill, shorthand, and 
typing. Excellent wages.

Contact Mr. HOLT
649-1100

An Equal Opportunity Employer

SIUVIMO MAŠINOS 
OPERATORES 

Pageidaujamos su patyrimu. Geras 
atlyginimas. Unijos dirbtuvė. Socia
liniai priedai. Senai veikianti firma.

Skambinti Mrs. KLINGMAN 
WE 9-3764 

LIFESTYLE SLACKS LTD. 
527 So. WELLS ST.

SECRETARY
Excellent opportunity for a Secre
tary in medium size modern bank 
office. Many company benefits. 

Salarv open. 
Cali Miss GRACE.

847-7100

BUSINESS CHANCES
Biznio Pro$«s

COIN OPERATED 
AMUSEMENT ROUTE — 
JUKEBOXES "AND POOL 

TABLES 
830.000. Call STANLEY 

499-0072

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

paruošė ir pravedė sen. Ri
chard M. Daley (D-23). Tam 
reikalui yra paskirta 1 mil. do
lerių. Įstatymas yra atiduotas 
gubernat ori ui t vi rtinti.

— Ponia Anna Schwager, 
Rrookfield. III., nuolatinė Nau
jienų skaitytoja ir rėmėja, pra- 
tęsdama prenumeratą 6 mėn., 
pakartotinai atsiuntė vajui 4 dol. 
auką kartu su gerais linkėji
mais visiems Naujienų bendra
darbiams už jų įdomius ir nau
dingus straipsnius.

— Felicija Modesta, Cleve- ja visiems aukotojams, visus 
land, Ohio, pratęsdama prenu-’skaitytojus prašo remti Naujie- 
meratą 6 mėn.. kartu su gerais nas ir jas platinti.- Visi lietuviai 
linkėjimais atsiuntė 4 dol. Va-‘yra kviečiami susipažinti su 
jaus komisija nuoširdžiai dėko-! Naujienomis ir jas užsisakyti.

• HELP WANTED — MALfi 
Da rb in inky Reiki*

MACHINE BUILDER
I
I Growing company needs man with 
[ mechanical or electrical background 
į to build special machines. Full time 
I steady job. Salary commensurate 

with ability.
All company benefits.

Apply in person or phone:
IMPERIAL STAMP & 

ENGRAVING CO.
1825 So. BUSSE RD. 

MT. PROSPECT

439-7272

TOOL ROOM MACHINIST
Experienced machinist needed to 
help our company design and to build 
tools and fixtures. If you qualify 
we can offer you an outstandnig be
nefit package. Guaranteed merit re
view, paid holidays and vacation, 10 
hour minimum overtime guaranteed 

per week.
WESCO PRODUCTS

1333 So. CICERO
Ask for Mr. BILINSKI 

656-6700

TOOL GRINDER
To head up tool crib, grind small 
tools, drill remers and form tools. 
Must be capable of setting up com
plete control of inventory of tools. 

Salary open.
FRINGE BENEFITS.

WESCO PRODUCTS
1333 So. CICERO

Ask for Mr. BILINSKI
656-6700

MEDŽIO APDIRBĖJAI
• TRIM SOW OPERATORIAI
• ĮVAIRIU MAŠINŲ DARBININKAI
• ĮVAIRIU ŠLIFAVIMO MAŠINŲ 

DARBININKAI
dirbti naujus medinius stalus ir me
džiaga aptrauktus baldus. Nuolati
nis pilno laiko darbas dienomis. Ge

ras atlyginimas ir darbo sąlygos.
Apmokamos šventės ir daug bendro

vės priedų.
MARDEN MFG. INC.

5823 No. RAVENSWOOD

Tel. 561-5832

MECHANIC
EXPERIENCED TOP MAN 

for foreign and American cars — 
with tools. Knowledge scope ma

chine. Good pay.
Call 327-4730

NORTH SIDE

MAINTENANCE SUPERVISOR 
Experienced, capable individual to 
take complete charge of printing ink 
plant maintenance. Excellent salary 

and benefits.
BOWERS PRINTING INK CO 

2655 W. IRVING PK 
CHICAGO. ILLINOIS

Mr. F. Venturini 539-2400

AUTO BODY MAN
Small North suburban. Must be A-l. 
Excellent working condition. To in

sure vour future. Stoo in or call 
BTTL MADISON MOTORS
666 VERNON GT.ENCOE

835-0800

ENGINEER STATIONARY
To maintain & oper. Hi?h pressure 
Boiler & Equinment. Union Scale. 

Benefits.
For informatinn Call 

MR. DAVIES.
638-1355

AUTO RODY — FENDER MAN 
OR COMBINATION

Ton auto body and fender man. or 
combination man. Experienced, top 
wages. Busy shop. Dont Let this 

pass. You call STEVE 
283-6646.

Located Peterson & Cicero.

ENGINEER - DRAFTSMAN
3 to 4 years HVAC experience for 

growing Mt. Prospect firm.
Benefits include, paid vacation and 

insurance.

398-5300

AUTOMATIC
SCREW MACHINE -

BROWN & SHARPE
Set up and onerate. Four machine 

line Day shift only.
Benefits and profit sharing 

$5.45 per Hour
L. D. REDMER SCREW PRODUCTS 

515 THOMAS DRIVE 
BENSENVILTE TTIJNOIS 

Phone 595-0101

NIGHT WATCHMAN
For enclosed lumber yard. Middle 

aged or elderly man preferred.
English snpakinjr

MALKOV LUMBER CO.
ROOSEVELT RD & CAMPBELL AVE.

733-7900

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS { 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. VIrgirf;ii7747 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- —--------------------------- \ .9 i ----

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMU VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE ■ - ‘

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064 

Čia busite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

LIUKSUS VA AUKŠTO
20 metų senumo mūrinis namas. 5% 
kamb. su 3 miegamais apačioje ir 3 
kamb. viršuj. Atskiros šilimos, cen
trinis vėsinimas. 2 mašinų mūro ga

ražas. 65-tos ir Homan apvlinkė.
BUD’S REAL ESTATE 

Tel. 254-5554

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

A. T V I R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANSENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: RB-publlc 7-194]

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku camento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

....................... .... =------ ~~ A
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4®65 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5

n 9

Brmgenybis, Laikrodžiai, Dovanas 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO
Telef. 434-4669

2^. DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai SI04 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

- U-T, T~~—— I _____________ -• -. ~

M. A. š I ¥ K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Msplawood. Tel. 254-7451
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai

A. G. AUTO RimDSRS
Ci* automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

nos nebrangios.
3511^4 W. 63rd Street, Chicago, III. 

T»L. — 776^58X1
Anicetas GerVičIaudtaa, mv.

i

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIU mūras. Arti 

71-mos ir Mozart. Modemus viduj. 
$21,900.

2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
mūsų. Naujas šildymas. Alum, lan- 

. gai. Karpetai. Kabinetų virtuvė. 
Sausas beismantas. Garažas. $29,900.

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karpetai. Daug 
gražių priedų. Garažas. įrengtas 'beis
mantas. Siūlymas. $44.900.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA. 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. S18.900.

6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
sausai beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas. Arti mūsų. $23,000.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. $17.900.

4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas.. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matvkit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.r

MODERNUS 15 M. MŪRAS, , .Cęn- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas ^beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalou. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
Įrengtas skiepas. $9.420 pajamų į 
metus. Išlaidos mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. fięfcestavimas duoda 
virš 10^ pelno.j^S _

MŪRELIS, BUgGn£LOW 5 kambarių, 
2 miegamu; ? LiroaP švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)

TeL 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu nieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. Tel.: VI 7*447

------------------------------- - ■ .. .......

K. I R l N C I S 
CALIFORNIA SUPBR. JGRVICE 
Taiaami auto motorai, staMžial, 

tuna-ups ir t. t.
4»24 So. CALIFORNIA AVB.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




