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-nuskrido 4 pietus.nuo Boso-pusią 
salio, į rytus nuo Tokio.

SVEIKINA AMERIKA 200 METU 
LAISVĖS SUKAKTIES PROGA

MASKVA. Sovietų Sąjunga 
. antradienį iššovė orbitpn aplink ! 
j žemę du kosmonautus — ko- 

Vito Uznio pasiūlymui prila- manderį pulk. Boris Volynovą, 
rė Dr. "Vytautas P. Dargis, bet į 42, ir skraidymų inžinierių pulk, 
prieš jį pasisakė visa eilė atsto-.leit. Vitali čolobovą. Jie buvo 
vų ir Pildomosios Tarybos na- iškelti erdvėn erdvių kapsulėje 
rių. Vieni įrodinėjo, kad seimai Sojuz 21 iš Baikonūro kosmo- 
sūdaro gana stambių išlaidi] dromo kažkur Centrinėje Azi- 
organizacijai. Pildomoji Tary- joje, 
ba privalo atlikti visą eilę su 
seimu surištų darbų. Svarbiau
sia, privalo pravesti nominaci
jas ir pareigūnų rinkimus. Ne
spėjo pareigūnų .prisaikdinti 
atsakingoms pareigoms, o jau 
už pusmečio reikia pradėti ruo
štis naujiems rinkimams.

Pirmiausia privalo paskelbti 
nominacijas liečiančias taisyk
les,, o Vėliau turi pravesti pačias 
nominacijas. Baigus nominaci
jas ir pranešus jų davinius, rei
kia vėl spausdinti laiškus, balo
tus ir kitus dokumentus rinki- _ ,
mams pravesti. Praėjus rinki- Juodieji partizanai 
mams, reikia vėl šaukti seimą, _ r

Trečiadienį buvopati darbingiausioji diena 
visame seime, prisaikdinta valdyba

Trečiadienį buvo pati darbin- 
giausioji diena visame Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje sei
me. Pirmininkas Povilas P. Dar 
gis pradėjo susirinkimą nusta
tytu laiku. Lygiai dešimtą va
landą jis stuktelėjo plaktuku į 

v stalą, pranešė, kad rytinė sesi
ja pradedama ir paprašė sekre
torės Meiliūnienės padaryti var 
dišaukį. Kiekvieną dieną vis pri 
sideda keli nauji atstovai. Va
kar jis jau galėjo paskelbti,kad 

* Seime dalyvauja 101 atstovas, 
atstovaująs 146 kuopas. Dau
giausia atstovų, buvo iš Chica- 
gos,. bet buvo po vieną arba po 
du iš kiekvienos didesnės ir to

limiausios lietuvių kolonijos.
Atlikus reikalingus formalu

mus, pirmininkas paprašė Mar
tyną Gudelį, įstatų komisijos 
pirmininką, Kazį Mačiuką bei 
Petrą Vilkelį, kitus komisijos 
narius j kad ateity, savo-praneši- 
mo skaityti ir padaryti reikalin 
gus paaiskimmus. ”

Seimas vyks kas trys metai
Paskutiniu dešimtmečiu veik 

kiekviename seime keliamas 
klausimas rečiau šaukti seimus. 
Kitos fraternalės organizacijos 
šaukia seimus kas trys metai, 
o dar kitos" juos šaukia kas ke
turi metai, tuo tarpu visi iki 
šio meto buvusieji SLA seimai 
atmesdavo pasiūlymus šaukti 
seimus rečiau.

SLA 14 kuopa siūlė šakti sei
mus ne “kas dvieji metai, bet 
kas treji”. 126-oji kuopa pata
rė kreipti daugiau dėmesio į pi
nigus ir šaukti seimus rečiau, 
kas treji metai. 260-toji kuopa 
pataria šaukti seimus kas treji 
metai, o naujai išrinktą Pildo
mąją Tarybą, palikti trejiems 
metams. 30j-oji kuopa siūlė 
šaukti seimus kas penkeri me
tai.

Įstatų komisija visus šiuos 
pasiūlymus sudėjo į vieną ir pa 
tarė svarstyti klausimą iš es
mės,, apimant visus šio klausi
mo aspektus. Įstatų komisija 
patarė šaukti seimus kas trys 
metai, paimti pagrindan pirmų
jų dviejų kuopų pasiūlymus, pa 
daryti reikalingas pakaitas, įpa 
reigojančias Pildomąją Tarybą 
eiti sav(> pareigas trejis metus. 
Priėmus Įstatų komisijos reko
mendacijas, prasidėjo klausimo 
svarstymas iš esmės.

Pirmiausia prieš Įstatų komi 
sijos rekomendaciją pasisakė 
Vito Uznys, visą vakarą ska
niai vaišinęs kuopos delegatus. 
Jaunas vyras užėmė tokią pačią 
poziciją, kurią ankstyvesniuose 
seimuose užimdavo Susivieniji
mo seimai.. Uznys norėjo, kad 
Seimas nepaklausytų įstatų ko 
misijos patarimo, bet šauktų 

" seimus kas dvieji metai, kaip 
tai buvo daroma iki šio meto. 
Išlaidos nesančios svarbus klau
simas. Jo vadovaujama kuopa 
suruošia didesnius renginius ir 
pasiruošia reikalingų pinigų vi
soms išlaidoms.

šešioms valandoms po iššovi- 
~ mo praėjus, Tass pranešė, kad 

■ per -tą laiką erdvėlaivis su 
abiem kosmonautais jau buvo 
apskridę keturis kartus aplink 
žemę. Jų orbita yra tarp 120 ir 
157 mylių nuo žemės pavir
šiaus. Spėjama, kad kosmo
nautai bandys .susikabinti su 
Saliut 5 laboratorija, kuri buvo 
iššauta erdvėn birželio 22 die
ną ir galbūt kosmonautai į tą 
laboratoriją persikels ten 
venti”.

"daug vami^ ^rŠų^beir^i&s 
tenka stumti į šalį, nes reikia 
ruoštis seimui.

Sesijos pradžioje pirmininkas 
Dargis pasiūlė seimui išrinkti! 
balsams skaičiuoti komisiją. 
Komisijai pirmininkavo J- Ša- 
rapnickas. Kada buvo išnagri
nėtas ir aptartas seimų šaukimo 
klausimas, tai nutarta balsuoti. 
Už tai, kad seimą būtų šaukia
mi kas trys metai, buvo paduo
ti 74 balsai, o prieš šį pasiūlymą 
pasisakė tiktai 4 atstovai. Tas 
pats nutarimas išrinktą Pildo
mąją Tarybą paliko; trims me
tams.

Labai gyvai buvo diskutuoja
mi kiti klausimai, apie juos pa
informuosime skaitytojus, bet 
šiandien tiktai norime praneš
ti, kad sesijos pabaigoje Mei- 
liūnienė perskaitė praeitų rin
kimų davinius, suminėjo nomi
nacijų ir rinkimų metu paduo
tus balsus ir. paskelbė išrinktus 
atstovus į Pildomąją Tarybą. 
Balsams skaičiuoti komisija 
patikrino visus rinkimus ir ra
do tokį balsų skaičių. į

Dr. Algirdas B'udreckis. buvo 
paprašytas veikiantiems nuo
statams paaiškinti, trečiadienį 
padarytam nutarimui interpre
tuoti ir pravesti naujai išrink
tos Pildomosios Tarybos pri
saikdinimo ceremonijoms. A., 
Kalvaitis perskaitė seną parei
gūnų priesaiką ir seimo" aki
vaizdoje trims metams prisaik
dino Povilą Dargį SLA Pildo
mosios Tarybos pirmininko 
pareigoms, Aleksandrą Čapliką 
— vicepirmininko, Genovaitę 
Meiliūnienę sekretorės, Euph- 
rosine Mikužiūtę — iždininkės, 
o Kristiną Austin ir Josephine 
Mileriūtę — iždo globėjų parei
goms. Turėjo būti prisaikdin
tas ir gydytojas kvotėjas Dr. 
Danielius Degesys, bet jis, daly
vavęs visame seime, trečiadie
nio pavakare turėjo išvykti į 
Klevelandą. Jį pareigoms pri
saikdins SLA prezidentas.

SALISBURY; Rodezija. Juo
dųjų nacionalistų partizanai an
tradienį Mozambiko pasienyje 

į sugavę nusivedė vieną baltąjį, 
elektromonterį Joao Albasini 
Strobelį. Tai antras juodųjų pa 
grobtas baltas žmogus dviejų 
mėnesių .bėgyje. Juodųjų suki
lėlių, siekiančių nuversti Jan 
Smith valdžią Rodezijoje, turi 
apie 1000 partizanų, operuojan 
čių 700 mylių ilgumo pasieniais 
su Mozambiku, kur juodieji Ro
dezijos sukilėliai turi savo ba
zes.

Liepos 4 ir tornadai
NEWARK, N.J. Amerikos 200 

metų nepriklausomybės sukaktu 
ves tębešvenčiant į iškilmes įsi
maišė smarki audra su tornadais, 
kurie perėjo per New Jersey šiau 
rinį galą, kur pridarydami nuo
tolių; bet laimei, aplenkė Lais
vės Stovyklą ir vienuolika didžių 
jų laivų, kurie celebravo: jubilie
jų New Yorko uostė. ' t,;-
Long Island įlankoj viesulas ap

vertė apie 40 laivelių ir valčių, iš 
rovė daug stulpų, išvartaliojo au 
tomobilius, bet žmonių sužeidė 
tik tris.

Atidėjo Vikingo I 
nusileidimą Marse

• ir

PASADENA, Cal. Erdvėlaivio 
Viking I nusileidimą ant Marso, 
kurą buvo numatytas Amerikos 
Jubiliejinę Liepos 4 dieną, mok
slininkai atidėjo liepos 20 dienai, 
kadangi pirmoji parinktoji vie
ta pasirodė, perdaug prasta. Pasi
rinktoji vieta labiau į« vakarus 
nuo Chryse Planitia atrodanti 
daug lygesnė ir Vikingui I nutūp 
ti patogesnė.

Vakare Pick-Congress hote- 
lįo didžiojoje salėje buvo su
ruoštas, pūlkus ir gausus'benke- 
fas’*’* J***-*-* r

— Kovų metu buvo nutrūkę santykiai, bet tik trum
pam laikui, — pareiškė karalienė.

WASHINGTON. D.C. — An
glijos karalienė Elzbieta II, sa
vo vyro lydima, trečiadienio po 
pietę atskrido i Washingtona,

1

JAV Prezidentas Gerald Ford

žmonių
BEIRUTAS, Libanas. Perei

tas trečiadienis buvo pats kru- 
•viniausias visoje Libano pilieti
nio karo istorijoje,-viena diena 
žuvo 300 žmonių. Trečiadienį 
smarkūs susirėmimai vyko če
ką kaimelio srityje,, esančioje 
apie 10 mylių atstumoje nuo 
Tripolio. čeka.-buvo fanangistų 
kontrolėje.

Antradienį musulmonai su
traukė nepaprastai dideles jė
gas į šias apylinkes ir pradėjo 
labai žiaurų puolimą. Krikščio
nių karo jėgos pajėgė pasiprie
šinti ir kulkosvaidžiais skynė 
pirmyn einančius fanatiškus 
musulmonus. Musulmonai ir pa 
lestiniečiai avirtino, jog tai bu
vo kerštas už puolimus Tai Za- 
fas srityje.

Krikščionys sunaikino 17 pa- 
lėstineičių tankų, o -penkis paė
mė nelaisvėn. Kalnuose .gyven
antieji ūkininkai padėjo krik
ščionims naikinti puolantį prie
šą. Arabų Lygos pareigūnai dar 
kartą sukvietė užsienio minis- 
terius pasitarimams.

'šiandien jau aiškėja, kad pa
lestiniečiai nepajėgs krikščiet 
nių nuginkluoti ir užimti jų lai
komų pozicijų. Palestiniečiai 
tvirtina, kad Sirijos kariai tei
kia karo medžiagą krikščionių 
partizanams ir teikia jiems in
formacijas apie. ruošiamus prie 
šų puolimus.

BRIUSELIS. Pagalbonn ugnia 
gesiams, kovoti su gaisrais Bel
gijoje priskirta kariuomenė ir 
gyventojų paprašyta ko mažiau 
vartoti vandens, perpus sumaži
nant. vendeni skalbimams, viri
mams ir indų plovimams. Armi
jos sunkvežimiai sumobilizuoti 
pašarui gyvuliams nuvežti gany 
koše, kur nuo karščių visa žolė 
išdegė. Panašios, kelintas mė
nuo besitęsiančios sausros nie
kas neatsimena.

Panašios žinios prieš keletą 
ienų buvo paskelbtos Olandi
joje.

Riebaliai JAV-bių 
laivyne

WASHINGTON AŠ. Amerikos 
Laivynas nustatė “kvotą” rieba- 
liams, kas kokioj kategorijoj iki 
kiek gali sverti, aiškiai duodant 
suprasti, kad riebaliai ir pilvū
zai nepageidaujami. Visi tarny
bon priimtieji vyrai ar moterys 
gauna nustatytą laiką taukams 
numesti ir jei per tą laiką nenu
meta, atleidžiami iš tarnybos. 
Nutukę Laivyno karininkai iš 
tarnybų nešalinami, bet negau
na jokio tarnyboje paaukštini
mo, jei nenumeta svorį.

Sovietų kosmonau 
tai perėjo laborato

Sovietų manevrai
TOKIO. Sovietų aviacija ir lai 

vynas nuo ankstybo trečiadienio kad galėtų pasveikinti JAV jų 
ryto pradėjo, kaip atrodo, didelio 
masto kariškus manevrus arčiau 
prie Okinavos. Japonijos krašto 
apsaugos ministerija išsiuntė lėk 
tuvus antisubmarinus manevrų 
stebėti.
Keturi taikomiems sviediniams 

šaudyti sovietų karo laivai, kurie 
jau šeštadienį priplaukė arti 
Kyushu salos pietinio galo, tre
čiadienį pasidalino Į dvi grupes 
ir nuplaukę sustojo viena per 
155, antroji per 370 mylių nuo 
Okinavos.

Viena sovietų karo aviacijos 
IL-38 antisubmarinų šešių lėktu
vų formacija nuskrido per Tsu
shima Cusima sąsiaurius į šiau
rę nuo Kyušu, antroji šešių bom
bonešių TU-95 lėktuvų formacija

Ispanijoje jau nauja 
valdžia

MADRIDAS. Premjeras Adol
fo Suarez sudarė naują ministe- 
rių kabinetą ir baigė valdžios kri 
zę, kuri tebesitęsė nuo diktato
riaus Francisco Franko mirties 
praeitais metais. Premjeras Sua
rez apie naujo kabineto sąstatą 
pranešęs, nuskubėjo sudarymą 
oficialiai pranešti karaliui Juan 
Carlos, kurio reformų programą 
vykdyti Suarez yra paskirtas. 
Dar neoficialiomis žiniomis, nau 
jasis kabinetas sudarytas iš kon 
servatyvinių krikščionib demo
kratų, valdžios pareigūnų ir liku
siųjų ankstybesnio premjero Car 
los Arias ministerių. Naujoji Is
panijos vyriausybė sudaryta be 
buvusio Arias kabineto reforma
torių, kurie atsisakė ministeriau- 
ti prie Suarezo, kurs jų nuomo
ne esąs “per jaunas (43 metų) 
ir nepatyręs.

ADDIS ABABA, Etiopija. — 
Aba Melaku Wolde Michael, 58 
metų amžiaus kaimietis valstie
tis kunigas iš pietinės Etiopijos 
patapo pirmas Etiopijos Orto
doksų Bažnyčios rinktas pa
triarchas tos krikščionių sektos 
1,600 metų istorijoj. Iš 809 bal
suotojų vienuolių, kurių ir'Civi
lių rinkėjų Addis Ababa Šven
to# Trejibės Bažnyčioje jis g*-. 
to 817 betoje ?rg

■ njon
a MASKVA. Trečiadienį sovietų 

erdvėlaivis Sojuz 21 susijungė 
su nuo praeito birželio 21 dienos 
skraidančia aplink žemę erdvių 
laboratorija. Abudu kosmonautai 
Boris Valinov ir Vitali žolobov 
perėję į Saliut laboratoriją pra
neša radę viską tvarkoje.

Tasso pranešimu, kosmonautai 
laboratorijoje turi atlikti visą 
eilę teehaitfkų akrperimentU.

Bėgti iš Rodezijos ar 
padėti juodžiams 
LONDONAS. Britų ministeris 

paneigė pranešimą, kad Ameri
kos valstybės sekretoriaus Ki- 
singerio padėjėjasWilliam Schau 
fele, kuris šiuo metu keliauja 
po Afriką, kalbėjęs apie kompen 
saciją Rodezijos baltiesiems, ku
rie nori išsikraustyti iš Rodezi
jos, kai valdžią perims juodžių 
dauguma. Ted Rowlands, britų 
valst. ministeris Foreign Office, 
į paklausimą,parlamente pasa
kė, jog Britanija netiki, kad vi
są, ką girdi per radiją ar skaitai 
laikraščiuose, yra tiesa. Britani
ja esanti nuomonės, kad baltieji 
turi Rodezijoje pasilikti ir padė
ti naujai valdžiai ir visuome-

200 metų laisvės ir nepriklauso
mybės sukakties proga. Prezi
dentas Fordas labai mandagiai 
ir gražiai pasitiko karalienę Bal 
tųjų Rūmų sode, pasidžiaugė jo 
sios sveikinimais ir pasikvietė į 
Baltuosius Rūmus.

Karalienė savo sveikinimo 
kalboje pabrėžė, kad paskuti
niais keturiais šimtais metu 
santykiai tarp Amerikos ir bri
tų imperijos buvo gana draugi
ški. Kiek tai liečia šiaurės Ame 
riką, tai tie santykiai buvo net 
konstitucijomis nustatyti. “Jū
sų nepriklausomybės paskelbi
mas tuos santykius keliems me 
tams nutraukė,bet tai buvo paly 
ginus, neilgas laikotarpis.”

— Britai ir amerikiečiai šian 
dien gyvena tokiuose artimuose 
Santykiuose,kokiuosegali gyven 
ti tik šios dvi tautos, — pareiš
kė karalienė.

Karalienė Elzbieta II-ji ats
krido 52 patarėjų, sekretorių ir 
tarnų lydima. Ji yra pasiryžusi 
aptarti su prezidentu ir jo pata
rėjais kelis svarbius abi vals
tybes liečiančius klausimus. Ka 
ralienė yra pasiruošusi praleis
ti bent šešias dienas Washing
tone, kol su prezidentu Fordu 
ir kitais pareigūnais aptars pre 
kybos ir užsienio politikos klau
simus.

Prezidentas Fordas ir Įtakin
gesni jo patarėjai pasitiko kara 
lienę, atskridusią dideliu lėktu- 
nu į Andrews Fields, o vėliau 
automobiliais atvežta į Wa
shingtona. Kartu su prezidentu 
karalienę sveikino ir ponia Bet
ty Ford. Pasisveikinimo metu 
prezidentas Fordas pasidžiaugė 
nauja optimizmo dvasia, įsiga
linčia tarp abiejų valstybių. “Di 
džioji Britanija yra geriausioji 
mūsų sąjungininkė,— pareiškė 
prezidentas. — Jūsų didybės at 
vykimas simbolizuoja gilų ir 
nuolatinį susirūpinimą anglų ir 
amerikiečių civilizacijos verty
bėmis.

Vakare Baltuosi Rūmuose bu 
vo suruošti oficialūs pietūs ka
ralienei Elzbietai II ir josios pa
tarėjams.

Ten buvo pasakytos kalbos, lie
čiančios abiejų valstybių ben
dradarbiavimą. Britai nori, kad 
JAV perimtų kelis tarptauti
nius įsipareigojimus, iki šio me
to neštus pačių britų.

Baltųjų Rūmų vakarienėje 
dalyvavo 224 svečiai, jų tarpe 
buvo ponia Lyndon B.Johnson ir 
kiti aukšti Amerikos pareigū
nai.

šiltas, drėgnas.
Saulė teka—5:23, leidžiasi 8:27



uewoito naujienos
Lieto, ių. latvių ir estu bendra 
tautiniu šokių ir dainų šventė

Nuo :9’9 metų veikiantis L. 
B. T > ' ngeles Jaunimo ansam 
b?H i ' met po keliolika kartų 
išeina viešumon su tautiniais 
šokiai- ir dainomis. Tai ameri- 
kie.’ių parengimuose lietuviams 
atstovauja, tai savai publikai 
šoka ir dainuoja.

Yra tradicija, jog birželio mė 
nesi surengia didesnio masto 
dainų ir šokių dieną, lyg ir mo
kslo metų pabaigtuves, šįmet 
tokia pavasarinė šventė buvo 
birželio 13 d. Hollyood Palla
dium salėje ir skyrėsi nuo pra
eityje buvusių, jog ši kartą su 
lietuviais šoko ir dainavo lat
vių ir estų grypės. Angliškai 
spartintoje programoje šis 
renginys pavadintas: Baltic 
Folk cong and Dance Festival. 
Toki bendrą pabaltiečių festi
vali surengti sumanė lietuvių 
ansamblio vadovė Ona Razu- 
tier.ė. Ti anksti pavasari sukvie 
tė bū 'i lietuvių, latvių ir estų 
pasitarti, gavo pritarimą ir su
manymas gerai Įvykdytas.

Birelio 13-tos programos 
prad ii skelbta 3:30 v. p.p. ma
žu "^vėlavimu pradėta šokėjų 
ir dainininkų paradu — Įžygia- 
vimu Hollywood Paladium sa
lėm ; neštos Amerikos, Lietu
vos. ' atvijos ir Estijos vėlia
vos Sugiedoti šių valstybių him 
nai.

Langini žodi tarė L. B. Va
karų apygardos pirmininkas V. 
Vid giris, pakviesdamas V. če-, 
kanauską, Amerikos 200-jo ju-1 
bfi^iaus komiteto narį prista
tyti garbės svečius. Svečių ■ bū

ta: Latvijos ir Estijos konsulai 
su žmonomis; prelatas J. Ku
čingis; Balfo pirmininkė Marija 
Rudienė ir Antanas Rudis iš 
Ohicagos; Los Angeles mero at
stovas; amerikietė iš 200-jo ju
biliejaus minėjimo komiteto 
(to pat amerikoniško komiteto 
nariu yra ir V. Čekanauskas); 
latvų ir estų bendrinių organi
zacijų atstovai; Jadvyga Matu
laitienė, šokių instituto direk
torė iš New Yorko; tautinių šo
kių Amerikoje pradininkas V. 
Beliajus, iš Denver, Colo. Lie
tuvos konsulas J. Bielskis dėl 
nesveikatos negalėjo dalyvauti, 
sveikino raštu.

Programos įvairumai
Šokėjų ir dainininkų vien lie

tuvių buvo 200 su viršum, pra
dedant vaikais ir baigiant į šv. 
Kazimiero parapijos choru. Lat 
vių ir estų grupės negausios, 
bet gerai paruoštos. Pri.e losan- 
geliečių šokėjų prisijungė .ir iš 
San Francisco atvykusi Danu
tės Janutienės vadovaujama 
šokėjų grupė, bene 15 asmenų. 
Deja, ši grupg, lietuviškai Va
karų Vaikais pasivadinusi, nė
ra grynai lietuviška, joje daly
vauja keletas latvių. Be Jauni
mo ansamblio, programoje da
lyvavo ir Los Angeles vyres
niųjų šokėjų grupė “Audra”, 
vadovaujama Rimo Žuko.

Los Angeles lietuvių jauni
mo chorui dirigavo B. Budriū- 
nas, O. Razntienė, A. Polikaitis. 
Akompaniatoriai: O Barauskie 

!nė, ir R. Polikaitis. šv. Kazimie 
ro parapijos chorui dirigavo B. 
Budriūnas, solo dainavo Birutė

^Mokytoja Ona Razutienė

Joninės šaulių stovykloje 
“Pilėnai”

Joninių tradicinė išvyka bir- Dearborn Hts., Detroito prie- 
želio 26 d. praėjo su pasiseki-' miestyje JAV 200 metų sukak- 
mu. Pavakary suvažiavo būrys ties proga liepos 3 d. įvyko pa
brolių - sesių šaulių ir svečių į radas, kuriame su didžiulę plat- 
‘Pilėnus”-1 Pavakaryje apie 6 forma dalyvavo ir lietuviai, 
vai. buvo -uždegtas tradicinis Ant platformos stovėjo grupė 
laužas. Po kuopos pirm. Alfos kanklininkių; kurioms vadova- 
šukio žodžio prie liepsnojančio vo Danutė Petronienė. Po pa
laužo buvo atlikta meninė pro- radi}, vyko tautybių meninė da- 
»rama. Puikiai ją atliko Angelė 
Šukienė, aktorius Algis Pesjts 
ir Vincas Tamošiūnas. Užgesus 
laužui visi šauliai 7ir svečiai 
buvo pakviesti vaišėms, o po 
vaišių buvo ieškomas paparčio 
žiedelis.

St. Butkaus Šaulių kuopos

Nuo
1914 metų

Savings arrrtar
nauja fTuipymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
«r aieuvje

Sąskaitos apdraustos iki
$40,000

III
MIDLAND
SAVINGS
AM> LOAN ASSOCIATION

g 8929 So. HARLEM AVE., 
S Bridgeview, Illinois 60455

Tel. 598-9400

•« JUtCHEA AVENUE 
UUCAŠO, HJJNCHS M6E 

PHONE: 254-447I

Passbook Savings. 
AH accounts com
pounded daily — 

paid Quarterly

4 Years Savings 

Certlfrcate 
(Minimum 55,000).

Dabšienė ir akompanavo P.Apei 
kytė. Latvių choro dirigentė 
Ms. Daira Cilnis. . _ <.

Gal ilgas raštas būtų.;apraši-, 
nėjant kiekvieną programos ^-ša
kį ar kiekvieną dainą. Vertą ipa-Į 
brėžti, jog pirmą kartą Los Ąiį-| 
lėlės scenoje su estais kartu-šo-f 
ko estų šokį “Pulmalust” lat
viai ir lietuviai, Latvių,/ šokį 
“Magais Dantis” 'su latviais 
kartu šoko estai ir lietuviai. Lie 
tuviškuosius šokius šustą ir Su 
kčiu su lietuviais kartu šoko lat 
viai ir estai. Programos pabai
goje Suktinį šokti išėjo visi pro 
gramos dalyvniaif lietuvių vai
kai, vyresnieji šokėjai,: latviai 
ir 'estai, ■ ■ ; ' . - ••

Kai po programos prakalbi
nau estų šokių vedėją Ms. Vir
ve Lillipuu ir latviu šokių vedė
ją Ms. Mirdza - Lapenfeks abi 
jos pasidžiaugė Onos Razūtie- 
nės šitokiu pabaltiečių bendra
darbiavimo suplanavimo ir rei
škė vilties, jog pradžia gera 
duos ir ateičiai geros pamokos 
toliau bendradarbiavimą tęsti. >

Labai darnus ir vertingas bu 
.vo lietuvių šokėjų šv. Kązir 
miero parapijos choro bendra-' 
darbiavimas: choras, vietoje 
muzikos, šokėjams keletą šokių 
dainavo. Taip pat ir latvių šoke 
jai atskirai savo tautinius šo
kius šokdami, buvo jų i choro, 
vietoje orkestro, pritariami. 
Choro dainuojamos melodijos 
ir šokėjų spalvingi drabužiai ir 
šokio ritmas sudarė pasigėrėti
nų vaizdų ir garsų.

Pabaigos ceremonija
■Programai baigiantis V. čeką 

nauskas trumpai priminė Ame
rikos vėliavos dieną ir 200-j} 
jubiliejų. Sugiedota America 
the Beautiful, sugrotas G. Gu
dauskienės komponuotas Tėvy

Penktoji Lietuvių Tautinių

VENTE
RENGIAMAS

INTERNATIONAL AMPfflTEATRE, CHICAGOJE
^VENTĖS PROGRAMOS BILIETAI (kainos apačioje nuo $8.00.^ 
iki $4.00; balkone nuo $8.00 iki $3.00) gaunami "MARGINIUOSE"*} 
2511 W. 69 St, Chicago, III. 60629. Tel. (312) 778-4585. •

BANKETAS McCormick PUce (1X3. 7val. vale). Bilietai pe 
($10,00 Šokėjams) gaunami "PARAMOJE". 2534 W. 69 St., 
po, III. 60629, Tel. (312) 737-3332. Stalai po 10 asmeny.

$15.00
Chica-

Š3KČJŲ SUSIPAŽINIMO VAKARAS JAUNIMO CENTRE 
Bilietai po $3.00 gaunami "STASt'S FASHIONS", 6237 So. KeAie 
Ave. Chicago, III. 60629, Tel. (312) 436-4184.

CMcius ra?yH: Lithuanian Folk Dance Festivals. Inc. vardu.

ŽVENTES RENGIMO KOMITETAS

(IX.4)

nės mąršaę, Salėn įžygiavo ke
turi' amerikiečiai ’ Kalifornijos 
univefs^^’ studentai, apsiren
gę priįeš 200 metų vilkėtas*uni
formas, dū būgnininkai ir du 
fleitistai (fifers) ir pagrojo re- 
yoliii'cihfį 'la&ų melodijas. To
kiu būdu šioje pabaltiečių šven 
tėję paminėta' Amerikos revoliu 
cijos sukaktis, i-

Šokių mokytoja Ona Razutie- 
nė, gavusi iš publikos rožių, jas 
tuoj pat išdalino šios šventės 
ruošėjoms jos pagelbininkams 
.ir. pagelbininkėms. Pirmoje vie 
toje dėkodama savo dukrai Dan 
guolei Razutytei, kuri ne tik fe 
štivalyje, bet ir dieną prieš tai 
vadovavo šokių repeticijoms; 
Danutei Barauskaitei, ahksčiau 
buvusiai ansamblio šokėjai, da- 
'bar gabiai šokių vadovei; akom 
poniatorer Onai' Barauskienei; 
Kompozitorei G. Gudauskienei, 

kuri Lakios orkestrui grojant 
šokių melodijas, buvo, saky
čiau, ne tik asistentė, bet ir di- 
rigentė. Rožėm apdovanotos lat 
vių ir estų šokių-grupių vado
vės; “Vakarų Vaikų” vadovė D. 
Janutienė: “Audros” vadovas 
Rimas Žukas, ^. ilitįfprie rengi
mo prisidėjusieji vienu ar kitu 
darbu, kaip tai: R-Apeikytė, A. 

i Polikaitis, R. Pojikąjtis^ V. Rad- 
venienė, į). Balsienė, Linas Ko
jelis programos. vadovas, A. 
Bajalienė, J. Matulaitienė, V. 
Beliajus, L. Zaikiehė, I. Tumie- 
nė, ,prel. Kučingis, $.Būdriūnas 
ir kt. ’ . . ;

Iki šiol losangeliškiai lietu
viai labai vertindavo Ono Ražu 
tienės ne tik kaip mokytojos ir 
geros organizatorės veiklą, bet 
ir sugebėjimą šimtas jaunimo 
Įjungti Į dainos ir šokio meną. 
Dabar jau jai padėka priklauso 
ir už. sujungimą visų trijų pa- 
baltijos tautų dainos ir šokio 
mėgėjus bendrai ne tik jauni
mo, bet ir senimo džiaugsmo die 
nai.

Tokią šventę rengiant ne tik 
daug darbo įdėta, bet nemažai 
ir pinigų reikėjo. Išlaidos dide
lės, vi eh salės nuoma sukasi; 
apie ketvertą tūkstančių. ’ Ta
čiau publikos buvo gana cfaūg, 
atrodo,-jog gal tūkstantinė liks 
ir■ jaunimo ansamblio šokėjų ke 
lionei-j Chicagą, į tautinių šo
kių šventę, šio rugsėjo pra
džioje.

Vieną kitą valandą praleidau 
birželio 12 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, kai čia buvo šo
kėjų “generalinė (repeticija”. 
Malonu buvo stebėti, kaip jau
nimas sįi dideliu dvasios paki-' 
limu Šokyje vieni su kitais ben-. 
dradarbiavimą rado, šitokiam 
jaunimo auklėjimui ir tautinio 
susipratimo kėlimui išlaidų, ku 
rių pareikalavo festivalis, ne
gaila.

Klaidų taisymas. Birželio 25 
d. Naujienose, korespondencijoj 
apie okupacijos ir trėmimų mi
nėjimą antraštėje išspausdin
ta; “...šių laikų komunistų var
gai filme”, —turėjo b&ti “...šių 
laikų komunistų vergai filme”. 
Tekste, kur sakoma, jog vande
niu bandoma šventraštį nupluk
dyti j Sovietų S-gos pakrantes,

'f
kas”, turi būti "... į žmoni n ran
kas”

J. Klauscikis

nauja valdyba
•i .

Birželio mėn. 27 d. Lietuvių 
namuose įvyko Stasio Butkaus 
šaulių kuopos visuotinis susi
rinkimas, kuriame' kuopos pir
mininku^ Juozui Leščinskui iš 
kuopos pirmininko pareigų at
sisakius,, naujuoju pirmininku 
išrinktas z Vincas Tamošiūnas. 
Dabar kuopos valdybą sudaro: 
kun- Alfonsas Babonas, Stefa 
Kaunelienė, Adelė Poderienė, 
Emilija Katkienė, Juozas Au- 
gaitis, Feliksas Blauzdys, Vla
das Mingėla, Antanas Grinius 
ir Kazys Sragaūškas. Į Revizi
jos Komisiją išrinkti: Marijo
nas šnapštys, Eduardas . MiL 
kauskis ir Juozas Maciulaitis. 
Nabjoji valdyba ir revizijos ko
misija pareigomis dar nepasi- 
skirstė.

Prisaikdino naujus USA 
piliečius

Liepos mėn. 4 d. Amerikos 
Nepriklausomybės 200 metų 
sukakties proga Detroito mies
to centre prisiekė ir gavo Ame
rikos pilietybę 1100 piliečių, tai 
istorinis Įvykis.

lis, kurioje dalyvavo ir lietuvių 
tautinių šokių grupė.

Toje, pačioje patalpoje vyko 
visų tautybių festivalis, kur 
taip pat dalyvavo lietuviai su 
lietuviško skonio maisto gami
niais. Maisto gaminiams vado
vavo Letuyos Dukterų Draugi
jos pirm. Dana Arlauskienė, jai 
talkininkavo Birutė Skverienė, 
Laima Žemaitienė, Meninė da
lis ir festivalis vyko Dearborn 
Hts'. Community Center.

A. Bukauskas

(vykusiame parade dalyvavo 
ir lietuviai

Ronald Reagan, laimėjęs visus Ka
lifornijos atstovus (ręspublikony 
konvencijon, tikisi gauti respubliko
nu partijos nominaciją. Būty prak
tiškiausia, jeigu jiedu sutarty ir abu 
'kandidatuoty;, bet nei vienas vice- 
reikalingą atstovu skaičiy. j

Hair ‘’ormula JIB is Patenled-GuAranteed in Switzerland and W 
Registered in USA, Canada, Europe. It cures DendruW, Falling 
Hair, Itching scalp. Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATCRAIi HAIR COLOR. Using Jib you 
will never be BALD or GREY. Guaranteed. Lasted in
Drugaist Red-Blue Book. Drug’s-Chemist Order STRAIGHT 
.TIB LAB.: J At J, 2557 W. St., l«40 W. 47th St., So. 
Ave. & 14th St., Cicero, HL, 1147 N. Ashland Ave., 2834 No. 
'Milwaukee Ave., Chicago, HL 3TB Medicine Liquid 8 oz.

-16 week supply — ?6.00. Money Order, postpaid. Send Todays .
JIB LABORATORY, 1437 So. Ave, CICERO, ILL. 60650

P-of. Vaclovo Biržiškos

Pirmaiemę tome yra 
Abu tomai minkytuose

20B puslapiai, o antra jams 226 puslapiai, 
viršeliuose parduodami ui $4.00, o iciėtuosr 
vtrše'hubse uz '$6.00.

Abi knygai gausite. |ei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Haisted Street Chicago, Illinois 606(Jb
? i 
't'

The 
case of the 

disappearing 
paycheck and 

whatto 
do about it

Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or anether immediate goal ____ ______

A good chunk ef that money fieerns ° ~ •w’v-
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency carries tqp, there simply . 
aren’t funds tp meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.
. A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wdtk. 
An amount you specify will be set 
aside from, your paychedk ami used 
to buy Bonds.

Take stock in America,
Join the Payroll Savings Planu

NAUJIENOS :

1739 So. Halstcd Street Chicago, Ill. 60608

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too. .

” 10 O»- fir* <
y»r). įf lort, " į

W han p—wtori th^jr ar r> h*
M your bank. Intowt ig net «ub*et to

- NAUJIENOS, CHICAGO I. ILL— FRIDAY, JULY 9, ~ ' *



ASTUONIOS DIENOS RUSIJOJE
sęuoipjĮ si ĮBizpndsi UOJpZBH SOJĮĮ^ 
Maskvon, Kalininan ir Leningradan

t Mums paskirtas vadovas ne
nori, kad mes susitiktume su 
rusais. Jie nenori, kad mes vie
ni vaikščiotume ar valdytume 
ne In t u risto restoranuose. Tuo 
se restorareikia iš anks- 
to užsakyti stalą ir šuihokėti 
doleriais. Už keletą eksta įlo

jau minėtame National Re- aš veik nemačiau lieknos ino- 
view žurnale Nika Hazelton «a- terš. Senos motiniškos figūros, 
vo reportažu “Impression of a skarelėmis ir veilokais dėviu- lerių durinninkui esi be eilės 
Short Russian Tour" daugiausia čios, šlavė gatves beržinėmis įleidžiamas į piliečiams skirtą 
liečia moteris ir joms rūpimus šluotomis. Aš esu patenkinta, restoraną, gauni puikų patar- 
klausiniūs: j kad jos neskuba. Tokios pat navimą ir taxi gržti į viešbutį.

— Man pirmiausiai krito į nuoširdžios moterys saugoja 
akis, kad rusų langai neturi lan kiekvieną muziejaus kambarį, 
ginių nė neparmatomos medžią- dienai už nuoširdų-patarnavi- 
gos užuolaidų. Kai naktį važiuo- 1,1Ji atidaviau lūpoms dažus.
ji autobusu, tai pro tinklo retu-': Antrame kambaryje ji mus pa rikiuojasi prie krautuvių, sto- 
mo užuolaidas matai vidų. Vie- si vijo ir, atsilygindama, man vi prie vaisių prekystalių gat- , 
nodumas ir paprastumas su-,davė 1976 m- kalendorėlį. Tai.vėse. Knygynuose yra taip pat į 
krečiantis: tokie patvs papras-.bavo vienintelis mano konlak-, ilgos eilės. Nelengva ką nors 
tučiai šviesos įrengimai, rudos las su žmogum ne iš Inturisto,1 nusipirkti net tvirtosios valiu-j;

’ *’ •• 1 * 1 esančiose tu-
ir muziejų, siūlančius Raudo-’ristų viešbučiuose. Jūs turite 

!nosios armijos suvenyrus. stovėti prieš pasirinkdamas pre į 
Jaunųjų biznierių siūlomos,k?’ stovėti eilėie Prie kasos’ ir 

tnet kol tą daiktą gauni. Mer
gaitės neskuba nei krautuvėse, 
nei banke, kur keičiami dole
riai į rublius. Atrodo, kad joms 
yra daug lengviau ' dirbti su 
skaitliukais, negu su elektrine 
skaičia^mo mašina. ;

Maskvoje vyrai ir moterys 
dėvi tamsius drabužius, bet 
Leningrade galima matyti ža
lių, mėlynų ir raudonų mote
riškų paltų. Vyrai it kai kurios 
moterys dėvi kailines kepures, 
matosi ir skrybėlėtų taip pat 

lsu kailinėmis apikaklėmis, net 
brangaus kailio paltais. Betgi 
yra skirtumas moterų galvos 
dangoj: aukštesnioji klasė dėvi 
mėgstąs arba brangaus kailio 
kepuraites, o žemoji klasė gal
vą ir kaklą apsiaučia tradici
niu slavų šaliku.

Kai kurios jaunesnės mote
rys dėvi mini sijonėlius ir mo
dernius batelius. Nedaugelis 
dažo savo plaukus ir naudoja 
akių kosmetiką, bet daug ma
žiau už amerikietes. Nors jos 
ir jaunos, ir modernios, bet ne- 
lieknos. Dauguma žmonių at
rodo kaip mažo Amerikos mies 
telio prieš visą generaciją.

Lieknos yra tik turistų vado
vės. Jų apranga yra mūsų stan
darto. Pasiuvimas yra visai be 
priekaištų, -kaip visų aukštų

Mano vyras nori rašyti kny
gą — Beautiful Russia, Land of 
Timeless Waiting. Ten yra vi-.y 
sur eilės. Motiniškos figūros * į

be jokių paveikslų sienos. Tik išskyrus vaikus prie viešbučių“ tos krautuvėse, 
kai kurie namai ir butai yra 
daug geriau užlaikomi, nors

-šiuose reprezentaciniuose mies
tuose nėra lūšnynų, o gatvės ne-’ prekės dažniausiai pageidauja;
paprastai išvarios. Viena mūsų mos mainyti. Mainų mėgsta- 
grupės dalyvė pageidavo, kad miausias objektas yra kramto- 
Maskva ir New Yorkas pasikeis: ma guma. Sako, kad krautuvė- 
tų švaros palaikymo personalu, se ji kainuoja $6. Ka<J nebūtų

Rusija yra motiniškų figūrų įtariami spekuliacija, jaunuo- 
šalis dėl rasinės savybės irkrakjliai gumos nekramto, bet slepia 
molingo maisto. Visoje Rusijoje savo kišenėse.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME W

see us for 

financing.

AT OUR LOW RATES

OUR SAVINGS 
.CERTIFICATES 

EARN UP TO

Ptodsad 
Componaded

Mutual Federal 
Savings and Loan.

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 606CS

Phone: YIrgini* 7-7747 
BOORSt Mon.Tae.Fri.9-4 Thur.9-3 Sat. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š. m. Liepos 18 d., sekmad
POLONIA SODE

46-ta GATVĖ IR .ARCHER AVNENUE

0

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į piknikų.

Rūpintojėlis

KENOSHA - RACINE, WIS.
Prisimintas Baisusis Birželis
Birželio mėn- 20 <L Racine 

Altos skyrius suruošė masinių 
trėmimų į Sibirą minėjimą. 
Pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės buvo atlaikytos 
šeštadienio vakare šv. Kazimie
ro bažnyčioje.

Minėjimą atidarė ir pravedė 
skyriaus pirmininkas Viktoras 
Kežemėkaitis. JAV ir Lietuvos i 
himnus sugiedojo Ida Taniulė- 
nienė- Pasimeldė kun, J. Kap
ris, MIC. Kalbėjo čikagictis Jo
nas Jasaitis, kuris visuomet 
kalba aiškiai,; trumpai ir įdo- 

i miai. Po jo kalbos buvo priim- 
! ta rezoliucija, kuri pasiųsta 
j JAV prezidentui. Valstybės de
partamento sekretoriui ir Kon
greso nariams.

Meninėje ’ programoje daly
vavo čikagietė Petrauskienė, 
kuri padainavo penkias dainas. 
Jai akompanavo N. Kulys. Ra
mona Maillet pagrojo klarnetu. 
Jos muziką pianinu palydėjo 
Viktutė Kleinotaitė.

Joninės

valdininkų ar aukšto laipsnio 
kariškių.

Mes buvome apgyvendinti 
Maskvos viešbutyje “Rusija”. 
Jis luri 4,000 kambarių, suskir 
sU tų į 4 skyrius. Jis pastatytas 
vietoje nugriautų liamų prieš 
Raudonąją aikštę ir Kremlių. 
Maskvos senamiestis buvo nu-į 
griautas, tik palikta keletas na 
mų ir cerkvės sn svogūno for
mos bokštais. Mūsų viešbutis 
Leningrade buvo suomiškos sta 
tybos, su moderniais Skandi
navijos stiliaus Įrengimais, gi 
maskviškį galima lyginti su pa
čiais pirmaisiais Holiday Inn. 
Vanduo labai karštas, o vonios 
didelės. Rusijos rankšluosčiai 
yra arba labai blogo audimo 
medvilnės,^ arba puikūs lini
niai, ilgi ir’riauri. Maži geltoni 
muilo gabalėliai yra su stipriu 
karbolio kvapu.

Leningrade mes lankėme 
cirką. Tai buvo .mažas vienos 
scenos vienetas, lankomas eili
nių žmonių. Vaikai sėdėjo ant 
savo tėvų kelių ir buvo labai 
geri. Mergaičių; plaukuose bu
vo kaspinėlia i. Jos dėvėjo jū
reivių uniformas, kaip ir mes 
labai senai.-Klounų juokas bu
vo gana žemo : tono, o akroba
tai labai geri. Tualetuose nėra 
sėdynių ir popierio, bet šiaip 
jie buvo švarūs.

Iš cirko aš Jšsinešiau įspūdį, 
kad niekas su pašaliniais nie
ko nekalba. Net eilėje prie ka
sos arba vaikai su vaikais. Vy
rai ir moterys yra sala savo šei 
moję. Mūsų grupės bendras juo 
kas ir bendras klegesys juos ste 
bino.

Važiuojant iš Kalinino į Le
ningradą mūsų grupės vagone 
sėdėjo du barecai. Jie galėjo 
stebėti visus keleivius. Leibes- 
nis žinojo keletą žodžių angliš
kai. Aš su savo vyru sėdėjome; 
netoli jų. Jie skaitė mano ke-

tų. 3 vai po pietų bu^ progra
ma, iKinimimi Pavergtas Jau
tas ir primenanti JAV 2<M) metų 

:s šv. Teresės para
pijos ąžuolyne. 2020 — 91 si 
St.. Kenosha, Wis.

Kalbės VVis. senatorius John 
L. Maurer ir Casimir (Iksas. 
Sveikins Kenoshos burmistras 
Paul \V. Saflig ir Kenoshos aj>- 
skrilies JAV metų įkūrimui 
paminėti komiteto pirmininkas 
Edwin Anderson, šerifas Ed
win S. Polansky vadovaus vė
liavų įnešimui.

Meninėje programoje daly
vaus Racine

-i - r a iv i vi i orkestras,junų ukj liepos men. 18 d. Klu-1 
bo pavadinimas bent šiuo metu 
kiek klaidinantis, nes jam pri
klauso ir Kenoshos lietuvės 
moterys. Pavadinimas paliko 

Jš to, kad jis jstseigė Racine ir 
pradžioje jam tik racinietės te
priklausė.

Klubietės 
ir nuolatinės 
talkininkės, 
šiai aukoja lietuviškiems reika- 

jlams, todėl jų renginiai yra 
mėgstami ir gausiai lankomi. 
Todėl reikia tikėti, kad ir ši iš
vyka — gegužinė bus įdomi ir 
turės daug svečių. 

. N

Wisconsino Lietuvių diena 
Artėja ir didysis abiejų kolo

nijų pasitempimas — NViscon- 
sino Lietuvių Diena. Ruošiame 
ją Wisconsino lietuvių vardu, 
bet visą darbą turi ištempti tik 
kenoshiečiai ir raciniečiai.

snojančio laužo. Svečiai ir ^au' SH|įakt| |Vyk
liai linksminosi,' dalinosi įspū-. 
tižiais iki vėlyvųjų gaidžių.

Ugniakuras, ant kurio buvo 
spirginamos lietuviškos dešros.

vandeniu, šeimininkas pasak<»- 
ja, kad rytais upėtekiai baksno
ja nosimis apsemtus akmenis, 
matyt, dar užuodžia geros lie
tuviškos virtuvės kvapą.

Išvyka j gamtą
Racine Lietuvių Moterų klu

bas ruošia išvyką j p. p. Namė-

Birželio mėn- 26 d. DLK Kęs
tučio šaulių kuopa suruošė jau 
21sias Jonines, Vinco Bagdono 
sodyboje. Gerą gabalą sodybos 
jau yra užkariavęs Mičigano 
ežeras. Pilaitė, nuo kurios bu
vo seniau trimituojama, nors 
ir apgriauta, bet dar kyšo iš 
vandens. O buvo laikas kada 
laužą kraudavome dar tolokai 
nuo griuvėsių ant smėlėto eže
ro kranto.

Prie treškančio laužo kalbė
jo dr. Adolfas Palaitis. Buvo 

■> pasveikinti Jonai, Vladai, Pet
rai ir Emilijos. Ilgai skambėjo 
lietuviškos sutartinės prie liep-'

kikeno. Laiko praleidimui aš 
mezgiau. Stambusis saugūnas 
parodė savo mėgstuką ir sten
gėsi sakyti, kad jo raštai yra 
panašūs j mano mezginio. Aš 
pagyriau jo žmoną ir jis jau
tėsi patenkintas.

Nepamirštamai puikūs vaiz
dai žadina širdį dar kartą pa
matyti šv. Bazilijaus katedrą, 
Kremlių, mažutes Rusijos baž
nytėles, žiūrėti Lenino mauzo
liejų taip pat plačias lygumas 
tarp Maskvos ir 'Leningrado, 
dabar apdengtas sniegu. Le
ningradas yra nepaprastai gra
žus, su puikiausiais dangaus ir 
vandens reginiais, mokoviškai 
atstatytais rūmais.

Leningrado kapinėse palai
dota virš pusės r milijono 900 
dienų karo ir apsupimo aukų.

yra gana veiklios 
kitu organizacijų

Dėl techniškų priežasčių 
WLD teko nukelti i rugpiūčio 
mėn. 1 d. Ji prasidės nuo pie-

mirusių nuo kulkų ir bado. Aš 
verkiau, matydama žmones, 
dedančius gėlių buketus prie 
amžinosios ugnies. Iš ruporų 
tyliai aidėjo Šumano Traumer- 
lei... { _

Perskaičius Nikos Hazeltori' 
reportažą ir tą jautrią pabaigą, 
man buvo gaila ten esančių gy
vųjų, ypatingai pavergtų. Aš 
manau tą jautė ir autorė.

K. Petrokaitis

“Elks” jaunimo 
’’Bijūno” ir ukrai

niečių tautinių šokių grupės ir 
Kenoshos “Barzdaskučių” kvar
tetas.

WLI) rengia Kenosha - Ra
cine Altos skyriai, Kenosha — 
Racine LB apylinkė, DLK Kęs
tučio šaulių kuopa ir Racine 
Lietuvių Moterų klubas. Rengi
mo komitetui vadovauja Jonas 
Milišauskas- Jam talkina visų 
minėtų orga nizacijų va Idy bos 
ir nariai.

Lietingam orui esant, iškil
mės bus pravedamos šv. Tere
sės parapijos salėje, kuri yra 
ten pat ąžuolyne ir yra erdvi 
ir šaltu oru vėsinama.

Tą dieną prieš piet eilėje ba
žnyčių bus laikomos pamaldos 
už Pavergtąsias Tautas. Akcb 
jai vadovauja Marytown, Keno
sha tėvai pranciškonai-

Jurgis Milas

’HAUJILNOS” BOLŠEVIKAMS

YRA RAKŠTIS .TŲ AKYSE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 Sonth Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar
pas mus

Kmra

FSLIČ

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 įsi
gyti. 'į

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša’ nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. i J tižFfeJ

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. ‘

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metals. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

HA UJU Not. CHICAGO t. IU — FRIDAY, JULY d, 1976 
__________ k_____ .......... .
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Pavyzdingai besitvarkanti organizacija
Kai Ameriką pasiekė naujų mūsų politikų banga, tai 

čia jiems nepatiko daugelis dalykų. Dar kalbos tinkamai 
nepramokę ir neturėję progos susipažinti su šiame kraš
te veikiančiais papročiais ir žmonių turimomis teisėmis, 
jie, pajutę didelę laisvę visuomeniniams darbe, tuojau 
pradėjo planuoti, kaip čia, jeigu ne visą Ameriką, tai bent 
senų Amerikos lietuvių visuomenini darbą paimti j savo 
rankas. 

I ■ . i

Kliuvo visoms Amerikos lietuvių organizacijoms. 
Vienur gudragalviai prisitaikė prie vietos klubų kitur 
paėmė savo kontrolėn fraternales draugijas, trečiur tai 
kėši prie, lietuvių Įsteigtos ir puoselėtos spaudos, o dar 
kitur pradėjo pešioti didesnes fraternales organizacijas. 
Daugiausia smūgių kirto šiandien 90 metų sukaktį šven
čiančiam Susivienijimui Lietuvių Amerikoje. Pradžioje 
jį kritikavo dėl amžiaus. 80 metų persiitusi organizacija 
jiems atrodė, kaip 80 metų amžiaus sulaukęs žmogus. Jis 
lėtas, nesiorientuoja, nuo gyvenimo atsilikęs ir nepajė
gia kartu žingsniuoti su naujas idėjas nešančiu jaunimu. 
Jie juokėsi iš Susivienijimo Lietuvių Amerikoje konsti
tucijos, turinčios kelis labai jau atgyventus nuostatus; 
iš senos Amerikos lietuvių kalbos ir net iš organizacijos 
laikraščio.

Jiems labiausiai rūpėjo šios senos organizacijos iž
das. Jie net šaipėsi iš “senų žmonių”, nemokančių tinka
mai tvarkyti organizacijos pinigų. Vienus jie yra įdėję 
į nepaprastai žemų nuošimčių laikštus, o kitus laiko tau
pymo bendrovėse, visai, nesistengdami daugiau uždirbti 
Šerais ir kitomis spekuliacijomis. Jie net kaltino patrio
tizmo stoka, kone Lietuvos vergijos sąmoningu pratę
simu- Jie pasisiūlė net “Lietuvą išlaisvinti”, jeigu Susi
vienijimo seniai jiems būtų , davę tuos keturis milijonus 
arba bent jų dalį. Nęįrodžius nepaprastų savo gabumų, 
niekas jiems tų pinigų nedavę ir taip visi reikalai pagal 
seną paprotį vilkinami.

Bet labiausiai buvo kaltintas Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje dėl nepaprastai senos ir archaiškos tvar
kos. Jų ne tik konstitucija buvo prieš 90 metų rašyta, o 
jų organizacines taisyklės buvo tokios senos,, kad prie

organizacijos be pelėsių kvapo, ir priartėti negali. Jeigu 
kas padarydavo kokią moderniškesnę idėją, tai visokios 
taisyklės reikalą sustabdydavo, sumoderninti negalėjai 
Kad tai buvo kelių nekantrių ir nervuotų, logiškai gal
voti nemokančių žmonių darbas, parodė tik ką Chicago- 
je pasibaigęs 59-tas šios fraternales organizacijos sei
mas. šiame seime buvo pravestos kelios labai svarbios 
pagrindinės pakaitos, kurios turės įtakos tolimesniam 
organizacijos darbui.

G»

Ne tik pats Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pirmi
ninkas, bet ir Pildamosios Tarybos nariai kvietė kitų or
ganizacijų atstovus atvykti į Pick-Congress hotelį ir pa
siklausyti, kaip pagrindiniai konstitucijos paragrafai keį 
čiami šioje organizacijoje ir pasiteirauti, kodėl ši orga
nizacija taip ilgai išsilaikė. Ne tik ji atšventė savo 90 me
ti] sukaktį, bet ji jaučiasi stipri, turi pakankamai pinigų 
savo ižde, gali apmokėti visus įsipareigojimus, apmokė
ti skolas ir sumokėti tarnautojams už įdėtą darbą. Vie
nas kitas svečias buvo atėjęs pasiklausyti, bėt pasiūlymu 
pasinaudojo nepaprastai mažas skaičius. Džiugu, kad ir 
keli buvo. Jie galės pasakyti, kad ši sena organizacija ga
li padaryti konstitucines pakaitas, jeigu nariai mato aiš
kų ir suprantamą reikalą toms pakaitoms daryti

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje jau keliuose sei
muose kėlė klausimą apie seimų dažnumą Konstitucija 
liepia šaukti atstovų seimus kas du metai. Tie seimai pri
valo atlikti kelis svarbius nutarimus, liečiančius pagrin
dinius visos fraternales organizacijos reikalus. Įstatų 
komisija jau kelintam seimui siūlė, šitą reikalą tvarkyti 
Buvo nurodytos nepaprastai didelės seimo išlaidos. Be 
to, patiems atstovams uždedama didelė finansinė našta. 
Kai kurios kuopos nariams padeda, bet daugumą išlaidų 
ne tik už kelionę, bet ir už nakvynę privalo mokėti patys 
atstovai. Seimuose klausimas buvo aptariamas, apsvars
tyti pliusai ir minusai,-ir vis dėlto jis būdavo paliekamas 
be pakaitų. Jau praeitame seime didele atstovų dauguma 
pasisakė už seimų retinimą. Bet tai yra konstitucinis 
klausimas. Jam pakeisti reikalinga dviejų trečdalių ats
tovų dauguma. Kol tos daugumos nesusidarydavo, tai 
reikėdavo reikalą palikti taip, kaip jis buvo.

■ - ‘ ... < įl i •-

Bet šiame seime atstovai jau buvo kitos nuomonės. 
Didelė dauguma aiškiai matė, kad organizacijai seimai 
atneša didelių išlaidų. Organizacija gali susidariusias iš
laidas apmokėti, bet niekas nenori bereikalingai pinigų 
mėtyti- šį kartą tiap pat buvo dažnų seimų šalininkų. Ke-. 
lionių išlaidos jiems nieko nereiškė. Kelionėms pinigų jie 
mokėdavo pasidaryti ir niekad dėl pinigų nesiskųsdavo. 
Jiems svarbu, kad “tik organizacija’ stiprėtų,” dažniau 
šauktų susirinkimus ir svarstytų pačius gyviausius orga
nizacijos reikalus. Fraternales organizacijos atstovams 
pinigai ir bereikalingas jų mėtymas atrodė'svarbus klau
simas. Jeigu kitos panašios organizacijos savo seimus re
čiau šaukia, tai lietuviai gali pasinaudoti jų pavyzdžiu.

Kada klausimas buvo visapusiškai aptartas, niekas 
nei vienai pusei naujų argumentų negalėjo pasiūlyti, o 
kartoti tų pačių nenorėjo, tai organizacija didele balsų 
dauguma nutarė seimus šaukti kas trys metais. Šiame 
seimą buvo ne tik reikalingi du trečdaliai, betįnet keturi 
penktadaliai, šiandien kiekvienam aišku, kad visi orga^ 
nizacijos nariai vykdys šį daugumos nutarimą.

Pakaitas reikia daryti susitarimu, bet .ne. iš viršaus 
primesta kelių'žmonių prievarta. Susivienijimas šiuo 
keliu ėjo ir toli nuėjo. Jis dar toliau nueis.

DARGIO KALBA SLA BANKETE
u .. n *'- ; K S. i - '

Susivienijimo Lietuviu Affie- 
koje Prezidentas Povilas P. 
Dargio š/m Liepos-Juiy 7 d. 
SLA Seimo Bankete, Pick-Con 
gress Hotel, Chicago, Ill. pasa
kė tokią kalbą:

Gerbiamas iPrmininke, Gar
bingi Svečiai ir visi Šio Nepa
prasto SLA Seimo Dalyviai:

Labai džiaugiuos, galėdamas 
Jus visus pasveikinti Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
vardu šiame iškilmingame ban 
kete, minint dvigubą sukaktį, 
būtent: Jungtinių. Amerikos 
Valstybių dviejų šimtų metų 
sukaktį ir SLA devyniasdešimt 
tą gimtadienį.

Šio jubiliejinio seimo atida
rymo iškilmėse ir pirmoje sesi
joje buvo paryškinta Amerikos 
garbinga istoriją. Taip mūsų 
prelegentai ir seimo sveikinto
jai labai'įdomiai iškėlė lietuvių 
imigrantų įnašus į Amerikos 
klestėjimą ir pažangą, kad ne
reikia čia kartoti.

šį vakarą norėčiau daugiau 
įžvelgti į pagrindinius klausi
mus, į mūsų garbingo Susivie
nijimo idealus, kurie, lyg kom
pasas, mūsų brolišką laivą tie
siu keliu vairavo audringoj 
jūroj. Mūsų Susivienijimas per 
gyveno milžiniškų krizių, ku
rios menkesnes draugijas su
žlugdė. O mūsų Susivienijimas 
ištvėrė, nežiūrint ideologinių 
grupių su šalininkais atkritimo, 
nežiūrint aukų ir gyvybių, ku
rių pareikalavo du pasauliniai 
karai, nežiūrint infiuenzos, ne
žiūrint didžios depresijos. Su
sivienijimas ne tiktai pakėlė di 
delius nuostolius nariais ir pi-, 
nigaįs, bet sugebėjo dar tvir
čiau atsistoti finansiškai. Susi
vienijimas sugebėjo sumoder
ninti savo apdraudas. Kodėl 
taip įvyko?

Neseniai turėjau progos pa
tikrinti spaudai paruoštą Susi- 
vienijimo istoriją. Vartalioda
mas to įdomaus veikalo pusla
pius, priėjau išvados,’’’įsitiki
nau, kad mūši] Susivienijimas 
tarp ilgai ištverė ir iškilo dėl 
narių. SLA idealai, lyg koks 
magnetas, pritraukdavo ir, šven 
tai tikiu, kad ir ateity, pritrauks 
nuoširdžiausius, gabiausius ir 
veikliausius Amerikos lietu
vius. Juk^ kuri kita lietuvių vi
suomeninė organizacija galėjo 
sutelkti po savo vėliava dr. Jo 
ną Šliūpą, J. Paukštį, T. Ast- 
ramską, P. Pįasecką, V. K. Rač 
kauską, Br. Balutį, K. Karpių, 
Jadvygą Tumavičįenę, Fortū
natą Bagočių, dr. P. Grigaitį, 
St. Michelsoną, Dr. M. Viniką. 
J. Bachūną, dr. St Bįežį, Kazį

ladką, adv. N. Rastėnį, Rr. A. 
Montvilą, adv. Antaną Olį, A. 
Kalvaitį ir kitus.Truktų daugel 
valandų išvardinti visus gar
bingus mūsų veikėjus. Pasiten
kinsiu pasakęs, kad per mūsų 
Susivienijimo gretas perėjo pir 
mas Amerikos lietuvių gydyto
jas, pirma gydytoja, pirmas ad 
vokatas ir pirma advokatė, pir 
mas vaistininkas, pirmas Lie
tuvos diplomatas. Net šiandien 
vartydamas SLA narių karto
teką matau, kad mūsų nariai 
priklauso prie visų šio krašto 
profesijų, amatų ir menų. La
bai teisingai pastebėjo vienas 
amerikiečių mokslininkas, kad 
SLA narių sąrašai yra “Lithu
anian American Who’s Who.” 
Tai buvo nelietuvio, amerikie
čio sociologo profesoriaus Jo
seph Roucek pastaba.

Esu giliai įsi tikinęs, kad SLA 
idealai pritraukė tiek daug ga
bių žmonių prie mūsų organi
zacijos. Kas tie idealai? Pirmo
je eilėje, tai yra lietuviškasis 
fraternąlizmąs, paprasčiau ta
riant, broliškumas. To lietuviš
ko broliškumo pamatus suda
ro patriotizmas, demokratišku
mas ir tolęrancija.

Mūsų Susivienijime yra dvi
gubas patriotizmas, kuris viens 
kitam neprieštarauja. Juk per 
devymasdešimt metų SLA su
gebėjo išlaikyti savo bočių, lie
tuvių kalbą, kaip organizacijos 
oficialią kalbą. Esame pagrin
dinė ALTo organizacija. Taipo 
gi esame geri Amerikos pilie
čiai. Mūsų atstovus kviečia į 
Vašingtoną, į konferencijas, 
Baltieji Rūmai ir amerikiečių 
nacionalinės organizacijos. Kon 
greso nariai, guberna tori ai, 
burmistrai ir kiti aukštieji vai 
žios pareigūnai skaitosi sų inu 
sų organizacija.

Esame demokratinė orgąni-., 
zaciją. Mūsų kuopos savaran
kiškai tvarkosi, renka atstovus, 
siūlo įnešimus ir rezoliucijas. 
Apdraudos pakeitimai, net Pil 
domosios Tarybos nutarimai 
reikalauja delegatų, L y., visų 
narių atstovų ratifikavimo.

Apie Susivienijimo toleran
ciją nereikia daug kalbėti. Juk, 
kur kitur gali įvairiausių pa
žiūrų lietuviai sueiti ir viens 
kitą traktuoti kaip brolius. Su
sivienijime nesvarbu, nei par
tija, nei religinė konfesija. 
Svarbu, kad narys būtų geros 
valios lietuvis.

Esu įsitikinęs, kad anų lai
kų veikėjai šiuos idealus priė
mė prie širdies ir dėl to mūsų| 
Susivienijimas galėjo taip iš-

kilti. Tikiuos, kad naujieji na
riai ypač jaunimas, įvertins ši
tas gražias SLA tradicijas ir 
ištęsės mūsų steigėjų įr vetera
nų tradicijas.

Susivienijimą galima prily
ginti prie Amerikos Sėtuvių 
būdo ir siekimų veidrodžio. 
Kas atsispindi mūsų veidrody 
je?

Turbūt tiksliausiai preciziš- 
kiausiai apibūdino Amerikos 
lietuvius amžinatilsis profeso
rius Mykolas Biržiška. Profe
sorius Biržiška lankėsi Ameri
koje 1981 m. VėEau karo ir 
rusų okupacijos išblokštas už
sienin ir radęs prieglaudą Ame 
rikoje, profesorius Biržiška sa
vo knygoje apie mūsų tautos 
gyvenimą, pavadintoj Lietuvių 
Tautos Kebas, aptarė lietuvių 
charakterį pagal regionus ir 
“kr a jus”, štai ką Mykolas Bir
žiška rašė apie Amerikos lietu
vius:

Šiaurės Amerikos lietuvių 
talka savo senajai tėvynei, po
litinė ir ekonominė, plačiai yra 
žinoma, kad ir nevisados tin-

toliau yra jos reikalinga, bet 
dar labiau tarpusavio kultūri
nio įtakavimo... Lietuvai labai 
svarbu įsitvirtinti sau daugiau 
amerikiečių savybių. —» gyveni
miškos demokratybes, natūra
laus laisvumo, individualios 
iniciatyvos, ryžtingumo, lauks 
taus pritaikymo prie hesikei-

šių ekonomikos, visuomenės ir 
politikos horizontų, pasitikėji
mo savo pajėgomis ir panašiai: 
liesa, visa tai nesvetima ir Lie 
tuvai, bet amerikiniai pavyz
džiai ir bendradąrbiarimas iš
silaisvinsiančioje nuo masko
lių jungo mūsų tėvynėje tikrai

|bus labai svarbūs.
Turbūt a. a. prof. Biržiška 

turėjo Susivienijimo veikimą

H

mok ra lybės, natūralaus laisvu
mo ir drąsių ek-OBomikos ir ri- 
suoraenčs horizontų pęię Ame
rikos lietuvių charakteriu, hts 
mūsų organizacijoje kaip tik 
tos savybės puoselėj amos ir 
propaguojamos. į

Juk, nebereikalo Susivieniji
mas buvo traktuojamas, kaip 
Amerikos Lietuvių Respubliką. 
Iš tikro Susivienijimas yra de
mokratiškų ir fraternalinių tra 
dicijų mokykla. Ne vien Pildom 
moji Taryba, bet ir mūsų kuo
pos vairiose vietovėse rūpina
si kelti ir palaikyti broliškume 
dvasią ir lietuvybę savo nariu© 
se ir kituose tautiečiuose.

Kadangi mūsų tėvynė Lietu
va šiandien yra pavergta ir ka-

- (Nukelta į 5 psL •

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS

Rašo Dan Kuraitis

DAN KURAITIS rašo savo (spūdžius H .kelionių.
(M. šileikio piešinys)

Ne vieną kartą pasižiūrėjau į tilto sargą ir pa
galvojau: turkai turėjo būti geri sargai, jeigu jie bu
vo parinkti tiltams saugoti. Visi žinome, kad turkai 
buvo užkariavę ne tik Balkanus, bet gerokai pasis- 
tunipė į centralinę Europą. Matyti, kad jų būta ir Pra
goję. Jie ten tapo toki reikalingi, kad dar ir šiandien, 
keliems šimtams metų praėjus po turkų antplūdžio, 
turkas skaitomas geri ausis tilto sargo pavyzdys. Tai 
reiškia, kad jis ne tik tiltą apsaugos, I>et jis tikins 
chuliganą, kad prie tilto rankos nepridėtų. Turkai 
bravo žmonės. Jie ir Bražinskų rusams neatidavė.

Į MARZVINSKŲ RŪMAI*
. - i

Mane labai šiltai nustebino pačioje Pragoję sto
rintieji Merzrinskų rūmai. Pačioje Lietuvoje man te
ko pažinti kelis Merzvinskus. Nežinau, kas jie toki bu
vo. Iš elgesio buvo panašūs į bajorus, bet buvo nusi
gyvenę, kaip ir mes, Šaukoto vyrai. Jie gražiai elgėsi, 
nevartojo nepraustaburnių žodžių, bet kai reikėjo 
bereikalingai užpultą užstoti, tai abu broliai Meržvins- 
kai atsistojo tarp peštukų ir Lingaičių, ir neleido neto- 
kius stiprius vyrus pulti.

Jeigu būčiau šiandien Lietuvoje, tai tuos Merzvins
kus susirasčiau ir apklausinėčiau, iš kur jie buvo kilę. 
Lietuvoje buvo totorių, buvo karajimų, buvo žydų, 
600 metų gyvenusių įvairiose Lietuvos vietose, bet man 
atrodo, kad Merzrinskai buvo čekai. O gėl dar teisin
giau juos butų pavadinti bohemais, arba kaip Ameri
kos lietuviai juos vadina bohiminais. Chicagoje tų bo- 
himinų yra gana didelis skaičius. įdomiausia, kad 
veik visi yra biznyje. Jie turi krautuves, vadovauja 
bankams, turi valgyklas, Atsimenu, Mažoji Bohemia 
huvo pati geriausioji valgykla Chicagoje. Kada norė
davome gerai užkąsti ir stikliuką išmesti, tai risi ei
davome j Mažąją Bohemią, stovinčią prie 18-tos ir 
Ashlando. Dabar ten jau nieko nėra. Atsikraustė mek
sikiečiai, o po jų ten koją įkėlė čigonai. Gaila, kad vi
sas namas ir toks puikus restoranas Turėjo niekais.

Bet šiandien aš norėjau papasakoti apie Merz- 
vinskų rūmus pačioje Pragoję. Jie stori gatvėje, kuri 
pavadinta čekų poeto Jano Nerudos- varifn. TfPN'eru- 
dų Bohemijoje, arba senoje Čekoslovakijoje ’ buvo 
daug, bet poetas buvo liktai vienas. Tiems Nėrudams 
teko bėgti iš Europos. Vienas jų pateko į Čilę ir ten 
gerai įsitaisė. Matyt, kad tų pačių čekiškų Nerudų
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ainis Čilėje tapo poetu. Tiktai jis kiek kitoks, šitas 
buvo komunistuojantis, tuo tarpu Pragos Neruda* po
etas Janas, kovojo už Čekijos laisvę. Tai buvo visai ki
tas čekas. *

Man papasakojo, kad Marzrinskai buvo takrngi 
čekai. Jie pasirinko tą gatvę savo rūmams statyti* nes 
joje tuo laiku buvo keli čekų prekybos ir literatūros 
centrai. Marzrinskai, ar Marzrinskai, Bohemijoje jie 
rašydavo savo pavardes dviejopai, kartais rašydavo 
Ma, o kartą Mo bet tai buvo tų pačių Marzvinskų gimi
nė. Jų. namas yra didelis. Turi dvejas duris. Vienas, 
dviem pusėm atidaromas, žmonėms į vidų įeiti. Ant
ros duiys yra platesnės. Jos taip pat buvo atidarinė- 
jamos į dvi puses. Per šias duris įvažiuodavo brikelės 
arkliais. Matyti, kad brikelės įvažiuodavo tiesiai į kie
mą,‘o gal ten buvo ir tvartas. Tos Marzvinskų rūmų 
dalies aš nemačiau.

Tarp dviejų durų yra didokas langas, apkaltas ge
ležinėmis grotomis. Tas langas buvo atidarinėjamas 
į abi puses, bet man atrodė, kad jis^jau labai seniai 
mažai buvo tejudinamas. Visur apkaltinėtas ir dažy
tas. Jeigu būtų atidarinėjamas, tai dažai būtų supla- 
žyti,.bet dažnai buvo sausai uždžiūvę.

Antrame aukšte buvo penki langai. Apačioje bu
vo dideli stiklai o viršutinėje lango pusėje buvo to
kio paties pločio mažesnieji. Kiekvienas langas turė
jo nedidelį karnizą, kuris apsaugodavo krintančius 
lietaus lašus. Jie neužkrisdavo ant rėmų. O ant vidu
rinio tango buvo didelis Marzvinskų herbas. Ten vis
tas sukrautai kardai, liūtai,’raiteliai ir prekybas lai
vai. Matyti, kad į Marzvinskų nerbą buvo sudėti risi 
amatai, kuriuos seniai mėgo.

TYečio aukšto penki langai buvo paprasti. Po- ke
turis stiklus, apačioje didesni, viršuje mažesnim nebu
si, 1SI76 -

vo jokio karnizo. Kai lydavo lietus, tai galėdavo pilti 
tiesiai į stiklus. Bet namo langai buvo tvarkingi, gerai 
prižiūrėti, apkalinėti. Prie-stogo buvo didelis karni
zas, kuris apsaugodavo sienas, nuo staigaus ir tiesiaį 
ir dangaus krintančio lietaus.

Užmiršau paminėti, kad virš abiejų vartų buvo 
dvi.galvos. Prie įvažiuojamų vartų buvo pastatyta ce-_ 
mentinis lokys, o prie namo durų buvo, jų viršuje, 
buvo žmogaus biustas. Ką jis vaizdavo, man nepavyk 
ko išaiškinti. Tai galėjo būtį Marzvinskų giminės pat-i 
riarchas, koks nors pasižymėjęs karys'arba didelis pre
kybininkas. Vardo nepastebėjau ir palydovai tiksliu 
žinių negalėje pasakyti. *

JUODIS ĮR LIETUVIS SAUGO KAMĄ

Tarp dviejų durų ir šalia geležinimis apkalto lan
go stovėjo dvi statulos. Vienas vaizdavo stipru juodį* 
o antrasis vaizdavo galiūną lietuvį. Ant jų pečių ka
bojo visas balkonas, kuris buvo po herbu. Juedįs bu
vo nepaprastai stiprių raumeniį, o Keturis nebuvo 
toks raumeningas, bet taip pat galingas vyras. P a bar 
tokių vyrų jau nesimato. Juodžio lūpos didelės, plau
kai garbiniuoti, ligi juozmens nuogą*, o apačioje per 
pilvą persijuosęs stipraus milo priekaiščnr. Bet svar
biausia, juodžiui ant kaklo kaba retežius. Tai ženk
las, kad juodis buvo vergas iš Afrikos atvežtas į Bohe
mija, pąstątytas prie narnų, nešančių visą Marzvins
kų imperją. Lietuvis stovėjo kairėje pusėje. Jis laikė 
antrąją balkone dalį. Jo kojos nebuvo tokios didelės 
kaip juodžio. Jo raunenus neišsiveržė taip, kaip ma
tėsi juodžio raumens, bet jis taip pat buvo galingas 
Marzvinskų biznio stulpas.

- (Bus daugiau)
/



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
K GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

; DARGIO KALBA SLA 
'BANKETO f -
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sunkios . pareigos įr. rūpesčiai sigulU į fw01įjwood Presbyte-j ir kitus gaminaičius. 
krito ant maųo galvos per tuos rian Hospital, čia išliko ją šir-
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pastaruosius 20 metų Bet kai- dies smūgis, nuo kurio nebeal-
dangi paskutinių metų vakarie kaip rasdavau įkvėpimo p risi-] sigavo. Mirė birželio 16 d. 
cių politika, mus pamokė, jog mindamas anuometinių vetera-

Pą poros savaičių turėjo at- Rują, brolį — Prof. dr. Martyną !S^■ r. , ~.... ....... ■■

I Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
Reiškiame visiems užuojau-! ---------- - ........

tą’,--o mirusiai tebūna lengva 
šios šalies žemelė. * J. Kutra!

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Birželio 19 d. velionės arti-
"Pasirenk pasitikti save Die v 4". — Amoso 4:11.

Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA * 
*449 So. PuUski Rd, (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligoniu# pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
n* ■

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telaf. 6954)533

Fox Valley Medicat Center 
__  - «60 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71ct STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
: OFISO BALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrack. penktadieni nuo Į5, treė. 

ir šeštad, tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos 
Medicinos" direktorius.

1938 S; Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

REZ.; GI 8-0873

DR. W. E1SIN - HS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ chirurgija 
6132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia^ skambinti Mi 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandospagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
>64894441 5614605

ODOS LJGqą:— CHIRURGIJA
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98CI

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 si STREET

VALANDOS:' Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 

Tik 'susitarus. I
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 WL 71st St. — TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DU LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad^ trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

daugiausiai galima remtis vien 
savo jėgomis. Užtat, Susivieni
jimas neša atsakomybę prieš 
lietuvių tautą. Susivienijimo

nų pasiaukojimą ir nuveiktus 
darbus tėvynės labui, brolių 
tautiečių gerbūviui ir antrąjai 
tėvynei Amerikai, šventai ti-

uždavinys siais sunkiais lai- kiu, kad šioje salėje dalyvauja 
kais yra išlikti finansiniai, rao'mūsų brolių ir sesių, kurie švęs 
ratiniai ir visuomeniškai tvir- Susivienijimo 125 metų, na, pu 
čiausia lietuvių organizacija, santro šimto metų sukaktį. Vi-

Baigiant noriu prisiminti sa liuosi, kad jie kada tars: Prisi- 
vo amžinatilsio bendradarbio menu, SLA 90 Metų Sukaktuvi- 
ir ilgamečio Sus ivienijimo sek nį Seimą, Kuris Buvo Tas Aks 
retoriaus dr. Mato Viniko žo- tinas Ir Inspiracijos šaltinis, 
džius, tartus viename seime.! Kuris Mūsų ^Brolišką Organiza-
Atsimenu tuos žodžius, lyg jie į 
būtų tarti šį rytą. Dr. Vinikas 
tarė: “Mano svajonė padaryti 
SLA visų lietuvių - sąjunga. 
Amerikos lietuviai, suvažiavę 
į seimą, prabils ar lietuviškai,
ar angliškai, bet visi žinos, iš 
kur jie kilę, kur ją tikra tėvy
nė. Mes — ne didžiulė kimj tau 
ta, kur daug savo žmonių vel
tui atiduoda; mūsų taiita ne
gausi ir mes neturim nė vieno 
lietuvio išsižadėti ar užmiršti.” 
šitie brolio Viniko sentimentai 
turėtų būti ir mūsų gairė šiais 
jubiliejiniais metais.

Mieli Svečiai ir Delegatai, 
dažnai širdį prislegia, prisimi
nus tuos puikius broTius-seses 
idealistus, kurie nekeliavo į ana 
pus. Gaila, kad’jie negalėjo su 
siląukti mūsų Susivienijimo 
devvnias dešimties metu sukak-

Pasveikink t avu draugui- 
per "Nauj tunas"

PERKRAUSTYMA!

Leidimai — Pilna apdrauda
• ŽEMA KAINA

R. ŠE R Ė N AS
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perlcrausfymas 
fiš įvairip atstūmę. • > 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS;

Beverly Hills

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

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau®*^ -zzthi

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

R. PETRO

DAUBARŲ SŪNUS 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

ROY

ciją Pastūmėjo Pirmyn Į švie
stu Kelią. ‘
Ilgiausių metų svetingai Ame

rikai! Tegyvuoja Lietuvių Tau 
ta Per Amžius! Tegyvuoja mū
sų Ąmerjkos Lietuvių Respub-
lika — Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje!

ųiieji ir jų draugai susirinko 
Forest Lawn kapinėse — Litt
le Church or the Flowers atsis
veikinti. Religines apeigas atli
ko ktfn, M. Preikšai lis.

Violeta mėgo £amtą, gėles ir 
paukščius. Todėl jai buvo pa-« 
rinkta graži Forest Lawn kapi- 
ninių vieta — Garden of Ascen 
sion, Michelangelo statulos re 
pordukcijos papėdėje, šlaman
čių medžių pavėsyje, kur jos 
palaikai, po kremacijos, ir bu
vo palaidoti.

Velionė paliko nuliūdusius; 
savo mamytę Hypatiją Yčienę 
Žiūrienę, tetą — dr. Aid. šliū-1 
paitę, seseris-Hypatiją ir Eve-*

VIOLETAI YčAITEI 
WILSON IŠKELIAVUS
Nepriklausomoje jLietuvoje 

buvo gerai žinomos Yčų r šei
mos: Martynas — valstybinin
kas, finansininkas, Evang. Re
formatų Bažnyčios šulas, Jo
nas — istorikas, profesorius. 
Abu anksti iškeliavo į amžiny
bę. Dabar pradeda juos pasek
ti ir jų vaikai.
Š. m. birželio 16 d. Los Ange
les mieste, trumpai pasirgusi, 
pasimirė Violeta M. L. Yčaitė, 
jauniausia Martyno ir Hypati- 
jos Yčienės Žirnienės du^ra.

Violeta buvo gimusi 1923 m. 
birželio 29 d. Kaune, krikšty
ta ir konfirmuota Liet. Evan£ 
Beformatų bažny’čioje. Lietu
voje ji lankė M. Pečkauskaitės 
gimnaziją, vėliau tęsė mokslą 
JAV-ėse. Baigė Ohio State ir 
Columbia universitetus. Jsigi-, 
jo bibliotekininkės profesiją.. 
Tąrnavo JAV. federalinėse vai-; 
džios įstaigose, ilgu? metus iš
dirbo U S Air Force b ibli o t eko- 
se Vokietijoje ir Japonijoje. 
Vėliau tarnavo Library of Con 
gress Washin g to n e ir UŠ Na
tional Institute of Health. Trum 
pą laiką yra dirbusi ir Lietu
vos Pasiuntinybėje (vasaros 
atostogų metu).

Violeta mėgo keliones ir nuo
tykingą gyvenimą. Du kartus 
buvo nelaimingai ištekėjusį. Ir 
jau seniau kentėjo nuo diabeto 
ir kitų su juo surištų kompli
kacijų. Mažai kreipė dėmesį į 
savo negalavimus. Dėl sušlu
bavusios sveikatos anksti išėjo; 
į pensiją, persikėlė gyventi į 
Los Angeles, galvojo padėti sa
vo senai motinai ir būti arčiau 
savo sesers Hypatijos. Likimo 
buvo kitaip lemta

SUSIRINKIMŲ
amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirti arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS ir Kul
tūros klubas rengia pikniką sekma
dieni liepos 11 d. Vyčiu salėje ir 
sode, 2455 W. 47th St. Pradžia 12 v. 
po pietų. Kviečiami nariai ir svečiai _ ______ ___________ _____ ,______________ ,.__ ___ _ _____
S^U&it!eiėriSuS7£totgrX ’♦“k knygutė "Viltis po mirties", kuru sausite

dovanėlių. Bus geras orkestras šo- nemokameL Rašykite:
kiams. A. Kaly*

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TĖVAS R SONUS

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
K Gyveno 2745 West 69th Street -

1976 m. liepos 7 d., 7:16. vai. vakaro, sulaukęs 80 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio aps;, Obšrutų kaime.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Marcelė, pagal tėvus Kavarskaitė, sūnus

Gintaras ir
Teodoras, marti Ritone, 2 dukterys — Genė Kulikauskas, žentas Vy
tautas, ir Raminta Marchertas, žentas Algis, 6 anūkai — Gintaras ir 
Linas Kulikauskai. Indrė Rudaitytė, Dalia, Tomas ir Paulius Marcher- 
tai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lžrfuyių Gydytojų Draugijai, Lietuviu Fondui ir Lie
tuvių Bendruomenei.

Gėlių prašome nesiusti; vietoj ju — aukoti šv. Mišioms, Lietuvos 
Dukterų Draugijai arba Lietuvių Fondui.

Kūnas pašarvotas Petkaus - Marquette koplyaoje, 2533' W. 71 St 
Atsisveikinimas Įvyks penktadieni, 7:30 vaL vakaro.
šeštadienį, liepos 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Šv. ' P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o'po gedulingu pamal
dų bus laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Dr. Zigmo Rudaičio gminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai Imečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, dukterys, anūkai, giminės

Laidotttvių Direktorius Donald A. Petkus.-Tel 476-2345

ONA MONTVILAS, RENTAUSKAITE 
Gyveno 8528 So. Normandy Ave. Burbank, III. Anksčiau gyveno 

Bridgeporto apylinkėje.

Mirė 1976 m. liepos B d. 5:00 vai. popiet, sulaukusi 72 metu am
žiaus. Gimusi Lietuvoje. -Tauragės aps., Laukuvos vals.. PadevyČrą km. 

Amerikoje išgyveno 27 metus.
__ _ Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Stefa Bakūnas ir Irena Petrauskas, 
žentas Bronius, 2 sūnūs — Jonas, marti Irena, ir Vytatftas, marti Ni
jolė, 8 anūkai ir kiti giminės, draugai t>ei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 South Iii- : 
tuanica Avenue.

šeštadieni, liepos 10 d., 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios i 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingą pamaldą bus laidoja
ma Iv. Kazimiero lietuvių kapinėse

Visi a. a. Onos Montvilienės^ giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa- 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
- dukterys, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. 927-1138-

1

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BILL4MS PASTATYTI

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
• - __________________________________ - - - -

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai mirami 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-

Chicagog
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asaociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

V. Tumosonis, M. D., S. C
C H I R U R G A S . 

2454 WEST 71st STREET 
Of ko Nilet: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandoj skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

tC* dažai. Speciali pagalba kojoms 
4 (Areh Supports) ir t t.

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St, Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

* SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

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

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

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

4 - ♦

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

^kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudrflriuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. 95 psl. $150. Yra tatp pat 
išversta i anglų kalbą

M. Zosčenko, SATYRINĖS NOVELĖS. Genialaus rusų rašytojo
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2. : j

D. Kuraitis. KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorine studija apie Jjrūsu likimą. 
Kaina $2.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNI/OS SUKAKTIES PARAiTĖJE. 
84 psL Kaina $130.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6G60t

atsilankant darbo valandomis arba eržsakant pastų Ir prldadant 
ček| ar piniginį perlaidą.

L ------- — - - -- -------------- ----- -

vos vardas.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
Juozas Venclova, dirbęs prie Šios studijos 20 metų, peržiū

rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė Šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILM£. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

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

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

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-113S-1139

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

Knygūs fius išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis' 
bus pasiųstas tokiu adresu:

- NAUJIENOS,
1739 So. Hahūed St, Chie»«o, IR. 60608 I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

m P. J. RIDIKAS
3X54 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

S _ MAUJ'ENOS, CHICAGO t, ILI__ FRIDAY, JULY 9, 1976



(luster

^į.Tai vienA-, iš produktingiausių 
j Į tremties rašytojų, už savo ro- 

rsf inanus gavęs daugiausiai pre-
< niijų. Taip pat yra parašęs a py , 
: braižų, novelių,'dramų bei ko- 
j medijų ii’ išvertęs literatūros 
kūriniu iš svetimų kalbų.

savaitė 
d. Ra- 

i gera

Chicago* skautija 
lauš Rako stovykloje, 
Mich., liepos 10-21 d.

Pavergtųjų tautų 
paskelbta liepos 12-17 
šautiems angliškai y r;
proga savo apylinkės bei mė
giama minusiuose laikraščiuose 
kelti okupuotų kraštų ir jų žino 
nių problemas. Liepos 17 d. 
('hieagos miesto centre bus Pa
vergtų tautų kilmės amerikiečių 
eisena.

Milda Povilaitienė (tel. 
apylin- 

lituanis- 
mokslo

257-7352) registruoja 
kės vaikus į Lemon to 
tinę mokyklą 1976-77 
metams.

— Prof. Al. Berkis iš New Jer 
scy valstijos informavo Hu
man Events savaitraščio skai
tytojus apie Pabaltijo tautų pa
dėtį sąryšyje su JAV kongreso 
ir senato priimtomis rezoliuci
jomis apie Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacijų nepripaži
nimą. I)r. Berkis yra istorikas 
ir dažnai iškelia pavergtų tau
tu bei jų žmonių reikalus ame
rikiečių spaudoje.

Gegužės 21 d. Draugas įsidėjo 
skelbimą — pranešimą. Bet sa
vo skelbimus “pafiksino”, para
šydami, kad bus rodoma “tik”: 
“lietuviškų garsinių filmų pro-

tFILMAIIš OKUPUOT 
LIETUVOS

""Būnant Jaunimo Centre teko, 
matyti^^rit ,:skelBfflf| Ištuipo 
pranešimą, kad š. m. gegužes 
29 d. Jaunimo Centre, apatinė
je salėje bus rodomi Lietuvos 
kino studijos pagaminti keli
filmai.

PETRAS RIMŠA Lietuvos Mokyki* urania”. Kitaip tariant, eikite ir

Dail. Bronius Murinas 
pradės 71-mus amžiaus metus 
rugsėjo pradžioje. Sukaktuvinė 
jo darbų paroda bus spalio 15- 
24 d. Jaunimo centro galerijoj. 
Parodą globoja Lietuvių dantų 
gvdytojų draugija.

— Rašytojas Jurgis Gliaudą 
iš Los Angeles, liepos 4 d. pra
dėjo 71-mus amžiaus metus.

— Stasys Patlaba iš Marquet 
te Parko apylinkės, daugelio or 
ganfzacijų narys, nuolat išren
kamas į valdybas bei komisi
jas, lankydamasis Naujienose, 
įteikė mašinų fondui dešimkę 
ir' linkėjo vajui gero pasiseki
mo. Dėkui už auką ir už nuo
latinį bendradarbiavimą. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 3 mėnesiams tinka- 
mesniam susipažinimui. Plati- 
tinimo vajaus proga jos yra 
siunčiamos 2 savaites susipaži-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — TeL WA 5-2737 

3333 So. Halsted «t, Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairiy prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

riimui nemokamai. Turėkite dar 
daugiau malonumų savo atosr 
togas leisdami su Naujienomis!

— A'. Dudėnas iš Marquette 
Parko apylinkės pratęsė iš 
anksto "be. raginimo savo pre
numeratą ir įteikė .Naujienų 
paramai penkinę. Dėkui už vi
zitą, ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą ir už auką. _ . .

— Irena ir Stasys Pranskevi- 
čiai iš Cicero apylinkės kartu 
su savo vaikais lankėsi Naujie
nose pratęsti prenumeratą ir 
ta proga įteikė penkinę jtj pa
ramai. Jaunieji Pranskevičiai, 
apžiūrėdami spaustuvę, ypatin 
gai domėjosi linotipti ir linoti
pininkų darbais, gaudami ir tuo 
laiku spaustuvėj dirbusio dail. 
šileikio suvenyrus — linotipu 
surinktus savo vardus ir pavar 
dės.

— Frank Birbilas iš Brighton 
Parko apylinkės, pratęsdamas 
be raginimo prenumeratą, įtei
kė per savo mielą sesutę $10 
Mašinų fondui. Mūsų rėmėjas, 
1-jo ir 2-jo pasaulinitj karų ve
teranas, siųsdamas linkėjimus, 
žadėjo atvykti į Naujienų pikni 
ką liepos 18 d. Polonia Grove. 
Dėkui už gerus linkėjimus ir 
už dovaną.

žiūrėkite filmą, nes ten bus ro
domi tik ^lietuviški garsiniai fil
mai”, nutylint, kad jie gaminti 
ok. Lietuvoje ir greičiausiai pro-
pagandai skirti

išr Chičagoš "Mindaugas Bajorū- 
rššį pasipiktinęs rašo^ kad filmi] 
rbdyihą; sutrukdęs ■ RH 'fRegis- 
trtiotos Bendruomenės)-- “tipe
lis”’- Mat, tas “tipelis” paskam
binęs kun. Algimantui Keziui, 
ragindamas tų filmų nerodyti. 
Toliau pastebi: "..vargšas kun. 
K ežy s. pabijojo žmogau^: paragi
nimo, ir tą savaitgalį jo nesima
tė Chicagoje, nes tuiėjo “netikė
tai išvykti , j kitą miestą sku
biems reikalams atlikti”. ‘"J-

Gegužės. 28 ir 29 d. d. tie fil
mai turėjo būti rodomi Don Var
no posto patalpose. Nerašo, ar 
ten jie buvo rodyti. Atrodo, kad 
ir ten jie nebuvo rodyti.

Sutrukdžiusius filmus rodyti 
asmenis Mindaugas Bajorūnas 
išvadina: netikėliais, beširdžiais 
ir tik ieškančus ir trokštančius 
garbės! Apgailestauja, kad tie 
filmai Jaunimo Centre jau-nebe- 
bus rodomi. 7

MISCELLANEOUS 
{vairūs Maly kai

AND
“ PAINTING e.x
Frete Yrindow washing or putting. 
average rooms washed by hand $75.00 
painting $200.00. Call evenings 

334-4387.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

HOUSEKEEPING and childcare Be
verly Hills area, every week — Wed
nesday and Friday 8:30 to 4:30 hour. 
Salary 4$18.00 -per day," 

k Phone 233-7027.

ALLOY IS GROWING
ACCOUNTING AND

CLERICAL HELP WANTED
Good pay. benefits and working con
ditions.

CALL GREG 
at 

225-2212’****» J, 

or come in for interview at
3207 SO. SHIELDS ' ’

CHICAGO - :■

SECRETARY LAW OFFICE 
Intelligent person possessing ;high 
degree of secretarial skills, needed 
in growing law firm. Position entails 
full secretarial duties and related 
adm^.;ręsp^ for partner. Excellent sa- 

Loo^’įiįęątion. 346-7404
b?r y ______________• / • •

.sir .lųafE;. ' ' .

—- SLA 228 Vyrų kuopa ren
gia lietuvišką gegužinę šešta- 
dięnį Įiepps 10, d., 3:00 v. popiet 
Vyčių sode ir salėj, prie 47-tos 
ir Campbell Avenue. Bus geri 
valgiai, įvairių gėrimų, šo
kiams gros Neo-Lituanų or
kestras. Vyks šokių kontestas, 
meninė programa, Amerikos 
Bicentennial minėjimas ir SLA 
prezidento Povilo P. Dargio pa
gerbimas. Kviečiame visus atsi
lankyti ir linksmai praleisti po
pietį.

(Pr.)

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Cermal Roa< Chicago IF Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VI$Ų KCžIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. - — 778-22*
■ MELROSE PARKE— $61,900

. DVIGUBAS PASIRINKIMAS 
Investuokite apdairiai i 2 butų mū
rini arba dvigubinkite savo pajamas 
pirkdami tokį pat dar vieną namą. 
Abu namai turi 3 ir 2 miegamųjų 
butus. Gaunamos aukštos nuomos. 
Smulkesnių informacijų .prašoma tei
rautis angliškai. .

Tel. 960-2000 
CENTURI 21 

EASTWEST REALTOR

NEW BUFFALO, MICH. Savininkas 
parduoda 2 aukštu namą gerame 
stovyje su 5 kambariais 1-me aukš
te ir 4 viršuje. Centrinis - šildymas 
gasu. 65x165 pėdų sklypas. 2 blogai 
nuo ežero. 28 pėdų garažas. 114 No. 
Barton St., New Buffalo, Mich., 
49117. Tel. 616-469-1636. Kalbame 
lietuviškai. '

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

\ NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai ]ums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

8929 SO. HARLEM AVE.
- Tel. 598-3290

135-TA IK ARCHER AVE.
Tel. 257-5861

HOME WANTED 
couple desires well 

or apartment in Gage
Young 
house 
area or St. Simon parish. Call 
Healy 726-7855 between 9 A. M. and 
5 P. M.

kept 
Park 
Mike

M. A. ŠIMKUS
Reaf Estate. Notary Public, 

INCOME TĄX SERVICE 
4259 SL Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra- j 

šymai ir kitoki blankai.
^ir ■■ .............. ■PT

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Jtį bendras institu
cijas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $15.00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Donelaičio mokyklos ko
mitetas. š. rri. gegužės 1 d. įvy
kusiame K. .Donelaičio m-los vi 
šuoliniame susirinkime buvo iš 
rinktas naujas Tėvų komitetas. 
Pareigomis pasiskirstė taip u Jo
nas Variakojis —' pirmininkas, 
Regina Smolinskienė — vice
pirmininkė, spaudos atstovė, 
Antanas Jarūnas —iždiniii(kas, 
Jadvyga Sliažienė —- ižd. pava
duotoja, Aušra Šaulienė— sėk-, 
retore .Edvardas Eringis—ūkio 
reikalai, Vida Meiluvienė— pa
rengimų vado Gražina Sturonie 
nė — parengimų vad., spaudos 
atstovė, Aleksas Pocius — pa
rengimų vad., Valda P'aškuvie- 
nė— ūkio reikalai, parengimų 
vad., Julius širka.— mok. ve
dėjas ir direktorius.

pelini” palinkėti geros sveikatos 
ir sėkmės. Matyti, jis gerai ;žino-d 
jo, kad tie-filmai propagandiniai 
tik išeiviams mulkinti. O; Min
daugui Bajorūnui didelė “užuo
jauta” nepamačiusiam ok. Lie
tuvoje gamingų propagandinių 
filmų! L u. ,

Stasys Juškėnas

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

'"T
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HELP STRENGTHEN 

AMERICAS PEACE POWER 
BUY U S SAVINGS BONDS

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM ąpdrauda: 
$1,000 tik už 3,,-tibl. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji —En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraųdą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl- šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
anai Austin % Naujienos 
[ Tel. 421-6100. (Pr).

L5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000._

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 mašinų garažas.

62-tra ir Talman. S29,900.
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. $360 

pajamų per mėn. Brighton Parke. 
$28^000.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statybą ir Remontas

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

NAUJIENOS, 
F'39 So. Halsted St 

Chicago, HL 60608

Siunčiu doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio

DIDELĘ ĮTAKĄ Į VAKARŲ 
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei . Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, . namatv- 
site -Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą UI. Florencijoje “ pačią 
Kotryną Madiči. Lietuvos^ karaliaus 
Henriko UI motiną. Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto H žmoną 
Boną Sforza. o Paryžiuje — Henriko 
II ir jo tėvo pastatytus' Louvre rū
mus.

Dviejų savaičių ekskursija iš Chi
cago* i minėtas Lietuvos įtakos vie
tas išvvksta rugoiūčio 9 d. Ekskursi
jai vadovaus patyrusi lietuvaite. In
formacijoms rašvkite World Express 
Agentūra, Mr. William H. Cates 230 
Wl-Monroe St. Chicago. Illinois 60606. 
arba telefonuokite (312) 3324111.

RIMTA KNYGA— GERLAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygy, kurios. papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES' GRĮŽTAME., Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų' aprašymai/skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5. .

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 daliu? 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psLf Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta $3,00. minkš
tais viršeliais ...... .........$2.00

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LfETUVlšKASlS PAMARYS. 
; Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais^ iliu

stracijomis ir dokumentacija. 336 psL.^kaina $6.
P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. tTrijų dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima-i 

170 psl. |
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 

puslapiai___uLA________ ___ ___ _
. - Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

| - ■ —!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠSIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
z 1490 K. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

-’’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
V- --- -- ;

DĖME SI O 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

H0ME0WNERSP0UCY
Call 'Frank lapelis 
3208V2 W. 95th St.

GA 4-8654

JTATl FARM.

IHSVtANCt

ite Farm Fire and Casualty Company |

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608< — TeL HA 1-6100

Brangenybės, Laikrodžiai, Dcvinof 
visoms progoms,

3237 WIST 63rd FL, CHICAGO 
TtieL 434-46S8

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2444 WEST 69th STREET
T.l.fj Republic 7-1MT

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS______________________________

ADRESAS________________________________________ _

SKAITYKITE NAUJIENAS
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

l — NAUJIENOS, CH'-.AGO «, ILI___FRIDAY, JULY 9, 1976~

Juozės Vaičiūnienės knygos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE. Kišeninio formato 151 psl. Kaina $2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzempliorui.'/,/

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

Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

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

f i /ki>^Tnoi7F ■

; /t n (lELią

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

i P. NEPZ1NSKAS, 4065 Arch«r Av« 
Chicago, III. <0671 Tol. YA 7-5980

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei- 
cfavimus ir galimų skaitytojų 
adresus. , »

s IPrl.

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

vienintelįJ r lietuvį kailininką SI 
[ /TV* Tk Chicagoje —— 
^SkNORMANĄ 
^mg^BURŠTEINĄ 

263^825 
(įstaigot) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

PĄSTSEKIMA BIZNYJE 
“NAUJIENOSE” — TŪRI GERIAUSIA 

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI




