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ZAMBIJOJE PRASIDĖJO NEUTRALIŲ 
VALSTYBIŲ GALVŲ KONFERENCIJA

LUSAKA. — Vakar Zambijos sostinėje prasidėjo neutralių
jų valstybių konferencija. Joje turėjo dalyvauti Etiopijos impera
torius Heile Selassie, Jugoslavijos prezidentas Tito, Indijos prem
jerė Gandhi, Indonezijos prezidentas Suharto, Kipro prezidentas 
vyskupas Makarios, Ceylono premjerė Bandaranaike ir kitų vals
tybių vadai. Daugelis tų “neutraliųjų” seniai stovi komunisti
nių valstybių pusėje. Zambija pasiūlė suvažiavimui dienotvar
kę iš 22 punktų. Jie daugiausia liečia Afrikos kolonijų reikalus, 
(Pietų Afrikos ir Rodezijos boikotą, Pietryčių Azijos klausimą ir 
Viduriniuosius Rytus.

Į konferenciją atvyko net dvi 
Kambodijos delegacijos: viena 
Lon Nolo vyriausybės, kita — 
nuversto princo Sihanouko egzi- 
linės .vyriausybės. Prieš valsty
bių galvų konferenciją posėdžia
vę ministerial nenutarė, kurią 
delegaciją priimti į konferenciją. 
Jie paliko šį klausimą valstybių 
galvoms.

Į neutraliųjų konferenciją 
veržiasi ir Viet Congo delegaci
ja su “užsienio reikalų ministe- 
re” ponia Binh priešakyje. Ją 
remia Tanzanija. Iš konferenci
joj e_jdalyvau j ančių vyriausybių, 
kurių yra 52, net 15 jau pripa
žįsta Pietų Vietnamo tikrąja vy
riausybe Viet Congą. Tas tik 
parodo, kaip supranta “neutra
lumą” kai kurios Afrikos ir Azi
jos šalys. -

Neutraliųjų konferencija, ži
nodama, kad kai kurie klausimai 
gali įnešti daug ginčų ir net ski
limų, tokių klapsimų vengia. Iš 
portugalų valdomų kolonijų -j

ROCHESTERIS. — Policija 
suėmė 8 jaunus vyrus ir mo
teris, kurie įsibrovė naktį į Fe- 
deralinių Įstaigų pastatą ir su
naikino karinės tarnybos archy
vus, prokuroro bylas ir FBI do
kumentus. Dvi suimtos mergi
nos atsisakė pasakyti policijai 
savo pavardes.

WASHINGTONAS. — Va
kar aštuoniose valstijose vyko 
pirminiai rinkimai į kongreso: 
vietas. Įdomiausias kandidatas 
buvo Floridoje — teisėjas Ha
rold Carswell, kurio kandidatū
rą į Aukščiausiąjį Teismą prieš 
kiek laiko senatas atmetė. Da
bar jis bando laimėti respubli
konų partijos kandidatūrą į se
natą.

LOS ANGELES. — Aktorius 
Bob Hope buvo aktorių, draugi
jos išrinktas “geriausiu šių me-

žemėlapyje,

SIRHAN SIRHAN MOTINA SKRENDA
I JORDANĄ PAS PARTIZANŲ VADUS

AMMANAS. — Jordano kariuomenės šarvuočiai apsupo seną 
dykumos aerodromą, kur buvo priversti nusileisti du keleiviniai 
lėktuvai: Šveicarijos DC-8 ir Trans World Boeing 707. Lėktuvus 
laiko apsupę ir ginkluoti arabų Palestinos Laisvinimo organizaci
jos partizanai. Jie žada šiandien tuos lėktuvus su visais keleiviais 
susprogdinti, jei jų reikalavimai nebus pildomi. Jie reikalauja, 
kad būtų paleisti suimti arabai Vokietijoje, Šveicarijoje, Brita
nijoje ir Izraelyje. Šveicarija ir Vokietja jau sutiko paleisti už 
ankstyvesnius lėktuvų grobimus nuteistus arabus. Britai dar 
svarsto arabų reikalavimus.

vinimo organizacijų” delegaci
jos. Joms buvo leista padaryti 
konferencijoje pranešimus, ta
čiau jos negali dalyvauti deba
tuose.

Konferencijos dalyviai yra 
įpareigojimai daryti spaudimą 
Pietų Afrikos, Rodezijos ir Por
tugalijos valdžioms, kad Afri
kos kontinente būtų baigtas ko
lonializmas ir juodųjų išnau
dojimas. Kviečiami visi dalyviai 
spausti didžiąsias valstybes, ku
rios prekiauja su Pietų Afrika, 
kad jos neparduotų jai ginklų ir 
neremtų jos- ekonomikos. Neu
tralieji kviečiami remti Mozam- 
bikos, Angolos ir Portugalų Gi
nėjos išsilaisvinimo kovas.

VATIKANAS; Popiežiaus 
įstaiga paskelbė, kad jis priėmė 
Bostono arkivyskupo, kardinolo 
Cushingo atsistatydinimo -pa
reiškimą. Jo vieton arkivysku
pu paskirtas Huberto Medeiros, 
Brownsville, Texas, vyskupas, 
65 metų. Kardinolas pasitrau
kia dėl silpnos sveikatos ir am
žiaus. Jis turi 75 metus.

CRESTON. — Britų Kolum
bijoj, Kanadoj, policija suėmė 
medkirtį Dale Nelson. Jis kal
tinamas išžudęs dvi šeimas, aš
tuonis asmenis.

APIE NAUJĄ VADAVIMO SAMPRATĄ
“Komj. Tiesa” (rugp. 4) plačiai citavo “Aletrcenų“ žurnale, 

JAV paskelbtas mintis ir K. Baublio, Anglijoje, teiginius. L. Sta
siūnas nurodė, kad emigracijoje gimusi “jaunoji karta vis labiau 
suvokia, kad skambūs kai kurių emigracijos atstovų žodžiai apie 
patriotizmą slepia naivias ir beviltiškas iliuzijas”!

Vis dėlto, Stasiūnas nepaten- 
kintas ir ta jaunąja karta, nes, 
S, “kaiikurie jaunieji intelek- 

lar/laTtikuodami senąją bur
žuazinių “nacionalistų politiką, 
puoselėja Savąją ‘vadavimo’ kon
cepciją, kūri neslepia siekimo 
infiltruoti Į Lietuvą buržuazinę 
Ideologiją”.

Teigiama, kad .toks metodas
— ne originalus ir kad jis “ne
išvengiamai veda į tokią pat kri
tikos ugnį, kokioje senieji ‘va
davimo’ politikieriai atsidūrė kai 
kurių jaunųjų intelektualų aki
vaizdoje”. (E)

VOGUSIOS ŽINIOS

Berlyne mažesią 
Ulbrichto trukdymai

BERLYNAS. — Vakarų Vo
kietijos kancleris Brandtas pir
madienį lankėsi Vakarų Berly
ne, kur jį nedraugiškai sutiko 
“naujųjų nacių” organizacijos 
nariai, apmėtę jį kiaušiniais ir 
pabėgėliai iš rytinių provincijų, 
kurias dabar valdo Lenkija ir 
Rusija. Pabėgėlių demonstraci
joje dalyvavo apie 5,000 asme
nų. Jie pasmerkė Brandto nau
ją politiką “išdavimu”.

Kancleris Brandtas, kalbėda- 
. mas darbo unijų konferencijoje, 
pabrėžė, kad jo vyriausybė to
liau padės pabėgėliams įsijung
ti į Vakarų Vokietijos gyveni
mą, tačiau, jis neatsisakys savo 
plano mažinti įtempimus su rytų 
kaimynais.

Komunistų režimas Rytų Ber
lyne protestavo dėl tos pačios 
Brandto kelionės ir ypatingai py
ko dėl pabėgėlių demonstraci
jos. Sakoma, kad sovietų val
džia įsakė Ulbrichto režimui su
švelninti savo reikalavimus ir 
trukdymus Vakarų Berlyne. Ry
tų Vokietijos valdžia nenoromis 
sutikusi patenkinti sovietų no-

Sovietai kaltina 
Izraelį ir Ameriką
MASKVA. — Sovietų “Prav

da” viename straipsnyje kalti
na Ameriką, kuri “remianti Iz
raelio grobiškus planus Viduri
niuose Rytuose”. Amerika pri
tarianti “neparemtiems Izraelio 
kaltinimams Egiptui”. Ji sa- 
botudjanti Jungtinių Tautų pa
stangas surasti taikingą spren
dimą.

Sovietų Sąjunga paremia Egip
to tvirtinimą, jog Egiptas ne
statė jokių naujų raketų lizdų 
prasidėjus paliauboms ir kad Iz
raelio kaltinimai yra neteisingi. 
Anksčiau sovietai, atmesdami 
Izraelio teigimus, nurodydavo, 
kad ir pati Amerika jais netiki. 
Dabar sovietų spaudos tonas pa-, 
sikeitė,

— Lietuvos Atstovas ir p. O. 
Kajeckienė š. m. rugpiūčio 5 d. 
dalyvavo Congo Demokratinės 
Respublikos Nuolatinio Atstovo 
prie J. T. Organizacijos, Theo
dore Idzumbair, surengtame pri
ėmime Mayflower viešbutyje, 
Congo prezidento ir ponios Mo
butu garbei.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės prokuroro žmona Martha 
Mitchell pareiškė spaudai, kad 
Vietnamo karas būtų seniai baig
tas, jei ne sen. Fulbrightas, ku
ris nuolat kritikuoja Amerikos 
politiką.

ra. 'Pats Brežnevas pažadėjęs 
Brandtui “sutvarkyti” santy
kius Vakarų Berlyne, tačiau pa
brėžęs, kad jis negalįs to paža
dėti “raštu”, nes tai pastatytų 
Ulbrichtą į nepatogią padėtį, 
nes gi jis “valdąs” Rytų Vokie
tiją.

Laukiama, kad komunistų 
trukdymai Vakarų Berlyne su
mažės ir net būsią galima Va
karų Berlyno gyventojams lan
kyti gimines Rytų Berlyne.
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Izraelio gynybos minister!! Moshe 
Dayan grasina pradėti lėktuvu puoli
mus, jei Egiptas neatitrauks per pa
liaubas pastatytų priešlėktuvinių ra

kšty.

♦ Gynybos sekretorius Laird 
paskelbė, kad ateity Amerikos 
kariuomenė pavojaus atveju bus 
didinama šaukiant atsarginius 
ar Tautinę Gvardiją, bet ne šau
kiant daugiau naujokų, kaip ank
sčiau.

♦ Izraelio ambasadorius Jung
tinėse Tautose pranešei tarpi
ninkui Jarringui, kad Izraelis 
nepradės derybų, kol Egiptas

; neatitrauks savo-naujai pastaty
tų raketų prie Suezo kanalo.

♦ Arabų partizanai reikalau
ja, kad Izraelis., paleistų apie 
3,000 suimtų arabų, kitaip apie 
60 žydų pagrobtuose lėktuvuo
se bus susprogdinti kartu su 
lėktuvais.

♦ Amerikoje vėl gresia gele
žinkelių streikas. Darbininkai 
reikalauja didesnių atlyginimų.

♦ Senatas pradėjo debatus 
dėl rinkimų nuostatų pakeitimo 
ir elektorių kolegijos panaikini
mo. Tame reikėtų, papildyti esa
mą konstituciją.

♦ Zambijoje buvo suimta ke
liolika žurnalistų, kurie atvy
ko aprašyti neutraliųjų kraštų 
vadų konferencijos.

♦ Amerikos kareiviu skaičius 
Pietų Vietname jau nesiekia 400 
tūkstančiu. Tai mažiausias skai
čius nuo 1967 metų pradžios.

♦ Jordane arabai partizanai 
pagrobė amerikietį mariną, ser
žantą, kuris saugojo JAV am
basadą.

♦ Prancūzijoje mirė 46 metų 
ūkininkas, įgeltas širšės. Per 
10 dienų tai jau penktas asmuo 
miręs po širšių įgėlimo.

Vienuolika Panamoje dir
busių Taikos Korpuso narių su
grąžinami namo, nes jie Pana
mos spaudoje kritikavo Ameri
kos politiką Vietname.

Nenori, kad atvyktu 
viceprezidentas Ky
WASHINGTONAS — Vy

riausybės tarpe nemažai asme
nų yra nusistatę prieš Pietų Viet
namo viceprezidento Ky kelionę 
į Ameriką ir jo numatytą da
lyvavimą dešiniųjų rengiamam 
“pergalės parade” spalio 3 d. 
šią demonstraciją rengia žino
mas “vanagas”, presbiterionų 
pamokslininkas dr. McIntire. 
Bijoma, kad tokia demonstra
cija iššauktų kairiųjų grupių 
reakciją ir neramumus.

Viceprezidentas Ky, priimda
mas pakvietimą kalbėti Wash
ingtone,. nepasitarė su Ameri-; 
kos ambasada nei ‘ su savo vy
riausybe. Amerikos vyriausybė 
ir karinė vadovybė nekartą yra 
pabrėžusi, kad Vietname Ame
rika pergalės nesiekia, o tik no
ri sustabdyti komunistų agresi
ją. Todėl bet kokie “pergalės 
paradai” esą nepageidaujami.

Indija panaikino 
karaliukų teises

NEW DELHI__ Indijos prem
jerė Gandhi pasirašė dekretą, 
kuris atima visas privilegijas 
buvusiems macharadžoms ir In
dijos karaliukams, kurie — viso 
apie 320 — gaudavo pensijas, 
nemokėdavo mokesčių, turėda
vo savo vėliavas, būdavo saugo
jami vyriausybės sargybinių, 
nepirkdavo leidimų medžiojimui, 
ginklams, automobiliams ir ne
mokėdavo už vandenį ar elektrą.

Privilegijų atėmimas sukėlė 
didelį triukšmą indų parlamen
te, nes valdžios projektas vos 
vienu balsu 'negavo konstituci
jos reikalaujamos dviejų treč
daliu daugumos. Premjerė, tvir
tina opozicija, prieš parlamento 
valią pakeitė svarbų įstatymą 
ir tuo parodė, kad ji linkusi į 
diktatūrą ir nesiskaitanti su de
mokratiniais principais. Tuo 
tarpu buvę Indijos aristokratai 
nebebus vadinami “Jūsų Dide
nybės”. Jie turės ieškoti darbų.

Čilės gyventojai 
išsiima sutaupąs

SANTIAGO. — Čilės prezi
dento rinkimų rezultatai sukėlė 
nerimą dešiniajame sparne. Dau
giausia balsų gavo dr. Allende, 
kurį remia ir Čilės komunistų 
partija. Jis yra socialistas, va
dinąs save marksistu, tačiau 
daug kas abejoja, ar jam pavyks 
nustumti radikalią komunistų 
partiją, jei ji pradės veržtis į 
pilną diktatūrinę valdžią.

Čilės gyventojai atsiima iš 
bankų savo sutaupąs, nes bijo, 
kad bankai bus nacionalizuoti. 
Laimėjęs rinkimus dr. Allende 
jau reikalauja, kad dar tebeval- 
danti vyriausybė sustabdytų in
dėlių išmokėjimus bankuose.
- Faktiškai prezidentą turi iš
rinkti parlamentas, kuriame iš 
200 narių tik 83 remia dr. Allen
de -kandidatūrą.: Dešiniųjų- at
stovo Aleksandri rėmėjai turi 
43 balsus. Krikščionys demo
kratai turi 74 balsus ir jie nu
lems, kas. bus prezidentu. Krikš
čionių demokratų kandidatas 
rinkimuose, gavęs mažiausiai 
balsų,-atsilankė pas dr. Allendę 
ir pasveikino jį, kaip laimėtoją. 
Iš to sprendžiama, kad jis par
lamente balsuos už jį. Galimas 
daiktas, kad labai kairių pažiū
rų krikščionys demokratai pa
duos balsus už Allendę, o deši
nieji balsuos už Alessandrį.

Kubos premjeras Castro irgi 
telefonu pasveikino dr. Allendę, 
pranešdamas, kad “Kubos liau
dis švenčia Allendes pergalę”.

Čilės dešinieji, Alessandri ša
lininkai, nežada be kovos pasi
duoti. Jie pasitiki, kad parla
mentas išrinks jų kandidatą, nes 
jį parems dalis krikščionių de
mokratų atstovų.

PNOMPENHAS. — Vienas 
Kambodijos generolas pasigyrė, 
kad jo daliniai viename slėnyje 
apsupo apie 600 komunistų. Jis 
juos bombarduoja artilerijos 
sviediniais ir lėktuvų bombomis.

Iš Amerikos į Jordaną išskri
do Sirhan Sirhan motina ir ad
vokatas. Jie prašys Palestinos 
arabų, kad ir Sirhanas būtų iš
vaduotas iš kalėjimo, kur jis sė
di už sen. Kennedžio nušovimą.

Keleiviams abiejuose lėktuvuo
se gresia pavojus.. Kad arabai 
nejuokauja, jie parodė Kaire, 
kur sekmadienį buvo susprog
dintas didysis Pan American 
keleivinis lėktuvas 747. Jis kai
navo 23 milijonai dol. Jordane 
laikomi lėktuvuose keleiviai net 
15 valandų išbuvo pririšti sė
dynėse. Jų yra 180. Vaikams 
ir moterims buvo leista iš lėktu
vų išeitLJie apgyvendinti Am- 
mano viešbutyje.

Sekmadienį vienu metu arabų 
grupės pagrobė keturis lėktuvus. 
Tik keleivinis Izraelio lėktuvas 
iš arabų išsigelbėjo, kai lėktu
vo tarnautojai vieną arabą nu
šovė, o jo pągdbininkę, mote
rį suėmė ir perdavė Londono po
licijai.- Arabų partizanai dabar 
reikalauja ir tbš moters paleidi
mo.

Tarptautinė lėktuvų pilotų fe
deracija šaukia suvažiavimą 
Londone. Jie reikalaus griež
tesnio keleivių patikrinimo ir 
ginkluotos lėktuvų palydos. '

Europos spauda griežtai smer
kia arabų partitizanų piratinius 
veiksmus. Nurodoma, kad ari- 
bų partizanus-globoja arabų vy
riausybės. Egiptas nebandė iš
gelbėti didžiojo Amerikos lėk
tuvo nuo susprogdinimo. Kada 
graikų valdžia paleido anksčiau 
suimtus ir nuteistus arabus oro 
piratus, jie Egipte buvo sutikti 
lyg herojai. Sekmadienį su
sprogdintas Amerikos lėktuvas 
pirma nusileido Beirute, kur pa
siėmė kuro, niekas ir čia, Libane, 
nebandė suimti arabų piratų.

Izraelis ragina kitas valstybes 
nenusileisti arabams, vienam jų 
reikalavimui pasisekus, jie toliau 
bandys grobti tarptautinio su
sisiekimo lėktuvus. Izraelitai 
džiaugiasi, kad jų lėktuvui pa
vyko arabus piratus sučiupti. 
Taip įvykę todėl, kad izraelitai 
pažįstą arabus ir moką su jais 
elgtis.

. ■>

PHOENIX. — Arizonoje ir 
pietinėje Utoje potvyniai apsė
mė didelius plotus, žuvo 12 as
meny.

AMANAS. — Jordane šešta
dienį kovose tarp kariuomenės 
ir arabų partizanų žuvo apie 40 
asmenų. Buvo panaudoti ir ar
tilerijos pabūklai.

Libija nutraukė

suEgipto prezidentas Nasseris sutiko 
karo paliaubomis prie Suezo, tikėda

masis sustiprinti savo pozicijas.

KAIRAS. — Libijos valdžia 
paskelbė, kąd ji nutrauks Jorda
nui mokėtą subsidiją, 24 mili
jonus dol. per metus, nes Jorda
no valdžia persekioja palestinie
čius partizanus, ši subsidija bu
vo dalis mokamos Libijos, Ku
wait© ir Saudi Arabijos Jorda
nui ir Egiptui.

Libijos diktatorius el Qaddafi 
nurodė, kad Libijos pašalpos Pa
lestinos partizanams irgi bus 
peržiūrėtos, nes Libija nenorin
ti, kad jos pinigais būtų remia
mos arabų kovos prieš arabus. 
Libija duodanti lėšas tik kovai 
prieš Izraelį.

f



ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS

Prof. Vaclovo Biržiškos

SLA

America

gimo 
ir c) 
mo (disorders of hematopoie
sis) . 3. Galvos sutrenkimo sukel
ti galvos skausmai (concussive 
headache). 4. Funkcinės (neor
ganinės) kilmės galvos skaus
mai (functional headache) — 
čia priskaitoma psichinės kilmės 
(pychogenic) bei nervinės (ten
sion) negerovės sukeltos galva- 
sopės. 5. Galvos ir kaklo neural
gijos. 6. Nuodingų medžiagų su-

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTi

suprastų, nes ten tokių kapsu
lių numeriai gal yra kitokie, ar
ba tų numerių visai nėra. Gal bū
tų ganėtina, Gerbiamas Dakta
re, jiems parašyti tik šitaip 
trumpai; Zinc sulfate 220 mg. 
kiekvienoje kapsulėje. Imti po 
vieną, kapsuliukę pavalgius, tris 
kartus per dienų.

Kitame Naujienų numeryje 
Jūs vienam užklausėjui patarė
te, kad Lietuvoje jo sergantis

Įvairios priemonės panaudojama 
galvos skausmų priežasčiai 

surasti

pared to solve its problems.' 
And they happen to Ee one 

of the best way* to provide 
for your own welfare.

The interest is exempt 
fro m state and local income 
taxes. And you don’t have 
to pay Federal tax until you 
cash your Bonds.

Bay U. S . Savings Bond* 
through die Payroll Savings 
Plan where you work. Or at 
your bank.

It’ll give you a good

And a perfect excuse: 
getting goose bumps the 
next time they 
play the Star- 
Spangled 
Banner.

Kartais prisieina panaudoti 
įvairias technikines priemones 
ir metodus susekimui galvos 
skausmų priežasties. Kiekvie
nas nepraeinąs, grįžtąs, vargi
nąs iki nedarbingumo, ar vis di
dėjąs galvos skausmas reikalau
ja atidaus paciento ištyrimo. Tik 
diagnozę nustačius galima mė
ginti labiausiai tam atsitikime 
veiklius vaistus.

nervo skausmai (trigeminal neu
ralgia) pasirešikia dygliavimu 
— durimu (pricking pain). Gi 
vienoj vietoj deginantis skaus
mas yra būdingas taip vadina
mai kauzalgi j ai (causalgia).Tai 
tokia neuralgija, kuri pasireiš
kia vienoj vietoj juntamu stip
riu deginančiu skausmu. O sme
genų votis sukelia ilgai trunkan
čius galvos skausmus (acring 
pains). Tai trejopas pavyzdys, 
kaip įvairios negerovės sukelia 
savitus galvos skausmus.

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusk 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

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

Whens the last time 
you got goose bumps 
when they played the 
Star Spangled Banne

vos skausmo vietą, o ne vien tik 
dejuotų: “Man galvą skaudą, 
duokit vaistų, nes visokie be re
cepto gauti ir tuzinais tablečių 
per dieną imami nepadeda”. Ne
pamirština, kad reikia nesumai
šyti tikros skausmo atsiradimo 
vietos su jo vien pasireiškimu 
tam tikroje vietoje. Jau šian
dien įsidėmėkime, kad galvos 
skausmo pobūdis (charakteris) 
gali pagelbėti diagnozės nusta
tymui. Užtai visi galvos skaus
mus turintieji dar šiandien im
kite mokytis — sužinoti, kokio 
pobūdžio pas jus galvos skaus
mai yra. -Net sekančiai aštuone- 
riopai galvasopė gali -būti nusa
koma: galvos skausmai gali pa
sireikšti — 1. periodiškai. 2. 
staiga atsirandant (paroxys
mal), 3. tvinkčiojančiai — su 
širdies plakimu juntami. 4. spin
duliuojančiai besiskleidžią (ang
liškai kalbančiam gydytojui pa
sakytina: radiating). 5. smar
kiai (violent), 6. plėšiančiai 
(bursting), 7. duriančiai (stabb
ing), ar 8. gręžiančiai (boring). 
Gydytojas bus labai patenkintas, 
jei pacientas bus tiek pajėgus 
minėtai nusakyti savo galvos 
skausmų pobūdį.

Duokim, pagrindinio veido

tritą”, geriau sakykime — “Gy
dytojas nustatė, kad mano skau
smai sąnariuose yra dėl reuma
toidinio negerumo”. Panašiai 
kalbėkime ir galvos skausmus 
turėdami. Vien ’’Man skauda 
galvą” nieko nepasako gydyto
jui, ir nieko nepadeda pacientui:

Galvos skausmų daugiabūdis 
diagnozavimas ir tvarkymas yra 
ne tik pageidautinas, bet ir bū
tinas. Chicagiškis Illinois uni
versiteto otolaryngologas (au
sų, nosies, gerklės ligų žinovas) 
gyd. Francis L. Lederer medici
niškoje spaudoje pageidauja, 
kad būtų įsteigtas gydytojų cen
tras galvasopės diagnozavimui 
ir gydymui. Tai būtų specialus 
jutimų sutrikimas tvarkyti cen
tras (special sensory disorder 
center). Jame dirbtų. įvairių 
specialybių ir joms artimų ži
nybų gydytojai bei kiti medici
nos srityje darbuotojai. Jie dirb
tų komputerių talkinami — me
diciniškus davinius surinktų ir 
analizuotų. Toks centras pajėg
tų gydyti galvos skausmus pa
gal šių dienų medicinos pajėgu
mą, o neprisilaikytų vien seno
viško galvos skausmų tvarky
mo.

Darbininkai patriotai
Praeitą ketvirtadienį daugiau 

kaip 4,000 konstrukcijos darbi
ninkų demonstravo Miami, 
Fla, gatvėmis, nešdami Ame
rikos vėliavėles ir parodydami 
savo patriotizmą.

“Mes parodysime tiems, ku
rie teršia ir išniekina mūsų ša
lies vėliavą, kad yra tokių, ku
rie ją gerbia”. Pareiškė para
do maršalas William Langer.

Gana senoviškų pasakų 
galvosopės tvarkyme

Galvos skausmų negalima gy
dyti pagal enciklopedijas, kate
gorijas bei; pasenusias idėjas. 
Galvos skausmas yra simptomas, 
o ne liga. Tai tik nusiskundimas, 
o ne diagnozė. Panašiai elgia
si ir sąnarių negerovėj. Pasa
kymas “Tamsta turi artritą” 
nieko daugiau nepasako, kaip 
pakartoja pacientui žinomą da
lyką: simptomą sąnario skau
dėjimą. Artritas nėra diagnozė 
— ją reikia nustatyti sąnarių 
skausmais negaluoančiam. Gal 
tai podagra, gal minkšti kau
lai, gal reumatoidinis negeru
mas, o gal dėl triperio sąnariai 
sunegalavo — ir taip visa eilė 
galimumų gali būti sąnariais be- 
sįskundžiančiajam. Tąip{ esti ir 
su galvos skausmais: Užtai liaū-

Atsargiai reikia elgtis ir klai
dingai rastą nenormalumą kaip 
priežastį galvos skausmų. Toks, 
pvz., sinusų užtemimas, nebūti
nai turi sukelti žando neuralgiją 
(trigeminal neuralgia).

Galvos skausmų suskirstymas
Gyd. Lederer su talkininkais 

praktiškai suskirstė galvos ir 
kaklo skausmus. Jų suskirsty
mas apima visus galvos skaus
mų sukėlėjus, štai tas jų gal
vos skausmų suskirstymas. 1. 
Galvasopė dėl galvos kiaušo vidų 
ryje esančių negerovių (intra
cranial disease). 2. Galvos skau
smai atsiradę dėl kraujagyslių 
ar pačio kraujo negerovių (Vas
cular or blood disorders). čia pri
skiriami galvos skausmai atsira
dę dėl a) kraujagyslių išsiplė
timo (vasodilating headache), 
b) dėl pakelto ar pamažinto krau
jospūdžio (hyper-and hypoten
sion)', c) dėl kraujagyslių užde- 

yascular inflammation), 
ėl paties kraujo susirgi

Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 
knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po i doleri:

Čikagiete, {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems,, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl,, bet juose daug pasakyta.

Dr. A J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psl.

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

' šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus pinigini orderi. " ■

Reikia sekančių žinių tiek paci
entui, tiek gydytojui, norint pa
gal šių dienų mediciną galvos 
skausmus tvarkyti. \
Galvos skausmų vieta ir pobūdis

Pacientas turi išmokti padėti 
gydytojui diagnozuoti galvos 
skausmų priežastį. Gydytojas 
turi žinoti — tai pat ir pacentas
— galvos skausmo atveju sekan
čią trijulę: kaip, kada ir kodėl. 
Tai būtinai žinotina trijų K rai
džių jungtis. Pagalvokite apie 
tuos tris, K raide prasidedan
čius žodžius ir jiems atsakus, 
pirm eidami pas gydytoją gal
vasopės tvarkyti. Duokim, gal
vos skausmo periodiškumas ga
li būti dėl nuodingų medžiagų
— toksinų bei kitų galvos skaus
mus sukeliančių priežasčių.

Labai svarbu, kad pacientas

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNEUS MtUJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su pus* milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugL Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo 5100.00 
iki sio.ooųoo

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę, 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTAI-E APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
dims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ Ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
l metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės j kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

Tai smagumėlis vaikams buvo Naujienų išvykoje, AJvudut suteikus jiems 
/ sportišką aplinka.

Nuotrauka M. Nagio

Svečiai lš Venecuelos — Edvardas ir Richardas Korsakai nepirkdami saL 
damiv sutaupė penkis dolerius ir juos aukoja Alvudo lietuvių senelių hemų 

fondui. Jų aukę priima šio skyriaus redaktorius. ,
Nuotrauka M. Nagio

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
W7 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

ku, bet įmanoma. Zinko milte
lius nusiųsk jam per pažįsta
mus. Galima siųsti kosmetikos 
pavidale — paštu. Tai oficia
liai galima. Vaistininkas Vokie
tijoje duos tą milteliuose cinką 
net be recepto. O jei reikės — 
tai vietinis gydytojas tikrai tal
kins. žodžiu, tik noro reikia, 
tada visos pastangos bus gali
mos ir nesunkiai apturimos. Sėk
mės!

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

_____ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _____

1 giminaitis nusipirktų kokį sva- 
i rą minėtų vaistų ir patsai juos 

i susisvarstytų po 220 mg. kiek- 
j vienoje porcijoje — kapsulėje. 
' Ir mano dėdė galėtų pasinaudoti 
' minėtu Jūsų nurodymu. Tik la- 
Į bai prašau per Naujienas nuro
dyti tų vaistų trumpą receptą, 
kad Lietuvoje galėtų išpildyti. 
Iš anksto Jums nuoširdžiai dė
koju ir linkiu ilgiausių metų Jį- 
>ų ir ligonių labui. t

Atsakymas. Supratimo mes 
neturime, kaip bloga yra ten, 
kur visoje palatoje nėra nė vie
no kraujo spaudimui matuoti 
aparato, nėra švirkštų... Tai ką 
ten norėti, kad būtų pagal nau
jausią medicinos patirtį žmo
nėms pagalbą teikiama. Ačiū 
Tamstai, kad taip žmoniškai ver- 
tinį Naujienų darbą. Malonu 
gauti laišką — užklausimą iš 
taip žmoniško ir šviesaus žmo
gaus, dargi iš W. Germany pa
rašytą.

Zinko sulfatas yra pigūs mil
teliai. Juos svarais galima nu
sipirkti. Tik juos atsverti rei
kia mokovo: nedaugiau dozėje, 
kaip po 220 mg. Kitaip — jie 
sukels vėmimą. Mat, vėmimą 
sukeliančioji dozė yra truputi di
desnė. 6 jei nenusimanąs — be 
atitinkamų svarstyklių žmogus 
svers — bus tikriausiai' perdo
zuota. Tik vaistininkas Lietu
voje galėtų atsverti Zinc sul
fate (cinko sulfato) ir į vaški
nius popieriukus supilti. Pana
šiai, kaip seniau “proškėse” — 
milteliuose vaistus žmonės im
davo. Po dviejų mėnesių ėmimo 
padaryti vienam mėnesiui per
trauką. Tegul jis daigintus ir 
sudžiovintus kviečių grūdus val
go — gaus vitamino Ė pakanka
mai — j is irgi sklerozės priešas. 
Kremzlės tegul valgo.' Dar jo
gurto —• ar paprastai rauginto 
pieno, anas tegul varto ja.'. Česna- 
ko skiautelę dienoje tegul su- 

' doroj a, o kad kvapo neturėtų, 
< tegul pieno pusę stiklo išgeria 
.įpo to. Reikės jam ten pažįsta
mą vaistininką susirasti. Sun-

5 au j ienos geriausiai visiems 
pasitarnauja

Gerbiamas - Daktare Adoma
vičiau! Jūsų prityrusi gydan
čioji ranka ir geroji širdis pa
siekia sergančius me tik J. A. 
V-es, bet ir toli už jų ribų. Jūsų 
labai vertingus mediciniškus pa
mokymus stengiuos atsiminti, 
užsirašyti ir griežtai pildyti. Tai 
palengvina mano gyyęnimą. Da- 
bai noriu ir savo dėdei mūsų tė^ 
vynėje padėti Jūsų nurodytais 
vaistais, bet jų-į-ten neįsileidžia. 
Jam jau suėjo 66 metai. Jau apie 
4 metai jam labai skauda 3kojos 
ir jis šlubuoja, vos kelis žings
nius paėjęs; Kai nebeina — jam 
kojos neskauda. Toikiai ligai Jūs 
Naujienose nurodėte vaistus, ši
tas receptas: Žinc. sulfate 220 
mg. in each gelatin capsule, No. 
2, succrose quantum satis tu fill 
capsule, Nr. 90. initi po vieną 
kapsulę pavalgiusį- tris kartus 
per dieną. 1 ,

šio recepto' Lietuvoje gydyto-

GALVASOPE DAUGERIOPA! TVARKOMA
Tiek gydytojas, tiek pacientas turi paklusti medici

niškiems nuostatams, jei norima reikiamai tvarkyti 
galvos skausmus. Mediciniška tiesa

It’s been a wh3e, right?
Well, then you’re like a 

lot of ns.
It seems that many of ns 

arė too grown-up to get 
excited about things like the 
Star-Spangled Banner any 
more.

You could almost say ' ų 
Aat patriotism makes us feel 
embarrassed.

Besides, it’s hard to really 
feel patriotic when you - 
hear so much about how this 
country is falling apart 

But, of course, America 
stdl has a Bill of Rights. .

And free elections.'
An incredibly high stand

ard of living.
And a free enterprise 

system that lets you hitch 
your wagon to any star you- 
want

And plenty of other things 
you can’t find anywhere 
else in this world.

Know what? Looking at it 
that way, America deserves, 
a lot more credit than it’s 
been getting.

kelti galvos skausmai (toxic 
headaches). 7. Raumenų-sąna- 
rių negerovės sukeliančios gal
vos ir kaklo negerumus (cranio- 
cervicodynia). 8. Galvos skaus
mai sukelti akių negerovių, dėl 
nuomario ligos (epilepsy), dėl 
alergijos, ir dėl ausų, gerklės ir 
nosies ligų gauti galvos bei kak
lo skausmai.

Išvada. Liaukimės po se
novei galvos skausmus tvarky
ti bobučių patarimais. Priežas
tį galvos skausmui reikia susek
ti. Tada tik galima bus su gal
vasopės pagrindu tvarkytis rei
kiamai. O pagrindą galvos 
skausmui prašalinus — pranyks 
ir to pagrindo simptomas — gal
vos gėla.

Pasiskaityti. Internal Medi
cine and Diagnosis News, Vol. 
3, Nd. 16,. August 15, 1970.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSDIINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus į Vokietiją ir ki
tas tremties rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
' 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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Apdrausti iki $20,000.

gautus skau- 
iščius ir jūrų 
ietį, kuris įžo-

BUVO
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IR SIETYNE
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KERNĄ VIETĖMS 
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PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY
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SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA’ GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

— Gyvenamas laikotarpis. Ke
lionės į Mėnulį. Juk pats laikas 
susipažinti daugiau su erdve, su 
žvaigždynais. Nebloga, juk, kar
tais pakilti virš žemės, 
josi Kernavės dvaro valdovė.

“Sietyno” stovyklos sutvar-

TVARKINGUMO APŽIŪRA
V y r. skautės A. Valterytė ir L. Traš- 
kaitė inspektuoja brolius, šiemetinėje 

rajono stovykloje Anglijoje.
J. Alkio nuotr.

Danutė Eįdukiėnė, miklmda- 
i nuo stovyklavimo sutinusią

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
TXXXXrXXrTTXXXXXXXTJLXXXXX

jai išdažyta valgykla, o kerna- 
viečių vaišingumą demonstra
vo puikūs pietūs po stovyklos 
lankymo, kuriems buvome pa
kviesti.

— Kai kiti tuntai šiais metais 
stovykloje į Kuršių Marias ke
liauja, įdomu, kas Kernavę į pa
danges pasuko ? — klausėme tun- 
tininkę ps. D. Dundulienę, dir
bančia 97 Kernaviečių stovyklo-

Ir Jūros Dienoje (2)
Tęsiame kelionę toliau

čia pat švietė ir Kernavės 
tunto “Sietyno” stovykla, kurio
je energingai skraidė “kome
tos” — stovyklos vadovės, su 
vyriausia “kometa” — viršinin
ke ps. A. Martiene. Kaip paukš
čių takas padangėje, švietė nau-

Masvytis. Stovyklautojus sočiai 
ir skaniai maitino p. S. Urbona
vičienė, vyr. šeimininkė, ir. p. 
p. M. lesmantienė, M. Kazlaus
kienė ir p. L. Nagevičienė, Ūk
vedys — p. V. Urbaitis.
. Neringietės ir Pilėnai per dvi 

savaites labai susigyveno ir su
stiprėjo savo skautiška dvasia 
ir grįžo'į Clėvelandą pilni entu
ziazmo. (vs)

^^dvyMOįic? Apžiūrėti, 
si^ąM.UŠS^rybos narys V
Ą^TaliaLKelpša. .....c

MONTREALIO LIET. BENDRUOMENĖS STOVYKLAVIETĖS 
"BALTIJOS" PAKRAŠTYS

Vyksta medžiu apdirbimo užsiėmimai busimoms statyboms.
, Sauliaus Bagdono nuotr.

miįke. • ; k 1
Sieninis laikraštėlis buvo nu

sagstytas ant menės sienos; Čia 
buvo įdomūs aprašymai ir pie
šiniai, lyginant Lietuvos ir Mi- 
chigano valstijos gamtą ir gy
vius. Nemaža ir sesių origina
lios kūrybos.

— Stovyklą pavadinome “Ven
tės Ragu”, kad sesės daugiau 
sužinotų apie Lietuvos paukš
čius, — aiškino sesė viršininkė. 
O man visą laiką Ventės Ragas 
egzistavo, kaip žvejų uostas, 
Kuršių Marių pakrantė. Net ir 
pamirštant paukščių žiedavimo 
stotį. “Ventės Rago” stovyklos 
palapinės grupavosi toli, Rako 
miško pakraštyje.

— Mes kas vakarą čia stebi-

CLEVELANDAS STOVYKLAUJA WASAGOJ
į V Šiemet stovyklavo 120 skauty-čiy

Stovyklų vasara -pasibaigė,; ir ’jaunimas sugrįžo rudeniniam 
skautavimui savosios aplinkos vietovėse. Vieni grįžo ir artimų 
stovyklaviečių j antri — iš tolimųjų, bet visi parsivežė namo 
bendrą išgyvenimų džiaugsmą, stovyklinį patyrimą ir meilę lie
tuviškajai skautybei.

šiomis'dienomis sugrįžo Cle
veland©'.“Pilėnų” ir “Neringos” 
tuntų apie 120 skautų ir skaučių, 
praleidi dvi savaites vasaros sto
vykloje pas tėvus pranciškonus, 
New Wasaga, Ontario. Graži ap
linka, saulėtos dienos, skanus 
maistas ir nepaprastai pakili 
skautiška nuotaika vyravo 1970 
metų vasaros stovykloje; y-

PADĖKOS ŽENKLAI NUOLATINIAM WASAGOS STOVYKLOS 
SARGYBINIUI

Sk. yytis V. Staskus ir vyr. skautė I. Petraitytė įteikia OPP palicininkui 
John Steer juostą, ženkliuką ir pažymėjimą.

V. Bacevičiaus nuotr.

me saulę, skęstančią į žaliuo
sius ežerus,
mantiškos sielos sesė Irena, va
dovaujanti paukštytėms. čia pat 
buvo sesių aukuras, Rūpinto
jėlis ąžuole, keliama stovyklos 
gairė ir susirinkimų “seklyčia”, 
lia iš viso stovyklavo 110 “Auš
ros Vartų” tunto sesių.

Temstant visas stovyklas, tė
velius ir svečius sujungė bend
ras laužas V Tautinės stovyklos 
laužavietėje. Stovykloje lauža- 
vedzių kursus baigęs jaunimas 
vedė atskiras laužo programos 
dalis. Sunkokai skambėjo dai
nos, tačiau kai kurie pasirody
mai buvo verti pagyrimo. Ži
noma, daugiausia didžiuotis ga
lėjo Lituanikos tuntas, užsiau
ginęs gerą laužąvedį brolį Žu
kauską. 1

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

{steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

čių lankymo savaitgalį, norėjo
si ' sesėms .siūlytis; į talką, se
kantį pavasarį perdažant menę...

— Kviečiame prie stalo pava-

Jau išėjo seniai laukta
Juoze s Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, ^chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

kymas buvo panašus į praėjusių 
metų, kadangi to reikalavo nau
dojamas miško plotas. Palapi
nių papuošimai daugumoje buvo 
ant žemės, apdangstyti plasti
ku, kad lietus nesugadintų. Taip 
ir nepamatėme jų. O kai šešta
dienio vakare liepsnojo bendras 
didysis laužas, iš “Sietyno” sto
vyklautojų pasirodymų sužino
jome. visą Sietyno istoriją.

“Aušros Vartų” skaučių tun
to “Ventės Rago” stovyklos da
lyves radome beužkandžiaujant 
naujomis vaivorykštes spalvo
mis nudažytoje tunto menėje — 
valgykloje.

— Pažiūrėkite, kokias bron
zos lentas , stovyklos statytojų 
garbei įruošėme, —-• tuntininkė 
ps S. Ramanauskienė rodė įgra- 
viruotas pavardes.

— O.man labiau patinka jūsų 
virtuvės spalvos. — juokavo ra
jono vadas.

— Kur vaivorykštė — ten ir 
lietus, — aš juokiausi, nors tam
sūs padangės debesys nelabai 
juokingai atrodė. Ir .kai visą nak-

LEIDŽ1A LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresą$: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ui. 60(729

VII-JI METAI

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.

Jūros
Po labai lietingos nakties 

skalbusios nauj 
tų vyčių kakla: 
skautininko žer 
džio ceremonijosfe ant burlaivio 
ežere buvo prisegtas j ūrų ps. A. 
Alčiauskui, išaugo debesuotas 
rytas. Pagarbinus gražiosios 
gamtos ir viso pasaulio Kūrėją, 
iškėlus vėliavas ir vimpilus, ke
liai pasuko į Klaipėdos alėją ir 
į paežerio uostą.j čia jau laukė 
išrikiuotas* dešimties baidarių 
ir canoe laivynas Įsu “Naro” irk
line valtimi ir “Vėtros” burlai
viu. Išrikiavusi “Nerijos” jū
rų skaučių-stovyklą'ir “Naru
čio” pastovyklės jūrų; skautus, 
laivų vėliavos buvo atneštos ant 
liepto, ir Jūros j Diena pradėta 
jūrų skautų ir skaučių įžodžiais, 
šventėje dalyvavo daug tėvelių, 
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rungtynes buvo atidėtos kitai 
dienai, tik stipraus vėjo išsklei
stomis burėmis “Vėtra” nepa- 
vargstamai raižė ežero bangas, 
valdoma jaunosios kartos navi
gatorių.

Stovyklose vėl žaravo skanūs 
pietūs, tėveliams ’ ir svečiams 
besistiprinant prieš kelionę į 
Chicagą. Po savaitės tarnybos 
išvykstančius vadovus pakei
tė naujai atvykę antrajai savai
tei. Nesikeitė tik gera stovyk
lautojų nuotaika ir noras sto
vyklą dar ilgiau pratęsti.. Ypač 
didelį entuziazmą rodė j’ūrų 
skautės Nerijos-stovykloje. Ir 
be galo džiugu buvo širdyje, kad 
toks didelis mūsų, .jaunimo bū
rys tvirtai žengia skautiškų ke
liu ir per tarptautinius vandenis 
plaukia lietuviškais laivais.

(Pabaiga)
Br. Juodelis

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

‘Bubulis ir Dundulis”, 3 yeiks- 
linksmas

“Svajonių šalis’ 
mas jaunimui ir suaugusiems.
4 dol. Puikus 
knygos mėgėjui

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bO- 
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608 ' V

STOVYKLAUTOJOS ANGLIJOJE, "LIETUVIŲ SODYBOJE"
Tolumoje vadoves: ps. G. Valterytė — "Anykščio šilelio" stovyklos v-kė, 
v. sk J. Traškienė — pavaduotoja ir v. sk. 4. Basevičiene — tautinio Wciy 

instruktorė.
J. Alkio nuotr.

^s stoyykįos pahaigtuviy proga;- įešinėįe — W
/ -Kersnauskąitė.. , -. 'clsTrliL'Ž/

.. ’ V. Bacevičiads nuotr.

pe LŠS Pirmijoą nare v. s. M. 
Jonikienė, Tarybos narys v. s. 
V., Tallat-Kęlpsa, bu v.. Seseri
jos VS v. s. O.^ailskienė su s. 
P. Zailskur buyf Brolijos VS y. 
s. V.. Vi j eikis, rajono vadovybė 
bei tuntininkai. Programą vedė 
j. pš; R. ^iinstrfanas.

- J - ■ • * vRajono vadas v. s. P. Nedas
( - -- - i - J - Ą

užrišo kaklaraiščius įžodį davu
siems į jūrų.* skautams: K. Ado- 
maičiui/l). Ramoųui, K Regiui, 
M] :,šį|ąar,! 'Vy
čiui, ir jūrų, jauniams: S. Bra- 
"icaus&i  J A; Bobeliui ir Š ■ Kaz
iui, Mūrų skaučių į^į jdavė:

kir kN. Pešeckąi^. 
TŽodr Gavusios bei tisus .susirin
kusius sveikino rajono’ vadas y. 
s.,lp. Nedas,- tuntiiĖnkas ,s,' ■ Z. 
Jatinius ir j.^ v.'sL’• Br.‘ Juodelis, 
jš^Į^damaš visuš susikaupti, 
fį^$^iaht Neptūno gelmėse žii- 
vašių'.JjrisiminimąĮ . ‘/Vėtrai”, 
vedamai R. Dičiąus,‘ paėmus vai
niką ir- garbės sargybą, pajudė
jo ir visas: brolių ir sesių laivy
nas. Sudarius ‘ ląiižų formaciją, 
buvo-pagerbti žuvusieji ir nu
leistas į vandenį vainikas. Lai
vynui sugrįžus į uostą, sekė bai
darių ir canoe lenktynes — re
gata, per ežerą'ir atgal, ku
rioje I vietą laimėjo Raimundas 
Adomaitis ir Algis Siliūnas, o 
antrą vietą laimėjo sesės jūri- 
ninkės Kristina Bauihilaitė ir Jū
ratė Mackevičiūtė. Laimėtojams 
ir laimėtojoms buvo įteikti “lau
rų” vainikai, o sesės savo čem
piones nuo liepto pasiūbavusios 
“pakrikštijo” ežero bangose. 
Dėl nepalankaus oro plaukimo

kad sekmadienį, rugsėjo 13 d. 
įvyksta rudeninė tunto sueiga 
— stovyklautojų grįžimas. 10 
vai. ryto T. T. Jėzuitų koplyčio
je įvyks bendros šv. Mišios, o 
11 vai. Jaunimo Centre — tun
to sueiga.

Visos skautės dalyvauja tvar
kingomis uniformomis (dėvi sto
vyklines kepuraites, tams, mė
lynas iki kelių kopines ir juo
dus batus).

Maloniai kviečiame mūsų mie
lus tėvelius ir visus tunto bi
čiulius šioje sueigoje dalyvauti, 
užbaigiant vasaros stovyklų se
zoną.

“Kernavės” tunto vadija

selė — Rauda Gelažienė. Pilėnų 
vadovai: Kastytis Giedraitis, 
Ėug. Jakulis, Jurgis Senbergas, 
Alfredas Simontis ir Richardas 
Staskus.

Pr. Algis Muliolis vadovavo 
skautų vyčių keturių dienų iš
vykai baidarėmis, s. Vladas Ba
nevičius stovykloje, pravedė fo
tografo kursus, laužus pravedė 

Stovyklai vadovavo V. A. Staš- ’ Ingrida Raulihaitytė ir rATgis 
kūš ir Neringos tunt. s. Nijolė 
Kėrsnauskaitė. Kapelionas Ra- 
faelis Šakalys, 0FM, jau trys 
mėtai kaip sto vykiau j a su Cle
veland© skautais. Neringiečių 
vadovės: Eglė Giedraitytė, Al
dona Grinienė, Dalia Kavaliū
naitę, Giedrė Kijauskienė, Aldo
na ' Miškinienė, Amanda Mulio- 
lienė, Jūratė Petraitytė ir Ma
rija Puškorieriė. Gailestinga se-

SCENOSE
Geras scenos veikalas yra pirmoji 

sąlyga sėkmingai teatro pradžiai Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius: f

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENA L 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — ‘T

nutikimas, taip pat 
\ 5 veiksmų vaidini- 

Kaina 
leidinys kiekvienam

NSURE
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Padėkime mokytis
■ ■ z* - /• ’ ....... r *- . A..-,- - j

Visi norime būti mokyti, bet ne visi norimeTnokytis. 
Visi norime daug žinoti, bet ne kiekvienas stengiamės 
reikalingų žinių įsigyti. Pasakojama, kad ne kiekvienas 
gali mokytis. Kartais susidaro tokios gyvenimo sąlygos, 
kad mokyklas lankyti sunku, bet Amerikoje vis dėlto ga- 

„ Įima. Jeigu kam nepatogu jas lankyti dienos metu, tai ga
lima susirasti vakarines mokyklas ir įsigyti būtiniausių 
žinių.

Geriausia, aišku, mokytis jaunatvėje. Reikia pradėti 
kūdikystėje. Tada ir žinios lengviau suprantamos, reika
lingos išvados aiškesnės. Vyresniesiems atsiranda kitų 
“svarbesnių” reikalų. Ypatingai sunku mokytis šeimas 
susikūrusiems. Stiprios valios žmonės ir vedusieji baigia' 
mokslus arba siekia reikalingų papildomų žinių, bet silp
nesnės valios žmonės nebaigę jaunatvėje aukštesnių mo
kyklų jau nebaigia.

Mokslo svarbą gerai suprato praeito šimtmečio pra
džioje ir šio šimtmečio pradžioje į Ameriką bėgusieji ir 
važiavusieji lietuviai. Be kalbos, be amato įf be mokslo 
žinių jiems buvo labai sunku Amerikoje. Geriausią pata
rimą atvažiavusiems davė tie, kurie patarė pramokti an
gliškai ir lankyti vakarinius kursus. Mokyklas lankiusie-, 
ji lietuviai daug lengviau įsikūrė ir lengviau gyveno Ame
rikoje.

Daug sunkiau buvo tiems, kurie jokių mokyklų nei 
Lietuvoje, nei Amerikoje nelankė. Tiems teko sunkiau
sius darbus Amerikoje dirbti ir mažiausiai uždirbti Ame
rikoje jie suprato mokslo svarbą. Jie patys negalėjo eiti 
į mokyklas, bet užtat savo vaikus jie siuntė. Save skriau
dė, skolino, kad tiktai vaikus išleidus į mokyklas. Vyres
nieji turėjo baigti dienas be mokyklos, bet jų vaikai vi
sai kitaip Amerikoje įsitaisė. Vieni gavo geras vietas ir 
atsakomingas vietas pramonėje, kiti tapo prekybininkais, 
o tretieji įsitaisė įvairiose valstybės ir savivaldybės įstai
gose. Ne visi anksčiau atvažiavusių lietuvių vaikai lietu
viškai kalba. Vieni kalba tarmiškai, kaip jų tėvai kalbėjo, 
o kiti blogai žodžius ištaria. Lietuviškai jie nebekalba, nes 
neturėjo progos lietuviškai pramokti. Lietuviškų mokyklų 
buvo mažai. ;•

.Dabar būklė yra pasikeitusi. Chicagoje ir jos apylin
kėse šiandien yra net 18 lietuviškų mokyklų. Tose mo
kyklose yra gerų lietuvių mokytojų. Visos mokyklos gali 
būti didesnės ar mažesnės; vienos turi daugiau mokinių, 
o kitos mažiau. Bet jos visos yra geros. Šiose lietuviško
se mokyklose, dabar vadinamose lituanistinėmis, vaikai 
gali pramokti gražiai lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti

kad Chicagoje lei- 
trys lietuvių dien-

kad lietuviai mėgs-
— pastebėjo ponia
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— KOMUNISTAMS TEIŠYBe karti
Praeitos savaitės antradienį 

rugs. 1 d. vakarą, Chicagos Ste
venson for Senator kampani
jos patalpose buvo sukviesta 
ne anglų kalba leidžiamų laik 
raštininkų sueiga. Kandidatas 
Adlai Stevenson III norėjo pa
pasakoti apie savo užsimojimus 
ir atsakyti į klausimus.

Rinkiminis Stevensono cent
ras užima du . mūrinio namo 
aukštus. Visur zuja jauni vy
rai ir moterys; kampai, stalai 
ir mašinos apkrauti propagan
dos ryšuliais, telefonai skamba 
bė pertraukos. Atvykusius ir 
užsiregistravusius laikraščių 
atstovus priima pati ponia Ste- 
vensonienč. Ji pasiteirauja apie 
laikraš,čių skaitytojų skaičių ir 
apie galimą paramą josios vy
rui.

Ponia buvo nustebusi, kad- 
Chicagoje ir jos apylinkėse gy
vena toks didėlis lietuvių skai
čius. Bet ji dar labiau nustebo, 
kai pagyrė, 
džiami net 
raščiai.

— Matyt, 
ta skaityti, 
Stevenson.

— Taip, — atsakė jai M. Gu

delis. — Lietuviai skaito dau
giau, ne^u amerikiečiai. Kiek
vienas lietuvis skaito bent po 
vieną lietuvišką laikraštį, o kai 
kurie net pc du; be to, kiek
vienas lietuvis skaito ir po vie
ną anglišką laikraštį, o yra ir 
tokių, kurie skaito net po du...

Tuo tarpu prie p. Stevenso- 
nienės ir M. Gudelio prisisuko 
sena, bet dar judri bobutė, ku
ri vadinasi Mildred Friborg. 
Tuojau paaiškėjo, kad ją ten 
buvo pasiuntusi “Vilnis”. Ji 
tuojau pasisakė, kad atstovau
ja “ progresyvų” lietuvių laik
raštį. Ponia Stevenson pasitei
ravo, kaip dabar žmonės Lie
tuvoje gyvena. Gudelis pasakė, 
kaip žmonės ten gali gyventi, 
jeigu rusai iš jų viską atėmė. Iš 
ūkininkų atėmė žemę, iš mies
tiečių atėmė namus; žmones 
suvarė į kolchozus, o kai užau
gina ir nuplauna derlių, tai ru
sai atima ir derlių... Tuo tar
pu įsimaišė ir judrioji Friborg, 
kuri angliškai sklandžiau kal
ba negu lietuviškai. Mat, Ame
rikoje gimusi.

— Ne, ten nėra taip blogai, — 
tarė “Vilnies” atstovė. — Aš 
buvau, pati mačiau, žmonės

ir kitų mokslų pagrindinius dalykus. Tėvai turi būtinai 
nuvykti i artimiausia lituanistinę mokyklą užregistruoti 
ten savo vaikus ir leisti jiems mokytis. Tėvai turi susido
mėti mokyklos reikalais ir padėti mokytojams ir admi
nistratoriams.

Chicagoje ir jos apylinkėse lietuvių mokyklų reika
lais rūpinasi LB Chicagos Apygardos valdyba ir jos suda 
rytos švietimo komisijos. Valdyba jau yra sudariusi pla
tų mokyklų tinklą visame mieste ir net priemiesčiuose. 
Svarbu, kad visi mokyklinio amžiaus lietuvių vaikai užsi
registruotų ir pradėtų darbą. Į lituanistines mokyklas 
vaikus turėtų leisti lietuviškai kalbantieji ir jau nekal
bantieji tėvai. Protingesnės motinos iš"vaikų, einančių i 
angliškas mokyklas, mokėsi angliškai. Šiandien protin
gesnės lietuvės, namuose jau lietuviškai nekalbančios, 
galėtų pramokti lietuviškai iš Į lituanistines mokyklas ei
nančių vaikų.

Be mokyklų vaikams, Chicagoje veikia ir Pedagogi
nis Lietuvių Institutas. Vyresnius berniukus ir mergaites 
reikia registruoti ir leisti į šį institutą,. kad galėtų pagi
linti savo žinias. Į šį institutą galėtų registruotis ir aukš
tesnes Chicagos mokyklas lankantis lietuvių jaunimas? 
kuriam rūpi pramokti gimtoji kalba. Mokyklose jaunimas 
patiria, kad lietuvių kalba yra viena seniausių indoeuro
piečių kalbų. Jie nori geriau lietuvių kalbą pažinti, bet 
tėvai nepajėgia tikslesnių žinių duoti.' Aukštesnės litua
nistinės mokyklos ir pedagoginis institutas tai vieta 
savo kalbai pažinti ir istorinėms žinioms gauti.

O jeigu kas ryžtųsi dar giliau susipažinti šu lietuvių 
kalba, tai turi lankyti lietuvių kalbos‘kursus’Chicagos 
Universitete. Kursą išklausiusieji ir reikalingus darbus 
attikusieji studentai galės gauti universitetui baigti rei
kalingus kreditus.

Didžiausią dovaną savo sūnui ar dukrai padarys tė
vai, užregistravę vaikus bet kurioje lituanistinėje inokyk- 
loje. Šis darbas reikia atlikti rugsėjo pradžioje, nes 19 
rugsėjo dieną jau prasidės pamokos.

?’ <■"'

^Ay-
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Indijoje, kaip rodo kairėje esąs paveikslas, žmonės dažnai naktis praleidžia parkuose, nes jndijos miestuose labai 
trūksta namu. Dešinėje — vaizdas iš New Yorko, kur "bomas" miega ant gatvėje išmestos kėdės.

dabar ten geriau gyvena, jie 
patenkinti.

— Ką tu ten galėjai matyti, 
jeigu rusai leidžia tiktai 5 die
nas Vilniuje pabūti, — suabe
jojo Gudelis.

— Lietuvoje aš buvan ne 5, 
bet 10 dienų, — tuojau atkirto 
Friborg. — Buvau ne Vilniuje, 
bet ir Druskininkuose...

— Į kaimus atvažiavusių 
amerikiečių neišleidžia...

— Kaip tai neišleidžia! — aiš 
kino Friborg. ■— Aš buvau ne 
tik Vilniuje, bet ir Alytuose. 
Ten gyvena mano sesuo... Aš 
buvau ir ten nuvažiavusi ...

— Gal tau davė specialų lei
dimą, — įsiterpė Gudelis.

— Jokio leidimo niekas man 
nedavė... Ten jokio leidimo 
nereikia... Ėmiau ir nuvažia
vau ir mačiau, kaip niano gi
minės ir kiti gyvena.

— Tai kodėl kitiems nelei
džia išvažiuoti į kaimą? Jei 
kas drįsta iš Vilniaus išvažiuo
ti, tai policija tą pagauna ir 
teisia už įstatymų laužymą... 
Kas nori savo brolį ar seserį pa
matyti, tai laužo įstatymus.

— Aš buvau ir niekas man 
nieko nedarė, — akiplėšiškai 
aiškina Friborg.

— Mūsų buvo didelė grupė , 
aš važiavau su Walter Rask...

— Kada su juo važiavai? — 
ji buvo paklausia.

— Neseniai, per dainų šven
tę, — ji paaiškino.

— Bet kad Walter Rask per 
dainų šventę Lietuvoje visai 
nebuvo. Tuo metu jis buvo 
Chicagoje, — josios melą prie 
svetimų iškėlė viešumon M. 
Gudelis.

— Tai nesvarbu, — aiškinosi 
senutė. — Jis kartu nevažiavo, 
bet jo keleivių biuras sutvarkė 
ekskursiją... Ir aš kartu ten 
buvau nuvažiavusi... ir buvau 
Alytuose ir niekas manęs nesu
laikė. ..

Jai buvo nepatogu, bet vie-

KOMP.
JUOZO BERTULIO 
MIRTIES METINĖS

' Rugsėjo mėn. 13 d. sueina me
tai kai mirė plačiai žinomas mu
zikos mokytojas ir Jkomp. Juo
zas Bertulis. Lietuvoje, Vokie
tijoje ir JAV įvairiose mokyklo
se buvo išmokytojavęs virš 50 
metų. Apsigyvėnęs Čikagoje įsi
jungė visuomeninėn veiklon, įs- 

šumon iškeltas melas jai akių 
riesvilino.

Ponia Stevensonienė paklau
sė koki tie lietuviški laikraščiai 
yra, po kiek egzempliorių jų 
spausdina, kaip juos išvežioja 
ir išskirsto. Gudelis poniai, pa
aiškino, kad yra trijų ideologi- 
nių srovių laikraščiai. Vienas 
yra katalikų dienraštis, antras 
yra liberalinis ir demokratiš
kas. Jį įsteigę socialistai de
mokratai, kurie siekia socialis
tinio gyvenimo demokratiniu 
būdu, o trečias, tik 5 dienas iš- 
nantiš laikraštis, yra komunis
tinis. Jį, štai atstovauja šita 
ponia.

Kandidato į senatorius žmo
na nustebo. Ji nežinojo, kad 
Amerikoje lietuviai komunis
tai leistų laikrašti.

— Aš ne komunistė, — tuo
jau rado reikalo pasiaiškinti 
Friborg.

— Jeigu ne komunistė, tai 
kaip “gali “Vilnį” atstovauti ?

— Aš tiktai dirbu jų ofise... 
Neturėjo žmogaus pasiųsti į šį 
pasitarimą, tai manęs papra
šė, tai aš ir atėjau, — pasiaiš
kino ji. -— Nė, ne, aš jiems ne 
priklausau...

Šios Gudelio pastabos buvo 
labai nemalonios senutei. Ypa
tingai, kai ji pamatė, kad ir 
ponia Stevensonienė stebėjosi 
tokiu jos pasiaiškinimu. '

Judri senutė pasidairė, ap
sisuko ir nuėjo prie kito stalo.

Rep.

tojo į visą eilę lietuviškų orga
nizacijų, dirbo lituanistinėse 
mokyklose, turėjo savo fortepi
jono lavinimui studiją, “Auš
ros Vartų” parapijoje vargoni
ninkavo, virš 10 metų buvo Lie
tuvių Muzikologijos Archyvo 
vicekuratorius ir reikalų vedė
jas.

Yra parašęs įvairių muzikinių 
kūrinių arti 300 opusų, jų tarpe 
kantatų (viena jų “Sugrįžimo 
Giesmė” du kartus buvo nemažu 
pasisekimu išpildyta Čikagoje), 
Mišių, operą, operetė, keli šim
tai . vaikams dainų, vaidinimų, 
muzikiniais klausimais studijų ir 
kt. Visą tą jo palikimą duktė p. 
I. Bray ir sūnus architektas pa
dovanojo su daugybe kitokių 
vertingų dalykų Liet. Muz. Ar
chyvui.

J. Bertulis buvo nepaprastai 
judrus, visur jis buvo matomas, 
visada linksmai nusiteikęs, pa
siryžęs kiekvienam patarnauti, 
nežiūrint ar už tai bus jam atly
ginta. Labai mėgo jaunimą ir 
jam yra nemažai parašęs vaidi
nimų, baletukų, operečių, melo
deklamacijų ir kt.

Jo buvę artimieji bendradar
biai gerokai pasigenda, ypatin
gai dr. J. Adomavičiaus Alvudas.

L; M; A-yo vadovybė Velionio 
pagarbai rugsėjo mėn. iŠ d. Tė
vų Jėzuitų koplyčioje, 10 vai. ry
to bus atnašaujamos Mišios, ku
rias atlaikys tėvas komp. Br. 
Markaitis, S. J., ir pasakys ata
tinkamą pamokslą. Mišių me
tu giedos op. sol.. Pr. Bičkiehė, 
smuikuos prof. P. Moliukas, var 
gonaiš palydint pianistui M. Mq- 
tekaičiui. Bus atliekami keli 
Velionio kūrimai. Po pamaldų 
bus aplankytas Lietuvių Šv. Ka
zimiero kapinėse Velionio kapas 
ir padėtos gėlės. Kviečiami buvę 
Velionio draugai, bendradarbiai, 
buvę jo mokiniai dalyvauti pri
siminimo apeigose. J. ž.

KURIE GARSINASI 
•NAUJIKNOSK’

KĖKŠTŲ LEKSIS

PO TĖVIŠKES dangum
(Kalba, pagal autoriaus pageidavimą, 

palikta originali. — Red.)
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Prie gonku sustojame. Tokia šilta lau
ke, tokia balta. Mudu imava sniegą ir spau 
džiava į kietą rutulėlį. Ir metava toįyn.

■ Papa nueina prie šunų, paleidžia juos 
nuo lenciūgo. Kaip audra nuduinia jie, 
šokinėdami, kažkur Į užklėtį. Bet greitai 
vėl atsiranda, ir Stumkė prabėgdamas 
įverčia mane atbulą į sniegą. Atremia savo 
pirmąsias kojas į mano pečius, pastumia 
ir nubėga. Į minkštą sniegą Įkrentu. Ir pa
togu gulėti, ir sunku atsikelti. Bet išsika- 
panoju.

Papa jau darinėja langines. Dar pro 
vieną langą iš trobos šviečia — ir tą užda
ro. Tamsi trobos siena belieka. O lauke 
balta, balta visur aplinkui. Tame baltume 
vienodume išsiskiria šviesa Masiliausko 
languose ten už apluoko. Ir danguje jau 
daugybė tokių mažų švieselių.

— Ekcm į truobą, — pasako Papa.
Ir mes einame. Trepčmis į gonkas lipa

me. Priemenėje juoda tamsa, juodesnė 
negu daržinėje. Vienas aš niekuomet per 
priemenę neičiau, bet kad su Papa — sau
giau jaučiuosi. Nors vistiek bijau paveizėti 
į antrą galą, ten pas duonkepį pečius, pas 
trėpes ant trobos, kad baidyklės nepama

tyčiau. Nesižvalgydamas greitai graibau 
apie duris į trobą, klembario ieškau., štai 
jis! Paspaudžiu, ir durys atsidaro, pasipi
la šviesa iš trobos, ir sugaravusi šilima. Ir 
tik kai trobos slenkstį jau peržengiu, sau
gus pasijuntu ir atgal atsisuku, į priemenę 
pasiveiziu. Prie laukinių durų tebestovi 
Papa, ir Eliozis prie pat jo. Papą duris ką 
tik uždarė ir dabar jas užsklendžia. Dide
lis geležinis skląstis sužvanga. >Ir abudu 
žengia per slenkstį į trobą ir uždaro duris.

Mama jau beverpianti trobos gale. Abi 
dvi su Petrone. Cilindrinė lempa ten pas 
jiedvi ant sienos pakabinta. Mama tuojau 
sako:

— Vaka, nusėvėlkėtau kailėnius. Ėr 
pasėkabinkėtau ont gembės.

Kažin, ar nebūtuva nusivilkusiu kaili
nių, į šiltą trobą parėjusiu? Gal ir būtuva, 
bet ant gembės nebūtuva pakabinusiu. Bū
tuva pametusiu ant žemės pasienyje. Ma
ma visuomet liepia drabužius nusivilkus 
pakabinti.

Bašė beverdanti večerę. Prie kuknčs 
atsistojusi kaire ranka beria ji į trikojį 
miltus, o dešine maišo dideliu mediniu 
samčiu, štai, palieka putroje įmerktą sam
tį, padaužo rankas vieną į kitą, miltus 
nuo pirštų nudulkina, ir nueina pakurstyti 
ugnies. Atsitūpusi atidaro kuknės dureles 
ir pradeda kišti virbus. Visa krūva jų ant 
žemės, netoli kuknės durelių. Prieš kišda
ma dar palaužo, patvarko. Pakūrusi už
daro dureles, atsistoja, grįžta prie trikojo 

ir, už samčio galo nusitvėrusi, vėl pamai
šo. „

Lentynoje prie kuknės dega lempelė. 
Maža, be cilindrėš. Kaij) leika kniūbsčia 
apversta. Ir ji šviečia, ir virbai degdami 
pro rinkių tarpus šviečia. Pas kuknę links
miau negu ten trobos gale. Ir šilčiau. Prie 
pečiaus ant suolo atšisėdu ir kojas ant jo 
susikeliu. Nuo pečiaus nugara šyla. Gera 
čia sėdėti. Ir Eliozis pas mane ateina.

Bašė persikvėmpia per kuknę, į lenty
ną siekia, painia iš druskinės žiupsnį drus
kos. Beria druską į putrą ir vėl maišo.

— Nėprasūdyk to vėrala, — pasako An
tenas. Tik dabar pamatau, kad sėdi jis 
tamsoje ant suolo, ties stalo galu. Mūsų 
vaikis jis yra. Greitai jau išeis viešėti. Nie
ko nebedirba vakarais. Mergės darbuoja
si dar. Piemuo Pranfs jau seniai išėjo. Ir 
pusvaikis išėjo. Viešėti greitai išeis ir mer- 
gės.

— Narūpinkfe.atsako jam Bašė.
Ugnis kuknėje traška. Kruopienė ga

ruoja ir kvepia. Trobos gale tyliai dūzgia 
du kalvaratai. Antonas išsitraukia iš kiše
nės tabokerką ir pradeda sukti bankrutką. 
Papūnis pasikabina palubyje kanapių sau
ją, atsisėda prie jos ant kėdalės ir pradeda 
su klebetu vyti.

Mudu su Elioziu sėdiva prie pečiaus, 
šiltai ir saugiai. Pasaulis yra tvirtas ir tik
ras, nė krislo jokios abejonės.

Pabaiga

VINCAS ŽEMAITIS

PAVĖLUOTAS LIETUVOS 
KRIKŠTAS

1.
Istorikas dr. J. Jakštas taip pavdintoje 

trumpoje 15 psl. brošiūrėlėje (atspausdin
toje iš L. K. M. Darbų VI t. ir pavadintoje 
Pavėluotas Lietuvos krikštas) ryžosi prisi
minti lietuvių pagonybę, kuri, pasak au
toriaus, buvo “tikras anachronizmas visos 
Europos istorijos požiūriu. Nežiūrint to, 
pagonys lietuviai, įsiterpę tarp Vakarų ir 
Rytų Europos, šimtmečius išliko savaimin
gi. Išlikę skirtingi, jie padėjo pagrindus 
tai šių dienų Europos daliai, kuriai duotas 
rytų centro Europos vardas. Jie išsilaikė 
tam tikru unikumu žymia dalimi savo pa
gonybės dėka”.

Str. autorius stato klausimą, į kurį ieš
ko atsakymo. Būtent, “kaip lietuviai, pa
lyginti nedidelė saujelė tarp rytų ir vakarų 
krikščionybių, galėjo taip ilgai pagonimis 
išlikti. Kodėl jie tuo atžvilgiu pasirodė 
skirtingi nuo Europos tautų, kurių tarpe 
krikščionybė prasidėjusi nuo Viduržemio 
jūros pakraščių, vis plito?”

Straipsnis padalytas Į tris skyrius. Pir
majam skyriuje: “Krikščionybės plėtra 
Vakarų ir Rytų Ėuropoje”, autorius nuro
do, kad krikščionybei plėstis daug padėjo 
Romos politiškai vieninga imperija, iš kur 

ji jau IV šimtmetyje pradėjo plisti bar
barų tarpe (už imperijos sienų), kurie vė
liau ir patys sudarė tos šventosios Romos 
imperijos branduolį. Krikščionybė buvo 
diegiamu ne vien žodžiu, bet kartais, kaip 
Karolis Didysis, pavartojo tam tikslui kur
dą.

Lietuviams artimiausioje srityje krikš
čionybė jau X amžiuje pasiekė Kievo rusus 
(989) ir lenkus (966). Kievo kunigaikščio 
Vladimiro priimtoji krikščionybė iš Kons 
tantinopolio (graikų) jo karo žygių į šiau
rę dėka, pasiekė net Didįjį Novgorodą 
(1071).

Čia ir vėl kyla klausimas, kodėl bizan
tiškoji (graikiškoji) - krikščionybė, ap
ėmusi artimas Lietuvai sritis, pasiekusi, 
sakysim, Polocką, Minską, Gardiną, ne
galėjo pasistūmėti toliau Lietuvos pusėn.

Kai kas stengiasi tai pamatuoti ypatin
ga geografine Lietuvos padėtimi: ji guli 
tarp ežerų, pelkių, traškančių girių pa
dengta. Taip mėgiha aiškinti istorikas A. 
Šapoka, kun. dr. Gidžiūnas ir kt., bet ši 
versija mažiausiai patikima. 

/
.(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti

Š*
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2838 W. 63rd STREET 
Ofiso telefu PRospect'8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.’ 
Ligonius priima tik susitarus,

Rez. tol. 239-4683

DR. K. fi. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, sKambinu 374-^012

Ten kur per vasarą kas šeš
tadienį ir kelis sekmadienius 
nuo 4 vai. dienos tarp medžių 
plėvesavo Amerikos ir Lietu
vos vėliavos, kur trys Marijos 
(Bosienė, Gotceitienė ir Luko
ševičienė) papenėjo alkanus 
ir Elzbieta Kleizienė pagirdė 
ištroškusius, o lietuviška mu
zika ir dainos liūliavo parko 
augmeniją ir linksmino žmo
nes — visiems buvo aišku, jog 
čia vasaroja Lithuanian Plazos 
autochtonai — čiabuviai.

Deja, vasara baigiasi. Pas
kutinis rugpiūčio šeštadienis 
turėjo puikų orą. Susirinkę 
veik 200 žmonių ilsėjosi, bei 
žmouėjosi, o gal ir žmoniško
jo besiklausydami šaunių dvy
likamečių svečių iš Venecuelos: 
Ričardo Korsako ir Alekso Bag 
dono solo ir duetu dainų, pri
tariant gitarai.

Čiurlionienės linksmą farsą 
“Kuprotas Oželis”.

O. Algminienė

DR. S. BIEZ1S
felefa PKospect 8-1717 

■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63 r d STREET

VaL: kas dieną po -pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

. Rezu 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezii; 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

u šeštai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. ĖDMUND E. OARA

_ p. Šileikis, o. p.
VIa orthopedas-protezistas 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai- Speciali pagalba ko|oim 

x (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS- LAB.

2850 West 63rd St, Chicago, HL 60629 
Talefu PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas perkrauatymas 

iš ivairiy atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
TaU FRontior 8-1882

im. oist Si Kfcfcl 
leu: GR 6-2400

<al. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
k—4, i—a, auirad., penkt. 1U—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.
Rez. Gi ^0873

DK. W. M. ElSlN - EISiNAS 
AKUScKlJA ik. moterų ligos 

ginekologinė chirurgija 
6132 So. .Kedzie Ave., WA 5-2670

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

PERKRAUSTYTAI '

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th P«. WAIbrook 5-8063

DK. A. JENKiNS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

150 DOL PIGIAU
SPALVOTA TV —

RADIJAS - PATEFONAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Ireč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. teief.: GArden *3-7278

Tol. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACiUHAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad.. ketvirtai, 5—8,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

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

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai 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. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Lietųyiy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 16—11 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ,- PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

Ofiso telef4 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. - , .

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam, vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar tini pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penkudieų 
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

Tai.: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antračL, trečiai, 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-2122; 
jei neatsiliepia, tai telef GI 8-6195

Our wildlife has no defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always hold matches dll cold.

tbem again. Crash all 
įmoka dead oct.

Please! Only yon can 
prevent forest fires

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TAIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

jo mokyt. Gulbinsko pranešimas 
apie Dainavos stovyklos gai
viausią židinį jaunimo lietuviš
kame auklėjime. Gyrė tėvelius 
ten siunčiančius savo vaikus 
stovyklauti.

Susižavėjęs seselės Ignės 
(Marijošiūtės) mokėjimu vesti 
auklėtines gėrio, grožio ir tvar
kos keliu, p. Gulbinskas savo 
oratoriškų gebėjimu kalbėti 
prikaustė dėmesį ir tų, kurie 
nenutraukia pašnekesių ne tik 
per paskaitas, bet ir reikalin
gą pranešimą išgirsti. Stovyk
lautojos net verkusios, kada 
reikėjo atsisveikinti su stovyk
la. Užrekordavęs atsisveikini
mo su stovykla programą, kvietė 
pasiklausyti jų dainų ir dekla
macijų čia per mikrofoną. Ne 
vieno klausytojo nuomonė bu
vo, kad tik daugiau tokių dar
buotojų su pranešimais atsilan
kytų pas mus, kaip mok. Gul
binskas.

Rugpiūčio 29 vakaras buvo 
šiltas ir tylus. Saulei nusilei
dus tarsi užburtas prinokusios 
vasaros pilnybe Marquette par
kas tyliai globojo tamsoje prieš 
ištiestą drabę nejudančius žmo 
nių siluetus, Įsižiūrėjusius į 
spalvotus ekrano vaizdus, lydi 
mus nuotaikinga muzika. Iki 
pabaigos. >

Liepos mėnesyje susitruk- 
džius atlikti su vaikais kasme
tinį Dariaus ir Girėno pagerbi
mą, toks pagerbimas Alvudo 
buvo suruoštas sekmadieni rug 
piūčio 30 d. su programa kaip 
ir ankstesniais melais. Įpras
toje Marquette parko aikštėje 
buvo surikiuota eisena iš vaikų 
ir suaugusių. Eiseną iki Da
riaus ir Girėno paminklo vedė 
VaidHa' (Alfas Brinką)) su 
dviejų vaidilučių asista iš šonų. 
Už jų ėjo 18 porų lietuviškas 
vėliavėles ir gėles rankose ne
šini. Mažesni bėgo su mamytė
mis laisvai, bet ir jie turėjo 
vėliavėles. Eiseną tvarkė ir 
dabojo Jonas Kaunas, žurna
listas Konstantinas Petrauskas, 
Jonas Narukynas ir kai kas iš 
tėveliu.

Paskui vaikus buvo nešamos 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Amer. vėliavą nešė keturi vy
rai ir keturios moterys. Liet, 
vėlavą —astuonios moterys. 
Atėjus prie paminklo, Vaidilos 
nurodymu vaikai turėtas gėles 
sudėjo paminklo papėdėje.

Kadangi toje vietoje parke 
nėra elektros, kol pasisekė at
vesti laidą iš antrapus gatvės 
namo, buvo pavėluota sutikti 
eiseną su maršu. Bet Ameri
kos ir Lietuvos himnai buvo su 
giedoti jau per ruporą. Giedo
jo Anelė Kirvaitytė. Vaidila 
paskaitė Dariaus ir Girėno tes
tamentą ir po to jautriai api
būdino tų dviejų vyrų žygį, 
kaip didžios svarbos Lietu
vai. Ir paprašė visus sekundei 
nulenkti galvas.

Visuomenininkas Povilas 
Dirkis tarė savo žodi vaikams, 
paaiškindamas jiem ko jie čia 
atėjo ir t. t. Ir dėkojo už atvy
kimą.

Pabaigoje vaikams bei jn tė
veliams ir visai dalyvavusiai 
publikai šiltai padėkojo dr. J. 
Adomavičius. Po pagerbimo 
visi laisvai grįžo atgal į aikštę 
tęsti įprastos programos. Alfas 
Brinką dar pažaidė su vaikais, 
nors prieš eiseną ilgokai buvo 
jų žaidynėms vadovavęs.

Temstant pradėta rodyti fil
mai, kuriais ir užsklęsta vaka
ronė.

Tarsi pagerbdamas praei
nančią vasarą, Alvudas rugsė
jo 5 ir 6 d. d7 rengė tokias pat 
popietes su vaidinimu Sof.

WATERBURY. CONN.
Subatvakaris Vasario 16 

gimnazijai paremti
| Z

čia jau tokia tradicija, kad 
Danutė Venclauskaitė, sekdama 
savo tėvų advokato Kazimiero 
ir Stanislavos į Venclauskių, gy
venusių Šiauliuose, pėdsakais, 
kasmet suruošįa du parengimus 
— 'Vasario 16> d. gimnazijai ir 
Baltui paremti

Vienas jų *visada įvyksta Va
sario 16 dieną, o kitas — su
batvakaris —j paprastai rugsė
jo mėnesį šei 
je, 89 Spindle 
bury, Conn.

Rudeninis s 
įvyks rugsėjo 
nuo 3 vai. p. p. Venclauskių 
sodyboje.

Pati D. Venclauskaitė apmoka 
svečių vaišinimo išlaidas, o vi
sos dalyvių sudėtos pajamos ati
duodamos Ralfui ir Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje paremti, 
kur šiuo metu kaip tik reikia 
geros paramos moksleivių bend
rabučiui statyti.

Visi maloniai kviečiami at
vykti į šį subatvakarį ir tuo pri
sidėti prie svarbaus lietuviško 
reikalo. Kr.

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

(PUTRAMENTAS)
Unksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 80834

ubatvakaris dabar
12 d., šeštadienį,

— Lithuanian National Dcmokratic 
Club poatostoginis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 9 dieną 8 vaL v. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Visi nariai maloniai kviečiami da
lyvauti. Kviečia

J. Baličas, rašL

—. Chicagos Lietuviy Našlių, Naš- 
liukių Draugiško Klubo eilinis susirin
kimas įvyks penktadienį, rugsėjo 11 
d., b vai. vak. Hollywood salėje, 2417 i 
W*. 43rd SL Visi nariai ir narės pra-| 
šomi gausiai susirinkti, aptarsime Įdu
bo bėgančius reikalus. Po susirinkimo 
įvyks draugiškas pobūvis su vaišėmis.

M. Urbei is, rašt

Kuratorei
\ATREI MIKELĖNAITEI

mirus,-
narius, gimines ir artimuosius, Jų 

valandoje, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. ' '

Jos šeini' 
liūdesio

Liet. Ey. Reformatų Kolegija, 
Moterų Draugija ir Parapija

Gyk’. 2442 So. Elmwood Ave., Bervyn, Hl.

Mirė 1970 m. rugsėjo 6 d., 6 vai. vak., sulaukusi 71 m. amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Biržų apskr. ir parapijoj, Mažutiškių km.

Amerikoj^ išgyveno 22 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime: brolio sūnus Jonas su 

raidine ir jų įvaikai — John, Frank ir Michael; švogerka 
kernieks ir kii giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje [liko brolis ir kiti giminės. .
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 West 69tn

Street. ; ■ ' ■ , v:Atsisveikinimo pamaldos bus atlaikytos trečiadieni 8 vai. vakare.
Laidotuvėš^vyks ketvirtadieni; rugsėjo 10 d; iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta Į Lietuvių Tautines kapines. " .
Nuoširdžiai; kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

žmona Ge-
Austra Bi-

Laidotuvių
Brolio sūnus, giminės.

)irektoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672,

Pranešame, kad šių metų rugsėjo mėn. 13 dieną 
metai nuo

sueina

Kompozitoriaus

JUOZO BERTULIO 
mirties

Tą dieną už jo.siclą bus atnašaujamos Šv. Mišios 10 v. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Čikagoje. Kviečiame gimines, 
buvusius bendradarbius, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
Šv. Mišiose bei prisiminti savo maldose.

Nuliūdę: sūnus Aleksandras ir duktė Ina Bray 
. «u šeimomis

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
||/ 2533 W. 71st Street
j. V*’ Telef.: GRoovehill 6-2345-6

iX ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
I Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG A

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

1
AMBULANCE ' 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ

Laidotuvių TURIME
Direktorių KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE
Associacijos DALYSE f

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-7 OC?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

X 
>■ ■ ' 1 111 'in* tiru1* w"*"1

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

SKELBKITeS naujienose
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HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

f®

A I ■

.. WE CAN 
Show you how to turn 

them into additional 
family income.

CALL MISS LIND

IF YOU’RE
ABLE TO WORK A 

FEW EVES PER WEEK

-Kristijono Donelaičio Žemesnioji ir Aukštesnioji Lituani .tinės Mokyklos Pavasario šventėje. ’Mokyklos 1970-71 
mokslo metus pradeda š. m. rugsėjo mėn. 12 d. Francis M. McKay mokyklos patalpose 6901 So. Fairfield Avenue, 

Chicagoje. Mokinių registracija yy'is nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
»r - * Nuotrauka V. Noreikos.

We are seeking ambitious, English 
Speaking gentlemen to train for a 
career in Land Salts. No experience 
is necessary, but a .sincere love of na
ture and outdoor activities is an asset.
The prominent and respected firm of 
Boise Cascade Recteation Communi
ties is setting up a new Sales Division 
for the Chicago area, offering each 
trainee an opportunity to increase his 
income in pleasant.surroundings. Our 
training program will also prepare 

you for your reti estate license.
Age is no factor.
Call Mr. JUNKER

325-6800

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

rFCšt *Mk<'-**>S*

.A.

>

AUKŠTESNIOJI LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS PRADEDA DARBA

Kristijono Donelaičio lituani
stinės mokyklos 1970-71 mokslo 
metus pradeda š. m. rugsėjo 
mėn. 12 d. Francis M. McKay 
.Valstybinės mokyklos patalpose, 
6901 So. Fairfield Ave., Chica
go, Illinois nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų mokinių regis
tracija. u z į -
j 1970-71 mokslo metais mo
kyklose veiks: vaikij darželis 
(parengiamasis skyrius), šeši 
žemesniosios mokyklos skyriai, 
V-ji, Vl-ji, VII-ji ir VIII-j i aukš
tesniosios mokyklos klasės, 
t Į darželį (parengiamąjį sky- 
rių) priimami vaikai pilnų pen- 
kerių metų ir tie, kuriems penki 
inetai sueis 1971 m. sausio mėn. 
1 d.
} Į V-tąją aukštesniosios mo
kyklos klasę priimami moki
niai išėję L. B. nustatytą že
mesniosios mokyklos programą 
ir pristatę baigimo pažymėjimą 
arba išlaikę įstojamuosius eg
zaminus. Egzaminai bus rugsė
jo mėn. 12 d. Francis M. McKay 
mokykloje 10 vai. rytą. Moki-

niams, kurie yra baigę K. Done
laičio Žemesniąją Mokyklą, įsto
jamųjų egzaminų Į V-fąją. klasę 
laikyti nereikės.'

Visi mokiniai gavusieji patai
sas, turi registracijos dieną, 
rugsėjo 12 d. atvykti Į mokyklą 
ir nuo 10 vai. ryto laikyti patai
sų egzaminus. Mokinių vasaros 
darbai bus patikrinti rugsėjo 
mėn. 19 d. pamokų metu.

Registracijos metu bus gali
ma Įsigyti reikiamus vadovė
lius, lietuvių, aplinkos ir Lietu
vos pažinimo pratimus bei są
siuvinius.

Tėvų Komiteto nutarimu visi

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE

. Call: Frank Zapolls 
' 320314 W. 95th St 

GA 4-86M
Uim t »re ano Casualty. Company

HELF WANTED — MALE 
Darblninky

Experienced in ARC Welding and Burning 
Steady work. Shift hours. Fringe benefits 

Near North area.
Call MR. JOHNS

944-5650

TRAINEES
are seeking ambitious, English

REAL ESTATE FOR SALE 
Nat..at, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidente* -

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

' J. BACEVIČIUS — 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.SWITCHBOARD OPERATOR

BOISE CASCADE
RECREATION

Experienced
Ask for Mr: NATT.

rikiečių jau pirkosi Įvairius 
alarmo signalus sayo namams 
apsaugoti, sumokėdami nuo 
$130 iki $1,000 už alarmo siste
mos įrengimą, o daugumas 
moka po $20 ir $30 kas mėnesi 
saugumo patrulių kompani
joms.

Alarmo prietaisų pramonė 
pasidariusi tiek pelninga, kad 
jau tarp 5 ir 6 tūkstančių firmų 
JAV-bėse verčiasi tų prietaisii 
gamyba ir tikisi padaryti apie 
bilijoną dolerių per metus.

Alarmo priemonių tarpe yra 
tokių, kur plėšikams Įėjus stai
ga visame name įsižiebia labai 
ryškios šviesos ir pasigirsta au
sį rėžiančių sirenų garsai. Dau
gelis prietaisų yra ‘ pritaisyta 
prie telefonų, kad plėšikams tik 

automatiškai 
paskambina policijai.

IMMUNITIES
An Equal Opporfunity Employer

MECHANICS
Immediate opening^ exist for men 
experienced in repair of heavy duty 
over-the-road trucks. Will work with 
transmissions, axlqs, brakes, front 

ends and electncal systems
We offer journeyman wages, excellent 
working conditions and atračtive 
fringe benefits. To. arrange an inter
view, call: (312) 333-8700 or apply at: 

CHICAGO KENWORTH 
2120 W. 167th ST.

MARKHAM, ILL. 60426
An Equal Opportunity Employer . ;

PARK RIDGE HOTEL 
825-1161

SECRETARY
Legal typing, shorthand.' Lite 
dictaphone. Salary commensu
rate with experience and ability.

Reply:
DE 2-6454 ANNE.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

tėvai prašomi registracijos die-1 įėjus telefonas
ną Įmokėti bent pusę mokslapi- 
nigių nuo kiekvieno vaiko.

Reguliarios pamokos mokyk
loje prasidės rugsėjo mėn. 19 d. 
9 vai. ryto. Apie tikybos pamo
kas bus pranešta vėliau.

Dėl smulkesnių informacijų 
žemesniosios Mokyklos reikalais 
kreiptis pas mokyt. Ireną Buka- 
veckienę, telef. PR 8-3320, o 
Aukštesniosios Mokyklas reika
lais pas mokyt. Danutę Bindo- 
kiene, telef. 925-3850.

Mokyklos vadovybė

Kas kaip beišmano 
ginasi nuo plėšikų

Vagysčių, plėšikavimų 
Įsilaužimų kriminalui nuolat
didėjant, keli milijonai aine-

Per Darbo savaitgalį 
užmušti 555 žmonės

Dar ne visiškai pilnomis ži
niomis , per 72 valandų Darbo 
Dienos savaitgalį Amerikos 
vieškeliuose užmušti 555 žmo
nės. , Chicagoje būta 1,733 ak- 
cidentų, kuriuose 293 žmonės 
buvo sužeisti. Penki žmonės 
užsimušė automobiliij susidū
rime Chicago Skyway greitke
lyje ties 79 gatve.

Užsirausimų rekordą tebetu
ri 1968 metų Darbo Dienos sa
vaitgalis, tuomet trafiko nelai
mėse žuvo 688 žmonės, šiemet 
buvo spėjama aukų skaičių bū
siant tąrp 570 ir 670.

ir

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, , 
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
‘(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Falsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 ,

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Kas -ginklą kelia...
Vienos Chicagos gatvių gau

jos Disciples narys William 
Dismukes,, 20, sekmadieni iš 
už lempos stulpo ties 619 E. 48 
th St. paleido šūvį į pravažiuo
jančius policininkus ir leidosi 
bėgti į užgatvį, bet-besivejan
čio policininko buvo nušautas 
vietoje. Dismukes buvo po teis
mu už kito policininko sumuši
mą praeitą savaitę, bet buvo 
laisvas už užstatą, c.

z

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

Passbooks 

5Vi% 
Investment 
bonus plan $1,000 minimum

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

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

Kita panterų sueiga 
numatyta Chicagoje

Philadelphijoje pasibaigus 
juodųjų panterų “revoliucinei 
konstitucinei konvencijai”, se
kančią tokią konvenciją pla
nuoja suruošti Chicagoj atei
nantį lapkričio mėnesį. Chica- 
gos konvencijai perspektyvos 
atrodančios geros, pasakė pan- 
tenj “apsaugos ministerio” pa
vaduotojas Bobby Rush, tik 
panterų nacionalinis komitetas 
dar neapsisprendęs už Chicagą. 
Tos partijos “apsaugos minis- 
teris” yra Huey Newton paleis
tas už $50,000 užstatą, kaltina
mas Kalifornijoje policininko 
nužudymu.

kinių skaičiaus sumažėjimo 
miesto mokyklose priežastys 
esančios viena ta, kad sumažė
jo gimimų skaičius, kita, kad 
daug baltųjų išsikelia gyventi 
i užmiesčius. c ■ ..

Pelninga revoliucija
Amerikos “jipiu” (Yippie) 

vadas Jerry Rubinas, vienas iš 
septynių Chicagoje nuteistųjų 
riaušininkų (kausiu “revoliu
ciją” demokrafą konvencijos 
metu 1968 m.) ’ parašė ir išlei
do šiandien labiausiai perka
mą knygą, pavadintą “Do it”, 
kurioje jaunuomenė atvirai 
kviečiama apleisti savo tėvų 
namus, deginti savo mokyklas 
ir steigti “naują bendruome? 
nę”.

Stambioms pajamoms už per 
versmo kurstymą apsaugoti, 
autorius įsteigė Jerry Rubin 
Fondą, kitaip dar vadinamą 
Social Education Foundation. 
Tos “socialinio švietimo” fun
dacijos tikslas apsiginti nuo fe- 
deralinių pajamų mokesiSų 
Įstaigos, kurios inspektoriai 
šia knyga, jos autorium ir pel
nais gyvai susidomėję.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigns ir sąžiningas patam avimas. Naujausi kraustymo 

(rankiaL Ugrų metų patyrimai.

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

b. -------------------- — .......... -
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PUBLICATION TRAINEE
$475 ' FREE
You will be trained to assist Depart
ment Head of ‘ leading periodical. 
Light typing is adequate as it is more 

a thinking than clerical spot.
MURPHY EMPLOYMENT SERVICE 

1612 Chicago Ave.. Evanston, 
UN 9-9510

8101 No. Milwaukee Ave.r-,Niles 
966-3360

WAITRESS WANTED 
Excellent salary & working 

conditions. Good tips.

Call 
BO 8-5672

Experienced also bookkeeping. 
Fpr Southside Real Estate 

Office.

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?
PAŽIŪRĖKITE. 2 butu 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 patalpa, gera gatvė Marquette 
Parlro CAO nno

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
jamų..

PAŽIBA. 5 butu žaliam
Marauette Parke. ^Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to pui
kaus namo.

4 BITTU MŪRAS. ■ Naina eazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 

gera vieta. Po derybų —

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
(rezidencija. 5 mieeamieii. 2 vonios. 

SVOBODA, 2134 So. 61st Ct, Cicero j mūro gatažas, graži vieta. Apie

BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas;

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

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. įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklas.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

. INSURANCE .

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

YPATINGAS BARGENAS CICERO — 
22-ros ir 50 Ave. apylinkėje. 4 butu.$44.000 
mūras, $5.760 per metus, o kaina tik 
..- $26,900- Įmokėti 30%.

BI2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038 ’ $40,000.

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

SAVININKAS PARDUODA 1% aukš
to 5 ir 4 kambarių mūro namą su ga

ražu Marauette Parke. 
. Tel. GR 6-3067.

LAIKRODŽIAI IR BRANGFMYBRS 
Parduvfmi* tr Talxyma* 

M44 WEST 4?th STREET 
Tel.: REnublle 74941

PERKAME. PARDUODAME. MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Pariroiname-paskola, visokeriopą aj> 
drauda, veikia notariatas. -

SECRETARY •
• TO GENERAL MANAGER
Duties include general office, typing
& filing. /Parking available. Profit 

sharing and fringe benefits. •.
. Near .Loop location.

421-3410

Mokyklos pradeda darbą 
šį trečiadieni, rugsėjo 9 d., 

Chicagos viešosiose mokyklose 
apie 78,000 mokinių pradeda 
mokslo metų darbą, apie 2,000 „e 
mažiau negu buvo tikimasi. Mo I davimus.

yolos universiteto Niles kolegi
jos socialinius mokslus, yra pa
kviestas mokyti j Our Lady 
akademijos religini skyrių.

— SW Property & Homeow
ners; draugija pasisakė prieš 
dirbtinai vykdomą integraciją 
mokyklose ir pavadino federa
linės valdžios nuostatus dikta
tūriniais. Draugijoje dalyvau
ja daugelis vietos lietuvių.

— Nadine Sebastian studi
juoja Northwestern universite
te matematiką. (Pirmąjį se
mestrą ji baigė su pagyrimu ir 
specialiais atžymėsimais. Visa 
Sebastian giminė veikli lietu
viškame gyvenime ir spaudoje.

— M organ J. Murphy, demo
kratų kandidatas į US kongresą 
iš 3-sios apylinkės kreipėsi i 
Viešųjų darbų komisionierių 
ir kitas miesto bei valstijos 
agentūras, kad dar kartą būtų 
nuodugniai persvarstyti Cross
town greitkelio planai ir išklau
syti vietos gyventojų pasisaky
mai. priimant dėmesin jų siū
lomus naujus planus ir pagei-

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir (rengimai

PARDUODAM!
IS MODELINIU NAMU BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

WANTED TO RENT
Ieško butp

BROLIS SU SESERIA norėtų gauti 
butą be baldu.

■ * Siūlyti tel. RE 7-2188.

MISCELLANEOUS 
(vtlrOs Dalykai

REAT. ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREEP 

PRospect 8-5454

DAŽAU NAMUS 
B VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tek CL 4-1050

JUOZAS (JOE) JURAMS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitais užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildvmas gazu. gara
žas Marnuette Parke. $52 000.

APYNAUJT9 3 BUTU MŪRAS Ši
luma gazu. alinminijaus landai, platus 
sklvnas Gage Parke. " $45fXX).

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma g»zu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 antomobDin mūro garažas. Mar
quette Parke. 521 ooo

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinė* virtuvės, nauia šiluma gazu 
Alinrninijanc langai. 2 aukštu mūrinis 
Garažas. Ge™* pajamos. Marquette 
Parke. S54SW1

50 ppnrr BIZNIO SKT.VPAS Mar- 
nnette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS BEAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

PLASTIC COVERS
Factory to you! Custom made vinyl 
slip covers, zipped cushions. 10 year, 
guarantee. Sectional $13.45, sofa 

$23.45, chair $11.45.
Call for free home estimate. 

3021 WEST 63rd STREET 
LU 2-7844

— Adv. Julius R. Smetona, 
Cleveland, Ohio, Darbo Dienos 
savaitgalyje buvo atvykęs Či
kagon. Dalyvavo ateitininkų 
surengtame koncerte ir pasi
matė su gausiais pažįstamais.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Dldelij pasirinkimas (vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
J

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 1 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
APDRAUDŲ AGENTŪRA:

namų, automobi
liu, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios Hslmoke 
limo Mtyso*.

J. BACEVIČIUS
M55 So, Kedzio Ava. PR 8-2233k.------  - ______~♦ Pranešu savo geriems pažįs

tamiems. Su pradžia šio mėne-j 
šio atidariau užeigą su visais pa-’ 
togumais, naujais biliardais ir 
kit kuo, 1409 So. 49th Avė., Ci
cero. Sena vieta, bet viskas at
naujinta. Tad mano gerieji bi
čiuliai turėkite atmintyje savo 
gerą pažįstamą.

Juozas Juškauskas,
i 1409 So. 49th Avė., Cicero

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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.

Skambinkit 
LA 1-SO47

fkalnavimaa veltui. krelnMtės bet kada

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”,—TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

•NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

1 DRAUGAS IR BIČIULIS


