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KONGRESAS NUSTATĖ RIBĄ ŽEMĖS 
ŪKIŲ SUBSIDIJŲ - 20,000 DOL

WASHINGTONAS. — Atstovų Rūmai antradienį nubalsavo 
apriboti ūkininkams mokamas subsidijas, nustatant ribą, — 20,- 
000 dot per metus kiekvienam ūkiui. Panašų nutarimą prieš mė
nesį padarė senatas. Atstovų Rūmų balsavimas už subsidijų ribą 
buvo 246 prieš 163. Jau anksčiau dažnai būdavo bandoma tokią 
ribą nustatyti, tačiau atstovai iš žemės ūkio apskričių, spaudžia
mi didžiųjų dvarponių, vis atmesdavo subsidijų suvaržymo pa
siūlymus.

Priimtas įstatymas buvo pa
siūlytas Illinois atstovo Paul 
Findley ir Massachusetts at
stovo Silvio Conte. Prieš pasiū
lymą kovojo abu partijų vadai, 
pirmininkas Carl Albert iš Ok- 
lahomos ir respublikonų vadas 
Atstovų Rūmuose Gerald Ford 
iš Michiganb.

Debatų metu 11 moterų su
kėlė salėje demonstraciją, pro
testuodamos prieš maisto pro
duktų kainų kilimą. Jos mėtė 
lapelius, o kai sargai pradėjo 
jas iš salės išvesti, moterys 
ėmė spardytis ir klykti. Jos bu
vo stumtos už tvarkos ardymą.

Iki šiol ūkininkai gaudavo 
iki 55,000 dol. už auginimą 
kviečių, pašarinių javų ar med
vilnės. Kai ūkininkai auginda
vo visų trijų rūšių javus, jie 
gaudavo iš viso 165,000 dol. per 
metus, ši subsidija sumažinta 
iki 20,000 dol.

Atstovas Findley pareiškė, 
kad atėjo.. laikas sumažinti, tą 
maišą, Į kurį kiša rankas tur
tingi Amerikos ūkininkai, 
skriausdami valstybės iždą. At
stovas Conte, įrodinėdamas 
subsidijų apribojimo reikalin
gumą, nurodė, kad daugiausia 
subsidijų gauna dvarininkai, 
kurie patys žemės nedirba. 
Subsidijas gaunančių tarpe At
stovas Conte suminėjo Nebffis- 
kds aerodromą, Dalias miesto 
kėglių salę (bowling alley), 
Ohio radijo stotį, Alabamos val
stijos bepročių ligoninę, subsi
dijos buvo mokamos naftos 
korporacijoms, valstijų uni
versitetams ir net Anglijos ka
ralienei, kuri turinti Ameriko
je žemių.

Atstovų dauguma pritarė, 
kad atėjo laikas užbaigti subsi
dijų derlių, kuriuo pasinaudoja 
turtuoliai.

MONTEVIDEO. — Urugvajaus sostinės Montevideo gatvės 
vakar buvo pilnos kareivių ir šarvuočių. Prezidentas Juan Borda- 
berry, nepaisydamas jau dvi savaites ūžsitęsusio generalinio 
streiko, griežtai atsakė į opozicijos partijų iššaukimą, suimdamas 
visą eilę žymių politikų. Nacionalinė Darbininkų Federacija, ku
rioje dominuoja komunistai, paskelbta nelegalia. Paskutinės ži
nios skelbia, kad streikas silpnėja ir daug darbininkų sugrįžta 
į darbus.
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LONDONAS. — Garsus Bri

tanijos gydytojas, karališkos 
šeimos daktaras Sir John Peel, 
69 metų pareiškę medicinos 
žurnalistų suvažiavime, kad 
reikėtų laikas nuo laiko patik
rinti gydytojų sugebėjimus ir _ 
kompentenciją. Dabar vyrauja ■ 
įsitikinimas, kad žmones gydy
ti yra tas pat, kaip dviračiu 
važinėti — kartą išmokai, tai 
ir važiuoji visą gyvenimą, pa
reiškė dr. Peel.

KEY WEST. — Netoli Flori
dos jūros dugne buvo rasti 
prieš 350 metų nuskendusio Is
panijos laivo likučiai. Narai ti
kisi, kad tai tas pats laivas, ku
ris, istorijos žiniomis, nusken
do su dideliu aukso 
Aukso ten galėjo būti 
dolerių vertės.

MASKVA. — Ant

kroviniu.
400 mil.

“Ko taip skubama 
Rytų Europoje?”

NEW YORKAS.— Amerikos 
konservatorių spauda seniai 
kritikuoja prezidentą Nixona už 
jo nuolaidas ir pataikavimą ko
munistams. Kartais atsiliepia 
ir liberalų spauda, kaip 'New 
York Times, vakar paskelbęs 
vedamąjį “Haste in Eastern

RAWLPINDI. — Indija 
Pakistanas susitarė vėl pradėti 
derybas dėl paskutinio karo li
kusių problemų: belaisvių pa
leidimo, Bengalijos valstybės 
pripažinimo ir bengalų iš Pa
kistano išleidimo.

Pakistanas reikalauja, kad 
Indija tuoj paleistų 90,000 pa
kistaniečių, laikomų Indijos 
belaisvių stovyklose, kurių yra
apie 50. Pakistanas nesutinka, 
kad Bengalija ruoštų pakista
niečiams teismus už karo meto 
nusikaltimus. Pakistanas neno
ri priimti Bengalijoje gyvenan
čių Biharų, kurių bengalai ne-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Baikalo‘Europe”’' \ . f 
ežero buvo atidaryta lentpjūvė Laikraštis vadma;Nixono ir 
ir popieriaus įmonė, kuri buvo, Brežnevo Draugystę sintetinė 
sukėlusi sovietų spaudoje ginčų t ir sako, kad visi nuoširdumo 
ir kritikos. Gamtos mylėtojai. demonstravimai yra matyt už
protestavo, kad popieriaus fab- ( krečiamos 
rikas labai užterš jau ir taip simptomai, 
teršiamą Baikalo ežerą. 
Tass agentūra pasigyrė, 
fabrikas jau veikia.

LONDONAS. — Karalienė 
Elzbieta su vyru grįžo iš Kana
dos ir sutiko svečius iš Italijos- 
Graikijos karalių Konstantiną ir 
jo žmoną Anne - Marie, kurie 
neseniai graikų valdžios dekre
tu buvo pašalinti iš sosto.

3 Vakar Brazilijoje nukrito 
keleivinis lėktuvas. Pirmosios 
žinios kalbėjo apie 170 žuvusių. 
Vėliau pranešta, kad žuvo 117 
keleivių, 17 įgulos narių ir ke
liolika asmenų liko gyvi, sun
kiai sužeisti.

® šią savaitę prie Berlyno 
“gėdos sienos” įvyko įvairių in
cidentų. Rytų Vokietija kaltina

JT vėl pradės
Palestinos debatus

NEW YORKAS. — Jungti
nių Tautų sekretorius Waldhei- 
mas pareiškė korespondentams, į kenčia. Kartu Pakistanas neno- 
kad <
Rytų krizės visų problemų ne
išspręs, tačiau debatai ir nepa
kenks, nes Jungtinių Tautų po
sėdžiuose susitinka ir išsikalba 
Izraelio ir arabų atstovai.

debatai dėl Viduriniųjų ri išleisti bengalų, kurie liko 
Pakistane, iš tų laikų, kada Pa
kistanas ir Bengalija buvo vie
na valstybė.

Liepos 16 d. Pakistano prezi
dentas Bhutto vyksta į Ameri-

baigti kasinėjimus
DAMASKAS.— Sirijoje nau

ja užtvanka ant Eufrato upės 
sutelks apie 50 mylių ilgumo 
ežerą, kuris užklos daug arche
ologams įdomių vietovių, kur 
žmonės gyvendavo prieš 9,000 
metų. Eufrato upė vienu metu 
sudarė Romos imperijos .sieną 
su Persija. Užtvankos vande
niui pamažu kylant, nž mėne
sio daug archeologinių kasinių 
atsidurs po vandeniu, todėl ar
cheologai iš viso pasaulio, net 
14 ekspedicijų, skuba baigti 
kasinėjimus ir išimti iš žemėj, 
kuri taps ežero dugnu, įdomias 
isterines senienas.

Grupė prancūzų skuba išgel
bėti senos, 13 šimtmečio meče
tės bokštą. Kita grupė surado 
netoli Eufrato buvusį miestą, 
kuriame žmonės gyveno 2,000 
metų prieš Kristų. Netoli pran
cūzų kasinėjimų dirba dvi 
amerikiečių grupės, suradusias 
seną Bizantijos gyvenvietę Di- 
Xši Fare j ir mum kapines.

diplomatinės ligos 
Valstybės sekreto- 

Dabar' rius Rogers irgi susirgęs ta li- 
, kad. ga. j-

Praėjusią savaitę Rogers dis
kutavo galimą Rytų Vokietijos 
pripažinimą su Rytų Vokieti
jos užsienio reikalų ministeriu. 

(Vėliau Rogers lyg susigėdęs aiš
kino, kad šis pasikalbėjimas ki
lęs dėl to, kad jam tekę sėdėti 
viename diplomatiniame, priė- 

SAN JUAN. — Puerto Rico mime netoli Rytų Vokietijos 
saloje pasibaigė-keli labai žmo-1 ministerio. 
nėms nepatogūs streikai.
streikavo šiukšlių išvelėjai, vė
liau ugniagesiai ir elektros jėgai-J 
nių darbininkai. Ugniagesiai 
dar nebaigė streiko ir jų parei
gas atlieka kariuomenė. Elekt
ros jėgainėse įvyko nemažai sa
botažo veiksmų.

LONDONAS^— Anglas kata
likų kunigas, sugrįžęs iš Afri
kos, parašė į Times laikraštį 
apie labai žiaurų portugalų ka
reivių elgesį su Mozambikos gy
ventojais. Du ispanai misijonie- 
riai jam pranešę apie ištisų kai
mų gyventojų žudynes. Portu
galai misijonierius suėmė ir jau 
18 mėn. laiko kalėjime uždary
tus be teismo.

NEW DELHI. — Indija pas
kelbė, kad trys pakistaniečiai 
buvo nušauti, kai jie bandė pa- do į Pragą, rašo vedamasis, tuo 
bėgti iš karo belaisvių stovyk- tapdamas pirmu Amerikos val
ios.

—SAIGONAS. — Du 
diečiai Pietų Vietname dingo, 'mo, kuris pastatė į valdžią ko- 
nuvykę pažiūrėti, kas laužo ka- munistų diktatūrą. Rogers en- 
ro paliaubas. Spėjama, kad tuziastiftgai kalbėjo apie naują 
juos pagrobė komunistai. Or-j puslapį Washington© - Pragos 
ganizuojama grupė iš įvairių santykiuose. Tačiau sovietų 
tautybių karo paliaubų prižiū- okupacinė armija, kuri išmetė 
tėtojų — dingusių ieškoti.

•PHNOM PENHAS. — Ameri-'penkeris metus vis dar turi če- 
kbs lėktuvai puolė komunistų koslovakijoje didžiausią galią 
pėcizijas prie pat Kambodijos ir nėra ženklų, kad šis nenor- 
soitinės. Vienas vyriausybės' malus Maskvos-Pragos santy- 
katų batalionas apsuptas prie kių laikotarpis kada pasibaig- 
sva\baus Kambodijos kelio tų, baigia vedamąjį New York 
Nr. n. ‘ 1 1 Times. : , • - ' ,

Su-į
, I Laikraštis primena, kad Ry- 

I tų Vokietija yra valstybė, kuri 
'mėgsta žudyti savo piliečius, 
■ jei jie bando pabėgti per Berly
no sieną į Vakarų Berlyną. Be 
to, Rytų Vokietija yra legaliai 
pripažinta viena iš dviejų na
cių Vokietijos, valdytos Adolfo 
Hitlerio, įpėdinių. Kaip tokia ji 
neša didelę dalį atsakomybės 
už nusikaltimus, 
ciai padarė savo aukoms, ypa
tingai Europos žydams. Vaka
rų Vokietija seniai tą atsako
mybę prisiėmė ir savanoriškai

! atlygino Izraeliui ir pavieniams 
žydams reparacijas. Rytų Vo- 

, kietija iki šiol nesumokėjo nė 
kapeikos.

Iš Helsinkio Rogers nuskri-

kuriuos na-

stybės sekretoriumi lankiusiu 
kana- Pragą nuo 1948 metų pervers-

Tačiau sovietų

Aleksandrą Dubčeką vos prieš

vokacijomis”. V. Berlyno me
ras paneigė kaltinimus ir pa
tarė komunistams nešaudyti Į 
bėgančius žmones. Vienu atve
ju supykę vakariečiai išlaužė 
sienoje nemažą skylę, protes
tuodami prieš sargybinių šū
vius į bėgančius.

® Gynybos sekretorius Schle 
singer vakar aiškino senato 
užsienio reikalų komitetui, ko
dėl Amerika negali sumažinti 
kariuomenės Vakarų Vokietijo
je. Jei kariuomenė būtų išvežta 

puolimą, 
pradžios 
ginklus,

ir sovietai pradėtų 
tektų nuo pat karo 
panaudoti atominius 
pareiškė sekretorius.
• Prieš porą savaičių viena 

moteriškė atsivežė iš Ispanijos 
savo rankinuke 4 savaičių mer
gaitę, sesers dukterį. Jos tėvai, 
pabėgėliai iš Kubos, gyvena Is
panijoje ir laukia leidimo įva
žiuoti į Ameriką. Imigracijos 
valdininkai aerodrome jauną 
Desiree Benitez surado, kai ji 
pradėjo rankinuke verkti, ta
čiau nusprendė, kad ji gali pasi
likti Amerikoje

® Šiaurinėj Airijoj teroris
tai pradėjo vėl siuntinėti bom
bas paštu. Sprogimas sužeidė 
vieną policijos tarnautoją, ki
tos šešios bombos buvo laiku 
pastebėtos ir išardytos.

& Iš Maskvos pranešama, 
kad Brežnevas įspėjo du aukš
tus šiaurės Vietnamo vadus, 
kad jie turi griežtai laikytis 
Vietnamo 
rimo, nes 
rikai savo

pas savo tetą.

karo paliaubų susita- 
Maskva davusi Ame- 
žodį.
Goldwateris pareiškė 

San Francisco mieste, kad jis 
prezidento Nixono vietoje tuoj 
eitų į senato Watergate komite
tą ir išsiaiškintų visą reikalą.
• Prancūzijoje mirė daili

ninko PabloPicasso anūkas, ku
ris dailininkui mirus, buvo iš
gėręs baltinių baltinimo ricys-

Saugumo Tarybos debatai. kur tikisi laimėti diplomati- 
šią savaitę vėl prasidės. Jie bu-i ”? paramą ir naujų ginklų pa

žadus. Nuo to- vizitovo .pertraukti birželio mėnesį, 
norint duoti progą /“tyliai' dip-.klausyti ir Pakistano 
lomatijai” paieškoti, sprendimų, derybose su Indija.
Atrodo, kad debatų pertrauki
mas ; sprendimo nepriartino.

■Pakistanas nutarė 
pripažinti Bengalijos

gali pri- 
laikysėna

su laiku 
valstybę,

Neseniai: Tuniso prezidentas.kuri norinti gerų santykių su 
siūlė pradėti : tiesioginės d'ery-’ Linija- ^i nepripažįsta Bengali- 
bas-sii'-.Iziaėliu^aU’.’turima ži-’M k<>! ji nepagerins santykių 
nių,kad Tuniso- ir Izraelio at-:su Pakistanu, su kuriuo Kinija 
stovai susitiko Šveicarijoje. An- 'PaĮaiko artimus ir draugiškus 
tradiehi . Parvžiuie idomu- na- ryšius.

Pasinaudodamas ., paskelbtu 
pavojaus stoviu, prezidentas 
įsakė suimti neseniai įsteigto 
Rezistencijos Fronto pirminin
ką, atsargos generolą Liber . 
Seregni. Suimti: Tautinės są
jungos pirmininkas Homar 
Murdoch, socialistų partijos 
pirmininkas Jose Cardozo, Pla
čiojo Fronto, kairiųjų grupių 
vadas atsargos gen. Victor Li- 
candro ir kitas tos grupės vei
kėjas pulk. Carlos Zufriategui.

Valdžios policija ir kareiviai 
puolė komunistų partijos laik
raščio “El Popular” pastatą ir 
suėmė visus redaktorius bei 
darbininkus. Jau anksčiau šis 
laikraštis turėdavo sunkumų 
su valdžia, tačiau šį sykį karei
viai ir policininkai visai sunai
kino laikraščio mašinas, po
pieriaus atsargas ir baldus.

Rezistencijos Frontas, kuria
me susijungė politinės partijos, 
kai kurios profesionalų sąjun
gos, studentų draugijos, darbi
ninkų unijos, žada nepasiduoti 
ir toliau kovoti prieš Urugva
jaus diktatorius. Ši valstybė 
su trim. milijonais gyventojų, 
turi labai senas ir stiprias de
mokratines tradicijas. Streiko 
laikosi ne tik pagrindinės dar
bininkų unijos, bet užsidarė- 
laikraščiai, parduotuvės, ban
kai ir teatrai.

tradięnį . Paryžiuje įdomų- pa
reiškimą padarė. Ąjžiro užsie
nio reikalų, minišferis Boutėfli- 
ka, sakydamas, kad Izraelis tu
rėtų pradėti pasikalbėjimus su 
Palestinos rezistencijos vadais. 
Konflikto sprendimas negali bū
ti žmonių sumetimas į jūrą, ta
čiau negalima nei- palestiniečių 
išstumti į dykumos smėlį, pasa
kė Bouteflika.

vyliui.

® Naujoji Zelandija pasiun
tė tris karo laivus į prancūzų 
branduolinių ginklų bandymo 
vietą.

Gyvuliu Kontrolei karininkai

nalr&ai

John Mitchell
senato komitete

WASHINGTONAS. — Buvęs 
valstybės prokuroras John 
Mitchell senato Watergate ko
mitetui papasakojo, jog buvęs 
prezidento perrinkimo komiteto 
vicepirmininkas Jeb Magruder 
daug kur melavo liudydamas 
senato komitete. Mitchellio pa
reiškimai daugelyje vietų nesi
derino ir su John Dean pareiš
kimais.

Antradienį Mitchell atsaki
nėjo į klausimus 5 valandas. 
Vakar apklausinėjimai buvo 
tęsiami.

Senato komiteto, kuris tiria 
Watergate skandalą, nariai gau 
na iš tų apklausinėjimų daug 
reklamos, kuri bus naudinga jų 
ateities rinkimuose. Pirminin
kas sen. Sam Erwin iš šiauri
nės Karolinos labai sužavėjo 
grupę jaunų Kalifornijos gy
ventojų, kurįe įsteigė “Nation
al Sam Erwin Fan Club”. Klu
bas jau turįs 2,000 narių, ku
rie nešioja ženklelius ir turi 
senatoriaus Erwino fotografiją, 
su užrašu “Uncle Sam", Chair
man Erwin ir a real thing”.

— Budapešto leidykla “Eu
ropa” šiemet išleido Just. Mar
cinkevičiaus
“Peizažas su regėjimu".
kalba išėjo J. Grušo dramų rin
kinys “Adomb Brundzos pa
slaptis” )leid. “Sovetskij pisa-

poezijos rinkinį
Rusų

Bahamų premjeras 
ramina baltuosius
NASSAU. — Naujos Baha

mų valstybės premjeras Lyn
den Oscar Pindling nuramino 
savo kalboje biznierius, kad jo 
vyriausybė laikysis nuosaiku
mo ir toliau stengsis patraukti 
į salas užsienio kapitalą bei 
biznio įmones. “Mūsų vyriau
sybė neturi intencijų papjauti 
žąsį, kuri deda aukso kiauši
nius”, pareiškė premjeras.

Kai kurie premjero Pindlin- 
go šalininkai vadina jį negrų 
“Moze”, kuris išvedė juodus ba- 
hamiečius iš kolonialinės britų 
valdžios. Pats premjeras moka 
gerai gyventi, važinėja su 42,- 
000 dol. vertės “Rolls Royce” 
automobiliu ir šalia jo dar turi 
tris naujus automobilius. Jis 
draugauja su Bahamoj gimu
siu filmų aktorium Sidney Poi- 
tier ir amerikiečiu komiku Flip 
Wilson. Jie abu dalyvauja Ba
hamos valstybės įsteigimo iš
kilmėse.

— AGRONOMAS Juozas Ty
la, daug metų tyrinėjęs Lietu
vos bulves. įsigijo daktaro laip
snį. Jis Lietuvos žemės Ūkio 
Akademijoje sėkmingai apgynė 
savo 
vės 
buvo 
Ūkio
A. Alsmikas, biologijos mokslų 
daktaras J. Dagys ir žemės ūkio 
mokslų daktaras V. (Zaikaus
kas (Iš Tiesos, 1973.V.19).

(ELTA)

daktaro disertaciją “Bul- 
Lietuvoje”. Jo oponentai 
gudai iš Lenino Žemės 
Akademijos Minske, prof.

• Senato komitetas pradės 
liepos 20 d. tirti Amerikos 
kviečių biznį su sovietais.



VIENGUNGIO PENSININKO
ADPDŪM0JIMAI

Gūdžiais žienmos vakarais 
kai atsigulus nesimiega, kai 
sveikata, o ir pensininko ištek
liai nevisada leidžia dirbtinu 
būdu “miegais
ilgais vakarais, o gana dažnai 
ir naktimis, kankina ne tik 
nemiga, bet ir visokios mintys. 
Tik prieš kelioliką metų
dar tik kai kurių virš minėtų 
“nedateklių” varžomas, pa- 
gastraliuodavau po visą pla
čiąją Chicagą. Aplankydavau 
ne tik didžiuosius — iškiliuo
sius parengimus, bet ir tuos 
parapijinius, kur meno būda
vo, gal ir ne tiek daug, bet 
užtat dešros su kopūstais buvo 
puikios. Buvo įdomu sekti tą 
varganą, taip vadinamą, “kul
tūrinį judėjimą”. Nevaržomas 
nė šeimos, nė jokių kitokių įsi
pareigojimų, (labai atsipra
šau, bet yra ir tokių) laisvai

sau po plačiąją Chicagą skrai
džiau.

Savo laiku gyvendamas Kau
ne, dainavau, beveik visuose 

apsvaiginti”,(iškilesniuose choruose. It ne 
todėl, kad būčiau turėjęs išskir
tinai gerą balsą, bet daugiau 
dėl to, kad mylėjau ir dainą ir

tada giesmę. O mylėtajai, net ir pla
čia to žodžio prasme, visur ir 
visada yra reikalingi.

Todėl ir čia — Chicagoje at
siradęs labai domėjausi chorais 
ir jų veikla. Gaila, aktyviai į 
jokį chorą negalėjau įsijungti, 
nes dar Kaune, po daktaro Ma
čio nepavykusios gerklės ope
racijos, savo karjerą turėjau 
užbaigti. Dr Macį (žydų tauty
bės) daugelis kauniškių atsi- 
.mena, kuris iš kažin kur atsi
radęs, kaip meteoras blykste
lėjo savo, kaip gerklės chirur
gas operacijomis, ir vokie-

GEROS DOVANOS
SIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS;
Or. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ...................
Minkštais viršeliais tik _..„J................ ................... ............

Or. A. J. Gvšįen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

M ± -LJ

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

s i į ROCKFORD. ILL
Švenčiame Amerikos 

nepnklauMMnybę

Amerikos miestai ir mieste
liai iškilmingai pamini Jungti- 
[ hių Valstybių 195 metų nepri- 
I klausomybės sukaktį.

Praeitą liepos 4 dieną nuo 
f pat ryto iki vakaro plevėsavo 
i vėliavos po visą Rockfordo mie-

šaulio Betuvių bendruomenė tu
ri vieningai laikytis ir išvien 
dirbti, kad' glaėtų padėti ‘mūsų 
Lietuvai laisvės diėnų greičiau 
vėl susilaukti.

Šia proga noriu atitaisyti ne
malonų praleidimą: Ponų Po-

$3.00
$2.00

$1.50

viu
- Čia

Lietuviamš reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė .ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas KapaČinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

.. 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 
f paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
■ išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
Į asmenis. 270 psl. S4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
L Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
į Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymaj ką ji ten matė, kokias 
L kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl/ $1.00. Yra taip pat 

išversta Į anglų kalbą. - i
D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU,.KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu- 

r vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00. L - t
D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys, ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
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 
52 psl. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 $o. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant
l čekį ar piniginę perlaidą.

Philomena sako,.

stą ir Lietuvių Klube. Sureng-- lietuviai laisvoje Lietuvoje. Pa
tose įspūdingose eisenose pir
masis puikiame limuzine važia
vo pats miesto burmistras su 
savo štabu; po jo taip pat pui
kiuose automobiliuose pravažia
vo policijos viršininkas, gaisri
ninkų (ugniagesių) viršinin
kas, mokyklų superintendentas* cių 25 metų laimingo šeimym- 
su savo pagelbininkais; tvar
kingose gretose pramaršavo de
partamentų darbininkai, moky
klų studentija, jaunimas ir.kt, 
organizacijos. Pučiamųjų ins
trumentų kapelos skambiai 
traukė maršus. Mokyklų jauni 
vaikučiai buvo apsirengę -gra
žiai vienodai; įvairių fraterna-' 
linių organizacijų nariai, Pir
mojo Pasaulinio Karo vetera
nai pagal muzikos taktą žygia
vo drausmingai ir įspūdingai, 
parodydami ką reiškia savo ša
lies laisvė ir nepriklausomybė. 
Kada tai ir mūsų tėvų žemės 
žmonės — mūsų tautiečiai Lie
tuvos piliečiai panašiai parada- ’ 
vo, rodydami pasauliui, kokia 
brangi yra tautos laisvė. Anks
čiau ar vėliau paraduos ir vėl

nio gyvenimo 25 metų sukaktu
vėse — baliuje buvo labai daug 
brangių svečių, jų tarpe Dr. St. 
Stirbys, sukaktuvininko P. Po
ciaus gimnazijos dienų drau
gas, kurs pirmiausiai pasveiki
no Pocius su jų sukaktuvėmis; 
taip pat sveikino Juozas Kązra- 
gis ir sūnus Vytautas iš Chica- 
gos. Nebuvo priminta brangi 
viešnia p. Sabukonienė iš Chi- 
cagos. Apie pp. Pocių sukaktu
ves visi gražiai atsiliepė.

žvalgas

nioki partijos, tai reikia lan- 
,kyti repeticijas ir išmokti. Bet 
• gi profesionalai muzikontai — 
Jdstrumentalistai irgi turi repe- 
Įticijas, nors jie skaito gaidas 
i daug geriau ir greičiau negu 
įmes laikraštį. Jie, pay., daž
nas daug operų pagrojęs, bet 
“Gražinos”, “Danos” ir “Jūra
tės ir Kastyčio” groti nemokė
jo. Jiem reikėjo bent 3 — 4 re
peticijų. Ir jeigu tas operas 
grojo apie 30 muzikontų, ku
rie, mažiausiai, buvo apmoka
mi į valandą po 10 dolerių, 
lengva apskaičiuoti, kiek kai
navo viena 2-jų valandų repe
ticija. 3 — 4 repeticijos, 3 — 4 
spektakliai, ir jau galima susi- 
čtaryti vaizdas, kiek kainuoja 
orkestras.

J'fėreikia užmiršti, kad ne- 
.dirba veltui, nė dirigentas, nė 
režisierius, nė dailininkas, nė 
pagaliau, joks solistas. Vadi- 

. naši, profesionalui, ar instru
mentalistui yra mokamas atly- 
ginimas net ir už tai, ko jis ne- 
moka dirbti, kai tuo tarpu mė- __  _ „ F U. V : A V.,

5^?: "V.'”” "• gėjui — mylėtojui choristui jo-nimas, kad jis palieka parapr- f? .* ,- • 2^ . ». |kio atlyginimo niekas nemo
ka net ir tada, kada jis daug 
laiko ir kantrybės, pašventęs 
puikiai savo darbą atlieka. 
Mari asmeniškai, tai visada bu
vo sunku suprasti,

, ... .->.<■ . įti. Iš to matosi, kur vra tikra-abejo fta, visUas laba! gražra.L^ Mealizmas; meilė.
skamba? Ir nethanau, Kad -
Strolia už tai rint Ramojaus la
bai pyktų. Bristo, šių eilučių 
autoriui pats' Stiolia yra pareiš
kęs, kad jis'l 
čiasi,

k’“i help '/0b( <j 
HtART FUNdV 
help your HEART

Sydnėįuje, Australijoj, babūnas "Basil" išaugino kartu su sgyg 
"žmona" "Jenny" 6 mažus Aliaskos veislės šuniuku^-kurie nelaimė

je neteko motinos.

čiams okupavus Lietuvą, sa
koma, nusižudęs.

Chicago, kaip Pasaulio Lie
tuvių Sostinės”, chorų veikla 
visada buvo įdomi, ir savo 
mastu, labai veikli ir gyva. Ir 
kas čia bešuskaitys, kiek čia 
jų gimė, mirė, atgimė ir vėl 
mirė, ir t. t. O- jei pridėsime 
chorus, kurie eilę metų paty
lėję vėl iš “numirusių keliasi”, 
tai pasidarys visai neaišku, 
kas čia miręs, ir kas gyvas.

Kalbant apie šiuo metu eg
zistuojančius Chicagoje nepa- 
rapijinius chorus, tenka su
minėti tris: “Chicagos Lietuvių 
Operos”, “Dainavos” ir “Pir
myn”. Choro istorija yra ilga ir 
įdomi, kaip ir paties jo vado
vo Steponavičiaus, tik pasku
tinę eilę metų jo veikla sulėtėr 
jo, ir kartais atrodo, kad jis 
daugiau, kaip vienetas, nebe
egzistuoja. Bet .po kai kurio 
laiko jis ir vėl atgiinsta. ,

“Dainava”, po Sodeikos lai
kų, kažkaip, lyg ir jaučiasi 
praradusi pusiausvyrą. Gaila. 
Dirbęs su ja Armonas, atrodo, 
nepajėgė “įsišaknyti”. Visą 
laiką galima buvo jausti, kad 
kažko tenai trūksta. Lyg ir ne
būta tarpusavio klijaus tarp 
vadovo ir ansamblio.

Ir tikrai gaila. Nieko nekal
bant apie tuos, kurie jau mirę,

reikia pripažinti, kad Armono 
asmenyje “Dainava” turėjo 
kvalifikuotą nauzikontą. Lyg 
ir priekaištingai suskambėjo 
Ramojaus, rodos, “Tėv. Žibu
riuose” rašiusio apie šv. Kry
žiaus” parapiją? Armonui kalti-

ją ir “Daintvf^ be vadovo. Ir 
rado reikalb^priminti, kad 
esanti, tur būt, padaryta klai
da savo laiku kviečiant iš Los 
Angeles Armorią , kai čia pat 
buvo muz. F. Strolia. Tai, be

ar pateišin-

Nuo
1914 metų

Midland Sa vings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums, parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos aodraustos ik! 

$20.000.

&43 AROX-ES AVENUE
CHICĄfiCk SX1NO» SS2 

RHONE 2&M47I

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

F'i/T/

Regular 
Passbook 
Account

51/4% 53/4%

90 Day $1.000 or more Savings 
Passbook Certificate
Accounts (1 to 2 years)

6%
$5.000 or more 

Savings 
Certificate 

(2 to 10 years)

CHICAGO ZE
savings and loan association6245 South Western Avė. 476-7575

rai nekaip jau
čiasi, atiduod^nas savo jėgas 
svetimiesiems-, jį-užųot dirbęs 
kurioj ųors lietuviškoj parapi
joj —-saviesiems;

Bet priežastiŽF-'kyrit^ pri
vertė Armorią pąasiriiikti pensi
ninko kąsnį, bemanau, kad 
jomis būtų buvgs labai suža
vėtas “šv. Kryžiuje” Strolia. 
Jam dar toli iki pensijos. Tad 
šiuo “nelaimingu-’tratveju Stro
lia gali tik džiaugtis, kad ne
pateko į šv. Kryžiaus; gaila, 
bet jau visai mirštančią lietu
vių parapiją, d Jiko. ten pat, 
kur tebegauna tą patį,x o gal ir 
didesnį atlyginimą. Yra sako
ma, “kad šventa dvasia negy
vensi”.

Be jokios abejonės “Chicogos 
Lietuvių Operos* choras už
ima pirmą ir centrinę vietą, ne
žiūrint į tai, kad jis po Baltru
šaičio persikėlimo į New Yor- 
ką dar ir dabar neturi choro 
vadovo. Choristai s'avo.partijaš 
išmoksta su pasisamdytais ko- 
repetitoriais. o Vėliau, vis tiek 
operos dirigentas . perima vis
ką į savo rankas. Tik gaila, kad 
toks gražus vienėtaš be savo di
rigento negali, kad ir su to
mis pačiomis chorinėmis ope
rų ištraukomis pagas traliuoti. 
O būtų įdomu ir pačiam cho
rui ir plačiajai visuomenei.

Baltrušaičiui po, inaž daug 
10 metų grįžus vėl į Chicagą, 
girdėta, kad jis. buvo kviečia
mas į operą grjžtf, bėt dėl ne
žinomų priežasčių atsisakė. Mi
nėtas operos choras' jau daug 
metų veikia. Ir tai, tur būt, ne
suklysiu pasakęs, kad tai vie
nintelis išeivijoj- kolektyvas, 
kuris atlieka tokie mąsto dar
bus. Darbus su milžiniškomis, 
mūsų išeivijos sąlygose, sumo
mis išlaidų, nekalbant jau apie 
kolektyvo pasiaukojimą, ku
rio niekas niekada nepajėgs pil 
nai įvertinti.

Tik trupučiuką prisiminki
me, atrodo, labai menkas' sti
rnas, kurias kolektyvo nariai 
sumoka savo mašinomis, ar 
autobusais važinėdami laike 
metų į repeticijas. Tūlas pasa
kys. kad tai natūralu. Jei nė-

Tikrieji idealistai sudaro sąly
gas profesionalam garbės pa- 
šižvejoti ir pasipinigauti, patys 
dirbdami, ne tik veltui bet dar 
ir primokėdami.

(Bus daugiau)

passbook Savings 
Al! accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

betpiur Azoerioans save more money 
than they ever dreamed they could.

'That’s because the Payroll Saviags 
EVn is such an easy nay to save. All 
To* do is sig* up where you work and 
ths amount you specify is set aside from

You’re jot your reasons to Sare money. 
There’/ odečeat way to do it jainlessly. 
Join th* Muffioou who are bujnaj Bonds

Ncr» X Bond* pay 5H % inėereat vfcc 
maturity c£ 5 yearn, 10 month* (4% the Srfct 
ymr). Bond* are rrpUrreri if k*t fttolezv or 
dfiwUTCid. When needed they ear be cashed 
at Tour bank. Interest 5« not mbmet to Mate

Take stock in America.

1739 So. Halsted Street Chicago, III 6060$
2 — NAUJIENOS, CHICAGO C JttF— THURSDA^ 1£ 1^73



TIESA APIE LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGĄ ■ 
Vieno ii steigėjy straipsnis, rašytas Trimite Lietuvos 

šauliu Sąjungos 20 mėty sukakties proga Į 
čia mes pas buvusį ilgametį. Žemiau perspausdinamas šis 

straipsnis yra paimtas iš Lie
tuvos šaulių Sąjungos oficiozo 
“Trimitas” 1939 metų birželio 
24 d. Nr. 25 (966) antrašte 
/‘Amžinoji Tiesa”. Straipsnis 
rašytas tos garbingos organiza
cijos 20 metų sukakties proga.

Straipsnio autorius, pats jau 
aštuoniasdešimtmetis sukaktu
vininkas Juozas Pronskus savo 
sukaktuvinių atostogų proga 
buvo užsukęs į mūsų Winnipe- 
go miestą, kur jo paties dešim
ties metų vargų • pėdsakų ir 
džiaugsmo prošvaisčių palikta.

JUOZAS PRONSKUS

Naujienų korespondentą Kazį 
Beniušį ir jo žmoną Eleną su
rengėme kuklias privačias vai-. 
šes, kurių metu senasis naujie- j 
nietis K. Beniušis pasakė jaus-' 
mingą, ašaras išspaudusią, pra
kalbą.

Norėdamas if iš savo pusės 
kuo nors prisidėti prie savo kai
myno žemaičio nueito 80 metų 
amžiaus sukaktuvių minėjimo,' 
manau, kad geriausia bus per
spausdinus jo paties rašytas 
“Trimito” 1939 metų birželio 
24 dienos Nr. 25 (966) straips
nis, pavadintas “AMŽINOJI 
TIESA”. Straipsnis “Trimite” 
iliustruotas Mato šalčiaus, Vla
do Putvinskio ir Juozo Prons- 
kaus ir Putvio-Putvinskio buto 
Kaune, Donelaičio g. 13) Nr., 
kur 1919 m. įsikūrė šaulių Są
junga, foto nuotraukomis.

šiandien Lietuvos šaulių Są
jungai sukako jau 54 metai ir 
ji pati žiauraus okupanto Lie
tuvoje kruvinai likviduota, ta
čiau ji garbingai atgimė ir vei
kliai auga-bujoja tremtyje, 
laisvoje Amerikos šalyje. Ma
nau, kad Lietuvių šaulių Są
jungos Tremtyje nariams ir 
kitiems tautiečiams bus įdomu

VLADAS PŪTVIS - PUTVINSKIS,

Šauliu Sąjungos Kūrėjas, pirmasis 
pirmininkas ir viršininkas.

statant savo tautos ir valstybės 
nekintamąsias vertybes. At-

roūsii valstybės laikinosios šit-,tu aplaistytą žemę mylėjo. Nie- 
dies — Kauno. Ir vis dėlto tuo- kas dar nenugalėjo žemę my-

Cinklo niekuomet neatiduok, 
be reikalo nepakelk, be garbės

. Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
. Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) meti; 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Eleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
y , ■* i - - -

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 

. oyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso- buvo 121. 41. teatro draugja. 48 
pasaulietiški -chorai, 9 bažnytiniai, ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos.- Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

- kitų nrga turą rijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji .šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mone? 
Orderį

'AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
- vardu ir pasiųsti:

1 ' ' ■ 1739 So, HALSTED ST„ CHICAGO, ILL S060S
. i

5 J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pu«L knyga. . Kaina 51.50

i
 Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 

~ Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. • Augustaičio pa
ruoštos studijos. ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
tnHm^ Lietuvos praritį- Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo

< l^kotarpį-pažibantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
; ••“ šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos' veiklą.

' JįAugustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į .“Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį

t arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

į . .'.'.'..L .-N a u j ten o s ■
; 1739 So.HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608L'Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

YRA GERIAUSIA DOVANA
.Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį — Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės, šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 

. šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kės 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.
Antanai Rūkai, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado

maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL
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perskaityti, kaip šią garbingą 
organizaciją vertina vienas gy
vas likęs iš pačių pirmųjų Lie
tuvos Šaulių Sąjungos steigė
jų: K. Strikaitis, Juozas Prons- 
kus.

AMŽINOJI TIESA
Šaulių Sąjungos Nekintamų

jų Vertybių Kūrimo, išlaikymo 
ir Gynimo Darbe.

“Trumpas yra žmogaus gy
venimas. štai dar tik 20 metų, 
o jau daug vertingų smulkme
nų, apsitraukę mirsimo rūku 
pusiau nuskendo amžinybės 
glūdumose. Gyvenimo ekspre
sas, nesustodamas nė akimir
kai, lekia tolyn. Nauji patyri
mai kaupiasi ištisais kalnais, o 
senesnieji, nespėjus su jais at
siskirti, jau traukiasi atbuli ir 
tirpsta susilieję į'praeities klo
dus, ią kurių bematant pradeda 
formuotis istorija.

žmogus tame laiko eksprese 
yra keistas keleivis. Jis dirba, 
stengiasi mato .ir savo pastan
gų vaisius ir pats jaučiasi juos 
kuriąs, o ilgainiui atsigręžęs— 
pats savęs nebepažįsta; visas 
jo praeities gyvenimas ir dar
bas dabar-atrodo gyventas ir 
dirbtas ne jo paties, o “kokio to
limo pažįstamo, gal giminaičio,' 
tik tiek bendro su juo turėju
sio, kad vadinasi jo vardu ir 
pavarde. Ir vis tie individualūs 
praeities tolumoje, beblankstą 
darbai ir nuopelnai dabar at
rodo taip tolimi beasmeniai, 
kad reikalauti sau už juos ko
kių nuopelnų pripažinimo, kad 
ir pagal jų neginčijamą vertę, 
būtų kažkas ne savo, o to toli
mojo pažįstamojo, gal būt, gi
minės palaikų reikalavimas, 
kada šiuo momentu gyvenama
sis aš į jį, nei į jo darbo vaišius 
jokių pagrįstų teisių neturit

Visai kitaip reikalas atsisto-

skiras asmuo yra tik narvelis; met visi tie pavojai neatrodė 
organiznriiB yra tauta, kuriai per dideli; atrodė grėsmingi, 
apsireikšti *visi narveliai turi į bet natūralūs, dėl to visi mažai 
padėti, ir tos organizacijos, ku- tepolitikavo, bet daug veikė, 

kas karų laukuose, kas namuo
se: vieni gindami, kiti gynė
jams tiekdami, treti žodžiu, 
raštu ir daina gynėjų dvasią 
stiprindami. Kad ir klumpėmis 
bei vyžomis avėdami, bet išdi
dūs gindami savo žemės laisvę, 
mūsų negausingi dar gynėjų — 
kareivių ir šaulių partizanų 
pulkai laimėjo.

šiandien tenka girdėti kal
bant, kad pirklių ir miesčionių 
tautos nebetinka sunkią valan
dą karžygiškiems žygiams. 
Jiems pradeda būti gaila, kad 
priešas nesugriautų jų miestų, 
rūmų, įmonių, fabrikų. Bet 
žemdirbių tautos yra nenugali
mos. Žemės joks priešas nesu
griaus. Natūralus žmogus nie
ko šiame pasaulyje tiek nemyli, 
kaip savo tėvų žemę. Už savo 
žemės laisve! . . . raskite kita 
šventesnį, ugningesnį, uždega- 
mesnį šūkį laisvės kovos vėlia
vai. In hoc signo vincis! šiuo 
ženklu nugalėjo ir mūsų tauta. 
Garbė jai!

1919 — 1969 metai — tas 
pats kabalistinis skaitmuo 
dešimt metų vėliau. Tie patys 
apokalipsiniai reiškiniai Euro
pos padangėse, tas pats nerimas 
apėmęs žemę. Ar mes šiemet 
turime . priežasties daugiau ne
rimti, kaip anuomet? Vieni sa
ko, kad tuomet savo laisvei 
draugų daugiau turėjome, kiti, 

i kad dabar daugiau turime. Vie-
■ na tikrai žinoma, _ kad’ priešų 
dabar mažiau teturime, kaip 
anuomet, o savo laisvės drau
gai esame mes patys. Ir kokie

■ draugai’ Jei anuomet tik kuo-
■ pelės, tai dabar pulkų pulkai, 
i Ne samdyti, ne dėl gražių mūsų į
akių į talką mums.atėję, bet iš 
pačios mūsų pilkosios žemės iš
augę, ją kaip tikrąją savo mo
tiną mylį jos laisvų vaikų legi- 
jonai!

Kai šiandien prisimename 
Pietų Afrikoj būrų kaimiečių 
karą su Didžiosios Britanijos 

i imperija—juk tai tokiam stra- 
' tegui* neįsivaizduojama jėgų ir 
išteklių nelygybė. Dovydo at
kaklumas prieš-Galijotą^ Būrai 
laimėj o? dėl fe,-kad savo prakai-

rias atskiri individai sukuria. 
Per 20 m.» žiūrint į Lietuvos šau
lių Sąjungos milžiniškąjį pasta
tą, kiekviena jame įmūryta ply 
ta pati gėrisi — kaip gera, kad 
man leista buvo gyventi ir sa
vo buvimo pateisinimą šian
dien rasti -čia įvertintą!

Tai buvo 1919 metais, kai 
gavęs pakvietimą į Spaudos 
Biurą, pirma kartą įkėliair koją 
į Kauną, aplinkybių dėka gavu
sį “laikinosios sostinės” vardą. 
Spaudos Biure ir prie jo ėjusia
me “Saulėtekyje” dirbo mar
giausias simpatingų jaunų vy
rų ir moterų kolektyvas, iš ku
rių pamenu M. šalčių. A. Vie
nuolį - Žukauską, J. Pajaujį.

Greit iš-dabartinių Finansų 
Ministerijos • namų Spaudos 
Biuras buvo perkeltas į Kanto 
gatvę, į dabartinius Geležinke
lių Valdybos namus, kur biuro 
viršininku buvo paskirtas Ma
tas šalčius, o aš jo sekretorium, 
ir pats biuras pavadintas Spau
dos ir Propagandos Biuru.

Bene pirmasis mano šefo 
klausimas buvo r

— Ar esi rankoje laikęs kokį 
ginklą?

— Būdamas Tauragėje lai
kiau ir parabelį, bet šauti į tai
kinį, taip sakant, sū pasekmė
mis, neteko, — atsakiau.

linčios tautos. Todėl apdairus 
priešas stengiasi nesikėsinti į 
ją, o neapdairusis, gavęs vienin
go fronto atremiamąjį smūgį, 
pradeda apsigalvoti, ar laimėj b 
mo vaisiai praneš puolimo nuo
stolius.

Dar yra vienas milžiniškas 
skirtumas tarp anuomet ir Šie
met. Patys buvome dar vos te- 
pradėję ragauti nepriklausomy
bės vaisių. Patys vos iš vergi
jos ištrūkę, neturėjome pilnos 
nuovokos tos tragedijos susi
kurtos laisvės vėl netekti. Šian
dien esame liudytojai didžios 
tragedijos tautos, kuri be vieno 
Šūvio savo laisvę perleido į sve
timas rankas. Laisvę galimą ir 
be kraujo prarasti, bet be krau
jo atgauti — niekuomet ! O nu
ginkluotam, išblaškytam ir te
rorizuojamam nepalyginti sun
kiau bepradėti kovą dėl laisvės. 
Dėl to verčiau su viltimi žūti, 
ginant tai ką turi, ne kaip be 
vilties vegetuoti netekus to, ką 
turėjai brangiausio.

Ginklas rankoje yra didžiau
sioji dovana savo žemės laisvei 
ir savo vaikų laisvei, gerovei ir 
gyvybei garantuoti.

nenuleisk. O visų pirma — TI
KĖK savo jėgomis, savo gimto
sios žemės galia teikti* neišse
miamų jėgų tam, kas už ją ko
voja, ir Praamžiaus laiminimu 
tiems, kurie patys stengiasi.

Lietuvos šaulių Sąjunga po 
20 metų tebeturi tuos pačius 
pašaukimo uždavinius, bet su 
milžinišku
naujagimis kūdikis

skirtumu: tuomet 
žiauriame 

pasaulyje, šiandien 20 metų 
amžiaus, subrendęs, pačiame jė
gų klestėjime, fiziniais ir dvar 
siniais ginklais galingas ir savo 
pareigą bei paskirtį įsisąmoni
nęs vyras — pilietis, žemdir
bys, karys, su knyga ir šautuvu 
ir su už savo gyvybę didesne 
meile savo gimtosios žemės lai
svei.”

Šis J. Pronskaus 
rašytas 1939 metais 
pin TRIMITE Nr. 25 
želio mėn. 24 d.

straipsnis 
ir patal- 

(966) bir-

Strikaitis

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

ja pažiūrėjus į visa tai viso ko
lektyvo — tautos atžvilgiu, čia 
jau individo džiaugsmas ir pa
sitenkinimas savo nuveiktais 
darbais auga proporcingai su 
tuo, kaip auga kolektyvinis, 
bendrai per visus laikus stato
masis tautos gerovės rūmas. 
Besigėrėdamas visų bendromis 
pastangomis, pastatytuoju rū
mu, individas pajunta, kad ta
me rūme yra plyta, kurią ir jis 
pats ar, teisingiau pasakius, 
tas jo bendravardis tolimas pa
žįstamasis, giminaitis yra įmū
rijęs. Taigi, žmogus, kaip pra
einąs momentas beslenkančio 
laiko tęsinyje yra tik tiek pa
stovus, kiek jis yra prisidėjęs

MATAS ŠALČIUS

Sauliy S-gos. pirmininkas 1925. III. 4
— 1926. VI. 19

Daugiau nekalbėjęs jis mane 
nusivedė į vienus medinius na
mus Duonelaičio gatvėje, kur 
didokame žemame kambaryje 
pavakario prieblandoje pasie
niais sėdėjo-' keliolika žmonių, 
jų tarpe keli pažįstami žino 
mesni žmonės. Matas šalčius 
savo “naujoką” pristatė šeimi
ninkui, kurs, atrodė, pirminin
kavo susirinkimui. Tai buvo 
Vladas Putvis, ne tik to buto 
savininkas, bet viso susirinki
mo siela.

Man visa tai buvo visiškai 
nauja, čia išgirdau apie šau
lius. Pirmasis mano “krikštas” 
buvo simpatingas Putvio ran
kos paspaudimas, kas reiškė in
korporavimą į lygiųjų “drau
gų” tarpą ir Mato .šalčiaus net 
atsipūsti laiko nebedavę planų 
planai, nuo kurių beregint atsi
rado pilnos rankos darbo.

Greit teko .pereiti į ką tik 
pradėtą leisti TRIMITĄ, kurio 
dvasios vadas kurį laiką buvo 
Tumas Vaižgantas, o tėvas 
gimdytojas — Vladas Putvis - 
Putviskinskis.

Šiandien lyg ir nebesupran
tama, iš kur tuomet sėmėsi tas 
entuziazmas, optimizmas ir ne
apsakomas Visų vienu idealu 
tikėjimas . Šiandien, kada ma
žosios tautos nerimsta kunku
liuojančių didžiųjų valstybių 
vulkanų akivaizdoje, tikra pa
guoda prisiminti anuos nera
mybių metus. Ir tuomet priešai 
buvo ne mažiau gausingi, kaip 
dabar ir jie mus puolė nebe grą- 
sinrmais, o ginklais, ir ne vie
nas kuris, bet ištisi trys. Pa
kartotinais atvejais priešų la
vos buvo užlieję visą Lietuvos 
šiaurę, vakarus ir rytus ir visi 
siekė jaunos, tokios dar silpnos

Pūtvip butą; Kaune, Duonelaičio g. 13 Nr., kur 1919 m. įsikūrė šaulių S-ga.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame toms yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusIapiaL
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4*00, o kietuose 

viršeliuose už $6.09.
Abi knygas gausite, jei pinigus* pasilsite tokiu adresu:

•/. _ NAUJIENOS
1739 So. rialsted Street Chicago, Illinois 60608

TeL 421-3070

Taupymo Indėliai 
Apdrautti Iki $20,000.

Įsteigta 1923 metais.

( Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

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 parūpina fondus namams įsigyti.

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

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE.
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.
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ir fizinėmis jėgomis, taip pat 
ir pasiimančių atsakomybę už 
savo darbus, bet turime irgi 
daug , gal net didesnę dalį jau
nimo priešingų įpročių, visai 
kito būdo.

Kad mūsų jaunimui vis dėlto 
trūksta to savarankiškumo ir 
drąsos pasiimti atsakomybę už

(Tęsinys)
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniua,

Ar vertėjo klausti?
Keli Amerikos lietuviai, atidžiai seką visuomeninį 

mūsų gyvenimą, pradeda abejoti, ar vertėjo didžhisių 
mūsų organizacijų atstovams vykti į Suomiją ir Helsin
kyje sudrumsti nuotaikas ne tik tos konferencijos orga
nizatoriams, bet ir pačių galingiausių valstybių atsto
vams? Jeigu konferencija buvo užsienio piinistrų, tai 
tiktai ministrai ir turėjo teisę joje dalyvauti, argumen
tuojama. Jeigu Lietuvos užsienio ministras minėton kon- 
ferencijon nebuvo pakviestas, tai lietuviai ten neturėjo 
maišytis. Lietuviai padarė suomiams daug nemalonumų, 
pąbaltiečiai nusikalto suomių įstatymams it netaktiškai 
savo veiksmais pakenkė ne tik patys sau, bet ir Lietuvos 
laisvės reikalui

Kaži, ar taip jau yra, kaip nieko nedarantieji pesi
mistai samprotauja? Liūdna, kad iki šio Meto neturime 
tikslių faktų ir dėl to galime padaryti netikslias išvadas. 
Gyvename modernaus susisiekimo afttžiūje, bet tikslios 
žinios mus pasiekia vėlai ir lėtai VakMiykičioše Naujie
nose mes jau įdėjome gana tikslių informaciją, bet iki 
šio meto neturime oficialaus lietuviško pranešimo ne tik 
apie tos konferencijos eigą, bet ir lietuvių darbus Helsin
kyje. Vadovavomės paskubomis padūfytais praftėšimaiš 
telefonu ir amerikiečių spauda, kuri taip pat nebuvo tiks
li ir gana skysta. <Lietuvias Helsinkio konferencija labai 
rūpėjo, tuo tarpu didieji Amerikos dienraščiai numetė į 
sali kelis pranešimus apie tą konferenciją.

Pirmą konferencijos dienos vakarą Naujienas pasie
kė žinia, kad Dr. K. J. Valiūnas, priėjęs prie sovietų mi
nistro Gromykos, paklausė, kodėl rusai iki šio meto dar 
neleido lietuviams nepriklausomai ir laisvai savo reikalų 
tvarkyti. Vėliau paaiškėjo, kad klausė ne Dr. Valiūnas, 
bet latvis p. Uldis Grava. Tokį klausimą galėjo paklausti 
ir Dr. Valiūnas, bet jis to nepadarė. Bet šiuo atveju ne
svarbu, kuris iš pabalfciečių tokį klausimą sovietų minis
trui pastatė. Svarstome, ar jis turėjo teisę tokį klausimą 
klausti?

Mums atrodo, kad jis turėjo teisę klausti. Dar dau
giau: mums atrodo, jog tai būvūši jo pareiga. Jėigti p. 
Grava būtų neklausęs, tai būtinai turėjb paklausti Dr. 
Valiūnas. O jeigu Dr. Valiūnas būtų nepakfettšės, tai to 
paties turėjo klausti estas p. Umaras Pleeras. Helsinky
je vyko Europos taikos paruošiamoji kbfiferenčija, W 
moję dalyvavo 33 Europos valstybių užsienio rhinisiratL 
Okupuotos Lietuvos atstovo Helsinkyje nebuvo, ties n!ė-j 
kas, išskyrus pačią Maskvą, Lietuvoje Veikiančios “tary^ I

’ binės” valdžios nepripažįsta ir į Helsinkį jos atstovų ne
kvietė. Jeigu ir būtų Helsinkyje koks “tarybinis” atsto
vas, tai jis atstovautų tiktai imperialistinei Maskvos po
litikai. Lietuvai ir lietuviams atstovauja Vilkas — Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Dr. Valiūnas, 
Vliko pirmininkas, toje konferencijoje turėjo teisę at- 
stovauti Lietuvai, nes jis yra teisėtas Lietuvos atstovas.

Prieš antrąjį Pasaulinį karą ii- karo pradžioje Lietu
va buvo nepriklausoma respublika. Karo rriėtū ji buvo ru
sų pavergta ir prijungta prie Sovietų Sąjungos. Vilkas 
turėjo teisę Helsinkio konferencijoje atstovauti Lietuvą! 
Jeigu jam tos teisės būtų paneigtos, tai jo pareiga yra 
kovoti už tas teises ir Europos taikos konferėiicijoje ginti 
Lietuvą ir jos teises. Vliko atstovą minėtoje konferenci- 
jojė rėmė Amerikos Lietuvių Tapybos — didžiausios lais
vojo pasaulio lietuvių organizacijos atstovas Dr. Jonas 
Genys. Dr. Valiūno pareiga buvo išsikovoti sau teisę da
lyvauti Helsinkio taikos konferencijoje, o toje konferen
cijoje jo pareiga buvo klausti klausimus ir ginti Lietuvos 
ir lietuvių tautos teises.. Jeigu jis tos teisės nepajėgtų iš
sikovoti, tai kiėkviėno lietuvio pareiga jam padėti. Pa
našias teises turėjo turėti ir p. Grava.

Bet dabar aiškėja, kad Gromyka buvo paklaustas iie 
pačioje Helsinkio konferencijoje. Konferencijos išva
karėse, buvo suruoštas suvažiavusių ministrų, spaudos, 
radijo ir televizijos atstovų pobūvis. Rytų Vokietija pir
mą kartą tokioje konferencijoje dalyvauja, tai leista jai 
Suruošti tą pobūvį. Rytų Vokietija, norėdama parodyti 
savo norą su Visais taikiai sugyventi, pakvietė Į svečius 
visus Helsinkio konferencijoh atvažiavusius atstovus. 
Tokiu bendru kvietimu pasinaudojo ir trys Pabaltijo kraš
tų atstovai

Ponas Grava, besikalbėdamas su britų Užsienio irti- 
fiištrū Douglas Hoihe, paklaiišė, kodėl iki Mo meto Lab- 
vija, Lietuva if Estija dar negavo savo nepriklausomybės. 
“Kodėl Jūs manę tokio kiaušinio klausiate?” — huštebo p. 
Home* “Čia yrą p* Gromyka, tai jį ir klauskltė” Latvis 
Grava, ministro Home lydimas, priėjo prie Grbmykos it 
paklausė. Tada Gromyka pradėjo aiškintis, kad lietuviai 
“patenkinti dabartine padėtimi”, kad jie patys “iiūbalsa- 
vb įsijungti į Sovietų Sąjungą” ir kt. Gromykos tvirtini 
maibuVO paneigti.

LietiiVoš, Latvijos ir Estijos atstovai turėjo šiuos ir 
kitus klausimus kelti pačioje Helsinkio konferencijoje. 
Jie nenusižengė jokiam Įstatymui ir-pa tvarkymui, jeigu 
Groftiyka buvo paklaustas Susipažinimo pobūvyje^ kur 
visi Suvažiavusieji iriiništrai laisvai atsakinėjo į Spaudos 
atstovų klapsimus ir džiaugėsi, kad tūrėjo progos tai 
padaryti. Suomių policija, suimdama 9 Pabaltijo atstovus, 
nutraukė gerus santykius Su savo kaimynais. - Jeigu su* 
iffltieji būtų štilaūŽę SUomių ar kokius tarptautinius įsta-

trriti nė Hk fiėb&UŪė, bet net atsiprašinėjo už sukeltus ne-

tavo darbwk rtdfo Ir kldla- 
rit jė gyvehiffiS 
čia paminėsiu jų rienQ kitą.

1) Kas paruošia mūs jdtmi- 
mui įvairias įa suvditavlmiį, 
konferencijų ar kongresų rezo

liucijas?
Jas turėtų pasiruošti pats 

jaūMmas, nes, šiaip, kr taip, 
jomis turi bfiti išreiškiama gi 
paties jkuhiitio hiiiitia, jo Vfl- 
Ha. O praktikoje, dtttf-
Mfatisla, jas papuošia jaunimui 
vis Vyresniosios kartos litioiiės. 
Jaunimas jas tiktai >ttkaisti6- 
ja, netgi jų nediskutuodarims. 
Taip gi buvo “užmerktomis 
akimis”, ana priimta ir fa gar
sioji vieno send VLffio priešo 
paruoštoji I-jo PU Kongreso 
MpdlRifiė reišdliucija^ kttrfa 
buvo numatyta sugriauti VLI- 
Ką, mįisų tautos atstovybę. II- 
jo Kongreso rezoliucijos, kaip 
girdėti, irgi buvo paruoštos He 
jaunimo. Tos bent jau buvo iš 
esmės neblogos. Bet vistiek ne
gerai, kad jaunimas, suvažia
vęs į savo kongresą iš tolimiau
sių pasaulio kraštų neatlieka 
jame savo pagrindinio darbo, 
t. y. nepasiruošia savo rezoliu
cijų ir neparodo savo savaran
kiškumo, nepasiima pats atsa
komybės už tai, ką jis pats turi 
padaryti, pasiruošti;

2) Kas ruošia jailniriib pdro- 
das, “Kaziirko mtlges” ir 
kitus pan. renginius?

Teko girdėti, kad jiiOš, dau
giausia rUošia irgi nė jaunimas, 
o jo tėvai bei kiti vyresnieji. 
Jaunimas tiktai garbę šhu pa
siima. ..

Argi tai gerai?’
Man atrodo, kad nėgėrUri. O 

negerai dėl to, kad jaunieji at
pranta nuo darbo, nuo pasiau
kojimo bėndūam reikalui, idė
jai ir nebeturi iniciatyvos ir at
sakomybės jausmo už savo dar
bus* Tėvai kurie patys už sa
vo vaikus dirba, pluša, aplink 
juos be reikalo šokinėjai ne
duodami jiems atlikti tai,- ką 
jie turi sUva iniciatyva ir parei
ga pasidaryti, mano huoffione, 
“auklėja” savo namuose kitų 
išriatidotojus, ’finginidšj hėtgi 
ir nusikaltėlius. K-aš neĮprSn- 
ta pats ddrAi dirbti,- arba kas 
flūo dūfo ir jUm priklausančio 
darbo atpranta, tas tkikšidSi 
tiktai iš kitp gyventi, kifū'S, 
ypač gi šUvo tėvUs išnaudoti. 6 
kai tėvUi miršta, tai tbkiė, įprii- 
tę gyventi be darbo, tie “tėve
lių sūneliai” ar “mamyčių duk
reles” ir Vargsta, nemokėda
mi prisitaikyti prie savaran
kiško gyvenimo Sąlygų, o kar
tais pasidaro net kriminalis
tais.

Dėl to, va, Houston Policijos 
Departamentas savo humorišti- 
nėše “taisyklėse” tėriis, no
rinčius savo namudsė “išsi
auklėti” flūšikAltėliiis ir moko

dabarties 
naujoves

SAULĖS IŠSIVERŽIMŲ 
FOTOGRAFIJOS

Padangių laboratorijos (Sky- 
lab) astronautai, vykdydami 
pavestus uždavinius, nutraukė 
30,242 saulės fotografijas, ku
rios esančios šimtus kartų ge
resnės už bet kada pirmiau fo
tografuotąsias, sako žinovai.

Per paskutinį erdvės pasi
vaikščiojimą Charles Conradas 
ir Paulius Weitzas išėmė iŠ 
saulės teleskopo filmą, kuria
me buvo saulės išsiveržimų 
fotografijos, pirmą sykį dary
tos Už žemės atmosferos. Išsi
veržimas įvyko birželio 15 d., 
kai Weitzas tvarkė teleskopą. 
Žadiiituvas pratiešė prasidėjus 
išsiveržimą. Weitzas tučtuojau 
iiugręžė kameras Į pat vyksiho 
centrą.

Laboratorijos įgulai pasise
kė išsiveržimą nufotografuoti 
rhlt) pradžios iki pabaigos, ku
ris tfuko nuo 15 iki 20 minu
čių. Išsiveržimas prasidėjo švie 
sos tašku, dešimt kartų švie
sesniu už saulės masę. Toly
džio didėdamas išsiveržimas 
šovė spiralėmis nuo saulės pa
viršiaus ir pasibaigė gigantiš
ka šviesos ir dujų ekspliozija. 
Šie išsiveržimai išskrieja nuo 
saulės paviršiaus iki 13 000 km 
(8.130 mylių) į erdvę.

Išsiveržimai yra labai intri
guojantys saulės fizikos reiški-

niai, bet labai mažai tesuprah- 
tAmi. Mot štili ink amt tebėra 
mįslė, kaip ta energijos atsaf- 
ga saulėje saugoma ir kaip ji 
ima Veikti išsiveržimų pavida
lu. Kuris nors vienas saulės 
išsiveržimas pagamina ir pa
leidžia tiek energijos, kiek 
žmogus žemėje jos suvartoja 
per kelis dešimtmečius, šitų 
išsiveržimų rezultatai nutrau
kia susižinojimą 'žemėje, daro 
įtakos orui ir veikia žemės 
jonosferą.

Šia proga ne pro šalį pami
nėti, kad stratosfera eina 60 — 
70 km. (37.5 — 43.7 mylių) 
nuo žemės paviršiaus, o už 500 
km. (313 mylių) prasideda ek- * 
žosfera. Tarp šių dviejų yra 
ioriošfera, ktiri pasižymi tuo, 
kad oro dujų atomai ir mole
kulės joje yta dažniausiai io- 
nižuoti, tad sluoksnis laidus 
elektrai.

elgtis su savo vaikais taip: 1) 
surinkti viską, ką jie aplink 
save palieka — knygas, batus, 
drabužius, daryti viską už juos, 
kad jie Įprastų galvoti, jog visi 
turi jiems patarnauti, kad jie 
sudėtų atsakomybę kitiems už 
tai, ką jie blogo padaro; 2) duo
ti savo vaikams išleisti tėvų pi
nigų tiek, kiek tiktai jie nori 
ir neleisti jiems patiems užsi
dirbti, kad jiė įprastų gyvėnti 
kitų sąskaiton; 3) patėnkiiiti 
savo vaikų visus maisto, gėri
mo ir patogumų Įgeidžius, kad 
tik būtų patenkinti tų vaikų 
jausminiai norai, kurių nepa
tenkinus, ko gero, gali būti 
pakenkta jų, vaikų, sveikatai..;

Oi blogais, labai blogais kė
liais gali nueiti tie vaikai, ku
rie bus auklėjami taip, pagal 
šias policijos humoristinės 
“taisykles”.

Tėvai ir motinos turi atiėfžiūi 
jas skaityti ir suprasti priešin
gai.
i Jie turi auklėti savo vai
kuose savarankiškumą, inicia
tyvą, darbštumą ir atsakomybę 
už savo darbus.

Kaip išgelbėti 
Pizos bokštą?

Nuostabusis architekto Pisa
no kūrinys, kreivasis bokštas Pi- 
zoje, Italijoje (pastatytas 1173 
metais), randasi dideliame pa
vojuje, nes vis sparčiau kryps
ta. Mokslininkai aliarinūOja, 
kad rytoj gali būti pervėlu, dėl 
to yra pats aukščiausias laikas 
sustabdyti bokšto krypimą. Bet 
kaip tai Įvykdyti, kokiu būdu 
likviduoti molingame bokšto pa
grinde vykstantį procesą? Tas 
pagrindas kaskart vis daugiau 
džiūsta ir keičiasi.

Bokštas sveria 14,000 tonų, 
o jo aukštis yra 25 metrai. Bokš
to svario spaudimo jėga į kiek
vieną kvadratinį žemės pagrin
do centimetrą yra 5 kg., bet ka
dangi bokštas labai pakrypęs, tai 
pakrypimo taške spaudimo svo
ris vis didėja ir jau siekia 10 kg. 
Į kvadratinį centimetrą.

Amerikiečių mokslininkai siū
lo šalia bokšto pastatyti milži
nišką bronzinę statulą, kuri sa
vo dešiniąja ranka remtų krei
vąjį bokštą, ir tuo sulaikytų jį 
hub tolimesnio krypimo. Austri
jos mokslininkai siūlo krypimą 
sulaikyti specialių plieninių lyi 
nū sistema. Kiti statybų eksper
tai siūlo bokšto viduje, atitinka
mose vietose sukrauti balastą, 
tūb Būdu pakeisti bokšto spau
dimo centra. Italu mokslininkai 
siūlo bokštą išardyti sunumeruo
jant visas dalis ir vėl’ atstatyti 
pirmiau paruošus kietą ir atspa
rų pagrindą.

SUBRENDIMAS
Tūlas džentelmenas, Sulaukęs 

pagarbaus amžiaus, yra pareiš
kęs, kad subrendimas pasireiš
kia tada, kai šviesa gesinama 
ne sentimentalumo, bet taupu
mo sumetimais.

JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos valstybės atkūrimo 
pradžia Vilniuje

3
“Tai buvo įvairiausių i visuomenės 

sluoksnių atstovai”, vėliau rašė Škirpa sa
vo atsiminimuose. “Buvusieji studentai, 
miestelėnai ir darbininkai. Visus juos jun
gė sostinės gelbėjimo idėja. Rinkosi ne tik 
lietuviai, bet ir kalbą lenkiškai arba gudiš
kai, nes visi jie save laikė lietuviais arba 
Lietuvos piliečiais... ”

Sekė šaltos ir vėjuotos dienos. Dangus 
skaidrus ir tamsiai mėlynas. Auksiniai 
Vilniaus šventovių bokštai spindėjo, kaip 
mažos saulės, išsibarsčiusios miesto kalve
lių lerene. Ir tas vėjo pūtimas, panašus į 
oro sravėjimą čiurlioniškuose paveiksluo
se, nešė šešėlius ir nuotaikas, tarsi judin
damas spindinčius bokštus, juodas medžių 
šakas, griežtų kontūrų šešėlius įšalusiame 
grindinyje.

Atrodė, kad tos skaidrios dienos ragi
no kas rytą į Vilniaus komendantūrą prisis
tatyti per šimtą jaufių vyrų į tokią polčkiš- 
ką savonorių armiją. Penkių dienų būvyje 
sąrašai rodė per penkis šimtus vyrų. Prie 
esančių karininkų prisidūrė dar dvidešimt 
Su tokiu skaičiumi jau buvo Įmanoma 
prabilti apie ginkluotą komnedatitūros 
pajėgą.

Tai buvo vyrai, kuriuos ankstesni sfath 
ros politikos zigzagai vengė įirileisti prie 
ginklo. Viši nnrėjo^ ginklo, borėjo kovoti 
su besibHitihaiiČiU į Lietuvą priešu.

Dientį bėgyje gavo ginklų. Dabar jais 
pasitikėjo* Visits fas gfakfavirnasiš atrodė 
partizanavimo pradžia* čia matėsi įvai
raus kalibro Ir rūšies Šautuvai, rankines 
granatos, pora lengvų kulkosvaidžių it 
didelis, tarp mažesniųjų atrodąs gera pa
tranka, sunkusis MaksitnO kulkosvaidis, 
šaudmenimis dalinosi ir keitėsi, ties rinko 
šovinius pagal turimą šautuvą.

Tučtuojau sugalvota ituį>rovižadnė pir^ 
moji lietuviškos kariuomenės uniforma. 
Ant dešinės rankovės dėjo geltonų — Žalių 
—- raudonų trikampį su Vilniaus komen
dantūros antspaudu. Karininkams siuvo 
ant dešinės rankovės trispalvę juostą. Dar
gi gavo penkis šimtus kepurių su geltonais 
kantais.

Pasiekusios žinios iš provincijos kėlė 
pirmojo ir antrojo pulko užuomazgos pra* 
dėjo apsisupti savanorių būriais...

— Turime keisti garsią dainą “Jau sla
vai Sukilo” į naują, — kalbėjo karininkai.' 
— Mes turime dabar dainuoti “Jau lietu
viai sukilo”. Jati stovime sti gltiklu ranko- 
je- _.a į

Škirpa triumfavo. Sutikęs Šleževičių, 
jis pasakė:

— Jūs atsimenate tą pavedimą, kurį 
man davėte Petrapilyje: grįžus Lietuvon 
organizuoti kariuomenę, idant Vitebsko ir

4 — NAU 

Molodečno daliniai, sugrįžę tėvynėn, jau 
galėtų jungtis su Lietuvoje esančiais. De
ja...

— JfeigU karininkams trukdė šaukti sa
vanorius, — pasakė Sleževičius, — dabar 
yra karininkų pareiga burti savanorius, 
padaryti juos kovinga ir pergalinga kariuo
mene. Kada atsiremsime sfivh ginkluota 
jėga, rtiuš pripažins visa Europa. Kas pri
pažins be ginkluotos pajėgos? Vis liksim 
ir liksim terehas svetimoms ordoms.*

Tai buvo dienos, kada Tfeikėjo liklmi- 
nio asmens.

Visoje Lietuvos teritorijoje jautėsi tam 
tikras interregnum as. Dar prieš porą mė
nesių, dar prieš mėnesį Lietuvos Taryba, 
vėliau pasivadinusi Valstybes Taryba, sa
vo darbais arba savo sumanymais, atvi
resnė kova su vokiečiais ' teikė fiiasėms 
tam tikros linkmės orientaciją. Žmonės 
žinojo, kad kažkas 'Vilniuje grumiasi dėl 
jų ir retkarčfaiš atsiklausia jų nuomonės.

Vėliau Užstojo tylos perfbdis. Spaudai, 
vis labiau Jšsiitėrią iš vokiškos čehztiros, 
neteikė sfaiftbiį žibių iš Viftffaus. Optimiz
mą pranešančias Žinias ėmė keisti pesimis
tiški gandai. Raudonoji misija Daugpilyje 
klaidino žfnbties ir gąsdino Juos savo galia, 
žmonės troško turėti atramų, siekį, čerttrą. 
Tada atsirado plačios galimybės ateiti li- 
kiminiam žmagui. Taip atsirado Joana Ar- 
kietė prancūziškais viduramžiais., taip at-
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sirado Vilhelmas Tellis Šveicarijoje, Mini
nas atsrado Rusijoje, Kosciuška — Lenki
joje.

Visuomenė jau buvo prinokusi sutikti 
saVo likiminio asmens atėjimą ir Lietuvo
je 1919 metų išvakarėse.

Reikėjo lihūdies tribūno.
Sleževičius daug kalbėjo susirinkimuo

se, ir plačios koalicijos mintis visų buvo su
tinkama SU neslepiamu pasitenkinimu, su 
aiškiu džiaugsmu. Buvo atrastas visus vie
nijąs pradas.

Kada sbčialdemokrafai davė savo žmo- 
hių koalicinei vyridusybei, paskutinieji 
kliuviniai dingo. Susikūrė vienas centras, 
kuris teikė aptvarkymus ir įsakymus. Pagal 
sutartį su Valstybės Taryba, visuomenės 
gyvenimo rikiuotoja tapo Vyriausybė. Tai 
ta diktatūra, kurios nevyko įtvirtinti, pa
skyrus vieną asmenį “karo vadu”. Tai Vy
riausybės diktatūra. Ji buvo koalicinė ka
ro meto Vyriausybė, htstovhtijahti plačio
sios visuomenės atspalviams, vienintelė 
atsakanti už valstybės išlikimą tr Už jos 
ateitį.

— Mums svarbu, — tikino Šleževičius, — 
ne tik tai, kad LietiiVA butų, mbfns taip 
pat labai svarbu, kokia Lietuva turi būti.

žmonės enfaziastirtgal pfajo. Aptinku! 
siautėjo priešai. Pikti gandai, kaip replės, 
gniuždė Lietuvos kūną. Sleževičius kėlė 
žmonėse dėmesį Lietuvos atėičirfi, tartum 
dabartis jau būtų fealizubta. Toks hlcto* 
dąs teikė didelį pasitikėjimą savimi.

1972

— Žehiė tiems, kurie ją patys dirba, —■ 
skelbė Sleževičius viešose prakalbose.

Posakyje skambėjo revoliucija,' bet re
voliucija ir buvo visų samanėje, žmonės 
geidė geros santvarkos, geros ir teisingos 
utopijos, naujos valstybės. Dar buvo švie
žias teroru atremtos santvarkos siaubas. 
“Žemė tiems, kas ją dirba” posakis skam
bėjo sava teise ir sava revoliucija atremtu 
siekiu. Kiekvienas ėmė jaustis bendro 
valstybės tvėrimo dalyviu.

Kada Sleževičius pasakė Juozui Pajau
jui, dvidešimt penkerių metų jaunuoliui,, 
kad jis privaląs dirbti steigiamajame Spau
dos ir Propagandos biure, jaunas vyras 
pasakė:

— Aš nenusimanau.
Sleževičius paėmė Pajaujį už alkūnės, 

ir, verdamas jį mąsliį ir gilių akių žvilgs
niu, pasakė:

— Visi esame menkai pasiruošę, be't 
tiri turimė dirbti. Pavojingose situacijose 
surišk vyriausybės balsą su tautos baisa, 
Šauk fr bmk, kūd savanoriai teiktųsi krū
von. Informuok visus visų reikalais. Kraš
tą surišk į vieną vienetą. Ir čia, ir ten, UŽ 
rhudoriOs užfrontės, yra vienas kraštai, 
viėtta LlėfaVa Ir tie patys Lfafavos Valsty
bės piliečiai.

(Eids daūgiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENAS*
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

1446 So. 50th Avė., Cicero, BL Phone: OLympic 2-1603

$3.00

Phone: YArds 7-1911SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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ByTED KAVANAUGH, DIRECTOR, 
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rei-
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TAMPA, FLA.
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TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi p atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

Lietuvių 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

434g So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas-tokiu adresu:

3307 So. LITUANICA ĄVENUE. Phone: YArds 7-3401

TeL: YArds 7-1741 - 1742

DR. FANG C LU 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGU*. 
*449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Builįintf. TeL LU 5-644* 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
% JUSTICE, IU TeL 599-0500 

priima lignning pagal susltonnto, 
jet neatsiliepiąs skambinti 374-8012

. . . Have a veterinarian give 
the kitten its first physical 
checkup and vaccinations. 
After that, annual booster 
shots are necessary so mark 
your calendar.

Feeding Your Cat
Cats are notoriously finicky 

eaters and like day-to-day va
riety. Fortunately, starting’

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate 
J. B. KONČIAUS knyga

TĖVAS IR SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL

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

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:

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

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės
— - _ -kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 516-1220

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B«ndra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta. >
Rex. tat: WA 5-3099

Birželio mėn. 25 d. įvyko vi
sų Detroite veikiančių organiza
cijų atstovų pasėdis, Vilniaus 
miesto 560 m. įkūrimo jubilie
jaus reikalu. Posėdžiui vadova
vo Kultūros Klubo pirm. Anta
nas Musteikis kartu su Vilniaus 
Krašto Sąjungos pirm. Kaziu 
Veikučiu. Posėdyje dalyvavo 11 
organizacijų atstovų. Buvo ap
tarta, kaip iškilmingiau pami
nėti {Vilniaus miesto įkūrimo 
650 metų sukaktį. Minėjimo 
data dar galutinai nenustatyta, 
bet meninę programą jau pasi
žadėjo atlikti Šv. Petro parapi
jos jugtinis choras.

Žurnalistų popiete, kuri jau 
įvyko liepos mėn. 8 d. S. ir A. 
Vasiulių sodyboje, praėjo gero
je nuotaikoje. Popietei vadova
vo žurnalistas Vladas Selenis, 
sekretoriavo Robertas Selenis.

your kitten out right is bpth 
easy and economic^these 
days with the wide range of 
cat foods on the market. 
Canned food is more popular 
beęausg,o£. its variety and 
convenient size.

Some cat foods are.fortified 
to combine the desired high 
protein content with the es
sential vitamin^ and, mi nerals 
your cat is known to need for 
a balanced diet

Some others, however, are 
not complete diets; these are 
best used as snacks or mixers.

But you don't have to guess 
which i^ which. Just read the 
labels. A complete list' of in- 
gredienfif guarą^teed 
analysis are listed for your 
guidance!

Aememher, year best 
friend is the ve^eriaadttBl

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

one knows why, but it 
rains more cats than dogs this 
time of the year.

Every spring, animal shel
ters have many kittens avail
able for adoption. To help find 
homes for these winsome or
phans, the Pet Food Institute 
has declared June as Cat and 
Kitten Month. This is the 
ideal time to get a kitten if 
the children have been beg
ging for a pet* 
j A cat earns its keep as a 
mousetrap, a playmate and a 
pet that is clean, well man
nered and quietly affectionate. 
They are very easy to care 
for an£ adapt equally well to 
apartment living or suburban 
life. And taking care of a pet 
helps children develop a sense 
of responsibility.

At first, the children may 
need help from, you in caring 
for a new kitten. To help you 
teach them, a free, fact-filled 
booklet enti led. "Cat and Kit
ten Care*’ is available from 
Pet Food Institute, 111 E. 
Wacker Dr . Chicago, Illinois 
60601. Enclose a.stamped, self
addressed No. 10 envelope.

Meanwhile, here, are a few 
Ups to get you started. . . . 
Your kitten may be fright
ened .When he first arrives- in 
his new brae. Don’t rush 
him. Give hitn time to ex
plore by himseję Teach your 
children that an animal is a 
Hving, feeling ci^ature, not a 
toy; and that all animals 
should be handled gently and 
affectionately. r
• • . Kittens are easily house- 
broken. Simply fill a shallow' 
pan with cat Utter you buy at 
the store, place it in an out- 
of-the way corner and show 
him where it is. Walcb him 
closely the first day or two. 
Each time he awakens from 
a nap and after each feeding, 
put ham in tbepuo. X

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T»kf. 69541533

F«x V*»<y Ntedical Cant>r 
ŪO SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

vūnų matyti. Floridoje anksti 
pavasarį apie kovo mėn. at
skrenda biaurus - Įkyrus juodos 
spalvos, paišelio storumo, vieno 
colio ilgio ir vis po du į vienas 
kitą sukibę vabalai. Išvaizda15 IN č Ų, 

GALIT ĮDĖT VĖSINTUVĄ

VENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KISMBU DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Kiekviena^ Dievo atgimdytas, nenusideda,, ...bet
e^ygofa save, ir piktasis j{ neužgauna. I Jono 5:18.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai; vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas _rez._ telef.: 448-5545

Kol mūsų širdUf(protas arba valia) bus šventa ir sutinkanti su Dievu 
ir sų. jo teisybe, kitaip sakant, kol pasilieka mumyse atgimimo sėkla, būtent 
šventumo dvasia, tol mūsų naujasis (atnaujintasai) protas negalės pritarti 
nuodemęi, bet bus jai priešingas. Nors mes kovojame ir stengiamės nuga
lėti nupuolusio ir nusilpnėjusio kūno palinkimus ir norus, vienok mes, 
kaip “Nauji Sutvėrimai”, esame atskirti ir nepriklausą kūnui, o kūno silp
nybės ir netobulybės nėra priskaitytos Naujiems Sutvėrimams Kristuje Jė
zuje, bet yra paskaitytos kaip pridengtos ir paslėptos po nuopelnu Viešpa
ties atpirkimo aukos.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią.- Bažnyčių yra daug, bet ne 
į kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris^ 
visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 

de’tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St.tf Chicago, Illinois 60629
SV* RASTO TYRINĖTOJAI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bihdn praktika, spec. MOTERŲ Ilgos 
Ofisas: 26$2 WEST 59th STREET 

Tat; PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

_ pagal susitarimų.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTA5 

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

Tikrina aids, Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Skaitau “Naujienose” įdomų 
straipsnį. Aprašyta apie tuos 
keistus gyvūnus “CIKADAS”. 
Man atėjo mintis, kad tie vaba
lai turėtų būti labai panašūs į 
pas mus Floridoje vadinamus 
Love bugs.

Man gyvenant šiaurės Illino- 
juje niekados neteko tokių gy-

iš Georgijos valstijos ir Flori
doje jie išgyvena tik vieną mė
nesį, ir kur jie.dingsta — nie
kas lig šio laiko nepatyrė. Per 
tą mėnesio laiką tie vabalai 
žmones įvargina,, labiausiai au
tomobilistus, sunkvežimių vai
ruotojus, net apie namų langus 
ir duris apsikabinėja, o gavę 
mažą plyšelį lenda Į kambarius. 
Kur jie sulenda — ilgai negyve
na, bet biauriai visur prikibę 
stimpa.

Automobiliu važiuojant jie 
spiečiais lekia pirmyn, lenkty- 
niuodami, atsimuša į auto lan
gus, kuriuos, savo šlykščia sma
la aptaško — aptepa net ir visą 
auto pryšakinę dalį . Tą langą 
tai tiek užtepaTTcad nieko nega
lima matyti, net kelio.

Floridos gyventojai kreipėsi į 
valstijos valdžią, klausdami pa- 
gelbos kaip tuos gyvūnus būtų 
galima išnaikinti, Atsakymas 
buvo gautas viešai ir per T. V.

Tie gyvūnai tai naujanybė 
Floridoje. Jie čia atsirado tik 
3 metai ir jie Floridoj mėnesį 
išgyvenę dingsta. Bet jie atsi-

PERKRAUSTYMAI

MOV I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI.' WAIbrook 5-8063

V. Tumasonis, M. D., S. C.
. QH LR.U R G A_S _ 
2454 WEST Tirt STREET

Ofiso fvlaf.:.HEmlock 4-2123
Roxld. tolaf.: Gibson Ml95

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

P. ŠILEIKIS, 0. P.
|3 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai. Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arei) Supports) ir’ L t
VaL: 9-Lf ir 6—8. šėžtadienlaū 9—1. 
2150 W»rt 63rd St., Chicago, IU. 60629 

Talaf^ PRo*p«ct 6-5084

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET KEpablic 7-1213
23H WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

HBLZF. PR 8-3221

DR. ANNA BALIONAS
Aięv, AUSŲ. MOSIU 
irOttKLtt LIGOS

285S W. 63rd Street

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GeLlNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

ONUTĖ ir ANTANAS VILIAI ŠVENČIA SAVO 5OMETINĖS'

Buvę čikagiočiai,. ilgamečiai Naujieną skaitytojai ir bendradarbiai Antanas 
ir Onutė Viliai Šiomis dienomis jaukiai atšventė savo laimingo šeimyninio 
gyvenimo 50-metines sukaktuves. Jiedu jau eilė mėty gyvena Lietuviy kai
melyje, Floridoje, Tampos priemiestyje prie Orient Road, kur turi savo 
namus ir gražy gėliy ir įvairiy vaismedžiy sodelį. Onutė visą laiką yra 
veikli Naujieny korespondentė. Naujieny štabas nuoširdžiai linki Antanui 
ir Onutei ilgiausiy laimingy mėty! čia jiedu savo rezidencijoje rengiasi 

pjaustyti savo jubiliejinį tortą.

randa dukart per metus —kar
tą pavasaryje ir kitą kartą apie 
spalio mėn. Valdžia, sako, jau 
dėjusi daug pastangų šieųis 
vabzdžiams naikinti, bet dar 
nesugeba (ar nenori) surasti 
kaip šituos biaurybes likviduo
ti. Sunkvežimiams ir automobi
listams išrado tokius sietelius 
— prisuka aplinkui iš lauko pu
sės sietelius tiek kiek sulaiko 
užkimšimą — prilindimą į mo
toro vidų.

Perskaičiusi tą J. Pr. apra
šymą ir gavusi šių vabalų pa
vadinimą, paskambinau j Ag
rikultūrą, klausdama ar šie 
biaurūs vabalai tik nebūtu tie, 
kur šiaurėje suruošia “koncer
tus”, tai yra vadinami “CIKA
DOS”. Atsakė, kad tai šie pas 
mus atsiradusieji yra visai ki
tos rūšies vabalai, bet dar jiems 
vardo nesuranda, tik pravadi- 
nami “love bugs” (“meilės va
balai). Valdininko paprašiau, 
kad tokius “mylėtojus” išsiųs
tų į miškus, ar ...krūmus savo 
meilės reikalus- atlikti, o neleis
tų piliečiams kiemas teršti.

Onutė

DR. PETER BRAZIS 
PŲYSJCIAN AMP SURGEON 

2434 WEST 71rt STREET 
Ofiu*: HEmlock-44849 

Rwid4 388-2233
OFISO VALANDOS: 

nrmadiemaia ir ketvirtai 1—7 vaL. 
sairii. penktadienį nuo 1—5. tree. 

. ir ještai tiktai, mataru*.

R«į 01 8-0873

DU W8 0S1N - EISIMAS 
aKUIERUA IR riOTERŲ LIGOS 

tflNEKOLOGINE. CHIRURGIJA 
*132 So. Kodzio' Ave., WA 5-2670
Landos pagal susitarmą. Jei neat

siliepto, Mi 3-00Q1.

Vilniaus miesto jubiliejus. Žurnalistų popiete.
16 tautų festivalis.

Paskaitą skaitė Dr. Kazys Kar
velis — 
Lietuvos laisvinimo byloje”. 
Alfonsas Žiedas skaitė ištrauką 
iš savo ruošiamos knygos. Po 
paskaitų buvo įteikti naujiems 
žurnalistams Sąjungos pažymė
jimai: Kaziui Sragauskui, Anta
nui Sukauskui ir Rapolui Valat
kai. Dr. Kazys Karvelis 
paskaitoje išreiškė, kad 
laiku reikalauti tautai 
laisvės, nepriklausomybės 
kalą palikti nuošaliau. Po pas
kaitos buvo padar^a pertrauka. 
Pertraukos metu buvo pasi
vaišinta. Vaišes paruošė Bronė 
Selenienė su pagelbininkėmis. 
Po vaišių vyko gyvos diskusi
jos, j kurias atsakinėjo prele
gentai: K. Karvelis ir A. Žiedas. 
Į diskusijas įsijungė beveik visi 
dalyviai. Plačiau apie tai pa
rašysiu sekantį kartą. Žurna
listų popietėje dalyvavo apie 
penkiasdešimts asmenų.

— Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras su kitomis pa
vergtomis tautomis liepos 13, 
14 ir 15 dienomis prie Cobo 
Hali, ant upės kranto, ruošia 
festivalį. Atidarymas įvyks lie-' labai šlykšti, sparneliai trum
pos 13 d. 6:30 vai. Festivalyje' pūčiai, uodegėlė kaip siūlas ir 
dalyvaus 16 tautybių. Lietuviai trumputė. Šie vabalai atlekia 
meninę dalį atliks penktadienį 
ir šeštadienį vakare apie 6 vai. 
Pašoks tautinių šokių ansamb
lis, vadovė Galina Gobienė, o 
sekmadienį meninę dalį atliks 
Windsoro mergaičių “Aušros” 
kvartetas, vadovė Valė Tautke- 
vičienė.

Lietuviai turės keturis pavrli- 
jonėlius: kultūros su meno dir
biniais, kuriam vadovaus Stefa 
Kaunelienė, du inamukus su 
maistu ir vieną su išgėrimais. 
Sekmadienį, liepos 15 d., 2:30 
vai. Kennedžio aikštėje įvyks 
visų 16 tautybių maldų ir -susi
kaupimo valanda už pavergtuo
sius.

Po pamaldų visi su plakatais 
vyks i festivali. **’DLOC kviečia 
talkininkes ir talkininkus pri
sidėti prie, darbų bei maisto 
pagaminimo.

— Taisau klaidą “Naujieno
se” birželio 1 d. ketvirtadienio 
laidoje buvo paskelbta netiksli 
žinutė. Mirė ne Katrė Tarvai
nienė, bet Kazimiera ir ne 82 
metų, Fet 85 metų. Palaidota 
Šv. Kryžiaus kapinėse prie sū
naus Vytauto.

A. Sukauskas

Dfc NINA KRAUCEL- 
KRIAUCHJUNAITE 

įKUlčRlJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 SČ. KEDZifi AVĖ. 

T»l«f. WA 5-2870.
NėatiiliepiH

471-0225. „
^ąliidos, pagal. susitarimą. .... 

Ofiso teL: HE 4-,1818. arba' RE 7-9700 
xszideneijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

GRADINSKAS

ŠVENTO RAST
KIEKVIENĄ

FR 6-1998--- -----------------------------
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ADRESAS

SKAITYK IR KITAM PATARKPAVARDE IR VARDAS

ADRESAS DEMOKRATINĮSKAITYTI
DIENRAŠTĮ

NAUJIENOS.  ̂Box Nr. 190, 
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, ILLINOIS 60608

PERSONAL 
Asmeny Ieško

vonias, 
darbus:

EVERGREEN PARK 
FOR SALE BY OWNER

Call: Frank Zapolls 
32081Ą W. 95th St.

GA 4-8454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

alyrtl Naujienas rieną juvalte, kad su Jomli au

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdj- 
nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at
lyginimas ir malonios darbo sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100.

— Dail. Barbora Morkūnienė 
išvyksta j Maine valstiją ato
stogas praleisti ir aplankys ten 
gimines bei pažįstamus. Jai pa
tinka šiaurietiška gamta, tatai 
ir tapyti ten yra ko.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė —-^Pardavimui

(M.«, 
$4.00 

$11.00, vienam mine-

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIU mūras. Arti 

71-mos ir Mozart. Modemus viduj.

NAUJIENOS
1739 So. HAIATED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Hospitalization, insurance and 
other fringe benefits.

641-0911

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

with ability. 
All company benefits.

Apply in person or phone:
IMPERIAL STAMP & 

ENGRAVING CO.
1825 So. BUSSE RD. 

MT. PROSPECT 

139-7272

Iš vykstančios parodos Covenant Art Gallery, 10 N 
Dearborn St. Paroda pasibaigs liepos 20 d.

OVER THE ROAD DRIVERS 
Experienced, minimum age 23. Good 
work background. Good safety re
cord. Must pass rigid physical exam. 
Apply in person 9 A. M. to 4 P. M. 
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

7101 So. CICERO AVE. 
Call Frank BUCKLEY 581-7101

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ ”NAUJIENAS’

Mūsų Vytis. 1972 m. Nr. 3-4. 
60 psl. Leidžia Akademinis Skau
tu Sąjūdis.

Lietuvis žurnalistas. Nr. 3(9). 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos

RENTING IN GENERAL
Nuomos

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

M. A. Š I ¥ K U S 
Real Katafa, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. A*plawood. Tek 254-7454 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, 111. 40632. TeL YA 7-59(0

REAL ESTATE FOR SALE 
Name i, Žemė — Pardavimui

SECRETARY
TO PRESIDENT AND SALES DEPT.
Dictation, /typing, filing, diversified 

duties.
Excellent benefits.

Near southwest.
Call 251-8900

NAMŲ APŠILDYMO 
SPECIALISTAS 
JOHN PUCETA 

Skambinti ryte 'iki Mos valandos 
arba tarp 1 Ir 3-čios 

92.5-4661

GAL FRIDAY
Permanent position for reliable per
son with office experience. Typing 
and the ability to use calculator re
quired. Excellent fringe benefits. 

THE MILTON JOHNS CO.
3920 S. FEDERAL of DAN RYAN 

538-4500
8:30 A. M. to 5:00 P. M.

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

sure vour future. Stoo in or call
BILL MADISON MOTORS 
666 VERNOK CT ENCOE 

835-0800

EXPERIENCED MECHANIC 
with keen knowledge of welding on 
semi-trailers. Would consider semi* 
experience with minimum 2 years 

training.
If you have the interest, call 

436-7373 — that’s 436-7373

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

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

Neperiodinis leidinys. 1973 m. 
birželio mėn. 32 psl. Redaguoja 
Vytautas Kasniūnas. -Adminis
tratorius Jurgis Janušaitis, 2534 
West 69th St., Chicago, Illinois 
60629.

NORĖČIAU SUSIPAŽINTI 
SU LIETUVE,

ne jaunesne 65 ir ne vyresne 70 metų, 
kuri sutiktų atvažiųpti į Floridą ir, jei 
patiks, čia apsigyventi. Kai susipažin- 
sim ir vienas kitam paliksim, tai tap
sime gyvenimo draugais. Prašome 
man parašyti apie save, o aš manda
giai atsakysiu ir apie save plačiau 
parašysiu. Man rašykite tokiu ad
resu: ‘ C

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrazkiai. Ilgų metų patyrimas.

J. BACEVIČIUS
INCOME TAX SERVICE

CICERO IŠNUOMOJAMAS suaugu- 
siems naujai dekoruotas 4 kambarių 
butas su 2 miegamais gazu šildomas, 
2-me aukšte iš kiemo. 1410 So. 49 Ave. 
Apžiūrėti 7:30 — 4:00 vai. Po to 

skambinti TO 3-0609.

'SECRETARY
to salesmen in Chicago office of a pro
minent Textile manufacturing com
pany. Good typing, dictaphone or 
lite steno. Excellent company bene

fits. Previous experience.
RA ^6-8171

— Dail. Magdalena Birutė 
Stankūnienė su vyru inž. Jonu 
Stankūnu rugpiūčio 5 d. išvyk
sta j Europą. Aplankys Romą, 
Florenciją, Veneciją, Olandiją, 
Prancūziją, Londoną ir kitas 
įdomias bei kultūrines vieto
ves. Graikiją, Turkiją ir Mažą
ją Aziją dail. Stankūnienė jau 
anksčiau aplankė*.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Keikia

EXP. AUTO BODY COMBO, 
MAN WANTED.

A-l person can look to the future with 
us. Good working conditions. Dont 

delay we need vou now.
FRANK MAURO OLDSMOBILE 

1001 CHICAGO AVE. 
EVANSTON. ILL. 

Call 866-7605. ask for AL.

TYPIST — STATISTICAL

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, 
virtuves. Atlieku cemento 

šaligatvius, laiptus ir t 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

putei meėv — 112.00, t r Ima mėnesiam
Kitose JAV vleteea metama 
alui — 13.06. Uialenltote *

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą

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

rašo ne tik Įdomius, bet ir nau
dingus straipsnius bei žinias. 
Tai demokratiškas visų lietuvių 
laikraštis. Jame gali visi išreikš
ti savo pažiūras apie svarbius 
Lietuvos ir lietuvių reikalus”.

AUTO BODY 
OR COMBINATION

Top auto body and fender man. 
combination man. Experienced, 
wages. Busy shop. Pont Let 

pass. You call STEVE 
283-6646.

Located Peterson & Cicero.

XPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th M., Chicago, III. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halted St., Chicago, III. 60(08. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas: rpotociklal, ialdytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certiflkatai.

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

HiLP WANTED — MALS
Darbininku Re ik U

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovinei 

viloms progom*.
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

Telef. 434-4660

MAINTENANCE 
HELPER

Immediate opening for dependable 
conscientious nwn with general main
tenance skills. Good working condi

tions and excellent benefits.
Loop location. $480.00 per month. 

Call Mr. BODNAR 
431-3394

TRANS - UNION 
CORPORATION

111 W. JAKSON — CHICAGO
An Equal Opportunity Employer

— Kazimieras Oksas pakvies
tas kalbėti Wisconsin valstijos 
Lietuvių Dienos iškilmėse. Šios 
valstijos ribose yra Amerikos 
Armijos Inžinerijos rezervo da
linių stovykla Ft. McCoy, ku
rioje kasmet pulk. K. Oksas at
lieka pratimus bei manevrus. 
Jo individuali nuotrauka, taip 
pal dr. J. Genio ir dr. Navasai- 
čio nuotraukos, tilpo paskuti
nėje GOP Nationalities News 
laidoje, atžymint sėkmingą tau
tinių grupių konferenciją ir ger
biant tos konferencijos bei Res
publikonų partijos nusipelniu
sius darbuotojus.

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
š. m. liepos mėn. 13 d. 7:30 vai. 
vak. Alto’s Centre, 2606 W. 63rd 
St., šaukia lietuviškųjų organi
zacijų pasitarimą Pavergtų tau-

CLERICAL
File clerks and Telephone Order 

Clerks. 5 openings available.
Come in or call 

Mr. HELLER 
726-8707 for Appointment. 

DUN. & BRADSTREET. INC. 
300 W. ADAMS ST. 

7th Floor.
An equal opportunity employer

Vladas 
sodą. Eilėraščiai, 
m. Išleido "Ateiti

--------------------- prtgi.

Sumoku mvo prenumerstą mėneefu anksčiau 
siųsti raginimo.
Vajam projia praiau
susipažintų.

HELP WANTS C — F3MALE 
Darbininkip Reikia

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

pardavimas.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4569 ARCHER AVE., CHICAGO

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalou. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skleoas. $9 420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
vir^ 10% r>e1r»n.

MŪRINIS BUNGATiOW 5 kambarių. 
2 miegamu. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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

Tel. 436-7878ne tik | reikiamą paramą aukomis, bet Ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egatstenclja 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’ 
besistenriant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems {domios, naudingos rei
kalingos, ir net būtinos, ’

CMc«eo{«, prUmiWIvMB Ir Kanadc)* Mau|i»no« matams •
---------- n — (7.00, vlanim mAnaaluI
. (24.00, putai maty
(23.00 matams.

Turinyje: Juozas Vaišnys: Di
desnių redakcijos krepšių! J. 
Cicėnas: LŽS garbės narys Juo
zas Pronskus. Stp. Vykintas: bu
vau pasmerktas badu padvėsti. 
S. Pilka: Mūsų scenos ir spau
dos Amerikoje santykiavimai. 
Pr. Alšėnas: Ieškokim “aukso 
vidurio”. Vyt. Kasniūnas:.Nuo
širdžiai ir atvirai, Daužvardžio 
Fondo mecenatai Ten. Leščys ir 
Iz. Blažys. Sukakčių skyriuje 
apie P. Babicką ir I. Keliuotį. 
Knygos. Iš minties ir gyvenimo. 
Mūsų minisieji. Sąjungos kro
nika ir pranešimai.

Apytikriai skaičiuojama, kad 
Lietuvos provincijoj ir žemėse, 
kuriose lietuviai sudarė daugu
mą, išmirė 188,000, o visoje 
Mažojoje Lietuvoje (maždaug 
17,850 kv. (kilom.) maždaug 
214,000 gyventojų. Visuose Ryt
prūsiuose buvo maru išmirę 
apie 270,000 žmonių, t. y. apie 
39 proc.

Smarkiausiai madas siautėjo 
1710 metais Įsrutės, Ragainės ir 
Tilžės apskrityse. Lietuvos pro
vincijoje apie 9000 ūkių liko 
tušti.

Vietovardžiai rašomi lietuviš
kai, kai kur skliausteliuose duo
dant Jjuvusius vokiškus ir da
bartinius rusiškus arba lenkiš
kus vardus. Duotos 4 statisti
nės lentelės. Keleivis

MACHINIST - MAINTENANCE 
Exper. man who works well on his 
own, to maintain equipment, tools 
and dies, in growing extrusion plant. 
Some electrical knowledge nec. Top 
wages. Free insurance and other 

benefits.
MIDLAND PLASTICS INC.

2901 N. SHEFFIELD AVE. 248-2561

AUTO MECHANIC
Expd. on VW’s very excl. pay. Insure 

your future with us. 
DOWNERS GROVE VW INC.

Call 964-9500
Dont delay now. 

Join our happy Family.

Atsiųsta paminėti
R. Vilius: Vakarų Vėjai. F 

lėraščiai. 
Autoriaus 
viršeliais.

Moksliškai parašytame strai
psnyje jaunasis istorikas nagri
nėja, kiek lietuvių išmirė maru 
Prūsijos vaistytas lAetuvos 
provincijoje ir jos apskrityse. 
Paaiškinta, kad tasai plotas ne
apima visos Mažosios Lietuvos, 
kurios teritorija pagal etnines 
ribas siekusi plačiau.

Deja, tikslioms išvadoms pa
daryti trūksta statistikos iš (Įau
ginusia nuo maro nukentėjusių

— Justinas žemaitis, Lietu
vos Kariuomenės Kūrėjas-sava- 
noris, aplanko kiekvieną dieną 
Naujienas paimti laikraštį, to
mis progomis dažnai užsimin
damas apie bendrus lietuvių ir 
spaudos reikalus, prie kurių jis 
nuolatos prisideda dalyvavimu 
ir pinigine parama. J. Žemai
tis pakartotinai parėmė 
5 dol. auka.

Maro padariniai 
Mažojoje Lietuvoje .

Lietuvos Mokslų akademijos 
darbų A serijos 1972 metų 2 to
me atspausdinta Alg. Matulevi
čiaus studija “1709—1711 m. 
maras Prūsijos karalystės Lie
tuvos provincijoje ir jo |>adBri- 
niai”, 17 puslapių 
rusiška ir an

Justinas Valys, Gulfport, 
protęsdamas vieneriems

i. T Y E B A S < 
LAIKRODŽIAI IR BRAN6ENYB6S 

Pardavimas ir Taisymas 
2446 WEST 6*h STREET

TtL: Republic 7-1 Ml

3 Bedroom brick ranch — Large lot 
56' x 134\ 2 car garage. Side door. 
Gas Fa. heat. 2 nat. faer places. Ce
ramic tile Kitchen and Bath. 6 large. $21,900 
closets. Pan. basement with wet. • 
bar. Overhead sewers. Alum. s. s. 
& doors. Large patio. Ideal location. 
Near shopping, schools and churches. 

Low 40’s. 
For app. call 

424-5422

PERMANENT POSITION 
available with medium size loop CPA 
firm.

J12 psl. 1973 in. 
leidinys. Minkštais 

Kaina $5.00.

— Alfonsas Girk šas. 
Springs, Ark., atsiliepė į 
ninio bei naujų skaitytojų vajų, 
užsisakydamas Naujienas viene
riems metams. Vajaus komisi
ja nuoširdžiai dėkoja visiems 
už dėmesį, gerus linkėjimus ir 
už aukas. Visus skaitytojus 

įprašo remti Naujienas ir jas 
lplatinti, darau! pastangas suras- 
i ti bent po vieną naują skaityto
ją. Visi lietuviai yra kviečiami 
užsisakyti Naujienas.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

ENGINEER STATIONARY
To maintain & oper. Hi eh pressure
Boiler & Equipment. Union 

Benefits.
For information Call 

MR DAVIES.
638-1355

— Antanas Vaičekauskas, East 
SI. Txniis. Ill., atskiru IniSku at
siuntė Naujienų vajui 10 dol. 
Tn proga jis rnSo: “Naujienas 
skaičiau dar nepriklausomoje 
Lietuvojrffyvendamas. AM labai tų parado reikalu. 
džiaufliuosL kad jos turi tokius 
gerus bendradarbius, kurie pa-

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.

Į LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir MozarL Karietai. Daug 
gražių priedu. Garažas. įrengtas beis
mantas. Siūlymas. $44.900.

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

. garažu. $18.900.
j 6 KAMBARIU OCTAGON. Trengtas 
saus^c beismantas. Api° 50' lotas. 
Garažas. Arti mūsų. $23,000.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas Garažas. S17.900,

4 BUTU MŪRAS Marauette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau- 

< ias garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36,000.

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

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

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

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cxm- 
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

Munčlu _________  dol.

□ PraJau riųstl Naujienas per mane uU.taklualam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujleaas saro -....................... .......................... .. ka|p dovan

Šlaitas: Pro vyšnių 
70 psl. 1973 
”. Aplanką 

piešė Danguolė Stončiūtė. Kie
tais viršeliais. Kaina nepažy
mėta.

CALIFORNIA SUPBR KRVICE 
Taisėm! šuto motorai, staMBal, 

♦une-v^» Ir t. f.
4*24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9J27
■ -„„„ ------------- --------- ------

R & R GENtiRAL 
CONTRACTORS ' 

Interior & exterior repairs & remo
deling. Roofing, siding, gutters, ce
ment work. Painting & Decorating. 

Reas. Work guar. Free Est.
Call anytime.

871-3091

Organizacijos prašomos posė' 
din atsiųsti savo atstovus. (Pr)

KSSIHEB SS EKBKEMKEKSSEjKKSESEEE'EF

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dikoja visiems rėmėjams už aukas Ir kitokią para-

--•••• ----- - -- ■-

A. G. AUTO BEBU&DKRS 
čit automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351VM W. 63rd Street, Chicago, HL 

TfL. — 776-5833
Anicetas GarUačlsuskas, sav

— Liepos 5 d. ,p. p. Stankū
nų namuose įvyko Amerikos 
Lietuvių Dailininkų S-gos na
rių susirinkimas. Svarstyta Al
manacho klausimas, aptarta 
buvusios S-gos dailės parodos 
rezultatai ir t. t.

MECHANIC
EXPERIENCED TOP MAN 

for foreign and American cars 
with tools. Knowledge scope 

chine. Good pay.
Call 327-4730
NORTH SIDE

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšiM namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, DI. 63603. Tel.: VI 74447

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS iUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ-* 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629. « Tel. WA 5-2787 
Dld«lii pa»lrinklm«s lv»irly prekių.

AUTOMOBILIAI, JALDYTUYA1, MAISTAS, PINIGAI.
-------................................................................................................ ......j.-il. .................... .._______________________ -

♦ Gražioje Lietuvių Tautinių 
kapinių vietoje su didele nuolai
da skubiai parduodamas dviejų 
duobių sklypas. Darbo valan
domis kreiplis į p. Buczek tele- 

metams prenumerata, pakarto-jfonu 263-2700 arba vakarais 
tinai parėmė Naujienų vajų 
dol. auka.

..... ........ -----
DĖMESIO

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai SI (M metams automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

l




