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TURKIJOJE
POPIEŽIAUS LAIŠKAS PALIEČIA 

NAUJI DEMOKRATINĘ BENDRUOMENĘ
ROMA. — Dvylikos tūkstančių žodžių apaštališkame laiške, 

kurs bus' viešai paskelbtas šį penktadienį, popiežius Paulius VI 
skatina krikščionis ieškot* naujos demokratinės bendruomenės 
formos, perspėdamas nepersiimti marksizmu ir nežabotu libera
lizmu, o pasirinkti socialinėms permainoms “pliuralizmą, galintį 
tą patį krikščionišką tikėjimą vesti prie skirtingų įsipareigojimų”. 
Laiške diskutuojamos nelygybės tarp turtingųjų ir neturtingųjų 
tautų, rasinė diskriminacija, moterų emancipacija, jaunuomenės 
protestai, miestų negerovės ir pakartojamas gimdymų kontrolės 
bei abortų pasmerkimas. Tą laišką popiežius adresavo Kanados 
kardinolui Maurice Roy, pontifikalinės teisingumo ir taikos rei
kalams komisijos pirmininkui. Laiško kopijos išsiuntinėtos įvai
rių-šalių katalikų vyksupams.

IŠ VISO PASAULIO

SUGRLAUTAS 30,000 GYV. MIESTAS
ANKARA. — Turkiją vėl ištiko didelė žemės drebėjimo ne

laimė. Pirmieji pranešimai sako, kad žuvo 58 žmonės, tačiau 
žuvusiųjų skaičius neabejotinai bus didesnis, kai kariuomenė pra
dės atkasinėti miestelių ir kaimų griuvėsius. Daugiausia nuken
tėjo pietvakarių Turkijos miestas Burdur, 30,000 gyventojų, nes 
apie 70 nuošimčių jo namų buvo sugriauti. Kai kurie kaimai buvo 
sugriauti 100%. Nukentėjo Ąntalja, Denizll, Mugla, Isparta ir 
Aydin miesteliai.

šį laišką ekspertai pavadino 
“didesnio masto socialine enci
klika visais atžvilgiais išskiriant 
jo formą”. Enciklikos yra ad
resuojamos visai hierarchijai 
tuo tarpu pontifikaliniai laiškai 
— tik pavieniams asmenims ar 
grupėms. Apaštališkuoju laiš
ku kardinolui Roy atžymimos 
80 metinės sukaktuvės nuo pa
skelbimo popiežiaus Leono XII 
enciklikos “Rerum Novarum” 
(Apie Naujus Dalykus), kurio
je buvo atmestas socializmas, 
pripažinta teisė į privačią nuo
savybę ir teisingą atlyginimą bei 
rekomenduojamos tarpininkau
jančios organizacijos tarp vals
tybės ir individo bei grindžiamas 
kelias į katalikišku darbo uni
jų sąjūdį. Popiežiaus Pauliaus 
naujajame dokumente marksiz
mo atmetimas turi galvoje baž
nyčios remiamo Italijos darbi
ninkų sąjūdžio — 700,000 na
rių Krikščionių Darbininkų Są
jungos skilimą. Pats popiežius 
Paulius, tuomet buvęs popie
žiaus Pijaus XII padėjėjas, prieš 
25 metus padėjo įsteigti tą są
jūdį. Atskilusioji dalis pasisakė 
prieš kolaboravimą su komunis
tais ir socialistais, bet antroji 
didesnioji dalis .pasiliko ištiki
ma socializmui.

Laiške kardinolui Roy popie
žius Paulius pareiškė: “Krikš
čionis, kurs nori gyventi ištiki
mai-savo tikėjimui politinėje ak
cijoje, negali be sau prieštaravi
mo priklausyti ideologinėms si- 
stemoms, kurios yra radikaliai 
ir esmėje priešingos jo tikėji
mui ir jo žmogaus sąvokai — 
nei marksizmo ideologijai, jos 
ateistiniam materializmui, jos 
smurto dialektikai ir individo 
į kolektyvą absorbavimo bū
dui..., nei liberalizmo ideologi
jai, kuri siekia išaukštinti indi
vido laisvę be jokių varžtų”.

Dr. Barnard vėl 
perkėlė širdį

CAPE TOWN. — Pietų Afri
kos chirurgas Christian Barnard 
po dviejų metų pertraukos vėl 
padarė širdies perkėlimo opera
ciją. Mirusio asmens širdį ga
vo 44 metų kalnų sproginimo 
specialistas Dirk Van Zyl. Ne
sakoma, iš ko jis paveldėjo šir-
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Dr. Barnard skundėsi negau

nąs iš ligoninių pakankamai pa
cientų, kuriems būtų galima 
įdėti svetimą šiitlį. Jis grasino 
palikti Groot Sėhuur ligoninę 
ir keltis į kitą, jei jam nebus 
leista tęsti Širdies persodinimo 
operacijų, ši paskutinė opera
cija buvo Barnardo šešta, ji tru
ko septynias valandas.

WASHINGTONAS. — Teis- 
mas atmetė laikraščių leidėjų 
skundą, siekianti užkirsti kelią 
pašto valdybai pakelti laiškų ir 
siuntinių persiuntimo kainas ir, 
jei apeliaciniai teismai nepakeis 
sprendimo, nuo sekmadienio lai
škai kainuos 8 centai, oro pašto 
— 11 centų, atvirlaiškiai — 6 c.

PHNOM PENSAS. — Kam- 
bodijos artilerijos sviediniai pa
darė žalos istoriniam Angkor 
Vat miestui, jo paminklams ir 
meno turtams. Vyriausybė pa
žemino kapitoną, įsakiusį apšau
dyti buvusią Kambodijos sosti
nę, kuri statyta 124ame šimt
metyje.

LONDONAS. — Doleris’ 'lai
kosi gan tvirtai Europos rinko-, 
se, nežiūrint Vokietijos ir Olan
dijos valiutų “plaukiojimo”, ieš
kant naujo santykio su doleriu. 
Europos biržoje spekuliacija 
vyksta Japonijos valiuta, nes ti
kimasi jos vertės padidėjimo.

SALISBURY. — Rodezijoje 
besislapstąs čigakietis biznie
rius Steinberg, kuris pasisavino 
apie 7 milijonus Cosmopolitan 
banko pinigų, pareiškė spaudai 
esąs nekaltas. Jis pareiškė norą 
pastoviai apsigyventi Rodezijo
je, tapti jos piliečiu.

MADRIDAS. — Apie 150 is
panų, dešiniųjų radikalų, susi
rinko vienoje katalikų bažnyčio
je ir pagerbė Hitlerio atminimą, 
išklausydami už jo sielą mišių. 
Tuo buvo prisiminta 26-ta su
kaktis nuo Adolfo Hitlerio mir
ties.

CAPE KENNEDY. — Tech
nikai erdvių tirimo centre ruo
šia naują Mariner raketą skri
dimui į Marsą. Dar aiškiai ne
nustatyta, kodėl nepasisekė Ma
riner 8 kelionė. Tas neaiškumas 
gali atidėti naujo erdvėlaivio iš- 
šovimą.

NEW DELHI. — Šveicarija, 
paprašyta Pakistano, sutiko 
tarpininkauti Pakistano ginče 
su Indija dėl abiejų šalių diplo
matų pasikeitimo.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga pareiškė protestą Amerikai, 
kaltindama Amerikos karo lai
vą dėl jo susidūrimo su sovietų 
vilkiku Korėjos sąsiauryje. No
toje sakoma, kad amerikiečių 
laivas ir jo nelegalūs veiksmai 
buvo susidūrimo priežastis.

BEIRUTAS. — Libano užsie
nio reikalų ministeris ieško Va
tikane, Paryžiuje ir Romoje už
tarimo ir paramos arabams, ku
rie reikalauja, kad Jeruzalės ry
tinė dalis būtų sugrąžinta Jorda
nui. Libanas sako, kad izraeli
tai iš Jeruzalės padarys tik tu
ristų centrą, kad ji yra šventas 
krikščionių ir musulmonų mies-

Šiaurės Vietnamo visi vyrai tarnauja kariuomenėje, todėl moterys atlieka daug vyrišky darby, 
šioje soviety propagandos nuotraukoje matomos vietnamietės ugniagesės.

Cukrus apkartino 
britų įstojimą

BRIUSELIS. — Britanijos 
pasitarimai su Europos rinkos 
valstybėmis dėl įstojimo į rinką 
sąlygų padarė geroką pažangą. 
Rinkos vadovai sutiko, kad Bri
tanija ir toliau palaikytų tam- 

dar augiau žuvo nuo atekirų genčių-tafpusavio ko^~sSoma;

r Milijonas žuvo sukilime, nuo bado gali 
žūti dešimtys milijonu . -

DACCA. — Rytų Pakistane kariuomenė žiauriai numalšino 
bengalų sukilimą ir nedidelės kovos vyksta tik atskirose vietovėse. 
Pakistano valdžia, būdama tikra savo laimėjimu, net įsileido šešis 
užsienio korespondentus, kurie buvo visi prieš šešias savaites, 
kovoms prasidėjus, ištremtu Korespondentai praneša apie dideles

kad šis sukilimas bengalų žemėje atnešė mirtį milijonui gyvento
jų. Bengalai skerdė Rytų Pakistane esančius pundžiabo genties, 
paprastai gyvenančios Vakarų Pakistane, žmones ir hindus. At
skirą taikinį sudarė musulmonai, persikėlę iš Indijos__ mohadži-
rai, kuriuos skerdė ir hindai ir bengalai.

šalia karinių taikinių: tiltų, 
keltuvų, kelių, buvo sugriauta 
tūkstančiai namų, sudegintos, 
išplėštos krautuvės ir dirbtu
vės. Bengalai kapojo galvas 
mohadžirams, o šie bendradar
biavo su kariuomene, išduodami 
bengalų judėjimo vadus. Dau
gelyje vietovių sudaryti taikos 
komitetai yra vadovaujami cen
tro valdžiai ištikimų mohadžirų.

Sukilimo metu žuvusių skai
čius yra didelis, tačiau jis bus 
vieni niekai, palyginus su atei
ties mirusiais nuo bado. Alkis 
jau dabar yra bengalų kasdie
ninis palydovas. Jei nepavyks 
suorganizuoti milžiniškos para
mos iš užsienio, Rytų Pakista
ne per ateinančias savaites nuo 
bado gali mirti 10 ar daugiau 
milijonų žmonių.

Kaimyninėje Indijoje didėja 
pabėgėlių iš R. Pakistano skai
čius. Per dieną apie 60,000 ben
galų pereina sieną. Anksčiau į 
Indiją pabėgo bengalų sukiE- 
mo vadai, o dabar bėga varg
šai žmonės nuo gresiančio bado. 
Pirmieji pabėgėliai buvo dau
giau vidurinės, politikuojančios 
klasės žmonės. Kai kurie atsi
vežė šiek tiek pinigu. Dabar bė
gantieji neturi nieko. Indijos vy
riausybei nelengva juos priimti, 
nes pačioje Kalkutoje nėra pa
kankamai darbo ir duonos vi
siems 8 milijonams indų gyven
tojų. Indija steigia pabėgėlių 
stovyklas, kuriose vienas žmo
gus išgyvena už 13 centų per 
dieną. Skaitoma, kad Indijoje 
jau yra pusantro milijono R. 
Pakistano pabėgėlių. Jų skai
čius vis didėja.

Jungtinės Tautos, Raudona
sis Kryžius ir kitos organizaci
jos jau pradėjo rūpintis pakista
niečių šelpimu. Didelė šio dar-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Amerikos pašto viršininkas 
Blunt paskelbė pašto perorga
nizavimo planus. Teks atleisti 
apie 3,000 tarnautojų, nes jiems 
nebebus darbo. Bus įsteigtos 
penkios apygardos, jų tarpe — 
Čikagoje.

Senato prekybos komitetas 
toliau svarsto, ar negalima bū
tų gaminti stipresnių automo
bilių, nes dabar ir lėčiausiai va
žiuojant, susidūrimo atveju, au
tomobiliai yra labai aplamdomi 
ir daug kainuoja juos pataisyti. 
Dėl to vis kyla draudimo kainos.

Senatoriai Hugh Scott ir 
Jacob Javits pritarė sen. Mans- 
fieldo planui sumažinti Europo- 
poje laikomą Amerikos kariuo
menę. Bijoma, kad toks viena
šališkas sumažinimas nepakenk
tų Nato organizacijai.

Orlando teisėjas Floridoje 
atmetė astronauto Grissom naš
lės ieškinį, kaltinantį kelias įmo
nes dėl blogai pagaminto erdvė
laivio, kuriame žuvo jos vyras. 
Teisėjas sako, kad ieškinys per 
vėlai įteiktas.

Britanijos karalienė Elz
bieta šį rudenį važiuos į Turkiją 
oficialaus vizito.

♦ Kinijos vyriausybė pakvie
tė Australijos opozicijos parti
ją — darbiečius atsiųsti į Pe
kiną delegaciją svarstyti san
tykių tarp abiejų šalių.

Sovietai paleido į erdves 
dar vieną Cosmos dirbtinį že
mės — palydovą, jau 419-tą.

Izraelio kareiviai Libano 
teritorijoje tris valandas tiesė 
ir taisė kelią, kuris jam reikalin
gas puolant arabų partizanus 

bo dalia teks Amerikai. Libano. premjeru nuo 1959 iki 1955 m. nai. Dar 10 buvo sužeistų.

to valstybėmis. Britai galės ir 
rinkoje būdami importuoti po
piermalkes, fanerą ir kitas pre
kes. Britams leidžiama impor
tuoti be ypatingų muitų arbat
žoles. Didžiausi ginčai kilo dėl 
cukraus ir dar nesusitarta šiuo 
kiaušiniu.

Britanija perka cukrų iš Ka
ribų jūros kraštų, kurie irgi pra
šosi priimami į Europos rinką 
ne pilnais, bet specialiais nariais. 
Europos valstybės nesipriešina, 
planuodamos pirkti iš Karibų 
jūros šalių bananus, vaisius, ro
mą, tabaką ir įvairius priesko
nius. Cukrus yra didžiausia kliū
tis. Europa pati gamina cukrų 
iš runkelių ir nenori įsileisti cu
krinių nendrių cukraus.

bus dar brangesnės
NEW YORKAS. — Kada New 

Yorko valstija uždėjo cigare
tėms mokesčius 1.20 dol. už kar
toną, o miestas uždėjo po 40 
centų už kartoną, daug New Yor
ko gyventojų ėmė paštu užsisa
kyti cigaretes iš šiaurinės Ka
rolinos, kur mokesčių cigaretėm 
nėra ir kartonas parduodamas 
po 3.32 dol. Kelios š. Karolinos 
įmonės padarė gerą biznį.

Dabar mokesčių inspektoriai 
pasirūpino specialiais įstaty
mais, kurie verčia pašto užsaky
mais besiverčiančias įmones iš
duoti federalinei valdžiai savo 
klientų pavarde ir adresus. Mo
kesčių įstaigos gavo. 300,000 
New Yorko gyventojų adresus 
ir jie turės sumokėti ne tik mo
kesčius už savo pirktas cigare
tes, bet turės sumokėti ir pa
baudas.

TOPEKA. — Topekos zoolo
gijos sode iš kiaušinių išsirito 
du Amerikos Auksiniai ereliai, 
kurie nelaisvėje gimę pirmą kar-

Agnew pagyrė ■ 
Čikagos policiją

SPRINGFIELDAS. — Vice
prezidentas Anew, atvykęs į Il
linois valstijos legislatūrą ragi
no valstijos įstatymų leidėjus 
paremti lėšų pasidalinimo pro
gramą, kurią siūlo vyriausybė, 
norėdama perkelti iš federalinės 
valdžios j valstijų valdžias dalį 
atsakomybės. Savo kalboje Ag
new plačiai palietė Washingtone 
buvusias demonstracijas ir pa
stebėjo, kad Amerikos spauda 
ir. televizija daug pasimokė iš 
tų demonstracijų nuo 1968 m.

Viceprezidentas pareiškė, kad 
Washingtono policija praėjusią 
savaitę, lygiai, kaip Čikagos po
licija 1968 metais, užsitarnauja 
pagyrimo. Kai kuri spauda tu
rėtų atsiprašyti Čikagos polici
jos už 1968 m. skelbtus pasmer
kimus, pareiškė Agnew.
į Nemažai kritikos susilaukė ir 
Washingtono policija už' masi
nius suėmimus, kurių metu į ka
lėjimus pateko daug nekaltų as
menų. Sakoma, kad policija gat
vėse griebė kiekvieną su ilgais 
plaukais.

Sprendžia sovietų 
filmų problemas

MASKVA. — Sovietų kine
matografijos darbuotojų suva
žiavime pasigirdo balsai prieš 
sovietų respublikų gaminamus 
filmus. Vyriausias filmų pra
monės politrukas Lev Kulidža- 
nov savo kalboje pasisakė prieš 
“buvusiu tautinių papročių ir 
gyvenimo būdo garbinimą”. Jis 
kalbėjo apie “etninę egzotiką”, 
kuri esanti pasenusi ir dabar 
pakeičiama socialistinės realy
bės.

Paskutiniais metais, švenčiant 
50 metų sukaktį nuo bolševikų 
revoliucijos, sovietų kino teat
rai buvo apversti įvairiais fil
mais apie Leniną, apie revoliu
ciją ir karo laikus, žmonėms 
tie filmai tiek nusibodo, kad ir 
patys kino pramonės vadovai 
ėmė reikalauti daugiau filmų 
apie “kasdieninį gyvenimą ir pa
prastus žmones”, apie įdomius 
žmones ir įdomias problemas, ku
rios pagautų žiūrovo jausmas 
ir protą. Nustatyta, kad 75% 
filmų žiūrovų sudaro jaunimas. 
Jam reikia filmų pagalba įdieg
ti komunizmo idealus, pamokė 
suvažiavusius unijos sekreto
rius Kulidžanov.

ALEXANDRIA. — Buvęs 
Amerikos armijos generolas Carl 
Turner buvo nuteistas trim me
tais kalėjimo už nelegalų ginklų 
surinkimą iš Čikagos policijos 
ir jų pardavinėjimą savo reika
lams. Jo dar laukia teismas už 
pajamų mokesčių nemokėjimą.

DUBLINAS. — Buvęs Airi
jos premjeras Sean Lemass, 71 
m. mirė savo bute. Jis buvo

žmonių aukos todėl yra ne
didelės, kad drebėjimas įvyko 
8:27 ryto, kada visi ūkininkai 
jau buvo laukuose, o miestų gy
ventojai išėję į darbus. Drebė
jimo stiprumas btivo 8 laipsniai 
Richterio skalėje. Prisimintina, 
kad Los Angelės vasario 9 d. 
drebėjimas buvo tik 6.5 Richte
rio skalėje ir ten žuvo virš 60 
žmonių. r

Turkijos vyriausybės nariai 
išskubėjo į nelaimės vietą. Siun
čiamos kilnojamos ligoninės, 
vaistai ir palapinės.

Turkijoje beveik kasmet įvyk
sta drebėjimui. 1966 metų dre
bėjimas užmušė 2,000 žmonių, 
o 1970 m. kovo mėlt žuvo 1,089 
žmonės, daugiausia sugriauto 
miesto Gedizo gyventojai.

Johnsonas: Rusai

XV

grasino įsikišti
NEW YORKAS—Buvęs pre

zidentas Johnsonas televizijos 
programoje atidengė 1967 m. so
vietų grasinimą įsikišti net ir 
karinėmis jėgomis, jei Izraelis 
nesustabdys savo žygio į arabų 
valstybes. Premjeras Kosygi
nas paskambinęs Johnsonui 
“karštu telefonu” į Baltuosius 
Rūmus ir perdavęs grasinimą, 
kartu pridėdamas, kad sovietai 
karo nenori.

Prezidentas Johnsonas įsakęs 
gynybos sekretoriui McNama?- 
rai tuoj pasiųsti karo laivus, ku
rie buvo apie 300 mylių nuo Si
rijos pakrančių, arčiau, iki 50 
mylių nuo Sirijos, Johnsonas 
žinojęs, kad sovietai seka kiek
vieną JAV karo laivyno judesį 
ir supras iš tų laivų krypties, 
kad Amerika sovietų grasini
mų nebijo.

Užsidarė Čikagos 
lenkų dienraštis

Amerikos lenkų susivienijimo 
organas “Dziennik Zwiazkowy” 
praeito pirmadienio nr. patalpi
no The Polish Publishing Co., 
kuri leidžia Amerikos lenkų ka
talikų dienraštį “Dziennik Chi- 
cagoski” pranešimą, kuriame ra
šoma, kad “dėl svarbių finansi
nių sunkumų, kurie privertė lei
dyklą pravesti reorganizaciją, 
Dzienniko Chicagoskio ir kitų 
leidinių spausdinimas nuo šios 
dienos laikinai sustabdomas”.

“Dziennik Chicagoski” leidė
jai ir redakcija prašo visų skai
tytojų ir draugų supratimo ir 
kantrybės, užtikrindami, kad 
bus imtasi visų galimų žingsnių, 
kad būtų galima sunkumus pa
šalinti ir atnaujinti leidimą dien
raščio, kurs per 80 metų tarna
vo lenkų visuomenei, Jungti
nėms Valstybėms ir Lenkijai”^

LONDONAS. — Viešbučio 
gaisre žuvo 8 asmenys, daugiau
sia viešbučio tarnautojai isp&-
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sa vings Plan where you work or the Bcod- 
«-Month Plan where you bank.

U.Š. Savings Bonds Bow pay 5% in
terest when held to maturity of $ jeatf, 
10 months (4% the first year; thereafter 
5.20% to maturity). That’s the highest 
rate ever.-

Let’s not hope for a better tomorrow.
Let’s plan on it.

your other assets, you have to start with 
■* nest egg, a kitty, something ta die sode 
you can always depend on.

NAUJIENAS!

Chicago. Ill 60608

PAVASARIS SANDuNUOSE
Dabar pats laikas. Kas dar 

nebuvo praeitą shViftitgali, bū
tinai turėtų tatai padaryti 
ateinantįjį. Būtent pasigėrėti 
ir atsigėrėti pagaliau grįžusio 
pavasario pirmosiomis dieno
mis. Kur gražiau tai gali pa
tirti, jei ne Palos Hills — Wil
low Springs miškų saugonėse} 
O dar daug gražiau Indianos 
Sandūnuose, kur Chicagos lie
tuviai nuo pat Čia atsiradimo 
kelintą gentkartę keliauja kū
niškos ir dvasiškos jėgos pasi
semti.

Nebėra tų “laukinių” gam
tos gražtiečių, kur nuvykę į 
Sandūnus 4San Dunes) Ketu* 
viai seniau galėdavo pasista
tyti savo paliepęs ir “pagyven- 
ti”r bet tebėra ir žada toliau 
būti nors ir “sucivilizuotos” 
bei “sukultūrintos” Michiga- 
no paežerės, kur lietuviai yra 
skaitlingiau apsigyvenę ir ar
timą priglausti pasirengę, dėl 
to kiekvienas pastogės, užkan 
dos ar atsigaivinimo reikalin
gas savai tgaliėfis vfeo to atras 
pasirenkamai. - t;;

Tokia proga teko pasinau
doti praeitą say£Į.|gąlį. Pradė
sim nuo antro ^alp-t

Lietuviai naujakuriai galbūt 
ir gerai daro darydami kaip 
amerikiečiai pionieriai darė — 
palikdami originalius indėniš
kus vietovardžius. Dėl to šian-

“ fr -T jį

dien apstu tokių muzikališkų 
pavadinimų, kaip Saganaške, 
Vaukegan, Okeečobee, čataa- 
nuuga, Oškoš, Menominee 
(Me no money!). Dėlto ir nau 
jausioji, populiariausioji lie
tuvių vasarvietė kad ir laužy
tu liežuviu tebevadinama “Ju- 
nijonpieras”.

Union- ftefė fnąt sekmadienį, 
gegužės 9 dieną pavasaris bu
vo ką tik atžygiavęs ir kaipo 
toks tebebuvo pačioje grožy
bėje, net “rabinai” tebegiedo- 
jo, nors kitur jau spėjo ir vai
kus išvesti. Du lietuviškos gy
vybės židiniai jau rusėjo: ‘‘Len 
gvin Resort”- kieme jau stovė
jo du svetimi automobiliai ir 
pats Petras (proprietorius) 
savo Neronu ir kitu ' panašiu 
vokišku vilku vedinas po kie
mą vaikščiojo, o Marikė (jo 
žmona}- juoda ilga suknele 
apsivilkusi, bet pavasariškai 
nusiteikusi bėgiojo. Gretimai, 
didžiausio Michigano paežerė
je lietuviško rezorto Gintaro 
erdviame kieme jaunimas ka
muolį svaidė ir kęĖos “maši
nos” (automobiliai) rodė, kad 
sezonas jatf atidarytas. Pro 
milžiniškų medžių ką tik pra
skleistas blizgančius lapus nuo 
Gintaro^ kalnelio majestotin- 
gašis, amžinai melsvas ir ne
paisant riš didėjančio' teršimo 
vis’ dar švarns Michigano eže- 
ras ir saulėkaitoje deimantais 
pasipūOŠęsšvitėjo. Savininkų

Sovietu Sąjungoje šiais metais atsirado amerikietiško stiliaus krautuvės, vadinamos "Universam" 
kurias sovietams padėjo įrengti Italy technikai. Šitokiose krautuvėse soviety miesty gyventojai 
gali greietou apsipirkti, tašiau pastebėta, kad reikia daugiau patamautoįy, kurios sake, kad ru

sai nedety prekiy Į kišenes.

Velykos pas šventą Petrą
St. Petersburg© Lietuvių Klu

bas jau pasidarė visų lietuvių 
centru, į kurį suvažiuoja namiš
kiai ir svečiai iš visos Floridos, 
nebekalbant apie turistus iš 
kitų kraštų, ypač iš šiaurės.

ir svečiams verčiau duot! pro
gos daugiau prie bufeto pasi
vaišinti, nes “laimėjimams"'už
sitęsus bufetas veik tuščias lie

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Beporiį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėtas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Karaičių šeima jau atsikėlusi 
vasarai apsigyventi.

[NAUJIEJI BUIVOLAI
Lietuviškas New Buffalo pa

vadinimas dar neišrastas, tad 
vartoju savo ^nukaltą vardą. 
Tai yra jaunatviškai linksma 
senyvo amžiaus piliečių (se
nior citizens) gyvenvietė, kur 
senųjų ir “naujųjų” lietuvių 
ateivių yra apstu, bet jie var
gu besusitinka ir patylomis re
tėja nebeturėdami jokios savo 
organizacijos. Senesnieji Nau 
jienų skaitytojai Juozas ir Va
leria Pučkdriai abudu savo 
rimtus negalavimus nugalėję 
ir abu sveiki drūti ir pajaunė
ję neskubėdama laukia liepos 
mėnesį savo 54 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių. Tul 
pės, dafodilai ir lelijos pačia
me sužydę j fine.

New Buffalo turi didelį spor
tiniams ir žvejybos laiveliams aikštės išcementuotos ir vaidi-’ 
bei kutėriams uostą, iš kurio nirhams orginalus amfiteatras 
šiuo metu coho salmon (laši- pradėtas statytų Parko pilno 
šų) 'gaudyti į ežero tolumas įrengimo tikslais liepos niėne- 
kasdien išplaukia spiečiai mo- si įvyks didelė šventė* kurios 
torlairių!

LITUANIKA
BeVerly Shores, seniau po

puliariai- Šandūnais vadinti, 
paskutiniais metais pradeda 
garsėti savo naujuoju Lituani- 
ca parku ir darosi vis labiau 
sekliūzyvia (savyje užsidariu-'

klasės bendruomene. Ji jau 
vien tuo sekliuzyvi, kad me
džiais apaugusiuose kopkal- 
niuose ir jų daubose yra pri
sistatę daug nepaprastai puoš
nių ir stilingų vilų, vasarvie
čių ir apskritiems metams gy
venti rezidencijų, kurias pla
navo ir statė vien lietuviai in
žinieriai bei architektai, jų 
tarpe daugiausiai atlikę bro
liai Masiuliai. Inž. architektas 
Erdvilas Masiulis yra ir Bever 
ly Shores lietuvių pasididžia
vimo— Lituanikos parko ar
chitektas.

Lituanikos parkas, prieš 
porą metų tebebuvęs maudų ir 
žąsogaišų prižėlęs hunas, kur 
tik varlūzai ir siurbėlės veisda- 
vOsi, šiandien išvalytas, bals 
giliu f švaraus vandens basei
nu su švariais balto smėlio 
krantais padaryta, žaidimams

■Prof. Vaclovo; Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai,- o antrajame 226 pusi 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.iX).

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

desnę metų dalį Sandūnuose 
gyvena. <;

Lietuviškų vasarviečių šian
dien Sandūnuose veikliausia 
tebėra Mildažių (ir jų uošvių 
Čėsnų) Lakeside Villa.

Mėlynasis- Michigano ežeras 
šiomis denomia buvo didingai 
ramus ir ypatingai įgražus, bet 
tarša ir šią vasarą, matyt, ge
rokai gadins vasarotojų ir ■ vie 
tinių nuotaką ftų “ahrives” 
vadinamų žtfveiiųr; j au dabar 
poros pėdų platumo rėžis nu- 
kreiktaš paplūdimiais ir pesi
mistai spėja, kad šiemet jų 
bus panašiai kaip buvo prieš 
trejus metus.’ -Bet žmonės jau 
išmoko su ta sloga kovoti ir 
kiekvienas steigiasi jas ką tik 
bangoms išmetus ko greičiau
siai ko giliausiai pakasti.

Sandūnų kalneliai baltuote 
baltuoja pačiame krūmelių su
žydėjime. J. Pr.

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Dlinois

Seniau mus žudė, kulkomis, dabar 
— daina. Prel. J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 
’ mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
!. ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan

tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant, prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti 'prieškomunistinę: spaifdą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius .apie komunizmą; o nė jo propagandą:

Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys "apie bolševikmetį Lietuvojė dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol-tomas. Juose yrd 517 pst

Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas, 273 psl., kaina 5 doL Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmonės pavergtoje Lietuvoje.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituhadja prieš bolševikus ir jos na
rių elgėsys tragiškose diėnose.

Stefanija Rūkiena, GRįžIMAS J LAISVI. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas if stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol. •

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minusu tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nėsikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas Ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psln $1,00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SAJOfe 
GA ši knyga Įdomi tiek vos paskatančiam, tiek intelektualui. 309 psL, 
$i.eo.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės | Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
tbriaUs pastaburtią neapgauna intųrlstd ir agitpropo propaganda bei 
ūSrKtskaviinaL AM knygos pafašytou lengvu, gražiu stiŪtnnL

1 tC MaciOnas, ViftcAS RRėVė SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
■fl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū- 

. rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
Komuniaunas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo

kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Plepetio 77 ANEKDOTUS. 
52 $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTĖD ST., CHICAGO, ILL. 60600 
atsilankant darbo valandomis afba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar ptnfglflę perlaidą.

proga apie Lituanikos parką 
plačiau išgirsime

čia bus vieta paminėti, kad 
prie Lituanikos parko supla
navimą ir įrengimo daug pri
sidėjo ir padėjo žinomoji lie
tuviškų organizacijų veikėja, 
žymaus Sandūnų lietuvio vei
kėjo Krikščiūno -duktė Kristi-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 
SKAITYK ■NAUJIENAS" -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS , į

TE IS INGIAI! ŠIA S Ž1.N1A5
■ ■EKZaXSKK2aK.KEBeii.ai

Velykos yra didžiosios pava
sario šventės, kurių proga turė
jau laimės susitikti su svečiais 
nuo Detroito — Al ir Stasė Ke- 
terauskais, žiemavusiais šioje 
kaimynystėje. Abudu gimę čia 
Amerikoje, bet lietuviai jiedum 
pasilieka pirmaisiais draugais. 
Praeitą žiemą juodu buvo ap
sigyvenę Tampos priemiestyje; 
labai ramioje ir jaukioje aplin
koje. , . ,

Al ir Stasė Keteęauskai ap
lanko lietuvių organizacijų pa
rengimus ir klubus. Velykų pro
ga nuvažiavom. į St. Petersbur- 
go Lietuvių Klubo banketą-balių. 
Laimė, kad anksti nuvažiavom, 
tad dar įtilpom į salę ir per ge
rus žmones gavom stalą dėl pie
tų, o kas kiek vėliau atvažiavo, 
tai ir į salę nebeįtilpo, o apie 
stalą vėlesniesiems nė svajoti 
nebebuvo galima. St. Pete Liet. 
Klubas turį labai gerą vardą ir 
patyrusius valdybos narius bei 
klubo tvarkytojus, kurie paren
gimus ir kitus reikalus gražiai 
ir pavyzdingai tvarko.

Vienas šio klubo peiktinas da
lykas, tai iš seno pasilikęs pa
protys tas “čipsų” pardavinėji
mas. Kai salė kimštinai svečių 
prisigrūdusi, kaišiosimas sve
čiams po nosim ir siūlymas pirk
ti laimę, o paskui ko ne visą va
landą trunkantis tos “lajinės” 
laimėtojų šaukimas ir skirsty
mas daugeli svečių bereikalin
gai tik vargina. Kai kurie sve
čiai net iš salės pasišalino kol 
tas kermošius praeis. Klubas 
savo skolas jau yra išmokėjęs 
ir finansiškai ganą stipriai sto-

Šiame velykiniame bankete 
buvo vardais ir pavardėmis 
Šaukta ir perstatyta dawg awe* 
čių iš toliau. Jų tarpe buvo net 
kelios šeimos iŠ Kalifornijos.^

' Tarėjau laimės susipažinti su 
kaliforniete Elena Grybauskie1-

les Žemės drebėjimą. Sakė, kad 
ji niekam gyvam nelinkėtų per
gyventi tokį baisų žemės suju
dimą. Atrodė, kad jos namas 
virsta ir bfle minutę nugrims į 
prasivėrusią žemę... Ir-taip kar
tojosi kas kelios minutės.

Jie negalėjo išlaikyti to ner
vų sukrėtime* atsižadėjo savė 
namo ir atsikėlė į St. PeterSbur-k 
gą pastoviai - apsigyventi kaap 
tik ras tinkamą namą. Tikiu, 
kad p. Elena ir jos broliuka&ras 
tinkamą ir laimingą gyvenimą 
Floridoje ir linkiu jiems laimin
gos ateities.

Centrinėje Floridoje sausra*

taus bent kelintas mėnuo’ netu
rėjom nė lašo, žmonių nėgiles-- 
nieji šuliniai pradėjo ištuštėti, 
jau tenka gręžti giliau į žemę. 
Tampos miestas visai rimtai su
sirūpinęs, kur ir kaip savo gy
ventojams' gauti daugiaitvaU^ 
dens. Onutė

NAUJIENAS

Ari important reason for 
buying Bonds when you’re young 
is for when you’re old®

Someday you’re going to retire.
Let’s hope you’re ready.
Let’s hope that you worft be Eviag off 

your children.
Let’s hope you’ll have more to five OC^

Bondi ate safe. TflcWt, wbJmi, er lUtrnywj, 
we replace them. When needed, they caa be 
cashed at year buk. Tax my W <feferred 
wnt3 redemption. And ahrayt renaabe^ 
Benda are a proud way a» arm

Take stock in America.

Charles Martin, gyvenąs North Mesa, Colorado turi labai rūpestingą viltą, 
kwl įtrfi sugyvena sp |o katė. Kaf fefft ifttvedA kė&ulcv, vilta {ims 

globoja kartu su motina. KatoF vižteli tupi ant kaŽhrk^
1739 Sa Halsted Street



ATOSTOGOS URUGVAJAUS SOSTINĖJ
V:

lėktuvas nusileido
mieste, Carrasco

.... . Jllp

Mūsų žemės planeta šįais lai
kais pasidarė maža. Mano žmo
na, gavusi dvi savaites atosto
gų, sumanė jas praleisti Urug
vajaus sostinėje, Montevideo 
mieste. Sekmadienį, balandžio 
17 d., 9:00 vai. vakaro, iš New 
Yurko Pan American lėktuvu aš 
ir žmona pasileidom kelionėn: 
New York-Buenoš Airės — Ar
gentina. Kitos dienos rytą 11:30 
vai,, mūsų 
Montevideo 
aerodrome.

Čia mus pasitiko giminės ir 
parsivežė į namus. Su giminė- 
mis nesimatėm 45 metus ir vie
ni kitų negalėjom pažinti.

Lietuvos nepriklausomybės 
metais (1925), jie išemigravo į 
Braziliją. Tais metais iš Lietu
vos į Braziliją išemigravo apie 
30 tūkstančių lietuvių. Emigran
tams Brazilijoje įsikurti buvo la
bai sunku. Juos išnaudojo ka
vos plantatoriai milijonieriai. 
Lietuvos vyriausybė, pati būda
ma neturtinga, emigrantų nega
lėjo finansuoti nei kitaip parem
ti. Jie buvo palikti Dievo valiai. 
Prasidėjo jų didieji vargai. Be 
darbo, be kalbos, visų stumdo
mi ir neapkenčiami. Nepakęsda- 
mi karšto klimato ir išnaudoji
mo, iš kavos plantacijų, nutaikę 
progą, nakties metu daugumas 
emigrantų pradėjo bėgti į mies
tus ieškoti geresnio gyvenimo ir 
darbo. Bet ir mieste buvo la
bai sunku rasti darbo. Mieste 
darbų nebuvo, o kalbos nemo
kėjimas sudarė ir nemažai sun-

. -Montevideo yra Urugvajauss 
sostinė. Miestas gražus, turi

apie 2 milijonus gyventojų, o vi
soje Urugvajaus valstybėje yra 
virš 3 milijonų gyventojų. Val
stybinė kalba ispanų, žmonių 
rasė baltaodžiai. Montevideo 
miestas yra įsikūręs prie Rio de 
Laplatos jūros kranto. Visu jū
ros pakraščiu yra labai dideli 
gražūs pliažai maudymuisi. Visu 
jūros pakraščiu pristatyta gra
žių vilų ir aukštų moderniškų 
namų. Namus ir vilas pastatė 
Amerikos milijonieriai. Vasaros 
metu suvažiuoja turistai į Mon
tevideo Rio de Laplatos jūroje 
sūriame vandenyje pasimaudyti. 
Daug turistų atvažiuoja iš Ar
gentinos, Brazilijos ir Amerikos.

Amerikos milijonieriai tas vi
las išnuomoja ir surenka iš tu
ristų milijonus dolerių. Visu 
Rio de Laplatos jūros pakraščiu 
yra pravesta plati autostrada 
apie 140 kilom, ilgumo važiuoti 
su automobiliais iki Brazilijos 
rubežiaus.

Urugvajų valdo dvi partijos. 
Dabar valdžioje yra krikščionių 
demokratų partija, žmonės ją 
vadina baltųjų partija. Antro
ji — raudonųjų, atseit, komu
nistų. Prieš 150 metų Urugva
jus vedė karą su portugalais. 
Kariuomenės vadas Harvasio Ar- 
tigas portugalus sumušė ir su 
33 kareiviais užėmė Montevideo 
tvirtovę Fortolesa.

Priešas buvo galutinai sumuš
tas, ir Urugvajus išvaduotas. 
Urugvajiečiai Harvasio Artigą 
labai gerbia, jam Montevideo 
miesto centre yra iš bronzos iš
lietas didingas paminklas, ap
link apdėtas su marmuru. Mies
to centre didžioji gatvė pavadin-

ą* * -t

Suomijoj* dar gili žiema, vyksta slidžiu varžybos. Vienas slidininkas žuolyje į tolį gerokai pri- 
sitrenkė. Viri jo matomas juodas taskas yra — batas, dar aukščiau matosi nuskridusi slidė.

kuo jos galėtų jam padėti, kaip 
jį apsaugoti nuo visokių grobuo
nių žvėrelių ir t. t.? Algis vos 
spėjo savo sesytėms atsakinė
ti ! Brolis Algis, taikliais ir tik
sliais atsakymais kiek apmalši
nęs mažųjų sesyčių žingeidumą 
pelėdžiuku, vadovių pakviestas, 
paskambino gitara nuotaikin
gai ir mokoviškai kelis muzikos 
kūrinėlius, prie jo prisidėjo ir 
dar dvi sesės ir seserys, tai: V. 
V. Živilė ir v. Vilija Bilaišytės, 
kurios taip pat gana gražiai pa
skambino gitara. Sueigininkai- 
kės visiems programos pildyto- 
jams nuoširdžiai atsidėkojo: il
gai ir griausmingai paplojo. O. 
kai sesė naujoji tuntininkė, Da
lia Byla:*;enė atnešė parengusi 
ir gr«’’i' ne įiškai įrišusi dainų 
rinkinėlį savos “gamybos” 
dainorėlį ir kiekvienai tunto 
skautei pad;’’no. ir kai visos 
prad jo tr; ’ ti sutartines, tai 
atsirado pavojus ir “Margučio” 
stot ui nulėkti drauge su nuotai
kingos dainos garsu...

Juodkrantės tunto skautėms • 
ir vadovėms belieka tik linkėti 
tokia pat, sueigos nuotaikų ir 
darbo ryžto dvasia žengti pir
myn : Į LSS-gą ir ten drauge su 
visomis skautėmės seseriškai, 
nuoširdžiai, skautauti. Sujung
tomis, seseriškomis širdimis ir 
rankomis drauge kelti bures ir 
plukdyti laivą į Baltijos jūrą!...

Sese Audra Brž.

UTUANICA, IND.
Lietuviški Sandūnai ir 

toliau lietuvėja
Su artėjančia vasara jaučia

si ir matosi vis daugiau besiku
riančių tautiečių Beverly Sho
res apylinkėje, statančių nau
jus namus arba įsigyjančių esa
mus.

Šią vasarą tikimasi pamatyti 
naujai pastatytą lietuvišką mai
sto krautuvę Broadway gatvėje.

Lituanikos parke miesto pi
nigais jau pradėta lieti teniso 
aikštės, gi vietos “Dunes Women 
Club” padovanojo teniso tink
lus. Vietos lietuvių klubas ruo
šiasi Lituanikos paminklo de
dikacijai liepos pradžioj.

Lygiai smagu stebėti vis gro
žėj a nei ą vietos bažnyčią, stato
mą lietuvio rangovo ir supro
jektuotą lietuvio architekto.

Pirmą kartą miestelio istori
joje net policijos viršininkas 
yra lietuvis! Labai smagu.

čiabuvis

ta Artigos vardu ir iš abiejų pu
sių apsodinta palmių medžiais, 
žmonių yra dvi klasės — mili
jonieriai ir darbininkai (bied- 
nieji). Vidurinės klasės nėra. 
Pramonė menka, mažai turi fa
brikų, daug jaunų vyrų ieško 
darbo, bet jo negauna.

žemės ūkį fazendas valdo mi
lijonieriai. Visa Urugvajaus pra
monė — tai gyvulių ūkis. Mili
jonieriai valdo didžiausius že
mės plotus, augina daug gyvu
lių,, karvių, avių ir kiaulių, ku
rias kasdien pristato į Monte
video skerdyklą. Vietos fabri
kai apdirba mėsą ir gyvulių odas. 
Mėsą ir gyvulių odas eksportuo
ja į užsienio valstybės. Krautu
vės • plinos įvairiausių prekių, 
dauguma prekių importuoja iš 
užsienio valstybių, Vokietijos, 
Amerikos, Prancūzijos ir kt. 
Tekstilė— rūbus gamina vietos 
fabrikai ir pasiūtus eksportuoja 
į užsienį.

Automobilių matyti mažai. 
Visą judėjimą mieste palaiko au
tobusais. Keliai geri, gatvės iš
grįstos. Susidomėjau ir su švo- 
geriu nuėjau apžiūrėti biednų- 
jų rajono. Kaip pamačiau jų 
gyvenimą ir trobesius, net šiur
pas mane nukratė.

Kadangi ten ir žiemos metu 
šilta, medžių lapai žali, gėlės lau
ke žydi. medeliai pilni citrinų, 
bet dar citrinos žalios, jos nu- 
sirps rugpjūčio mėnesį. Rug
sėjo mėn. prasideda ten pavasa
ris. Biednųjų rajone gyvenami 
nameliai sukalti iš surūdijusios 
skardos. Viduje nėra virimui 
valgio pečių. Visur vartoja val
giui virti primusus. Tokį didelį 
skurdą aš pamačiau pirmą kar-
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Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas, President

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60S32

PHONE: 254-4470 *

O

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate • 

(Minimum $5.000)

Jūros skaučių Juodkrantės 
tuntas su pavasario nuotaiko
mis bunda keliasi ir ryžtasi veik
ti: kelti bures, “plaukti į jū
ras...” Pavasarinė jūros skaučių 
tunto sueiga įvyko š. m. bal. mėn. 
25 d., “Margutis” radijo patal
pose. Sueigoje dalyvavo kelias
dešimt skaučių^ ūdrų, jų tėve
lių ir ilga greta jūros skaučių 
vadovių ir sVečių brolių vado
vų besirūpinančių jaunimo jū
riniu skautavimu: Nepriklauso
mos Lietuvos jūrinės valstybės 
idėjos puoselėjimu, jos gyvini- 
mu. Viso sueigoje dalyvavo ar- 
•ti šimtas asmenų.

Skaučių Sueiga buvo pravesta 
pagal visus skautybės sistemos 
ir metodologijos reikalavimus:' 
visos skautės ir vadovės unifor
muotos, visos rikiuotos, sueigos 
programa suplanuota iš anksto 
ir organizuotai su visomis iškil
mių ceremonijomis pravesta. 
Įsakymo keliu’prisistatė naujai 
išrinkta tuntiriinkė, j. s. Dalia 
Bylaitienė. Naujai perorgani
zuoti ir skaučių vienetai: laivai, 
valtys, paskirtos vadovės, pa
kviestos laivų globėjos, vieno 
laivo — s. dr. Juozė Aglinskie-

Chicago Savings
ind Loan Asiociatioi

tą savo gyvenime. Besižvalgy
damas po skurdžių rajoną, ma
no žvogeris parodė iš surūdiju
sių blėkų apkaltą namelį, kuria
me buvo paslėptas tupomarų 
pagrobtas anglų diplomatas. Vė
liau jis buvo paleistas gyvas 
(pamiršau jo pavardę)..

Urugvajaus žemė derlinga, 
viskas gerai auga, tik prasta 
valdžia, kuri nesirūpina bied- 
nuomene ir darbininkais. Savo 
laiku Amerikos vyriausybė Uru
gvajaus biednuomenei pasiuntė 
nemažas sumas pinigų, tie pini
gai nuėjo pro šalį ir bėdnuome- 
nė siunčiamos Amerikos para
mos negavo. Vyriausybės poli
tikieriai, gavę tą paramą, sunau
dojo savo asmeniškiems reika
lams. Patyrusi Amerikos vy
riausybė, patyrusi apie nesąži
ningumą, pašalpą Urugvajui nu
traukė.

Už Montevideo teka upė San
ta-Lucia, kuri įteka į Rio de La
platos jūrą. Netoli Brazilijos 
sienos susijungia Rio de Lapla- 
tos jūra su okeanu. Susijungi
mo vietoje matosi Mėlyna juos
ta skirianti abi jūras, žuvys, 
patekusios iš okeano už mėlynos 
juostos ribų į sūrų Rio de La
platos vandenį, greit nugaišta.

Petras Markūnas

nė, kito — j. v. s. A. Gasnerie- 
nė,

Sueigos metu buvo pagerbta 
ir jūros skaučių ilgametė rėmė
ja mokytoja Sofija Gedvilienė, 
jai buvo įteiktas LJS-jos Ginta
ro ordinas su Rėmėjo ženklu. 
Apdovanotoji, ponia S. Gedvi
lienė padėkojo sk. vadovybei už 
įvertinimą jos pastangų ir pasi
žadėjo kuo galėdama skautes 
remti ir ateityje.

Skautes, ryžtingai nusiteiku
sias veikti, skautauti, pasveiki
no, padrąsino ir svečiai vyres
nieji skaučių — skautų vadovai- 
vės besirūpiną savo jaunimo ak
tyvia veikla, jos gyvinimu. Svei
kino: j. v. s. E. Vengianskas, j. 
v. s. A. Gasnerienė tėvų komite
to pirm. mok. Lapinskas ir kiti. ‘

Linksmoji sueigos dalis su 
gitarų muzika ir paklydusiu — 

rastu pelėdžiuku
Kai į tunto sueigą atkeliavo 

svetys, visų sesių mylimas bro
lis, v. v. Algis Byla su gitara 
po pažastimi ir parke rastu, pa
klydusiu pelėdžiuku rankoje, tai 
visų skaučių nuotaika dar labiau 
pakilo. Ypač daug netikėto 
džiaugsmo buvo mažosioms ud- 
rytėms, jos tuojau pat šimtus 
klausimų pabėrė broliui Algiui: 
kur, kaip jis tą paukštelį rado,

^kaityk ’naujienas" - 
fOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TTSINGIAUSTAS ZTNTAC 

i

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽELI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo,, o naujiesiems ateiviais, .jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia Hteratūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psU 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

NSURED

UP TO
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ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
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SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Dolerio krize
Pereitas savaitgalis sukrėtė Europą. Visai netikėtai 

ir nelauktai laikraščiai ir per radiją paskelbė, kad Ame
rikos doleris susvyravo, jo vertė pradėjo smukti Euro
poje. Vakarų Vokietijos stambieji, bankai paliovė supir- 
kinėję dolerius pagal nustatytą paritetą (valiutu santy
kį).. Dalykas tokis, kad prieš kurį laiką Bendrosios rin
kos valstybės, įskaitant Šveicariją ir Ameriką nustatė 
savo valiutų vertę, pasiremdamos doleriu’ Bendrai imant 
buvo nustatyta, kad už dolerį bus mokama tam tikras 
skaičius prancūziškų frankų, vokiškų markių, angliškų 
šilingų, itališkų lirų ir 1.1

Tiesa, pasirašiusios valstybės nebuvo jau griežtai įsi
pareigojusios -laikytis susitarimo. Galėjo pasireikšti ir 
šiokis tokis svyravimas: pavyzdžiui, jeigu kurio krašto 
valiuta kiek daugiau pakildavo ar nusmukdavo santyky
je su doleriu, tai tuoj buvo daromi žygiai, kad tos valiu
tos nusmukimas ar pakilimas nepažeistų nustatytos ri
bos. Na, o toji nustatyta riba buvo apie du nuošimčiai. 
Tokiu būdu, jeigu, sakysime, prancūzų frankas nuo tos 
ribos nenukrypdavo, tai viskas buvo tvarkoje.

Pereitą savaitgalį tas Europos valiutos paritetas ry
šium su doleriu staiga susvyravo, vokiečių bankai nebe
norėjo daugiau pirkti amerikoniškų dolerių, ypatingai 
vadinamųjų eurodolerių ir mokėti už juos pagal iš anks
to nustatytą kainą. O tai daugiausia dėl to, kad tie dole
riai tiėsiog užplūdo Vokietiją (o taip pat ir kitus Euro
pos kraštus).

Visa tai privedė prie to, kad dolerio vertė ėmė smuk
ti. Jau prieš kokius ketverius metus už dolerį Vokietijo
je nebebuvo mokamos keturios markės, o pereitą savait
galį vienu tarpu doleris buvo nusmukęs net iki pusket
virtos markės. Dabar jo vertė laipsniškai kyla (vadinasi, 
už dolerį mokama kiek daugiau), tačiau ankstyvesnės 
savo vertės jis vis dėlto neatgavo.

Buvo pradėję plisti gandai, kad Vakarų -Vokietija 
pakels vertę savo valiutai (atseit, markėms). Tačiau nuo 
to žygio ji susilaikė. Vietoje to, ji, kaip sakoma, laisvai 
leido markėms “plūduriuoti”. Toks “plūduriavimas” 
markių vertę gali kiek padidinti arba, tam tikru, atveju, 
sumažinti. Tai priklausys nuo įvairių aplinkybių, nuo 
bendros Europos, o gal ir iš dalies nuo viso pasaulio eko
nominės padėties.*, /

Nėra abejonės, 
vių Bendruomenės 
veikla telkiasi LB 
Ne Bendruomenės
vyksta lietuviškas gyvenimas, 
bet atskirose lietuviškose ko
lonijose. Tiesa, LB centrinės 
vadovybės savo aplinkraš
čiais ar bendraraščiais apylin
kių valdyboms pasiūlo minčių, 
bet jos, tos mintys, daugiau 
organizacinio pobūdžio. Apy
linkių vidaus veikla tieka pa
čiai apylinkės valdybai. Apy
linkės valdyba taikosi prie vie 
tos sąlygų ir dirba savo darbą 
daugiau ar mažiau savarankiš 
kai.

Tenka labai teigiamai ver
tinti Vidurio Vakarų (čikagiš- 
kės) Apygardos Valdybos už
mojį, metiniame apylinkių 
atstovų suvažiavime Įrašant į 
darbotvarkę apylinkių valdy
bų atstovų žodinius praneši
mus. . Tik tokie gyvi praneši
mai gali sudaryti bendrą vaiz
dą apie Lietuvių Bendruome
nės gyvenimą. Anksčiau daž
niausiai tokie pranešimai raš
tu būdavo atiduodami suvažia

vimo prezidiumui* ir, kažin, 
ar iš to būta kokias ypatingos 
naudos. Tie pranešimai raštu 
pasitiks archyvuose, bet su
važiavimo dalyviai taip ir ne
susidarys bendros nuomonės 
apie bendruomeniško gyveni
mo veiklą..

Vidurio Vakarų Apygardos 
suvažiavime iš apylinkių val
dybų pranešimų paaiškėjo, 
kad vis dėlto daugiau dėmesio 
kreipiama į techniškus daly
kus, o mažiau į tautinės kul
tūros ir lietuvybės bendrai 
puoselėjimą.

Rašančiam šiuos žodžius už
kliuvo vienas svarbus įvykis, 
būtent, pinigų rinkimas Vasa
rio 16 — os minėjimo progo
mis.

Apylinkėse ta proga pinigai 
buvo renkami labai nevieno
dai. Žinoma, kur yra Alto sky
riai, pinigai buvo renkami tik 
Altui* reiškia, Lietuvos lais
vinimo reikalams. Kur tokių 
Alto skyrių nebūta, minėjimus 
ruošė LB apylinkės (atsipra
šau, gal ir kas kitas. J. V.) 
Kai kuriose LB apylinkėse pi-

Kas iššaukia dabartinę dolerio krizę. Kodėl jis, ku
ris buvo taip branginamas ir vertinamas per daugelį me
tų, staiga sunegalavo? Kodėl pats turtingiausias kraštas 
pasaulyje ima lyg šlubuoti ?

Prisiminkime tik netolimą praeitį. Kas atsitiko po 
pirmojo pasaulinio karo, kai Europa buvo suniokota, kai 
daugelyje kraštų siautė badas, kai tiesiog milijonai ken
tė didžiausią skurdą.

Kas tada tiems milijonams ištiesė pagalbos ranką, 
išgelbėjo juos nuo mirties? - .p

Toji pagalba Amerikai atsiėjo bilijonus ir bilijonus 
dolerių. Po antrojo pasaulinio karo Europos atstatymui 
Amerika pagal Marshallo planą vėl paskyrė Europos val
stybėms bilijonus dolerių, kurie suteikė jai progos atsi
griebti ir atsistoti ant tvirtų kojų.

O paskui?
Šiaurės Amerikos Atlanto Sąjunga (NATO), kuri 

apgynė Europą nuo raudonojo tvano, Amerikai kaina
vo įrgi bilijonus dolerių (ir dar tebekainuoja, • neš Ame
rika vis dar Europoje tebelaiko didelę kariuomenę).

Taigi iš Amerikos milijonai ir net bilijonai dolerių 
vis dar tebeplaukia į Europą (kariuomenei išlaikyti ir ki
tiems reikalams), o iš ten tie doleriai, palyginti lėtai 
grįžta į Ameriką. Vadinamasis “mokėjimo-• balansas” 
(Amerikos įsiskolinimas) didėja.

Kokia išeitis?
Jau keliamas balsas, kad Amerika iš Europos turi 

ištraukti bent pusę tos kariuomenės, kurią jį ten laiko 
dabar. Tai, aišku, labai sumažintų išlaidas.

Tai viena priemonė. Tačiau dolerio krizei pašalinti 
ir jo pajėgumui atstatyti, nėra abejonės, būtų Vietnamo 
karo baigimas. Dėl karų juk ir kyla visokios negerovės, 
įskaitant depresijas bei piniginių sistemų krizės.

aukotojui pasirinkti, ^kokiam ; 
tikslui pinigai duodami. Tiesa, 
būta ir' tokių apylinkių, kur 
rinkliava buvo vykdoma tik 
Altai.

Svarstant klausimą iš esmės, 
reikėtų pagalvoti apie patį rink 
liavos tikslą. Vasario 16 mi
nėjimų proga aukos,, .atsižvel
giant į seniai nusistovėjusią 
taisyklę* būdavo renkamos 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Kada mes, vadinkime, nau
jieji ateiviai, pabėgėliai nuo 
maskvinio bolševizmo, čia at
vykome, pamatėme ir supra
tome, kad Vasario 16 minėji
muose aukos būdavo renka
mos tik tam vienam tikslui — 
Lietuvos laisvinimui per Ameri
kos Lietuvių Tarybą. Mes ir 
negalvojome, kad būtų gali
ma aukoti kam nors kitam, 
nors ir pačiam geriausiam tiks 
lui. Nes kitiems tikslams vi
suomet galėjome rasti kitas 
progas.

Kada Lietuva, atgavo nepri
klausomybę* senieji emigran
tai sudėjo milijoną, kad tik tą 
atkurtoji nepriklausomybė 
stiprėtų. Senųjų lietuvių pa
rama atsistatančiai valstybei 
buvo didelė. To niekas nepa
neigė ir negali paneigti. Ne 
kas kitas, o senosios emigraci
jos lietuviai įsteigė Altą, dar 
tada, kada mes kentėjom žiau
rią maskviške okupanto pir
mąją priespaudą.

Ar galiu Šauti šūvį, nuo te
mos nukrypdamas? Atleiskite, 
šausiu! Lietuvių Fondui, jau 
per tiek metų, . dar nepavyko 
surinkti milijono* nors dole- 
ruko vertė, patys žinome, vi
sai kita, kaip anais laikais...

Atsižvelgdami į aukščiau iš
dėstytus faktus, turėtume su
sirūpinti ir pagalvoti, kokią 
teisę turime rinkti pinigus Va
sario 16 proga kokiam nors 
kitam reikalui. Rinkdami ža
liukus kitam reikalui, ne tik 
kad užgauname senąją insti
tuciją Altą, kuria rūpinosi 
mumis, dar tada* gal negal
vojančius, jog teks atsitrenkti 
į šį kraštą, bet kartu parodo
me ir nepasitikėjimą. Prašom 
pasakyti, ar mes galime drįsti 
parodyti nepasitikėjimą Ame
rikos Lietuvių Tarybai, jeigu, 
kaip aukščiau minėjau, ji ko
vojo už mus, kada mūsų dar 
čia nebuvo?

Ankstyvesniosios kartos atef 
vi ai sensta. Pabėgėliai nuo 
okupanto tolydžio pradeda už
imti jų vietas. Tas natūralu ir 
normalu. Ir pačioje AJtoje jau 
vadovaujamose vietose sėdi 
naujieji ateiviai. Negi mes jų 
neremsime?

įstaigų mintis, kad Vasario 16 
minėjimuose surinktos LB 
apylinkėse aukos turi būti 
siunčiamos JAV LB Centro 
Valdybai, pažymint, kam au
kos skiriamos.

Gal toks siūlymas būtų ne
blogas, nes, aišku, LB Cen
tro Valdyba, reikia tikėti, iš
siųs surinktus pinigus, kam 
jie skirti. Tačiau čia vėl susi- 
duriame su kita bėda. Mat, LB 
Centro Valdyba siūlo laisvai 
pasirinkti, kam pinigai ski-

•jurerj
Kai kurių apylinkių valdy

bų pranešimai parodė, kad su 
rinktos aukos Vasario 16 pro
ga buvo skirstomos net į kelias 
dalis. Net ir lietuviškai mokyk
lai iš tų pinigų dalis teko.

Tokie reiškiniai sukelia nei
giamų minčių. Apylinkių val
dybos, žinoma, dėl to visai 
nekaltos. Jos galėtų rinkti pi
nigus ir grynai savo apylinkės 
reikalams. Siūlymas Vasario 
16 minėjimuose aukas skirsty
ti visai nelogiškas ir netiks
lus. Mažų mažiausia, išeina į 
chaosą, ko okupantas ir lau
kia. Tad dar kartą vadovauja
mos LB valdybos turėtų per
svarstyti savo siūlomus pagei
davimus apylinkėms. Ypač, 
kada balandžio 24 dieną Lais
vinimo Veiksnių, Diplomati
nės Tarnybos ir vadovaujamų 
LB atstovų pasitarime buvo 
siekiama, kad JAV lietuvii 
veikloje butų ieškomas suderi-

pavergėjas.

kada
Ben-

vybėš.
Būtinai prašosi konkretus 

pavyzdys. LB Vidurio Vakarų 
(buv. Čikagos) Apygardos Vai 
dyba jau pradėjo vajų lietuviš
kajam švietimui remti, šiuo 
atveju aiškiai pinigai niekam 
nedalinami. Norintieji aukoja 
tik vienam tikslui.

Kada renkama Altai, 
Baltui* kada renkama
druomenei — tas rinkliavas 
pagaliau, teks suderinti. Argi 
būtų įmanoma, kad, pavyz
džiui, Balto vajaus metu būtų 
pasiūlyta aukotojams aukoti, 
kam jie nori?...

Jeigu LB apylinkių valdybų 
ruošiamuose Vasario 16 minė
jimuose pinigai būtų renkami 
Altai, tada EB parodytų savo 
solidarumą ir įvertinimą veiks 
niui, kurio buvimu džiaugė
mės okupacinių priespaudų 
metais, ypač* kad tas veiks
nys ir šiandien vadovauja 
Amerikos lietuviams politinėje 
srityje. Tikėtina, kad tada iš
silygintų visi nesklandumai, o 
tais nesklandumais kaip tik

tarpiu nepavyko Altai su Ben
druomene susitarti taip, kad 
abi bendrinės organizacijos, bū 
tų viena kitai solidarios, O 
solidarumas daugiau kaip bū
tinas. Bendruomenės tikslas 
— tautinis išlikimas, tautinė? 
kultūros puoselėjimą? labai 
lengvai suderintinas su . Altų? 
politiniais reikalais. Puikiai ži-f 
nome, kad šiandien bet kojes 
lietuviškas pasirodymas Jai£ 
yra politika.. Dailininko paro
da, atkreipusi amerikonų, dė: 
mesį, lietuvio rašytojo veika
las, išverstas į anglų kalbą, Iię- 
tuviški ansambliai, pasirodą 
amerikiečių tarpe — viskas 
yra politika. Menas neatski
riamas nuo politikos.

,. ., * šita kultūrinė politika yra 
Lietuvių Bendruomenės, dąr^ 
bas. žinoma, nešnekau! apie 
vidinį lietuvybės išlaikymą^ 
Toks Bendruomenės atsistoji
mas už Altos pečių, savaime 
aišku, sustiprina Altos darbą.

Kodėl nesusitarti, kodėl ieš
koti ne to, kas kam priklauso. 
Mes visi laukiame to glaudaus 
Altos ir LB bendradarbiavi
mo. Tikime, kad, pagaliau*' 
bus išsiaiškinta: Altą ir Ben
druomenė, gražiai susitaru-. 
sios, tikrai gali pasiekti labai 
mielų išvadų.

O. dabar, Gerbiamas Skaity- 
tojau, maloniai Jus kviečią 
nepamjršti švietimo Vajaus. 
Iš šalies girdėti balsų, kad tė
vai privalo savąjį atžalyną 
vieni aprūpinti. Tai nevisai 
taip. Prisiminkime ir nepri
klausomos Lietuvos mokyklas, 
kur valstybinės mokyklos bu- 
vo valdžios išlaikomos* bet ir 
tai būdavo' sudaromi komite
tai neturtingesniems moki
niams remti. Nes vyriausybė 
ir visi puikiai suprato, kad 
vaikas nepriklauso tik šeimai, 
tėvams. Vaikas priklauso tau
tai, jis yra tautos ateitis. Nuo 
vaiko išlavinimo, išmokymo, 
paruošimo ateičiai priklauso 
ir visos tautos ateinantis Lai
kotarpis. Juo vaikai bus bar
čiau nustktyti eiti lietuvišku 
keliu, tuo ir savo būsimam at-. -V žalynui sugebės perduoti savo 
tėvu dvasia. 

C. *■”

— Vilniuje išleistas naujas 
neperiodinio leidinio “Muziejai 
ir paminklai”, sąsiuvinys. Turi
ny plačiai pagerbtas P. Galau
nė, daug vietos skirta liaudies 
menui ir buičiai. Be tot. nema
ža medžiagos apie restauraci
ją, archeologiją, užsienio mu
ziejų veiklą ir kt. (E)

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
H-oji dalis

6
Kariuomenės reikalams auginami remontų kume

liukai būdavo superkami iš smulkesnių ūkininkų, 
jiems mokant po 350 iki 400 markių už kumeliuką. Kol 
tie kumeliukai išaugdavo į kariuomenės reikalams tin
kamus remontų arklius* juos dar reikėdavo auginti 
apie tris metus. Tada, kariuomenės komisijoms radus 
juos tinkamus, už juos iš iždo būdavo gaunama po 800 
iki 1000 markių.

Žymesnių remontų arklių žirgynai Labguvos aps
krityje buvo Dorno žirgynas, Didžiųjų LaigyČių dvaro 
žirgynas, Kapsčiukų (vok. Kapstūcken) dvaro žirgy
nas. Remontų arklių turgai Labguvos apskrityje būda
vo rengiami tik Dorno ūkyje ir Laukiškoje. I čia savo 
arklius sugabendavo ir kitų'žirgynų savininkai. Domas 
turėja 17 veislinių kumelių ir kas metai pagal nustaty
tą kvotągalėdavo parduoti po 30 arklių. Kad galėtų šią 
kvotą išpildyti, jis kiekvienais metais pnpirkdavo po 15 
iki 20 kumeliukų iš Pakalnės apskrities ūkininkų. Dor
no žirgyno priežiūra ir kumeliukų supirkinėjimas buvo 
pavesta pas jį tarnavusiam geram arklių žinovui Gri- 
guliui, kuris šalia tos tarnybos žirgyne dar turėjo ir sa
vo 80-ties margų žemės ūkį.

Kai vienais metais visi iš Dorno žirgyno kariuo
menės komisijai pristatyti 18 remontų arklių buvo tos 
komisijos pripažinti tinkamais ir nupirkti, tos komisi
jos pirmininkas Dorno užklausė, kur jis tuos visus pir
mos rūšies arklius suranda, čia Domas jam prisipaži
no, jog tai yra jo žirgyno prižiūrėtojo Grigulio nuo-

kariuomenės reikalams parduotų remontų, kai kurie turų, tiek šiame dvare, tiek ir kituose kaimyniniuose 
eržilai iš Domo žirgyno tais metais buvo parduoti dar dvaruose nemaži plotai dirvų būdavo apsėjami rapsu, 
ir eksportui į Rumuniją, Lenkiją ir į kaikuriuos kitus 
kaimyninius kraštus. >

CUKRINIŲ RUNKELIŲ IR RAPSO 
AUGINIMAS DVARUOSE

Didžiųjų šariaukių dvaro savininku yra buvęs dr. 
Lepehne. Iš pavardes galima nuspėti jo lietuvišką kil
mę, gal Lapeną, ar Lapienę. Apie 80 iki 100 margų 
žemės šiame dvare būdavo apsodinama cukriniais run
keliais. Taip pat tam tikra dalis dirvų buvo skiriama
pašariniams runkeliams ir bulvėms dėl galvijų. Paša- reikalais atvažiuojantį svečią pasitikti, iš dvaro bū
rinių burokų labai būdavo silosuojami. šalia šių kul- davo pasiunčiama karieta į Nauckių stotį. Iš stoties

Cukrinių runkelių į cukraus fabrikus šie dvarai kas 
metais pristatydavo po 18.000 — 20.000 centnerių.,

i KITI DVARAI LABGUVOS APSKRITYJE
Dėl savo derlingų žemių, vakarinė Labguvos ap

skrities sritis buvo ypatingai tankiai nusėta didesniais 
ir mažesniais kolonistų junkerių dvarais. Vienas toks 
dvaras yra Bendysių dvaras, besirandąs Kaimių para
pijoje. Vykstant į Bendysių dvarą, iš traukinio išlipa
ma Nauckių stotyje. Tiesiog pas dvaro savininkus su

Deimenos upės krantinės Labguvos uosto rajono
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kelias į dvarą vedė per Kaimių bažnytkaimį su sena 
gotikos stiliaus bažnytėle, pasislėpusia tarp ją supan
čių didžiulių, lygiai taip pat senų, išsikerojusių 
medžių.

Kaimių bažnytkaimį pravažiavęs, keleivis turėda
vo progos išvysti gana kuriozišką vaizdą. Pora kieta
sprandžių gandrų savo lizdą susimanė sukrauti ne bet 
kur, bet kaip tik ant pakelės telegrafo stulpo, c tarp 
telefono vielų. Jiems čia taip Įsikūrusį- tuo reikalu su
sirūpinusi telegrafo tarnyba pasiuntė specialią komi
siją tikslu ištirti, ar tokioje neįprastoje vietoje sukrau
tas lizdas nesudarys kokių komplikacijų. Komisijai 
viską vietoje apžiūrėjus ir patikrinus, buvo nustatyta, 
jog dėl to lizdo telegrafo susisiekimas nenukentės ir 
šiai užsispyrusiai gandrų porai buvo leista netrukdo
mai ir toliau gyventi tuose savo “namuose”, suręstuo
se tokioje neįprastoje vietoje.

Tuo vaizdu atsistebėjęs, keleivis pagaliau paten
ka tarp derlingų Bendysių dvaro laukų, po ko netru
kus įvažiuojama ir į patį dvarą. Dvaro sodybai vieta 
parinkta gana žavi, ant Cdros (vok. Uder) upelės kran- 
to. Dabartiniai Bendysių dvaro rūmai buvo pastatyti 
1823 metais, pagal tais laikais madoje buvusj bieder- 
mejerių stilių, išsivysčiusį iš prancūzų imperinio Sti
liaus, bandant sintetizuoti sentimentaliai praktišką 
paprastumą ir elegantiškumo nesivaikantį orumą.

(Bus daugiau)

karinę tarnybą yra attikęs kavalerijos daliniuose. Be

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI ‘NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBE



DR. ANNA BALIONAS
AKIU AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINTUS

2858 W 63rtJ STREET 
Ofiso talaf.: PRospoct 8-3229 z 

Razid. teteL; WAIbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryte, 

•oo ? iki ft vai. vak. Treč. išdaryta

R«l teL 2394683

0R K G 8ALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). Tel. LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012

PRospoct 8-171-7

0R. S. BIEZIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3146 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po piety 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

OR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezicL: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. ,1—7 vaL. 
antrad., penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Roz. GI 84)873

DU W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagaL susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.f Portsmouth 7-6000
~ Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR { -1223
OFISO VAL.: pirm.. antrad- trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

_______ pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef? HEmlock 4-2123 
Rezid. telin\. Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P
MX ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ba> 
dažai. Speciali pagalba kofomi

* (Arch Support*) ir t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

★★★★★★★★★★★★
HELP STRENGTHEN 

AMERICA’S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS

STASYS JUšKRNAS

. (Tęsinys)
Stoties viršininkas Pečiulis, 

atnešęs kažkokią knygą ir pa
prašęs savo įsakymą įrašyti į 
ją ir visiems pasirašyti. Tada 
jis nebūsiąs atsakingas už trau 
kinių (susidūrimą. šiaip jis 
karvių negalįs pasiųsti, nes 
net 5 traukiniai laukią Daug
pilyje laisvo kelio. Komitetas 
tą įsakymą bijojo pasirašyti. 
Gerokai stoties viršininką iš- 
kohoję, komiteto nariai aplei
do jo raštinę. Tik lietuviškai 
kalbąs vyras pasakęs, kad jis 
nekaltinąs stoties viršininko. 
Pasirodė, kad tas pats vykdo
masis komitetas apie stotyje 
esančias karves ir šieno vogi
mą pranešęs Zarasų — Daug
pilio enkavedistų įstaigoms ir 
net vadinamam valstybės pro
kurorui, kilusiam iš Utenos 
miesto, rusų kilmės asmeniui, 
Archypovui.

f?------  - ■ ----- ----------

GRADINSKAS
VIRŠ ŠIMTO

Radijy, Patefonu, Magnetofonu. <

NUO $8.50
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882—

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

.. . . -----

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvię kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
k- -

KELIONĖS I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 8, 
19, 26 ir rugpiučio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8
-lllfc^TTlir -1. _mijaTiLJ IL r

čia truputį norėčiau stabte
lėti prie Archypovo. šis Lie
tuvos rusas baigęs teisės moks 
lūs. Jį daug kas kaltino, kad 
buvęs lietuvių ėdikas ir daug 
lietuvių pražudęs, atiduoda
mas juos “liaudies teismams” 
bausti. Nežinau, kiek jis lietu 
vių nuskriaudė, bet žinau net 
kelis atsitikimus, kai įskųstus 
lietuvis jis kiek galėdamas 
gelbėjo.
, štai vienas atsitikimas. Tur 
mantų kooperatyvo pinigai bu 
va pavogti. Beveik visi dirbę 
tame kooperatyve tarnautojai, 
jau paskirti “liaudies” vyriau
sybės, liudijo, kad tuos pini
gus pavogęs vienas iš Lietuvos 
nepriklausomybės laikų likęs 
tarnautojas, čia tik reikėjo 
surašyti nutarimas ir tas lietu
vis jau katėjime sėdėtų. Bet 
Archypovas ir labai spaudžia
mas nesutiko apkaltinti nekal
tą fietuvį. Porą savaičių tyri
nėjo, tardė, aiškino ir paga
liau išaiškino, kad tuos pini
gus pasisavino iš Rusijos at
siųstas kažkoks kooperaty
vams prižiūrėti pareigūnas. 
Šią bylą iš jo enkavede atėmė 
ir ji greičiausiai dienos šviesos 
nematė. Tai tik vienas atsiti
kimas. Tokių ir1 panašių atsi
tikimų ir daugiau buvo. Prie 
progos apie juos parašysiu. At 
rodė, kad jis pateko, kaip ru
sų kilmės žmogus į okupanto 
pinkles ir tapo jų suterorizuo
ta auka. Aišku, kartą Į jų pink 
les patektiš, Jabal jau sunku 
'iš jų išsinarplioti. Tai tiek 
apie Archypovą.

Vykdomam komitetui pas 
stoties viršininką nieko nepe
šus apie pietus Turmante atsi
rado Zarasų enkavedistas Ni- 
kolaj Kalantyr. šis, matyti, 
jau buvo .aiškinęsis su vykdo
muoju komitetu ir kitais. Ir 
aišku, jie buvo nutarę, kad čia 
kaliausias iš nepriklausomy
bes laikų dar užsilikęs stoties 
viršininkaes Pečiulis. Eidamas 
pas stoties viršininką; Kalan- 
tyr atsivedė visą vykdomąjį 
komitetą ir keliasdešimt vie
tinių gyventojų, daugumoje 
ruselių ir žydelių. Atėjęs į pa
sienio apsaugos raštinę, visas 
išraudęs, piktas, pasiėmė du 
pasienio apsaugos tarnautojus, 
padaręs keiksmų rusiškąją 
“priesaiką”, nusivedė juos pas 
stoties Viršininką. Susirinku
siems prie stoties žmonėms ir 
vykdomajam komitetui pasa
kė, kad jo palauktų. Jis tą ša
bo tažninką Pečiulį afvesiąs į 
aikštę ir sūšaudysiąs. Užsitai- 
sė ir naganą. Susirinkę keikė 
vadinamus fašistus kiek tik 
rusiškai galėja ir niokėjo.

Enkavedistas Kalantyr, sti 
dviem pasieniečiais įėjęs į raš
tinę, stoties viršininkui įsakė 
rankas aukštyn iškelti. Patik
rinęs kišenius dėl ginklo, lei
do sėstis’ ir rankas nuleisti. 
Pradėjo nesavu balsti rėkti, sa- 
botažniku ir kitokiais epitetais 
vadinti, reikalaudamas’ be jo!- 
kių išsisukinėjimų pasiaškitf- 
ti, kodėl jis “liaudies” turtą 
naikinąs ir karves neišsiun- 
Čiąs į paskyrimo stotis. Sto
ties viršininkas, drebančiomis 
rankomis išsiėmė iš stalčiaus

Omahos, Nebr. mokyklas kieme labai populiari supynė, pakabinta 
po vikinpv laivo "Tafnlr“ modeltd papubialo' • slibino kaklu.

( PUTRaMEN TAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

sęuTuozes ji murtsonded tnd 
kapams gėlė^. -

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
S525 So. H*rlom Av«. — 586-1220

SKAITYK "NAUJIENAS9 - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

The iron Curtain 
Isn’t soundproot

She cant come to you for the 
truth, but you can.reach her. 
Ra^o Froo luropa doos got the 
truth through.
On IB Radio FTH EurOM/^N 
MX W68. MLVanxn. u.

sąsiuvinį, padavė Kalantyrui. 
Sąsiuvinyje buvo pažymėta, 
kiek jis kartų tuo reikalu bu
vo skambinęs į Kauną, Vilnių 
ir net Maskvą, prašydamas 
leidimo karves išleisti. O»iš 
ten vis gaudavęs įsakymą — 
pirmenybė raudonajai armijai 
ir tranzitiniams (raukiniams. 
Po to jis ramiai Kalantyrui pa
sakė: “Jeigu tati teisę, tai imk 
ir nušauk, bet kartės vistiek 
stotyje turės nustipti/’ Kalari- 
tyr, pagriebęs telefono trifi- 
belę kažkur skambino. Išdės
tęs karvių reikalą jis tik klau
pėsi it kartojo: “Pimifitno. Tak 
tovarišč** — suprantama, taip 
drattgfe.

Išėjo iš stoties viršininko raŠ 
tinės net neatsisveikinęs, bet 
jau ramutis kaip nekaltas avi
nėlis. . ? »• z - -

Įėjęs. į susirinkusių žmonių 
tarpą, vėl pakėlęs balsą aiški
no, kad kol bus nors vienas iš 
fašistinių laikų užsilikęs tar
nautojas, tai būsianti tokia be 
tvarkė. Nušauti jis dar nega
lėjęs, nes tai gali atlikti tik 
teismo įsakymu.

Tai, matot, savo įvestą be
tvarkę ėmė ir suvertė kažko
kiems fašistams. Vėliau jau 
visi sužinojo, kad perėmus 
galutinai į rankas Visą valdžią 
“tikriesiems ir gėriausiems iš 
geriausių liaudies sūnums ir 
dukroms” apie kokią nors be
tvarkę nei vienas nedrįso nei 
cypteiti. Tuos tuoj sutvarkė. 
O tos betvarkės didesnės ir ne
galėjo būti.

Po Kalantyro “vizito” tuo
jau atlėkė lengvąja mašina iš 
Daugpilio du enkavedistai. 
Bet jie, pasikalbėję su stoties 
viršininku ir dar šu Turman- 
tuose būvus’iti Kalantyru, iš- 
yažiavcL ■■ ---

Vakarop Tunnantuose atsi
rado ir vadinamas prokuroras 
Archypovas. Jis ramiai apie 
karvių užlaikymą stotyje pasi
kalbėja su stoties viršininku ir 
apklausinėjęs “Seno vagilius” 
užėjęs į vykdom’ojo komiteto 
būstinę pasakė, kad ne stoties 
viršininką ar šieno vagis, bet 
visą vykdomąjį komitetą per- 
duosiąs “liaudies teismui”. Jų 
pareiga buvusi pasirūpinti 
liaudies turtu ir badaujančiais 
stotyje gyvuliais. Girdi, sto
ties viršininkas apie esančius 
stotyje gyvulius jiems buvo 
pranešęs. Apie šieno vogimą 
Kalantyrus tik numykė ir nieko 
nepasakė.

Rytojaus ankstyvą rytą prie 
stotiesr atvyko kelios moterys 
su kibirais karvių milžti ir at
vežė rogėse prikrauto šieno ir 
šiaudų. Bet jų paslauga jau 
nebebuvo reikalinga, ties tą 
pačią naktį gyvuliai buvo pa
siųsti iš Turmanto stoties. Ne
tikiu, kad tos nelaimingos 
karvelės pasiekė joms skirtą 
vieta.

O stoties viršininkas Pečiu
lis tik laukė tos dienelės, ka- 
da galės nuo tos tarnybos atsi
sakyti.

(Pabaiga)

DETROIT. MICH.
Trumpos žinios

— L. B. Detroito apylinkės 
abi lituaflisthiės mokyklos < gi^

tai gavo daug aplodismentų. Pa
gerbti motinoms mokinukės 
kiekvienai motinai prisegė po 
gėlelę. Publikos prisirinko pil
nutėlė salė.

—Čiurlionio ansamblio gastro- 
lė į Detroito jau Čia pat, gegu- 
žės mėn. 16 d. 3 vai. p. p. Crest
wood gimnazijos salėje (1501 
n.-beech Daly) Rengėjai, kaip 
jau žinome, Detroito šaulių But
kaus ir Jūrų Šauliui kuopos jau 
visai pasiruošę laukia publikos 
gausiai atsilankant. Visi iki vie
no į Čiurlionio ansamblio kon
certą. Taipgi nepamirškite at
sivesti ir savo pažįstamus ame
rikiečius.

— Kultūros klubo vadovybė 
praneša, kad šiais metais ruoš 
rašytojų pagerbimą. Laika ir 
vietą pranešime vėliau.

— D. Ii O. C. Valdybos pa
stangomis prie visų trijų para
pijų, ir L. Namuose, Bražinskų 
gelbėjimo reikalu š. m. gegu- 
gutžės mėti. 9 d. buvo parašyti 
Turku vyriausybės atstovams 
94 laiškai. Laiškų rašymas tę
siamas i£ toliau.

BLOC Valdybos posėdis 
įvyks gegužės mėn. 15 d., šeš
tadienį, 12 vai. Visi valdybas na
riai kviečiami dalyvauti, nes su
sidarė daug svarbių ir skubių 
klausimų. A. Miežis

Streikuos padavėjai
, Čikagoje streikuoti rengiasi 
restoranų ir didesnių kavinių 
padavėjai ir bartenderiai. Jų 
unija reikalauja didesnių algų. 
Vyrai padavėjai gauna dabar 
7.28 dol. per dieną, o moterys 
— 6.5-1 dol. Unija reikalauja 
10.50 vyrams ir 10 doL mote
rims. Virėjų algos turėtų pa
kilti iš 20.14 per dieną iki 25.55 
dol. Bartenderiai dabar gauna 
16.78 dol. !per dieną, o nori 
gauti 21.70 doL. Jų algos dides
nės už padavėjų, nes jie ma
žiau gauna “tipsų” iš svečių.

> ŠT Į lt 41 * v
Baugiau narkomanų

Cook apskrities šerifas Ri
chard Elrod ^paskelbė, kad 
pernai .apskrities policija tu
rėjo 174 bylas -dėl nelegalaus 
vaistų ir narkotikų naudoji
mo. Prieš 5 metus tokių bylų 
tebuvo trys. Labai * padidėjo 
vandalizmo nusikaltimai net 
dvigubai. Iš kitos pusės suma
žėjo žmogžudystės ir prievar
tavimai.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

gūžės mėn. 9 d. I* flamttose su
ruošė motinoB dienos minėjimą. 
Minėjimo programą paruošė 
abiejų mokyklų mok. vedėjai: 
Stefanija Kaunelienė ir Kostas 
Jurgutis. Kiekviena mokykla 
savo programą atliko atskirai. 
Dainoms vadovavo Pranas Za- 
ranka, Šokiams Albina Atkočai- 
tienė. Programa pravedė mok. 
Danguolė Jurgutlenė.

Reikia pasidžiaugti, kad pA- 
gal savo amžių mokinukai savd 
roles atliko pdsigfetftftlAi lt u?

_ Chiczgct Lietuviu N«illę - N«i* 
llulclę Klubo susirinkimas Įvyks gegu
žio 14 d- penktadienį 8 vai. vak. Hol
lywood salėje. 2417 W. 43rd St Val
dyba prašo visus narius ir nares gau
siai susirinkti. Apsvarstysime atei
ties veikla, išgirsite komisijos prane
šimus. Po susirinkimo įvyks vaišės, 
grojant Joniko orkestrui.

M UrbolK rašt.

— SLA 134-tos Motery Kuopos pik
nikai ivylts sekmadienį, gegužės 16 d„ 
Bruzgulienės sode. Willow Springs. 
Šokiams gros Geo Joniko orkest- 

veiks bn- 
_ eflamė visus

Kūaniya Ir praleisti popiete gfflnftsjd 
su mumis.

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
į KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS

G UŽ A U S K Ų
GĖLĖS VISOMS PROGOMS į

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA j 
2443 WEST 63rd STREET ! 

Telofonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 I

laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 
REpublie 7-8600 REpublic 7-8661

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AtKSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-S

PETKŲ
, TĖVAS IR SONUS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID
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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICĄ AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) .

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS JR SONUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Ulinoia

$ — HMUIfNO* CHteXd 9, IW,-< YHVRSDAY, MAY Ą tftl



IV Dainy šventės lėšy komisijos suruoštame coctail party dainų šventės rėmėjams, Sharko - East restorane bal a ry
ži od 16 d. Chicago je, iš kairės į dešinę John Evans, Greaory Sharko, vakaro mecenatas, dr. G. Balu kas, vykd. 
kom. pirm, ir ini, Aleksandras Traška. Dainy šventė įvyks liepos 4 dieną International Amfiteatre, Chicagoje.

imi didesnių įnirty., .suspieki
me reikalai. Ypatingai jis su- 
ižavėjo Maskvos viešuoju 

transportu ir požeminiais trau 
kineliais. Ten- autobusai esą 
pigesni ir nuveža į visas mies
to dalis. Stotys esančios šva
rios ir gražios..

‘ Jis Maskvoje patyrė, kad 
stotis nuo vandalų ir teršėjų 
saugo 100 milicininlcų-, apsirū 
pinę net televisjjos kamero
mis. Milicija prižiūri, kad ke
leiviai. nemėtytų popierių, ne
rūkytų, nesistumdytų. Visos 
stotys kiekvieną rytą yra iš
plaunamos ir išvalomos būrių 
moterų. y r. , .

Johnsonas dar nori aplanky 
ti Londoną, Briuseli, Hąinbur- 

! gą, Muęncheną ir Frankfurtą, 
j Neabejotina, kad jis ir tų mies 
tų susisiekimą, palyginus su Či
kagos, gerai Įvertins,

Help: wanted fimalb 
Darbininkių Reikia

WE NEED YOU!!
LIVE IN 

COMPANIONS 
HOUSEKEEPERS -

MAIDS
(Domestics)

FELL OR PART TIME 
•"į OŪį.332^6707

HOMEMAKERS
22 W. MONROE ST.

CHICAGO S I R* 
APYLINKIŲ

^Nužudė moterį
Čikagos Old Town apylin

kėje i vieną namą Įsibrovė plė 
šikas ir nušovė 21 metų mergi
ną Elizabeth Feeley. Btite kar
tu su ja buvo dar penki asme
nys. Plėšikas surinko iš visų 
pinigus — 220 dol. ir šaltai iš

ėjo iš namo. Greit atvykusi 
policija žmogžudžio jau nebe
rado.

Padidės mokesčiai 
miesto švietimui

Springfieldo atstovų rūmų 
švietimo komitetas nutarė pa
didinti Čikagos mokyklų rei
kalams skiriamą sumą dar 
27.5 miljonais dolerių. Tą su
mą sudės nuosavybių savinin
kai be jokio referendumo.

Kiekvienam 100 dolerių nuo
savybės vertės, teks mokėti 25 
centais daugiau.

Čikagos mokyklų direktorius 
Redmond aiškino komitetui, 
kad jau. trys metai nebuvo mo
kesčių padidinimų mokyklų 
reikalams. Kada iš valstijos 
prašoma daugiau paramos, 
daugiau turi prisidėti prie sa
vo mokyklų išlaikymo ir vieti
niai gyventojai, pasakė Red
mond.

T R U

— Kun. V. Martinkus, Balfo 
CV pirmininkas, atvyksta jčikft--

14 d. 7 vai. vakare Jaunimo 
Centre susitiks.su Balfo direk
toriais ir Balfo Čikagos, apskri-

SECRETARY TO DISTRIBUTION 
MANAGER FOR INDIVIDUAL 
WHO HAS TYPING AND SHORT
HAND SKILLS. IF YOU HAVE 
TRAFFIC EXPERIENCE THIS IS 
DESIRABLE. EXCELLENT STAR
TING SALARY AND FRINGE BEN
EFITS. YOU WILL BE WORKING 

FOR ONE OF THE TOP 500 
COMPANIES.

CALL PERSONNEL, 878-2579

LEAF BRANDS DIV.
W. R. GRACE CO.

1111 N. Cicero Ave., Chicago 
CTA TO OUR DOOR

, — - I ' I■ III I,

TYPIST A .
Be a specialist. ' No experience neces
sary. ■ 35 hour work week. Paid va
cation. Free, group insurance/ Excel
lent working conditions. Loop 

-location. ; Good transportation.
Phone Miss BLUE at 

‘ 6660788 ' • ■

REALE5TATĖ.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui į Namai, Žemė — Pardavimui 

- PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ MS 
IR URMAIS- NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIf

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINAS
’ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

- PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIM L I
BUTŲ NUOMAVIMUI - NOTA RIAT AS - VERTIMA) 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J BACEV1CIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• • PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

rLE ONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET ' TEL. 925-6015

GEROS DOVANOS
„ Šios7 knygos parduodamos dabar '"Naujienose" su

didelėmis nuolaidomis:

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

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar 
tik- .     $1.50

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

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8. ILL.

b________________________________________________________________________________________________________J

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS ‘
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę .įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Lėktuvai teršia 
Michigan© ežerą 

šeštadienį vienas keleivinis
American Airlines lėktuvas, 
skrisdamas virš Michigan eže
ro išpylė iš savo tankų dau
giau kaip 1,000 galonų gazoli
no, nes jam reikėjo nusileisti 
O’Hare aerodrome, kadangi 
sugedo vienas motoras. Lėk
tuvui su pilnais tankais nusi
leisti yra pavojinga.

Lėktuvo pasikalbėjimą su 
aerodromu išgirdo vienas, ra
dijo mėgėjas su savo trumpų 
bangų aparatu ir pranešė apie 
kuro išpylimą Į ežerą FA A — 
federalinei aviacijos agentū
rai ir aplinkos apsaugos agen
tūrai. Patirta, kad lėktuvai 
kurą i ežerą pila kelis kartus 
per metus. Tuo teršiamas ne 
tik ežero Vanduo, bet ir oras, 
nes skystas kuras paleidžia
mas iš 7,000 pėdų aukščio.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Mokosi, kaip 
tvarkyti CTA

Čikagos transporto valdy
bos. CTA narys Wallace John
son važinėja po Europą, kur 
jis nori sužinoti, kaip tvarko-

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-3248
*  j----------- - .. ... j.   - —v'-—- . .. —r————————

SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETU VĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

E. ŽUKAUSKAS

f ■ . ..... *
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

_________ ____ ■

Komunlstinė Bulgarija labai didžiuo- 
lesi mvo naujais operos rūmais Sfara 
Zagora. Pastatas yra ultra modemus, 
kaip matoma iš paveiksle sukabintų 

lempų.

reikalais. . •
Gegužės 4 d, buvo paskelb

ta, kad dail. V. Bąlukięnės ini
ciatyva Čikagoje steigiama lie
tuvių dailininkų draugija. Daili
ninkė prašo patikslinti, kad stei
giama yra moterų dailininkių 
draugija, į kurią prašomos vi-, 
sos moterys, studijavusios ar 
studijuojančios meną,. įsirašyti, 
paskambinant jai tel. 239-4683. 
Jau sudaryta moterų grupės 
valdyba; kurioj fe be V. Balukiė- 
nės yTa Dalia Rėklytė - Aleknie
nė, Marija Ambrozartienė, Zita 
Sodeikienė ir Aldona Labo- 
kienė. > į -T • F.-T '

— Čiurlionio. Ansamblio kon
certas Detroit J' H^uyiams įvyks 
gegužės 16 d^S Vai. Crestwood 
aukšt. niokykibš auditorijoje, 
1501 No. Beečh Daly Rd., Dear- 
’___ TT__’
viai savo dalyvavimu parems 
čiurlioniečių reprezentacinę ke
lionę į Pietų Ameriką.

— Vėjūri^ Utėlytė, Balti
more, Md., vadovauja tautinių 
šokių grupei, kairi yra mėgia
ma ne tik lietuvių, bet ir ameri
kiečių. Grupėje dalyvaują ame
rikiečiai yra taip pat geri šokė
jai ir mūsų tautinio meno pro- 
pagatoriai. .

— SLA 342 kuopą, Easton, 
Pa., ruošia plačios apylinkės lie
tuviams gegužinę - pikniką ge
gužės 30 d. Viliaus Žiogo ūky
je, R. D. 1, Orefielcį Pa.

— Birutė Motlejnnaitė, Gedi
minas Mažeika ir Algis Avižie
nis mokosi Vasario 16 gimnazi
joje, Vokietijoje; Jų tėvai gy
vena Amerikoje. Iš Amerikos 
ten yra ir mokytoja Aldona Ra- 
gelytė. <

— Sol. Vanda Stonkienė ori- 
ganizuoja naują jaunimo tau
tinių šokių .grupę “Žilvytis”. 
Organizatorė turi patyrimą 
šioje srityje, kas garantuoja 
gerą pasisekimą ir gerą gru
pės ateitį. Grupė, parodė dide
lį susidomėjimą lituanistines 
mokyklas užbaigęs ar jas bai
giantis jaunimas.

. t

KEY PUNCH OPERATOR 

TYPIST WILLING'TO LEARN

Wihnette location. 
Phone for appointment. 

Mr. BOCK, 256-3536. .

EXPORT TYPIST —
- . >* » į- - , - - *

Ocean freight forwarder
— O’Hare area

678-4320 .
MANNY GUERRERO

SKUBIAI parduodamas mūrinis na
mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke. •

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

B — NAUMINM CHICAGO Ą ILU y ZHCEADAY, MAX lfi71

Must 'be. able to use. electric IBM 
typewriter, shorthand, accurate.-Excel
lent working conditions. Vacations, 

pension plan, other benefits.
Call Mr. A T. BONUCC^T 

after 9:00 A. M.; •
MO 64114 ?< .

YOUNG WOMAN ;
Age 20—30. Experienced. General 
housework, some laundry. Beautiful 
large room, T. V., private bat!), other 

. help. No child care, 1 yr. minimum, 
born Heights’. Detroito lietli- top wages, paid vacation. Lovely

* ' Northshore residence.
Call 4464056 after 7 P. M.

527-3090 days. ' ' ..

Nepaprastas Susirinkimas

šeštadienį, gegužės 15 dieną, 
6 vai. vak., Lietuvių Tautinių 
Namų laikinojoj būstinėj, 7108 
So. Rockwell Ave., Chicagoje, 
šaukiamas Lietuvių Tautinių 
Namų narių ir prijaučiančių

nepaprastas susirinkhuas,
kurio metu bus pristatytas nau
jai užpirktasis pastatas jr pa
tiekta šiam paštatui pertvarkyti 
planas bei sąmata.

Po susirinkimo (7 yal. 30 
min.) bus bendra LTN narių Įr 
jų bičiulių vakarienė. Vakarie
nės programą praves aktorius 
Kazys Veselka.

Maloniai kviečiami visi nariai 
su šeimomis ir prieteliais mini
mame susirinkime - vakarienė
je dalyvauti. (Pr).

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
jj kitus kraštus 

R. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47 700

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas'iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

■, 9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėj. Kaina $19,000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambarių mūras, 2 vonios, naujas 
garažas, prieš žaliąjį Marquette Parką.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29,500. 1

! TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
j Virš $16,000 pajamų metams. Su nuo
laida už $51,000.

Į 4 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šildy
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44,000.

t

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

HOME INSURANCE

Oil- Frank Zapolts 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

State Farm/rre and Casoalty Company ’

A. A L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus tr baldus.

Pilna apdrauda. 
L RUDIS TeL CL 4-10501
--- :---------- - - i

. . 1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. š£ 
z Įima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 

įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 

, Pulaski. $37.500.
( 2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga- 
; zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
: garažas, Marquette Parke. Tik 
; $28,900.
j 3 MIEGAMŲ apynaujis mūras, ši
lima gazu, aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas, 2 automobilių garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
) vandens šilima gazu, 2 auto garažas, 

Marquette Parke. $23,500.
12 BUTU 4 metų, mūras. Radiant 

šilima gazu, aluminijaus langai, 12 
automobilių pastatyti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24,000 pajamų me
tams. Pietvakariu priemiestyje. — 
$175,000.

> NERIS REAL ESTATE
- 3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

NATIVITY PARISH
New low price on an exceptional brick 

(bungalow. 6 rooms, 1% bath, 2 car 
i brick garage.

Near 72nd and Whipple.
Call Mrs. RITNER. HE 4-4300 

McKEY & POAGUE x 
3145 W. 63rd STREET

♦ šv. Kazimiero Lietuvių Ka
talikų Kapinių svarbiems reika
lams aptarti šaukiamas lietuviš
kos visuomenės susirinkimas šį 
sekmadienį, 2 vai. po pietų. Ga
ge Parko auditorijos salėje* prie 
Western ir 55-tos gatvės.

Visi kviečidmi dalyvauti svar
biuose sprendimuose. x

Penktadienį šiuo reikalu kal
bės Bendruomenės Lietuvių Pa
sauliečių teisėms apsaugoti šv. 
Kazimiero Lietuvių Kapinėse 
Komiteto pirmininkas Algis 
Regis per Margučio ir Sophię 
Barčus radiją. (Pr).

♦ Pamatyti, išmėginti įr iš
sirinkti dovaną mokyklą bai
giančiam geriausia ten,. kur gali 
lietuviškai susikalbėti, išsiaiš
kinti — pas Gradinską. Pas jį 
yra patys aparatai, ne jų kata
logai. Matai ką perki, nusipir
kęs — tuoj gauni. Adresas: 
2512 W. 47th St., Chicago, IU. 
TeL FR 6-1998. Skelbimas Nau
jienose kasdieną. (Pr).

♦ Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia Motinų pagerbimo 
pobūvį gegužės 15 d^ šeštadie
nį, Balio Pakšto salėje. 3800 S. 
California Ave. Motiną pager
bimo programą atliks Vęnecue- 
los lietuvių jaunimas, šokiams 
gros Balio Pakšto orkestras. 
Bus šilta ir šalta vakarienė. 
Veiks bufetas. 7:30 vaj. vakare. 
Auka — $6.00.

Bilietus galima įsigyti pas 
valdybos narius ir tslafonais: 
458-8345 ir 776-3727. (Pr).

* •

LAIKRODŽIAI IR BRAHGENYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tolu REpublte 7-1941

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

_ tin. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios i išimo kė
limo sulyso*-

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

HKATIiNG CONTRACTOR
.Įrengiu naujus ir persutau senus Tl- 

Įsų rusių namo apšildymu pečius u 
Z Į air-conaiuomng 4 naujus ir senus na-
- mus. įrengiu vandens boilerius ir 

stogų nnas (gutters;. Darbas atlie 
tarnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL, 60609 
TEL: VI 7-3447

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEI____  254-5551

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

■NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

■WHERE YOU BANK OR WORK

’ <1
** * ’-^ ** ^ * > /h a A. > A A a a

susitiks.su



