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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas
baigtas ketvirtadienį j

Buvo suruoštas pats šauniausias banketas, 
kokį galima įsivaizduoti ir pageidauti

\ * H Or • \
Susivienijimo Lietuvių Ame-;

rikoje seimas pasibaigė ketvirti tolerancija turėtų būti 
tadinį rytinėje sesijoje. Fakti- 
nai seimas jau galėjo baigtis tre 
čiadienio'' vakarą, kai buvo pri
imti .visi pasiūlymai įstatams 
keisti ir prisaikdinta naujai iš
rinktoji Pildomoji Taryba. Bet 
buvo užsilikę keli smulkūs rei
kalai, kuriuos seimas turėjo at
likti. 'r' •

Rytinėje sesijoje visi kalbė
jo apie šaunų ir puikų banketą. 
Gražiausias kalbas pasakė Dr. 
Bobelis ir prezidentas Povilas 
Dargis. Jo kalba jau atspąusdin 
tą vakarykščiose Naujienose, o 
Dr. Bobelis patarė visiems vie
ningai dirbti. *

Banketui vadovavo čikagiems 
pažįstamas Stanley Molis, žino
mas demokratų veikėjas. Jis ap 

‘ < gailestavo, kad jojo šefas, Cook 
apskrities tarybos pirmininkas, 
George Dunne, n6galejes atvyk- 

į -banketą- het^aip pasidžiau
gęs pilna sale, kurioje buvo di
dokas skaičius Įvairių valstybės 
Ir savivaldybės įstaigų pareigū
nų, fininsininkų, visuomenės 
veikėjų, organizacijų pareigū
nų ir šiaip fraternale organiza
cija besidominčių žmonių. Mo
lio pakviestas kun. A. Stasys 
sukalbėjo maldą, palaiminda
mas visus susirinkusius, įskai
tant ir nuolatinį lietuvių drau
gą N. Buršteiną. Kun. Stasiui 
tiek patikęs Susivienijimo ban- 
ketan susėjusieji veįkėjai, kad 
jis pats prižadėjęs .tapti SLA 
nariu._ į

Kalbama, kad lietuviškas jau 
nimas vengia visuomeninio lie
tuvių jaunimo. Tokiems pesimi
stams reikėjo užeiti į banketą 
ir pasižiūrėti, kiek ten buvo gra 

. žaus jaunimo ir kaip jis atidžiai 
išklausė kalbų ir dalyvavo šor

žmonės. SusivijeĮujime
i pavys 

dys visiems lietuviams, mes tu
rime rasti bendrą kalbą dide
liems-darbams atlikti, — baigėliems'darbams atlikti 
Dr. Bobelis.

Seime buvQ_ persakityti proto 
kolai ir pasiūlytos rezoliucijęs. 
Seimo pabaigoje atsakingi pa
reigūnai padėkojo" čikagiečianis 
už gražiai suruoštą seimą. Pa
dėka ėjo SLA šeštos apskrities 
pirmininkui Kaziui Mačiukui, 
bankto programos vedėjui Stan 
ley Molis, bet' Visai nepaminėti 
kiti pareigūnai, banketą suruo- 
šusieji, programų knygai garsi
nimus surinkusieji, pačioje sa
lėje tvarką padariusieji ir visus 
susitarimus rie tik su viešbučiu, 
bet ir su kitomis organizacijo
jomis padariusieji pareigūnai. 
Jiems teks džiaugtis, kad jie 
nemiegoję naktis, išleido daug 
energijos, laiko ir pinigų, atli-

Seimo atstovai pradėjoskir- 
tytis ketvirtadienį, o Pildomoji 
Taryba dar posėdžiaus porą die
nų.

Massachusetts, Ipswich miestelio gyventoja ir siuvėja siuva p* 
čia didžiausia vėliava pasaulyje. Kai darbas-bus baigtas> tai vėliava 
366.5 pėdu ilgio ir 193 pėdu pločio. Vėliava gaminama Amerikos 
200 metu sukakčiai paminėti. Ją užsakė New Yorko miestas, kuris 
rengiasi plačiai paminėti Amerikos laisvės ir nepriklausomybės 
suka ktį. ).... -  ——

Kingo kunigai kursto rasių nesantaiką 
Reikalauja teisės ruošti Marquette Parke 
demonstracijas be leidimo ir be policijos

.Z’

" Dr. Bobelis ne tik su žmona 
atvyko į banketą, bet jis atsi
vežė visą savo prieauglį. Jose
phine Krikščiūnienė atsivežė vi- 

' sus savo anūkus. Tina Austi- 
naitė atskrido iš Georgia valsti
jos, kad galėtų šiame motinos 
suruoštame bankete dalyvauti. 
Jame dalyvavo josios sesuo gra
žuolė Monika-ir brolis Gerego- 
ry. ■
• :— Kada Chicagos-miesto me
ro laikraštininkai paklausė, ar 
galimas daiktas, kad dabartinis 
Illinois gubernatorius rado ben
drą kalbą ir prižadėjo remti 

z Howlettą gubernatoriaus parei
goms, — susirinkusiems primi
nė Dr. Bobelis. — Tai Chicagos 
meras atsakė, kad esame demo
kratai, visuomet mes rasime 
bendrą kalbą. O aš visiems sa
kau, kad esame lietuviai, ir vi
suomet turime rasti bendrą kal
bą. Mus jungia vienas svarbus 
dalykas, mūsų brangi tėvynė 
yra okupanto pavergta. Mes pri 
valome padėti išlaisvinti Lietu- 

i vą. Mes turime rasti bendrą 
, v kalbą dideliems darbams atlik

ti. Man Jabai malonu sekti SLA 
veiklą, kiirfanie telpi įvairių 
pažiūrų ir įvairių įsitikinimų

Žemės drebėjime 
žuvo 9,000 žmonių 
JAKARTA, Indonezija. Pri

sibijoma, kad Indonezijoje nuo 
žiauraus žemės drebėjimo žuvo 
daugiau kaip 9 tūkstančių žmo
nių. . Pagal Rickterio lentelę, dre 
bėjimas centrinėje Naujoje Gvi 
nėjoje buvo 7.1 smarkumo ir iš- 
šankė didelius kalnų nuslinki- 
mus, kuriuose palaidota dar ne
žinia kiek žmonių. Praeito ge
gužės mėnesio žemės drebėji
mo,, kuriame žuvo 970 žmonių, 
smarkumas pagal Rickterį bu
vo 6.5. , -į. .

Indonezijos žinių agentūros. 
Antara pranešimu, 15,000 gyvų, 
išlikusių žmonių buvo išgelbėta 
lėktuvais juos' iškeliant į sauge
snes vietas. Nuo drebėjimo jįr 
kalnų riuslinkimų daugiausiai 
nukentėjo Jajavijaja kahrų 
grandies šlaituose, šiaudinėse 
bakūžėse gyvenę Naujosios Gvi 
nėjos žmonės, kur keliolika kai
mų visiškai sunaikinta. '

Chrysler dirbtuvėse 
streikas prasidėjo 

Detroitas. Sustreikavo apie 4,- 
100 Chrusler Corp, automobilių 
motorų dirbtuvių darbininkai ir 
prisibijoma, kad dėl jo gali bū
ti uždarytos automobilių susty- 
mo dirbtuvės, tūkstančius dar
bininkų atleidžiant iš darbo.

Sustreikavo UAW 373 lokalo 
darbininkai Trentone ir ištisą 
dieną trukusioms deryboms nu
trūkus, pradėjo piketuoti. Uni
jos pareigūnai sako, kad strei
kas prasidėjo kilus ginčams dėl 
sveikatos apsaugos ir kitokių 
ivetos dalykų, kaip; tai blogos 
ventiliacijos ir . netikusios įmo
nių priažiflrot.

kė Federaliniam Distrikto Tei
smui skundą, reikalaudama pri
versti miestą, kad leistų jiems 
šeštadienį daryti demonstraci
jas ramiame Marquette Parke. ;

Savo skunde organizacija, pa 
sivadinusi Martin Luther Kin
go Sąjūdžiu, reikalauja iš mie
sto ir policijos departamento 
$200,000 nuotolių t atlyginimo, 
kaltindami juos pažeidus tos 
grupės civilines teises, neduo
dant paradui, leidimo, birželio 26 
dieną ir šį šeštadienį maršuoti 
miesto Pietvakarinėje pusėje, 
tai yra Marquette Parke.

Ta grupė stengiasi išreika
lauti laikiną potvarkį, kad kal
tinamieji negalėtų trukdyti.Kal 
tinamais išvardinti meras Da
ley, policijos superintendentas 
James Rockford, miesto gatvių 
ir sanitacijos departamentas ir 
keturi kiti miesto pareigūnai.

Distrikto teisėjas John F. 
Grady argumentams išklausyti 
paskyrė ketvirtadienį.

Kaltintojai be to ž£»^mo ke
liu siekia, kad miesto municipa
linis kodeksas, kuriub tvarkomi 
paradams leidimai, kaip prieš- 
kostitucinfs, būtų padarytas ne 
galiojančiu.

Gautas iš miesto laiškas, ku
riuo atmetamas tos grupės pra
šymas duoti leidimą paradui 
ruošti, paaiškinant, kad leidimo 
prašyta iš gatvių ir sanitacijos 
departamento, o turėjo būti pra 
šoma iš parkų distrikto.

Kaltintojai — ta grupė ir du 
jos lyderiai — kun.. Ai L. Dun
lap ir kun.. Edgar Jackson — 
skunde pastebi, kad nuo to lai
ko, kai maršavimai buvq pra
dėti praėjusį mėnesį. Mr. Dun
lap ir Mr. Jackson buvo areštuo 
ti daugiau kaip 25 kartus^ tuo 
būdu “siekiant sutrukdyti ir 
nuslopinti teisėtą veiklą”.

“Guerilos” Rodezijoj 
užmušė 7-nis žmones

SALISBURY,5 Rodezija. Ofi
cialiu ketvirtadienio praneši
mu, juodieji partizanai. (guerril 
las) Rodezijoje ūžmūšė du bal
tus ir'4'juodus civilius žmones 
ir vieną: policijos’ karininką; Ro 
dezijos kareiviai-nušovė vieną 
partizaną ir 10 rekrutų, ban
džiusių pereiti , iš Rodezijos 
kaimyninį Mozambiką.

j Italijos premjeras 
į Moro atsistatydino
; R0MA, Itaija.—Itaijos! prem
jera^ Ado Moro vakar pareiškė, 
kad jis Jteikia prezidentui Gio
vanni Leone atsistatydinimo pa 
reiškimą. Premjero bendradar- 
Mai jau nuo ketvirtadienio kal
bėjo, kad premjeras atsistaty
dins^

4 KrBi^čionys demokratai val- 
’dė kraštą 29 metus. Jie nepajė- 
'gė pravesti kraštui būtinai rei- 
. kalingos žemės reformos ir ne
siėmė reikalingų priemonių eko 
homiriiam žmonių gyvenimui pa 
taisyti. Komunistai pasinaudo
jo proga ir sustiprino savo par
tiją, laimėdami daug naujų vie
tų parlamente.

Aldo Moro skelbė, kad jis nie
kad nesudarysiąs kabineto su 
komunistais, bet krikščionys 
jau pradėjo bendrą darbą. Krik 
ščionis išrinktas parlamento pir 
mininku komunistų balsais, o 
senato pirmininku išrinktas ko
munistas krikščionių balsais. 
Manoma, kad bus sudarytas ko
alicinis, kabinetas, į kurį pirmą 
karta bus' įleisti kom u nistaf. & ‘

V r -
Romoje buvęs JAV sen. Jav- 

tis pareiškė, kad komunisto įlei 
dimas į Italijos ministerių ka
binetą kelia nerimą.

i

GIMDYMO KONTROLĖ 
ŠUNIMS IR KATINAMS

DETROIT,—Illinois universi
teto veterinoriai išrado piliules, 
kurios kontroliuoja šunų ir ka
tinų (kalių ir - kačių) daugėji
mą. To universiteto medicinos 
profesorius Dr. Thomas J. Bur
ke pareiškė, kad tas piliules duo 
dant įmaišytas į maistą tiems 
gyvuliams “karštis” savaime 
praeina ir jų nebereikia kast
ruoti. Tos piliulės ar tabletės va 
dinamos, “Ovban”, bet jos gau
namos tik pas. veterinorius.

Komunistai verčiasi 
bankų apiplėšimais
MONTERREY, Meksika. Ko

munistų plėšikų gauja, besivadi 
nanfi Rugsėjo 23 dienos Komu
nistų Lyga,, apiplėšė stambiau
sią šiame mieste banką, pasig
robdama $423,200 grynais 
nigais.

Policijos žiniomis, penki 
gaujos nariai apsiginklavę
ir .45 kalibro šautuvais susiga
vo du Pan Amerikos saugumo 
agentus šiems išeinant iš Lon
dono ir Meksikos banko vežti 
šarvuotame automobilyje depo
nuoti $423,200 ir visus atėmė.

pi-

tos 
.38

Roger C. B. Morton, preiidento 
Fordo rinkiminė* kampanijos tvar
kytojas, | paroižkaę kad praxidontas 
liopos pabaigoj* turėt nominacijai 
roikalingus |l,130 bal»v. . Kiekviena 
diena to atstovy skaičius vis didčja. 
Ja- oponontas varpu pajėga surinkti

Bombų meistras ga
vo 10 metų kalėjimo

SAN FRANCISCO. — Daniel 
Adornetto, kurs pats prisipaži
no gaminęs bombas teroristų 
grupėms, gavo 10 metų kalėjį- 
mo. Tai yra aukščiausia bausmė 
einant įstatymais. Vasario 21 
dieną, padarius jo namuose kra 
tą, buvo rasta visa “naminių 
bombų gamykla”.

Pritrūks kunigų
CHICAGO. — Chicagos kuni

gų senatas apskaičiavo, kad iki 
1983 metų Chicagos katalikų ar 
kidiocezijoje kunigų skaičius su 
mažės 13 nuošimčių; šiuo metu 
ji turi 1,114 diecezijos kunigų. 
Kunigų senato raporte pabrėžia 
ma, kad naujai į kunigus įšven- 
čiamų skaičius mažėja, o į pen
siją išeinančių ir iš kunigystės 
pasitraukiančiųjų skaičius di- 

,dėe

LIBANE SMARKIAI MUŠA 
PALESTINIEČIUS IR KAIRIUOSIUS 
KETVIRTADIENĮ KOVŲ METU FALANGISTAMS 

PAVYKO UŽMUŠTI 600, UŽIMTI ČEKOS KAIMĄ

WASHINGTON, D. C. — So
vietų valdžia praeitą savaitę ge
rokai pristabdė trumpų bangų 
siuntimą į Amerikos ambasados 
pastatus Maskvoje. Prieš pen
kis mėnesius Amerikos diploma 
tai nusiskundė rusams dėl labai 
dažno trumpų bangų siuntimo į. 
visą JAV ambasados pastatą 
Maskvoje.

Nustatyta, kad trumpos ban
dos. jeigu ilgesnį laiką be per
traukos leidžiamos, kenkia pa
liestų žmonių sveikatai, šis klau 
simas buvo aptariamas su sovie 
tų valdžios atstovais pačioje Ma 
skvoje, jis buvo keliamas ir lai
svoje spaudoje.
, Sekretorius Kisingeris patarė 

dėl šio klausimo didelio triukš
mo nekelti, kad. neužpykdytų 
rusų.- Bet sovietu valdžia vis 
dėlto nutarė suvaldyti šnipinė
jimą trumpomis bangomis.

BEIRUTAS, Libane. — Lie
pos 8 d. Beirute vyko kovos, ku
rios buvo bene aršiausios visoje 
civilinio karo eigoje. Per 24-ias 
kovų valandas kovojančios ša
lys neteko 600 užmuštų ir dau
giau kaip 1,100- sužeistų, 
giausia nukentėjo Libano 
rieji ir palestiniečiai.

Krikščionių libaniečių 
nės jėgos atėmė iš priešininkų, 
musulmonų miestą čeką ir Ami 
ouną, už kokių 40 mylių nuo Li
bano sostinės Beiruto. Amiou- 
no miestas buvo skaitomas kai
riųjų musulmonų tvirtove. Ja
me jie buvo labai stipriai įsitvir 
tinę.

Tūkstančiai žmonių 
pabėgo nuo vulkano 

CHARLOTTE 'AMALIE, V.I. 
Tūkstančiai prancūzų Guadelou 
pe salos gyventojų pabėgo nuo 
La Soufriere ugniakalnio, kurs 
per 20 metų išbuvęs “negyvas”, 
penktadienio rytą anksti pradė
jo* spiaudyti pelenus ir vulkano 
purvą, j?.

Vulkano veikla mažu mastu 
prasidėjo"'prieš šešis mėnesius, 
bet nuo praeito ketvirtadienio 
smarkiai pagyvėjo. Vulkano kai 
nas yra 4,048 pėdų aukštas.

New York advokatai 
pašalino Niksoną

NEW YORK, šio miesto aukš. 
čiausiojo teismo apeliacijų sky
rius 4 balsais prieš 1, buvusį .1- 
AV prezidentą Niksoną pripaži
no kaltu trukdžius federali- 
niams teisingumo organams tir
ti Watergate bylą, slėpus teis
mui reikalingus įrodymus ir “da 
rius obstrukciją” ir Niksoną pa 
šalino iš advokatų profesijos.

■ Izraelis nebijo
Ugandos skundo

NEW YORK. N.Y. — Ugan
dos vyriausybė apskundė Jung
tinėms Tautoms Izraelį už eks
pediciją ruošimą j Ugandą ir pa 
darytą žalą Entebe aerodrome. 
Ten buvo užmušta 20 Ugandos 
karių, sugadinti 7 karo lėktuvai 
ir pakenkta pačiam aerodromui. 
Izraelis pareiškė, kad jis nebijo 
Ugandos skundo ir yra pasiruo 
šęs tuojau ji svarstyti. Izraelio 
vyriausybė turi duomenų apie 
Ugandos diktatoriaus Idi Amin 
bendradarbiavimą su lėktuvo

? grobikais.’

jė-

reikalavimų 
grąžinti ka-

vendens

jsikiša Maskva
Sovietai visą laiką stipriai re 

mia savus šalininkus — kai
riuosius musulmonus ir palesti
niečius, bet jiems pradėjus ne
sisekti, Maskva sujudo ir pra
dėjo spausti, ’ kad būtų prisi-z 
laikoma ginklų, paliaubų. Mas
kva labai norėtų, kad palestini® 
čiai kaip nors susitartų ju Siri
ja. Jos toks noras pasirieskė, 
pasak palestiniečių žinių tarny
bos. kai palestiniečių vadas Ja- 
siras Arafatas pradėjo kalbėtis 
su Sirijos užsienių reikalų mini- 
steriu Abdeliu Kalimu Chada- 
mu. Kaip žinia, palestiniečiai ir 
Sirijos kariuomenė stipriai gin 
kluojama Sovietų ginklais.

Sovietai spaudžia Siriją, kad 
ši atitrauktų savo karines
gas iš Libano. Jie tuo tikisi pa
lestiniečių visiško laimėjimo. 
Palestiniečiai skelbia, kad Siri
ja paklus Maskvos 
ir netrukus pradės 
riuomenę iš Libano.

Beirute trūksta
Ištisas dvi savaites beirutie- 

čiai neturėjo vandens. Miestas 
stipriai apgriautas bei sudegin
tas. Taipgi jaučiamas trūkumas 
maisto ir vaistų. Kažkokiu bū
du, stebuklingu, epidemijos ne
pasirodė.

Amerikos universiteto Beiru
te ligoninės medikai mano, kad 
gyventojai nuo epidemijų apsi
gina atibiotikais.

Porai savaičių tik praslinkus, 
elektros stoties viršininkui te
pavyko vėl paleisti į darbą kaž
kurias elektros stoties mašinas, 
kurių elektros srovė pajudino 
pompas ir išplovė užsikimšu
sius kar. J is. Tuo pačiu laiku pa 
kilęs iš Kipro salos senas DC-6 
lėktuvas atvežė į Beirutą 17 to
nų vaistų, ir pieno miltelių, ku
rių taip trūko ligoninėms.

CHICAGO.—Marijuana diena 
iš dienos turi daugiau šalininkų 
— gynėjų. Viena čikagietė Mrs. 
Severą Wright, 32, įteikė Nar
kotikų Teismui prašymą, kad, 
konstitucijos yra neuždrausta 
turėti sau mažą kiekį marijua- 
nos. Gegužės 14 d. policija jot 
bute rado lOVe gramų, tai yra 
apie trečdalį uncijos ir už tai ją, 
areštavo ir iškėlė bylą. Vienas 
advokatas pažadėjo Ms. Wright 
nemokamai

šiitas.

Saulė teka—5:24, leidžiasi 8:27
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VIKTORAS PERMINĄS

v ra

sąrašuose,
no spėliojiAl t . r 
da naujų narių prieininf^pers-! 
kaitė, jo pavardę Reiškiačdaro-t 
nia kažkokia kombinacija, jei'

Klubo pinigai
Prieš dvejus hietus sutikau

žinoma, sutartį (la-mem stogui

Namai pragarai - Be namų negerai
Aukščiausioji mūsų pareiga gystės su totoriais’laikotarpy- 

ir uždavinys yra lietuvybės je atsikviestų Lietuvon emig- 
išlaikvmas. Tam tikslui prieš rantų palikonis. Vietos užteko 
13-a metų Detroite, patriotiš-jvisiems, buvo lygiai visi trak- 
kai nusistačiusių lietuvių pas- tuojami. 
taniomis, daugiausia naujųjų nimas ėjo pilnu tempu: vyko 
ateiviu iniciatyva, darbu ir pi- kultūriniai parengimai, minė- 
nigah buvo nupirkti ir sutvar-pimai, koncertai, vestuvės, krik 
kyli namai, kuriems duotas Lie j štynos ir laidotuvės. Buvo ga- 
tuviu Namų pavadinimas. Juos na greit išmokėta čekams už na 
valdo ir dabar tvarko, Michi- mus skola.
gan valstijos-įstatymams reika Atsiradus šiame rajone dau_ 
laujant. (dėl nepakankamo at- giau spa]vuotųjų amerikonų, 
stumo iki bažnyčios) ne viena,jud^jjnias namuose ir klube su 
bet dvi organizacijos — Namų 
Draugija ir Dariaus-Girėno 
Klubas. Taip sutvarkyta, kad 
Namų Draugija padaryta na
mų savininku, o Klubas nuo
mininku.

a g 
ituiirinkinsj ma- ki - 
is pasitvirtiifo, ktf* nio

, *' i i ri lil/t > i ’ ė > f

i n IHi T9 j į :i J
paaiškės iš mano tolime® te vietoje; kiek man 

įstatymai šiuo reikalu nėra pa
sikeitę. Kombinatoriai (ik mul 
kiną visuomenę, gaišina laikų 

■L ir įveda be reikalo į mūsų tar-
kviečiama vesti klubo susiriu- būti renkaipas į klubo valdy-i jią nesantaiką.

Bū a ir nesklandumų, bet nė 
ra n-unų be dūmų. .. Namų pa
tobulinimui automobiliams ai
kščių pirkimui ir sutvarkymui 
įdėta nemažai pinigų ir darbo. 
Čia daug iniciatyvoj ir darbo 
įdėjo Dr. Mileris ir kiti. Sako
ma. kad visas objektas šiandien 
vertas apie 100,000-dolerių.

Pe*' 13-a metH, lietuviškumo c tz
išlaikymo bare, L. Namai pa
darė milžinišką darbą. Todėl 
jų pirkimas ir išlaikymas šim
teriopai apsimokėjo, čia sutil
po vi^su įsitikinimų, įvairių re
ligijų lietuviai ir lietuvių kil
mės žmonės ( (išskyrus bimbi- 
ninkus). Kaip didėlės toleran
cijos pavyzdys yra Stepas Ile- 
sevicius, kuris buvo etatiniu 
klubo tarnautoju iki pat mir
ties. Jis buvo totorių kilmės, 
pr^uunonu tikėjimo lietuvis, 
reiki:

kimą visai pašaliniam žmogui, bą ne vien atlikti finansų sek- 
ne klubo nariui. Neilgai tru
kus yla išlindo iš maišo..., Po 
klubo pirmininko pranešimo 
turėjau aš pranešti apie pini
ginį stovį. Pirmininkaujantis 
labai jau nenoromis davė man 
žodį. Man darant pranešimą, 
apie piniginę klubo metinę apy 
skaitą ir bendrą taupymo rei
kalą, buvau pirmininkaujan
čio tiesiog rėkiančiu balsu sū- 

j mažėjo, o ypatingai sumažėjo stabdytas ir pranešimo baigti 
pastačius Kultūros Centrą. D., neleido. Nenorėjau daryti iš su 
G. Klubo apyvarta palyginus sirinkimo jomarką, nes labai 
su 1973 metais sumažėjo apie sunku žmones surinkti, atsi- 
17000. — dolerių.

Esu vienas iš D. G. Klubo ir 
Lietuvių Namų steigėjų, ir nuo 
pat pirmųjų dienų dirbau abie 
jose organizacijose.

Čia lietuviškas gyve-

sėdau ir į neužbaigto praneši
mo statomus klausimus atsaki
nėjau iš vietos.

Pradėjau galvoti, kas cTa da- 
Paskuti-^jsj-/ per 23 metų klubo gyva- 

niuosius dviejus metus buvau vimo laiką pirmą kartą, drau- 
Klųbo finansų sekretorių. Per ^Žia pasakyti teisybę, kodėl? 
mano rankas ėjo beveik visa klu ^Pirmininkaujantis visai ne klu 
bo apyvarta ir atskaitomybė, narys, visai nesiorientuoja 
todėl manau, man yra žinomi klubo ir’namų santykiuose, nes 
tokie dalykai, kurių visuomenė kaitęs net klubo konstitucijos,

o Perminu! neleisti kalbėti jau 
paruoštas. Pamačiau šių veikė

nežino, ar žino išraipytai.
D. G. Klubo visuotinis 

susirinkimas

Du manekenai vis bėgiojo 
prie pirmininko, ir šnibždėjo 
jam j ausį savo patarimus. Vie

i jų menkybę, dviveindiškumą. 
! Ei, varge, varge, vargeli ma
no. ..

BRIGHTON

TEL.: LA 3-8248
w ESI (M- CA 1,1 EORA'l A AV E.)

ŠVENTE I

ANNUM

$5000 or more 
minimum 

30 months

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

£ NN’U.V

'"ASSbQOK
ACCOUNTS

š m. sausio 25 d. įvyko klubo 
visuotinis susirinkimas/ Susi
rinkimą atidarė klubo pirmi
ninkas E. Milkus. Pakvietė su
sirinkimui pirmininkauti M.
Kizį, o sekretoriauti J. Pusdeš- nas ne^ nusėdėti-sto
rį. t vėjo stačias, nors vietos buvo

j u ’ i \r !net per daug... < '/Niekad nebuvau mates M. i t
Kizio klubo susirinkimuose, i Pamačiau, kad viskas sure- 

; man atrodė, kad jo pavardės žisuota. Jei neleidžia kalbėti- 
’.i spėti Vytauto Didž. drau niekad nesu pastebėjęs klubo reiškia nori kaž ką nuslėpti, o

PAID QUARTERLY AT

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 60632

■JJHILV

PER ANNUM

SI000 or more 
I year min.

I R

Penktoji Lietuvių Tautinių

Amerikos Bicentennial Minėjimas
ENGIAMAS

INTERNATIONAL AMPHITEATRE, CHICAGOJE
S\yJAl/ T/

I
V

BANKETAS McCormick Place (1X3. 7val. vak.). Bilietai po 
($10.00 šokėjams) gaunami "PARAMOJ2534 W. 69 St., 
co, III. 60629, Tel. (312) 737-3332. Stalai po 10 asmenų.

SIV^JŲ SUSIPAŽINIMO VAKARAS JAUNIMO CENTRE 
B'ltefai po $3M gaunami "STASĖ'S FASHIONS", 6237 So. Kėdžių!

Chicago, III. 60629, Tel. (312) 4364184.

čekiu* raSyti: Lithuanian Folk Dance' Festivals. Inc. vardu.{■

fVENTtS RENGIMO KOMITETAS

ŠVENTĖS PROGRAMOS BILIETAI (kainos apačioje nuo $8.00? 
iki 54.00; balkone nuo $8.00 iki $3.00) gaunami "MARGINIUOSE", 
2511 W. 69 St, Chicago, III, 60629. Tel. (312) 778-4585.

retoriaus darbą, bet dar ture- , 
jau tikslų įrodyti sautfildiš- 
kiams, kad namai ir klubas net 
šiuo sunkiu laiku gali išsilai
kyti be aukų. Kas ir buvo įro
dyta. Pernai ir šiemet namai ir 
klubas galą sukalu suvedė, ir 
dar turi atsargoje šiek tiek pi
nigų.

Ne tik apmokėtos tarnauto
jams algos, bet jiems pakeltas 
25 centais į valandą atlygini
mas. Sumokėtos kitos išlaidos, 
neišskiriant 600. — dol. mėne
siui namams z^^7200. — me
tams). Dar‘klubas turi dau
giau išlaidų negu anksčiau. Tu 
ri apmokė-ti pats už klubo valy
mą, o anksčiau apmokėdavo na 
mai. Buvo apmokėtos senos 
skolos. Dabar klubas jokių sk6- 
lu nebeturi.

Šių metu balansas rodo nuos
tolio $2780.30, praeitaiis metais 
rodė nedidelį Apeiną $942.74. 
Šių metų nuostolis susidarė dėl 
mažesnės apyvartos, tarnauto
jams algų pakėlimo, vagystės 
ir kitos nedideles nereguliarios 
išlaidos.

1976 m. sausio 1 dienai D; 
G. Klubo einamoje sąskaitoje 
(Detroit Bank and Trust Co.), 
buvo 4739. 2 dbl. Klubo taupo
moje sąskaitoje (vadinama “Ge 
ležinė atsarga’’) įbuvo 6450.58 
dolėr. ši suma,susitaupė iš klu 
bo parengimų ir nario mokėsi 
čio. ,

Per visą klubo gyvavimo lai 
kotarpį būtų buvę daug dau
giau, bet būta įf išlaidų. 'Nu
pirkta automobiliams aikštė, 
kainavusi apie,7000. dol..Klubo 
vidaus įrengimui 2000. — dol. 
šią sumą buvo .žadama gražin
ti iš klubo prekybos sąskaitos, 
bet kol kas taip ir laukiama 
geresnią. laikų. ■ 1^. -* •' f

Dėl bendrosi.valdgbos
Po nevykusio I**Namų susi

rinkimo, kur išbėgiojo kaden
cijų nebaigę valdybos nariai, 

j naujų jų vieton ^susirinkimas 
neišrinko, kažkieno iniciatyva 
paskelbta per radijo ir laikraš 
čiuš, kad D. G. Kliibo susirin
kime bus renkama bendra val
dyba. Klubo valdybos posėdžiuo 
se šis reikalas visai nebuvo net 
svarstomas. Reikia spėti, kad pa 
sitraukę namų valdybos kom
binatoriai, patarėjai nori klu
bui įsiūlyti savo prisvilintą vi-

Jei jau norima abi organiza
cijas sujungti į vieną-pirmiau- 
sia apie sujungimą reikia atsi
klausti “rabino’’, o rabinas 
mums yra Dansingas. Jei jau 
būtų gauta nors žodinė garan
tija. kad po sujungimo neatims 
leidinio alkoholiniams gėri
mams — tik tada galima galvo 
ti apie sujungimą. Yra žinoma, 
kad leidimai duodami naujai! 
organizacijai tik po trejų me
tų egzistencijos-čia dar viena 
klūtis. <

Norint padaryti sujungimą, 
reikia paruošti tani planą tur
tui, pinigams, nariams subur
ti į vieną vienetą, ^Reikia pa
ruošti naują konstituciją, duoti 
naują organizacijai jiavadini- 
mą./ Po viso to-šaukti abiejų i 
organizacijų atskirus susirin
kimus, ir tik tada 'bendrą stei
giamąjį .susirinkimą. čia ne 
vienos efifenos -darbas.

Dar negirdėtas dalykas, kad 
viena organizacija =rinktų val
džią kitai organizacijai. Rei
kia skaitytis su tao, kad abi
organizacijos turi turto ir pi-l 
mgų ir yra inkorporuotos Mi-į 
chigan state. Uždėjus valdžią 
ant kilos organizacijos turto ir : 
pinigų būtų nusikalstamas dar 
bas ir dėl tokio elgesio* namų 
draugijos nariai lėismc gali 
ieškoti teisybės ir be abejonės 
laimėtų: Manau, kati bė reika
lo čia laiką gaišiname: bažny
čia. dėl kurios gimė L. Namų 
Draugija, stovi dar toje pačio-

Kiauras stogas ir nėra 
kam jo taisyti

valDar vasaros metu abiejų 
dybų nutarta kontraktorių; Ra
čiukai tį, atsisakiusį pasirašytą

garan 
tiją pykdyti, per advokatą ati
duoti teismui. Advokatą prašy
tį kad pirma tartasi geruoju, 
jei nesutinka-eili per teismą. 
Šis nutarimas padangas maž
daug tuo latlcu, kai cekoslova- 
kams buvo leista iš L. Namų 
kertinio akmens išsiimti ten 
namus statant įmūrytus doku
mentus.
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Watch your money 
put on weight

Your money is different 
/than you. The more weight it 

puts on the better. The tatter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
most, give your money the 

d Tiest possible 
You’ll ^5^

^interest.
* find.it

Federal Savings.

Come under our wing. 
'We care what happens to you.

I

8.17% z? 
790% 
7.08%:-' 
6.81%

“6.002%>r 
C QQo/ 300031 U.OU /O y'eld

$15.00
Chica-

(IX.4L

Certificate Accounts* 
minimum, terms: 
S1.000-6 years

7w / Q/ Certificate Accounts* 
/O 70 minimum terms: 

S1.000-4 years

Q/ Certificate Accounts' 
/n minimum terms:

V /*+ /w S1 qoo-30 months

Certificate "Accounts*
. minimum terms:
W J £/Q 61,000-1 year

o į q / Certificate Accounts* ( 
minimum terms:

W /<+ /V $1,000-90 days

^4 į Passbook Savings 
interest paid to 

W /H- /V4ate ol W)thdrawa!

Yield based on interest (compounded daily) 
accumulated for one year.

.*A substantial interest penalty is required for 
early vdthdrawai o>ccrtific^e accounts •

f.
?
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STflNDfiRD FEDER/U. SWINGS
Home Office: 4192 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 phone: 847-1140 ĮŠieM-7: 

Downers Grove Office: 5100 Forest Avenue, Downers Grove, Illinois 60515 phone: 963-1140
Lombard Office: (1st Federal Savings of Lombard), 23 North Main, Lombard, Illinois 60)48 phone: 627-1140

r

JEI JŪS NORITE SIŲSTiSIUNTINI - DOVANA j LIETUVĄ IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS . *

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VN EŠPOSYLTORG)|į 

.5 VYKIAUSIA {STAIGA,.??

1776 Broadway, New York, N. Y.40019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokanti mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos'skyrių yra krautuvės, joserasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valaiyios popiet.

MŪSŲ SKYRIAI

126 Tilghman Street____________ -
1900 Fleet Street______________

— 485 McDonald Avenue  
701 Fillmore Avenue -______

1241 No. Ashland Avenue ——
— 2608 West 69 Street______ _

— 1855 West 47 Street___________
— 1028 Kenilworth Avenue---------------

- 11601 Jos Campau Avenue-------------- -
, — Freewood Acres Rt. 9------ --------
— 11339 Jos Campau-Avenue

— '122-126 Hillside Avenue --------------
159 So. Vermont Avenue --------

A 
“f

.If

,>■

1

-1

X
i

ALLENTOWN, PA. — 
BALTIMORE 31, MD. 

,-BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. — 
FARMINGDALE, N. J. 
HAMTRAMCK, Mich. 
HARTFORD 6, Conn. 
LOS ANGELES 4, Calif. 
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1 201-17 St. __ ______ ___ ___
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue _
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue __
PHILADELPHIA 23, Pa. — 63F W. Girard Avenue 
PHOENIX, Ark. 85027 — i»47 N. Black Canyon Hwy . 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue ..............  .
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue _____į
SILVER SPRING, 622 Ekworth Dr
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ... 
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave 
UTICA, N. Y. — 963 Bleaker Street_________ _ _

rr?®***

j4i5-U54 
342*4240 i

. >iį. -y
.t A 486-2818

_______________ 925-2787
—J____ #19^755
---------- --- 771-0696
_______  365-6780

ė—___ _ — 363-0494
 — 365-6740

......... ........ — 246-2348
________ — 385-6550
___ _____ — 305-673-8220
________ — 674-1540
____ :___ — 475-7430
------------- _ 769-4507 
-------- - ,602-942-8770

■ t-'! . IZ j— 381-8800

475-9746
296-5250 
732-7476
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Nuo praėjusio savaitgalio yra ilgiausio barako dėsiniaja-

rengta lietuvaitė-manekenas . 
ir kariška apranga apvilktas' 
Lietuvos kareivis-niaiiekenas; 
Istorinės Lietuvos kariuomenės 
uniformos nuo 11 šimtmečio 
pradžios iki Lietuvos-Lenkijos

SUKINĖTAM įLAIKRODŽIUS i
I

Draugo Kertinėje Paraštė-jjau kalinta diena kaip atrenioa me šoneartimai su Jugoslav i- - . f . . j 1 :hminU - t • Tz t* • u * n’ • • i padalinimo* ir tos pat kanuo- red. Bradunas sukinėja laik-tuotoje Chicagos Laivų Kranto- ja ir arabais. Numeris 11 męko * — v . v.........................  .
_ ? • _ rx* v v. ■» . •nėję (Navy Pier) vyksta vad. 
Tarptautinė-Prekybos Paroda, 
kurioje dalyvauja pagaF Pro- 
g ra moję sužymėtą sąrašą 26 
valstybė. Paskutinioji sąraše 
Jugoslavija, dvi satelitinės — 
Rumunija ir Lenkija, (ši pasta 
roji gal tik popieriuje, nes pir
madienį, jau trečią parodos 
dieną Lenkijos parodai didelis 
grindų plotis tebebuvo net ne
baigtas įrengti). Sunku nuo
dugnaus apžiūrėjimo aiškesnį 
vaizdą' duoti, nes paroda turi 
dar keletą kitokių skyrių, kur 
dalyvaujantieji kraštai (atro
do, ne visi) išstatę savo specia- 

1 liūs gamybos dalykus pardavi
mui). .

Įrengimas. Navy Pier atnau
jintos dvi lygiagretės halės po 
.pusę mylios ilgumo pakerta ko 
jas kol nueini į vieną galą, dėl
to antrojoje halėje, kur ekspo
natai, kaip maisto, gėrimų, par 
fiumerijos, stiklo, metalo pro
duktai ir gaminiai interesuoja 
daugiau tik pirkėjus-pardavė- 
jus, o jų vis dėlto daug mažiau 
negu šiaip žioplinėtojų.

nereiškia.
Mažytė. ] 

mažesnė negu yra natūroje Iy-‘- 
ginant su kaimyninėmis vals
tybėmis. Kai kilų valstybių, net 
satelitinių parodai išnuomoti; 
plotai užima šimtus ir tūkstan-l 
čius ketvirtainių pėdų, Lithua 
nia (Independent) kaip, pro
gramoj paaiškinta, užima tik 
10 pėdų, ilgumo ir 5 pėdas pla
tumo. .. Ji tik vienintelė iš visų 
mažųjų, nuskriaustųjų, smur
tu pagrobta jos laisvę ir nepri
klausomybę grąžinti reikalau
janti !

iuenės uniformos Nepriklau- 
soiuoje^ Lietuvoje. Yra kopija

proporcingai daug pirmojo visapasau
linio žemėlapio, datuoto 7 me
tais vėliau po Kolumbo airadi- 

‘ mo Amerikos, žemėlapyje Lie- 
: tuva jau tada buvo nuo Balti
jos ligi Juodosios jūros: Yra 
|jau be viršelių vertinga 17 šimt 
į mečio pradžioje lotynų kalbo- 
įje išleista lietuvio mokslininko 
išradėjo knyga apie raketų 
konstrucijų, kurioje sugalvoti, 
aprašyti ir braižiniais pavaiz
duoti vėliau ištobulinti prietai
sai, kad raketa-sviedinys pati 

'ieško sau kelio į taikinį.
Jau iš tolo 'pamatai didokąl .

skaisčiomis savo spalvomis Pra! Parodėlėje buvo pavyzdžiai 
džiuginančią lietuviu tautos ir Lietuvos pašto ženklų, Lietuvos 
Lietuvos valstvbės ‘vėliavą ir’metalinių pinigų iš pneš-ko- 
didelę iškabą* “Lithuania”, ir!lunibinės gadynėm iki naujųjų 
lūlinojaus Lietuvių Prekybos 
Rūmų pastah’tą dailų standar
tą su pačiu tų rūmų preziden
tu p. Bacevičių, labai gyvai 
žiūrovams abiem kalbomis 
eksponatus beaiškinantį ir p. 
Klemką jam ne tiek aiškinimu, 
kiek eksponatų priežiūra ir tvar 
kymu padedant.

, j .Parodėlėje, kurin turi užrašą 
lę norint rasti tenka gerokai f “800 Years Independent Lithua 

skoningai išdėliota, iška-nueiti, beveik pačiame antra
jame gale. Nors programoje j bintą ir pastatyta tokie daiktai: 
Lithuania turi numerį 11, ji gražiais tautiškais rūbais ap-

nia”

SKAMBINKITE DABAR

i JŪSŲ NAMA '
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

MEMBER MES TAIP PAT

R E LO SUS CHICAGOSzf.7’^0 MIESTŲ jav-se per r e L o

254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

laikų ir Lito, keli gražiausios 
architektūros, -Čiurlionio kūry
bos, Mateikos “Žalgiri,s” 
juostų, gintarų, audinių po pa
vyzdį ir, rodos, Muloko įreng
tas pražektorius, kurs visą lai
ką ekrane rodo spalvotas da
bartinių laikų lietuvių meni
ninkų tapybos, skulptūros ir 
architektūros pavyzdžių nuot
raukas.

Pastebėtina, kad žiūrovų di
desnę dalį sudarė jaunieji, ku
rie p. Bacevičiaus susidomėję 
klausinėjo ir-Iaimei-šis sugebė 
jo-aiškiai, tiksliai ir noriai at
sakinėti.

Paklausti, kodėl tik jie du, 
kur jaunimėlis? Atsakė-jauni- 
mas neturi laiko. .

,Tad kas judu pakeis? Abudu 
jau pasidabrintais plaukais ne 
ištversite?

Vakarienės paleis atėjusios 
žmonos, atsakė.

Už tą sklypelį Liet. Prekybos 
Rūmai sumokėję 1,000. . Visas 
kiosko įrengimas su sklypo nuo 
ma kaštavęs apie $3,000, paaiš 
kino p. Bacevičius i rp. Klem
ka, kurie nuoširdžios padėkos 

I tikrai nusipelnė..

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
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m. Liepos 18 d., sekmad.
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

rodį dviem klausimais: kultūri 
niais ir pelitiniais. Kaip poetas, 
jis džiaugiasi lietuvių kultūri
niais veiksmais. Ypatingą dė- 
mesį-atkreipė į šį pavasarį įvy
kusią poezijos šventę. Ir teisin
gai, nes mūsų kultūrinį lygį ke
lia visų sričių menininkai. Bet, 
kada Chicagoje buvo koncer
tas, kuriame geriausio lietuvių 
kompozitoriaus kūrinius grojo 
Chicagos, pasaulinio lygio, sim
foninis ~ -orkestras, diriguoja
mas vieno iš žymiausių dirigen 
tų, tai kultūrininkas Bradūnas, 
Draugo kultūrinio priedo redak 
torius, tūnojo lyg vandens į 
burną priėmęs. Atrodo, kad jo 
ausyse ne simfoninė muzika, 
bet birbynė skamba. Kiek metų 
tada p. Bradūnas pasuko laik
rodi atgal? Jis poetas, tai jam 
gal ir pritinka laikrodį sukinėti 
meno ar poezijos srityje.

Kitas reikalas, kad jis pradė
jo laikrodį sukinėti Lietuvos lai
svinimo Mausimu, čia jis save 
sugretino su lietuviais, bendra- 
darbiautojais su Lietuvos oku
pantu. šiuokart jis buvo tiek 
malonus Altos darbuotojams, 
kad jis jų nepakaltino “...kad 
Lietuva iki šiol dar neišvaduo
ta”... (Draugas, birž. 5 d.).

Reikia manyti, kad šiuo klau
simų ir pats, viską žinantis., re
daktorius tikro atsakymo netu
ri. Tik jis gailisi, kad bendra- 
darbiautojai su okupantu per 
lėtai veržiasi Į priekį. Jis rašo: 
“...lyg išeivijoje nebūtų per tą 
laiką daug kas pasikeitę parti-1 
ne (mano pabraukta), pasaulė-l 
žiūrine, naujų kartų subrendi
mo ir profesiniai intelektuali
nio pasikeitimo prasme” . . . 
(Draugas).' Matome, kad oku
pantui pradėjus spausti kultū
rini bendradarbiavimą^ lietuvių 
išeivijoje daug kas pradėjo kei
stis.’ ' •

Bendruomenės veikėjams pra
dėjus siūlyti bendradarbiavimą 
su okupantu (Pasaulio Lietu
vis), tuoj atsirado vaikams va
dovėlis su propagandinėmis nuo 
traukomis. Prasidėjo griovimas 
Amerikos Lietuvių Tarybas, 
Marquette Parko lituanistinės 
mokyMos vaikams. nebeleido 
rinkti aukų Lietuvos ■ laisvini
mo reikalams Vasario 16 dienos 
proga. O, kaip buvo gražu, ka
da mokyklos atstovai, 10 — 14 
metų vaikai laike minėjimo j- 
teikdavo savo auką. Manau,kad 
ir vaikai Įsijungdavo į Vasario 
16 dienos reikšmę. Dabar ir pa
čiam p. Bradūnui, Vasario 16 
dienos minėjimas, tai tik jo ki
šenės tuštinimas (Draugas).

Ir dalis profesinių intelektu
alų, perėmė “Vilnies” darbą, 
pradėjo skleisti bendradarbia
vimo idėją lietuvių intelektua
lų tarpe. Matome, kad Br. Rai
los planas, kaip perauklėti lietu 
vių išeivių “širdis ir protus” 
(buvo reklamuojamas Drauge) 
perauklėjo ne tik kai kuriuos 
Draugo redaktorius, bet ir kai- 
kuriuos intelektualus.

Ignas Petrauskas.
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I Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful \

17” Diagonal COLOR

with $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 tn 72 months.'

Or With $1 05000
And your money grows to $10,551.99
in 114 years. J

Or With $20,000 /
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year. "

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $1,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,112 J3 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,4(XL95 in 
2’4 years.

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

OrWith $5,000 ,
And your money grows to $5,558.48 in 
2’A years.

Of With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1!4 years.

l O r With $20,000
And your money grows to r jj^$21,024.81 in 1 year.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
♦Funds must remain in this speoai account for term of cartificate. From yocr deposit, we deduct the cost of the rtem, but the interest you earn pav5 
fori, plus gives you an additional gain of 614% to7%% on your futt deposit. Federal regulations require substantial interest penalty for early

withdrawal. -

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

GROS GERAS ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į piknikų.

DES PLAINES OFFICE:
- 1065 OAKTON STREET

DES PLAINES, ILLINOIS 60015 
TELEPHONE: 297-0720

ALMIRA OFFICE:
3434 WEST NORTH AVENUE 
CHICAGO. R.I JNO«S
TELEPHONE:

MAIN OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60636 TELEPHONE: V?’■•’5
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VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

Taupykite dabar

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. v 4

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos, w , vM

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

/ PLEASE! I 
J Aty w ear? Į 
f PREVENT f 
FOREST FIRES Į

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metais. ' TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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“Dabartinėje” Lietuvoje iš
tikimybės pažadus padaręs oku 
pantui, p. Jonas Kaunas, š. m. 
gegužės 7-tos dienos “Drauge” 
(Nr. 108), aprašo apie Liet. 
Bendruomenės (supr. fronti
ninkų) Suvažiavimą. Ir pirmo 
je vietoje pamini apie tariamo
sios bendruomenės Cicero Apy reiškiasi ir už Cicero ribų, 
linkės pirmininko A. Venslovo 
pranešimą.

Ir kadangi p. Venslovo pra
nešimas yra netikslus bei iš
kraipytas, tai būtina patikslin
ti, kai ką išryškinti ir nutylėtą 
iškelti viešumon. Tame apra
šyme, tarp kitko pamini p. A. 
Venslovo pasigyrimą, kad — 
turi šokių grupę, kuri gyvai

Tai yra akiplėšiška neteisy

Negalima užmiršti sovietų 
padarytos skriaudos

Chicagoje eina apdairaus ir gerai informuoto lenko 
Jan F. Krawiec redaguojamas dienraštis Dziennik Zwi- 
azkowy- Tai vienintelis lenkų fratemalaus susivienijimo 
dienraštis, išeinąs šiame dideliame transporto, mokslo, 
prekybos- ir pramonės centre Chicagoje gyvena daugiau 
negu pusė milijono lenkų, dirbančių Įvairiose savivaldy
bės ir federalinės valdžios Įstaigose, turinčių stiprias fi
nansines institucijas, mokyklas, fraternles organizaci
jas, bet jie nepajėgė išlaikyti dienraščio. Susivienijimas 
yra vienintelis, kuris, pavyzdnigai tvarkydamas savo fi
nansus, pajėgė leisti dienrašti. Visi leisti dienraščiai ne
apsimokėjo, iš garsinimų negalėjo gyventi, o gerų ir tin
kamų redaktorių jie neturėjo.

Jan F. Krawiec labai gerai pažįsta karo meto ir po
karinės Lenkijos gyvenimą. Jam pačiam teko išgyventi 
karo pralaimėjimus, tremtį, gyvenimą koncentracijos1 
stovyklose ir sunkų pokarinį lenkų gyvenimą. Jis sekė 
nepriklausomos Lenkijos pastangas būti nepriklausoma, 
pats gerokai nukentėjo, užtat dabar labai gerai supran
ta padėtį Rytų Europoje. Jis turi gabią plunksną, moka 
savo mintis aiškiai išdėstyti, todėl jo redaguojamas dien-, 

. rastis buvo plačiau skaitomas negu kiti lenkų laikraščiai, 
o dabar jis yra vienintelis, kuris, duodamas tikslias ir 
naudingas žinias, tenkina lenkiškai skaitančius amprikie- 
čius.

Redaktorius Krawiec gana gerai pažįsta ir Lietuvos 
likimą. Jis prisimena Lietuvos poziciją, kai du galingieji 
kaimynai užpuolė Lenkiją. Jam yra žinomas Ribbentro- 
po ir Molotovo 1939 metais Lenkijai ir Pabaltijos valsty
bėms pasidalyti pasirašyti dokumentai, nuvedę į Antrą
jį Pasaulio Karą, jis žino, ką vokiečiai Lietuvoje darė, o 
dar geriau jam yra pažįstama sovietinė sauvalė. Lietu
viškai jis nekalba, bet skaito kiekvieną angliškai išleistą 
dokumentą apie pavergtos Lietuvos likimą.

Lenkų dienraščio redaktorius parašė įžanginį straips
nį apie rusų policijos areštus ir deportacijas, pravestas 
prieš 35 metus. Jis turi labai tikslių žinių apie išvežtuo
sius lietuvius, latvius ir estus. Jis aprašinėja, kaip 35,000 
latvių, 34,000 lietuvių ir 33,500 estų birželio ir 15 dieno-

mis buvo suimti, suvaryti į galvijinius vagonus ir išvežti 
į tolimą šiaurę. Tuo pačiu metu jis nurodo, kad išvežtų
jų vieton buvo atvežtas didokas skaičius rusų kolonistų, 
išvežtųjų sodyboms2 ir turtui perimti. Išvežimas buvo toks 
žiaurus, kad karštomis vasaros dienomis į vagonus suva
rytiems žmonėms nedavė nei vandens nei jokio maisto. 
Jis pastebi, kad tūkstančiai vyresho amžiaus žmonių, 
sergančių ir silpnesnių negalėjo pakelti tų kančių ir pake- 
liuje išmirė. >'

įžanginiame straipsnyje aprašinėdamas, kaip so
vietų karo ir policijos jėgos paruošia pavergtus kraštus 
sovietų kolonijai. Krawiec savo rašinį baigia šitokia 
mintimi:

“Kada lietuvius, latvius ir estus vežė įtolimos 
šiaurės ir'rytųSibirą bei azijatiškas respublikas, Pa
baltijo kraštai buvo apyvendinami rusai ir azija
tais. Apie sovietų policijos elgesį su išvežamais pa- 
baltiečiais rašė Aleksandras Solženicynas faktus-iš
keliančioje savo knygoje “Gulago archipelagas.” Žiau 
ri sovietiška žmonių žudymo politika arhešė katastro
fiškas pasėkas Pabaltijo kraštų- gyventojams- Aps- 
kaičiojama, kad trys mažos Pabaltijo tautos nete-- 
ko apie milijono žmonių. Tai yra baisus sovietų val
džios elgesys, kurį nuolat reikia turėti galvoje.” 
(Dz. Zwianskow)
Redaktorius Krawiec turi gana tikslias informaci

jas apie rusų pravestus išvežimus birželio mėnesio vidu
ryje, jam yra žinomi ir rusų padaryti išvežimai sovietų 
karo jėgoms antrą kartą įsiveržus į Lietuvą ir Prūsiją.- 
Rusai ne tik žudė žmones pačios Lietuvos miškuose ir 
pelkėse, bet jie gabeno į rytus ir į tikrą mirtį žmones, 
šimtmečiais gyvenusius Prūsijoje ir kituose Pamario 
kraštuose. Tiktai gerai informuotas redaktorius gali pa
daryti tikslias išvadas. ' .

. . ' ■ ■ K

Krawiec suprantaj ką reiškia žmonių? išvežimas iš 
šimtmečius apgyventų vietų; Jam dar geriau supranta
ma žala, kurią kaimynas sąmoningai daro visai tautai. 
Jam žinomi tikslus duomenys apie kelių- tūkstančių len
ku šaltakraujišką nužudymą nelaisvėn patekusių- ka
rininkų ir inteligentijos. Katyno miškuose,, padarytos 
žudynės atsiliepė į visą lenku valstybės vystymosi eigą. 
Inteligentiški ir ryžtingi vyrai; gali pakreipti' įvykių ei
gą viena ar kita kryptimi, betekai ryžtingieji ir žinantie
ji likviduojami,, tai priešui žymiai palengvėja-visos tau
tos pavergimas. Inteligentus ir gerus karius išauklėti ima 
laiko, kraštui tai brangiai kainuoja. Lietuvos- mokytojų, 
tikrų karių, visuomenės veikėjų2 išvežimas į Sibirą' ir jų 
nukankinimas žymiai palengvino rusifikacijos prošėsą

Patarimas neužmiršti šios žalos yra įsidėmėtinas nė 
tik kovotojams, bet ir politikams.-Jeigu-kada bus koks 
susitarimas žmoniškam sugyvenimui, Rusijos komunistai 
privalės atlyginti už išvežimų metu visai lietuvių padary-

M. Šileikis Prieplauka

Amerikiečių spauda pranešė 
ensacingą žinią, kad 26 m. ain- 
iaus Dorothy Aiksnoras pati 
asistatė lėktuvą, su kuriuo ji 
r skraido. Aikšnoraitė yra ki
lsi iš Oxford; Conn.

Savo aviacinę karjerą-ji pra
ėjo prieš kelis metus, iš vieno 
raugo gavusi 5 dolerių vertės 
ilietėlį pirmajai skraidymo pa 
iokai. Skraidymą- ji taip pamė
go, kad įgijo net komencinėe1 Ja
unės licenziją ir skraidymo in- 
ruktorės teises.

Baigusi rytinės Connecticut 
alstįjos kolegiją, vietoj moky- 
ojavimo, ji pasirinko aviaciją.

PAVASARIS EINA KARPATŲ 
KALNAIS
Rašo Dan Kuraitis

DAN KURAITIS rašo savo įspūdžius iš kelionių.
(M. šileikio piešinys)

Mus įleido j vidų. Marzvinsku namai gerai dar ir 
šiandien užlaikomi, bet juose gyveno ir ne Marzvins- 
kai. Karo metais Marzvinskai išnyko. Liko tiktai keli 
seniai, kurie dabartiniu melu nedalyvauja politikoje. 
Vienas Marzvinskas. bekovodamas su rusais, kažkur 
žuvo ar buvo išvežtas. Iš viso, čekų daug negrįžo iš Ru
sijos. Vieni galėjo ten apsigyventi, bet didelė jų dau
guma gyvybės neteko Rusijoje. Pats didžiausias Marz
vinsku ainis. į kurį senis Marzvinskas dėjo dideles vil
tis. buvo išvežtas ir nebegrįžo.

MARZVINSKU NUOLATINIS ŽENKLAS.
r

Čekai man pasakojo, kad prie durų stovintieji du 
vyrai yra Marzvinsku namų nuolatiniai ženklai. Marz
vinskai buvo prekybininkai. Jie vežė prekes iš Afrikos 
ir iš Baltijos. Iš Afrikos jie vežė į Vidurį Europos bal
tus dramblio kaultiš, o iš Baltijos pakraščių jie vežė’į 
Vidurį Europos"gintarą. Jų prekybą buvo šiom dviem 
brangenybėm.. ' į

Toliau šitą reikalą apklausinėjus, paaiškėjo, kad 
Marzvinsku namų simbolis. Jis buvo senais Bohemi- 
kietis, bet jis vis dėlto nėra tas juodis, kuris gyvena 
ekvatoriaus Afrikoje. Jis juodas, bet ne taip tamsiai 
juodas. Maurai gyveno šiaurės vakarinėje Afrikos dą^- 
lyje. Savo laiku maurai buvo gausūs ir galingi, bet lai
kas visus iškelia ir nukelia. Maurų imperija buvo tokia 
galinga, kad visoje Afrikoje ėjo pasakos apie niaurūs 
ir Atlantą. Pradžioje buvo pasakojama, kad.' maurai 
buvo apgyvenę Atlantą, o vėliau tvirtino, kad jie At
lantą ant savo pečių laikė. Tai pasakojimai, kurių ne
galima patikrinti, kaip negalima ir senų senovės lietu
vių tautos istorijos nustatyti, žinome, kad lietuviai tu
rėjo eiti iš Indijos į Europą, bet kuriais keįiais jie ėjo 
— tiktai spėliojimas. Gali pasilikti- spėliojimu ilgiems 
metams, bet gali atsirasti protingų istorikų, kurie pa 

I jėgs niištatyti daugiau faktų, negu šiandien mes žinome.
Kaip ten bebūtų — mauras, Atlanto laikytojas, yra 

Marzvinsku namų simbolis. Jis bdvo senais Bohemi
jos laikais, jis pasilieka ir šiandien,»kai ti/Marzvinskų 
pačioje Bohemijoje jau nebėra. Reikia neužmiršti, kad 
be mauro, Atlantą laiko ir lietuvis, bet čekai jo visai 
nebemini. Jie tiktai tekalba apie maurą. Taip man bent 
aiškino palydovai. Prie didžiojo tilto stovintį sargą če

kė niekad neturėjo jokios šo
kių grupės Čiceroje, jeigu ir 
yra kokios šokių grupės, tai 
jos' priklauso Cicero Lituanis
tinei mokyklai- Vienai grupei 
vadovauja p. Sofija Palionie
nė, o. kitai p-lė Eivyda Bauku- 
tė. šios šokių grupės; nėra ga
vusios jokios paramos iš jau iš’ 
vardintos Bendruomenės ir nė 
ra padarusios jokios' išvykos 
už Cicero ribų tos Bendruome
nės dėka.

Vienintelė tautinių šokių gru 
pė' iš' Cičėro, kurr pasirodė ki
tur; tai Cicero lituanistinės md 
kyklos šokėjai, vadovaujami p. 
Sofijos Paliolienės, nuvykę au 
tobusu į Milwaukee, dalyvauda 
mi Tarptautimame’ Festivaly- 
j e. Tok išvykos kelionės išlai
das didesnę dalį apmokėjo dr. 
Vytautas" Balčiūnas iš* Kenos- 
hos ir likusią? sumokėjo JAV 
LBR Cicero Apylinkės Valdy-

Suaugę vaikų palydovai mo
kėjo už kelionę į abu galu tik 
po 3 dolerius. Nuvykusių priė
mimas ir vaišės buvo dr. V. 
Balčiūnb ir ponios sąskaitom 
Tai čia’ nesuprantama; kokiu 
tikslu'p: A. Vėnslova' pasisavi
no kitų nuopelnus?

Toliau p. A’. Vėnslova1 pasi
sako: “. .-.rengia 6 Vasario mi
nėjimą. . . bet nutyli apie fron
tininkų Cicero LB pirmininko 
p. A. Markelio “žygdarbius” 
prieš ALTą, 16 Vasario pami
nėjimo vėliavos pakėlime prie 
Cicero Miesto5 Valdybos rūmų, 
tada norėdamas A. M. su apgau 
lingu pretekstu pakeisti ALTo 
vėliavos kėlėjus; — Cicero Jū* 
ros šaulius.

Tęsdamas savo pranešimą A. 
Vensloya pranešė,- kad — Su
telkta 6J>00 dol. lėšų Lietuvos 
laisvinimui. —Tai jau per di
delis burbulas! Toks A. Vens-

! lovos pasisakymas primena p.

(č- Galerijos nuos.) " Šiuo metu ji tarnauja eksperi- 
________________ mentinių lėktuvų sąjungas (E-

— | AA) aviaciniame muziejuje,
A. Markelio pasigĄ-rimą per Franklin Wisconsin (netoli Mil 
“Draugą”. Tada jis pasiseakė,j waukee).’
kad Cicerą lituanistinėm mo-j Būdama toli nuo savo tėvų ir 
kyklom Cicero LB- davė 1,500 septynių brolių ir seserų, atlie- 
dol. ir kuomet per Naujienas.kamiu nuo tarnybos muziejuje 
buvo pasisakyta, kad tai ne laiku, ji sumanė pati pasištafy- 
tiesa, tai p. A. Markelis patiks ti lėktuvą. Turėdama mažai to
lino davęs 150 dol., bet apsi-Įjė srityje patyrimo, bet" didėlę 
klausius’ Tėvų- Komiteto narius - ' J~--
apie tokią: gausią dovaną, visi 
atsakė, kad jiems niekas nė
ra suteikęs-tokios dovanos.

O turint omenyje apie Gice- 
roje gyvenančių lietuvių skai- ’ 
čių ir, kad ne; visi atsilanko į> . ..
Jrofftihirikijž' parengimus; tail EAA* sąsklydžiusi'kūne 
tenka labai suabejoti 6,000 dol., 
galimumui Tokį burbulą-gali "
išpūsti- tik- nelabai blaiviame 
stovyje^ pilietis. (Iki šiol to pa- 
sigyrimo niekas neatšaukė per 
“Drau^”); O meluojant, var
gu ar išlaisrinsim Lietuvą!

V^iau- pr A; Vėnslova pasa
kėt .. sutelkta daug lėšų jau
nimo kbrigr&ui... Kodėl p. A. 
V. nutyli apie sutelktų lėšų 
skaičių?< neš žodis “daug”- nie
ko nesako apie kiekį, bet duo
da galimybę paslėpti “sutelki
mo” menkybę arba pinigų nu
kreipimą visai kita linkme!

Ir pabaigai. p... - Vėnslova
pasakė: ...LB-nės' rinkimai 
praėjo-labai sklandžiai, balsa
vo 330 asmenų. Jeigu tai-būtų 
teisybė, tai reikėtų tik džiaug
tis, bet deja ir čia kas tai nesi
derina. Mat prieš vieną mėnesį 
toje pačioje Cicero LB apylin
kėje'įvyko Valdybos1 rinkimai 
per kuriuos vienbalsiai buvo 
išrinktas, ir gaudamas apie 110 
balsų, p. A. Vėnslova. Tai sa
vaime kyla klausimas, iš kur 
importavo 220 balsuotojus, ku
rie nedalyvavo Valdybos rin
kimuose? Ar viri tie balsuoto-’ 
jai yra lietuvių kilmės? Kiek 
iš jų balsavo daugiau negu vie
ną karta per tuos pačius rinki
mus? Kiek balsuotojų, o ypač

ištvėrmę ir pasiryžimą, po dvie
jų tūkstančių darbo valandų ji 
savo užmojį • ištęsėjo ir lėktuvo 
statybą sėkmingai užbaigė. Lėk 
tuvas yra dvisparnis, sportimb- 
akrobatinio tipo- vienvifetis,—• 
“Pitts-Special” konstrukcijos.

ją rugpiūčio mėn. savaitę Osh
kosh, Wise., ir į kuriuos sus- - 
krenda tūkstančiai lėktuvų bei ■ 
atsilanko dešimtys tūkstančių 
aviacijos mėgėjų, D. Aikšnorai- 
tė demonstruoja plieno vamzde
lių suvirinimo . (šveisavimo) 
techniką lėktuvų statyboje. < ,i

Ė. Jasiūnšs '

VvASHINGTONAS. — Faune 
Cox, - kuriai “už lovą” kongres
ui anas-Wilbur D. Mills mokėjo 
^16,000 algos metams, padarė 
bene pirmą tokią iš savo-garse
nybę; kad Trans World Attrac
tions kompanija jai pasiūlė $1 
milijono dolerių Honoraro už ro
lę suvaidinant save jos* rolėje 
kaip kongresmano sugulovė. 
Farm e'jau dabar yra tiek' garsi, 
kad išlaiko savo spaudos agen
tą. Transworld Attractions jau 
turi-'pagamintus filmus,viedą 
apie Patricijos Hearst pagrobi
mą, antrą, pavadintą? “The Char 
es Manson Story”. . fc >

senesnio amžiaus, buvo dvejų 
daktarų verčiami- eiti balsuoti?

Tenka tik pažymėti, kad froh 
tininkų LB smarkiai plečia sa
vo veiklą; apart kultūrinės 
veiklos; knisasi į pelitinius dir
vonus ir dabar praplėtė į “gra 
žiu” burbulų pūtimą

RamasKirstukas

kai vadina tutku, o Marzvinsku namus ant savo pečių 
laiko mauras su lietuviu.

Mauras; kaip jau minėjau; tūri ant kaklo pasika
binęs retežį. Vieni tvirtini, kad taiTbuvo vergijos rete
žis; o kiti visai kitokį dalyką pasakoja. Jie mano, kad 
maurai turėjo'savo ženklus, skiriančius vieną jų gimi
nę nuo kitos Viena maurų giminė nešiojo retežį. Vie
ni, turtingesnieji turėjo auksinį retežį. Apie tuos nebu
vo-jokios abejonės. Jie buvo didelių žemių plotų val
dytojai. Kiti nfešiojo geležies retežius, šie galėjo būti ir 
vergai.

Bet Europos buvusieji maurai reikalavo respekto. 
Jie patys visuomet nepalikdavo savo retežių. Kuriais 
sumetimais jie tai — taip pat galima tiktai spėlioti. 
Komunistai dabar sako, kad’jie tyčia retežiais žvan
gindavo, kad primintų valdovams apie- jiems daromą 
skriaudą. Retežių skambėjimas taip pat tūrėjo pri
migti vergų savininkams, kad reikalai gali pasikeisti. 
“Kas yra nieku, tai būs visltuo”. Bet ir čia Ūk spėlioji
mas. Ar taip bus —tiktai1 ateitis parodys. Rusijoje bu
vę-vergai pasiliko vergais. Vieni ponai ten pakeisti ki- 
tai4 >

f- NAMAI* STATYTI AŠTUONIOLIKTAME 
ŠIMTMETYJE

’.I " Įgr - . _

Belaipiojanl po Marzvinsku namus Pragoję; teko 
nustatyti, kad tie namai buvo pastatyti 1713-14 metais. 
Tai daugiau negu Apries "puslre^ib'šimtd mėttj. O jei
gu pradėsi skaičiuoti, kiek laiko Marzvinskams reikė
jo sukelti auksą tokiems rūmainsr Pragos viduryje phs- 
tatyti, tai aiškiai galima sakyti, kad jie pradėti staty
ti prieš tris šinitua-metųr

Mūsųi laikais milijonieriai kartais labai greitai iš
kyla, bet tais laikais reikėjo aukso' dulkelę glausti prie 
dulkelės. Tai buvo sunkus darbas.1 Turtingais tapda
vo tiktai laimingi ir taupyti mbkafttieji. Kiti galėdavb 
glausti dulkelę priedulkelės, bet jeigu jiems nesisek
davo, tai viską prarasdavo. Kitiems pavogdavo, o dar 
kitus užmušdavo, jeigu laiku sutaupyto aukso neatidub 
davo.

Dabar auksą Čekoslovakijoje gali laikyti tiktai val
džia, tais laikais jį galėdavo laikyti tiktai turtingas val
dovas. Dabar, žinoma; ir ta: vūldžid mažai jo teturi, 
nes auksą jau- pirriTais metais* išvežė aukso kitų kiše
nėse ieškotojai. JiF išvežė aukšlį iš’visos Rytų Eurd- 
pos, ten būvo nugabentas ir čekošlovaldjdS'banko auk
sas. Vienas čekas pietii metu man prasilale, kad Dul> 
čekas dėl čekų aukso ir iš valdžios išlėkė- Jeigu jfc 
būtų nereikalaVęš, kad rirsSf gražintu čekams priklau
santį auksą ir pinigus užmokėtus rusains uf čėkij pre
kes, tai Dubčekas ir šlaridien būtų galėju valdyti kraš
tą. Dėl čėkų auksO it Slanskis galvoš neteko.

v (Bus'daugiah)'
■■ ■- .r- - ...j. - .-y=r' ž

Naujienų Piknikas
įvyks š. m. LIEPOS 18 DIENĄ

■ POLONIA GROVE SODE !
prie 46-tos ir Archer Avė,

Visi maloniai kviečiami pikniko dalyvauti

i 
j
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
« GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 6 3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

S .MARGUMYNAI
. * % -T*’’.- ■»'

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBEUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533 i

Fax Valley Medical Canter 
__  860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS*“

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
’OFISO \ALAND0S:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
intrad.. penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

Kas antrą šeštadienį 3—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

REZ.; GI’ 8-0873

DR. W. EIS1N - EISINAŠ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

TEU — BE 3-5893 1

DR. A. B. GiiVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
' 1002 N. WESTERN AYE. 
; 5214 N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tel.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRiSTAS 

KALBA METUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. -
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SENUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: an^zad. nuo 1—4 po pietų, 
kėtvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

Tel. 737-5149

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso talaf.: HEmlock 4-2123 

j Rezid. talaf.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojomi 
(Arch Supports) ir t t.

2850 West 63rd St., Chicago III. 6062$ 
' Telef.: PRoepoct 6-5084

— — - t-'y , ------------------------------

SKAITYK PATS'IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

Kuudingi patarimai 
kitokie įdomūs dalykai

♦ Keletas grūdelių ryžių, įdė 
tų į druskinę, apsaugoja drus
ką nuo drėgmės ir laiko leng
vo barstymo stovyje. Beto, ry
žių grūdai padeda laikyti atvi
ras druskai byrėti akeles drus
kinės dangtelyje.

♦ American Auto mobile 
Ass’n. apskaičiavo, kad naujais 
automobiliais važinėti daug 
brangiau kainuoja. Tipingo 
1975 m. automobilio kaštai per

čio. automobilio 1972 modelis 
ir jo išlaikymas per tą pat laiką 
arba ketvirtais ir 5-tais-varto
jimo metais kainavo tik $2,892. 
Taigi senas automobilis ir jo iš 
laikymas kainavo apie $2,500 
mažiau. Į apskaičiavimą įeina 
taip pat pirkimo ir pardavimo 
kainos.
♦ Daugiausiai sutaupoma per 

kant pieną galionais. Perkant 
pusgalioniais reikia mokėti 
6-14% brangiau, o perkant 
kvortomis net 20% brangiau. 
Perkant pieno miltelius sutau
poma iki 40%. Norėdami pri
traukti daugiavaikes šeimas, 
krautuvininkai dažnai skelbia 
pieno išpardavimą galionais.

♦ Senovės amerikiečiai ge
ram nakties miegui prieš ei
nant gulti valgydavo šviežiai 
keptus popkornus, užpiltus šiltu 
pienu. Jie tikėjo teorija, kad

,V
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
iš galvos j pilvą, o popkornai 
sutraukia 'skilvio rukštj.

♦ Nedaug kas žino, kad Che
opso piramidė Egipte nėra di
džiausia. Visame pasaulyje yra 
didžiausia Quetzalcoatl pi raini 
dė. Ji yra apie 60 mylių Į piet
vakarius nuo Mexico City, pas
tatyta ant 45 akrų ploto, turi | 
177 pėdas aukštumo. Jos tu- į 
ris yra apie 4.3 milijonai kubi-i 
nių pėdų.

♦ Karštomis vasaros dieno
mis daržovės gali būti pagrin
diniu maistu. Reikia tik prie 
jų vartoti vaisius ir pieno pro
duktus bei šaltą mėsą ir įvai
rias pupas. Varškė tinka su sa
lotais, taip pat skanu su kriau 
sėmis, agurkas su medum. 
Daugelis daržoviij tinka su pa
sukomis, macais ar sviestuota 
gruzdyta duona. Prašau pasi
dalinti savo patyrimais sveikai 
maitinti šeimą su visais Nau
jienų skaitytojais, duodant ap
linkoje naudojamus ar naujus 
receptus.

♦ Geriausia veršiena yra va
dinama Plume de Veau. Ji gau, 
narna iš Wisconsin valstijoje! 
auginamų Holstei-Frizian at
rinktos veislės veršelių, maitin 
tų specialia buiza-formula. Mė 
są gauna tik nuolatiniai kostiu 
meriai ir Baltieji Rūmai.

t
Saulės energijos naudojimas

Federalinė valdžia, investa
vimą ir verslo institucijos pra
dėjo plataus masto bandymus, 
kaip išnaudoti saulės teikiamą 
energiją kasdieniniam žmonių 
naudojimui ir gyvenimo pato
gumams. Changing Times žur
nalas kovo laidoje duoda to
kius patarimus vasarai bei žie
mai:

1. Gerai izoliuoti savo namo 
sienas, pastogę ir grindis, taip 
pat užtaisyti plyšius duryse, 
languose ir palangėse,

2. Visur užtaisyti bet .kokius 
plyšius ir nešandarumus sulai
kymui karšto arba šalto oro.

3. Praktikuoti energijos tau
pymą mažinant durų varstymo 
laiką. c

4. žiema nuimti nuo langų 
pastoges, leidžiant į kambarius 
saulės šviesą ir šilimą, gi vasa
rą visokiomis priemonėmis su 
laikant

. 5. Ribotai naudoti virtuvės ir 
vonios ventiliatorius. Jie išstu
mia šimtus -kubinių pėdų .žie
mą atšildyto, o vasarą alšaldyį 
to oro per- porą minučių.

M. Miškinytė

"Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas šlubuodamas ne
klystų". — Ebr. 12:13.
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? i t< klausimą atsako knygutė ''Viltis po mirties", kurtą gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
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Prof. Adomas Varnas “Ant Politikos Laktų”

PERKRAUSTYMAl

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA '

R- š E R Ė N A S
Tel. WA 5-8063

O;

*

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Taupmenos padėtos Į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos įduoda pelno dividendą už visą mėnesį. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 M*N£$|AI

Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

Mokama 1 metų 
Certifikatams.

Mažiausia 51,000 
• r daugiau.

NEMALONI TRIBUNE 
KLAIDA

Chicago Tribune birž. 25 d. 
laidoje M. VerMeulen, aprašy
damas žymesnius paminklus Či
kagos miesto parkuose, trumpai 
paminėjo ir paminklą, lietuvių 
pastatytą Dariaus ir Girėno žy- 

Įgio atminimui Marquette par
ke. Deja autorius, iš kažkur ga
vęs klaidingų žinių, nepatikri-' 
nęs faktų, be kitų netikslumu SKAITYK IK KITA.I PAJAUK

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS ir Kul- 
tūros klubas rengia pikniką sekma- 
dieni, liepos 11 d. Vyčių salėje ir 
sode, 2455 W. 47th St Pradžia 12 v. 
po pietų. Kviečiami nariai ir svečiai 
dalyvauti, nes bus skanių šiltų val
gių ir šaltų gėrimų. Turėsim gražių 
dovanėlių. Bus geras orkestras šo
kiams. A. Kalys

. I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Pasveikink tavu draugus 
per * Nau j jū u na sB

MOVI NG 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
/-ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiauk

piu papuošimui ir sezoninės 
Jrapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?^3'<;aS)

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

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas 
Nes jos rdšo tiesą 
Ir veda į šviesą.

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 Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

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.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose,- Druskininkuose. Kaune, Naudakiubse. • 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir. ką jai žmonės pasakė. 95 psL 51.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą. I

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

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

Prof. P. Pakarldis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS < 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. į 
Kaina $2. 14

Vincas lemaith. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 039 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų <r pridedant ( 
čak| ar piniginę r perlaidą.

pažymėjo ir tai, .kad Dariaus ir 
Girėno.Lituaniką pašovė patys 
lietuviai, palaikydami ją sovie
tų -lėktuvu (!>..

šią klaidingą žinią pastebėju
siu konsolė J. Daužvardinė at-' 
kreipė lak. E.Jasiūno dėmesį. E.1 
Jasiūnas tuojau j Tribune pa
siuntė šios lietuviams labai ne
malonios klaidos atitaisymą.' 
Reikia tikėtis, kad dienraštis 
šią klaidą atitaisys.

SKAITYTI "NAUJIENAS*

give...
so more will live

HEART 
FUND

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TAURIAI-LIETUVEI
< - ANGELAI ŠLMUTIENEĮ
Amerikos Lietuvių Tarybos steigėjo ir ilgamečio pirminin
ko a. a. LEONARDO ŠIMUČIO žmonai mirus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą dukrai Rūtai, sūnums dr. Leonardui, 
pulk. Jonui ir Raimondui su šeimomis ir drauge su jais, 
liūdime. »r . % ■ i

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 metų 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBII.IAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
-Chicagos 
Lietuvių

: Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
.1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

VALANDOS: Pi rm ad. ir ketvirt. 9:06 ryto — 8:00 vak.: 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta- ' 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta. i

* Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje
cAMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA

Dr. Kazio Šidlausko Jcnyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 19? pii. Kaina $1.50. •

Knygos hus iisiųstos, jei 11.50-čekis arba Money Orderis1 
bus pasiųstas tokiu adresu: i

NAUJIENOS,
, . .. . ’ .1739 So. .Halsted SL, Chicago, Ill. 60668

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

GEORGE F. RUDMINAS
♦ 13319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

. .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, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911
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tikrai
ALLOY IS. GROWING

NOTARIATAS

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

(Pr)

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ir Racinę Alto skyriai, Bendruo 
menės Apylinkės, Kęstučio šau 
lių kuopa ir Racine Moterų Klu-

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

Wis- 
įvyks

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyta Ir Remontas

Cal! Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

NAUJIENOS, 
1''39 So. Halsted St. 

Chicago, Hl. 60608
/ people 
I you 
write to

J When you receive, letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call year local Port Office 
or see their National Zip

Lietuvių kalba: vtsdien nuo pirma, 
dienio iki penktadienio 
1,00 v. popiet. ” “ ____
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 

.ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

ACCOUNTING AND 
CLERICAL’ HELI* WANTED

' Į kitą įvairią programą įeina 
Racine Elks didelis jaunimo or- 
kestras (benas) tautinių šokių 
grupės lietuvių, ūžkraiįiiečių, es 
tų, Knights of Columbus, ir pa
garsėjęs Barber Shop choras.

■ “Veterans.of Foreign. Wars” 
post- 1865 vadovaus vėliavųtšu- 
štatymuį. čia paminėjau tik

12:30— 
šeštadienf ir

Atsakingos organizacijos siu 
švenčių ruošime yra Kenoshos

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2446 WEST 69th STREET 
Trtrtj REpublIc -7-1941 -

dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock- 
wp11 <^99 nnn -

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

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

pajamų per- mėn. Brighton Parke. 
$28,000.

Siuntiniai į Lietuvą
2? ** * - ’

ir kitus kraštus
>. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė

Chicago, III, 80632. Tel. YA 7-5980

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 •
Sav. Stase Bacevičienė

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

M. A. ŠIMKUS
Real 'Estate. Notary Public.

. INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siunčiu--------------dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metui patyrimas.

♦ Elektros Įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. -Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir są
žiningai. ' •
x ~ Klaudijus Pumputis ' . 

4358 So.- Washtenaw Ave.’
- . Tel.: '927-3559

REAL ESTATE PQO SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 \v. Cermal Roar Chicago IP Virginie 7-7747

PASTSEKIMA BIZNYJE

NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA
BIZNIERIAI KURIE GARSINASI

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Ta! 954-.WH

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290

135-TA IR ARCHER AVE.
TeL 257-5861

AL. IR I G N A S
TAISO ME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi. \;
Telefonuos 737-3988 — TEXACO 

58-fos Ir Western Avenue kampas

trims mėn
— $26.00, pusei mėty
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai 

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠE1MOS, VALANDOS 

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

PUSMEČIUI $70.00 CHICAGO!
$52 CICEROJE .....
(10/20/5ZUM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS, v - 778-2233

WALL WASHING AND 
PAINTING

Free window washing or putting. .6 
average rooms washed by hand $75.00 
painting S200.0Q. Call evenings 

3344387.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

— Vytautas Rakauskas, sū
nus Onos-(Tautkutės) ir Vaclo
vo, gyvenančių. Melrose Parke, 
baigė Illinois universitetą 
Chainpain — Urbana ir gavo 
inžinieriaus diplomą. Jo brolis 
Mykolas baigė Illinois universi- 
tetą Chicagos Circle Campus ir

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DALOMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS '

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX -SERVICE

—, Edvarde Chesna, sūnus 
Aldonos (Tautkutės) ir* Arnol- 
d<r iš Melrose Parko baigė Illi
nois' universitetą cuin Įaudė 
diplomu chemiją ir nuo liepos 
mėn. 1 d. pradėjo studijuoti 
Loyolos universiteto Medicinos 
mokykloje, Maywood, Ill.

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
VERTIMAI.

LIETUVIS j
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake) 2

Dažo namus H lauko Ir B vidaus.
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

Kadangi darbas yra didelis 
ir platus, kur daug pasišventu
sių'dirba. Jokiu būdu visų ne
galima išvardinti,’ bet kai ' ku
riuos suminėsiu. ’ ’

Kvietimų - programų redak
torius ir svečių priėmimu rūpi-- 
naši Zenonas -Lukauskas. šokių 
■meisteris — Stasys Milašius r 
piniginius reikalus tvarko Ma
tas Tamulėnaš. L. ir F. Pliūrai 
irgi daug visur, dirba, o prie vai 
gių,--tai tikra moterų armija. 
Nu, o vyr. pirmininkas, tai yra 
Jonas Milišauškas. ;

Į šias Wisconsino lietuvių 
ruošiamas šveiltes daug^ atva
žiuodavo ir iš Ctoliau garbingų 
svečių, Mes tikimės, kad ir šie-

— SLA 228 Vyrų kuopa ren
gia lietuvišką gegužinę šešta
dienį liepos 10 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. į.

organizacijų na- 
tik $2 už $1,000 ap-

PARŪŪODAMAS PIANINAS “Metei 
dy Grand" gerame stovyje.

< TeL 257-7390.

HEATING'AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. IU. 60609 Teel. VI 7-3447SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Ivairip prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

BUD’S. REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT. 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai .jums patarnaus <
BALYS BUDRAITIS

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt5 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ v 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted -et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VAL ANTINAS

DIDELĘ ĮTAKĄ. Į VAKARŲ 
EUROPĄ

aiškiai pamatysite, jei Romoje ap
lankysite Vatikano muziejų, pamaty
site Kotrynos Mediči dėdę Popiežių 
Klemensą m. Florencijoje pačią 
Kotryną Madiči, Lietuvos karaliaus 
'Henriko UI motiną. Milane — Lietu
vos karaliaus Zigmanto H'imoną 
Boną Sforzą. o Paryžiuje —^Henriko 
11 ir jo tėvo pastatytus Louvre rū
mus.

Dviejų. savaičių ekskursija iš Chi
cagos i minėtas Lietuvos jtakoš vie
tas išvyksta rugpiūčio 9 d. Ekskursi
jai vadovaus patyrusi lietuvaitė. In
formacijoms rašykite World Express 
Agentūra. Mr. William H. Cates. 230 
W. Monroe St. Chicago. Illinois 60606. 
arba telefonuokite (312) 332-4111.

Juozės' Vaičiūnienės knygos

TAUTINIU 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.

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

G. Ba užy dirk ra, bai
su gerais1 gė Northwestern universiteto 

I Technologijos institutą, įgyda- 
ma dvi specialybes ir du baka
lauro laipsnio diplomus ~ 
Elektros inžinerijos ir Biomedi
cal inžinierijos. Studijas tęs 
Chicagos State universitete.

— Ak Vaitis, Amerikos lie* 
tuvių veikėjas Chicagoje, 200 
m - Nepuikia usom ybės š ven Lės 
proga, buvo nuvykęs Philadel- 
phijon. Iš ten atsiuntė .sayo 
draugams bei Amerikos lietu
vių institucijoms specialius su
venyrinius vokus su tokiais pat 
pašto ženklais, šie dalykai jau 
dabar yra vertinami.

— Dr. Stasys.. Skripkus su 
žmona dantų gydytoja Jule iš 
Kearney, N. J., lankė savo sū
nų inž. Romą Skripkų ir jo šei
mą, gyv- Marquette Parko apy
linkėj. Inž. Romas įgijo magis
tro laipsnio diplomą ir gavo 
stambu paaukštinima Motoro- 
la bendrovėje. Ta pi-ęga dr. 
Skripkus aplankė sbvb gimi
naičius ^Kazimierą Vladą 
Skripkus. Maloni proga buvo 
pasimatyti, nors VladasVpo ope
racijos gydosi Loyola ligoninė-

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Jų bendras Instltu-' 
djas Ir remia visp lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių 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 Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
tnviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcas®l« Ir Kanadoje metami — 530.00, pviel metų — $16-00, 

$850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
$14.00, vienam mėn. — $2.50. Užileniuo-

TERRA
Brangenybė*, Laikrodžiai. Dovano, 

.visom progoms.

3237 WEST ttrd TT., CHICAGO
Telef. 434-4660

KENOSHA. WIS.
Wisconsin Lietuvių Diena

Pagarsėjusi tradicinė 
consinę Lietuvių Diena 
rugpiūčio 1 d.

— J. F- Smulkaitis iš Mar- 
queUe Parko apylinkės platini
mo vajaus proga susipažino su 
Naujienomis ir jas užsisakė 
vieneriems melams. Tos apy
linkės tautietė užsisakė Naujie
nas 6 mėn.. bet pavardės prašė 
neminėti. Dėkui už dėmesį ir 
už užsakjnnus- Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savai
tes nemokamai. Prašome pasi-1 
naudoti proga

Wisconsin© lietuviai 
aukštai yra išvystę šias ruošia
mas šveiltes/ Su tokia įvairia 
turtinga programa, kuriose yra 
paminėta ir pavergtų tautų sa
vaitė.

Šiemet bus dar įvairesnė, nes 
kartų bus sujungta ir Ameri
kos 200 metų gimtadienis.^.

Pagrindinis kalbėtojas bus se 
na torius John* Maurer ir Casi- 
mier Oksas . iš Chicagos. ; •

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius- su okupantais ar jų Įgalini

.„■Programa prasidės iš ryto. 
Keliose bąžnyčiosę bus pamal
dos.- Oficiali programa prasidės 
3 vai. p. p.;, vieta—St. Theresės 
parėkė, prie 22nd " Avė. ir 91st 
Št., Kenosha, Wis.

.... J. Kasputis

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
si drausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams įj* .jaunuo
liams ^pigi TERM ’ apdrauda: 
$l,000j,tik už 3 dol. metams. 
JiemeSyra ir Taupomoji —En 
downignt apdrauda aukštajam 
moksluifarba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda 
riams — 
drandą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 

(Pr.)1 Tel. 421-6100. . (Pr).

liepos’, mėn- 17± ; <L . Pavergtų 
Tautii Dėmons{racija Chicago
ję ir; kviečia' visus "Iretuvius da
lyvauti. Marquette Parko - apy
linkės Reg. LB’-hės Valdyba pa
kartotinai kriecia visus savo 
narius ir prijąųčiančus daly
vauti demonstracijose. Rinktis 
10 fval. ryto prie, parapijos, baž
nyčios, iš ten autobusas nuveš' į 
demonstracijos ražiėtą. Paims 
keleivius ir iš Alvudo Sodybos.

Valdyba

— Lietuviai^ Demonstruoki
me Liepos mėri?:57 d. Pavergtų

— J. Bersėnas iš Mt. Bryd- 
ges, Ont., Canada , atsiuntė 
oro pašlu laišką su 30 dol. pra
šydamas siųsti Naujienas vie- 
neriems metams p. Andriui Rat 
kevičiui. gyv. London, Ont. Dė
kojant p. Bersėnui, malonu 
sveikinti naują skaitytoją p. 
Ratkevičių ir apie tai pranešti 
visiems Naujienų prenumera
toriams.

DĖMESIO 
67—30 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

. Kreiptis:, ■
A. L A U R A I T i S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

vienintelj 
lietuvį kailininką 7^

IV -Chicagoje Me 
teJakNORMANA 
dmggkpURŠTEINĄ 
®EįjSRįfc'reI. 263-5826
XkW® y’w (i****?0*) k 

677-6489 
įįSuv^į^^j (buto)

3 local Zips era h» found 
cm to* 22p Map M fib* 

, butoaaa pa<M of your 
pbooe book. - ~w

. -į 5 KAMBARIU .-mūrinis bungalow 
MARQUETTE PARKE išnuomojamas su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil- 
atskiras. kambarys su visais patogu- ’ 
mais vyresnio amžiaus vyrui* ar mo- 
terei. Galima naudotis ir virtuve. 

Skambinti 434-7174.

Įatosta^r hHiithiiQ pridėti dar sario ^ininnz 
vieną pu/inti Naujienas. ^rugsėjo p

ui Atkiimn ^Atkočip-7
i ab , W

k ii. kartu
j linkėjinij s \aujiefi3ms ir vi
siems ių sk iitvtojanis^ atsiuntė 

Masinu fondui. Dėkui.
—Antanas Joncha, Audubon, 

1^., prulęMlaiiias savo prenu
meratą. aSiunle Naujienų pa
ramai s2a auką Mūsų rėmėjas 
A. Jonuha yia lietuviškos veik
lus veteranas, gerai žinomas 
Chicagos. ypatingai Melrose 
Parku lietuviams. Toje apylin
kėje jis buvo didelio fabriko 
supt rvuizeris. ten pradėjo savo 
šakotą veiklą, ragindamas tau
tiečius dalyvauti ne tik savo 
orga n izac i j osc bei bendruose 
darbuose, bet ir Amerikos gy
venime bei politikoje. Dėkojant 
už auką, dera jo darbus prisi
minti ir laikyti pavyzdžiu.

— Anelė Gulbinienė ir jos 
dukra Bronė išsikėlė i naują 
butą Marquette Parko apylin
kėje. Tos apylinkės Petras Žt 
būnąs išvyko į Hot Springs, 
Ark. B. Draugelis iš Arcadia 
išvvko i Fallbrook, Cal- AntaL S į,
nas Alekna iš So. Bostono iš
vyko neribotam laikui i North, 
Miami, Fla. ".•

— Irenos ir Prano Sekmokn * 
šeima iš Marquette Parko apy
linkės paskyrė pilną stipendiją 
(§960) vienam mokiniui Vasa
rio 16 gimnazijoj. Gimnazijos 
vadovybė ir josios rėmėjai 
daro žygių, kad kuo daugiau 
mokiniu atvyktų iš Amerikos 

prie vasaros ir Kanados. Mokslo metai Va-

Good pay, benefits and working con
ditions.

CALL GREG

Ponia M. Vasiliauskienė iš Į skirti 
Montrealio po ilgesnės ixrtrair 
kos vėl tapo Naujienų skaity
toja. Tarp kita ko ji taip i*ašv: 
“Nors akys pilnai nepasitaisė ir 
su jomis pusėtinai vargstu, bet 
be gero laikraščio buvo labai 
liūdna- 1X4 pasaulinių žinių tu
rim radiją ir TV, bet lietuviško 
gyvenimo reikalais vienintelis 
geras šaltinis yra Naujienos. 
Dabar saugosiu savo akis, kad 
kuo ilgiau galėčiau skaityti lie
tuviškai.” Dėkui už laišką ir 
už prenumeratą.

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
s < 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

225-2212 .
brt come in for interview at 

3207 SO. SHIELDS
: ' ; r CHICAGO I .

' f«ENTING IN GENERAL 
hi u b m o V • * .

MARQUErrE PARKE išnuomojamas 
suaugusiems 2-me aukšte butas ffi 
kambarių, 3 miegamieji.. Atskiras' 
šildymas vandeniu, gazu. Skambint?

WA 5-6742.

— Našlių., klubo tradiciniam 
banketui bilietų galima gauti 
iš anksto, pas platintojus: Julė 
Sačiauskas, ^.gyv. 7222 S. Rich- 
mond St, telef.- 434-7174, Rožė 
Didžgalyis, gyy,_,JJ$08 S. Union 
Ąve., telef. ^927-8660, Ana Ca- 
sąy, gyv. 3239 S. Aberdeen Ave. 
telef. 927-2953. Banketas įvyks 
Polonia Grove ballroom, 4600 
So. Archer Avę. spalio mėn. 17 
d. Bilietų... kaina asmeniui $6. 

Tautų Minėjime.: Altas fupš^fV^ntęfęsiioti bankete dalyvau- 
ti, -prašomi bilietus įsigyti iš 
unkšto;’ - -> - (pr.)

HELP WANTED — FEMALE 
parbininkĮy reikia 

REIKALINGA NAMŲ ŠEIMININKE 
2 — 3 kartus savaitėje bute prie 
Lake Shore Drive ir Oak St. Geras 
atlyginimas.

Tel. 787-4475.

HOMEOWNERS POLICY

State Farm fire aod Casualty Company
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