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Chicagos transporto sistemos negalavimai, 
susiję su vagystėmis

CHICAGO. — Chicagos autobusų apiplėšimai sudarė labai 
rimtą problemą tiek transporto sistemos vadovybei, tiek autobu
sų šoferiams. Ginkluoti plėšikai priversdavo šoferius atidaryti dė
žes, į kurias buvo įmetami važmos pinigai. Apiplėšiami buvo ir 
patys šoferiai, nes ir jie turėdavo kiek pinigų, daugiausia popie
rinių, kurie nebuvo metami į dėžes. Mat, tada šoferiai priimdavo 
iš keleivių ir dolerines bei jiems atiduodavo grąžą.

Apsisaugojimui nuo plėšikų 
buvo sugalvota nauja sistema: 
būtent įruoštos autobusuose 
naujos taip sakant, saugios 
dėžės važmos pnngams. Tų dė
žių šoferiai negali atidaryti. 
Negali jų atidaryti nė plėšikai. 
Kad šoferiams nereikėtų pas 
save laikyti pinigų mainymui 
ir grąžoms^ reikalaujama iš ke
leivių įmesti į dėžę tiek pinigų, 
kokia yra nustatyta važma.

Kai pradėjo veikti nauja sis
tema, autobusų apiplėšimai be
veik Visiškai pranyko. Mat, jie 
pasidarė nebepdningi, nes prie 
Važmos pinigų nebeįmanoma 
prieiti. - 1

Tačiau transporto vadovy
bė;-kaip atrodo, dabar susidūrė 
su kita labai rimta problema: 
būtent su vagystėmis, kurios 
yra ątliekamos “iš vidaus”.

Kartu su gyventoju skaičiumi, Amerikoje auga ir nusikaltimu skaičius, kaip matyti iš šioje gra
fikoje nubrščtp lini j y.
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PARTIZANŲ VADOVYBĖ NORI 
IŠARDYTI PALIAUBAS

Izraelio lakūnai labai susirūpinę arčiau prie 
Suezo įrengtomis patrankomis

AMANAS, Jordanija. — Palestinos partizanų vadas Jasir 
Arafat labai susirūpinęs keturiomis Jordanijos divizijomis, kuris 
užėmė strategines pozicijas Amano sostinės apylinkėse. Arafatas 
yra įsitikinęs, kad Jordanijos karalius Huseinas rengiasi pulti 
partizanus, kovojančius prieš Izraelį.

pinigų kas dieną yra pavagia-*

Sovietiški hipiai
MASKVA. — Sovietų visuo

menės “nuobiros” kelia nemažą 
susirūpinimą. Tie klajokliai iš 
dalies primeną “hipius”. Sibire 
ir kitose tolimose vietose jų 
skaičius nuolat didėjąs.

Tie sovietiški <‘hipiai”, pasak 
New York Times, sudaro rimtą 
socialinę problemą. Apie juos 
jau nemažai esą rašoma ir so
vietinėje spaudoje. “Komso- 
molskaja Pravda” paskelbusi 
ilgą straipsnį, kuriame tie so- 
yietiški hipiai vadinami “bi- 
čiais”. Tai esąs toks elementas, 
kuris nubyrėjo nuo visuomenės. 
“Bičiams” daugiausia priklau
są įvairaus amžiaus vyrai: nu
sivylę bankų tarnautojai, artis
tai, fabrikų darbininkai, “pabė
gėliai” iš savo šeimų ir t. t; - - - - . ’ ■* - . ’
Kaip ir Vakarų “hipiai”, jie -Jtoo Cape Kennedy. Senąjį laivą Liberty su 3,OGOHraketose užda- 
bandą atsiriboti nuo visuome- rytomis ir cementu aplietomis dujomis numatylta paskandinti šį 
nės, gyventi sulig diena ir “už
simiršti”. Kadangi Sovietuose 
pėra -J taip .1 lengvai prieinami 
narkotikaų tai tTnčiai” juos pa-

NERVU DUJAS SKANDINA ATLANTE
Apeliacijų teismas atsisakė skandinimq sustabdyti

WASHINGTONAS. — Jungtinių Valstybių Apeliacijų teis- 
mas praeitą sekmadienį atsiaskė sustabdyti labai nuodingomis 
dujomis pakrauto laivo nuskandinimą Atlanto vandenyne ir lai
vas'netrukus išplaukė į jam nuskirtą vietą už 245 mylių j rytus

Apeliacijų teismas buvo su-
%

Toji vogimo operacija yra

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Prezidentas Nixonas pir-

likonųpartijos vadais. Atrodo, 
kad republikonai nesudarys rei
kalingo balsų skaičiaus prezi
dento . vetui palaikyti. D emo- 
kratai yra. pasiryžę panaikinti, 
prezidento veto švietimo reika-

2,000 policininkų 
krečia Montevideo

MONTEVIDEO, Urugvajus. 
— Policija ir kareiviai apsupę 
ištisus sostinės miesto kvarta
lus eina į kiekvieno gyventojo 
namus ir juose daro kratas, ieš
kodami teroristų pagrobtųjų 
įkaitų' — amerikiečio agrono
mo Claude Fly ir Brazilijos 
konsulo Dias Gomide, už kurių 
paleidimą teroristai reikalauja 
paleisti 183 politinius kalinius.

Porte Alegre laikraštis, Bra
zilijoje, paskelbė, kad amerikie
čiui Fly egzekucijos diena jau 
nustatyta, jei reikalavimas pa
leisti politinius' kalinius nebus 
išpildytas. Vieną amerikietį 
Dan Mitrone tie teroristai jau 
nužudė.

raštis, “ištikimų” tarnautojų 
grupės, kuri surenka iš autobu
sų smulkių pinigų pripildytas 
saugiąsias dėžes ir pakeičia jas 
tuščiomis; Kai iš tų dėžių pini
gai yra iškratomi, tai kai kurie, 
tarnautojai tų dėžių vožtuvus

dalį pinigų “nusavina”.
Kadangi tie “ištikimi” tar

nautojai vagiliavimo vis dėlto 
negalėtų paslėpti, tai jie veikia 
susitarę su šoferiais. Dalykas 
toks, kad šoferiai turi rekor
dus, kiek jie per dieną surenka 
pinigų. Tie rekordai turi būti 
pristatyti į ofisą. Tad tarnau
tojai, kurie surenka saugiąsias 
dėžes ir jas ištuština, turi su
sitarti su šoferiais, kad tie su
falsifikuotų (žinoma, už tam 
tikrą atlyginimą) savo rekor
dus. Kai. rekordai sufalsifikuo
jami, tai sunku yra išaiškinti 
ir vagiliavimą..

Kaip Sun-Times apskaičiuo
ja, tie “vidaus vagys” per me
tus gali pavogti apie du milijo
nus dolerių; Koks skaičius tar
nautojų ir šoferių dalyvauja 
tose vagystėse, žinoma, sunku 
yra patirti. Bet jei tiek daug 
pinigų pavagiama, tai ir vagių 
skaičius turi būti nemažas.

Minėtos laikraštis teigia, kad 
jis apie vykdomas vagystes pa
tyrė iš vieno asmens,’ kuris 
pats dalyvavo toje vagiliavimo 
aferoje.

■ KDb (Enviromebtol Defen-

NASA išbando naujų
. i j I Teismui, tačiau, turint galvoje,

šutomo blllSUlS KUFS Aukščiausias Teismas šiuo 
metu, neveikia ir teisėjai yra iŠ- 
važihęję, EDF nutarė nebeap^ 
liuoti. ■

Laivynas norėjo skandinimo 
operaciją pradėti anksčiau, bet 
ją visai: parai sutrukdė Baha
mų srityje prasidėjusi audra, 
kuri grėsė, išsivystyti į uraga-

Smurtas kvailybė
Taip sako negras generolas

ATLANTA. — Brigados ge
nerolas Daniel James, Jro neg
ras, pasakė, kad negrai daro 
“didelę kvailybę” savo opozici
ją reikšdami smurtingomis 
priemonėmis”. Geriausias bū
das negrams protestuoti prieš 
jiems • nepatinkamas sąlygas

automobiliams kurą
WASHINGTONAS. — Ame

rikos oro ir erdvių įstaiga NA
SA šiuo metu išbando naują 
išradimą, tai yra toki prietai
są, kurs įrengtas automobiliuo
se gali baigti švariai sudeginti 
likusį negalutiniai motorų su
deginamą gazą (gesą), tuo bū
du pašalinant kenksmingas 
žmonių sveikatai anglies vien- 
degį ir angliavandenius, ku
riais dabar automobiliai užter
šia orą.

Viena dar neišspręsta mįslė 
liekanti, kaip pagaminti tokį 
metalą, kurs temperatūroje 
nuo 800 iki 1200 laipsnių karš
čio netirptų. 

_-------.—_
Urugvajaus teroristai 
pasiūlė savo sqlygas

MONTEVIDEO. — Areštuo
tasis teroristų vadas Raul Sen- 
dic, pasitaręs su dar dviem su
imtais savo asistentais, pasiūlė 
sąlygas, kad du pagrobtieji as
menys — amerikietis Claude 
Fly, 65 ir Brazilijos diplomatas 
Dias Gomide, 41, bus paleisti į 
laisvę sveiki gyvi, jei valdžia 
grąžins konstitucines teises iri 
sutiks suimtuosius teroristus 
teisti civiliniuose teismuose, 
tačiau dar nėra žinių ką Urug
vajaus prezidentas Jorge (Pa
checo Areco į tai atsakys. Vie
ną iš trijų pagrobtųjų, ameri
kietį, Dan Mitrione, 50, teroris
tai nužudė.

Aplinkos saugotojai prisibi
jo, kad skandinant dujas 16,- 
000 pėdų gelmėse, kur vandens 
spaudimas yra milžiniškas, ro- 
ketų cilinderiai gali suplyšti ir 
atsipalaidavusios dujos gali 
pakenkti jūrų gyvybei.

■ k- ■ _______________________ .

Kalifornijoj jau 20 
milijonų gyventojų

WASHINGTONAS. — Spar
čiausiai auganti Amerikos vals
tybė prie Pacifiko yra Kalifor
nija, kur praeitą balandžio mė
nesį jau buvo 19,696,000 gy
ventojų. 1960 metais buvo 15,- 
717,204; per 10* metų padaugė
jo 25.3 nuošimčiais.

Viso Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gyventojų šiuo me
tu suskaitoma ‘205 milijonai. 1 raudonai”.

Čekoslovakijoje
TOKIO. Buvęs Kambodi

jos valstybės galva princas No
rodom Sihanouk pranešė, kad 
jo valdžios tremtyje šalininkai: 
okupavo Kambodijos ambasa
dą Prahoje, bet Čekoslovakijos 
valdžia okupantus bando ba
du išmarinta. Tefegrama Čeko
slovakijos prezidentui Svobodai 
princas Sihanouk protestuojąs, 
kad Čekoslovakijos valdžia nu
traukė ambasados rūmams ele
ktrą ir vandenį ir neleidžia 
pristatyti maisto. Sinahouko 
telegramą paskelbė oficiali ko
munistinės Kinijos agentūra 
New China News. Kinijos am
basados automobilis buvęs mai
sto atvežęs, bet čekų policija jį 
pavariusi šalin. Sihanouk savo 
telegramą baigia reikalavimu, 
kad Čekoslovakija pripažintų 
jo paties arba Lon No) valdžią. 
Jei ji pripažinsianti generolo 
Lon Nol valdžią, tuomet Kam
bodijos žmonės ir jų legalioji 
valdžia (suprask, nuverstasis 
princas Sinahouk) žinosią kas 
daryti.

— Ukrainoje, Kijeve, išleis
tas A. Bieliausko “Kauno ro
manas”. Į ukrainiečių kalbą iš
vertė Olga Gradauskienė. Ank
sčiau buvo išverstas to paties 
rašytojo romanas “Rožės žydi

(E)

. Žydai žygiuoja į
n

to * 9 centais.
♦ Chicagos policijos vadas 

Conlisk prašo gyventojų padėti 
išaiškinti tikruosius I nusikaltė- 
liųs, kurie nužudė policininką 
Alfąno. Policija įtaria'jaunų ne
grų grupę, kontroliuojančią 
Black P. Stone Rangers.

♦ Amerikos karo- vadovybė 
tyrinėja aplinkybes, kuriose 
buvo peiliais'subadyta prieš 2 
savaites . Vietnaman atvykusi 
Raudonojo Kryžiaus darbuoto
ja Virginia Kirsch.

♦ Stokely Carmichael pata
ria negrų vadams mažiau kal
bėti apie revoliuciją, kuri da
bartiniu metu dar neįmanoma. 
Carmichael yra įsitikinęs, kad 
baltųjų užpuldinėti ir erzinti 
tuo tarpu dar nevala.

♦ Rusai paleido satelitą į 
Veneros apylinkes. Jie nori 
gauti daugiau žinių apie šios 
planetos spinduliavimą.

♦ Joaquin Balaguer sekma
dienį buvo prisaikdintas ant
ram terminui dominikonų res
publikos prezidento pareigoms. 
Tai pirmas žmogus, kuris šioje 
respublikoje prisaikdinamas 
antram terminui.

♦ Nuo valdžios pavarytas 
Kambodijos princas Norodom 
Sihanukas prašo Čekoslovakijos 
prezidentą Svobodą atiduoti 
jam čekų policijos užimtą 
Kambodijos ambasadą.
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CRIME AROUND THE CLOCK

yra balsavimų mašina,” pasakė 
jis.

“Mane ima nerimas dėl tų 
jaunų juodųjų žmonių”, kalbė
jo generolas. “Mes turime su
stabdyti vieni kitų nekentimą. 
Laikas duoti progos taikai pa
sireikšti, duoti viltį kiekvienam 
žmogui, nepaisant jo spalvos”.

Statistikos lentelė labai aiškiai rodo nusikaltimus Amerikoje. Kiekvieną minutę vyksta 9 rimti 
nusikaltimai, o žmogžudystė padaroma kas 36 minutės.

Jordanijos karalius sutiko su 
sekretoriaus Rogers pasiūlyto
mis 90 dienų paliaubomis. Jor
danijos kariuomenė nutraukė 
karo veiksmus Izraelio pasie
nyje. Bet Jasiro Arafato vado
vaujami partizanai paliaubų 
pasiūlymą atmetė. Pats Nasse- 
ris kreipėsi į Arafatą, kad pa
dėtų ginklus paliaubų metu, 
bet jis nesutiko.

Jordanijos kariuomenė ne
puolė Izraelio pozicijų, bet už
tat partizanai padėjo kelias mi
nas Izraelio laikomose srityse 
ir užmušė kelis civilius. Izrae
lio kariuomenės daliniai įsiver
žė į Jordaniją, sunaikino vieną 
partizanų tvirtovę, o Izraelio 
aviacija bombardavo Jordani
jos karo centrus, kol nebus 
suvaldyti partizanai. Atrodo, 
kad Jordanijos karalius yra pa
siryžęs panaudoti paliaubas ir 
visai nuginkluoti partizanų da
linius. Jordanijos tankai užė
mė kelias strategines pozicijas 
Amano apylinkėse.

Jeigu kas bandys kėsintis
Jordanija

du rengiasi žygiuoti į Vašing
toną, kad atkreiptų prezidento 
Nixono dėmesį į labai sunkią 
žydų padėtį Rusijoje ir rusų 
laikomose teritorijose. Ameri
kos žydai reikalauja, kad ko
munistinė valdžia leistų žy
dams išvažiuoti iš Rusijos ir 
kitų sovietinių kraštų, žydai 
reikalauja, kad komunistai pri
pažintų pagrindines piliečių tei
ses ir nepersekiotų žydų.

Philadelphijos žydams nepa
vyko. Jie yra apsirėdę kariško
mis Izraelio uniformomis. 
Juos lydi sunkvežimis su mais
tu ir drabužiais. Policija veži
me rado šautuvą ir didoką skai
čių šovinių. Ginkluotoms gru
pėms uždrausta maršuoti.

telefonu 
menamai 
girdimas

policinin-

Žudo policininkus
OMAHA, Nebraska. — Pir

madienį anksti rytą vienas po
licininkas buvo dinamitu už
muštas vietoje ir 7 sužeisti. Po
licija spėja, kad tai piktadarių 
darbas.

Policiją pašaukęs 
asmuo pareiškė, kad 
viename name esąs 
moters riksmas.

Atskubėję aštuoni
kai rado tą namą tuščią. Viena
me kambaryje buvęs padėtas 
dinamitas. Policininkas buvo 
užmuštas vietoje, o kiti leng
viau sužeisti. Nuo smarkaus 
sprogimo pusė namo visiškai 
sugriauta.

Sekmadienį, vėlai vakare įvy 
kusiose riaušėse, trys policinin
kai buvo sužeisti.

MINNEAPOLIS. — Anksti 
pirmadienio rytą sprogimas su
krėtė federalinį pastotą pačia
me miesto centre. Vienas poli
cininkas sužeistos. Daug žalos 
padaryta pastatui. Policija ban
do išaiškinti, ar sprogimas įvy
ko dėl padėtos bombos.

nas taps artimųjų Rytų Hano
jum, — pareiškė Arafatas. — 
Mūsų kanuolės sugriaus pa
liaubas ir bet kokias kalbas 
apie taiką . . .

Praeitą mėnesį partizanai iš
siderėjo didelių koncesijų iš ka
raliaus Huseino, bet karalius 
gali pasinaudoti paliaubomis ir 
suvaldyti įsistiprinusius parti
zanus. Atrodo, kad partizanai 
gauna ginklų iš Kinijos komu
nistų ar kitų šaltinių.

TELAVIVAS, Izraelis. —Iz
raelio lakūnai ir karo vadovybė 
labai nepatenkinta JAV krašto 
apsaugos pareiškimais, liečian
čiais sovietų priešlėktuvines 
patrankas Suezo kanalo pa
kraštyje. Izraelio valdžia tvir
tina, kad egiptiečiai pirmomis 
paliaubų naktimis priešlėktuvi
nes patrankas pastūmėjo 9 
mylias artyn prie Suezo kana
lo. Rugpiūčio 7 d. patrankų ten 
nebuvo, o dabar jos ten jau yra 
įrengtos.

Sekretorius Laird neabejoja 
Izraelio tvirtinimu, bet jam at
rodo, kad izraelitams būtų la
bai sunku tokį dalyką įrodyti. 
Tos patrankos galėtų būti įren
gtos po paliaubų, bet jos galėjo 
būti įrengtos dar ir prieš pa
liaubas.

Prašo negrų neimti 
Į JAV kariuomenę

ATLANTA, Ga. — Negrų 
organizacijos S.C.L.C. (South
ern Christian Leadershop Con
ference) direktorių taryba pri
ėmė rezoliucijų, kurioje be de
vynių kitų punktų yra vienas, 
kad visiems negrams būtų at
šaukta kariuomenės prievolė 
(draft). S. C. L. C. savo pasku
tinėje konvencijoje priėmė re
zoliucijas pasmerkiant badą ir 
priespaudą, reikalaujant 1970 
metais baigti karą ir garantuo
ti metines pajamas, be to, kad 
JAV-bės pagaliau pasirašytų 
konvenciją prieš genocidą.
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Tik. trys iš dvidešimties, 
esti žmoniški asmenys '

Moksliniais tyrimais nusta
tyta,. kad- tik. trys iš; 20 asmenų, 
pakankamai subręsta jausmais ‘ 
— emocį j omis, Tokie asmenys 
tvarkosi ♦šeimoj e ir visuomenė
je žmoniškai. Jie išauginę vai
kus metasi ne į smukles, ne į 
kortavimo kambarius, ne į ap? 
kalbų bei artimų žeminimo su-; 
ėjimus, bet-ištiesia savo pagal-, 
bos rankų visiems jos reikalin-. 
giems, įskaitant visu apleistus

SKAITYK PATS IR PARASING 
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“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 60608.

Busimieji inžinieriai Alvudo, išvytoje.

Foto M. Nagio
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Pigus leidimas.- 

PLYMOUTH, VALIANT • BARRACUDA, ROAD BUNNER;
/ " ’ ' G T X, FURY-DUSTER. ’ '

sunaudoja tolimesniam savo, 
dyųsių jausmais -tobulėjimui. 
Tai siektinas; kelias kiekvienai, 
moteriškei: per jausmų su
brendimą einama prie laimingo 
gyvenimo ne tik- sau, savo šei-. 
rmai,. bet ir visiems.- visuomeni
nės pagalbos, reikalingiems*,

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

jausmais, nebrandumas, kai su
augęs pasirodo esąs už mažą 
mažesnis savais poelgiais). 
Kai mūsų emocinės jėgos esti 
naudojamos apsigynimui nuo 
nenusikratytų iš praeities sun
kenybių — mažiau mums jėgų 
lieka tvarkytis su naujai įgy
tomis dabarties sunkenybėmis.

Pajėgumo mažėjimas — 
sunkenybių didėjimas

Per visa savo gyvenimų

jų buvo kuriam laikui .gauta ge
rų- pasėkų. Vienos vėlesnės, ge
rai- patikrintos studijos parodė, 
kad daugelyje, atsitikimų minė-. 
4į geri- hormonais. gydymo da-. 
•viniai-buvę, gautį vien dėl sw-_ 
gęstijps. ir. gydytojo, psichologi
nės pagalbos: dėl domėjimosi 
pacientės nusiskundimais ir 
sunkenybėmis. -Matom, kad' 
žmogus visada turi savyje j ė-, 
gų, —. tik jus. reikia reikamai. 
sužadinti. Gydytojas žmogų 
gydo, o tikrumoje pacientas 
pats save pagydo, panaudoda
mas savas, atsargines jėgas, 
net jam,, to visai nežinant ir ne
jaučiant.

Dar kiti tyrimai nurodo, kad 
gyvenimo, permainos sulaukųr 
sios moteriškės emocinės nege
rovės savo, didumu nesti atitin
kamos joje moteriškųjų hor
monų trūkumui (estrogen de
ficiency). Nusiminimas ir bai
mingumas tame laike su mote
riškei šio laikotarpio reikšmę 
— kaip pati moteriškė atsineša 
prie šios savo gyvenimo permai
nos. žinoma, neturi būti pamir
štas ir hormonų trūkumas ta
me laikotarpyje; jis. prisideda 
prie autonominės (nuo mūsų

TYKIA SVEIKATA-PASTOVI LA
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo -■ žinių populiarus perteikimas 

__________ JONAS- ADOMAVIČIUS, M. D. IŠVADA. Kovokime su žmo
gaus negerovių pagrindais: su 
žmogaus žmoguje trūkumu — 
su jo jausmais nesubrendimu. 
Visa kita mums suteikta. Iki 
šipl mes daugumoje vien tik 
dejuodavome dęl.vis didėjančio 
blogio mūsų tąrpe. Dabar rei
kia visiems pasileisti į atsakan
čių veiklą: sąvu pa-vyzdžiu mes 
turime jaunoje kartoje ugdyti 
žmoniškumų — jausmais su
brendimų. Tada visos negalės 
mūsų tarpe ims Inažėti.

PASISKAITYTI t. Knight 
Aldjięh^M. IK. Psychiatry for 
the; Famįly Physician, Mc
Graw-Hill Book Cq., New York.

w - nJi 
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vo gydytojų. Jis apžiūrės Tam
stų ir žinos kokių, vaistų esi reįr 
kalingas, čia tik. bendrai gali
ma pasakyti: normaliai besi
maitinantis ir neviduriuojantis, 
bei suvalgytų maistų, gerai iš 
žarnų * į kraują perkeliantis 
žmogus (jo viduriai), nesti rei
kalingas jokių piliulėse priima
mų vitaminų.. Valgyk keturis 
kartus dienoje žalių lapų dar
žoves. (salotai, kopūstai, salie- 
riai). Išgerk apelsinų ar grai- 
fruktų sunkos po kvortų (ma
žiausia) dienoje. Naudok liesą 
mėsą, varškę, rūgusį pienų, be- 
druskį ir be riebalų sūrį. Tada 
nė iš tolo tokiam žmogui nerei
kės piliulių sp vitaminais.

žmogus privalo laikytis gamtos 
dėsnių.. Kai žmogaus, didžiausio, 
pajėgumo laikotarpis bųįgįąąi,. 
jam prięš akis stojas naujos 
sunkenybės. Jo pakankamas 
prisitaikymas prie naujų aplin
kybių esti sąlygojamas jo turi-, 
mų prisitaikymui atsarginių 
jėgų. Moteriškei, gyvenimo per
maina yra dramatinis ir ajškuą 
įrodymus, kad joje liovėsi vai
singumas. Pastarojo syarba 
moteriškai priklauso nuo jos 
pačios apie save nuomonės ge
rumo. Gyvenimo permainos lai
kotarpyje. įvyksta žymūs, hor-. 
moniniųi pakitimai; bendrai 
imant, jie. yrą priešingi brendi
mo laikotarpyje- atsiradusiemą 
pakitimams. - -

Gyvenimo permainų dažnai 
lydi nuo mūsų valios nepriklau
somų. nervų veiklos sutriki-, 
mas (autonomic imbalance): 
ima prakaitas lietis, šilima pil
ti,. širdis mušti, Tižeina ledaka 
(norį vemti), gaunasi taip pat 
ir jausminis (emocinis) sutri
kimas (emotional instability)

_ bąįmįngumąs, nusiminimas 
ir nenąiga.

Nuo seno gydytojai manė, 
kad visi laike gyvenimo per
mainos: atsirandą minėti nege
rumai, esti sukeliami vidaus se
krecijos liaukose- atsiradusiai 
pakitimų — hormonų trūkumo. 
Todėl tokios pacientės buvo 
gydymos vien hormonu trūku-.

di jausmais moteriškė savo el
gsenoj skiriasi nuo jausmais 
nesubrendusiosios. Dvasiniai 
subrendusios moteriškės nesi
jaučia taip nesaugios, kad joms 
būtina būtų valdyti. Taip dva
sia susitvarkiusios moteriškės 
leidžia Jsay^ vaikams asmenybe- 
tyarkjngai. augti ir ,savo laiku 
nuo savo vąikų be didesnio šir
dies skausmo atsiskirti. Tokios 
dvasia, tvarkingos . moteriškės 
tada lengva; širdimi ištiesia sa- 
'vo pagalbos ranką draugams 
bei pagalbos reikalingiems se
neliams- ar visuomeninei veik
lai pasišvenčia. Tokios jos są

narius vienija tamprūs savitar
pinės pagalbos ryšiai. Nors to
kio žmogaus meilė pasireiškia 
pirmiausia žmonai ir vaikams, 
bet minėtai brandus žmogus 
pajėgia gerbti draugus, gimi
nes, bendradarbius, velydamas 
taip elgtis ir kitiems savo šei
mos nariams. Jausmais subren
dęs pajėgia savo prigimtus, ag
resyvumo polinkius prislopinti 
ir niekais neišleistą savo ener
gijų sunaudoti naudingiems.at- 
siekimams ar lenktyniavimui 
darbe bei sporte. Toks jaus- 
mais 'šunormalėjęs žmogus pa
jėgia grakščiai netekti bei pra
rastą atgauti. Jis sugeba, pągal 
savo išsiauklėjimą, atidėti sa
vo reikalų patenkinimą bei sa
vo nepasitenkinimo . išreiški
mą. Toks sveiku jausmų žmo
gus, būdamas namų savininku 
ar Įmonės vedėju, nepavydi sa
vo darbininkui - dalininkui ir 
jo nenužemina. Jausmais svei
kas žmogus padeda savo vai
kams ir kai reikia juos apsaugo 
nuo pavojų, kurtu leidžia jiems 
būt savistoviais kai jie suauga. 
Nprs šeimyninis gyvenimas nė? 
ra esminiai svarbus tinkamam

Neerzink skrandžio kepsniais 
ir rūkytais valgiais

Klausimas. Kodėl negalima 
valgyti keptos bei rūkytos mė
sos turint skrandžio negeru
mus? žalias ar virintas morkas 
naudingiau valgyti?

Atsakymas. Nejudink mie« 
gančio šuns 
kartais ir- kąsti. Taip esti ir su 
įsijautrinusių skrandžiu. Kepti 
bei rūkyti maisto gaminiai er
zina skrandžio gleivinę. Jos ju
dėjimai padažnėja, skrandžio 
sekrecija - rūgštys pagausėja. 
Vis tai vengtini dalykai tu
rint jautrų skrandį.

Morkos virtos ar žalios val
gomos prię tam tikrų patieka
lų. Kaip salotos, ar vienos- be 
priemaišų supiaustytos naudo
jamos žalios. Labai sveikas 
maistas. Virtos morkos varto
jamos sriuboje ir prie mėsos — 
viščuko; Alvudo vyr. šeiminin
kė Marija Bosienė kepa gar
džiausių, neriebų morkinį pyra
gų — vis i jį mėgsta. Visada 
morkas sveika valgyti. Pagal 
reikalą naudokit morkas įvai
riam pavidale, nesirūpindamas, 
kuris, morkų paruošimas yrą 
naudingesnis. Žinoma, žalios- 
morkos naudingesnės, bet ver
gais valgio nesidąrykime.

Jei moteriškė netvarkoj — jos 
gyvenimo penųaina 

netvarkinga
: Jei patr moteriškė esti dya- 
sinėj emocinėj netvarkoj, tai 
ir josios gyvenimo permainos 
laikotarpis bus sudrumstas. 
Mat psichologinė moteriškės 
gyvenimo- pamaina įvairuoja 
priklausomai - nuo jog, asmeny-

the extra things fes 
aute fiving a Bttie bit axxefick 'Bastį 
wcatiocs^ casters, a pfaceatthe kke or, 
»the mmtains. Thfegs yon can enjoy 
vUe yoa’rc sttH feeEag young.

Ibu. can get yqor savings, plan started 
by jofamg the Payroll Savings Plan where 

’you work or the Boxi-a-Mooth PJai

Start saving oevu Beads are fcr more 
Ara retini

1970 Plymouth-Duster

Numizmatikos paroda 
okupuotoj Lietuvoj

Vilniuje, š. m. liepos mėn. 
vidury įvyko pirmoji okupuo
toje Lietuvoje numizmatikos 
paroda. Ją surengė istorijos — 
etnografijos muziejus ir lan
kytojus su paroda supažindino 
muziejaus direktorius Vincas 
Žilėnas. Parodoje buvo ekspo
nuoti Lįetuvos valstybės pini
gai nuo seniausiųjų laikų iki 
1795 metų. Buvo parodyti pi
nigai, buvę, apyvartoje nuo 11 
amžiaus. Buvo ir retų pinigų. 
Parodoje buvęs žemėlapis ro
dė,*. kad daugiausia lietuviškų 
pinigų dabar randamą vak, Eu
ropos kraštuose ir Rusijoje. (E)

senelius. Už tai jau šiandien vi
si dirbkime, kad per savą jaus
mais susitvarkymą pajėgsime 
padėti ateinančioms kartoms 
didesniu procentu subręsti į 
tikrus žmones.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psL_____________ i_____
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL ____ .......
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ___________ __________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376, psl........ ..
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ____ ______________________________ ;___
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ............  $2100 Ir $3.00

$2,00

$6,00 
$3.66

$4.00 
$160 
$5.00 
$5.60 

$10.00
$3,00

$1-00

$4.00 
$4.00 
$2.50 
$6.00

ofise arba gauti

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMŲ PASINAUDOT*

Vitaminų piliulėse nereikia 
gerai besimaitinančiam 

žmogui
Klausimus. Ar reikalinga ir 

naudinga man vartoti kurios 
nors rūšies vitaminus piliulių 
pavidale? Prašau • atsakyti, 
mįęlą§. daktare ir kitus mano 
klausimus, kuriuos paduodu iš 
eilės sunumeravęs.)

jas) sųbudavojimo. Tame ląi- 
kotarpyje. ypatingai nukenčia 
:tos moteriškės,, kurios, per. visą 
savo gyvenimų būva linkusios 
valdyti kitus; vaikus, vyrą m 
t. t. Mėnesinėms sustojus tokio 
kitus valdymo vadelės išsprūs
tą iš. moteriškės, rankų. Ji ne-, 
galį susilaukti najujjų, vaikų, 
kuriuos galėtų vąjdyti. Taip 
pat tuo laiku ji mažiau gali vaL 
dyti - kontroliuoti tuos vaikus, 
kuriuos ji pagimdė — jie jau 
suaugo ir jos valdymo mažiau 
bėra reikalingi?

. Jausmais- daugiau subrendu
si moteriškė irgi trokštą būtį

Siūlo nutautusiems 
ruošti paminėjimus

Nejaugi ...
Rengianųe minėjimus išvež

tiems į Rytus, keliame balius 
atsidūrusiems Vakaruose, o 
vistik pamiršome ir tuos, ku
rie gyvena, dirba ir kuria atei
tį Pietuose.

Nejaugi pamiršome ir tuos, 
kurie tapo svetimų tautybių 
gražuolių užburti ir buvę Jo
neliui, Petreliai, Aldutės, Bi
rutės jau nesupranta skambių 
lietuviškų žodelių.

Jeigu minėti, tai visus žuvu
sius ir baigiančius žūti sveti
mybių katile.,.

“Mes”, Adelaide,
Australia >

Boat meafe. Flog, ■oteųorAčoytrf,

Hcb stock in America

ir visai žmonijai.
Gyvenimo tiesa.

prisitaikymui suaugusiojo gy
venime, vienok suaugusiųjų 
dauguma siekia tokio gyveni
mo ir žmonės, gailisi, jei kokios 
apistovos'jiems sukurt šeimų 
sutrukdo, nors jis irgi prisitai
ko prie tokių apistovų.

Daug pašauktų — maža 
išrinktų

Tikrumoje tik nedaugeliui iš 
mūsų pavyksta taip ideališkai, 
kaip minėtą, subręsti jausmais 
ir prisitaikyti gyvęųiiųe. Dau
guma mūsų jausmais subręs
tam tik pakankamai, gerai, kad 
galėtume gyventi subrendusio 
žmogaus gyvenimą bent laike 
savo didžiausio darbingumo, 
šitokį brandaus žmogaus stovį 
išlaikyti, gyvenime gali būti la
bai sunku, jei atsinešama iš 
vaikystės laikų į suaugusiojo 
metus žymų kiekį vąįkįšk.umo

ą Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL __

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ______ ______ ___________________ ....__

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINGAS! __ ________ _
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS; 158 psl., minkštais

viršeliais S2.00. kietais .... ........... ....... _____________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRV.OKAS, 228 psl. ____ _____
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. __ _______
15. Mikas. Petrap>kas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ........ .
16. C. R. Jurgėla) HISTORY OR THE LITHUANIAN. NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl
18. Kipras Bielinis, TĘRORO; IR VERGIJOS ' IMPERIJA.

310 psl. ----------- ------------------------------------ ;_________
19. Dr. J, B. Konęius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. ................. ;________________________
20. Pranys AlŠenas, MARTYNAS JANKUS; biografija, 294 psL
2L Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ» lyrika, 152 psl.
Zi. V; D, Sruogienė, LIETŲy.OS-ISTORIJA, 416 psl. __ _

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 
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PIETŲ AMERIKOS KRITIŠKA PADĖTIS!
Rašo ALBINAS GUMBARAGIS

Kubos Castro planai Pietų 
- Amerikoje kelti neramumus, 
riaušes ir perversmus, kad 
Įvedus visuose kraštuose ‘ sau 
palankias ir priešingas JAV po 
litikai vyriausybes darosi vis 
efektingesni.

Nors po “Che” Guevaros 
mirties buvo kiek atslūgęs šis 
judėjimas, bet jo politikos ba
cilos greit išsivystė, susigrupa
vo ir iškilo, kaip ant mielių.

Negaudami kitos vietos savo 
suvažiavimui šiame pietų že
myne, pasirinkcr demokratinio 
Urugvajaus Conelones miestą.

Šios tendencijos agentai su
sirinko iš Argentinos, Bolivi
jos, Brazilijos, Čilės, Ekvado- 
riaus, Guvatemalos, Kolumbi
jos, Meksikos, Paragvajaus, 
Peru, Venecuelos ir Urugva
jaus ir Kubos instruktoriams 
vadovaujant slaptame posėdy
je nutarė suaktyvinti savo vei
klų

Nutarimų kopijos pateko Į 
Argentinos policijos rankas.

Paaiškėjo, kad nusistatyta 
veikti nuo pačio pietų ašigalio 
per visų Pietų Amerikos konti
nentą.

SUSIOBGANIZUOJA IR 
IMASI DARBO

Išsiuntinėjus Castro agentus 
į kiekvienų respublikų ir už
mezgus ryšius su šių kraštij 
savo sėbrais Argentinoje susi
grupavo “Montoneros”, o Urug 
vajuje “Tupamaros” bandos 
su .palydovėmis “Resistensia” 
ir “Faro” ir kitokiais vardais 
kitose respublikose, bei visos 
veikia bendrame kontakte.

Prieš keturis metus jie pra

Ano

Passbook Savings 
Al! accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. . Mes Gorė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MB ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS Httt

PHONE; 25MCT

vieto- 
žyniių 
diplo-

inflia-

dėjo ši destruktyvų darbų ne
kaltomis studentų demonstra
cijomis, greit išplėšdami Į triuk 
šmingus streikus, o isidrųsiuę 
— Į bankų oficialių valstybės 
institutų, ginklų sandėlių ir 
parduotuvių plėšikavimus, po
licijos ir kariuomenės 
vių užpuldinėjimus, 
valstybės pareigūnų ir 
matų pagrobimus.

Pradžioje gyventojai 
cijai kylant, stokai 'darbų esant 
ir įvedus algų kongeliacijų, 
skeptiškai i juos žiūrėjo, bet 
po trumpo laiko ėmė nerimau
ti, kai paaiškėjo, kad tai ne 
akademinio jaunimo pasiprie
šinimas blogai valdžių admi
nistracijai, bet kitos valstybės 
agentų manevrai.

AUKŠTŲ PAREIGŪNŲ IR 
DIPLOMATŲ GROBIMAS
Vien diplomatų korpuse Įvy

ko net 11 atentatų, iš kurių 6 
buvo išpirkti, 2 nužudyti ir 2 
paleisti po ištardymo.

Prasidėjo metų pradžioje 
Brazilijoj, pagrobiant JAV 
ambasadorių Rurke C. Elb- 
rich. Rio de Janeiro mieste. 
Paleistas buvo už kelių dienų.

išlaisvinti 15 “politinių” kali
nių.

Guvatemalos užsienio reika
lų ministeris Alberto Fuenter 
pagrobtas vasario mėn. 27 d. ir 
paleistas už išlaisvinimų vieno 
“politinio” kalinio.

( • -

Sean M. Holly, JAV amba
sados padėjėjas Guvatemaloj 
pagrobtas kovo mėn. 6 d. ir po 
dviejų, dienų paleistas, sutikus

išlaisvinti 3 “politinius” kali
nius. \

Mabuo Okuchi, generalinis 
Japonijos konsulas San Pauly- 
je, pagrobtas kovo mėn. 10 d. 
ir paleistas 16 d. už 5 “politi
nius” kalinių paleidimų.
x Waldemar Sanchez, Parag
vajaus konsulas Argentinoj 
pagrobtas kovo mėn. 2-1 d. ir 
vyriausybei nesutikus su tero
ristų reikalavimu išteisinti 2 
“politinius” kalinius kovo 28 
dienų paleistas “humaniškų 
jausmų inspiravimu”.

Jurij Pivovorov, Sovietų am
basadai priklausantis komer
cinio instituto vedėjas, buvo 
kulkomis sužeistas kovo mėn. 
28 d. kai smurtininkai vežda
mi jį automobiliu buvo poli
cijos užklupti ir pabėgdami jį 
paliko.

Vakarų Vokietijos ambasa
dorius kunigaikštis Von Spreti 
Guvatemaloj buvo pagrobtas 
kovo mėn. 31 d. Rastas nužudy
tas balandžio mėn. 5 dienų 
Gvuatemalos vyriausybei at
metus’ smurtininkų-* reikalavi
mą išlaisvinti 17 “politinių” 
kalinių.

Curtis C. Cutter, JAV kon
sulas Porto Alegre, Brazilijoj, 
užpultas balandžio mėn. 5 d., 
bet užvažiavęs savo mašina 
ant vieno teroristo pabėgo jų 
kulkų lietaus lydimas.

Vokietijos ambasadorius 
Brazilijoj Ehrenfried von Hol- 
leben po kelių dienų buvo pa
leistas sutikus duoti laisvę ke
liems “politiniams” kaliniams.

Du vakarų Vokietijos an
gliakasių inžinieriai Bolivijoj 
buvo paleisti, kai vyriausybė 

(randasi ir nemažai ateivių, be
veik visi pietų amerikiečiai, 
anarchistai, komunistai, fašis
tai ir kiti ekstremistai, nepasi
tenkinę demokratinio valdy
mo sistema.

IR VIENA LIETUVAITE
Apgailėtinai nuaidėjo per 

visų Urugvajaus spaudų prie 
“Resistensia” smurtininkų gru
pės Įvelta lietuvaitė Viktoria 
Lucia A. G., dėl kurios tėvo, 
gero lietuvio vardo vengiu čia 
suminėti pilnų jos pavardę.

Nesenai buvo vedusi; jos 
vyras svetimtautis Įkalintas 
kaip smurtininkas, o ji patal
pinta pataisos namuose.

MAISTININKAI ARšfJA
Jie davė 48 valandų ultima

tumų, kad būtų paleisti iš ka
lėjimo visi jų draugai, kurių 
suimta apie 200, kitaip bus 
nužudyti pagrobtieji diploma
tai. Nors JAV-bių ir Brazili
jos vyriausybės pareikalavo 
laikytis tarptautinių nuostatų 
diplomatus apsaugoti ir išlai
kyti sveikus ir gyvus, Urugva
jaus vyriausybė tačiau, laiky
damasi konstitucijos, negalėjo 
sutikti su teroristų ultimatu
mu.

Dar labiau Įtempta padėtis 
susidarė po to, kai visi Urugva 
jaus kaliniai — kriminalistai, 
plėšikai ir žmogžudžiai irgi pa 
reikalavo juos išlaisvinti, nes 
jei “politiniams” suteikiama 
amnestija, tai ta pati teisė ir 
jiems priklausanti!

O riaušininkai nesiliauja. 
Rugpjūčio 7 'dienų jie pagrobė 
JAV piliety Dr. Claude de Fly, 
kurs prieš porų mėnesių Urug
vajaus buvo pakviestas kaip 
ekspertas patarėjas prie žemės 
ūkio ir gyvulininkystės minis
terijos, bet su diplomatija nie
ko bendro neturi.

VIDAUS REIKALŲ 
MINISTERIO PAREIŠKIMAS

Vidaus-Reikalų Ministeris pa
reiškė, kad Urugvajuje nėra po
litinių kalinių, o tik vulgarūs 
banditai,- kurie plėšikaudami ir 
užpuldinėdami nužudė net. 10 
potici jdšparėigūhųnr 1 dėltčTne- 
gali jų išlaisvinti, o gyventojams 
pasiūlė 1.000.000 pezų kompen
sacijų, kas išduos pagrobikus. 
Tuoj po to Urugvajuje gyvenan
tieji braziliečiai pasiūlė antrų 
milijonų pezų už nurodymų pa- 
grobikų, o senatorius Paysė Re- 

sutiko leisti išvykti į Čilę gru
pei castristų kalinių.

Ir pagaliau buvęs laikinu Ar 
gentinos respublikos preziden
tu gen. Petro Eugenio Aram- 
buru po 40 dienų pagrobimo 
rastas trimis šūviais nužudytas, 
viename provincijos viensėdy
je-

URUGVAJUJE
Pradėjo pasireikšti 1968 m. 

rugpiūčio 7 d. kada buvo pa-r 
grobtas krašto elektros energi
jos centrales prezidentas Dr. 
Ulises Pereyra ReverbeI; 5 die
nas “patardžius” buvo paleis
tas.

1969 m. rugsėjo 9 dieną buvo 
pagrobtas bankininkas ir “La 
Maniana” ir “EI Diario” dien
raščių direktorius-Dr. Gaetano 
Pellegrini Giampietro ir išlai
kius .72 dienas slaptam rūsyje 
už 14.000.000 pezų buvo paleis
tas. ' . ■■ •

šių metų liepos 28 d. pagrob
tas iš savo namų teismo teisė
jas, daugiausia nubaudęs smur 
tininkų kalėjimui' Dr. Daniel 
Pereyra Manelli.ū Jį “tardę” 7 
dienas, rugpjūčio6! d. paleido.

Liepos 31 d. pagrobė Brazi
lijos konsulą Aloysie Mares 
Dias Gamide ir amerikietį Dan 
Athony Mitrione,' Montevideo 
policijoj užimanttį instrukto
riaus pareigas, bet priklausan
tį prie JAV ambasados.
Antras JAV diplomatas vice
konsulas Gordon Jones smur- 
tininkų pagrobtas supančiotas 
ir sudaužyta galva, stebuklin
gai pabėgo iš jį vežusio auto
mobilio.

Tą pat naktį “Resistensia” 
grupė smurtininkai buvo mė
ginę pasigrobti 40 milijonų pe
zų iš Nacionalis Allans Fabri
ko, bet skubiai pribuvus poli
cijai nepavyko..
KAS TIE SMURTININKAI?

Tai Fidel Castro agentai ir 
jo pasekėjai, šioje bandoje

$ " ..

Artistė Candice Bergen, Meksikoje 
sukdama naują filmą, nukrito nuo ar
klio ir ieško skaudamos vietos. Ji 
prašo, kad fotografai daugiau pa

veiksi y nebetraukty.

Taupymo indėliai
Apdrausti iki ^20,000.

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

UNIVE$T TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So, Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietaoM Hemas automobiliams pastatyti

Raginkite savo apylinkę 
augti -taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du
didelius darbūs. 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 dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

yes pasiūlė pats save būti auka 
už diplomatų iškeitimų...

SUGAUNAMI KAIKURIE 
VADAI

Koks supuolimas! Po šio mi- 
nisterio pareiškimo, nepraslin
kus nei 48 valandoms, policija 
pasigauna skirtingose vietose jų 
vadus, kurių * ieškojo jau kelis 
metus: Raul Sendie Antanau- 
cio, Jorge Candan Grojales, 
Raul Bidegain ir dar dešimts žy
mių smurtininkų.

CHAOSINĖ PADĖTIS
Opozicinės politinės partijos 

kritikuoja vyriausybę esant ne
kompetentinga, kad kraštą pri
leido prie tokios kritiškos si
tuacijos.

Sostinė Montevideo atsidūrė 
karo stovio aplinkybėse. Poli
cija jau nebepajėgia. Talkinin
kauja kariuomenė. Gatvės pa- 
triuliuojamos motorizuotų jėgų. 
Gyventojų namai krečiami ieš
kant smurtininkų. Pagrobtieji 
ties mirties slenksčiu, bet laiko
mi inkognito. Dramatiškas mo- 
mentas...

Visos Pietų Amerikos, ypatin
gai Urugvajaus politinis puodas 
kunkuliuoja visu garu.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
-— Sek pasaką, mamyte,
Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
Poeąja ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų maUp. 
Šiems bei jaunimui; ,

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, daiL P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

■ 2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psL, 2,50 dol

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau- 
šiai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psL. 
Kainuoja 2.00 dol. " ■

- 4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. DaiL J. Pilipausko iliustruota, 64 psL, kaina 1,50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 doL

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau
gusiems. 213 psL, kaina 2 doL '4% ...

- - ' > ■ -'.L -■ ’

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė "Anykščių šilelį, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje?... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimu kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių,

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

MITRONE NUŽUDYTAS
Baigiant šį rašinį pasiekė ži

nia, kad Mitrone rastas nužudy
tas dviem revolverio šūviais, 
paliktas apleistame automobily
je 4:30 vai. ryto, rugpiūčio mėn. 
10 dieną ...
Montevideo - Urugvay

Be sure 
to drown 
all fires.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

UP-TO 
$20,000.

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

6-7575
13:30

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
and Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakol, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. IL, Tues. 9 to 4, Thurs. & Eri. 9 to 8, Sat 9 to

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

j į4% PER ANNUM I) % PER ANNUM % PER ANNUM

ON CERTIFICATES ON 90 DAY NOTICE ON ALL PASSBOOK
OF $1000 OR MORE Passbook Accounts ACCOUNTS

6 MONTH MATURITY $100.00 MINIMUM
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Mažosios Lietuvos vyrai lie
tuviai yra iš prigimties stro
pūs, tvarkingi, drausmingi. 
Prūsijos karaliai, po kuriais 
Maž. Lietuva ilgus šimtmečius 
gyveno, prūsų lietuvius labai 
mielai ėmė į kariuomenę, nes 
tai buvo sveiki, “drūti” vyrai 
ne tokie ištižėliai, kaip dažnai 
didmiesčių vyrukai esti. Galėjo 
jie pakilti iki “gefreiterio”, iki 
puskarininkio, na ir iki “feld- 
webelio”. Į karininkus prūsų 
lietuviams nelengva buvo pakil
ti. Senesniais laikais ir papras
tam vokiečiui sunku buvo pa

rai anksčiau vykdavo karinę 
prievolę atlikti labai menkai 
temokėdami vokiškai. Tik vė
lesniais laikais didesniam skai
čiui prūsų lietuvių teko pakilti 
iki karininko.

Po pirmojo pasaulinio karo 
keletas prūsų lietuvių, buvusių 
anksčiau vokiečių kariuomenė
je, perėjo į Nepriklausomos 
Lietuvos tarnybą. Vienas jų, 
Dr. D. Zaunius, vėliau tapo žy
miu Lietuvos diplomatu ir už
sienių reikalų ministeriu.

Lietuviškų dragūnų pulkas

$10.00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

kilti iki karininko, nes karinin- 
kiški laipsniai teko “augštes- 
niųjų” luomų sūnums. Be to, 
Mažosios Lietuvos lietuviai ;vy-

Įdomu, kad prūsų lietuviai 
yra buvę sudarę ir savo atski
rus dalinius. Visiems žinoma, 
kad Prūsijos laikais Tilžės dra-

Mus riša bendri siekimai
Praeitą sekmadienį tolimame pietvakarinės Chica- 

gos Willow Springs priemiestyje įvyko nepaprastai gra
žus ir gausus Naujienų piknikas. Diena pasitaikė labai 
graži. Dvi savaites buvo nepaprastai šiltas ir tvankus 
oras, oro biuras pranašavo smarkų lietų. Lijo, bet tiktai 
pikniko lankoms nuvalyti, šeštadienio naktį buvo lietaus 
ir perkūnijų, bet sekmadienio rytas buvo nepaprastai 
gražus ir saulėtas. Šilta, bet ne karšta. Baime apimtas 
oro biuras pirmomis ryto valandomis dar pranašavo 30% 
lietaus galimybę, o saulei pakilus jau kalbėjo tiktai apie 
10%. Tikrovė buvo ta, kad neiškrito nei vienas lietaus 
lašas.

Visi džiaugėsi puikia vasaros diena, bet labiausiai 
visus stebino toks gausus piknikan suvažiavusių žmonių 
skaičius. Naujienų piknikai būdavo dideli, bet tokio 
didelio žmonių skaičiaus jau seniai nebuvo. Suruošia di
delius piknikus ir kitos Įietuvių organizacijos, bet tiek 
žmonių nesutraukia, kiek sutraukia Naujienos. Lietuviš
kų organizacijų veteranai, įvairūs parengimų ir piknikų 
lankytojai tvirtino, kad tokio didelio pikniko jie seniai 
nebuvo mate. ?.•

Kodėl toks* didelis žmonių skaičius skaito Naujienas
•ir kodėl tiek daug žmonių ateina Į Naujienų parengimus? 
Todėl, kad nei viena's lietuvių laikraštis taip aiškiai ir 
taip suprantamai neišdėsto didelės lietuvių daugumos 
siekimų. Amerikoje yra daug ir įvairių laikraščių. Vi
suose keliami įvairūs lietuvių ir Amerikos gyvenimo klau
simai, bet nei vienas laikraštis taip aiškiai ir drąsiai ne
pasako teisybės, kaip ją pasako Naujienos; nei vienas 
laikraštis taip atkakliai negina pavergtos lietuvių tautos
laisvės reikalų,- kaip ją gina šis dienraštis.

Teisybę pasakyti dažnai yra pavojingas dalykas. 
Teisybės pasakymas kartais pakenkia įtakingų žmonių 
ambicijoms ir turtingų organizacijų interesams. Bet
nieko žmonės taip nemėgsta, kaip teisybės. Teisybė pa
tinka paprastiems žmonėms ir mokytiems, darbininkams, 
ir profesionalams, paprastą darbą dirbantiems ir aukštas
vietas užimantiems. Naujienos nekreipia dėmesio Į gali
mą pavojų, bet sako teisybę taip, kaip ją mato ir supran
ta. Teisingas, drąsus, atviras žodis ir traukia žmones
prie.Naujienų.

Naujienos gali teisybę atvirai pačiais skaudžiausiais 
klausimais rašyti, nes Naujienos yra vienintelis laisvas ir
nepriklausomas lietuvių dienraštis. Kitus laikraščius

kontroliuoja tarptautinės organizacijos, tų organizacijų 
viršininkai iš anksto nustato laikraščių toną, parenka tam 
tonui tinkamus redaktorius ir varo savo politiką, labai 
dažnai kenksmingą gyvybiniams lietuvių tautos reika.- 
lams. Tuo tarpu Naujienų nekontroliuoja jokia tarptau
tinė organizacija, atvažiavę “generolai” neįsako jų re
daktoriams, ką ir kaip rašyti Iš viso, joki užsienio parei
gūnai į Naujienas neužsuka ir Naujienų redaktoriams 
nepasakoja kokius klausimus kelti ir kokių negalima kelti.

Be to, Naujienose gali pasisakyti mūsų tautos gyvy
biniais reikalais ne vien prenumeratoriai, bet šio dien
raščio nuolat neskaitantieji mūsų .tautiečiai. Jeigu kuris 
mūsų bendradarbis, tikslių faktų nežinodamas, padaro 
klaidą, tai kiti turi progos tuos netikslumus pataisyti, 
aptariamas mintis papildyti, nepaliestą klausimo pusę 
paryškinti. Kartais tą padaro redaktoriai, o.kartais ge^ 
riau informuoti bendradarbiai.

Naujienos siekia laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.; 
Naujienos nori, kad nepriklausomoje. Lietuvoje būtų są^ 
žinės^ žodžio ir spaudos laisvė, kad būtų gerbiamos’kiek
vieno lietuvio pilietinės teisės drikad kiekvienu svarbes
niu visuomeninio gyvenimo klausimu jis galėtų pasisa
kyti. Joks kitas dienraštis -.taip aiškiai nekėlė viešumon 
okupanto daromos apgaulės ir .pavergtiems lietuviams 
daromų skriaudų, kaip -tai. darė Naujienos. ;Nei vieno 
kito laikraščio taip nekenčia komunistai, kaip Naujienų. 
Jos ne tik kelia lietuviams daromas skriaudas, bet jos nu- 
rodo klystkelius tų žmonių, kurie tikisi . sulaukti kokios 
naudos iš bendradarbiavimo su okupantu. Okupantas 
ieško vergų, ne bendradarbių.

Didelė Amerikos lietuviųdauguma, norilaisvos ir ne
priklausomos Lietuvos. Amerikoje ?yra sudarytos bendri? 
nės organizacijos kovai už 'Lietuvos nepriklausomybę. 
-Naujienos , remia šias Amerikos -lietuvių organizacijas 
-ir atmuša lietuvių tautos priešų pastangas'■ tas organiza
cijas apardyti arba jų veiksmingumui paraližuoti. Nau-; 
jienos gina ne vien Amerikos lietuvių organizacijas, jos 
padeda ir Amerikos lietuviams kovoti už -savo‘ teises ir 
ginti savo interesus, nes pasikėsintojų lietuvius skriausti 
pasitaiko ir demokratinėje-Amerikoje.

Amerikos lietuviai žino, kad Naujienos stovi didžių^ 
jų Lietuvos laisvės reikalų sargyboje, čikagiečiai kiek
vieną dieną mato, kad Naujienos pasako teisybę net ir 
tuo atveju, jeigu ji kai kam yra; karti. ;Ųžtat toks didėlis 
skaičius skaito šį dienraštį, užtat ir piknikas buvo , toks 
gausus. Naujieniečių šeima yra gausi, nes. ją riša didieji 
lietuvių siekimai. f

“pirmuoju lietuviškų dragūnų 
pulku”. Dar po pirmojo karo 
kai kurie paskelbimai prie Til
žės kareivinių buvo iškabinti 
dviem kalbom: lietuvių ir vo
kiečių. Žuvusiems kare iki 1919 
metų lietuviškiems dragūnams 
Tilžėje buvo pastatytas ir pa
minklas.

Prūsų lietuviai mielai buvo 
imami ir į karališkąją gvardiją 
(su buveine Berlyne-Charloten- 
burge, Karaliaučiuje ir kitur).

Mažai kam atsimenama, kad 
steigiantis Lietuvos kariuome
nei, buvo kilę planai sudaryti 
ir “Prūsų lietuvių batalioną” 
ar net ‘Trūsų lietuvių pulką". 
Kadangi to dalinio steigimo is
torija nelemtu būdu susipynė 
su lenkofilio Aukštuolio istori
ja, tai ji taip ir liko nuošaliai 
nuo artimesnio susidomėjimo. 
Vis dėlto tai yra įdomus mūsų 
krašto istorijos lapas, kurio2 
tačiau čia plačiau nušviesti ne
įmanoma. čia bus išdėstomi tik 
kai kurie metmenys apie tai. i

Prūsų lietuvių dalinys
Prūsų lietuvių batalionas ar

ba pulkas dar 1918 metais buvo 
sumanyta steigti Maž. ^Lietu
vos pasienyje, .Tauragėje. Viso
je toje apygardoje buvo pa
skleista atitinkami atsišauki
mai. Įdomu, kad 1918-19 . me
tais tokie atsišaukimai buvo iš
kabinti net kai kuriose Rytų 
.Prūsijos ' kareivinėse ir mies
tuose, kai kur dargi su vokie
čių soldatenratų sutikimu. Kai 
buvo žinoma, kad Prūsų lietu
vių pulko organizatorių tarpe 
yra tokios garbingos pavardės, 
kaip Simonaičio, Vanagaičio, 
Dr. Didžio ir kitų, tai prūsų lie
tuviai ■ vyrai, ką tik pasiliuosuo- 
dami iš irstančios ir revoliuci
jos maišatyje paskendusios vo
kiečių kariuomenės, mielai su^ 
tiko stoti; į tą naująjį prūsų lie
tuvių dalinį. Tačiau kai kurie 
vokiečių kariniai štabai Ryt
prūsiuose, vis .dar negalėdami 
apsiprasti su naująja padėtimi 
rytuose, pavartojo tam tikrą 
klastą. Jie tuos norinčius stoti 
į prūsų lietuvių pulką nukreipė 
į vadinamo “Grenzschutz” dali
nius, tvirtindami, kad ir tie da
liniai “su Liet, turi ryšį”, arba 
stačiai tvirtindami,-kad Prūsi
jos pilietis jokiu būdu negalįs 
stoti į karinį dalinį, esantį už 
Vokietijos sienos ir įsakymų 
galios.

Tuomet buvo tokia netikra 
padėtis, tiek šiapus, tiek ana
pus Vokietijos sienos, kad iš 
tikro sunku buvo nuspręsti, kas 
negalima daryti ir kaip reikia 
elgtis. ‘Kaipo pavyzdį, kokie ta
da buvo neaiškūs laikai, galima 
paminėti ir istoriją su vienu to
kiu savanorių daliniu, kuris ne
buvo nė-reguliarinės -vokiečių 
kariuomenės dalinys, nei -pri

klausė besikuriančiai Lietuvos 
kariuomenei. Tai vadinamas 
“pirmasis'Kauno savanorių ba
talionas” (FreiwiUigen-Batail- 
lon Kowno), iš kurio trumpo 
amžiaus .yra užsilikęs net vaiz
delis su to dalinio vyrų grupe.

Kai tame dalinyje esantiems 
pūrų lietuviams pasidarė aiš
ku, kad čia ne tikras “lietuviš
kas balionas”, tai jie ėmė vis 
labiau daryti žygių iš jo pasi- 
liuosuoti ir vykti į “tikrąjį lie
tuvišką pulką”. Bet tai buvo 
galima tik su nuotykiais. Toli
mesnėje eigoje tasai “batalio
nas tarp dangaus ir žemės bai
gė savo dienas, o jo vyrai da
linai išvyko į steigiamąjį “Prū
sų lietuvių batalioną” Tauragė
je, arba grįžo atgal į Mažąją 
Lietuvą.

Tuo tarpu Tauragėje ir to
liau buvo steigiamas lietuviš
kas pulkas, nors jau ir nebe 
vienų prūsų lietuvių vardu. Ta
čiau telkimas vyrų tam pulkui 
ėjo ir Maž. Lietuvoje. Tam tik
slui buvo išleistas toks atsišau
kimas:

“Prūsai bet aviai! Mums turi 
mūsų tėvynė Lietuva <rūpėti!”

“šitas baisus pasaulio karas 
su savo visomis neišpasakyto
mis baisenybėmis baigės. Tie
sa, jis be galo daug žmones 
vargino. Bet reikia pripažinti, 
kad jis ir šiek tiek gero atnešė, 
čia reikia, pabrėžti, kad tik per 
karą : pavergtųjų giminių išval- 
nijimo klausimas iškilo. Ir Lie
tuva pasidarė savistovė. Viskas 
buvo tvarkoje. Galinga Vokie
tija Lietuvai prižadėjo visokios 
paramos ir Lietuva ja visai pa
sitikėjo. Tik nelaimė, visai ne? 
tikėtai iškilo Vokietijoje revo
liucija, .kuri visą tvarką val
džioje ir kariuomenėje suardė. 
Ta pirma taip galinga vokiečių 
kariuomenė tapo taip sugadin
ta, kad ji nebestengė bolševikų 
gaujos sulaikyti- Vokiečiai ap
leido Lietuvos garsiąją sostinę 
be jokių kovų. Kelias dienas 
pirm to buvo Berlyno valdžia 
dar pažadėjusį, kad ji Vilnių 
tik tada apleis, kada Lietuvos 
kariuomenė taip susitvarkiusi 
ir sustiprėjusi bus, kad Lietu
vos valdžia ir viena -galės savo 
tėvynę’gintą. Gal būti, kad Vo
kietijos 'valdžia ir norėjo savo 
pažadą laikyti- Bet -kareiviai 
jos neklauso.

Kiekvienas nori įsakyti, bet 
nei vienas nenori klausyti. Tik 
taip galėjo atsitikti, kad bol
ševikai vis tolyn; į Lietuvą įsi-' 
veržti galėjo. Jie užėmė Pane
vėžį, Šiaulius ir dar.kitus mies
telius. Panevėžį Lietuvos ka
riuomenė viena, be vokiečių pa
galbos, vėl išvalnijo.

:Iš viso ,to yra aišku, kad lie
tuviai ant vokiečių kareivių pa
sitikėti negali. Be to, Vokieti
jos kareiviai, kurie “Grenz -

I I V* 
schutz’e” tarnauja, yra gana 
dažnai pasakę, -kad jie prieš 
bolševikus nei vieną šūvį-nepa
leis. Kas vokiečių kareiviams 
Lietuva? Ar jiems Lietuva rū
pi? Ne, broliai, Mes turime 
ją saugoti!

Vyrų, kurie ginklą nusitvėrę 
tėvynę saugoti gali, turime mes 
Didž. Lietuvoje gana. O kastai 
per vyrai? Jie dar nėra bolše
vizmu užsikrėtę, kaip daug vo
kiečių kareivių. Jie savo tėvynę 
myli ir jokiu būdu nebenori 
vergystės jungą dar kartą ant 
pečių užsidėti. Jie nori laisvi 
būti, o jeigu reikia, už Tėvynės 
laisvę mirti.

Šituos visus vyrus reikia tik 
išmokinti ginklus vartoti. Tą 
gali tik, atlikti geri instrukto
riau Dėlto Prūsų Lietuviai, šo
kite į pagalbą! Tarp Jūsų yra 
tiek daug kariuomenėje tarna
vusių. Ateikite į Didž. Lietuvą 
naujokus išmokinti! Tokiu bū
du Jūs apsaugosite ir saviškius 
nuo plėšikų gaujų!

Lietuvos kariuomenėje vieš
pataus disciplina. Kareivių ta
rybų čia nebus.

Į frontą eiti nei vienas nebus 
priverstas. Kas į frontą eina, 
eis iš laisvo noro.

Alga bus gera: Kiekvienas 
paprastas kareivis gauna mėne
siui 200 markių, puskarininkai 
ir viršilos dar be to tiek pat 
kaip ir vokiečių kariuomenėje, 
ant paveikslo, puskarininkis 
200 ir dar 48 markes”.

(Karys Nr. 6)

D A NANG, VIETNAMAS. — 
Generalinis karo teismas pri
pažino -kareivį mariną Samuel 
Green, 19, iš Clevelando, *kal- 
tą šešiolikos vietnamiečių civi
lių sušaudyme ir jį nuteisė 
penkeriems metams kalėjimo. 
Incidente buvo užmuš ta 11 mo
terų, 3 vyrai ir du vaikai. Kal
tinamieji trys marinai dalyva
vo operacijoje prieš komunis
tų karius ir partizanus toje 
apylinkėje.

•h* cant coma to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get the 

' .truth through.
OM to BM0FFM Europe 
-Mi IMS. tot Vernon, it.

___ Fubnehed n a public nerrice in

B. KANTVYDIS

VERKNĖS EŽERAS '
(LEGENDA)

L

Kas naktį eidavo Galinis į Verknės eže
rą. Kas naktį klausydavos verksmų, kur 
buvo girdėti ežero gelmėse. Kas naktį 
svajojo išgelbėti nelaimingąją mergą, kur 
kankinosi pagalbos glabodama.

Ramu. Tik retkarčiais sušnabžda per' 
miegus gluosnio lapai, kada-ne-kada su
čypsi mažas veversėlis lizdely, vienur ki
tur sųpliumpsi ežero vilnis: tai nelaimin
goji merga nerimsta.

Visa miega. Tik retkarčiais prašvilpia 
užklydusi pelėda, kada-ne-kada prabėga 
pabudęs vėjelis, vienur kitur pliumpteli 
akmenėlis į ežerą: tai Gailutis vaikščioja 
pakrantėmis ir vis galvoja, kaip išgelbėjus 
nelaimingąją mergą.

Pavargo Gailii-tis. Ir gailestis jį privar
gino ir nemigas: nieko neišgalvoja, nieko 
nesumano jaunasis.

Pavargo, matyti, ir mėnulis žiūrėjęs į 
ežerą: užsiklojo debesėliu ir aptemo.

Pasirėmęs į medį, nulenkė Gailutis gal
vą: toks užėjo noras pasilsėti! Jau buvo

• besnaudžiąs, beužmiegąs Verknės paeže
rėj — tik staiga... išgirdo ką atliūliuojant 
ežero vilnimis. Pažiūrės Gailutis — kažkas 
balta artėja. Dar pažiūrės — neregėta gra
žuolė beplaukianti sidabro valtimi. Plau- ( 

į kai jai žvilga kaip aukso; kasos išpintos < 

žaidžia su lengvuoju vėjeliu; sniego spal
vos rūbai spindi kaip saulė; dvi akutės žė
ri kaip deimanto vosilkos. ; Orą skrodžia 
sparneliais du mėlyni balandėliai: ,,tai jie 
traukia gražuolės valtį.

— Milda... — prašnabžda (Gailutis ir 
išsigando.

— Taip, Gailuti, aš‘Milda. Man pagai
lo ir mergos, kur5 kankinasi ežere, > veltui 
pagalbos laukdama, ir tavęs vaikščiojan
čio kasnakt ežero, pakrantėmis-ir ieškančio 
kelio į nelaimingąją mergą.

Gailutis klausėsi deivės žodžių ir .pats 
netikėjo: jam buvo ir baisu, ir nedrąsu, . ir 
kartu džiaugsminga. Smarkiai suplakė 
širdis, norėjo ką ištarti, bet negalėjo 
neišdrįso.

— Aš noriu judviem padėti, 'Gailuti. 
Paklausyk manęs — ir išgelbėsi mergą.

Deivė nutilo valandėlę ir susimąstė. 
Apsidairiusi aplink, ji ilgai žiūrėjo Gailu
čiui į akis, pagaliau prašnabždėjo vos gir
dimu balsu:

— Tave nuves į požemius Kaunis. Jis 
tau pasakys, kaip išgelbėti mergą. Ateik 
tamsią, audringą naktį i ežerą ir šūktelk: į

Atskrisk, Kauni, iš tolo, 
Kur vasara amžinoji, 
Paimk mane ant sparnų, 
Nunešk pas užkeiktą mergą.

Buvo bepaliekanti Gailutį Milda, bet 
lyg ką prisiminusi, sustojo. Tarytum, gal
vojo, ar pasakyt dar ką Gailučiui. Paga-

I liau tarė:

-r- Tik„neužsidėk.pavydo kerštu, Gai
luti. Užsidegęs, gali .žūti .pats ir mergos 
neišgelbėti.

Tarė, ir-suplasnojo mėlyni karveliai 
sparneliais. -.Pasuko deivė atgalios keliu ir 
užgeso naktyje.

Ramu. Tik retkarčiais sušnabžda per 
miegus gluosnio lapai, kada-ne-kada su
čypsi veversėlis lizdely, vienur kitur su- 
plįupsi ežero viltais: tai nelaimingoji mer
ga nerimsta.

Visa miega. Tik retkarčiais prašvilpia 
užklydusi pelėda, kada-nekada prabėga 
pabudęs vėjelis, -vienur kitur giliau atsi
dūsta kas žmogaus balsu: tai Gailutis bai-. 
gia sapnuoti Mildos sapną.

n.
Tamsi buvo naktis.
Nuo dangaus .pabėgo jr mėnuo, ir 

žvaigždės. Beliko kirbinė tirštų debesų — 
juodų kaip mirtis, sunkių kaip švinas.

Nemigo tą naktį paežerės medžiai: vis! 
ošė, vis ūžė, vis šlamėjo—sakytum, pasa
kojo ką baisu, sakytum, ko nepaprasta 
laukė. Paukščių mažyčiai skundėsi liz-' 
duose,. o seniai jbandė juos guosti, nors 
patys bijojo^

Sukilo ir ežeras baisėtis, mėtyti aplink 
vilnis, lyg įšėlęs -kareivis strėles iš kilpi
nės. šniokštė ir putojo juodomis kaip ang
lis vilnimis, daužėsi ir staugė kaip gauja 
vilkų, kur alkani skundžiasi neturį.kraujo 
ir šiltos mėsos.

Tik tarpais nutildavo viskas*trumpą 

valandėlę: gal, tam, kad pailsėtų, o gal 
tam, kad išgirstų, ar tebeverkia, ar tebe- 
siskųndžia nelaimingoji merga.

Merga, iš tikrųjų verkė ir skundėsi. 
Gailutį šiurpas nukratė kiekvieną kartą,i 
išgirdus tą verksmą, tą skundą: matyt bu
vo, jog baisiai kenčia toji krūtinė, (kur ši
taip vaitoja. -Dar niekad nebuvo girdėjęs 
Gailutis taip verkiant, niekad neskaudėjo 
jam pačiam taip širdies, kaip šią naktį; 
niekad jam taip negailėjo mergos, kaip šį- 
karta.

Ir nakties viesule pasigirdo šauksmas: j

Atskrisk, Kauni, iš tolo, 
Kur vasara amžinoji, 
Paimk mane-ant sparnų, 
Nunešk pas užkeiktą mergą!

-Viesulas kaip • padūkęs-kibo-į • kiekvieną * 
Gailučio žodį ir .žaibais, nešė jį draskyda
mas už devynerių jūrelių, devynerių ma
rių — nešė ten, kur vasara amžinoji.

Juo toliau — juo tamsiau darėsi, juo 
baisiau. Viesulas labiau siuto, medžiai' 
graudžiau ošė, ^ežeras smarkiau daužė .vii-, 
nis į krantus. Ir nelaimingosios balsas 
juo toliau —■ juo gailesnis atrodė, juo 
skausmingesnis: sakytum, ;į dalis trūko 
jos Širdis, sakytum, merdėjo.ji baisiausioj; 
kančioj

Atskrisk, Kauni, iš tolo,
Kur;vasara amžinoji, 
Paimk juane, ant sparnų,. 
Nunešk pas užkeiktą mergą!

Dar pikčiau, kaip pirma, įkibo viesu
las į Gailučio šūkį: .rodosi, kiekvieną žodį 
jis plėšy te plėšė ir suplėšytą į-skutus nešė 
už devynerių marių. Ir verkė žodžiai plė
šomi, ir aidėjo jiems gailūs mergos nusi
skundimai.

Kažkur subraškėjo skųsdamasis medis, 
sutraškėjo šaka ir nudribo sunkiai žemėn. 
Gailiai, gailiai sučypė paukšteliai, dar gai
liau atsekė jiems mažytė motinėlė. Gal tai 
viesulas perpykęs giežė savo apmaudą, 
draskydamas mažyčių namus, gal jis juos 
švystelėjo žemėn kartu su šaka...

Atskrisk, t Kauni, iš tolo,
Kur vasara įamžino j i,

'M Paimk mane ant sparnų, 
Nunešk pas užkeiktą mergą!

Gailučio žodžiai buvo kupini jėgos, 
gailesčio ir skausmo. SakVtum, liūtas lėkė, 
nešdamas strėlę kruviname sprande: lėkė, 
skausmu šaukdamas ir baisiausiu kerštu 
grąsindamas skriaudėjui. Ir niekis jam 
kalnai, niekis upės ir pelkės — viską nu
galės, viską perlėks įsiutęs žvėris.

", (Bus daugiau)

Skaitykite it platinkite
D i e n r a š t J 
“NAU J IE N A\Sn
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DR. ANNA BALIONAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telefu PRospect 83229

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuc 10 iki 12 vaL rvto 

nuo 7 iki 9 vaL v ak. Tree, uždaryta.’ 
Ligonius priima tik susitarus

DR. K. G. BATUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia* skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽ1S
Tslefu PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL; kas diena Po pietų i-3; rak. 7-8 
antradieniais ir p^nkTadieniaje 

rreciad, ir sekmai ofisas uždarytas, 
Rez.: 3241 WEST 66th PLACE

Phone: REpublic 7-7868

UNION PIER ŠIMTMEČIO TEKMeJE
1868 metais vienas New Yor- 

ko milijonierius nupirko visą 
Union Pier apylinkę su visais 
priklausančiais tai apylinkei 
turtąis. Tuo laiku toje apylin
kėje planingos statybos nebu
vo. čia buvo tiktai netvarkin
gai po mišką išmėtytos indėnų 
trobelės. Dabartinėje “Ginta
ro” sodyboje, pagal anų laikų 
sttatybos techniką, buvo pa
statyti puikūs tos apylinkės in
dėnų vado rūmai. Tuose rū
muose buvo įkurtas ir karo 
štabas. Iš to štabo buvo duo
dami visi įsakymai. Daugiau 
apsigyvenus baltajai rasei, jie 
pasitraukė į kitas vietas. Pasi- 
trakdami paliko visas trobeles 
ir didingus vado rūmus. Lai-

visos jų
rūmai.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razida 388-2233 
OFISO VALANDOS.

rirmaiL, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas -

DR. EDMUND L OARA 
Z/uV W, 5»st STREET 

TeU GR 6-2400
ral. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
z—4, 7-49, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 84)873

DR. W. M. EiSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir L t

ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629 

Telefu P Respect 6-5084

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place

- Tel.: FRontier 8-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.6ERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

GRRDINSKA^
Treč. ir šeštad. uždaryta 

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. teief.; GArden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; ret: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CH I R U R G AS 
Priima tik susitarus. 

Valandos: pirmacL. ketvirtai* 5—8,

1970 M. MODELIAMS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

kui bėgant, sunyko 
trobelės ir didingieji 
kurių pamatų liekanos, dar ir 
šiandien yra užtinkamos “Gin
taro” sodyboje.

1870 metais toje vietoje pir
mieji pradėjo statyti savo so
dybas čekai, slovakai ir bohe-j 
mai. Jie daugiausiai kūrėsi 
vienoje ir antroje geležinkelio 
linijos pusėje. Kai kurie buvo 
paslinkę ežero link, bet jie 
apie vasarnamius tuo laiku ne
galvojo. Jų daugumas iki šiam 
laikui tėvų ir protėvių Įkurto
se sodybose tebegyvena. De
vyniolikto šimtmečio pabaigo
je, pradėjo kurtis žydai. Jie 
čia kūrėsi komerciniais tiks
lais, nes užėmė visą Union Pier 
ežero pakrantę. Buvo statomos 
vasarotojams pritaikintos vi
los ir iš vasarotojų darė gerą 
pelną.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
ir po jo, toje apylinkėje žydų 
kolonizacija buvo labai gyva 
ir jie iki paskutiniųjų laikų 
sudarė tos apylinkės gyvento
jų didelę daugumą.

Po Pirmojo Pasaulinio karo 
buvo įsikūrę ir 3 lietuvių šei
mos. Lietuviai aktyviai neda
lyvavo šios apylinkės kultūri
nėje nei visuomeninėje veiklo
je: jie laikėsi nuošaliai, todėl 
apie jų čia buvimą nieką neži
nojo.

LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMO 
ISTORIJA

1923 metais visas Union Pier 
plotas buvo išmatuotas ir išda
lintas sklypais, pravestos gat
vės ir nuo to laiko pradėta vyk
dyti statyba pagal nustatytą ir 
miestelio ' patvirtintą planą. 
Miestelio ribose statyba yra 
stropiai prižiūrima, kad nebū
tų prasilenkta su nustatytomis 
taisyklėmis. Dėl ncapsižiūrėji 
mo ir statybos taisyklių neži
nojimo keletas lietuvių turėjo 
bereikalingu išlaidų ir nupsto-

susikrausi,
sumaniai exploaluojaut 
išlaidos pilnai apsimokėtų ir

Linkėti- 
teigiania

l»el prityrusiai ir norėjo nešioti, lai jis paliko 
visos kaboti spintoje.

Jau senokai pravažiuoda
mas buvo sustojęs pailsėti žy
mus rašytojas — dramaturgas, 
kuriam čia labai patiko ir no
rėjo pasilikti "Ilgesniam laikui, 
bet staiga telegrama buvo iš
šauktas ir beskubėdamas pali
ko brangią riestą pypkę, ant 
kurios buvo inicialai R. E. L. 
Matyti; jis nebuvo toks didelis 
patriotas, kaip Taras Bulba, 
negrįžo pypkės ieškoti, paliko 
ją likimo valiai. Dabar malo
nus šeimininkas garbingiems 
svečiams, pridėjęs tabako, kas 
nori, duoda iš tos pypkės pa
rūkyti dūmų. Iš tų aprašymų

Vikšrai- matyti, kad “Gintaro” vasar- 
vasaroja. vietė yra plačiai žinoma netik 

Amerikoje, bet ir už jos ribų.
Antanas Stakėnas

Ofiso teU HE 4-1818 efba RE 7-9700 
-Reridencijosr PR f9801.

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 ketvirtai 
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. 7.1 st St. —TęL.737-5149 
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

"" ^contact • lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tr

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71$t ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ietvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tol. 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadi 
10_ 12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.
■Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

I0PHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

etuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.
ikaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

TeU HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

DAR VIENA
E K S KURSI JA

Šiy mėty rugpiūčio 31 d.

Kelionė tęsis 21 dieną. Vie- 
skaičius ribotas. Registruokitės 

ojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
iką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 
dokumentus atsikviesti gimines 

į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ ‘ 
AMERICAN

A VĖL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-97S7-8

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8 -1223 (
OFISO V AL.:, pirm., antrad., treču 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vaK. šeštac 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu lai 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
* chirurgas 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmldck 4-2123 
Rezid. telefu Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
valandos skambinti telefonu HE 4-. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 84

Dėl

Always hold
SKAITYK "NAUJIENAS" 

; JOS TEIKIA GERIAUSIAS 

teisingiausias žinia:

Po Antrojo Pasaulinio karo 
žydai iš šios vasarvietės spar
čiai pradėjo trauktis ir parda
vinėti savo vasarvietes. Lietu
viai pirkdami iš jų. nuosavybes 
pradėjo vienas po kito čia 1— 
tis. Apie 1959 metus šioje vie
tovėje pirmasis Įsikūrė J. Leng 
vinas, o kiek vėliau Algirdas 
Karaitis ir Pranas Odinas. Po 
jų geros pradžios ir kiti lietu
viai pradėjo supirkinėti par
duodamas vertingas vilas ir 
didesnes sodybas.

Jau dabartiniu metu galima 
pasidžiaugti, kad šio kurorto 
aplinkoje lietuviai sudaro ne
mažą tautinę pajėgą. 1962 me
tais spalio mėn. 12 dieną lietu
viai Įsteigė organizaciją, ku
rią pavadino Union Pier Lietu
vių Nuosavybių Savininkų 
draugija. Dabartiniu metu 
draugijai priklauso virš 100 ak 
tjwių narių, bet nemažai yra 
neapsisprendusių, kurie drau
gijai dar nepriklauso. Mano
ma, kad. ir jie supras reikalą 
įsijungti Į bendrą darbą.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ 
VEIKLA

Plečiantis lietuvių kultūrinei 
veiklai atsiranda naujų darbų 
ir rūpesčių, kuriuos turi atlik
ti draugijos valdyba. 1970 me
tų valdybai vadovauja ir su
maniai organizacinėje veiklo
je reiškiasi: Ilona Dabkienė — 
pirmininkė, Algis Matiukas — 
vicepirmininką^ Jonas Gu
džiūnas — sekretorius, Petras 
Dimgaila — kasininkas ir Pra
nas Odinas -- reikalų vedėjas. 
Dabartinė valdyba yra nusista
čiusi nupirkti Community salę, 
kuri priklauso žydų bendruo
menei. Reikia manvti, kad ši 
kliūtis bus nesunkiai nugalėta. 
Salė yra medinė, vidutiniame 
stovyje, b,et jau reikalinga re
monto. Jj talpina apie 300 žmo 
nių. Grindys cementinės, šo
kiams nelabai tinka. Būtų ge
rai, kad šis kultųros centriu
kas pereitų Į lictt|vių rankas. 
Žinoma, iš tos salės turtų ne-

dar liktų remontams, 
na valdybai sėkmės 
kryptimi.

Union Pier kurorto 
gyveno apie 10,000 Įvarių tau
tybių gyventojų. Jie yra visi 
solidarūs, draugiški ir reikalui 
esant vienas kitam nuoširdžiai 
padeda. Iki šiam laikui nebu
vo girdėti nei plėšimų, nei va
gysčių,

Neapdairu* būtų nepažymė
jus, kad Center Ave. Nr. 16160 
porą viliį yra pirkę Marquette 
Parko Namų Savininkų” orga
nizacijos ilgametis kasininkas 
Juozas ir Benedikta 
čiai, kurie čia ir
Prieš perkant, vilos ir sodyba 
buvo labai apleista. Po inten
syvaus darbo jų vilos atrodo la
bai gražiai ir patraukliai.

LEGENDOS APIE GINTARĄ
Važiuojant Lake Shore Rd. 

privažiuoji plačią sodybą, kur 
pro storų medžių kamienus 
matyti baltas dviejų aukštų na
mas. Jį visi vadina “Baltas na
mas”. Dešinėje pusėje yra ori
ginalus nams, statytas iš apva 
lių rąstų. Jo statybai naudotas 
tiktai kirvis. Kiek namas yra 
senas, nežinoma. Sakoma, 
kad jame yra keletą nakhj 
nakvojęs prezidentas Abrao
mas Lincolnas.

Prieš dešimti metų rašytojas 
a. a. Valentinas, vaizdžiai, ap
rašė “Gintaro” sodybą ir lovą 
kurioje miegojo prez. Lincol
nas. Kiek vėliau žurnalistas 
Jurgis Janušaitis savo aprašy
muose palietė gana opius Gin
taro vasarvietės klausimus. Sa 
vo aprašymuose., yra iškėlęs 
daug gerų atsiliepimų apie šią 
vietovę. Vladas Ramojus — 
Butėnas pažymėjo, kad “Gin- 
taro” vasarvietės rūmuose yra 
Čengkaišekienės kambarys ir 
generolo Eisenhoverio golfo 
lazda. Man betyrinėjant pasi
sakė sužinoti, kad čengkaišė- 
kienė gerai pailsėjusi, išvyk
dama paliko tamsiai raudoną 
paltą. Kadangi jis buvo azia- 
tiško sukirpimo, jo niekas ne-

plotuose

help your
HEART FUND” 

help your HEART

pa-

M.
So.

die-

ANTANAS SALDUKAS

Mirė 1970 m. rugpiūčio 16 d., 
6 vaL vakaro/ Gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Anta

nas, marti Mary, anūkė Mary ir 
kiti giminės, draugai bei 
žįstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avenue.

Trečiadienį, rugpiūčio 19
ną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų, bus laidojamas Lietu
vių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi -a. a. Antano Salduko gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, giminės.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. 927-3401.

JOHN UTARA
Gyv. Maywood, Illinois

Mirė 1970 m. rugpiūčio 16 d., 3:55 vai. popiet, sulaukęs 24 metų 
-amžiaus. Gimęs 1946 m. kovo 6 d. Amerikoje.

Paliko nuliūdę: sūnus Petras, motina Magdaleną, 3 broliai — Pe
ter, Raymond ir Kazys bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bormann Funeral Home koplyčioje, 618 North 
16 Ave., Melrose Park, Illinois.

Trečiadienį, rugpiūčio 19 dieną 10 vaL ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Sacred Heart parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. ...

Visi a. a. John Utara giminės,. draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: .
Sūnus, motina, broliai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Bormann, Melrose Park, I1L'

*.4^

ANELĖ BIMBA
Jasiūnaitė

Mirė 1970 m. rugpiūčio 16 d., 7 vai. ryto Floridoje. Anksčiau 
gyveno Chicagoje. Gimusi Lietuvoje, Rokiškio apskr., Panemunėlio 
valse., Kavolių kaime.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Juozas, sesuo Paulina Shlaustas ir jos sū

nūs — Raymondas ir Richardas su šeimomis, sesers dukterys — Bi
rutė ir Genė su šeimomis, pusbrolis Petras MeUnas su šeima, krikšto 
sūnus Juozas Ruzėla su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Dariaus - Girėno Posto Nr. 271 Moterų Pagelbiniam 
vienetui.

Antradieni, 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas J. F. Eudeikio ko
plyčioje, 4330‘ So. California Avenue.

Ketvirtadieni, rugpiūčio 20 dieną 8?45 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anelės Bimba giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

i: T? i. i x 
va JuZd ju A(PUTR^

Linksmumo arba
gražiausius gėlės ir vainikai, 4 

pių papuošimai ir sezoninė

WENT AS)

liūdeMo vilandojf 
k®

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

T.l.fonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKl
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
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

I kg
^AWi^ 'CS

mu

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1OC?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139
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TOKIO PIKNIKO SENIAI NETURĖJOM
Dangus iš anksto paruošė geriausias sąlygas

Tai buvo pirmas Naujienų 
piknikas šiemet. Seniai betu
rėję progos susitikti Naujienų 
draugai skaity tojai iš vakaro 
mišriais jausmais sekė radijo 
pranešimus, skelbiančius per
kūnus — audras naktį Į sek
madienį ir sekmadienio rytą. 
Pesimizmas padidėjo, kai Į nak
tį tikrai ėmė žaibuoti ir gruinė- 
ti, o pagaliau ir lietus pasipy
lė. Ar bespės dangus nusiblai- 
vyti iki pikniko pradžios? Oras 
gi neturi savo laikrodžio, ir ne
žiūrint kaip palankiai būtų 
nusiteikęs, bet prakiurusius 
debesis nebe visada sekasi lai
ku sustabdyti.

Pasirodė, viskas buvo pada
ryta taip, kaip reikėjo. Nakties 
lietus buvo žemės numazgoji- 
mas ir dulkių nuplovimas nuo 
kelių, medžių ir gėlių, ir sek
madienio rytas atsikėlė toks, 
koks ir pasaulio sutvėrimo pir
mąją dieną nebuvo gražesnis! 
Suprantama, kad Naujienų 
draugai jau iš paties ryto pra
dėjo savo automobilius “tepti” 
ir piknikui ruoštis.

Tokio pikniko seniai nebe
turėjom. Kai iš Chicagos mies
to du CTA autobusai, pilni 
žmonių, valandos skirtumu 
įriedėjo-Į Bučo daržą, jau visi 
stalai ir suolai buvo okupuoti 
ir žmonių būrių būriai didžių
jų medžių pavėsyje išsidėstę. 
Sako, kad geras oras daro ge
resnį apetitą, turbūt ir trošku
li, kadangi ir pikniko virtuvė
je ir abudu geriamų gerybių 
kioskai iš pat pradžitj buvo 
žmonių apstoti ir šaunieji 
Naujienų draugai talkininkai 
sąžiningai darbavosi alkanus 
papenėti ir trokštančius pagir
dyti.

FASHION GOES TO ANY LENGTH
MICROMINI

Tai buvo tikra savų artimų 
žmonių šeimynos šventė. Rei
kėjo matyti, kaip nuoširdžiai 
sveikinosi seniai besimalę seni 
artimi draugės ir draugai. Tik
rai, kad piknikai yra vieninte
lės progos žmonėms susitikti, o Į 
Naujienų piknikai ypatingai. 
Nes daugumas kilų piknikų 
turi savo specifinius tikslus — 
lėšoms sukelti, fondams papil
dyti ir tp„ tuo tarpu Naujienų 
visas tikslas yra duoti progą 
saviems žmonėms lietuviams 
susitikti ir drauge pabendrauti. 
Chicaga per daug didelis mies
tas ir jame išsiblaškę bei “nu
skendę” žmonės per metų me
tus neturėtų progos susitikti.

Buvo ir šauni programa ir 
visokių numerių, bet tokios 
žmonių minios kaip per ši pik
niką, nė iš tolo negalėjo viską 
matyli, nei visur dalyvauti, kai 
žmonių visur buvo pilna ir vi
sur buvo įdomu ir miela, ir lai
mingos valandos kaip sniegas 
saulėje skubiai tirpo.

Artėjo neišvengiamas vaka
ras ir laikas apie grįžimą pa
galvoti bei atsisveikinti__ Lai
mei neilgam! Naujienų vado
vybė rimtai prižadėjo šį rude
nį dar vieną toki pikniką su
rengti. Taigi, iki sveiko links
mo vėl pasimatymo šiame pik
nike buvusiems ir tiems, kurie 
dėl tų ar kitų priežasčių šiame 
negalėjo būti. Savasis

MINI

MIDI

MAXI

•<? S&Š

CLASSIC MINI

KNEE LENGTH-

ABOVE THE CALF

MIDCALF-----
(LONGUETTE)

Niekad Amerikos moterys neturėjo tokio didelio sijony pasirinki
mo, kokį jos turi šiais metais. Paveiksle nurodytos linijos pasako, 
kaip kuris sijonas vadinasi. Mini sijonas buvo skaitomas pats trum
piausias, bet dabar siuvamas Micromini yra dar trumpesnis, vos pa

jėgiąs apdengti pačias svarbiausias vietas.

JOURNEYMEN
MACHINISTS

VTL Bullard — A.T. L. & Fostermatic' 
— Turret, Lathe .— Multispindle, 
operate & set up. If you qualify? — 
there’s a job for your. Vacation & 

Hospitalization, steady work.
APPLY

WEIL PUMP CO
1530 N. FREEMONT ST. 

CHICAGO. ILLINOIS 
MI 2-4960

HELP WANTED — MALS 
Darbininky Reikia

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Nor. ui. Žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREEPKTITS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 1-7141

Experienced only. 40 hours a 
week. Steady work.

Call BEN or ROY 
247-2990

SET UP MAN — OPERATE FLOW 
TURN AND PUNCH PRESS. 

STAINLESS STEEL STAMPING 
Good Salary.

• Ecellent fringe Benefits. 
BLOOMFIELD INDUSTRIES, INC. 

4546 WEST 47th ST.
254-7600

An equal opportunity employer

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ąve. — PRospect 8-2233 
---------- k---------------- :----------------------------- i------------------------------------------ ----------------- į—;--------

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

WATCHMAN AND JANITOR
6 evenings per week.

6P.M. to 4A.M.Į
Must speak English. 

FASCINATION CANDY CO. 
1137 No. WOOD STREET

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?
PAŽIŪRĖKITE. 2 butų po 3 mie

gamus tvirtas mūras. Gražūs įrengi
mai, garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500.

7 KAMB. MŪRAS, 2 auto mūro ga
ražas, moderni virtuvė, gazo šilima, 
prie Maria HS. $19,900.

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalna. gera gatvė Marquette 
Parke. $43,000.

PINIGU ARUODAS. $11.000 paja
mų. Gražus, įspūdingas mūras. Kai
na $45.000.

SAVININKAS KITUR. Už $88.000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metu mū
ra prie Evergreen Plaza. $14,000 pa

narnu. »
j PAŽIBA. 5 butu mūras žaliam 
jMarnnette Parke. Teiraukitės asme- 
Iniškai. Bus gaila nenupirkus to pui
kaus ' namo.

4 BTTTU MŪRAS. Nauia gazo šili- 
rna. , Šviesūs erdvūs kambariai, mūro 

gera vieta. Po derybų — 
$44,000.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 mieeamieii. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

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

MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., Įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo- 
nios,M įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bet 
pelningoje Brighton Pk. vietoje.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Prighton Parke.

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

' 2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

Jones) Troope, ^2 melų, iš 69 
S. Cornell Ave.

Nužudytasis Alfano paliko 
našlę žmoną su dviem mažais 
vaikais.

Nehru vardo premija 
poetui Mieželaičiui

Indija kas metai skiria Neh
ru vardo premijas. Pernai to
kia premija buvo paskirta lie
tuvių poetui V. Reimeriui, šiais 
metais ją gavo kitas okup. Lie
tuvos rašytojas, poetas E. Mie
želaitis, už eilėrašičų apie In
diją rinkini. Premiją dar gavo 
astuoni Sovictii Sąjungos mok 
slo, literatūros ir meno atsto
vai. (E)

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

33,000 namų be šviesos
Chicagoj šeštadienio nakties 

audra su dideliu lietum ir per
kūnija Chicagos pietinėje da
lyje ir pietiniuose priemies
čiuose elektros laidams nutrū
kus apie 33,000 narnų paliko 
be šviesos ir energijos.

Smarkiausiai audra palietė 
Orlando parką ir Hervey, Blue 
Island, Chicago-Heights, Calu
met City, Hommwood ir River 
dale. Orlando parke palijo ar
ti 3 colius lietaus. Tinley par
ke vėjas siekė 60 mylių greiti, 
žaibai Calumet City, Ever
green .parke, Harvey, Lansing 
ir kt sukėlė visą eilę gaisrų 
alarmų, nors gaisrų nebuvo.

Mėnulis, kaip žadėjo taip 
minutė i minutę buvo, užtemęs 
nuo 8.06 valandos sekmadie
nio vakaro iki 12.40 vai. ryto 
pirmadienį. Pats aptemimas 
(pusinis) įvyko 10:23 vai. sek
madienio vakaro.

PORTERS 
Steady 5 days per week. 

Apply in person.

Lietuvoje bulvių 
tebetrūksta

Okup. Lietuvoje tebetrūksta 
bulvių, daržovių ir vaisių — 
tokia tikrovė, dėl kurios de
juojama jau ne pirmi metai. 
Partija su režimine vyriausy
be kasmet skatina šioje srityje 
daryti pažangą, bet.. jos ne
daug. Apie tai liudijo ir šią 
vasarą Vilniuje priimtas parti
jos ir vyriausybės nutarimas 
(plg. “Tiesą”? birž. 26). Nu
rodyta, kad “daržovių ir vai
sių auginimas ir paruoša dar 
nepatenkina gyventojų. . . ” 
Esą, labai atsiliekama, ple
čiant šiltnamių ūki, taip pat 
statant bulvių, daržovių ir vai
sių saugyklas, lėtai plečiami 
vaismedžių, ypač rudeninių ir 
žieminių vaisių, plotai. (E)~
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Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

8i8i

$5,000 minimum
2 year certificate

1
F i

praeitą 
nepai-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

I®
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
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. 60603. — Tel. 254-3320 

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

‘ Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

XV XX v X XX II V M,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 Farmeric Richard Phillips, turinčio didelį ūkį Syracuse, Ind., apylin
kėje, kurrelė atsivedė dvynukus. Abi kumelaitės. Motina ėda žolę, 

o kumelaitė aplinkui sukinėjasi, ėsti ji dar nemoka.
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A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks 

572% 

Investment 
bonus plan $1,000 minimum

$1,000 minimum I year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

71 E. MADISON

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina 52.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

SECRETARY
. į 

We need a secretary with knowledge i 
of'typing, school business, and gene

ral office skill and experience.
Good salary and fringe benefits.

RHODES SCHOOL DISTRICT 
841/2 ; .

River Grove, Ill. 60171
Call immediately for an interview 

GL W13

Pasalūnu neršautasV A 
detektyvas mirė

Detektyvas James Alfano, 
30, kurs pasalūno buvo per
šautas per nugarą 
ketvirtadienio naktį,
sant visų pastangų išgelbėti 
gyvybę kraujo transfūzijomis, 
mirė dar 70 valandų ištvėręs 
Billings ligoninėje.

Alfano buvo peršautas važiuo
damas automobiliu pro Sauth- 
moor viešbuti, 6646 Stony Is
land Avenue, kuriame juodu
kų gauja, besivadinanti “Black 
P. Stone nation”, turi Įsiren
gusi savo štabą ir vyriausią 
būstinę. Alfano sužeidus, tuo
jau visoje apylinkėje .prasidė
jo pasalūnų šaudymai i polici
ją, ir susišaudymas nusitęsė iki 
sekančio ryto.

Policija kaltina šią gaują ir 
jau turi suėmusi tris gaujos na 
rius, Įtariamus dalyvavus de
tektyvo Alfano nužudyme. Su
imtųjų tarpe yra vienas iš 21 
“vyresniųjų” (Main 21) gau
jos viršininkų William (Sweet*

— Balys Vosylius, Skautu sky
riaus redaktorius Naujienose ir 
Skautų Aido redakcinės kolegi
jos narys, grįžo iš atostogų, ku
rias praleido Amerikos rytinėse 
valstijose.

— Teisininkas Jonas Gibaitis 
dalyvauja Lietuvių Advokatu 
Sąjungoje ir įsijungė į sąjungos 
ruošiamos metinės golfo dienos 
darbus. Jis tarnauja valst. pro
kuratūroje.

&
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SALES SECRETARY
50—60 WPM. Mature woman work 
for 2 yuong executives. Growing 

Manufacturing Concern.
ACME FRAME PRODUCTS

501 W. HURON 
SU 7-1875.

. Ask for Mr. FURER.

Live in lovely home.
Private room, bath & T.V. Small 
family. Good pay. References. 

Call collect evenings 
835-1657

BEAUTICIAN WANTED

Prestige Salon. Beverly Area. 
Must have following 60% 

Comm.
Tel. 239-1088

MAID. LIVE IN
Own room, bath and TV. Modem air 
conditioned apartment. 1 school age 
child. Must speak some English. 
Other help. References. Good salary 

and home for right person.
Call after 6 PM on Tuesdays and 

Thursdays and all dav Wed. & Fri. 
LA 8-5566

— Marija ir inž. Antanas Ru
dis grįžo iš kelionės po pasaulį. 
A. Rudis dalyvavo Naujienų 
metiniame parengime, kur jau
kioje aplinkoje susitiko savo 
gausius pažįstamus pasikalbėda
mas apie Čikagos lietuvių ak
tualius reikalus.

— Dr. Jono Adomavičiaus va
dovaujamas Alvudas dalyvavo 
Naujienų gegužinėje su savo ori
ginalia programa, lietuviškais 
valgiais ir garsiąja gira. Alvu- 
diečiai suorganizavo piknike 
buvusius vaikus, kurie paradavo 
aikštėje, išdidžiai kilodami Lie
tuvos ir Amerikos vėliavas.

— Kasperas Radvila išvyko į. 
Kanadą. Aplankys Montrealį ir 
dtus miestus, kuriuose yra lie
tuvių. Jo žmona Stefanija va-! 
sąrą praleidžia Union Pier, 
Mich, kartu su savo anūkais, 
Nijolės ir Antano Mackevičių 
vaikais.

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši-|Ka,na- 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

! APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. alinminijaus landai, platuš 
sklvnac Gage Parke. 847,000. - s

I 4 BTJTĄi 5-tas rūsyje, mūrinis. 
AHuminijans langai. 3 automobilių 
mūro garažas. Grąžoj Marquette Par- 

. ko vietom. 847506
I fi KAMBARIU MŪRINIS BUNGA- 
LOW. Š’h’ma fazu. Aliuminiiaus lan- 
poi 9 •'•’fnmobii’” n»v5r0 garažas. Mar- 
quetto S91 non

— GRASUS 4 BUTU MŪRAS, kabi- 
imtinėc virtuvės, navia šiluma .gazn. 
Alinminijauc lanffai 2 aukštn mūrinis 
garažas. Gemą pajamos. Marquette 
P?T-ke

50 Pfr.HTT BIZNIO SKT.VPAS Mar- 
miette Parko ribose. Labai prieinama

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET . 

. Tel.: 471-0321

HOME INSURANCE

Call: Frank ZapoITs 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654
5t3tf Farm r ire and Casualty Comp.

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST *9th STREET 
T»L: REpublIc 7-1941 

•■■■■■aNKiasKKKaaiKi

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-l<

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, autotfaobi- 
lių. gyvybės, svei
katos ir biznio.

limo sulygo*.
J. BACEVIČIUS 

6455 Sa. Kedzie Ave. PR 8-2233

PPRKAME. PARDUODAME. MAT- 
HOME ivairaiic dvdžio namus visur. 
"Psrūniname nssknla visokeriopa ap
draudė veikia nntariatas.

REAT, ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditionlng į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave., 
, CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

LA 1-6047 
(kainavima* veltui, kreipkitės bet kada

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*'


