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KINIJOS VĖLIAVA PRIE JUNGTINIU ĮAUK
IZRAELIS SIEKIA JAV GARANTIJŲ

JERUZALĖ. — Izraelio kabinetas sekmadienį ilgai posėdžia
vo, o pirmadienį premjerė Goldą Meir pasikvietė pasikalbėjimui 
Amerikos ambasadorių Barbour. Premjerė jam pranešė, kad 
Izraelis norėtų gauti tvirtas Amerikos garantijas, kad Izraelis gaus
naujų Phantom lėktuvų. Tik tada Izraelis svarstys laikino pasi
traukimo nuo Suezo kanalo planus. Izraelio vyriausybė taip pat 
norėtų išsiaiškinti, kaip gali Izraelį paliesti senato nutraukta šaipi 
užsienio valstybėm. /

žvalgybos sluoksniai Wash
ingtone atidengė, kad Izraelis 
per kelis paskutinius mėnesius 
dar sustiprino savo Bar-Lev gy
nybos liniją Sinajuje. Pastaty
tas aukštas žemės pylimas, ku
riame inžinieriai įrengė 150 su
tvirtintų kelių tankams įvažiuo
ti. Pylime, kuris eina visu Bar- 
Lev linijos ilgiu, palikta 50 an
gų Izraelio pėstininkų priešpuo- 
liui. Linijoje daug cementinių 
bunkerių, kurie sujungti pože
miniais apkasais.

. žinios apie naujus sutvirti
nimus rodo, kad Izraelis nesiren
gia sutikti su Egipto kariuome
nės perkėlimu per Suezą. Liba
no laikraštis paskelbė tariamą 
Egipto planą. Pradžioje Egiptas 
pasirengęs permesti per Suezą, 
pagal Amerikos pasiūlytą planą, 
nedidelį kariuomenės dalinį Su
ezo kanalo apsaugai. Tačiau ne
trukus po to Egiptas pasirengęs 
didesnei invazijai į izraelitų val
domą. Sinajaus plotą. Laikraš
čio žiniomis, sovietai padidinę 
Egiptui kariuomenę vežiojan
čių helikopterių siuntas.

Sprendžiamos Kubos 
“atstovų” likimas
NEW ORLEANS. — Kubie

čiai, -kurie nelegaliai atskrido 
dalyvauti tarptautinėje cukraus 
augintojų konferencijoje, buvo 
uždaryti Belle, Chasse, Louisia- 
nos aviacijos bazėj e. Manoma, 
kad Kubos valdžia tyčia juos at
siuntė be Amerikos vizų, siek
dama sudaryti nepatogumų vals
tybės departamentui. Konferen
cijoje dalyvauja delegatai iš 53 
šalių.

Anksčiau panašiose konferen
cijose Kuba nedalyvaudavo. Ji 
bandė patekti į 1956 m. konfe
renciją, kuri įvyko Puerto Rico. 
Sekančioje konferencijoje Tai- 
vane kubiečiai nei nebandė da
lyvauti. šį kartą Kuba papra
šė vizų atvykti dar rugsėjo 4 
d;, tačiau gavo iš valstybės de
partamento neigiamą atsakymą 
rugsėjo 24 d. Nors ir negavę vi
zų, kubiečiai staiga atskrido į 
New Orleans aerodromą.

Kubai cukraus technologų kon
ferencija būtų labai įdomi,' nes 
čia svarstomi visi nauji cukraus 
auginimo ir derliaus nuėmimo 
metodai. Daug Kubos cukraus 
technologų išvažiavo ir dabar 
dirba Amerikoje. Jaunieji Ku
bos cukraus pramonės vadovai 
iŠ kitų valstybių atstovų galėtų 
daug ko išmokti, todėl jie ir at
vyko. Čekoslovakijos ambasa
da, kuri atstovauja Amerikoje ir 
Kubos interesams, bando išrū
pinti valst. departamento leidi
mą jiems pasilikti.

Britų laivynas 
baigė tarnybą

SINGAPŪRAS. — Po 150 me
tų Britanijos Karališkasis Toli
mųjų Rytų laivynas baigė savo 
uždavinius ir pasuko namo. At
sisveikinimo parade dalyvavo 16 
britų karo laivų, su komandos 
laivu “Stromness” priešakyje.

15 VISO PASAULIO

TAIPEJUS. — Sekmadienį 
Taivanas atšventė savo prezi
dento Chiang Kai šėko gimta
dienį, jau 34-tą. Pasveikinimą 
jam atsiuntė ir 133 JAV kongre
so nariai. Ta diena yra laikoma 
gera diena pradėti naujus biz
nius. Atidaryta daug naujų krau
tuvių ir trečia Taivano televizi
jos stotis.

SAIGONAS. — JAV gynybos 
sekretorius Melvin Laird atvežė 
į Vietnamą naują prezidento Ni- 
xono sudarytą kariuomenės ati
traukimo planą, kuris pagreitins 
amerikiečiu- išvežimą.

PROSPECT HEIGHTS. — Či
kagos priemiestyje sekmadienį 
kun. Paul Lindstrom vadovauja
moje Krikščionių -Laisvės baž
nyčioje įvyko susirinkimas, ku
riame sudeginta Jungtinių Tau
tų ir komunistinės Kinijos vė
liavos. Kalbėtojai kaltino prezi
dentą Nixona už santykių ieško
jimą su Kinija. Vienas kalbė
tojas Richard Bennett pasakė, 
kad -Nixonui už..-laisvės idealų 
išdavimą vieta esanti kalėjime, 
o ne Baltuose Rūmuose.

. Ukrainiečių 
vyskupų sinodas

ROMA. — Sekmadienį į Ro
mą suvažiavo 17 ukrainiečių ka
talikų bažnyčios vyskupų, gyve
nančių egzilėje. Juos sukvietė į 
specialų sinodą kardinolas Jo
sef Slipyj, 79 metų, buvęs bol
ševikų kalinys, praleidęs 18 me
tų Sibiro kalinių stovyklose. Dėl 
šio sinodo kardinolas susipyko 
su Vatikano valdžia ir su po
piežiumi. Romoje kalbama, kad 
net gali įvykti ukrainiečių baž
nyčios atskilimas nuo Romos.

Ukrainiečių sinodas sušauktas 
365-tose metinėse 'nuo Brest-Li- 
tovsko Unijos 1596 metais pasi
rašymo. Tada Ukrainos bažny
čia tapo pirma rytų apeigų baž
nyčia, susijungusi su Romos ka
talikų bažnyčia. Ukrainiečiai to
liau laikosi rytų apeigų ir veikia 
tik užsieniuose, kur turi apie 1.8 
milijonus tikinčiųjų. Sovietų Są
jungoje ši bažnyčia yra uždrau
sta ir jos sekėjai sulieti su rusų 
stačiatikių bažnyčia.

Ukrainiečiai siekia ir savo at
skiro patriarcho. Jiems nepatin
ka Vatikano derybos su sovie
tais. Kai kurie ukrainiečių vys
kupai kaltina Vatikaną, kad šis 
norėdamas padėti Lietuvos, Lat
vijos ir kitiems Romos apeigų 
katalikams už Geležinės uždan
gos, paaukoja ukrainiečių kata
likų siekimus ir interesus.

Karališkoji Britanijos aviacija įsigijo pirmą "Puma" helikopteriu es
kadrilę. šieš kartu su prancūzu konstruktoriais, britu bendrai sta
tyti helikopteriai gali paimti 16 pilnai ginkluotu kareiviu arba 5,500 
svaru krovinį, o reikalui esant, gali išvežti iš fronto linijy šešis su

žeistus karius su visais neštuvais ir su keturiais palydovais.

ŠIANDIEN DAUG KUR - RLNKIIVIAI
WASHINGTONAS. — šiandien Amerikoje vyksta visa eilė 

rinkimų, kuriuose gan svarbus rasinis klausimas. Mississippi 
valstijoje renkamas gubernatorius. Kandidatuoja ir negrų veikėjas 
Charles Evers. Keliuose miestuose renkami miestų merai, čia 
irgi svarbi rinkimų kampanijos tema buvo rasinė — vaikų vežio
jimas į tolimas mokyklas rasinio balanso siekiant. Clevelande 
miesto meras negras Carl Stokes pasitraukia. Į jo vietą kandi- 
.datuoja,trys.asmenys, jų tarpe nepriklausomas kandidatas, negras 
Arnold Pinkney. ■ '

Bostone renkamas meras. Lig
šiolinis meras Kevin White turi 
konkurentę moterį Louise Day 
Hicks, kuri kaltina senąjį merą 
apsnūdimu kovoje prieš nusikal
timus ir mokesčių padidėjimu. 
Philadelphijoje renkamas meras. 
Viėnas kandidatų, demokratas 
Frank Rizzo, skelbiasi esąs tvar
kos ir įstatymų šalininkas.

San Francisco mieste prieš se
nąjį merą Joseph Alioto kandi
datuoja net trys politikai, jų tar
pe moteris Dianne Feinstein. 
Alioto kandidatūrai pakenkė 
spaudoje skelbtos žinios apie jo 
ryšius su gangsteriais.

Be minėtų merų rinkimų 
Pennsylvanijoje renkamas vie
nas Atstovų Rūmų narys. Dar 
rinkimai įvyksta Kentucky, kur 
renkamas gubernatorius ir Vir
ginijoj — gubernatoriaus pava
duotojas, i

Visų partijų vadai stebi šiuos 
rinkimus, nes juose pirmą kar
tą dalyvaus balsavimo teisę ne
seniai įgiję 18 metų amerikie
čiai. . '

Paskelbė žmonių 
išvežimo planus

MASKVA. — Sovietų Tadži
kistano partijos laikraštis iš
spausdino smulkias instrukcijas 
Tadžikistano gyventojams, nu
rodydamas, ką daryti kilus ato
miniams karui. Smulkus planas 
nurodo, kur ir kaip išvažiuoti iš 
miestų. Įmonės ir darbovietės 
turi pasirūpinti savo darbininkų
ir jų šeimų išvežimu. Pensinin
kai ir kiti nedirbantieji bus iš
vežami kaimynystėje suorgani
zuotų grupių.

Tadžikistanas turi bendrą sie
ną su komunistine Kinija, todėl 
spėjama, kad čia kalbama apie 
galimą atominį karą su Kinija. 
Laikraštis mini “agresyvias jė
gas”, tačiau aiškiai nepasako, 
kas jos yra. Tadžikai yra persų 
kilmės musulmonai, savo kalba 
ir kultūra panašūs į Irano gy
ventojus.

Evakuacijos plane vaikus ir 
jaunuolius numatoma išvežti at-i 
skirai, kad karas nesutrukdytų 
jų mokslo. Planą pasirašė Ta
džikistano vicepremjeras, rusas 
Viktoras Novičkovas.

KINIJA BUS VADINAMA “CHINA”
NEW YORKAS. — Komunistinė Kinija jau išsprendė Jung

tinių Tautų dilemą, kaip pavadinti naujai priimtą narį: ar, trum-
pai, Kinija ar Kinijos Liaudies Respublika? Kinijos užsienio 
reikalų ministerija atsiuntė telegramą, kurioje prašo įrašyti Ki
niją, paprastai “China”. Dabar Kinija bus įrašyta ir pasodinta 
tarp kitų delegacijų, tarp Čilės ir Kolumbijos, sekant anglų kalbos 
alfabetu. Pirmadienį aikštėje prie Jungtinių Tautų jau buvo iš
kelta Kinijos vėliava — penkios auksinės žvaigždės raudoname 
fone. Vėliava kaba tarp Čilės ir Kolumbijos vėliavų. Manoma, 
kad Kinijos delegacija atvyks į New Yorką dar šią savaitę užimti 
vietos.

Mirė Stasys Gegužis

Praskrido 20 iš lėktuvnešio 
“Eagle” pakilusių lėktuvų ir 30 
karinių helikopterių.

Ateityje Singapūras ir Malai
zija gaus karinę paramą iš jung
tinio karo laivyno, sudaryto iš 
Britanijos, Naujosios Zelandi
jos ir Australijos karo laivynų 
ir aviacijos.

William H. Rehnquist atrodo paten- 
kintas, kad i j prezidentas nominavo į 

Aukščiausia Teismu

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

e Senato užsienio reikalų ko
mitetas vakar svarstė užsienio 
paramos klausimą. Neabejoja
ma, kad parama bus-kurioje nors 
formoje atstatyta...
a Federalinis teisėjas Wash

ingtone atmetė bandymą sustab
dyti Aliaskoje planuojamą ato
minio užtaiso po žeme sprogdi
nimą.

♦ Indija skelbia, kad savait
galio. audrose 4 milijonai žmonių 
neteko pastogių.

♦ Šveicarijoje pirmuose rin
kimuose po davimo moterims 
balsavimo teisių net šešios mo
terys buvo išrinktos į parlamen
tą, o Ženevos miesto merė, po
nia Girardin pateko j Šveicarijos 
vyriausią tarybą.

♦ Kambodijos kariuomenės 
vadovybė paskelbė, jog komunis
tai pirmą kartą Kambodijoje pa
naudojo nuodingas dujas, nuo 
kurių žuvo 100 Kambodijos ka
reivių.

♦ Kubon atplaukė penki so
vietų karo laivai ir sustojo Ha
vanos uoste-

♦ Vakar anksti rytą sprogi
mas sunaikino Čikagoje, 7642 S. 
Halsted, maisto produktų par
duotuvę. Nukentėjo ir kitos dvi 
gretimos krautuvės bei namai 
priešais. Policija aiškina, kas 
sukėlė sprogimą.

♦ Americal divizija baigė tar
nybą Pietų Vietname, šiuo me* 
tu ten yra 179,000 amerikiečių 
kareivių, panašiai, kaip 1965 me
tų pabaigoje.

—Rugsėjo 28 d. Kaune pasi
baigė simpoziumas Rytų Euro
pos agrarinės istorijos klausi
mais. Dalyvavo, šalia Lietuvos, 
dar Latvijos, Estijos, Moldavi
jos, Gudijos, Ukrainos ir Rusi
jos federacijos mokslininkai.

Japonų karinės 
jėgos - 21 metų

TOKIJO. — Japonų karinės 
jėgos sekmadienį šventė 21 me
tų sukaktį. Įvyko paradas, ku
riame dalyvavo japonų, 'vyriau
sybės nariai su-premjeru Šato. 
Buvo parodytos visos ginklų rū
šys, įskaitant naujas japonų ra
ketas.

Premjeras Šato pasidžiaugė, 
kad Japonija turi taiką ir eko
nominį žydėjimą. Jis pareiškė 
viltį, kad Japonijos gynybos jė
gos bus pakankamai stiprios gin
ti šalį, kartu vyriausybei ieš
kant taikos su visomis pasaulio 
valstybėmis. Jis ragino japonus 
karius didžiuotis savo paskirtim, 
ragino žmones gerbti ir didžiuo
tis karinėmis jėgomis.

Japonija turi nedidelę, bet la
bai moderniai ginkluotą, savano
rių kariuomenę: aviacija — 41,- 
636 vyrų, karo laivynas — 36,- 
869 ir armija — 157,571.

Važiavo ir Maniušis
Sovietų min. pirmininkui A. 

Kosyginui viešėjus Alžyre ir 
Maroke, sovietų delegacijoje da
lyvavo ir Lietuvos vad. “minis
trų tarybos” pirmininkas J. Ma
niušis. (E)

Pakistano prezidentas Agha Moham
mad Yahya Khan, kuris iHaukė Ryti
nio Pakistano sukilimą, kai jis atjau
ki rinkimus ir panaikino iy rezulta
tus. Rytinis Pakistanas buvo laimėjęs 
viso Pakistano parlament* aiikią 
dauguma. Vakariniame gyvena 55 mi
lijonai žmoni y, o rytiniame — 77 mik

MAHANOY CITY, Pa. — šian
dien, lapkričio 1 dienos rytą, vie
tos ligoninėje mirė Stasys Ge
gužis, — telefonu iš Pittsburgho 
pranešė Gertruda Dargienė, vei
kli SLA narė. Jis. bus laidoja
mas ketvirtadienio rytą.

Stasys Gegužis buvo Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sandaros 
ilgametis pirmininkas ir Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje vice
pirmininkas. Savo laiko Gegu
žis vadovavo Amerikos lietuviu 
angliakasių unijai.

Pereitais metais Gegužis bu
vo atvažiavęs Į Chicagoje vyku
sią Alto konferenciją. Susilpnė
jusi širdis jau tada neleido jam 
dalyvauti visuose posėdžiuose. 
Sveikata ypatingai susilpnėjo 
prieš porą mėnesių. Jam Į širdį 
buvo įstatytas skatintuvas, bet 
ir jis nepagelbėjo. Jis buvo iš
vežtas į Danville ligoninę, bet 
gydytojai specialistai negalėjo 
sustiprinti silpnėjančios jo svei
katos.

Sen, Fulbrightas 
ir užsienio parama
WASHINGTONAS. — Sena

torius Fulbrightas, kuris jau se
niai kovoja prieš Amerikos duo
tą užsienio šalims karinę ir eko
nominę paramą, neslėpė savo 
džiaugsmo, kalbėdamas apie tos 
paramos lėšų sustabdymą, kurį 
senatas praėjusį penktadienį nu
balsavo. Kalbėdamas televizijos 
“Face the Nation” programoje 
sen. Fulbrightas žadėjo savo va
dovaujamam komitete svarstyti 
kai kurias paramos rūšis: duoti 
lėšų Pakistano pabėgėliams, vai
kų šalpos organizacijoms ar Pa
lestinos pabėgėliams remti. Jis 
tačiau pasisakė prieš karinę pa
ramą Vietnamui, Laosui, Kam- 
bodijai ar Graikijai. Izraelio rė
mimą sen. Fulbrightas žadėjo 
pravesti komitete, nes Izraelis 
esąs specialus atvejis.

Sen. Fulbrighto nuomone, se
nato balsavimas prieš paramą už
sieniui sudaro pasisukimą ir nau
jos gadynės pradžią Amerikos 
užsienio politikoje. Parama ta
pusi šaltojo karo įrankiu, tam 
tikru “šalpos imperializmu”, ku
riuo Amerika bandanti primesti 
savo pažiūras užsienio šalims.

Sen. Fulbrightas siūlo Ame-

Kinijos atsakymas dėl valsty
bės oficialaus pavadinimo iš
sprendė ir kitą klausimą — kas 
pirmininkaus Saugumo Tarybai. 
Jei Kinija būtų pasirinkusi 
“peoples Republic of China” jai 
būtų reikėję parūpinti Saugumo 
Tarybai lapkričio mėn. pirminin
ką, kuris keičiamas kas mėnesį 
pagal valstybių pavadinimų al
fabetinę tvarką. Dabar šio mėn. 
pirmininku bus Lenkijos atsto
vas.

Kinija priminė Jungtinių Tau
tų sekretoriui, kad Taivano de
legacijos turi pranykti iš visų 
JT agentūrų. UNESCO jau pa
šalino Taivano delegaciją ir lau
kia atvykstant komunistų atsto
vų. Nežinia, kaip dar bus su Pa
saulinio Banko atstovybe. Čia 
Amerika turi 24% visų balsų 
pagal savo finansines kontribu
cijas ir galėtų užblokuoti Kinijos 
atstovavimą. Abejojama, ar 
prezidentas Nixonas tokio žy
gio imsis prieš savo vizitą Kini
joje.

' Indijoje žuvo 
2,500 žmonių

NEW DELHI. — Didelė gam
tos nelaimė vėl ištiko Indiją. Au
dra ir didelė, 16 pėdų aukščio 
banga Bengalijos įlankoje su
griovė daug pajūrio kaimų, ku
riuose žuvo 2,500 žmonių ir virš 
milijono liko be pastogių. Ban
ga sugriovė daug tiltų ir kelių. 
Susisiekimas su nukentėjusiais 
kaimais įmanomas tik oro keliu.

Ryšiai su nukentėjusiom pro
vincijom nutrūko ir bijoma, kad 
nukentėjusių skaičiai gali būti 
dar didesni.

Airių sprogdinimai 
pačiame Londone 
BELFASTAS. — šiaurinėje 

Airijoje sukilę airiai nušovė du 
policijos detektyvus. Paskutiniu 
metu slapta airių armija padidi
no puolimus prieš policiją, neš 
pasklido žinios, kad policininkai 
kankina izoliuotus airių armijos 
narius, kurie buvo suimti be teis
mo. Kitame mieste sukilėliai pa
grobė autobusą ir jį sudegino.

Pačioje Britanijoje policija 
ėmė stipriau saugoti viešus pa
status po dviejų sprogimų Ka
rališkojo Tankų pulko štabe ir 
Londono Pašto Įstaigos rūmuo
se, kurie yra aukščiausias Lon
dono pastatas. Scotland Yard įs
pėjo visu miestų policiją, kad 
sprogdinimai gali išsiplėsti ir ki
tuose miestuose.

rikai nieko nešelpti tiesioginiai, 
bet skirti savo pinigus tarptau
tinėms organizacijoms, kurios 
vėliau šelptii reikalingas šalis 
pačios. Tiesioginis šelpimas yra 
imperializmo įrankis, o karinė 
parama skiriama išlaikymui esa
mų režimų, skiriama pasikeiti
mų sustabdymui, “status quo” 
išlaikymui, — kalbėjo senato
rius.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų damos pagrindai

JONAS ADOMAVlčIUS, ML D. .

KRIMINALAS AUGA VALANDOMIS - 
REIKIA KAS NORS DARYTI

Atgimti į sveikatą turi vadai, tada atgims 
pavaldiniai. Gyvenimo tiesa

lietuvis semias skundžiasi 
savo kaimynnui, kad prie bažny
čios kunigas rūko žmonėms ei
nant į namus po pamaldų. Gir
di, argi jis negalėtų prisirūkyti 
kur nors kitur ir kitu laiku, o 
ne po pamaldų čia pat prie baž
nyčios. Baisiai blogą pavyzdį 
vaikams ir kitiems jaunuoliams 
tas kunigas duoda. Taip dejuoja 
nerūkantysis parapietis. O štai 
dar kitas — dar negražesnis ma
žutėlių piktintojas. Lietuvis in
žinierius pergyvena nuoskaudą 
irgi iš rūkąnčio dvasiškio. Inži
nierius ir jo šeimos nariai nerū
ko. Vaikas gauna gerą pavyz
dį namuose. Tik ne mokykloje. 
Dvasiškis, mokąs vaiką, prane
ša tėvui inžinieriui, kad jis su
radęs jo vaiko kišenėje cigare
čių pokelį. Tada inžinierius pa
klausęs tą kunigą, ar jis rūkąs. 
Kunigas prisipažino taip darąs. 
Tada to vaiko tėvas ir sakąs tam 
dvasiškiui: — "Vaikas namie 
negavo blogo javyzdžio, bet mo
kykloje jis ėmė sekti savus mo
kytojus, įskaitant ir Tamstą. 
Kol nepajėgi susitvarkyti — 
mesti rūkęs, tol visai nesirodyk 
prie mokinių”.

Ir jis buvo visiškai teisus. Mes 
visi dabar turime atgimti žmo
niškai veiklai. Gana mums žmo
nes vien pekla gąsdinti. Tai tin
ginių ir dvasia pasilpusiųjų dar
bas. Mums reikia žmonių, pa
jėgiančių savo pavyzdžių, o ne 
liežuviu -asmenybes žmoginti. 
Juk dabar žmonės peklos ne
bijo, velniais netiki, nes blogiau
sias už visus šėtonus pasirodė 
esąs jausmais nesusitvarkęs

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Skrandžio žaizdos sukėlėjas
Klausimas. .Malonėkit, dakta

re, paaiškinti, iš kur skrandyje 
žaizdos atsiranda? Taip daug 
mano pažįstamų jas turi. Ma
nau bus visiems įdomu žinoti.

Atsakymas. Kiek skrandyje 
ar dvylikpirštėj žarnoj yra žaiz
dų, tiek yra ir priežasčių. Kiek
vienam žmogui jos savitos. Bet 
yra ir bendros priežastys, štai 
viena jų. Leningrade katėms ir 
šunims buvo sukeltos jų skran
džiuose ir dvylikpirštėse žarno
se naujo pobūdžio žaizdos. Tie 
gyvuliai buvo erzinami, jiems 
būdavo sukeliama neurozė. Tuo 
pat laiku į jų skrandžius būdavo 
kasdien pilama rūgšti skrandžio 
sunka per atidarytą dirbtiną an
gą. Na ir pradėjo skrandžio glei
vinė negaluoti. O po to ir žaiz
da skrandyje atsirado kaip tik 
toje vietoje, kur buvo į skrandį 
pilama rūgšti skrandžio sunka. 
Tas pats nutinka' ir pas žmogų 
su tomis skrandžio žaizdomis. Už
tenka vyrui turėti baidyklę žmo
ną, ar žmonai ištekėti už kūtvė
los vyro— ir neurozė pas vieną 
iš jų esti gatava. Dar tokiam 
tenka skrandžio sunkos gamybą 
paspartinti — pagausinti su ta
baku, alkoholiu, su aštriais val
giais, kaip pica — ir žmogaus 
skrandyje žaizda gatava. Da
bar suprasime dar aiškiau, kaip 
svarbu kiekvienam žmogui sa
vo asmenybę žmoginti. Už tai

Vienam Gothen, Indianos 
gyventojui pavyko į savo 
kiemą įvilioti ir nufotogra
fuoti labai retą meškėną — 
albiną, kuris visas baltas 
kaip sniegas. Vietiniai gy
ventojai jį pavadino Snow

ball vardu.

bes tada jis dar nebuvd atvy
kęs į J. A. Valstybes, bet jau 
metais jį matome bendrovės 
pirmųjų pionierių gretose. 
Šiai Keistuto taupymo skolini
mo bendrovei dar pirmuosius 
žingsnius tebeminant, jau 1904 
metais jįmatome bendrovės 
valdyboje kaip direktorių — 
prezidentą šalia iždininko 
Joseph Ridiko ’ir direktoriaus 
Stanley Stanevich. Tada dar 
pačios bendrovės apyvarta te
siekė tik 75.000 dolerių. Tho
mas S. Janulis tada pasidarba
vo ne vien tik tai bendrovei, 
bet svarbų vaidmenį atliko ir 
visame to meto lietuviij tauti
niame kultūriniame gyvenime.

Thomas S. Janulis — Dzū
kijos krašto sūnus. Jis gimė 
1885 metais Leibgalių kaime, 
Veisėjų valsčiuje, tada pri
klausiusiam Seinų apskričiui. 
Į J. A. Valstybes atvyko 1902 
metais. Bet jau, kaip minėjo
me, jį matome 'dirbant 1904 
metais Čikagos lietuvių tarpe. 
Jis priklausė Simono Daukan
to draugijai, kuriai net tryli
ka metų pirmininkavo. Nema
žai jo pasidarbuota ir Didžiojo 
L. K. Vytauto draugijoje, ku
riai pirmininkavo 5 metus; 
daugiausia ši draugija pasi
reiškė Bridgeporto ribose. Jis 
taip pat yra buvęs penketą me 
tų šv. Martyno teatrališkos 
draugijos pirmininku ir pri
klausęs Teisybės Mylėtojų 
draugijai.

Reikia pastebėti, jog jo veik
la lietuviškoje dirvoje nė kiek 
nesumažėjo, kai jis 1911 me
tais vedė Frances šiindikiutę. 
Ji ne tik paskatindavo jį jo

žmogus, nors jis. labai mokytas] kiekvienas iš mūsų pradėkime 
savo--dvasiniu----- jausminiu gy-ir kūnu- stiprus'būtų.-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

ai

Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

• S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai

try kuravimai Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė* Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mafiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Simas- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ 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. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00. . • ■' ■ -

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

6 pasakos ir DVY* 
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka

SKELBKITES NAUJIENOSE

venimu tvarkytis. Motinos ir 
tėvai, patys tvarkydamiesi pra
dėkite tinkamai auklėti savo vai
kus : tada tokie susituokę nekels 
kitas kitam skrandyje žaizdų sa
vų jausmų palaidumu.

Asmenybės maistas

Klausimas. Kuo reikia maitin
tis, kad galėtum apturėti stip
rius nervus, žmonišką asmeny-

iš dviejų veiksnių: praeities ir 
ateities. Socialinė aplinka praei
tyje ir ateity}eįabai įtakoja as
menybės susidarymą. Kiekvieną 
žmogaus asmenybę apsprendžia 
paveldėjimas ir aplinka kurioje 
žmogus gyvena. Už tai norėda
mi pagerinti žmogų nepaveski-

me savo darbo kitam, o patys sa
vu prakaitu imkime gerinti ap
linką visokeriopai. Tada ir joje 
augą žmonės bus daug geresni. 
Tad nuo visokeriopų tinginysčių, 
nuo prietarų — ypač religinių 
tokių visi junkimės į savos ap
linkos žmoginimą.

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

Atsakymas, žmogaus asme
nybė yra sudėtingų smegenų 
veikimų pasireiškimas išorėje. 
Ji formuojasi amžiaus eigoj e mū
sų kūne. Dvasiškiai religinę 
prasmę asmenybei priduoda ir 
pavadina ją siela, čia apie tai 
nekalbėsime. Kiekvienas žmo
gus turi savitą asmenybę. Vie
nas gali būti kaip Maironis, ki
tas kaip Blinda svieto lygintojas. 
Kas asmenybė yra savo esmėje 
— kuo ji maitinasi.

Kūnas turi savo struktūrą — 
ji matoma. Asmenybė' irgi turi 
savitą struktūrątik ji nema
toma. Ji apsprendžia kūno veiks
mus.. Ne kūnas, bet asmenybė 
apsprendžia, kad vienas žmogus 
yra pasišventęs kitų labui, o ki
tas — vien tik savimi tesirūpi
na. Kūnui išsivystyti pakanka 
devynių mėnesių motinos iščiuje. 
Gi asmenybei — po žmogaus 
gimimo net 20 metų priseina vys
tytis. Kartais ir tų 20 metų ne
užtenka. Kitas ir pražilęs lieka 
menkos asmenybės žmogumi. 
Kūnui reikalingas esti maistas : 
valgas, gėrimas, poilsis, jude
sys... Asmenybė irgŲturi savas 
pievas, kur ji maitinasi. 1. As
menybei žmoguje vystytis yra 
būtina sveika aplinka: tėvai, bro
liai — seserys, draugai, kaimy
nai, mokykla... 2. Aplinkos sau-i 
gumas besivystančiai asmeny
bei yra būtinas. Kad kas ne
užpultų. Menkos asmenybės au
ga vienas kitą skriaudžiančioj - 
žudančioj aplinkoj. 3. Meilė be
sivystančiai asmenybei yra bū
tina, 
nors 
riau 
nori

Jei žinai, kad tavimi kas 
rūpinas, tave myli, tu ge- 
jautiesi. Katė, šuo ir jie 
būti glostomi, kalbinami.

4. Asmenybės dar 
tas yra teisingas 
Darbas turi būti 
Pagyrimas — yra 
liau stengtis. 5.
maisto rūšis yra turėjimas dva
sinių idealų. Asmenybė susidaro

vienas mais- 
įvertinhnas. 
įvertinamas, 
paskata to-
Asmenybės

■ Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

T AUTINI U ŠOKIU ŠVENČIU 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.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608
r ■ ‘r.. -Ar ■; ‘ ---- 7 ~ £ 11

UNION FEDERAL SAVINGS AND

LOAN BENDROVE BRIDGEPORTE
BENDROVĖS ĮSTEIGIMAS
šiemet Union Federal Sa

vings and Loan of Chicago 
bendrovė Bridgeporte savo 
sutelktais taupytojų kapitalais 
ir turtu pasiekė net keturias
dešimt milijonų dolerių sumą. 
Tai džiugina ne tik tos bend
rovės vadovus, bet ir visus jos 
taupytojus. .Džiugina tas gau
sus derlius ir mus visus Čika
gos lietuvius.(. Tas džiaugsmas 
mums nėra .be pagrindo, .ši 
seniausia iš visų taupymo ir 
skolinimo bendrovių, kuri liūs 
pramynusi kelią visoms šio po
būdžio įsisteigusioms bendro
vėms, pati per tą laiką ne tik 
nenusėno, nenusilpo, bet, va
dovaujama prazidento Alber
to J. Aukers, pasiekė tokių ste
bėtinai gražių rezultatų. "

ši taupymo ir skolinimo ben 
drove, Įsisteigusi 1897 metais 
ir savo patronu ' pasirinkusi 
D. L. kunigaikščio Kęstučio 
vardą Keistuto Building & Loan 
ass’n, savo Įsteigimo data su
tampa ir atsirėmiau pačią lie
tuvių gyvenimo pradžią Čika
goje. . ' •

šv. Jurgio- parapija- Bridge
porte savo gyvenimą buvo pra
dėjusi 1892 metais, kai. jai bu
vo vyskupu paskirtas pirmasis 
klebonas kun. Jurgis Kolesins- 
kis. Lietuvių skaičiui sparčiai 
augant, medinė-bažnyčia pa
sidarė per ankšta, ir naujas 
klebonas kun. Matas Kriaučiū
nas jau- 1896 metais buvo pa
dėjęs pamatus dabartinei mū
ro bažnyčiai. Kai- mes pasižiū
rime į tas Įvairių organizacijų 
steigėjų ir po žemės pirkimo 
ir parapijos steigimo aktų,pa
sirašytas pavardes, tai pama
tome, jog. jos yra veik tos pa
čios. Tų pavardžių nestinga 
nė Keistuto bendrovės steigia
majame susirinkime ir pačio
je išrinktoje valdyboje.

Daug šių organizacijų jau 
nebegyvuoju, bet Keistuto ben
drovė išsilaikė. Tame jos ne 
taip trumpame gyvenimo tarps 
nyje ir J. A. Valstybės yra per
gyvenusios sukrečiančių laik
mečių, karų, krizių ir kitokių 
negerovių. Ir šiaip jos gyveni
me atsirasdavo kliūčių, sunku
mų. Reikėjo . pasišventusių 
budėtojų, darbuotojų, kurie 
sugebėtų tas iškylančias nege
roves įveikti. Laimei, ši tau
pymo skolinimo bendrovė to
kių 'budėtojų, darbuotojų yra

darbuose, bet ir talkinilavii. 
Juodu susilaukė šeimoje dvie
jų dukrų, Angelės ir Annos, ir 
sūnaus Jono. Juos visus gra
žiai išauklėjo, išmokslino. Vi
si sukūrė gražias šeimas, ir 
Thomas S. Janulis jau yra su
silaukęs net provaikaičių.

Su tokhi pat lietuviško nusi
teikimo požiūriu jis pasišven
tusiai darbavosi įsijungęs į 
Keistuto bendrovę, būdamas 
visą laiką svarbiose vadovau
jančiose pareigose ir neretai 
nešdamas jos pačią sunkiau
sią darbo naštą. Jam visada 
prieš akis buvo šios bendrovės 
paskirtas tikslas, kad ji galė
tų lietuvius įpratinti regulia
riai ir pastoviai taupyti. Su tos 
bendrovės pagalba jie gali įsi
gyti nuosavybes — namus ir 
tvirčiau ekonominiai atsistoti 
ant savo kojų. Geriau susi
tvarkę savo ekonominius rei
kalus, daugiau gali prisidėti 
prie tautinės kultūros kėlinio 
ir pagalbos senajai tėvynei 
Lietuvai.. , _

Tenka pasidžiaugti, jog Tho
mas S. Janulis, šiandien mums 
žinomas kaip emeritus tos 
bendrovės direktorius — pata
rėjas, yra dar sveikas, gerai 
galvojantis — mąstantis, ne- 
sulinkęs ir nenusenęs pagal 
savo metų skaičių. Jis džiau
giasi, domisi jos veikla ir ne
retai Į ją atsilanko, pasikalbė
damas su vadovybe, tarnauto 
jais ir šios bendrovės taupyto
jais kurie jį gerbia ir mėgsta.

(B. d.)

išsavo tarpe turėjusi. Vienas 
tokių svarbiausių jos išsilaiky
mo šulų yra jau patriarchali
nio amžiaus sulaukęs. Tai 
Thomas S. Janulis.

THOMAS S. JANULIS
Nors mes Janulio parašo ne

randame steigėjų sąrašuose,

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS,'
KURIE GARSINASI 

“N a U JI E N n S v* -

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
' veidrodis, kuriame atsispindi" pirmųjų lietuviškų knygų kelias.

Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.
Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicagv-S, Illinois

Where has
all the 

money gone?
It just goes.

You shake your head.
You see it slip out of your hands 

and you worry. ' ‘ - -
Instead of worrying, why not do 

something about yoUr money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work. .

Your money will add up faster-than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Say
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since-Juhe 1, 1970...with a com
parable‘improvement for ail older. 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to . 
see your money grow instead of go.

VA

0©

ooeds are mm. H kwtt, or dcxtrr»yed, 
we replace theta. When needed, they can be

Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street. Chicago, III 60608
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GYVENTA
Žiauri ir sunki buvo "foreinoriv" dalia

Į’ Tas pats P. J. Zivatas rašo: į šokių akmeninių priemaišų pil- 
Philadelphia A Reading Coal & na. Taigi į tokias kasyklas siųs

davo “foreinerius”. Kompani
joms negalioje, kad šachtos žmo
gui dirbti pavojingos: lubos pra
stai statytos, akmuo nedrūtas, 
lengvai krinta ir gali bet kada 
užgriūti. Kai šachtoje užmuš
davo mulą, kildavo tikras alar- 
mas, mat kompanijai buvo apie 
$400 ir $400 nuostolio, o kai už
mušdavo kokį “green foreinerį”, 
kompanijai jokio nuostolio ne
buvo.

Reikia nepamiršti, kad kasyk
lų vadovai (formanai) ir bosai 
nebuvo jokie patyrę ekspertai; 
buvo skiriami įvairūs palaižū
nai, kurie labiausiai sugebėjo 
kompanijai pataikauti.

Kad ir Bažnyčia nebuvo varg
dienių požemio vargo pelių — 
angliakasių draugas, o buvo, kaip 
visada galingųjų pusėje, rodo 
Skrantų (Scrantono) vyskupijos 
leistas laikraštukas, kurs po Lat
timore skerdynių parašė “...good 
for them, they got what they 
dserved. They came here from 
Southern Europe scums, got 
dumped on our shores and took 
our good peoples jobs” (gerai 
jiems, jie gavo ko nusipelnė. Jie 
čia atėjo iš Pietų Europos pa
dugnės, buvo išleisti Į mūsų 
krantus ir atėmė mūsų gerų 
žmonių darbus).

Kelionė į mainerių ligoninę

Vienas grynorius maineris štai 
kaip laiške aprašė savo vizitą 
šenandorio ligoninėje:

“Vos atvykau į Shenandoah ir 
jau rytojaus dieną turiu vykti į 
ligoninę. Tai kas kad mane brolio

Iron Co. buvo viena iš pasiučiau
sių anglies kompanijų. Kai jos 
prezidentu buvo George Bear, 
tai tas buvo tikras rakalis. Jam 
pirmininkaujant kompanija mai- 
neriams uždėjo baudą, nutrauk
dama nuo kiekvieno uždirbto do
lerio po 25 centus, kad darbinin
kai tuo būdu kampanijai atly
gintų nuostolius, susidariusius 
dėl streiko, kurį darbininkai pra
laimėjo. Be to, tuo metu ka
syklos mažai tedirbo, tai iš men
ko uždarbio, kurio visą ketvir
tadalį kompanija nutraukė, žmo
gui ypač su šeima nebuvo gali
ma pragyventi. Kai kuriose vie
tose angliakasiai bandė vėl strei
kuoti, reikalaudami sugrąžinti 
nusuktus nuo kiekvieno dolerio 
25 centus, prie šio reikalavimo 
pridėdami ir tokius, kaip page
rinti kasyklose darbo sąlygas, 
bei duoti geresnę apsaugą nuo 
susižeidimų ir užmušimų. Tų 
streikų tarpe buvo ir streikas 
Lattimore, Pa., miestelyje 1897 
metais, kur šerifas su savo “de
putatais” ir specialia kompani- 
jos “Coal & Iron Police” užmu
šė 21 žmogų, jų tarpe 5 lietu
vius,; ir 55 žmones sužeidė, jų 
tarpe 4 lietuvius.

Tame miestelyje gyveno dau
giausiai į vadinamieji “foreine- 
riai” (svetimšaliai) > slavai, len
kai ir t. p., nes gyvenimas ir dar- 

. bas ten buvo tiek biaurus, kad 
amerikonai, anglai ir vokiečiai 
vengdavo tose mainerių lūšno
se gyventi ir tose mainose dirb
ti, kadangi darbai ten buvo labai 
prasti, anglis labai-nešvari, vi-
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šeimininkai sutiko mane stoty, 
gražiausiai pavaišino ir pagirdė, 
bet man rūpi brolis, kurs jau du 
mėnesiai kaip guli ligoninėje. In
dian Ridge kasykloje dirbant ir 
anglis po žeme sprogdinant ne
tikėtai parakas užsidegė ir jį 
smarkiai apdegino.

Sėdame į strytkarį (tramva
jų) ir apie pietus jau esame 
Fountain Springs valstybinėje 
ligoninėje, Ashland, Pa. Daug 
žmonių lankytojų čia suvažiuo
ja visaip sužeistų saviškių bei 
artimųjų lankyti. Iš strytkario 
persėdame už 10 centų į ketu
riais arkliais pakinkytą diliža
ną, kurs mus užtraukė apie gerą 
mylią į kalną, už kurio buvo pati 
ligoninė. Visi norintieji važiuo
ti nesutilpo, tad nebetilpusieji 
nuėjo paskui vežimą pėsčiomis, 
vieni lazdomis, kiti kriukiais pa
siramstydami, o kai kurie tik su 
viena koja, kiti veidais ir kak
lais apraišiotais.

Liūdna žiūrėti į tuos žmones 
ir mane skausmas suima už šir
dies. Tai tau ir Amerika, pagal
vojau. Pravažiuojame upeliu
ką, ir galvoju dairydamasis po 
apylinkę, čia turėtų žaliuoti žo
lė, turėtų linguoti vėjo bučiuoja
mi augalai. Tuo tarpu gi čia 
stūkso aukšti kalnai, visi suvers
ti iš juodų akmenų, išmestų iš 
po žemės išimant anglį.

Pravažiuojame giraitę, kur 
kalno šonus nuplaišintas ir pa
darytas tiesus kelias į ligoninę. 
Kelio išvaizda širdį graudena. Ne 
tik žęmė, bet ir akmenys čia rau
doni Tur būt, žmonių krau
ju nulaistyti, pamaniau, čia pat 
pravažiavo vienas, ir dar vienas 
ir dar vienas vežimai, ambulan- 
sais vadinami, juodų mulų trau
kiami. Viename vežime matau 
paguldyti du angliakasiai ap
rengti savais, ne darbo drabu
žiais. ir girdžiu kaip šalia veži
mo eidamos kelios moteriškės 
griaudžiai verkia. Matau, kad 
ir vyrai nuo veidų šluostosi pra
kalta ar ašaras... >

Ligoninė buvo Įrengta neaukš
tame ketvirtainiame name. Ap
linkui ligoninę supo gražūs kle
vai ir beržai, tvirtai -Įaugę Į pie
vą, kurios žolė buvo šviežiai nu
plauta. Pievoje su voveraitėmis 
žaidė vienas bekojis jaunuolis. 
Vėliau man pasakojo, kad jau
nuolis kojos neteko kasykloje 
per girtavimą. Pasigėręs ir snie
ge užmigęs...

“Kova už tikėjimą”

Dar nespėjome su broliu kaip 
reikiant pasisveikinti ir pradėti 
kalbėti, kaip kambario gale pa
sigirdo šauksmas “Nurse, help”! 
šaukė ne vienas, o pora balsų. 
Atbėgo ne tik slaugės, bet ir du 
gydytojai, žiūrėti kas atsitiko.

Pasirodo, susipyko du ligoniai

Si

EKSKURSIJA
Senelis už akrą mokėjo po $8, dabar kaina po $ 15,000

San Jose, Cal.— Pereitą mėn. 
vietos Senior Adult Services bu
vo suorganizavusi pensininkų 
ekskursiją pamatyti San Jose 
apylinkes.

Pirmoje eilėje autobusas už
suko į Mayfair Packing Co., kur 
džiovinami ir pakuojami vai
siai. Įmonė užima apie 10 akrų 
plotą. Kai kurie vaisiai supiaus- 
tomi skiltelėmis ir apdžiovina
mi lauke, kiti spec, džiovyklo
se. Bepig ne džiovinti lauke, ka
da nuo gegužės iki spalio mėn. 
paprastai lietaus čia nebūna 
(šiemet nei lašo). Įmonė apdir
ba (išdžiovina ir supakuoja) 
įvairių vaisių dešimtimis tūks
tančių tonų. Vien slyvų apie 
25,000 tonų. Pakavimas vyks
ta juostomis mechaniniu būdu: 
mašina paruošia maišelį ir iš 
spec, rankovės pripilama džio
vintų vaisių porcija.'

Vėliau vykome į steigiamą 
Istorijos Muziejų. Dar tik užuo
mazga, tad patalpoje ekspona
tų negausu, jei neskaityti kieme 
išdėstytus senus žemės ūkio 
Įrankius, vežimus ir kt.

Iš muziejaus vykome Į aps
krities parodų aikštę, kurios 
plotas siekia per 90 akrų, ir jo
je yra daug, didelių ir gražių, 
įvairios paskirties pastatų. Vie
name iš jų čia tą dieną vyko

JOSE APYLINKES
indėnų darbo gaminių paroda. 
Pačių indėnų lig ir nemačiau, o 
tik girdėjau iš gretimos salės 
indėnų šokių muzikos garsus ir 
niūniavimą! (Mat sukeliavome 
šokių pamatyti).

Iš čia vykome į laukus (San 
Jose miesto ribose yra ir ūkių). 
Vieno ūkio lauko (keliuku, pro 
didelę bandą žalmargių, pasi
naudojant keliose vietose atke
liamaisiais vartais, buvome už
vežti ant kalniuko, iš kurio ma
tėsi plati apylinkė.

Ekskursijos vadovas, šios 
apskrities istorijos draugijos 
narys, judrus ir mielas žmogus 
(spėju pensininkas, nes plaukai 
baltutėliai), čia gimęs ir augęs, 
papasakojo, kad va čia buvo so
dai, o čia vynuogynai, ten vie
na, o ten antra vyno gamykla, o 
dabar jų vietoje gyvenamieji 
pastatai ir smulkios Įmonės. 
Net steito kaledžio skyrių nu
matyta atein. metais pradėti 
statyti už 8 - 9 mylių nuo centro. 
Anot vadovo, jo senelis mokėjo 
po 8 dol. už akrą žemės, dep
resijos metu kaina akrui buvo

apie 350 dol., o šiandien —i 
15,000 dol.

fjaimė, kad ne visi miestai 
auga tokia sparta kaip San Jose 
(iš 201,030 gyv. 1960 m. į 412, 
000 1970 m.), nes kitaip visi 
artimesnieji ir tiesioginiai 
maisto gamintojai (daržinin
kai, ūkininkai sodininkai) tu
rėtų užleisti savas žemes gyve
namiems pastatams statyti.

Grįždami aplankėme kokios 
tai kompanijos pirmąją sekciją 
pastatytų condominium namų- 
butų suaugusiems (virš 45 m.). 
Visa toji kolonija apima 1210 
akrų pavadinta “The Villages”, 
6 mylių atstumu nuo San Jose 
centro. Buto kaina 27,000 — 
41,000 dol. Bendrų išlaidų susi
darys 40 — 60 dol. mėnesiui. 
Golfo aikštė, maudymosi ba
seinas, salės susirinkimams ir 
laikui praleisti, gražūs takai, 
puiki žolė ir t. t. — viskas nau
ja ir gražu, tačiau tinka tik ge
rai pasiturintiems.

Atvykusieji busti pensininkai 
galėjome tik pasidžiaugti, seilę 
nuryti ir pagal rusų priežodį 
pasakyti “ne mūsų nosiai”.

S. Šurkus

Can a young girl 
collage graduate 

from the 
Middle West find 
happiness in The 

Peace Corps?

The Peace Corp*
Wasrangton. Q. G 20525

D Pleeae wM infer ma tJO*.
C Ptewc me an application

------------------------------------------- _____
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Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra^ 
darbiautojų ir tiltu statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRIŽIMAS I LAISVI Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geniausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 doL

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

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

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

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

D. Kuraitis, KEUONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą. J

PER ANNUM PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUMPER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
Mr*. PHIL PAKEL, Prudent 

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
H O U R S I Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Toe*. 9 to 4, Than. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 12:30

UP TO

YOUI SAYINGS

INSURED

— lietuvis Jonas Brundza ir ai- 
rišis Džimis, abudu geri draugai, 
bičiuliai. Džimis baigęs kalbė
ti poterius ir pabučiavęs rožan
čiaus kryželį pasiūlė ir Jonui tą 
kryželį pabučiuoti, tvirtinda
mas, kad už kiekvieną pabučia
vimą gaus iš Dievo tiek ir tiek 
malonių ir greičiau pasveiks, šį 
kartą Jonui pritrūko kantrybės, 
tad jis ir paklausė: “Tai kas bus, 
jei aš tavo kryželį pabučiuosiu?

“Kai pabučiuosi, ko tik pra
šysi, viską gausi!” tikrino Dži
mis. “čia yra Dievo sūnus. Kai 
Kristus buvo mažas, tai žydai 
norėjo jį nužudyti, bet šventas 
Juozapas su asilo pagalba išne
šė Kristų į kitą šalį ir taip jį iš
gelbėjo, Kristus išaugęs padarė 
daug stebuklų ir visiems gerą 
darė, nes atpirko nuo peklos ir 
liucicpieriaus”.

Brundza ir sako Džimiui: “Jei 
Kristaus buvo toks geras ir vi
siems geradarė, ir asilas jam iš
gelbėjo gyvybę, tai dabar visi 
turi asilą bučiuoti, o ne tą ge
ležies gabalėlį...”

Džimis pašoko tartum yla įdur
tas, stvėrė savo dvišakę lazdą 
(ramentą.) ir kirto Brundzai. 
Brundza irgi turėjo lazdą, tad ir 
susikirto.

Vyriausias ligoninės gydyto- 
; as Dr. Badell juokėsi pilvą susi
ėmęs ir sakėsi tokio “entertein- 
mento” dar neturėjęs. J. Pr.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojumis. Antrą, 
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.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo IndMIal
Apdrausti Iki $20,000,

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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53-ji Lietuvos kariuomenes sukaktis
— “Nebūtų buvę savanorių, nebūtų buvę kariuomenės. Ne

būtų buvę kariuomenės, nebūtų buvę nepriklausomos Lietuvos 
valstybės .

Generolas prof. St. Dirmantas

Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
rix month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 
metams$22.00 
pusei metų_____________ $12.00
trims mėnesiams __________  $7.00
vienam mėnesiui  $3-00 

kitose JAV vietose:
metams ___ ________  $20.00
pusei metų ------ --------------- $11.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien* išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakarty Šeštadieniais — iki 12 vaL

Tęsime vedamą darbą
Praeitą sekmadienį, spalio 31 dienos vakarą, Chica

goje, užsienio karų veteranų didelėje salėje gražiu ban
ketu buvo paminėta Naujienų 57 metų sukaktis. Laik
raštis buvo įsteigtas 1914 metų pavasarį. Kelias savaites 
ėjo kartą į savaitę, bet netrukus pradėjo eiti kiekvieną 
dieną. Jis kasdien tebeina ir šiandien.

Naujienos ėjo 57 metus. Dabar jau eina 58-tuosius. 
Naujienos yra pats seniausias lietuviškas dienraštis. Di
desnį metų skaičių ėjusio lietuviško dienraščio nėra Ame
rikoje, nėra jo ir rusų pavergtoje Lietuvoje. Per tuos 
metus įvyko didelių pakaitų pačioje Lietuvoje, keitėsi ir 
Amerikos lietuvių gyvenimas. Vyksta pakaitos Ameri
kos lietuvių kolonijose, jos kiekvienoje bendrovėje ir 
įstaigoje. Iš senų kolonijų lietuviai keliasi į naujas vietas, 
steigia naujus biznius ir naujas organizacijas.

Metai atneša pakaitų ir Naujienose. Jose keičiasi 
žmonės, bet nesikeičia dienraščio tikslai ir užsimojimai. 
Nauji žmonės ateina į dienraščio redakciją ir į pačią ben
drovę. Naujiems (žmonėms teko ir 57 metų minėjimą 
ruošti. Banketas vyko naujoje, neįprastoje, lietuviams 
mažai pažįstamoje vietoje. Vienas kitas net paabejojo ar 
pavyks?

Ne tik rengėjus, bet ir atvykusius svečius nustebino 
toks didelis žmonių skaičius. Didžioji salė buvo pilnutėlė. 
Teko pristatyti kelis stalus, bet taip pat kelioms grupėms 
atvažiavusių į banketą žmonių teko vykti namo dėl vie
tos stokos. Banketo rengėjams buvo pats nemaloniausias 
momentas, kada tos pačios šeimos nariams reikėjo pa
sakyti, kad nėra vietos.

Banketas visais atvejais gražiai pavyko. Jis taip pat 
parodė, kad lietuviai pritaria Naujienų vedamam tiks
lios informacijos ir racionalaus auklėjimo darbui. Nau
jienos visą laiką kovojo už lietuvių tautos laisvę ir Lietu
vos nepriklausomybę. Naujienos tą kovą yra pasiryžu- 
sios tęsti ir toliau. Naujienos nedarė jokių kompromisų 
su buvusiais Lietuvos okupantais, jos nesirengia ben
dradarbiauti ir su dabartinio okupanto atstovais. Nau
jienos kelia viešumon lietuviams daromas skriaudas pa
čioje Lietuvoje, jos netyli apie okupanto agentų spen
džiamas pinkles ir užsienyje.

Naujienos daug rašo apie gimtinį kraštą ištikusią 
baisią nelaimę ir kviečia visus lietuvius rasti bendrą kal
bą nelaimėn patekusiems lietuviams padėti ir bendromis

trims mėnesiams ... , $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams $23.00 
pusei metų  $13.00 
vienam mėnesiui  $350

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. Tele! HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Jau 1918 metų rudenį, dar 
be jokio iš tarybos pusės para
ginimo, spalio mėnesį Vilniu
je ėmė atsirasti pirmieji Lie
tuvos kareiviai — savanoriai. 
Spalio 16 d. savanorių buvo 
11 vyrų būrelis. Pagaliau lap
kričio 23 d. paskelbtas pirmas 
įsakymas kariuomenei. Pulk, 
(vėliau generolas) J. Galvydis 
— Bukauskas buvo įpareigo
tas organizuoti pirmąjį pėsti
ninkų pulką. Todėl lapkričio 
23-ji ir laikoma Lietuvos ka
riuomenės gimimo diena, ku
rią, kaipo tokia, minėdavo
me tėvynėje, minime ir būda
mi išsiblaškę pasaulyje.

Savosios kariuomenės orga
nizavimas besikuriančiai Lie
tuvai buvo vienas svarbiausių
jų istorijos įvykių, nes be ka
riuomenės nebūtų turėję ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės. Iš mažo būrelio savano
rių greitai susikūrė pirmieji 
Lietuvos kariuomenės pulkai, 
kurie nugalėjo visus priešus ir 
laimėjo tris karus dėl nepri
klausomybės.

Kariuomenės branduolys, 
aišku, buvo savanoriai, kurie 
vėliau oficialiai įstatymu pa
vadinti kūrėjais — savanoriais. 
Kūrėjai — savanoriai tai nėra 
jokia karinė profesija. Kūrė
jo — savanorio vardas yra kil
nus ir garbingas pašaukimas, 
nes jis kilęs iš aukščiausios 
žmogiškosios — pilietinės do
rybės ir turi gilią prasmę bei 
didelę auklėjančiąją jėgą. Nie
ko nėra kilnesnio ir garbinges
nio kaip laisvu noru visas sa
vo jėgas bei gyvybę paaukoti 
už savo tautos laisvę. Kovos 
dėl nepriklausomybės mūsų 
savanoriams kainavo daug 
vargo, kančių, kraujo ir gyvy
bių. ..

jėgomis siekti Lietuvai laisvės. Lietuvių vienybė bus stip
resnė, jeigu vieni kitų neskriausime. Dienraštis niekad 
neužmiršta pačių svarbiausių lietuvių tautos siekimų, bet 
jos taip pat kelia viešumon ir tremtin patekusiems lietu
viams daromas skriaudas.

Naujienos visą laiką pritarė didžiųjų Amerikos lie
tuvių organizacijų sudarytai Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Jos džiaugėsi organizuotų Amerikos lietuvių atliktais 
darbais, jos kėlė viešumon to darbo kliudyto jus. Nau
jienos teigiamai vertino kiekvieno lietuvio parodytą ini
ciatyvą visuomeniniame ūkio darbe, bet jos kėlė viešu
mon tuščius garbėtroškas ir vieningo darbo ardytojus.

Gausus žmonių skaičius sukaktuviniame bankete ir 
šiltas pritarimas aiškiai lietuviškai politinei krypčiai drą
sina leidėjus ir bendradarbius dar glausčiau suglausti 
gretas ir tęsti iki šio meto vestą darbą.

1919 metų pradžioje, kai iš 
visų pusių Lietuva priešu bu
vo supama, jauna Lietuvos vy
riausybė pašaukė tautą tėvy
nei ginti... Ir įvyko tai, ko 
visi aiškiai ir po šiai dienai su
vokti negalima. Nepilname
čiai jaunuoliai, apleidę mo
kyklos suolą ar tėvų pastogę, 
neatidėliodami nė valandos, 
griebėsi ginklo ir išėjo frontan 
tėvynę gelbėti. Ne blizganti 
uniforma juos masino. Tuo 
metu uniforma buvo nuosavos 
skrandutės, sermėgos ir klum
pės ar naginės. Ne geros algos, 
kurių tada dar niekas nemo
kėjo. Netiesą kai kurie mūsų 
rašeivos skelbia, kad savano
rius masino pažadėtieji žemės 
sklypai, žemės tada niekas dar 
nežadėjo. Jei buvo mąstoma 
apie žemę, tai tik apie dviejų 
ketvirtainių metrų dydžio 
sklypą... Kovos laimėjimo vii 
tys taipgi buvo blankios. Di
dis tebuvo savanorio pasiryži
mas, drąsa ir pasiaukojimas.

Žygiuojant per lietuviškus 
kaimus, ne kartą ant tvoros 
parimęs senelis, palinguoda
mas žilą galvą savanorius pa
lydėdavo žodžiais: — “Dieve, 
ką jie, vargšeliai vaikai, ser
mėgėti, basi ir beveik begink
liai prieš didžiosios Rusijos ga
lybę” ... Bet tai juk buvo sava
noriai! Tautos kraujuje ruse
nusi sentėvių laisvės troškimo 
dvasia juos skatino ir stiprino. 
Savanoriai karžygiška dvasia, 
drąsa ir narsumu bei nuošir
džiu pasiaukojimui įkūnijo 
kelių amžių lietuvių tautos sie
kimą Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.

Deja, slenka laikas, kūrė
jai savanoriai sulinko po sun
kių išgyvenimų ir amžiaus naš 
ta, paseno, baigia jau persi
kelti geresnėn proseneliiį dva-

šių šalin, kur nėra priešų, nė
ra karų, nėra pavydo, nėra 
vargo... Ojų drąsius, ryžto 
kupinus laisvės ir kovų žygius 
pradedame jau užmiršti. Jau
nimas visai nieko apie juos ne
žino ir nesupranta. Kad tie 
dideli garbingi žygiai, kad tos 
iškentėtos kančios ir pralietas 
kraujas nebūtų visai užmirš
ti, savo tėvų žemės patriotas, 
lietuvių kilmės amerikonas 
Stanley Balzekas, jaunesnysis, 
savo lietuvių kultūros muzie
juje didžiajai laisvės idėjai pa
gerbti ir nuolat mums, o ypač 
priaugančiai mūsų kartai ją 
priminti, steigia karinį skyrių, 
kuriame koncentruojami lais
vės kovose žuvusių ar pasižy
mėjusių karių paveikslai, gink 
lai, raštai, uniformos dalys, 
garbės pasižymėjimo ženklai 
ir visa kita laisvės kovas vaiz
duojanti medžiaga.

Šių metų lapkričio 14 dieną, 
Lietuvos kariuomenės 53-jų 
metų atkūrimo sukaktuvių 
minėjimo išvakarėse, BLKM 
rengiama visų tautos didvy
rių, kovojusių, garbingai lais 
vės kovų žygiuose žuvusiųjų ir 
tebekovoj ančių paminėjimas 
— pagerbimas. Ta proga čia 
bus iškilmingai pakabinti pir
mųjų laisvės kovose žuvusių
jų savanorių, pulko vado, ka
rininko Antano Juozapavi
čiaus, būrininko Povilo Luk
šio ir eilinio Prano. Eimučio 
atitinkamai paruošti paveiks
lai. Minėjimo programos vyk
dytojai ir visi minėjimo — pa
gerbimo dalyviai išreikš visų 
gjeneracijių solidarumą, taip 
pat ir pagarbą mirusiems ir 
gyviesiems už tautos laisvę 
kovotojams.

Kalpas Loginius.
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Geležinkeliečiu streikas Paryžiuje atnešė didžiausią automobiliu susikimšimą miesto gatvėse.

Pietų Amerikoje
Lietuviai Venezueloje

Pietinėje Amerikoje esama 
apie 100,000 lietuvių. Skaitlin
giausios — Brazilija, Argentina, 
Urugvajus, o Čilė, Kolombija, 
Bolivija, Peru ir Paragvajus lie
tuvius skaičiuoja tik šimtinėmis 
bei dešimtinėmis.

Venezueloje, anot Lietuvių 
Enciklopedijos, pirmieji lietu
viai pasirodė po antro pasaulinio 
karo. 1947 metais Venezueloje 
jau buvo apie 1,300 lietuvių, o 
1964 metais jau liko tik trečda
lis, kadangi daugumas išemigra
vo į JAV, Kanadon ir į kitas ša
lis, nors savistoviai Venezueloje 
įsikūrusieji tautiečiai' materia
liai puikiai progresavo.

Venezuelos lietuviai yra vie
ninteliai Pietų Amerikoje, kurie 
sugebėjo pasikviesti iš JAV 
Grandinėlės, paskui Čiurlionio 
ansamblius. Tų ansamblių kon
certų dėka gražiai pagarsintas 
geras mūsų tautos vardas ir tau
tinis menas ne vien Venezuelo
je, bet ir kaimyninėje Kolombi- 
joje.

Venezuelos Lietuvių Savišal
pos Bendruomenė lietuvių ir is
panų kalbomis išleido žurnalą EI 
Lituano en Venezuela (Venecue- 
los Lietuvis), rugsėjo, 1971. Iš
eina 'kas 6 mėnesiai, 28 psl. di
delio formato numeryje telpa 35 
tos šalies lietuvių gyvenimo ir 
veiklos nuotraukos ir turtingos 
kronikos.

Dabartiniu laiku Pietų Ameri
koje eina 8 lietuvių periodiniai 
leidiniai: Argentinoje — Argen
tinos Lietuvių Balsas,' Laikas ir 
Vaga; Urugvajuje — Darbas ir 
Žinios; Brazilijoje Mūsų Lietu
va ir Sąjunga — Alianca ir Ve
nezueloje — čia minimas tos ša
lies Lietuvis.
. Venezuelos Lietuvio redakto
rius J. Kukanauza, Apartado 
4647, Maracay, Venezuela. Pa
skiro numerio kaina 1 doleris.

★
Keliose mišriose Venezuelos 

lietuvių šeimose vyrauja lietuvių 

kalba. Pav. vienoje kronikoje 
sakoma:

“Jaunasis Maslykinas yra ve
dęs venezuelietę, kuri puikiai 
kalba lietuviškai, kaip ir visi jų 
vaikai. Tai pavyzdys toms gry
noms lietuvių šeimoms, kurios 
nesugeba savo vaikų išmokyti 
lietuviškai kalbėti”.

— Vilniaus miesto gyventojai 
per dieną suvalgo 123.5 tonas 
duonos ir išgeria 200 tonų pieno 
(įskaitomi ir pieno produktai.

(E)

Meškos ir paršiukai
Vilniuje kelias savaites gas

troliavo lietuviškas cirkas “Vil
nius”. šalia kitų lietuvių artis
tų, gerai pasirodęs meškų dre
siruotojas B. Zabukas ir paršelių 
dresiruotoja V. Variakojienė.

Cirkas Vilniuje turėjo 46 vai
dinimus ir juos žiūrėjo 63,000 
žmonių. (E)

— E. Gutauskas, iš Joniškio, 
baigęs konservatoriją ’ rugsėjo 
mėn. dainavo Fausto partiją Vil
niaus operoje pastatytoje to pa
ties pavadinimo operoje. (E)

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

rASfSEKTMA BIZNYJE

Prezidento nominuotas i Aukščiausiąjį 
Teismą teisėjas Lewis F. Powell Jr.

ZIGMAS JONYNAS

GYVENIMO KELIAIS
A. a. Zigmas Jonynas mirė 1970 m. 

rugsėjo mėn. 30 d. Chesterton, Indianoje. 
Palaidotas spalio mėn. 3 d. Vinco Kudir
kos sklype Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
Čikagoje.

Velionies mirties metinių proga spaus
diname a. a. Zigmo Jonyno atsiminimus

DZŪKIJOS PADANGĖJE
Gimiau 1890 m. gegužės I d. Ūdrijos 

kaime ir valsčiuje, tuomet Kalvarijos apsk. 
Mano tėvas Juozas Jonynas buvo atėjęs į 
žentus iš Daugirdų kaimo, Krokialaukio 
vaisė. į Peckų ūkį. Motinos tėvų ūkis tu
rėjo 39 margus žemės trijuose sklypuose 
— 24 margai su trobesiais sodyboje, 12 
margų žilinciškėj, kuri buvo už dviejų 
kaimynų — tėvo brolio Petro Jonyno bei 
Daugirdų ir trys margai Paužiškėj, kitoj 
pusėj už Ūdrijos bažnytkaimio. Motinos 
motina buvo kilusi iš šiugždu kaimo. Kro
kialaukio vaisė. Ji ištekėjo į mūsų ūkį 
už Peckaus. Senelė man pasakodavo apie 
sunkius baudžiavos laikus, vergų darbus, 
badmetį, kuomet į duonmilčius maišyda
vo sėmeninius arba kitų javų pelus. Tėvas 
vedė 26 metų, o motina ištekėjo nepilnai 
16 metų. Pirmojo pasaulinio karo metais 
mano vyriausiąjį brolį Praną nušovė vo
kiečių kareiviai Babrauninkų kaime, 
Simno vaisė, čion jis buvo pasitraukęs 
nuo karo veiksmų Vokietijos pasienyje. 
Palaidotas Krokialaukio kapinėse. Du vy
resnieji broliai anksti mirė. Aš buvau ket

virtasis iš eilės. Mūsų šeimoje gimė viso 
devvniolika broliu ir seserų. Pasitaikė ir 
dvynukų. Dabar esame gyvi 4 broliai ir 
sesuo: aš, Jonas, Vytautas, Kazimieras, 
Antanas ir Monika. Trys gyvename Ame
rikoje, Antanas Kanadoje, o sesuo Moni
ka — Vilniuje. 1948 m. brolis Juozas rusų 
išvežtas Sibiran ir ten kalėjime mirė kan
kinio mirtimi. Visi kiti broliai ir sesers 
išmirė vaikystėje.

Mūsų Ūdrijos ūkio žemė buvo kalnuota. 
Aukštesnėse vietose — raudonmolis, že
mesnėse — kiek juodžemio, bet daugu
moje baltžemis. Dirvos nebuvo iš derlin
gųjų, gana kietos įdirbti. Ūkio ištekliai 
menki. Iš mažens buvome tėvų verčiami 
dirbti visokius darbus. Anksti rytais, sau
lei vos patekėjus, motina mane išvesdavo 
ganyti žąsų, Atsisėsdavau ir vėl užmigda
vau. Pabudęs rasdavau žąsis avižose. Jas 
sunkiai iš X avižų iškrapšjydavau. Dau
giausia vargo turėdavau ganydamas kar
ves durpynų ganyklose, kurios buvo nusi
leidus nuo didesnio kalnelio prie Čižikų 
kaimo. Čia visi Ūdrijos kaimo ūkininkai 
per vasaras ganydavo savo raguočius ir 
arklius.

Pavasariais didelis plotas ganyklų bū
davo klampus. Gyvuliai ligi kelių brisda
vo rankiodami menkos vertės šorinę žolę. 
Pavasariais, išsiliejus Ūdrijos ežerui, ga
nykla atsidurdavo po vandeniu. Lydekos 
atplaukdavo iš ežero neršti, žvejai su že
berklais kartais nudurdavo gana didelių 
žuvų. Beklampojant po tas ganyklas ko
jos apsiveldavo durpžemiu. Džiūdama ko

jų oda suaižėdavo, pasirodydavo kraujas, 
baisiai skaudėdavo. Kai pargindavau va
karais gyvulius, mama kojas nuplaudavo, 
ištepdavo taukais ir aprišdavo. Jos per 
naktį šiek tiek apgydavo. Sekančią dieną 
beganant ir beklampojant vėl sutrukdavo. 
Istorija kasdien kartodavosi. Kalnelis į 
ganyklas buvo gana status. Karvės, per 
dieną prisikimšusios nemaistingos žolės, 
sunkiai irdavosi namo su mažai pritvinku
siais tešmenimis. Didesnių išteklių ūkyje 
nebuvo. Vargą didino kas antri metai pa
sitaiką vaikų gimimai, dažnos jų mirtys. 
Krikšto ir laidotuvių papročiai mažino 
santaupas.

Žemės ūkio padargai buVo labai primi
tyvūs. “Drapakas” — trikampis medinis 
rėmas, smaigaliu į priekį, su stambiais ge
ležiniais riestais nagais, Žagrės ir kauptu
kai mediniai su geležies galūnėmis, ir kt

Apie mineralines trąšas ir jų reikšmę 
mažai kas nusivokė. Derliai būdavo men
ki. Ir gyvuliams žiemos metui tinkamo pa
šaro nepakakdavo. Dažniausiai karvės 
buvo šeriamos vasarojiniais Šiaudais. Tik 
po pusiaužiemio įmaišydavo “kratinio“. 
Raguočiai vos išmisdavo. Pavasarį būdavo 
silpni ir kartais reikėdavo pagelbėti jiems 
atsikelti..»

Rudenį pabaigus derlių nuimti nuo 
laukų ir žemei užšalus, prasidėdavo javų 
kūlimas ir išimtinai spragilais. Mašinų ne
buvo. Vvrai keldavo 2 — 3 vai. rvto ir už
sižibinę "liktarną” eidavo kulti. Iškulda- 
vo tiek klojimų, kiek būdavo prie šio dar
bo vyrų. Pusryčių eidavo dar tamsoje.

Po pusryčių, jeigu dar būdavo tamsu, par- 
virsdavo gryčioje ant suolų, kurie sustaty
ti pasieniais. Prašvitus eidavo gyvulius 
šerti ir vėl grįždavo prie javų kūlimo, kad 
iki Kalėdų dar su sena šeimyna šį darbą 
užbaigtų. Kalėdų tarpušvenčiu vykdayo 
samdinių pasikeitimas. Iškultus javus iš- 
arpuodavo ir supildavo svirne iš lentų pa
ruoštuose pertvarose. Tais laikais jau 
pradėjo atsirasti štipsinės. kūlimo mašinė
lės. Iš abiejų šalių ratuose būdavo pritai
sytos rankenos. Jas sukdavo 4 vyrai — 2 
iš kiekvienos šalies. Mašinėlėmis kuldavo 
vasarojų. Rugius ir kviečius ir toliau kū
lė spragilais, šiaudus gražiai iššukuoda
vo. drūtgalius sulygindavo, rišdavo į kū
lius ir vartodavo stogams dengti, kiau
lėms svilinti ir t. t. Vėliau didesnieji ūkiai 
pradėjo įsigyti “rusvelkilis“ (maniežus), 
kuriuos arkliai sukdavo ir varydavo kūli
mo ir kitas mašinas.

Metiniams darbininkams mokėdavo 
mažas algas: merginoms — 10 — 12 rub
lių, vyrams — iki 20 rublių. Emigracija 
Amerikon buvo samdinių svajonė. Kelio
nei reikėdavo bent 100 riiblių. Šią sumą 
labai sunku buvo sutaupyti iš minėtų atly
ginimų.

Po Kalėdų jau ne taip anksti šeimyną 
keldavo, bet vis dar apie 4 — 5 vai. ryto. 
Iki pusryčių turėdavo rankinėmis girno
mis primalti tam tikrą kiekį rugių. Daž
niausiai maldavo džiovintus rugius. Jie len 
gviau maldavosi ir supilti į statines vasa
rai — nesugesdavo ir nesuplėkdavo. Mo
terys gryčioje žibindavo iš pušies medie

nos pagamintas balanas, o vyrai, eidami 
į lauką, nešdavosi “liktarnas”. Plytų val
giui virti neturėjo. Prie duonai kepti kros
nies būdavo primūrytas priepečkis, kuria
me ant trikojo virdavo du puodai sriubos: 
viename kruopos, antrame — kopūstai 
ar barščiai su kiauliena. Mėsos pusryčiams 
neduodavo. Ją palikdavo pietums, kartu 
su pašildyta sriuba, šakučių it peilių ne
būdavo. Viską imdavo pirštais, o sriubą 
visi kartu srėbdavo iš didelio dubens me
diniais šaukštais, pagamintais iš klevo me
dienos.

Gavėnios metu tik sekmadieniais, an
tradieniais ir ketvirtadieniais valgydavo 
su pienu. Mėsos visą gavėnios laiką neval
gydavo. Sunaudodavo daug silkių, šiek 
tiek žuvies, sėmenų aliejaus ir panašaus 
maisto. Sulaukę Velykų sekmadienio ei
davo į bažnyčią išbalę, sulysę, nusilpę, bet 
grįžę iš bažnyčios sėsdavo prie gausiai rie
biais valgiais apkrauto stalo ir gana stip
riai prikirsdavo... Po Velykų švenčių pa- 
dažnėdavo visokios vidurių ligos ir pasi
taikydavo staigių mirimų.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, Ausy, iiOSiy 

IR GčRJCLas LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2SSc W. 63rd SIRiET
Ofise f«.«!.; PRosp^ct 8-322S
Reti A telef*: WAJbrsck 5-5076

KfiL&di<>n nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree.

R«x_ H L 23$-44£3

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA JR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
. 6449 So. Pu task j Rd. (Crawford 
Medical Building), Tel. LU 54444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tdafu PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Irečiad. ir seknad. ofisas uždarytas.

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone Republic 7-7868

raštininkė Eugenija Str angys. 7129 Į 
S. Rockwell SL, teL 476-6174; Fi-1

4019 So. Rockwell St., teL LA 3-0833, 
Kasininkas Bromus Bartkus, 6919 S. Į 
Artesian, teL 476-0686. — Susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį. 2:00 vaL popiet 
ponų Bartkų namuose, 6919 So. Į 
Artesian.

DU G K. Bosais 
IR

DR. B. B. SEITOH 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
S60 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

9-TO WARD0 LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO VALDYBA 1971 METAMS

— Pirmininkas Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave„ teL PR 
8-6536; Vicepirm. Alfonse Spiečius, 
51 West 103 SL. teL WA 8-5487; 
Vicepirm. Bessie Sucilla, 741 West 
123 SL. teL PU 5-3990; Kasininkas 
Frank Puodžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave., teL CO 4-2467; Finansų sekre
torius Kazys Rubinas. 10753 So. 
Perry, tel, PU 5-8889, Protokolų 
sekret. Anna Labžendis, 10826 So. 
Wabash; Kasos Globėjas Valter 
Stulpinas. 23 E. 112 Place; Kasos 
Globėja Zofija. Bobelis. 10839 So. 
State St., Trusty Juozas Skeivys. 
6601 So. Artesian Ave.! Trusty Ka
zys Rubinas. 10753 So. Perry Ave.; 
Trusty Frank Puodžiukas, 10822 So. 
Wabash Ave.; Maršalka Kazys Gi- 
rulis, 10850 So. Edbrooke Ave.; Re
vizijos komisija — Petronėlė Peč- 
kaitis ir Zofija Bobelis. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
trečią ketvirtadienį. 7:00 vaL vakl 
parapijos svetainėj, 108 St. ir S. 
State St.

jfERIKOS LIETUVIŲ ph tk^tų
JUJBO VALDYBA 1971 METAMS — 
Pirmininkė Estella McNamee, 6151 
Sa Spaulding., teL 434-4936; Vice
pirmininkas Matt Povilaitis, 7050 S, 
iilapiewtxxi Ave., teL 434-0267; Nu
tarimų rast. Rožė Didžgalvienė, 

So. Union Avė., tel. 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice Žemgulis, 
2535 W. 42 St^ tel. 847-2879; Kon
trolės rast. Josephine Masi linn is 
4636 So. Keating Ave., tel. 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšiu 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas John Didžgalvis, 3808 S. 
Union Aven teL 927-8660; Maršalka 
Paul Masi lion is, 4636 So. Keating 
Ave., teL 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 434-4936. — Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
cią sekmadienį, 1:00 vaL popiet Hol
lywood svetainėj. 2417 W. 43 St. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkas Leonas Vasilia- 

vas, 7020 So. Rockwell St, telef. 
737-2689; Vicepirmininkas Jonas 
Jonikas, 7058 So. Fairfield Ave., 
teL RE 7-0017; Nutarimų sekretorė 
Eugenija Strungys, 7129 So. Rock
well St., teL 476-6174; Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PL, tek 458-8345; Turto globėja 
Ona švirmickienė, 6601 So. Whipple 
Ave.. teL 434-0290; Kasininkas ir 
Korespondentas Antanas Gintneris, 
3221 W. 61 St„ teL 436-1691, Mar
šalka Jonas šapelis, 7029 So. Arte
sian, tel. GR 6-4973. — Susirinkimai 
įvyksta kiekvieną ketvirtą mėnesio 
penktadieni 8 vaL vak. Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St.

r* ‘"A* - •

PADĖKA

IZIDORIUI DAMBRAUSKUI
mirus spalio mėn. 12 dieną 1971 m^ nuoširdžią padėką reiškiame vi
siems giminėms, draugams ir pažįstamiems už pareikštą užuojautą, 
prisiųstas gėles, šv. Mišių aukas, aplankymą koplyčioje, dalyvavimą 
gedulingose pamaldose bažnyčioje, ir spalio 16 dieną paįydėjuMems į 
amžinojo poilsio vietą — Lietuvių Tautines kapines.

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už sukalbėjimą rožančiaus koply
čioje, atlaikymą gedulingų šv. Mišių bažnyčioje, pasakytą pamokslą 
ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame karsto nešėjams ir Laidotuvių Direktoriui Evans.
Dėkojame Dr. Nemickui už rūpestingą gydymą.

Nuliūdę:
Žmona, sūnus, sesuo ir kiti giminės.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reiid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:_______

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

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

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
“APŠVIETA” VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulakis. 3247

So. Emerald Ave., teL 225-3016; vi
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 St., teL 925-9546; Nutarimų rašt 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Finansų rašt. 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green St, 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
lančius, 2451 W. 46 St, teL 927-2197; 
Wagner, 3238 So. Green St., telef. 
927-8839; iždininkė Anastazija Va- 
Šeimininkė Adela čuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., teL 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadieni 1:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

L. K KŪRĖJŲ SAVANORIŲ ČIKA
GOS V. D. SKYRLAUS VALDYBA 
1971 METAMS — Pirmininkas A.

Juodka, Sekretorius B. Raziūnas, 
Kasininkas V. Markevičius. Visais 
reikalais kreiptis į pirmininką ad
resu: 5623 So. Paulina St, Chicago 
Illinois 60636.

KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”

GELININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
graži a t ui os gėlės ir vainikai antk> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ J 
GĖL±S VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 ----------- ... ------

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave., teL 264-2467; Nutarimų rašt. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave^ teL 927-8660; Finansų rašt. 
Bernice Žemgulis, 2535 W. 42 St., 
tel. 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Ave., teL 
586-1592; Kasininkas John Didžgat 
vis, 3808 So. Union Ave., telef. 
927-8660; Korespondentas Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., teL 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trecią trečiadie
nį, 7:30 vaL vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 58 metų.

LIETUVIŲ ŽAGARIS KLUBO VAL- 
DYBA 1971 METAMS — Pirmininkas 

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave., teL 585-5611; Vicepirminin
kas John Didžgalvis, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Nutarimų rašt. 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave., tel. 52d-2553; Finansų 
rašt. Herman Danta, 4405 So. Wash
tenaw Ave., teL 847-2774; Kontrolės 
rašt. Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Ave., teL 927-8660; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 St., tel. 
476-6399; Korespondentas Antanas 
Jusas, 2030 W. 23 St., teL 927-8989: 
— Klubo susirinkimai Įvyksta kiek
vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
1:00 vaL popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

GRADINSKAS
DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-3296

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

uždaryta.
Rez. tolu WA 5-3099

AM-FM RADIJAS
STEREO / . .

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1791
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

t ■■■■ ■■■ ........................................ - —■

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KULr 
TŪROS KLUBO VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkė Julija Sadauskas, 

7222 So. Richmond St, tel. HE 
4-7174; Vicepirmininkė Helen Ven- 
geliauskas, 4500 So. Talman Ave., 
tel. VI 7-6743; Nutarimų raštininkė 
Antoinette Kalys, 4521 So. Wash
tenaw Ave^ telef. VI 7-0880; Fi
nansų raštinnikė Bernice Žem
gulis, 2535 W. 42nd St„ telef. 
VI 7-2879; Iždo kontrolės raštinin
kė Anna Klimas, 7240 So. Fairfield 
Ave., tel. 737-4888; Iždininkė Valeri
ja Samuolis. 7216 So. Richmond St., 
teL GR 6-1996; A. Jusas — kores
pondentas. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą antradie
nį, 8 vai. vak. Talman salėj e^ 4500 
So. Talman Avė.

CHICAGOS NAŠLIŲ, NASLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1971 METAMS. — Pirmi

ninkė Mary Neberieza, 5724 So. 
Richmond St., tel. PR 8-5817; Vi
cepirmininkė Julia Sadauskas, 7222 
So. Richmond St., teL HE 4-7174; 
Nutarimų raštininkė Mary Urbelis, 
6631 So. Hoyne Ave., tel. RE 7-5813; 
Finansų raštininkė Anna Condux, 
7132 So. Millard Ave., tel. 581-4133; 
Iždo kontrolės raštininkas Kaspa
ras Kriščiūnas, 3171 W. 84th PL; 
Iždininkas Jonas Jonikas, 7058 So. 
Fairfield Ave„ tel. RE 7-0017; Mar
šalka Justinas žemaitis, 629 W. 18 
St; Korespondentas A. Jusas, 2030 
W. 23rd St, tel. YA 7-8989. — Su
sirinkimai įvyksta kiekvieno mėne
sio antrą penktadienį 8 vai. vakare 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St.

UPYTĖS KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS — Pirmininkė Ona Condux, 

7132 So. Millard Ave., tel. 581-4133; 
Vicepirmininkas Jonas Sulca, 3933 
So. Rockwell St., tel. YA 7-7893; 
Finansų raštininkė Bernice Žemgu
lis, 2535 W. 42nd St, tel. VI 7-2879; 
Kasininkė Mary Radzukėnas, 6804 
So. Artesian Ave., tel. HE 4r4380; 
Nutarimų raštininkė Antoinette Ka
lys, 4521 So. Washtenaw Ave., teL 
VI 7-0880; Maršalka Antanas Radžiu- 
kėnas, 6804 So. Artesian Ave., tel. 
HE 4-4380; Korespondentė — Ona 
Condux, 7132 So. Millard Ave., tel. 
5814133. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienį Talman svetainėj, 4500. 
So. Talman Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrai, trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

—ttJtfTTIUSOO----------

NAUJIENAS
B TŪRI MU.TB—-------

Uebniu taipfi peria r penšnah 
ir propi mano tiktai ptr

NAUJIENAS

SuairinkimŲ ir parengimų
PRANEŠIMAI

DR. V. P. TUMAS ON IS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71it STREET 
Ofiso tslef? HEmloek 4-2123 
Raz><L ftl+G* Gibson S-6195 

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

..p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai, Med. Ba>- 
dažai. Speciali pagalba koĮomi 

■ (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2150 West 63rd St, Chicago, IIL 60629 

Talefu PRoapecf 6-5084

<■— 1 ■ ■ - ---------------------—

jSOPHIE BARČUS)
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iž W0PA.
! 1490 kiL A. M.
Lietuvių kelbe: kasdien nuo pirma 

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

Telu HEmlock 4-2413
i 7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO. ILL. 60629
L -—   •  :— ■ y

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros Klubo susirinkimas Įvyks antradie
nį, lapkričio 2 d. 8:00 vai. vak. Holly
wood salėje, 2417 West 43rd Street. 
Visi nariai ir narės* kviečiami atvykti 
į ši susirinkimą, nes bus daug svarbių 
pasitarimų ateities reikalais. Po susi
rinkimo — vaišės.

A. Kalys

— Eržvilko Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas Įvyks trečiadienį, lapkri
čio 3 dieną Hollywood Inn salėje. 
2417 W. 43rd St. 8:00 vai. vak. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo visiems bus skanių užkandžių.

E. McNamee

— Lietuvių Brighton Parko Moterų 
Klubo eilinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, lapkrikio 4 dieną Holly
wood Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
8 vai. vak. Nares prašome atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus užkandau.

E. McNamee

KAZYS SLAVINSKAS
Gyv. 3630 West 81 Street

Mirė 1971 m. spalio mėn. 31 dieną, sulaukęs 48 metu amžiaus^ 
Gimęs Lietuvoje, Kėdainių apskr^ Daukainių kaime.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Erika (Statkevičiūtė), duktė Vida, du sū

nūs — Linas ir Ericas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko broliai ir seserys.
Priklausė Chicagos Lietuvių Operos choruL
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California 

Avenue.
Vietoje gėlių prašoma aukoti T. T. Jėzuitų Jaunimo centrui
Trečiadienį, lapkričio 3 dieną 8:30 vaL ryto bus lydimas iš ko

plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas kapinėse.

Visi a. a. Kazio Slavinsko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
. -J,, 2533 W. 71st Street

Telef.: G Kerch ill 6-23454 ’

’ 1410 So. 50th Ave., Cicero
n Telef.: TOwnhall 3-2108-9
j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
8 AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

A. • A.
JAMES SHALATIS

Gyv. Kokomo, ‘Indiana
Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 1 dieną, 2:45 vai. ryto, sulaukęs 88 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: podukra Helen Pozniak, žentas John, pusbroliai 

Julius ir Paul Mitchell bei kiti giminės, draugai ir pažįstamL
Kūnas pašarvotas Povilo J. Ridiko koplyčioje, 3354 Sb. Halsted St
Trečiadienį, lapkričio 3 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko- i 

plyčios į Lietuvių. Tautines .kapines. 
“ r? t |

Visi a. a. James Shalatis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Podukra, žentas, pusbrolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. TeL YA 7-1911.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
nntimmiHiiiiHnnit»i.»niiniiiiiiitinnu>ni>utnui>iimitiit»uiiiiuuriiiinnuiiinniiiiiinrn«ninn»n

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS ?. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

BENEDIKTAS LEKSMA
Gyv. Kokomo, Indiana

Mirė 1971 m. spalio 30 dieną, 4:00 vai. popiet, sulaukęs 60 metų • 
amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois, 1911 m. vasario 9 d. 1912 m. išvyko 
Lietuvon ir. gyveno Kėdainių apskr., Alzitėnų km. 1930 m. grįžo Ame
rikon.

Paliko nuliūdę: duktė Marlene,brolis Boleslovas J., du pusbroliai 
— Ed ir Al Kazol, giminaitė Petrūna Daraškėnas su šeima ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Lunė Dovidonienė su šeima.
Priklausė Amerikos Lietuvių Jaunimo kultūros rateliui ir chorui, | 

ir Tauragės klubui. Buvo 2-ro pas. karo veteranas.
Antradienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas S. C. Lack (Lackawicz) 

koplyčioje, 2424 W. 69 SL
Ketvirtadienį lapkričio 4 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko- | 

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visf a. a. Benediktas Leksma giminės, draugai ir pažįstami nuo- “ 

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

/A

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTJ

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associaeijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

I

A. + A.
JOSEPH PETRULIS

Gyv. Crystal Lake, Illinois

Anksčiau gyveno Chicago, IIL

Mirė 1971 m. spalio mėn. 30 dieną, sulaukęs 88 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: žmona Julia (Norvill), 3 dukterys — Jean Lupinski, 
jos vyras Tony, gyv. Crystal Lake, DI., Frances Macievic, jos vyras 
John, gyv. Anaheim, Calif, ir Susan Moberg, jos vyras Harvey, gyv. 
Harvey, IIL 3 sūnūs — Charles, gyv. Lansing, Mich., Joseph Jr., gyv. 
Cicero, Ill. ir Albert, gyv. Crystal Lake, Ill., 19 anūkų, 8 proanūkai ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Warner & Flagg koplyčioje, 2 No. Williams St., 
Crystal Lake, m.

Trečiadienį, lapkričio 3 dieną 11:00 vai. ryto bus pamaldos St 
Thomas bažnyčioje, Rt. 176 & Oak SL o po jų bus laidojamas Crystal 
Lake National Park kapinėse.

. Visi a. a. Joseph Petrulis giminės, draugai ir pažįstami nuošir- į 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- Į 
navimą ir atsisveikinimą. * y

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Warner & Flagg Tel 815 — 459-3000. g

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArus 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4110

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. 
649 EAST 162nd ST. 
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228
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Apie poezijos knygą
’ Paskutiniu laiku Čikagoje 
pasirodė poezijos knyga, pa
gadinta “Visas turtelis — šim
tinė”. Autorius A. Kristalponis, 
bet perspausdinti neleidžiama 
t>e V. K. Sadžiaus leidimo. Iš 
iriso šioje knygoje sudėta 105 
Eilėraščiai. Suskirstyta į pen
kis skyrius: Kuklus turtelis, 
pylimas takas, Epochos garsai, 
ptiejaus dienynas ir slaptin
gos svajonės. Eilėraščiai pa
rašyti lengvu stiliumi, tad ir 
Inažai '•.išprususiam supranta
mi. Pavyzdžiui, eilėraštyje 
“Turtelis” sakoma: ■ 

*

£ “Mano visas turtelis 
I Šitas mažas maišelis.
y Jeigu kada keliauju, 
£"I jj viską sukraunu.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

’ SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
(DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS“

1 T 1 r » r t 1

Kombinuotas maišelis, 
Prie jo mažaą dirželis, 
Kuris, jei tiktai reikia, 
Tuoj jo dydį pakeičia.
Dedu ką tik panešti —
Džiaugsmą, viską kas gražu. Į 
Linksmybę ir liūdesį, 
Juokus, skausmus, ilgesį.

Bet daugiau sudedu 
Kasdieninių rūpesčių. 
Gyvenime kas svarbu — 
Rinkt smulkmenas pamažu.
Šiandien šitas maišelis
Suliesėjęs vargšelis, 
Nes įvyko nelaimė, — 
Prarasta aiški laime.
Kaip mažulis vaikelis 
Tasai mano maišelis.
Saugau jį keliaudamas, 
Lyg vaikelis augdamas.
Pinigai, gėlė, gaida, 
Lūkesčiai, eilė, svaja 
Renkas, kaupias viduje, 
Sklaidos, blaškos erdvėje, 
įdomus eilėraštis “Naujovė”.

Apdainuoja paliktą tėvynę — 
Lietuvą. Eilėraščiuose “Tėviš
kė”, “Sudiev gimtinė” išlieja 
jausmus, ilgesį Tėvynei. Ap
dainuoja vestuves, sukaktu
ves. Puikus eilėraštis “Moti
nai”. Nepamirštas ir jauni
mas, susirinkęs gegužinėm

Eilėraštyje “Pakeleiviui” 
perduoda prašymą vykstan-

X i

Škotijos naras Leonard Taylor pagavo jūroje prie Mull salos dideli 
ungurį, kuris svėrė 30 svary.

HELP WANTED MALE-FEMALE
Reikia Darbininkv ir Darbininkiy

71 METŲ NAŠLEI 
reikalinga lietuviškai kalbančio vyro 
ar moters pagalba. Ji yra nustojusi 
70% regėjimo, bet pajėgia apsitvar
kyti. Duodamas nemokamas kamba
rys naujai atremontuotame name. 
Tektų pasirūpinti baldais ir maistu. 
Telefonuoti 7704433 arba vakarais 

448-7726.

MATURE COUPLE 
NEEDED

For family of 6. 4 vhildren. Live in. 
Own small apt. Woman for house- 
keepeng. man to assist wife. Exp. 
preferred. References. Top salary for 

right couple. Call collect 
(414) 771-7810

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Ntmai, Žemė —' Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

————Bfc—i«■—M———M ■ l^M itmtiM ~mri i ■ <

■ DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽE
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitą. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražią istoriją. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtą žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsą pirmąją išeivią švie- 
suolią gyvenimu ir ją kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GY VENTMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame- 

P rikos Lietuvią Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psU 
kaina 2 doL _ .....

GAUNAMA "NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

čiain į Lietuvą aplankyti Vil
nią, Gedimino pilį ir tėvelių 
kapus. Skyriuje epochos gar
sai apdainuoja balandėlį, plaš
takę, šuneli, kačiuką, pelėdą, 
žvirblelį, antelę, seną varną, 
vilką ir profesijos asmenis: 
dainininką, menininką, direk
torių. taisytoją, statytoją, grio
vėją. garbintoją, humoristą ir 
kitus.

Matomai poeto ilgėliau gy
venta Pietų Amerikoje, tad ne 
mažas eilėraščių skaičius skir
tas jai ir to krašto egzotikai.

Skyrelyje “Slaptingos sva
jonės” skiriami eilėraščiai: 
mokslui, baltam žirgui, žvaigž 
džių palydovui, versmei, mai
tintojai (žemei), vilčiai, vilio
nei, horizontui ir užbaigai ei
lėraštis “Santraukos” pavadi
nimu “Duokit kelią, nes prog
resas žygiuoja”. Aišku iš 105 
vos keletą pažymėjau. Spau
dė M. Morkūnas. Autorius ra
šo, kad apmokėjus išlaidas, 
pelnas skiriamas labdarai. 
Viršelyje vaizduojamas did
miestis su daugiaaukščiais na
mais. Neišvengta korektūros 
klaidų. S. J-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Žirniai į siena t t-
Vienintelė “paguoda”: 
gaištame ne mes vieni

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

. CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ”
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

; 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
DIdtUf pasirinkimas Įvairiu pretty.

AUTOMOBILIAI, 1ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
.. . i r - ----------------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lenkų laikraštis 
Dziennik” griaudžiai 
si dėl lenkų kalbos ir 
lenkiškumo spartaus 
Amerikos Polonijoje 
etninėje grupėje).

“Lenkų imigrantai pionieriai 
Jungtinėse Valstybėse”, rašo 
laikraštis antrašte “Groch

skunžia- 
bendrai 
nykimo 
(lenku

Į SIUNTINIAI Į LIETUVA
Į COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

■»- įiMĮ^ą—Į

‘ MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.
j AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
.________ _____ ____ . ....  

................................................................................... ..............'

| Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Į
I-Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau-
B

I šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiąsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

| — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — TUESDAY, NOVEMBER 2, 1971

w Scianę” (Žirniai į sieną), 
“statė bažnyčias ir parapijines 
mokyklas su dėstomąja lenkų 
kalba. Jie nesibaidė, kad jų vai
kai neišmoks antros kalbos — 
anglų kalbos. Tam įrodymą 
turime skaitlingoje pirmojoje 
ir net antroje gentkartėje, ku
rios gana taisyklingai tebevarto
ja lenkų kalbą žodžiu ir net raš
tu.

Iš kur atsirado lenkųtarpe 
toks staigus kompleksas po pir
mojo, o ypatingai po antrojo 
karo? Kodėl į parapijines mo
kyklas vaikus siunčiančios mo
tinos pradėjo reikalauti paša
linti iš mokymo programos 
lenkų kalbą (kad esą vaikui 
sunku yra tuo pačiu metu mo
kytis dviejų kalbų) ? Viso to 
pasekmės šiandien yra katastro
fiškos! Žinome, kad čia Įtakos 
turėjo “airiškoji” hierarchija, 
kuri Į lenką dvasininkus darė 
spaudimą, kad būtų galima lik
viduoti lenką kalbą.

Žinome, kad tokių pažiū
rų motinoms pritarė jaunieji 
kunigai čia gimę ir išauklėti. 
Išnyko lenkų kalba iš parapijinių 
mokyklų ir kartu pradėjo išnyk
ti lenkų kalba parapijose. Dau
gumas pamaldų pradėta laikyti 
anglų kalba, taip jau ir pamoks
lus sakyti angliškai... Lenkų 
parapijos smunka!

Lenkiškumo nykimas 
organizacijose

Tuo pavyzdžiu pasekė ir
kiškosios organizacijos. Daugu
mas jų savo susirinkimams įve
dė anglų kalbą. Narių interesas 
pradėjo išnykti. Susirinkimų 
dalyviai ėmė sutirpti, kadangi 
daugumas ją nenorėdami prie
šintis “išmintingesniesiems” ir 
nesuprasdami apie ką kalbama

— pradėjo nebedalyvauti len
kiškame gyvenime. Menkaver
tiškumo kompleksas lenkų ma
sėse pradėjo sparčiai didėti... 
Gatvėse arba autobusuose pra
dėta kalbėtis patylomis arba 
visiškai nekalbėti...

Papasakojęs, kaip buvo prieš 
22 metus jam atvykus į Ameri
ką, autorius pateikia kitą pavyz
dį iš dabarties. Jam tekę būti 
dideliame religiniame Amerikos 
lenkų parengime, kur pagrin
dinis kalbėtojas buvęs kunigas, 
tūkstantinei auditorijai pasako
jęs savo ilgų metų pergyveni
mus komunistų nelaisvėje. “Kal
ba angliškai, o salėje didžioji 
dalis vpresniųjų moterų ir vyru 
snaudžia arba savo tarpe šnibž
dasi kits kito klausdami — apie 
ką tas kunigas kalba. Visa prog
rama pravesta be vieno lenkiš
ko žodžio.

“Tokių gėlių ir asilų Lenkiš
koje lankoje turime tūkstan
čius”, rašo autorius. Ir paskui j 
draskome savo rūbus! Gelbėki
me savo vaiką lenkiškumą!

Lenkų kalba žūsta! Spauda 
krinta!” —baigia straipsnį au
torius M. S. aimanuodamas.

PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidentM
2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
4prl" BI— ■

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-3775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai. I

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FAtM

INiUIANCI L 7

State Farm Fire and Casualty Company

len-

Šakių klubas
Šiais 

gerai, 
nikai, 
rudeni, 
buvo 
atžvilgiu taip pat piknikai bu-' 
vo sėkmingi. !

IRudeninis pobūvis — der
liaus šventės vakarienė — ren
giama lapkričio 20 d. Marquet
te Hall, Western ir 69-tos kam 
pas.

šakių apskr., kai Lietuva 
buvo laisva, kiekvienais me
tais buvo rengiamos derliaus 
šventės vakarienės. Tokių pa-j 
rengimą tradicija puoselėja ir 
mūsų klubas, kiekvienais me
tais surengdamas derliaus šven 
tės proga 
vakarienę.

Bilietai 
platinimu 
si iždininkė Genovaitė Bara- 
dienė ir pirmininkas Ad. Ba
nionis. Platina juos ir kiti val
dybos nariai. Bilieto kaina — 
penki doleriai. —

Adomas Didžbalis

metais klubas veikia 
Buvo surengti du pik- 
Vienas pavasarį, kitas 
Per abu pikniku oras 

labai gražus. Publikos

linksmą pobūvį ir

jau platinami. Jii 
daugiausia rūpina-

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo

tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. . Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. S46.000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng-

i tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38.500.

3 BUTU 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34.000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. • — 
$19,000.

9 KAMBARIU modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai įrengtas’ beismontas. Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High.

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublic 7-1941

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

2 PO 4 MŪRINIS, sxxepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvpas. 41-ma ir Campbell.

PURUS BUNGALOW. Įrengtas 
skle>as. garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKTA su namu ir visais Iren 
gimais.- Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

• 436-7878'

butai

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr„ 
po 3 mieg.; alumin. langai; karštu van
deniu šiluma gazu.. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje rietoje'Trieį'pffrko. —

KAMB.'Mtfeh !'rSo&Vn?iiftuvė ir 
vonia. aldHVlah^J’lar^iij'i^andeniu 
šild. gazu. Maraūėtte Parkė. '$21500.

APYNAUJtS raūr., alum,
langai. slunia-^azu,'':irėngtaš' rūsys. 
2-įu autom, garažas.. Marąuette'-Par- 
ke.- $36.500. ' •
-GRAŽUS 

gai, karštu vandemų^šlkfekgazu, mo
dernios vonios, Mū^gOT^s. Mar
quette Parke.' - S52iO0G. .į

VIRŠ 50 PĖDU, pločio, gražus kam
pinis sklvpas. 2-jų butųcnamui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke.' — Tik $88.000, t

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

■' • -

Astronautas Charles Duke išbando naujos konstrukcijos erdvės 
drabužius. Jis skris į menulį ateinančiu mėty pavasarį.

Utenos Įdubas

sekretorių perskaityti
susirinkimo nutari-

nutarta surengti pasi-

Utenos apskr. klubo susirin
kimas, įvyko spal. 12 d. Holly
wood stlėje. Pirm. K. Stukie; 
nė atidarė susirinkimą ir pa
kvietė 
praeito 
mus.

Buvo
linksminimo vakarą lapkričio 
28 d. Hollywood svetainėje. 
Paskirta ir rengimo komisija 
iš B. ('Žemgulio, M. Radzukė- 
nienės ir V. Juškos. Po susirin 
kimo buvo vaišės. Kitas susi
rinkimas įvyks lapkričio 9 d.

certui jau dabar yra platina
mi bilietai. Nuo šią mokslo 
metu pradžios kolegijoj veikia 
Lituanistikos katedra. Inž. An
tanas Rudis yra kolegijos pati- 
kėtinią taryboje.

— Dail. Viktoras Petravičius 
mokys tapybos, piešimo, gra
fikos ir keramikos Chicagos 
Parku distrikto ruošiamuose 
meno kursuose, kurie prasi
dės lapkričio pradžioje. Infor
macijas teikia ir klausytojus 
registruoja pats tu kursu lekto
rius.

TeL: 471-0321

AJ> BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 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^-547

TRUMPAI

gyv. 
rodą
13 d.

Dail. Vytauto Kasiulio, 
Prancūzijoje, darbų pa
bus atidaryta lapkričio 
Čiurlionio galerijoje.

any land Book knygų
leidykla išleido rašyt Stepo 
Zobarsko novelių rinkinį ang
lu kalba “Young Love and Ot
her Infidelities”.

— Sol. Dana Stankailytė, Sta 
sys Baras ir Jonas Vaznelis 
yra pakviesti vienam iš šešią 
koncertų, kuriuos ruošia St. 
Xavier kolegija inauguracijos 
sezono proga. Koncertas įvyks 
gruodžio 1 d. 8:15 v. v. kolegi
jos auditorijoje. 103-Čia ir 
Central Park Ave. šiam kon-^776-8688. (Pr).

Chicagos Medžiotoją - Meš
keriotoją Klubo šampano balius 
įvyks lapkričio 6 d., 8:00 v. vak., 
Marquette salėje, 6908 So. Wes
tern Ave. Gros Ramonio orkest
ras. Įėjimas, valgiai ir šampa
nas 5 dol. Rezervacijoms telef.

’NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


