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Prezidento

Abu Jemenai

Dubininkai

Suvažiavusieji atstovai refe
rentus apipylė Įvairiausiais klau
simais ne tik vidaus, bet užsie
nio ir karo politikos klausimais. 
Labai vykusiai paaiškinimus pa
pildė švietimo ir sveikatos sek
retorius Richardson, Dr. Enrique 
Ramirez ir kiti referentai.

prezi- 
Thieu 
50 di- 
Thieu

Saigono vyriausybei daugiau
sia nepatinka tie sutarties punk
tai, kurie leidžia šiaurės Viet
namo 145,000 kariuomenei pa
silikti Pietų Vietname. Toks ka
reivių palikimas reiškia P. Viet
namo “atidavimą”, pareiškė Sai- 
gono užsienio reikalų ministeris 
Tran Van Lam. Nepatinka ir 
trijų dalių tarybos sudarymas, 
nes ta taryba būtų lyg vyresnė 
už Saigono vyriausybę. Komu
nistai bijo normalių rinkimų P. 
Vietname. Jie norį suorganizuo
ti tokius rinkimus, kurių jie ne
galėtų pralaimėtų

ANCHORAGE. — Aliaskoje 
lėktuvai, iešką dingusio kongre
so nario Boggs, pagavo silpną 
radijo signalą iš Nabesna ledyno, 
kuris yra apie 100 mylių į šoną 
nuo tos vietos, kur Boggs lėktu
vas buvo ieškomas.

Naujienų redaktorių Martyną Gudeli, Naujienų 
ingtone Antaną ir Mildą Vaivadus, ir spaudos 
Gustaitytę Krivickienę.

MASKVA. — Sovietų vidaus 
reikalų viceministeris Boris šu- 
milin pasikvietė apie 100 Mas
kvos žydų ir pareiškė jiems, kad 
sovietų valdžia išleis apie 93% 
žydų, kurie nori išvažiuoti į Iz
raelį, o likusių 7% neišleis, nes 
jie svarbūs valstybei. Pakvies
tų žydų tarpe buvo žymūs chemi
kai, matematikai, inžinieriai. Jie 
gali vizos nelaukti, pareiškė šu- 
milinas.

(Engelstein), Ungurą (Anger- 
burg), Kužius (Kutschen), Gur- 
nius (Gurnen), ir Dubininkus 
(Dubeninken). Nuo linijos La- 
garbis-Dūbininkai į pietus dar 
buvo gyvenama pavienių lietu
vių), o Luko (Lyck) apylinkės 
lietuviai turėjo savo lietuvišką 
parapiją. Kompaktine mase lie
tuviai buvo išplitę iki kreivės 
Žuvininkai 
Karaliaučius 
Lagarbis —' 
gura
A. Matulevičiaus išvesta pietinė 
M. Lietuvos lietuvių gyvenama 
riba daugeliu atvejų sutampa' su 
Lietuvos Tyrimo Instituto nu
statytąja. (E)

Plačiai žinomas Paryžiuje leidžiamas lenkų žurnalas “Kul
tūra” savo š. m. Nr. 5 įdėjo ilgoką straipsnį apie Lietuvą ir lietu
vių veiklą. Straipsnio autorius E. Žagiel, atrodo, moka lietuviškai 
atidžiai seka lietuvių spaudą ir gerai orientuojasi mūsų gyvenime

Lee Elmgreen iš Lake Forest, III., išlaikė egzaminus ir tapo pirma moteris turinti komercinio 
piloto leidimą. Ji studijuoja Southern Illinois universitete, Carbondale. Ji nutarusi toliau stu

dijuoti, kol galės skraidyti keliy motorų lėktuvais.

(Fischhausen)
— Fridlandas 

Engelšteinas — 
Gurniai

— Rugsėjo gale į Jonavą, kur 
yra didelis chemijos (azotinių 
trąšų) fabrikas, buvo suvažiavę 
Sovietijos mokslininkai — che
mikai. Jie skaitė 30 mokslinių 
paskaitų, tarp jų ir D. žebraus- 
kaitė, Jonavos azotinių trąšų ga
myklos centrinės laboratorijos 
vedėja. (E)

Suvažiavusiems suėjus, į salę 
Įžengė ne tiktai ponia preziden
tienė, bet ir pats prezidentas 
Niksonas. Jiedu buvo sutikti 
džiaugsmingais plojimais. Pre
zidentas visus pasveikino ir pa
sakė kalbą.apie etninių laikraš
čių svarbą ir Amerikon atvažia
vusių kitų tautybių žmonių Įna
šą Į Amerikos kultūrinį ir eko
nominį gyvenimą.

Autorius plačiai aprašo Vliką, 
kaip lietuvių pasaulinį politinį 
centrą šiltai atsiliepdamas apie 
jo pirmininką dr. J. K. Valiūną, 
ypač ryšium su jo atsilankymu 
Toronte, kur lietuvių visuome
nei padaręs pranešimą apie sa
vo veiklą (atrodo,' “Tėviškės ži
burių” informacija). Paminėjo 
dr. Valiūno dažnas keliones į už
sienius, ypač pabrėždamos ke
liones į Azijos kraštus, apie ku
rias, girdi, pasklidę gandai, kad 
jos buvusios ne vien turistinio 
pobūdžio. Autorius aprašo Bra
žinsku žygį, Simo Kudirkos.tra
gediją, religijos persekiojimus 
ir kitus Įvykius. Pamini Vliko 
ruošimąsi Europos Saugumo 
Konferencijai, Filipinuose vei
kiančių radijo programų trans
liacijas Sibiro lietuviams ir kt.

Sustojęs ties dabartine' padė
timi Lietuvoje, p. Žagiel rašo: 
“Vaizduojant padėtį Lietuvoje, 
negalima jos lyginti su Ameri
ka arba Vakarų Europa. Skir
tumas yra per didelis. Jau leng
viau yra pravesti paralelę tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Lietuvių 
aprūpinimas Vilniuje yra blo
gesnis negu Lenkijoje, o prie
spauda sunkesnė; Lietuvis, at
sidūręs Lenkijoje, pergyvena 
tarytum apsvaigimą—laisve,'pa
našiai kaip lenkas patekęs į Va-

Paliečia lenkų mažumos Lie
tuvoje statistiką ir kultūrinį 
gyvenimą. Lenkų tautinė grupė 
Lietuvoje pamažu tirpstapti — 
rytų pasienyje lenkai esą su- 
rusėja, o vakarų — sulietuvėja.

Įdomi autoriaus pastabą kad 
iš Lietuvos į laisvąjį pasaulį at
vykę turistai “nieko nepasako- 
ją nieko nežino” apie politinę 
padėtį krašte. Tačiau, sako au
torius, toks “nežinojimas” kar
tais daug pasako. (E)

Negali atsitraukti 
nuo Maskvos

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadatas sukvietė svarbiau
sius arabų socialistų partijos ir 
parlamento veikėjus, apie 600 
žmonių, ir pristatė jiems ap
svarstyti savo naują liniją san
tykiuose su Sovietų Sąjunga. 
Premjeras Sidky papasakojo 
apie savo derybų su Kremliaus 
vadais rezultaus. Prezidentas 
prašė klausimą apsvarstyti ir dėl 
jo balsuoti. Susirinkimas pri
tarė Egipto politikai toliau pa
laikyti tamprius ryšius su Mask-

čių, dirbančių gynybos reika
lams. Nežiūrint to, dirbančiųjų 
amerikiečių skaičius padidėjo 
iki 82.2 milijonų, kas yra visų 
laikų rekordas. Per paskutinius 
dvejis metus atsirado daug nau
jų darbų. " . v ■ /

Iš 48 milijonų-; bedarbio, ku
rie buvo be darbo rugsėjo mė
nesi, net 635,000 patys paliko 
savo darbus savanoriškai. Kiti 
649,000 pradėjo ieškoti darbo 
pirmą kartą savo gyvenime. Dar 
1,452,000 pradėjo ieškoti dar
bų po ilgesnės ar trumpesnės 
pertraukos. Ir tie darbus buvo 
palikę savanoriškai. Iš tiesų, 

tik 2'.1 milijonai žmonių, kas yra 
mažiau kaip pusė visų bedarbių, 
darbų neteko, buvo atleisti, ra
šo Erlichmanas apie bedarbius.

Nuo 9 ryto iki 5 valandos va
karo suvažiavusieji klausinėjo 
atsakomingus vyriausybės pa
reigūnus Įvairiausiais klausi
mais, o šie galimai tiksliau aiš
kino .^pateikė turimus duome
nis. Penktą valandą konferenci
jai pirmininkavęs prezidento pa
tarėjas 'Klein paprašė visus į 
Baltuosius rūmus. Jis pareiškė, 
kad ponia prezidentienė visus at
vykusius kvietė Į Baltuosius rū
mus užkandai.

metus laiko fotografavo Marso 
paviršių. Aparatai buvo išjung
ti, kai pasibaigė dujų, kuriomis 
erdvėlaivis buvo kontroliuojar 
mas iš žemės, atsargos. Erdvė
laivis pradėjo vartytis.

Iš viso erdvėlaivio aparatai į 
žemę atsiuntė 7,329 fotografi
jas. Jos padeda mokslininkams 
suprasti, kas dedasi Marso pla
netoje. Marsas nėra sustingęs, 
nesikeičiantis, kaip mėnulis. Ja
me vyksta sezoniniai pasikeiti
mai, audros ir evoliucijos vyks
mas. Mokslininkai iki 1965 me
tų tiek nežinojo apie mėnulį, kiek 
jie dabar žino apie Marsą. Už 4 
metų planuojama pasiųsti Į Mar
są erdvėlaivį su Įgula.

įpareigotas H. 
Klein praeitam penktadieniui su
kvietė etninių Amerikos dien
raščių redaktorių konferenciją, 
kurioje atsakomingi JAV vyriau
sybės pareigūnai informavo re
daktorius ir«spaudos atstovus 
apie krašto vyriausybės veda
mą užsienio politiką ir josios tik
slus. Įdomiausią paskaitą skai
tė prekybos sekretorius P. Pe
terson. Jis papasakojo apie Mas
kvoje jo vestus pasitarimus su 
pačiu Brežnevu ir apie sovietų 
vyriausybės vadų susirūpinimą 
ateitimi.

Anksčiau prezidentas Sadatas 
pirma pats padarydavo spren
dimą. o tik vėliau ji pristatydavo 
partijos vadams patvirtinti. Da
bar jis Įvg ieškojo partijos ir 
parlamento vadų užnugario.

Konferencijos dalyviai išgir
do. kad Egiptas mažai teturi vil
čių gauti ginklu iš kitų vals
tybių. Egiptui ir toliau reikės 
Maskvos paramos, ypatingai at
sarginiu dalių jau gautiems gin
klams ir lėktuvams. Pirmą kar
tą po liepos mėn., kada Sadatas 
išvarė iš Egipto rusų kariuo
menę. sovietų laivai vėl pradė
jo gabenti prekes Į Egipto uos-

VALIŪNAS, BOBELIS, VAIVADAI, 
GUDELIS - BALTUOSE RŪMUOSE

Prezidentas Niksonas pakvietė, kalbėjosi ir vaišino Dr. Kęs
tutį Valiūną, Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninką; Dr. Kazį Bobelį, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininką, 

atstovus \Vash- 
atstove Gražina

Amerika norėtų persvarstyti 
su Hanojaus atstovais šešis ar 
septynis sutarties- punktus, ku
riems prieštarauja Saigono vy
riausybė. Komunistai- tvirtina, 
kad nėra ko gaišti, sutartis esan
ti gerą tik antradienį ją reikia 
pasirašyti ir vykdyti.

Nežiūrint abejojimų, ar su
tartis bus rytoj pasirašyta, Pa
ryžius pasiruošia ceremonijoms. 
Ruošiamasi priimti valstybės se
kretorių Rogers, tvarkomi ryšių, 
spaudos priėmimo ir kiti klausi
mai. šeštadienį sovietų ambasa
dorius Paryžiuje visą valandą 
praleido su Prancūzijos užsienio 
reikalų ministeriu Schumann. 
Paryžiuje kalbama, kad penkios 
didžiosios galybės sutiko daly
vauti tarptautinėje konferenci
joje Paryžiuje, mėnesiui praėjus 
po taikos paliaubų paskelbimo. 
Ši konferencija turėtų numatyti 
būdus, kaip prižiūrėti Vietna
mo sutarties laikymąsi. Konfe
rencijoje jau sutikusios daly

vauti: Ameriką Britanija, Pran
cūziją Sovietų Sąjunga, Kinija 
ir abu Vietnamai.

Mariner 9 baigė 
fotografuoti Marsą 
WASHINGTONAS. — Penk

tadieni mokslininkai pasiuntė Į 
erdves signalą, kuris išjungė ra
dijo antenas ir televizijos ka
meras Mariner 9 erdvėlaivyje, 
skriejančiame apie Marso plane-

♦ Prancūzijoje du naujai 
įrengti keltuvai Į 6,000 pėdų kal
ną susidūrė ore ir nukrito. De
vyni asmenys žuvo.

Argentinos karinė vyriau
sybė paskelbė, kad ji davė lei
dimą buvusiam prezidentui Pe
ronui sugrįžti į Argentiną lap
kričio 17.

nutarė susijungti
KAIRAS. — Po ilgų nesutari

mų ir kovų, abu Jemenai, pieti
nis ir šiaurinis, pasirašė susita
rimą, kuris sujungs abi dalis Į 
vieną valstybę. Naujoji valsty
bė turės vieną vėliavą, vieną sos
tinę, prezidentūrą ir jungtines 
teisingumo, Įstatymų leidimo ir 
vykdomąsias Įstaigas.

Susitarimas pasirašytas Ara
bų Lygos rūmuose Egipte. JĮ 
pasirašė šiaurės Jemeno prem
jeras Mohsen Ainy ir Pietų Je
meno premjeras Ali Nasser Mo
hammed.

Susitarime sakoma, kad nau
jos valstybės .valdžia turi būti 
tautinė ir demokratinė. Jeme
nas bus respublika', garantuo
janti visas žmogaus laisves ir 
piliečių teises.

Iki šiol Pietų Jemenas buvo 
valdomas marksistinės valdžios, 
o šiaurės — vyriausybės, kuri 
palaikė glaudžius ryšius su ara
bų monarchijomis.

Rochester/ įvyko koncertas, kuria
me dalyvavo 16 pianist/ su 8 forte- 
ptonais. Repeticijas jie turėjo daryti 
vienoje pianiny parduotuvėje, nes jo
kia koncerty salė neturėjo aituoniy 

pianiny.

Kiek Amerikoje 
tikrų bedarbių?

NEW YORKAS. — Preziden
to patarėjas naminiams reika
lams John Erlichman savo laiš
ke “Time” žurnalui prašo pa
taisyti anksčiau to žurnalo pus
lapiuose skelbtą statistiką apie 
bedarbius Amerikoje. Iš tos sta
tistikos galima susidaryti Įspū
dį, kad prezidentui Nixonui atė
jus Į Baltuosius Rūmus, darbų 
neteko 4.8 milijonai amerikiečių.

Erlichmanas rašo, kad prezi
dentas bando pasiekti, kad dar
bus turėtų visi, kurie dirbti no
ri. Prezidentas sumažino ben
drą kariuomenės skaičių, kas pri
sidėjo prie darbingųjų ameri
kiečių skaičiaus padidėjimo. Bu
vo sumažintos gynybos išlai-

WASHINGTONAS. — Vakar dar nebuvo-aišku ar Paryžiuje 
antradienį bus pasirašyta karo paliaubų sutartis. Hanojus penk
tadienį pareiškė, kad taika yra “rašomosios plunksnos gale”. Su
tartį reikia tik pasirašyti ir šiaurės Vietnamo delegacija lau- 

Naują Dahomey kianti Kissingerio Paryžiuje su šampanu. Washmgtonas tvirtina, 
‘ kad reikia toliau derėtis, nes kai kurie sutarties'punktai nepatin
ka Saigonui. Hanojaus delegacijos vadas Paryžiuje. į tai atsako, 
kad prezidentas Thieu yra tik Amerikos įrankis, jam negalima 
leisti trukdyti pasirašymo. Jis gimė kare, jis iš karo pragyve
na ir karui pasibaigus, jis dings, pareiškė Thanh Le, Hanojaus 
delegacijos narys Paryžiaus derybose.

Mažosios Lietuvos 
pietinės ribos

M. Lietuvos lietuvių gyvena
mųjų ribų klausimas jau seniai 
buvo nagrinėjamas vokiečių ir 
lietuvių mokslo žmonių. Tuo 
klausimu yra pasisakęs ir Lie
tuvos Tyrimo Institutas, paruoš
damas lietuvių etnografinių sie
nų žemėlapį. /Pastaruoju metu 
ir okupuotoje Lietuvoje susido
mėta ta problema.

Lietuvos Mokslų Akademijos 
Darbuose (A serija, t. 1 (38), 
1972, p. 103—119) A. Matule
vičius yra paskelbęs išsamų 
straipsnį rtDėl lietuvių Prūsijoje 
pietinės etninės ribos XVTH a. 
pradžioje”, čia nagrinėjamas 
lietuvių kalbos paplitimas Prū
suose iki 1709—1711 m. maro, 
icad po jo į gerokai ištuštėju
sius lietuvių gyvenamus plotus 
imta gabenti vokiečius kolonis
tus. Autorius, remdamasis is
torinių šaltinių duomenimis, lie
tuvių kaimo architektūros išpli
timo riba ir bažnyčiomis, kurio
se pamokslai buvo sakomi lietu
viškai, išveda apytikres lietuvių 
pietines ribas Mažojoje Lietuvo
je XVTH a. pradžioje.

Ta riba nuo šventapilio (vok. 
Heiligenbeil) Aismarių pakran
tėje, eina rytų link per žintus 
(vak. Zinten), Yluvą (Preus- 
sisch Eylau), Barštyną (Bar- 
tenstein), Lagarbį (Lagarben), 
Bartus (Barten), Engelšteiną

ČIKAGA. — šeštadienį gais
ras sužalojo Marian Hills semi
nariją, 6047 Cleredon Hills Rd. 
Claredon Hills. Neseniai lietu
viai marijonai seminariją užda
rė, kaip kalbamą dėl pašauki
mų stokos, Liepsnos prasidėju
sios seminarijos koplyčioje.

LOME, 
valdžią sudaro 12 karininkų ta
rybą, kuriai vadovauja'parašiu- 
tininkų majoras Mathieu Kere- 
kou, pasiėmęs prezidento, vals
tybės galvos, gynybos ir plana
vimo ministeriu vietas.

ATĖNAI. — Graikija kariniu 
paradu atžymėjo “Ne” dieną, 
minėdami 32 m. sukaktį nuo Ita
lijos ultimatumo atmetimo.

CLERMONT. — Penkta<fienĮ 
Prancūzijoje nukrito keleivinis 
lėktuvas, žuvo 59 asmenys, tik 
9 liko gyvi. Visi Įgulos nariai 
užsimušė. į,

ANCHORAGE. — Aliaskoje 
aviacijos lėktuvai dar tebeieško 
nedidelio lėktuvo su dviem kon
greso nariais. Paprastai karinė 
aviacija suranda 99% dingusių 
lėktuvų, tačiau šis atvejis gali 
būti vienas iš nedaugelio, kada 
teks atšaukti ieškojimą pareiš
kė majoras Henry Stocker, gel
bėjimo veiksmų vadas.

SANTIAGO. — Čilėje policija 
dujomis ir lazdomis išvaikė mi
nią susirinkusią prie marksis
to prezidento Allende Gossens 
rūmų. Policininkai pavartojo 
prieš žmones ir savo kardų plok
štumas.

ČIKAGA. — Policija suėmė 
17 asmenų, kurie sutrukdė7 kon
certą Auditorium teatre, kur 
koncertuoja sovietų Beri j ožka 
grupė. “Let My People go”, rei
kalavo demonstracijos dalyviai.

HANOVERIS. — Amerikietis 
kareiviš, kuris neseniai V. Vo
kietijoje vežamas dviejų karo 
policininkų, juos abu ir trauki
nio valytoją nušovė ir išmetė iš 
traukinio, buvo suimtas Liba-

Pietų Vietnamo vyriausybė 
nedaro jokių nuolaidų dėl kai ku
rių susitarimo punktų. Vienas 
aukštas Saigono pareigūnas pa
reiškė, kad Amerika “vietnami- 
zavo” karą, leisdama Pietų Viet- 
namui nešti visą karo naštą, ta
čiau ji nenorinti “vietnamizuo- 
ti” tąikos ir pradėjusi derėtis su 
komunistais Pietų Vietnamo 
klausimais be Saigono pritari
mo.

Komunistų jėgos Pietų Viet
name šeštadienį Įvykdė 138 puo
limus. Užimami kaimai, kurie 
neturi jokios strateginės reikš
mės. Komunistai prieš paliaubas 
bando išplėsti savo valdomus 
plotus, kad ginklam nutilus, jie 
galėtų Įrodinėti valdą didelius 
Pietų Vietnamo plotus ir daug 
gyventojų.

Saigone kalbama, kad 
dento žmona ponia Van 
jau išsiuntė į Šveicariją 
dėlių savo turtų dėžių, 
matąs, kad jam teks bėgti, nes 
Amerika susitars su komunis
tais.

Saugo ramybę
‘ “Valstiečių Laikraštis” savo 

spalio 10 d. laidoje Įdėjo keturių 
vyrų, patruliuojančių naktimis 
Gielgaudiškyje, nuotrauką. Jie 
budi, kad gyventojų ramybės ne
drumstu triukšmadariai. I drau
govininkų (budėtojų) sąrašą Įra
šyti 28 vyrai.

(Sunku-atspėti, kas tie triukš
madariai. Nejaugi ir mažame 
Gelgaudiškio miestelyje, tai kri
minalistai? — Red.). (E)

Ruošia propagandos 
darbininkus

Šiemet okup. Lietuvoje komu
nistai turės 566 politines propa
gandos mokyklas.'. Jas lankysią 
per 2,000 komunistų ir nekomu- 
nistų. Gerai paruoštų aktyvistų, 
propagandos dėstytojų, būsią: (jos, kas sumažino civiliu skai 
1232. Daugiau kaip 1,000 dėsty
tojų esą su aukštuoju mokslu ir 
700 turį daugiau kaip dešimt 
metų dėstytojų stažą. (“Tiesa”, 
1972.X.6). ‘ (E)
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One good reas** is fhc Pajnyl Savings 

purchased ihrc<gh the Plan. It’s 
in z Americans save more money 
i they ewt dreamed they could.

That’s because the Payroll Saviags 
Plan is such an 6asy way to save. AH 
you do is siga up where you work and

šventyklą, 
bokštas su 

Bei. visokių 
Sniego bal- 

drūtos

U.S. Savings 
Bonds.

Si bn (f ij>o»Uhe* auh 
sunkia pavergto lietu 
genamiems garuosite 

raliai*

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILl------MONDAY, OCTOBER 30, 1972

Kai privažiuojame prie gra
žiausios mečetės hrba nialdna- 
mio, kuris išpuoštas ir išgra
žintas freskomis, mozaikomis 
ir baltu marmurn, randame

New Yorko pradžios mokykloje' vaikai rengiasi Halloween šventei.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J.B,KONC1AUS knyįa

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 difėli puslapiai, daug nuotraukų.

/ Kieti viršeliai S4,00, minkšti — $3.00.
įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių-

v sitečekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 6060b
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bebūtų, indai didžiuojasi tuo 
savo Mauzoliejumi, ir išlaiko 
jį laiko nepaliestą. Viskas at
rodo taip, kad lyg tik vakar 
jis būtų užbaigtas. . ..

Sustojome prie europietiškų 
kapinių, kurios yra seniausios 
visoje Indijoje. Jose pradėtos 
laidojimo cerenjonijos jau nuo 
1611 metų, kada armėnas 
Khwaja Mortenpus tais metais 
mirė ir buvo pirmasis ten pa
laidotas. Ten palaidota dide
liais vardais ir su garsia praei- 
ilimi asmenų. Kaip tai: Wal
ter Reinhardt, Sardinijoj didi
kas, Perono, Prancūzijos gar
saus generolo vaikai ir eilė vi
sokių tituluotų šeikų, maka- 
radžų bei kitokių didikų.

Sustojome prie .vienos kitos 
nelabai . reikšmingos mečetės, 
kokių jau labai daug kelionė 
je teko matyti. Mano šoferis 
siūlosi mane vežti į'Sikri, kur 
esą labai Įdomių vietų ir kaina 
už patarnavimą nedidelė, bet 
aš atsisakau ir 
viešbuti. Jis iš 
mo, pakramto lūpas 
ja plepėti.

Vakare išvykimas 
Delbi, tad prieš tai, 
mas nors kiek atsikvėpti, sė
džiu restorane ir gurkšnoju 
šaltą, lyg-ledas alų. Netoli ma
nęs sėdČ.’visa kirbinė jaunuo
lių, Jie is Kanados, ekskursi- 
ja. Pasijuokdami iš vietos mo-

prašau vežti Į 
nepasitenkini- 

ir nusto-

ilgsnio New Deh- 
dabartinę Indijos 

negalima lyginti su 
čia daug švariau, 
ir “šventų” karvių 
slankioja gatvėmis, 

girdėti, tai 
jog čia val-

valgis neblogas, 
tyje pilna turistų, bet anei vie
no vietinio. Priešais viešbutį 
maža krautuvėlė, į kurią par- 
pavėja prašyte prašo įeiti bent 
pasižiūrėti. Joje nieko gero 
nėra. Eidamas per kiemą, su
sitinku vienuolę, vedančią vai
kų būrelį.

Ją pasveikinu ir užklausiu, 
kokią misiją jos čia atlieka. 
Nusiskundė, kad labai daug 
vargšų vaikų, kuriuos jos glo
bojančios. Nesą pinigų, nei rū
belių. Vaikai daugiausia ne
byliai ir kurti. Ji man duoda 
adresą ir prašo, 
kuo nors paremti
kaip ir iš kur? Kai atisveikinu, 
vaikučiai man moja ir siunčia 
bučkius, juokiasi. Gaila.

1AGRĄ PALIEKU
Vežikai laukia prie viešbu- 

čioeilėje. Imu iš jų vieną, bet 
jau kitą, nors tas plepys vėl 
pasiūlė savo paslaugą. Jis įgri
so iki gyvo kaulo.

Aerodrome randu 
juokdarių — senų''amerikiečių. 
Jų visa eskadrilė. '^Susitinku ir 
tuos počius pilotus?’ kurie mus 
čia atvežė. Jie pasisodino ma
ne prie savo stalo, kur jie su 
stiuardesėms gėrė kavą. Visi 
labai geros nuotaikos ir linkę 
į pokštus. Jiems sakau, kad 
aš tik dėl to ir skrendu, nes ži
nau, kad šis kapitonas gerai 
vairuoja. Iš tokios geros pra
džios mes padarom gražių 
j uokų

Į NEW DELHI

lėktuvas siūbuoja 
puses ir atrodo, kad mes kren- 
tame. Kai ratai jau atsirėmė į 
kelią ir pradėjo riedėti lyg au
tomobilis, aš žvalgausi pro lan
gą ir stengiuosi pamatyti, kas 
čia per aplinka.

Kadangi atskridome iš Indi
jos miestelio Agra, tai ir kont
rolės nebuvo. Einame į lauką 
ir vėl noriu susitarti su vežėju 
'V’bff šoferiu, kad nuvežtų į

Laikui 
mastauti, kartais manyje pasi
girsdavo lyg lietuviškos sąžinės 
išmetinėjimai: “čia tau nevie
ta, eik pas savuosius!”

Pradėjau ieškoti kelių susri- 
siekti su savaisiais. Parašiau 
laišką Susivienijimui DietuVių 
Amerikoje. Išdėsčiau savo rei
kalavimus, kiek norėčiau ap- 
draudos, ligoje pašalpos ir t. t. 
Už kelių dienų gavau atsakymą. 
Ji sekretorė apgailestaudama 
rašė; “Man gaila Jums praneš
ti, kad Jūs pavėlavote su prašy
mu, Jūsų amžiaus metai prasi
lenkia su Susivienijimo Konsti
tucija. Konstitusija nusako ko
kio amžiaus jaunuolis gali pri
klausyti prie Susivienijimo ir 
gauti apdraudą ir ligoje pašalpą. 
Taip pat Konstitucija nusako ko
kio amžiaus asmuo gali priklau
syti prie Susivienijimo, bet tuo 
atveju jis negali gauti apdrau- 
dos ir ligoje pašalpos... Bet ne
nusimink, — toliau ji rašė, — 
mes tavęs nenuskriausime, mes 
įrašysime Jus į vietinę 126 kuo
pą. Galėsi lankyti kuopos • pa
rengimuose, ' gausi Susivienijimo 
organą laikraštį Tėvynę, ir tas 
viskas Jums kainos tik $3.24 
per metus...” Nudžiugau, pigiau

Mažas lėktuvas lyg erelis nu
sileido nedideliame aerodro
me, ir mus visus-perleido per 
tokius metalinius tikrintuvus 
kad neveštumėm nereikalin
gų įrankių, su kuriais galėtu
mėm lėktuvo kryptį pakeisti.

Groja muzika ir mes rikiuo
jamės į sėdynes. Tuojau pra
džioje išdalina šaltus gėrimus. 
Plerpia lėktuvo motoras ir su
kasi visokių įrengimui ašys. Pa
galiau lėktuvas rėžia padangių 
skliautuos. Mes jau tolstame 
nuo žsinės, nors akimis dar 
stengiuosi įsižiūrėti, kas joje da
rosi ir kaip ji atrodo. Visokių 
spalvų derinys raižosi lyg žal
čių rainumu. Gyvenimas at
klysta ir į šiuos vienišus lau
kus, nes matosi nameliūkščiai. 
Jie tokie maži, susikūprinę ir 
atrodo plūktiniai, kurie neturi 
nei langų nei kitokių patogumų, 
Kai kur vandenyse pūpso nedi
delės salelės. Arba vėl krūmai 
ir lųielių raižomi laukai.

datą
Kėliausi pailsėjęs ir 

sužinojau,

grybų pamaniau! Ta proga 
ir pasinaudojau. /

Taigi, gerbiamosios ir gerbia
mieji, saugokite savo prieauglį, 
dabokite savo vaikučius, kad jie 
nenuklystų pas svetimtaučius ir 
netaptų “Sūnais palaidūnais”, 
nepadarykime klaidos, kokią aš 
buvau padaręs. Veskitės savo 
jaunuosius į kuopų susirinki
mus veskitės juos į kuopų pa
rengimus. Tegu jie susipažįsta 
su .lietuviais ir tegu įpranta gir
dėti lietuvių kalbą ir pa kalbėti. 
Taip darydami prilaikysime juos 
prie savęs ir apsaugosime nuo 
ankstyvo ištautėjimo. ' Pasaky
kite jiems, kad Susivienijimas 
duoda aukščiausią apdraudą ir 
pašalpą už labai žemą atlygini
mą. Pasakykime jiems, kad pri
klausyti prie Susivienijimo yra 
garbė ir prievolė, nes Susivieni
jimas prisidėjo praeityje, prisi
deda ir dabar prie laisvinimo mū
sų tėvų žemės iš azijatų pries
paudos, kurie ginklų pagalba įsi
veržė į mūsų Tėvynę Lietuvą ir 
šiandien Ž£mė ir Dangus links
minas, kai sūnus palaidūnas su
grįžta pas savo tėvą. Aš neži
nau, ar šiandien žemė ir Dangus 
linksminas, kai sūnus palaidū
nas mano asmenyje sugrįžta pas 
savo tėvą — Susivienijimą.

Jonas Šiaučiūnas

t RA G KR i AUSI A DOVANA
tyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as- 

.neniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų, 
tiahai jie gah paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bu$> įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šernu gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo o naujiesiems ateiviams, Jaunimui, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
rų kieta ideologine veikla

Antanas Sukas. VIĖNIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
.ndiCH šerno gyvenimu bruožai. Išleido Amerika Lietuvių Istori
ni- ’ kfcMHtr LOK? ru 206 psL. kaina 2 doL
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Noriu pasidalinti mintimis su [ nizacijos 
savo tautiečiais iš savo praei
ties — jaunų dienų patyrimų. 
Sakoma — jaunyste — kvailys
tė. Ir ši kvailystė mane nuvi
liojo pas svetimtaučius. Keletą 
metų pas juos klaidžiojau, be 
tikslo. Priklausiau prie jų orga-

MAO»1KUOJO KILIMU 1 VILNIŲ KHiunft » Uefo- 
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žmonės noriipristatp, jog atvykętik tam; 
^^♦’’dijuotjį^yietos archi- 

Visi .: kva to j asi. Jie 
važiuoją į daugeli/^valstybių, 
kurių tarpe paminėjo^ ir USSR 
—Slaskvą, Leningradą ir dar 

Mes vėl keletą vietovių, Visi Jauni stu- 
i kitas dentai ir nuotaikoš pas juos;

Mano šoferi/kaip lauke giedros. < į 
Vakarienė, po kurios jau 

vkti i aerodroina. Čia 
patarnavimas, 'tiek pats

• < apscmusi SIAUBINGOS DIENOS
» degimu fiuo bolševikų ir gyvenimą
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, ^ASK.UTINIS Poseois Minučių
• ■ ihli>i»'orn<»- Lihu\h> dieoo« ir vaūndo>

•r’^lketCT«Į> Romimrrmr k*A«*f 1 n^nrnftc oAverčfianl 
*7<» fMl M ♦Wf

ČIKAGIETES ISPuDZia. KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ
»ibo Vilniuje rr»kiiv>r- l)ruskimnkU4k>e Kaune 

i« •-h v Palamrofr- Vožėtos aprn*vnisi ka fi *er 
tea tat n«i ei nr»

db*

Tame viešbu-:miestą. Žiūriu gi, kad visi ki
ti keleiviai traukia autobuso 
link. Pasirodo, kad čia auto
busai pristato turistus į vieš
bučius už daug pigesnę kainą. 
Tad pasuku ir aš autobuso 
link, čia ir pigiau ir smagiau 
su kitais turistais. Be to, važi
nės pagal visus viešbučius ir 
bus progos daugiau miesto pa
matyti.

Ilgiau užtruko negu galvo
jau, kai mane privežė prie 
Ho-tel Imperial. Išlipęs dai
rausi, lyg aš čia būčiau "atvež
tas bent metams pagyventi. [ 

jei galėčiau,!Atrodo gana gražiai. Ilgas įva-i 
Pažadu, bet žiavimas į kiemą apsodintas la-t 

, bai gražiomis, aukštai nuaugu-! 
i-Įsiomis palmėmis. Jų tiek daug' 
ir jos supa ne tik viešbutį, bet' 
ir baseiną. Kieme prigulę daug! 
šoferių, kurie laukia progos, 
uždirbti.

Besižvalgant mane pasitinka 
su turbanu ant galvos, ilgais 
rūbais apsivilkęs durininkas. 
Jis žemai nusilėnkia ir klausia, 
ar galima imti ‘mano lagami
nus, ar tikrai čia manau ap
sistoti? Taip,' atsakau jam 
trumpai ir seku iš paskos. Ko- 

.ridorius ilgas ir- išklotas per
sišku kilimu. Pirmame aukšte 
kambarys ir langai į gražiau
sią sodą. Nudžiugęs tokia pui 
kia aplinka, rengiuosi, dėstau 
ir iškabinėju drabužius, lyg 
aš čia jau manyčiau bent mė
nesį pasisvečiuoti.

Aunuosi sandelius, pasiimu 
chalatą ir einu pasimaudyti. 
Labai norisi atsikvėpti, nors 
jau nebeankstyvas vakaras. 
Taigi, kai laikrodžio smūgiai 
mušė dešimtą, aš nėriau į ba
seiną ir šaltas vanduo atgaivi
no mano sąnarius. Dvyliktą 
nakties palikau baseiną 
visur sargas uždarinėjo, 
tau į lovą poilsiui.

Visai buvau laiką i 
pamiršęs.
bepusryčiaudama 
kad šiandien sekmadienis. Iš
einu į gatvę ir visur taip tuščia 
nyku. Nesugalvoju, ką aš da
bar turiu daryti, kaip sunau
doti šią dieną protink tingai. Tad 
apsukęs keletą blokų, sugrįžau 
į viešbutį ir pasiėmęs taksį pa
prašiau vežti aprodyti New 
Dehli ir jo žymiuosius archi
tektūrinius paminklus bei me
četes.

Iš pirmo 
Ii miestą , 
sostinę 
Kalkuta. 
Pagaliau 
mažiau 
Kiek vėliau, teką 
esą reikalas toks, 
džios įstaigos ir miestas laiko
mas kur kas geresnėje priežiū
roje. Taip kad vėliau pavaikš
čiojus po miestą, neteko būti 
elgetų apsuptam, tampomam 
ir naudoti brutalnnią arba bėg-

► (Tęsinys)
” ‘k iš lauko, tiek viduje 

negalėjau atsistebėti tuo pa
statu. Vargu kokiame kitame 
pasaulio kampelyje tokį pa
statą būtų galima užtikti. 
Spalvų derinys, inkrustacija, 
suderinimas refleksuojančių 
marmuro lentelių bei aukso 
pagražinimai stebina ’turistą. 
Žiuri ir negali atsigėrėti. Išėjus 
į lauką, vaizdai pasakiški. Sto
viu ant brangaus marmuro al
tanos, kuri supa visą pastatą 
ir apstulbęs nepajėgiu supras
ti žmonių, Kurie tiek daug iš 
g> venimo reikalavo. Taip pat 
neįsivaizduojamas anų laikų 
menininkų ir architektų gabu
mas. Juk tada* nebuvo viso to, 
kę mes šiandien turime. Taip 
pat nebuvo nei techniškų įran
kių. Kiekvieną gabaliuką rei
kėjo atnešti kaip kregždėm 
ant pečių.

I KITAS VIETAS
Ir vėl tenka skųstis kojomis. 

Lauke karšta ir skubi bėgli 
kur saulė neužkliudo. Visa 
laimė, kad jau išėjus į lauką 
jau gali autis nuosavais batais 
ir žygiuoti tolyn. Pasitinka fo
tografai, kurie už desėtką ru
pees siūlosi padalyti nuotrau
ką su tuo perlu mauzoliejumi, 
kuris žėruoja saulės žaizdre. 
Čia eina ir eina turistai. Pa
vieniai ir didelėm grupėm. Ne-, 
žiūrint negarbingos praeities liti krėstos statybos, jie man 
ir vergų darbo, : 
visa tai pamiršę pasigėrėti pa-į kad p|F 
šlatu, kuris nuostabiu žavingu tektfirą. 
grožiu verčia viską pamiršti 
K šventi tik šia diena.
•/Mašina prikaitusi, nes nera
dome vietos pavėsyje, 
riedame kita kryptimi 
istorines vietas 
v T šneka ir pasakoja, savo vi 
šas žinias išklodamas, kaip‘turėsiu 
kilimą po kojomis. Kaip ten; tiek

r\<vh»K-i. uviuMb Kuriam rupi gimtinio krašto laisve ir lietu 
«eivu\i» pnvaio »usipažinu str zefliiaa išvardintomis Knygomis 
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daug lankytojų. Ir vėl padėki 
batus, kad galėtumei žengti į 
palaimintą Budos šventyklą, 
kur be mažesnių išimčių ne
daug skyrėsi nuo anų man jau 
matytų. Gal kiek kitokia pa
grindinė architektūra arba 
daugiau piliorių bei pagražini
mai skirtingi, bet pats centri
nis dievas, Buda lieka tas pats: 
pilvotas, su nesimpatinga vei
do išraiška ir nepasakysiu, kad 
dieviškai atrodantis.

Prie durų batų pridėta šim
tai. Dairausi ir. aš jiems vietos. 
Ilgais laiptais žengiame į Ja
ma Masjid gelsvą 
kurią saugo ilgas 
gausybe piliorių 
kitokių išraitymų, 
tumo bonios apvalios 
su smailu kuoru jai duoda iš
didumo. Ant laiptų prigulę, 
prisėdę vietinių maldininkų. 
Tyso žmogus ir miega, o prie 
jo padėti batai ir ryšulys. Apie 
basas kojas skraido musės, 
viena kelnių blauzda atraito
ta aukščiau kelio, kita gi per- 
plyšus.

Lipame i šventj’klos antrąjį 
aukštą ir stebime gražią mies
to panoramą. Iš tolo viskas la
bai gražu. Spraksi turistų foto 
aparatai ir, kalbų visas babilo- 
nas. Leidžiamės laiptais Į kitą 
maldyklos dalį, kur keletas mažų 
kambarių su1 įvairiais altorėliais 
bei maldininkais. Balto mar
muro laiptai ir lubų pagraži
nimai atsimuša įvairiomis spal
vomis.

(Bus daugia)
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Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

Taupymo Indeliai 
Apdrausti, iki $20,000,

Norime betarpiškai 
su savo tauta

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

MONDAY, OCTOBER 30, 1072

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGOXLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

Bavarijos Valstybinė Opera: Isang Yun "Sim 
Tjong". Sim Tjong (Lillian Sukis) ir jos ak
las tėvas Sim (Walter Murray). Sim Tjong 

išeina dėl savo tėvo elgetauti.

Kai mano brolis Leonas ėjo 
trečiuosius metus j valsčiaus 
mokyklą, aš iš jo išmokau ra
šyti rusiška raidyną ir savo pa
vardę — Osip Šmotovič. Už to
kias mano pastangas net ir tė
vas pagyrė, kuris niekad vaikų 
negirdavo, dabar “molodec” pa
sakė.

Kitam skirsnelyje bus apie 
tėvo ligą ir mirtį.

Juozas šmotelis

Mokslu dabinama, 
Meile

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 6060S
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metale TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Įėjo tokiu virtuoziškumu ir dai 
navimo kultūra, kuriai lygią ras 
ti reiktų daug ieškoti”.

PRIEŠ RINKIMUS
Pešas politikai.
Pliekiasi kritikai, 
šiaušiasi žmogui plaukai. 
Trinas charakteriai.
žmonės — kaip traktoriai 
Angliškai kalba vaikai..
Partijos rungiasi.
Pažiūros jungiasi:
Žiūrim — kišenėn ką dėt.
Vienijas nuomonės
Visos visuomenės:
Pajamos turi didėt-

Balys Pavabalys

gaivinama
vėl gyva
ramybėje, '
šviesybėje 

- Lietuva!
Skursdama, žūdama,
Pusgyvė būdama

Ji gimdė mus;
Auklėjo baimėje.
Kurstė nelaimėje

Meilės jausmus.
Ją tat mylėkime,
Gelbėt skubėkime

Darbais šauniais!
A. Jakštas

Dziennik Zwiazkowy žinutėje 
“Sibiras ir ilgas amžius” rašo 
esą Sibiro gyventojai gyvena il
giau negu kitų SSSR rajonų gy
ventojai. Tokio reiškinio prie
žastis, kaip mokslininkai tvirti
ną, yra Sibiro klimatas. Per me
tus Irkucke saulėtų dienų yra 
daugiau negu Kaukaze ar Švei
carijoje.

Be to, Sibiras turi miškus, 
kurie valo orą, ir turi išimtino 
švarumo vandenį šaltiniuose ir 
upeliuose.

Ir to nepaisant, SSSR komi
sarai atostogų ir kolonizuotis 
važiuoja ne j Sibirą, o Į Lietu-; 
va!

Greit po krikštynų mama lie
pė mane pasimokinti mergaitės 
auklėjimo, o kai išmokau, liepė 
būti su Emilija. 'Mama pati iš
virusi pusryčiams ir pietums 
sriubos, eišdavo į-naują žemę ir 
pavakariais grįždavo. Levis ga
nė gyvulius, o Zėnis nešdavo pie
tūs, kurie po patalais būdavo šil
ti, nuo pusryčių. Aš meškerio
tojas ir uogautojas pastojau auk
le. Iš laisvo berniuko tapau lyg 
pririštas prie mažos mergaitės.

'Mano mažoji sesutė per šeše
tą savaičių buvo rami, gražiai 
augo. Jau buvo išmokusi šyp
sotis. Bet po šešių savaičių ją 
apsėdo kažkokia liga. Pasidarė 
giežli. Juo tolyn, tuo labiau da
rėsi giežlesnė. Verkė supama, 
verkė nešiojama ir nebepriėmė 
tuško. Ir aš drauge verkiau. Su
pratau, kad ji serga ir buvo la
bai gaila. Pagaliau ji paliovė 
verkusi, paliovė kvėpavusi ir — 
mirė. Aš jaučiausi kaltas — 
baisiai kaltas... Juk dėl mano 
blogo auklėjimo — dėl mano 
durnumo ji mirė. Ir sopėjimas, 
kaip akmuo kabojo mano gerk
lėje — žemiau gomurio, per il
goką laiką.

Pradėjau mokintis rašyti

Rašiau ne rankos raštu, bet 
spauzdintų raidžių pavyzdžiu. 
Visų pirma išmokau parašyti 
raides — didžiąsias ir mažąsias, 
paskui — žodžius ir sakinius. 
Rašytines raides išmokau tik po 
šešių metų, pavyzdžius radęs 
L. Ivinskio kalendoriuje.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti'Naujienose arba pagiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: , >

Laukti ir nelaukti įvykiai .
Sruojos upės žuvys baigusios 

neršėti buvo alkanos ir kibo ant 
meškerės. Per pusdienį prigau- 
dydavau tiek, kad visa šeima šio 
to pridėjus, mito žuvim. Ir pa
gaudavau ne vienos rūšies žu
vis. Būdavo ešerių, raudų, ru
builių ir šapalų. Kartais viena 
kita lydeka bei lašiša užkibda
vo. Jei laimei lėmus, pagauda
vau bent tris lydekas ar lašišas, 
Uršulė tuojau nešdavo į mies
telį išmainyti į žibalą. Kartais 
žibalo ir magaryčioms barankų 
gaudavo. Ypač Leibienė, kuri 
kepdavo labai skanias barakas, 
sakė, kad už lašišas ji savo “dū
šią” atiduotų.

Mama mane pramanė: “Juo- 
zulis — mūsų rūpintojalis”. Man 
ans pravardžiavimas patiko, nes 
supratau, kad esu naudingas. 
Pagaliau mama ir Uršulė be-, 
kaišdamos žvynus įsiskaudino 
rankas ir dėlto reikėjo žuvavi- 
mą sulėtinti.

Aną. pavasarį mama pasiuvo 
man baltutės linų drobės marš
kinėlius su plačiomis rankovė
mis su užsagstomais ties čiurnių 
rankogaliais, ir — juodo čerka-

Vieną gražią dieną mama su
sirgo ir siuntė Uršulę pakviesti 
bobutę, kuri gyveno kitoj pusė
je upės. Bobutė atėjo, pasišnibž
dėjo su mama ir muš, vaikus, 
liepė eit į paupį ir negrįžti kol 
nepašauks. Jei kuris nepašauk
tas sugrįš, tam galvą nupiaus. 
Tokia nedora buvo ana bobute! 
Išėjom susirūpinę ir su piktu
mu širdyse. Mums rūpėjo ma
ma. Nuogandavom, kad toji bo
butė mamai nenupiautų galvos. 
Praėjo pietūs. Saulė krypo va
karų link, o pašaukimo nėr ir 
nėr! Pagaliau pamatėm atei
nant Uršulę. Ji atnešė duonos ir 
dubinį pieno su žemuogėms. Tai 
buvo lyg papirkimas. Saulė dar 
daugiau pakrypo į vakarus, kol 
gavom leidimą sugrįžti.

Nauja sesutė

Mama šypsodama gulėjo lo
voje, o šalia jos buvo kūdikis su
vyniotas vystykluose, kūdikio 
veidelis buvo toks ružavas,.kaip 
saulėje nudegęs. “Veizėkit, vei
zėkit! — tarškėjo bobutė — 
gandras jums sesutę atnešė”. 
“Gandras?” — pagalvojau sau 
— o kam sirgo mama? Kam
inus Į paūpį išvarėt? — norėjau 
pasakyti, bet nesakiau.

Po kelių dienų mama pasvei
ko ir suruošė krikštynas. Juo
zas Smilgevičius ir jo sesuo Do
micėlė buvo kūmos, o mūsų se
sutės vardas — Emilija. Kūmos 
neužmiršo nei mus — parvežė ba- 
ranku ir kvaso.

iš meilės...
Bavarijos Valstybinė Opera 

suvaidinimą atliko nepaprastai 
gerai. Apie pačią operos heroję 
(Heldin) žurnale rašoma :

“Vakaro herojė buvo Lilian 
Sukis Sim Tjong rolėje. Švelnu
tė, pažeidžiama, liriška būtybė, I

REGULAR
70 PASSBOOK

ACCOUNTrer Annum

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmo*.

N e bedu uo j a miško dūdelės, 
tik švilpesys girdėti, 
tik šlama lapai ant kelio 
glėbiais išmėtyti.
Pakrūmėse uogos laukinės 
juodos pagrabinės spalvos 
ir dažas geltonas ištvinęs, 
kad dar pagrabesnės atrodytų jos.
O aš taip nenoriu dar gulti i grabą,— 
žinau, kad pavasaris bus.
Naktis violetus jau saujomis drebia 
ir temdo skaidriuosius dažus.
Po kojomis lapams šnarėt ncnubosta, 
tik uogos, kaboti pavargę, nukris, 
tik aš vieną kartą siaubingai suvoksiu, 

man ne išauš pagrabinė naktis.
A. Rūkas

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų _ ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausūs pasirinkimas poezijos leidinių:

1. ’J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kaina SI.—. . .

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos
Kišeninio formato, 157 psL S2.00. ' -

. 5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. 'Slių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00. i .
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
8 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl.. $1-00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė,lyrika, 167 psl., $8.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ; 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai. 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Elėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Elės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Elėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis,* SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.M.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį-
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago,x HL 60608
*■■■■■■■■■ V«■■■■»■«■■■■» «•*»»»«•> w w

___  _ Kanados Tėviškės žiburiai š 
kau, tada bėgau pas praboštelį im- spaho 26 d. kNr. 43 vedama- 
leidimo prie jo uogyno 
tik sakė neišgulėti pievos 
muogės su pienu ir mamos kep
ta duonele buvo tikras skanėsis.

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.
didžiausia liętuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės' apdraudos mokestis $2.00 
į metus. -6‘vuv-* -A

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

Vokiečių žurnalas Opernwelt ji buvo pilna atsidavimą ir pa 
turi 4 at- sinaukojimo. Jos partijos mu 

zikalinės sunkenyliės buvo mil 
žiruškos, balso technikos — ne
mažiau. Vieną ir kitą ji nuga-

so kelnaites. Pasipuošęs tais iš
eiginiais rūbais drįsdavau ir į 
kleboniją nueiti. Oi kokį pasi
gėrėjimą savyje jaučiau turė
damas naujus drabužius!

Kartą nuėjus į klebonija “pra- 
boštėlis” pakvietė prie darbo — 
skabyti agrastus. Jo agrasty- 
naš buvo pats gražiausias. Taip 
šnekėdavo žmonės, kurie paži
nojo daug kitų agrastynų. Net 
ir sodininkas Kasparavičius gė
rėdavosi Mažeikos agrastynų. 
Anų agrastų uogos buvo riešu
to didumo ir tokios saldžios, ko
kių aš niekad savo gyvenime ne
buvau ragavęs! iprak>oštelis sa
kė, kad tų agrastų sėklos jam 
dievaitė Linksminę iš Praam
žiaus sodo atnešė.

Kai meškeriojimą sustabdžiau, 
pradėjau vėžiauti — o vėžių 
Sruojoj buvo daug. Tūli vėžiai 
gyveno pakerėse, o kiti — po 
akmens. Srianumoj pakelk pa- 
plokštį akmenį ir tikrai rasi vė
žį. Ir Sruojos vėžiai buvo ne- 
būkštūs: būdavo “veiz, kraipo 
ūsus, bet nebėg”. Ir vėžiena bu
vo dar skanesnė už žuvį. Mama 
ir Praboštelį vėžiais, rūgštynė
mis su grietien e ir savo kepta 
duona, pavaišino.

Veikiai išsirpo žemuogės ir š. m. rugsėjo 9 d 
vaizdais iliustruotą straipsnį, 
pavadintą “Mūnchener Festspie- 
le; Koreanische Festspieloper” 
(Miuncheno festivalio vaidini
mai: Korėjos festivalinė opera), 
kur aprašoma Bavarijos Valsty
binėje Operoje suvaidinta Korė
jos kompozitoriaus Isang Yun 
opera “Sim Tjong” su lietuvaite 
Lilija šukyte (Lilian Sukis) 
svarbiausioje rolėje.

Straipsnis pradedamas: Di
džioj i šventė — Miuncheno Kul
tūros Olimpiada, kuri antikiniu 
pavyzdžiu ryšium su Olimpiniais 
žaidimais turėjo pabrėžti tautų 
susitaikymą ir menų srityje, bu
vo pradėta pastatymu Berlyne 
gyvenančio korėjiečio kompo- 

Dėlto ir jų'zitoriaus Isang Yun operos “Sim 
išnaudoji-i Tjong”. Opera pavadinta var

mas savo tikslams nieku dėtu du mergaitės Sim Tjong, kurią 
menininkų yra išeivijos atmosfe- Į šukytė suvaidino. Jos siužetas 
ros nuodijimas bei smilkymas! paimtas iš korėjiečių pasakos 
Maskvai.. Kai.iškilieji Lietuvos'apie mergaitę, kuri iš karalienių 
menininkai galės laisvai pasiek- pasidarė elgeta 
ti išeiviją ir atsiriboti nuo jiems 
primestų propagandinių tikslų, 
visiems bus baloni atgaiva. De
ja, Šiuo metu tų sąlygų nėra.

man naujas užsiėmimas prasi
dėjo. žemuoges rinkti maloniau, 
kaip vėžiauti. Labai daug že
muogių buvo Mažeikos lauke — 
raudonavo visas patvorys. Sa
vosios-žemės uogas greit nurin-

6
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Leido, jame “Su savo tauta”, pasisakę 
že-1 prieš sovietinės okupacijos san

tvarkai liaupsinti išeiviams siun
tinėjamą “Gimtąjį Kraštą" ir į 
tas pačias gaires rikiuojamas 
įvairias sovietines delegacijas 
ir propagandinius koncertus, at
liekamus pavergtos Lietuvos me
nininkų, straipsnio baigiamoje 
dalyje rašo: t

Kultūriniu bendradarbiavimo 
šalininkai, bent kaikurie, net ir 
tokiu atveju mano, kad ir mi
nėtomis sąlygomis okupuotos 
Lietuvos menininkų koncertai 
yra visiems priimtini. Esą visais 
atvejais reikia bendradarbiauti 
su tauta. Deja, su tokia nuomo
ne negalima sutikti. Taip, išei
vijai reikia bendrauti su tauta, 
bet ar propagandiniais tikslais 
siunčiami žmonės iš Lietuvos 
yrą tautos atstovai? Kai aiš
kiai matyti, kad meno žmones 
turi pajungę maskvinės propa
gandos vyrai, ar gali blaiviai gal
vojąs lietuvis išeivis laikyti pa- 
taruosius žmonėmis, išreiškian
čiais tautos aspiracijas? Juk ir 
dabartinėje Lietuvoje, šalia pa
vergtųjų, yra ir. pavęrgėjui tar
naujančių. Kai pastarieji prisi
jungia prie išeivijos komunistų, 
padėtis dar labiau išryškėja. Sa
koma, kad Lietuvoje tarp kom
partijos žmonių yra ir tikrai lie
tuviškai galvojančių, bet niekas 
netvirtina, kad išeivijos komu
nistuose būtų tokių drąsuolių. 
Iki šiol jie savo lietuviškumo 
niekur f neparodė. Jie lenkėsi 
Maskvai Lietuvos okupacijos at
veju, lenkėsi čekoslavikijos, Ven
grijos ir visais kitais atvejais. 
Jie buvo Lietuvos nepriklauso
mybės duobkasiai, tokie ir dabar 
tebėra. Tad ar bendravimas su 
jais yra bendravimas su tauta? 
Anaiptol! Tai bendravimas su 
tautos kenkėjais; 
rengiami koncertai:

Mutual Federal 
Savings and Loan

INSURED



(Bus daugiau)

$12.00
$7.00
$3.00

$22.00
$12.00
$3.00

$30.00
$11.00

ir progai amo tirtai per

NAUJIENAS

mirusieji — 
taip be prie-

atvaizdo, kuriuo 
akis aplenkta

bet ne tokius iš 
įtus, kokius jam

perspausdinamas lietuviškoje

DIENRAŠTI “NAUJIENAS
JOS VISAD RAŠO 

TEISYBE

jų dingus. Įsigali nepasitikėjimas, viens kito vengimas 
ne tik senų gerų pažįstamų ir kaimynų, bet net pačių 
šeimos narių tarpe — su dviem išeitimis — sunkiausia pa

saulėjauta.
. Šiaurės Amerikos literatū
rinių tradicijų istorija nuo pir
mųjų ateivių — piligrimų die
nynų iki mūsų laikų pagarsėju
sių veikalų sukurta beveik iš
imtinai baltosios rasės žmonių. 
Tik šiais laikais iš lėto kyla 
naujas kultūrinis perversmas, 
vykdomas beveik visai pamirš
tos žmonių grupės — vietos in
dėnų. Jų literatūrinės proble
mos visai skirtingos. Indėnai, 
kurie gali ir nori rašyti apie 
save, auie žmones ir visą sa
vąją tautą, privalo pasiremti 
didžiausių savo priešų — bal
tųjų žmonių rašto tradicijomis

Juozas ne darbo ieškoti ėjo, bet lankė senus savo 
draugus. Pradėjo prašinėti iš jų pinigų pragyvenimui. 
Sakė, kad neturi maistui. Pradžioje draugai ji šelpė, 
bet kai Įsitikino, kad jis tapo alkoholikas, tai jie nuo 
jo nusisuko. Kai jis pakartotinai paprašydavo pinigų, 
tai jie patardavo mesti gėrus ir pradėti dirbti. Draugų 
patarimai Juozo jau nebeveikė. Gerti jis jau nepajėgė 
mesti. Žmona jo negalėjo suvaldyti, draugų jis nebe
teko. Jis tapo našta kiekvienam žmogui, su kuriuo su
sitikdavo.

susitvardyti. O dažnai ji net nusišypsodavo. Ji žinojo, 
kad man rūpėjo baigti dantisteriją, todėl man mielu 
noru ir padėdavo. Kai ji Įsitikino, kad mokyklą ir 
mokslas!, man buvo brangesnis už viską, tai ji pati man 
stengdavęsi kiekviename žingsnyje padėti.

Mokytis man sekėsi. Mokytojų tarpe radau gerų 
draugų. Jie suprato mano nepriteklius. Tai buvo am
žius ir kalba, bet jie man dar noriau padėdavo. Jie 
matė, kad aš stengiuosi suprasti pramokti ir stumtis 
pirmyn.

Paskutinį mokslo metą buvau profesoriaus McNeil 
priežiūroje. Jis man liepė padaryti pacientui dalinę 
dantų plokštelę, angliškai vadinamą partial plate. Man 
parinko pacientą lietuvi, gyvenusi 'tada šiaurinėje 
Chicagos dalyje. Jo vardo ir pavardės dabar nebepri
simenu. Ilgus metus prisimindavau, bet dabar jis man 
išblėso. Taip atsitiko, kai patyriau, kad jis mirė.

Dalinę dantų plokštelę man pavyko taip gerui pa
daryti, kad profesorius sukvietė visus studentus ir 
asistentus, kad galėtų jiems parodyti, kaip gerai ta 
plokštelė tiko paciento burnai.

— Tai viena geriausiai padarytų dantų plokštelių, 
— profesorius pasakė studentams ir asistentams. Taip 
gerai tinkančios plokštelės aš nemačiau kelis metus net 
profesoriaudamas. s—

Čia pat profesorius patarė vieniems ir kitiems pasi
mokyti iš Gusseno, kaip daryti dantų technikos darbą. 
Vėliau profesorius parinko mane pavyzdiniu moki
niu, kad galėčiau, studentams parodyti, kaip mokyk
loje reikia daryti dantų plokšteles. Prof. McNeil mane 
rodė ne tik studentams ir asistentams, bet ir dantų gy
dytojams, suvažiavusiems Į Chicagą papildyti žinias 
apie dantų gydymą. Tokias buvusių studentų, jau dan
tų gydytojų sueigos angliškai vadinasi Annial Home 
Coming Week. Jos buvo rengiamos kiekvieną metą,

randame beveik visus lauki- 
, nės Vakarų Amerikos (fron
tier) literatūrinius duomenis, 
pradedant Lewis ir Clark die
noraščiais ir ką tik atrastų 
žemių aprašymais, tęsiant ro
mantikais Cooperiu ir Irvingu 
iki devynioliktojo šimtmečio 

, realizmo veikalų rašytojo Ham- 
. lin Garland ir kitų. Knyga 
perdėm persunkta pueblio in
dėnų mitologijos bei simboli
kos terminologija. Šių dalykų 
nežinant sunku viską sekti, bet 
šios detalės nėra esminės ir be 
jų galima suprasti pagrindines 
autoriaus idėjas. Mitologijos 
ir terminologijos simbolika jo
kiu būdu nemažina malonu
mo knygą skaityti. N. S. Mo- 
maday, jungdamas Amerikos 
literatūrines tradicijas su in
dėnų žodiniu palikimu, išlie
ka tikrai originalus, šviežias ir 
noriai skaitytinas. Indėnas ir 
iš tikrųjų talentingas rašytojas 
sukūrė Įdomų ir neužmirštamą 
romaną.

N. Scott Momaday parašė ir 
antrą veikalą — The Way To 
Rainy Mountain. Tai labai 
trumpas Kiowa indėnų legen
dų, mitologijos ir istorijos iš
dėstymas. Čia išspausdinta 
daugybė vaikystės prisiminimų 
ir senelės pasakojimų. Auto
riaus stilius dažnai pereina Į 
poetinę formą, o artimo gimi
naičio — Kiowa indėno primi
tyvūs piešiniai pakelia šios 
knygos nostalgišką nuotaiką, 
Ir, svarbiausia, Momaday ne
leidžia skaitytojui pamiršti 
visų nuoskaudų, padarytų bal
tųjų jo tautos žmonėms.

Apie dabartinę JAV indėnų 
būklę nestinga rimtos literatū
ros. Kreipiame dėmėsi Į dvi 
skirtingo pobūdžio knygas, pa
rašytas šių dienų pačių indėnų 
šviesuolių. Vine Deloria kūri
nys Custer Died for Your Sins 
yra populiariausia (“best sel
ler”) knyga, gi N. Scott Mo
maday veikalas House Made of 
Dawn svarbi-literatūrine pras
me. Abi knygos gaunamos vi
suose knygynuose ir pigiaisiais 
leidiniais (paperback). Jų tu
rinys piešia tikrą vaizdą, naiki
namos ir ‘ tebekovejančios už 
savąsias teises ir net už savo 
egzistenciją JAV indėnų tau
tos , jos desperatišką šauksmą 
pagalbos. Knygas beskaitant 
galima iš tikrųjų pajusti ir iš
gyventi ką reiškia būti indėnu 
dvidešimtame amžiuje.

dėti sovietų enkavedistų divizijoms šaudyti okupacijai 
nepasiduodančius Lietuvos jaunuolius — partizanus — 
vadinami “stribai” (iš rusiško isterbiteli — naikintojai).

Darbininkų unijos netenka savo savistovumo, paver
čiamos okupanto Įrankiu, darbininkų teisė streikuoti ir 
ginti savo interesus dingsta. Teismų ir gynybos nepri
klausomybė, spaudos,, susirinkimų ir žodžio laisvė nau
joje “santvarkoje” neegzistuoja. Už išreikštą jėga pri
mestos santvarkos kritiką žmonės dingsta be pėdsako. 
Ne ką geresnį atlyginimą gauna ir žymi dalis “perekulš- 
čikų” (perbėgėlių), kurie savarankiškai atlieka purvi- 
niausius (kruviniausius) okupantams reikalingus “dar
bus” ir lieka nebereikalingi arba kaip gyvi liudininkai pa
vojingi: tokie likviduojami raudoniesiems įprastu būdu 
arba iškeliami svetur, o jų vieton jau parenkami atsilei- 
dus ištreniruotų ir išbandytų politinių specų kadrai.

Mokyklose pradedami auklėti sumechaninti komu
nizmo mokiniai; mokytojai ir mokslininkai, tyrinėtojai 
įpareigojami laikytis privalomos doktrinos, ir taip spar
čiais šuoliais apiplėšta, kraujuojanti, buvusi laisva, tau
ta tampa viena iš skaitlingų plačiosios Sovietų koloniali- 
nės imperijos provincijų...

Kasdieninis gyvenimas darosi nepakeliamas: nusi
minimas, beviltis, bodėjimasis, apatija ir nuolatinė bai-

JAV INDĖNAI SAVO LITERATŪROJ
Ka tik pasirodė Liūdo Šmulkščio leidžiamo bertaininio žur

nalo “Sėja" 1972 metų Nr. 3, kuriame rašo K. Karvelis, A. Sar
čius, V. Sruogienė, L. S. (L. Šmulkštys), A. Bylaitė-Eigelienė ir 
P. Stravinskas. Toliau seka: Iš mūsų veiklos; Mr 
Balys Žygelis, Gyvenimo “pamaivos" ir kt Pri____ ____ .
kaisto švariai išleisto numerio tenka prikergti pastabą dėl Labai 
jau neskoningai retušuoto Dr. Vlado Lašo ' 1'
“papuoštas” “Sėjos” pirmasis puslapis. Viena 
juodu lanku, kas padaro daktarą viena akim aklu, bet tie ūsai- 
ūsai! Tiesa, velionis visą amžių turėjo ūs 
kazokų atamano Bagdono Chmelniddo sk 
kažkoks retušuotojas juoda smala aptepęs!

Autorės maloniu sutikimu, _ ______ __________
spaudoje naujai besireiškiančios bendradarbės Aušrinės Bylai- 
tės-Eigelienės straipsnis “JAV Indėnai save literatūroj”:

profesorius -- Kalifornijos Ber
keley universitete. Pagaliau 
JAV indėnas parašė rimtą lite
ratūros kurinį! Tačiau šis ver
tingas darbas, nors ir premi
juotas, mažai yra žinomas. 
Galima lengvai atspėti priežas
tį: autorius indėnas ir neatsi
randa susirūpinusių jį iškelti, 
jo veikalą pripažinti... Kny
ga House Made of Dawn turė
tų rasti garbingą vietą šių die
nų literatūroje. Ji yra orgina- 
li ir vienintelė šios srities. Ji 
teikia plačią perspektyvą, ga
lėtų praturtinti sociologinę bei 
istorinę literatūrą.

House Made of Dawn vaiz
duoja giliai išstudijuotą, ge
rai literatūriniai paruoštą Pu
eblo indėno gyvenimą.,Pagrin
dinis veikalo asmuo Abelis vai
kystėje liko našlaičiu. JĮ užau
gino. senelis rezervate. Abelis 
Įstojo JAV kariuomenėn, da
lyvavo kare ir tik laimės dėka 
išliko gyvas. Po karo jis grįžo 
i rezervatą. įsivėlė Į meilės is
toriją-su baltąja moterim ir 
dėl gana neaiškios priežasties 
nužudė savo tautietį “albino” 
(balčių). Seseris metus pralei
do kalėjime. Išėjęs Į laisvę ap
sigyveno Los Angeles mieste. 
Čia jis nesugebėjo prisitaikyti, 
išsilaikyti darbuose. Būdamas 
32 metų amžiaus pasidarė 
chroniškų alkoholiku, vėl Įsi
mylėjo baltą moterį ir žiauriai 
policininko sumuštas vos gy
vas grįžo rezervą tan. Netikė
tai pataikė Į senelio laidotuves. 
Romanas baigiasi paskutiniu 
Abelio mėginimu “surasti sa-

Lietuviai, gyvendami Ame
rikoje ir priklausydami vienai 
labiausiai skriaudžiamų tautų 
pasaulyje beveik nekreipia 
dėmesio į šio didžiojo krašto 
autochtonus indėnus, kuriuos 
tautinis genocidas labai skau
džiai palietė ir tebenaikina iki 
pat šių dienų. Tuo tarpu JAV 
iųdėnų tautinis ir kultūrinis 
sąjūdis, nuosavo identiteto ieš
kojimas pastaraisiais laikais 
vystosi tiesiog patetiškai.

Juodosios rasės žmonių re
voliucija, prasidėjusi taip pat 
neseniai, nepaprastai išgarsė
jo. Gausi veikalais literatūra, 
įvairios programos ir paskai
tos aukštosiose mokyklose, po
litinė veikla tat ryškiai patvir
tina. Amerikos negrų įvai
rios problemos plačiai nagri
nėjamos jų pačių raštuose ir 
aip pat baltųjų mokslininkų 

studijose. Apie indėnus mažai 
tegirdime.

Indėnų mentalitetas ir sieki-1 
mai yra skirtingi nuo juodųjų.'

kūmo man nesudarė, bet kai reikėdavo dirbti pragy
venimui ir mokesčiams už mokslą, tai jau kitas reika
las. Kartais darbas gerokai išvargindavo* tada ir noras 
mokytis nebuvo toks didelis. Norėjau mokytis, bet bu
vau išvargęs.

Iš kur pas mane buvo toks didelis noras mokytis, 
man sunku būtų tiksliai nustatyti. Aš atsimenu, kad 
mano motina ne vieną kartą.yra sakiusi:

— Koki laimingi tie žmonės, kurie moka skaityti ir 
rašyti.

Ji mokėjo skaityti, bet rašyti negalėjo. Josios skai
tymas buvo labai silpnas. Ji skaitydavo tiktai malda
knyges. Jos, žinoma, jai padėdavo ir kitus spausdi- 
nius skaityti, bet ji ne visuomet būdavo tikra, ar ji 
tiksliai perskaitydavo. Maldaknyges ji skaitė gerai, 
nes ne vieną kartą pakartodavo jas, bet kokį spausdinį 
_ tai jau visai kitas dalykas. Maldaknygėje buvo mal
dos Dievui. Ji mokėjo melstis. Jeigu kurią maldą ir ne 
taip tiksliai perskaitydavo, tai ponas Dievas dėl to ne
turėjo ant jos pykti. Josios intencijos buvo labai geros 
— skirtos Dievo garbei.

— Jeigu aš mokėčiau rašyti, tai prirašyčiau daug, 
labai daug. Aš išliečiau savo širdį... Tačiau aš tos lai
mės nebeturiu... — sakydavo ji.

ir derintis su savo žmonių pa
likimu. Šios nepaprastos kom
binacijos yra be galo įdomios 
ir niekas jų iki šiol nemėgino 
rimtai nagrinėti. Tai visai nau
ja literatūros rūšis.

Žinoma, yra nemažai moks
lo studijų parašytų dabarti
niais laikais, kuriose dėstoma 
ir nagrinėjama šių dienų indė
nų būklė ir kalbama apie nau
jąją “raudonąją galybę” (Red 
Power) panašiai jau išnagri
nėtai ^juodajai galybei” (Black 
Power). ' ‘

Indėnų poezijos antologijų 
iki šiol taip pat nemažai išleis
ta, bet šiuose rinkiniuose daž
niausiai išspausdintos tik jų 
maldos, giesmės ir dainos, iš
verstos į anglų kalbą. Rašyto
jas A. Grove Day knygoje The 
Sky Clears paduoda ne tik re
tų, gerų vertimų, bet pats, ge
rai išstudijavęs indėnų maldas 
ir dainas, pateikia ir vertingą 
šios tautos analizę, kuri lei
džia lengviau ir giliau suprasti 
primityvinius indėnų kūrinius 
ir jų kalbos išsireiškimus.

Žymesniųjų indėnų vadų bio
grafijos ir autobiografijos, is
torinių jų kovų su baltaisiais 
aprašymai. užplūdo knygų rin
ką. Sunku net supaisyti ką iš 
tikrųjų reikėtų skaityti. Prieš 
kelis mėnesius iškilo vieno in
dėnų vadų “autobiografijos” 
falsifikatas. Nurodysime kelis 
autentiškus, pačių indėnų pa
šytus veikalus ir išgirsime iš jų 
pačių lūpų apie tikrąją indėnų 
tragediją.

Žymusis indėnų sąjūdžio va
dovas Vine Deloria parašė jau 
plačiai paplitusią knygą Custer 
Died for Your Sins. Veikalo 
autorius yra energingas kovo
tojas už indėnų teises, kurias 
JAV vyriausybė jau seniai tu
rėjo pripažinti indėnams. 
Knyga skiriama baltiesiems ne 
vien siekiant supažindinti su 
nelaiminga autoriaus tautiečių 
istorija, kuri baltųjų rašytojų 
iškreipta, bet ypač atitaisyti 
paskleistas neteisingas pažiū
ras i indėnų gyvenimą, galvo
seną, pasaulėjautą. Knyga pa
rašyta sąmoningai ciniškai, 
kad sugėdinti baltuosius už/vi
sas nuodėmes ir skriaudas, pa
darytas raudonosios rasės žmo
nėms. Knygos autorius nori 
pažadinti skaitytojų sąžinę, iš
judinti juos ir įtraukti veiklon 
indėnų teisėms ginti.

N. Scott Momaday, Kiowa 
tautelės — “tribe’’ indėnas 1969 
m. laimėjo Pulitzer premiją už 
knygą House Made of Dawn. 
Tenka pabrėžti, kad Kiowa in
dėnai buvo galingi bei garbin
gi ir žodis “tautelė” juos lyg pa
žemina. Autorius, gimęs ir už
augęs ^pietvakarių rezervate, 
dabar yra anglistikos ir lygina
mosios literatūros associate

Vieną vakarą jis grįžo namo gerokai nugėręs. Deg
tinės jam dar neužteko. Jis buvo Įpratęs rūkyti. Kar
tais net sunku būdavo nustatyti, ar jis labiau norėjo 
stikliuko, ar cigaretės. Namo grįžęs krito į lovą. Lo
voje jis dar užsidegė cigaretę. Berūkydamas sukėlė 
gaisrą. Užsidegė jo lova, o to gaisro dūmuose ir jis pats 
užtroško.

Gaila buvo žmogaus, bet panašiai dienas baigė ne 
jis vienas. Jis nebuvo pirmutinis, nebus ir paskutinis. 
Panašaus likimo žmonių pasitaiki gana dažnai. Keli 
mano pažįstami panašiai baigė dienas. Girtuoklis ir rū
korius baigia anksčiau, negu turėtų. Juozo mirtis mus 
visus sukrėtė. Mes jį ir ją gerai pažinome. Mano žmo
na.dėl jo man išmetinėjo, bet kai pamatė liūdną jo ga
lą, man nieko nesakė. Galėjau prie knygų sėdėti tiek, 
kiek mano akys nešė. Jai svarbu buvo, kad aš žengčiau 
pirmyn. Aš suprantu, kad jai norėjosi pabūti su ma
nim, pasikalbėti dienos klausimais, bet ji pajėgdavo

Šimtas devyniasdešimtyje 
puslapių išspausdinta tiek 
daug svarbios medžiagos, kad 
vieną kartą ją perskaičius ne
įmanoma visko gerai suvokti. 
Autorius pasakoja Įvykius 
chronologine tvarka, bet dės
to mozaikos pobūdžio vaizdus, 
Romanas panašus Į Faulkne- 
rio Sound of the Furv, kurio
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pavyzdžiu N. S. Momaday ir ra
šė savo knygą, čia kaip ir 
Faulknerio, rašiusio apie JAV 
pietinių valstybių turtuolių su- 
grinvusį gyvenimą, pavaizduo
tas nelaimingo indėno likimas, 
kuriame išryškėja visas jo ra
sės žmonių smukimas. Abi 
knygos suskirstytos Į keturias 
dalis, pagal keturias skirtingas 
pažiūras. Yra ir daugiau šių 
knygų panašių aspektų, bet 
reikia pabrėžti, kad N. S. Mom- 
day tvirtai pasirėmė geriau- 
siuojui Amerikos , rašytoju 
Faulkneriu. Jei šio rašytojo 
atgarsiai randami N. S. Moma
day veikale, tai ši aplinkybė 
jokiu būdu nesumažina indė
nų autoriaus knygos vertės. 
Tat vien parodo, kad N. S. Mo
maday turi labai gerą literatū
rinį pasiruošimą. Jo kūriny

Jie nesiveržia susilyginti su 
baltosios rasės žmonėmis, ku
rie juos ilgai skriaudė, nesie
kia perimti jų vertybių, bet 
tebesvajoju išsilaikyti savo 
mitologiją, savo ideologiją, o 
ypač nenutraukti ryšių su di
dinga Amerikos gamta, kuria 
paremta jų primityvinė, o iš

Nors naujosios kartos ateiviai — tremtiniai, pabėgė
liai, D. P. mirs — neužmirš, kaip yra komunistams lais
vą nepriklausomą vastybę okupavus, tačiau senojoje atei
vių kartoje, kuri komunistų okupacijos neparagavo, dau
gelis buvo ir pasiliko suklaidinti bendradarbių su Stalinu 
pragaištingo sėbravimo ir Amerikos spaudos nepaprasto 
“Uncle Joe” liaupsinimo, kurio ir šiandien skaitlingi 
“progresyviai” tebėra apjakinti.

: Nors nuo 1940 metų tomų tomai knygų ir tūkstančiai 
straipsnių, atsiminimų bei pergyvenimų jau surašyta, 
tačiau kam skauda, tas apie žaizdą ir kalba. Visada lai
kas ir vieta priminti ir daug kartų kartoti laisviesiems, 
kad “Aš buvau kas tu esi, tu būsi kas aš esu... jei nesi- 
saūgosi”. Kartoti kas atsitinka su kraštu, kurs ginkluo- 
tos invazijos ar apgaulės ir klastos keliu atsiduria Sovie
tų raudonojo Lokio lepšėse...

• Pirmiausia Okupuotos šalies konstitucija tuč tuojau 
paskelbiama nebegaliojanti, taip pat, su mažomis išim
timis, visi įstatymai ir potvarkiai nebeprivalomi. Centri
nė valdžia ir vietų administracija nustoja egzistavę. Vals
tybės teismadarystės ir įstatymų saugojimo pareigūnai, 
savivaldybių valdininkai, policija, teisėjai ir paskui juos 
kariuomenės vadai bei viršininkai neaplenkiant (bolševikų 
terminologija tariant) “kapitalistų, buržujų ir kulokų”, 
sukimšti į kalėjimus baisiose sąlygose laukia revoliucinių 
tribunolų sprendimo: kam mirties bausmė, kam sunkių
jų darbų ilgų metų kalėjimas, kam deportacija... į Si
birą arba į Arktikos ledynus. Didžiausiai ištremiamųjų 
ir prievartos darbų kacetuose nusmerktųjų daliai, visas 
nusikaltimas toks, kad įtariami gali būti nepatikimi.

Sekantis komunistų žingsnis — konfiskacija priva
čios nuosavybės be jokio atlyginimo: bankai, fabrikai, 
prekybos — pramonės įmonės; paimami piniginiai depo
zitai, net per metų metus po truputį susidėtos darbinin
kų ir valstiečių sutaupos. Prasideda devaliuacija (pinigų 
nuvertinimas), kurią seka chaosas ir ūkinė anarchija.

Bolševikų revoliucija smogia kiekvieną pilietį be am
žiaus, lyties ir padėties skirtumo.

Komunistinei santvarkai — “proletariniam teisingu
mui” garantuoti kuogreičiausiai iš paskubomis surankio
tų ir specialiai apmokintų visuomenės atmatų, krimina
listų ir žudikų suorganizuojama “vidaus saugumo” tarny
ba, paprastai vadinama “piliečių” milicija, o specialiems 
žudymo ir naikinimo uždaviniams, .kaip Lietuvoje — pa- bėgti ir lengviausia nusižudyti.

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams _____________ _
pusei metu ___________ _
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui______

Kitose JAV vietose:
metams _________ ____
pusei metų __ _________

kad anksčiau mokslą baigusieji studentai galėtų pasi- 
žiūrėti, kas naujo padaryta šioje srityje.

Tuo metu Loyola universitete mokėmės du lietuviai: 
Bruno Rooth — Rutkauskas ir aš. Mokėmės kartu, Bet 
ne kartu baigėme. , Rutkauskas buvo karo veteranas. 
Karo metu jis buvo truputį sužeistas. Jis buvo ramaus 
ir sugyvenamo būdo lietuvis. Mudu gana dažnai aptar
davome ne tik mokyklos, bet ir šiaip visuomeninio 
gyvenimo klausimus, šeštadieniais ir sekmadieniais jis 
vairuodavo taksi, kad galėtu užsidirbti ekstra pinigų, 
kurie, kad ir susipaudžiant, vis vien buvo labai reika
lingi. Mudu net aptardavome, ką darysime mokyklą 
baigę. - ■

Rutkauskas dar ir šiandien verčiasi dantų gydymu, 
o aš jau išėjau Į pensiją ir rašau savo atsiminimus. 
Man teko skubėti jaunatvėje, turėjau daug bėdų ir rū
pesčių, bet paskutines gyvenimo dienas leidžiu leng
viau, be didelių rūpesčių. Ne vieną kartą apgalvojęs 
svarbesnį savo gyvenimo įvykį, pats savęs klausiu, 
jeigu panaši problema man ir‘šiandien kiltų tai ką aš 
dabar daryčiau. Jaunas turėjau įvairiausių planų ne 
tiktai savo, bet ir visuomeniniam gyvenimui pertvar
kyti. Man atrodo, kad pagrindinės mano parinktos 
mintys dar ir šiandien yra geros, žmogus giliausiai 
gali galvoti nuo 20 iki 30 metų. Vėliau smegenys jau 
pradeda aptingti. Naujų idėjų jos nenori priimti. La
bai dažnai pagrindines mintis jos tiktai papildo. Sme
genys renka faktus jau turimoms mintims sustiprinti.

MOKYTIS BUVO SUNKU
Mokslas man patiko, bet mokytis man buvo sunku. 

Didžiausias sunkumas, aišku, buvo svetima kalba. 
Jeigu man būtų reikėję mokytis lietuvių kalba ir visi 
mokslo terminai man būtų buvę suprantami, tai jokio 
sunkumo nebūčiau turėjęs. Pats mokymasis jokio sun-
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trinu
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam

Užsieniuose:
metams _______
pusei metu ___
vienam mėnesiui
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AMOKYM

REpnbSe 7-8600

EUDEIKIS
GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

1941

3319 So. LITUANICA AVE

3354 So. HALSTED STREET
—

Mirė milijonierius, 
nemokėjęs rašyti

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS DIENA 

IR. NAKTJ
Chicago*
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

R PAAIŠKINIMAI 
KRIKŠČIONIUI

INTO RASTO 
KIEKVIENA

dieną 
ii ko

GFJ.eS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63ro STREET 
telefonai: PR 4-0833 ir PR *4J83<

Direktoriuj Louis 
VI 7-6688.

By TED KAVANAUGH, DIRECTOR, 

ALPO PET NEWS BUREAU

TURIME 
KOPLYČIA? 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: Frontier 6-1882

SKAITYK PATS IR PARAGIBf
Telef.: .HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Be religinių, politinių, mote
rų (Birutiečių), “bendrovinių” 
(Senelių židinio), Argentinoje 
veikia šešios grynai savišalpinės 
draugijos: Argentinos Lietuvių 
Centras, Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje, Nemunas, Mindau
gas, Aušros žvaigždė ir Neptū
nas.

(iš Tautos ir tautinės 
ištikimybės)

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Idant, butų galim* siekti bendro 
politikos, labdaros, savitarpinės 
pašalpos, socialinės globos, pro
fesinio, kultūrinio (mokslo, li
teratūros, meno), religinio spor
tinio ir kt. tikslo. Organizacija, 
kuri siekia pelno, jau yra nebe 
draugija, bet bendrovė. Orga
nizacijos, turinčios politinių tik
slų, virsta politinėmis partijo
mis.

3397 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArue 7-3401

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LA fave tie 3-3572

LIETUVIAI MOKSLO 
PASAULYJE

Telefonas: LAfayette 3-0440

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

2512 W. 47 ST. — PR 6-1991 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

, PASISEKIMĄ BIZNYJE

SOPHIE BARČUS 
'RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

KIT73 SKAITYTI

spalio 30 dieną, 
kanas bus pašar- 
koplyčioje. 
Road.

spalio 31

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCELIŪNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

47L8225.
Valandos pagal susitarimą.

Visos šios draugijos sukurtos 
draugiško susibūrimo princi
pais; visoms joms pastatyti sa
vi namai; apart salių, yra sce
nos, bibliotekos, bufetai. Da
bartiniu'laiku SLA ir ALC įdė
jo milijonines sumas savo rū
mų pagražinimams.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7I»t STREET 
-Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS
Natūralus ir malonus reiški

nys yra tas, kad visoms šešioms 
minėtoms draugijoms vadovau
ja jau Argentinoje gimusieji lie
tuviai. Žinoma, jų darbo sąly
gos yra lenkvesnės, negu namus 
pastačiusių ateivių. Anuomet, 
namus draugijoms statant, bu
vo daug entuziazmo, pasiryži
mo ir narių bei vadovybės drau
giškumas nugalėjo visus sunku
mus ir iš nieko gimė šešių drau
gijų namai. Yra kur'repetuoti, 
vaidinti ir dainuoti. Vienok kai 
kur, kai kada pasireiškia drau
giškumo stoka. .Pranyko talkų 
darbai, kurių dėka rūmai gimė. 
Gal tai viso gyvenimo “sumo- 
demėjimo” kaltė? Anuomet su
važiuodavome tramvajais, bet 
visuotinas draugiškumas buvo 
nepalaužiamas. Sveikinomės, ta
rėmės vienas kito nevengdami.

Buenos Aires Recoleta kapinė
se palaidotas garsus milijonie
rius Massimiliono Bencich, 87 
m. amžiaus, kuris'su savo bro
liu Jonu prisistatė visą eilę di
džiausių “dangoraižių” Argen
tinos sostinės centre.

Apie velionį yra toks. anek
dotas: Broliai Bencich sudarė 
sutartį pastatyti didžiulius rū
mus vienuolynui. Kuomet vie
nuolyno viršininkė jį paprašė pa
sirašyti sutartį, jis pasakęs: Pa
laukite, kai pašauksiu savo bro
lį, kadangi aš nemoku rašyti. 
Viršininkė nusistebėjo: Jūs esą-

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Artėjant Halloween dienai. New Yorko mokyklos mokytoja, ponia 
Beispiel surengė vaikams bendras vaišes.

Housebreaking, involves ei
ther a one or two-step method, 
.depending" on your living ac
commodations.

Home owners with a yard 
use the one-step method, train
ing the puppy directly to a 
prepared place outdoors. You 
prepare that place by mopping 
up the pup’s first indoor mis
take, fastening the rag in his 
outdoor place and taking him 
there. Puppy sniffs it and 
quickly gets the message.

You must take him there 
often from morning till night 
to set the habit pattern. This 
may take a week or so. Re
member, a puppy must elim
inate frequently during these 
early training days before his 
control system builds up.

Indoors, confine the poppy 
In a well ventilated box or 
crate for sleeping, naps and 
playing. He will be instinctive
ly reluctant to soil this "crib” 
But if you are not vigilant 
enough and a mistake is made, 
chastise the pup mildly and 
take him immediately to his 
outdoor place. *
.Close confinement for this 

training period won’t hurt the 
pup, as experienced owners 
and trainers know.

• . Praise Your Pappy
Be sure to praise the pup

py lavishly every time he uses 
the right place. He soon learns 
which one results in praise 
or rebuke.
,For apartment dwellers, the 

Intermediate step of paper 
training has a drawback: the 
puppy must unlearn it when 
switched to street training. 
Here’s how it works.

The puppy’s paper-covered 
confinement area, preferably
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te garsiausias statybininkas! 
Kas iš Jūsų būtų, jeigu mokė- 
tute rašyti ? Bencich atsakęs: 
Būčiau buvęs vienuolyno sargas. 
(Bencich, atvykęs Argentinon, 
nuėjo prašyti darbo vienuoly- 
nan ir nebuvo priimtas, kadangi 
nemokėjo rašyti. Negavęs tar
nybos,pradėjo dirbti kaip mū
rininkas, sykiu su savo broliu ir 
abu tapo didžiausiais milijonie
riais).

— S. L. A. Motery 134 kuopos narių 
susirinkimas ivyks lapkričio 3 dieną, 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nesivėluokite. Susirinkimo pradžia 
6:30 vai. vak. Kurie dar nesumokėjo
te savo nario mokesčio, prašomi su
mokėti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Ha Ii k, nut. rast.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS z , 

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

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

pagal susitarimą.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 3—7 vai. vak.

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

Žiogų šokiai

Aš vaikiausi žiogus, nes jie 
juk šoka savo džiaugsmui — ir 
panašiai atsirasdavo mano visi 
darbai, užsiėmimai, tačiau dėdė 
vienas tvirtino, jog ir tokie su
tvėrimai, kaip aš, gali gyventi, 
tokie, manau, nenaudingi. Ar 
reikia aiškinti, kaip yra maža
me miestelyje — juk kaime dar 
geriau, ar ne? Aš pažįstu lau
kus, aš atskiriu, koks vasarojus 
— o, aš galėčiau persisamdyti 
darbininke. Bet geriausia man 
patiko susirasti tokius takelius, 
tokius, kur gali būti tiktai dir
vonuose, žinoma, kur vaikšto 
žmonės ir sumina, bet neper- 
daug. Takas priauga tokios plo
nos švelnios žolės — zuikio ūsais 
vadina dėdės piemuo. Aš turė
jau ten daugybę takų.

N. Bazaiaitė (iš Saulės tako)

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLtS LIGOS 
pritaiko akinius

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef..- PROSPECT 8-3229
Rezid. WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki U vaL ryto,

The Radiological Society of 
North America susirenka savo 
penkiasdešimt.,aštuntam meti
niam suvažiavimui Palmer 
Touse Chicagoje lapkričio mėn.

—gruodžio 1 d.
Programoje du lietuviai gy

dytojai yra trijų pranešimų ben
draautoriai. Dr. Daina Varia- 
kojytė iš University of Chicago 
patologijos departamento yra 
bendraautorė pranešimo apie 
transkatetru biopsiją kvėpavi
mo vamzdžio ligų diagnozėje — 
septynerių metų patirties įverti
nimas su 650 pacientų. Dr. A. 
J. Palubinskas iš San Francisco 
yra bendraautorius dviejų pra
nešimų vaikų radiologijoje ir 
širdies indų radiologijoje.

Saulius šimoliūnas

OTTAWA, Ontario, Kanada. 
— Rinkimai į parlamentą jau ki
tą pirmadienį, spalio 30 dieną, o 
bedarbių nuošimtis 7.1% ir vis 
tebedidėja. Nors uždarbiai Ka
nadoje žymiai padidinti, bet ge
rai apmokamų darbų toli gražu 
ne visiems užtenka. Praeitą rug
sėjo mėnesį bedarbių nuošimtis 
buvo didžiausias nuo pat 1960 
metu.

Daugumas Kanados darbo 
unijų narių priklauso Ameri
kos unijoms kaip tai plieno pra
monės, statybos, automobilių ir 
šoferių (teamsterių). Iš 1.654,- 
147 priklausančių Kanados dar
bo tfnijų centrui Canadian La
bor Congress 147,441 yra ir 
AFL/CIO unijų nariai.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
? V (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpablic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

R»«x t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modioal BoiMinj), t»L LU 5-6446

Correct the pup Immedi
ately for mistakes on the baje 
floor, using the praise-and-re
buke tactics previously men
tioned. to teach right from 
wrong. And a drop er two of 
ammonia solution rubbed in 
the wet spot win remove both 
.the. urine smell and the in
clination to re-uae that spot 

■(yithin about two weeks, 
begin street walks with your 
puppy until he learns that ia 
the place to go, then remove 
the remaining papers. At this 
stage, be alert vfor signs of 
needed relief, such as search
ing madly for the ‘missing pa
pers, and take him out 
promptly. Be patient and lov
ing, and soon that great grad
uation day will come. ; 
PaI Poppies need a reicdMte 
arUn’a checkup tTtry 
weeks.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Razid. tolof^ Gibson 8-6195

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

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

TEKLĖ BIKINAFTė

1930 So. Mrfter St.

Mirė 1972 m. spalio 22 d., 
sulaukusi 76 metų amžiaus. Qi- 
musi Lietuvoje.

Paliko nuliOdę: pusseserė 
Jean SnaJd ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Pirmadienį 
7:00 vai. vak. 
votes Zefran 
West Cermak 
. Antradienį 
9:00 vai. ryto bos lydima 
plycios i St» Paul parapijos baž
nyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Resurrection ka
pinėse, Justice, Illinois;

Visi a. a. Teklės Bikinaitės 
giminėj draugai ir pažįstami 

dalyvauti 
jai pas- 
atsisvei-

Nes tavo mafe 
tiYfc P¥4Imi 63:3

Kurie jautė Dievo malone, kurie žino kad jo malonė yra geresnė negi! 
gyvastis ir, kurie linksmai padėjo ant altoriaus kiekvieną žemišką gerą daik* 

o kartu ir savo viltį ir troškinius: tokie linksmai apsako kitiems Šhį links* 
mą naujieną; jie mėgsta apsakyti garbę to, kurs ištraukė juos iš tamsybes*, 
prie savo stebuklingos šviesybės. Dievo pa mokslai yra pergeri ir negalim* 
užsilaikyti neapsakius juos; todėl apsakytųjų nereikia samdyti, jie linksmai 
apsako juos; bet už tokią Dievo malonę, kuri suteikę jiems tokios garbingos 
progos, reikės ką nors mokėti: už ją bus mokama vargais, pinigais, prara
dimu žemiškų draugų, pasistengimu, ir galimai reikės sutraukti neku* 
rims žemiškus ryšius; gali būti, kad reikės nešti svieto ir bažnytizmo ne
apykantą,

Kristui pesakė, kad jis įsteigs bažnyčią Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioni H reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Hlinois 60629.

Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-97(X^ 
Rezidencijos: PR 6-9801'

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET '’

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta. _

P. ŠILEIKIS, 0. P.
SCį ORTHOFEOA94»ROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
w dažai. Speciali pagalba kojoms 

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

Telef.: P Respect 6-5084

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Kalba — tautos gyvybė
Kalba liudija tautinę gyvybę 

tiek apskritai tautos, tiek atski
ro asmens. Vydūno žodžiais, 
“kalba yra tautai kaip kūno ža
das kūnui”, kur žadas reiškia 
kvapą kaip gyvybės sinonimą. 
Blėstant tautos kalbai, blėsta ir 
pati tauta. Dar labiau tai galio
ja išeiviams, atsidūrusiems už 
tėvų krašto Svetur kalba yra 
tiesiog neatskiriama nuo tauty
bės. Čia kalba yra ir pagrindi
nis kilmės liudijimas (Vydūno 
kitu žodžiu tariant, “tautos vė
liava”), ir tautinio apsisprendi
mo išpažinimas. Neišmokus sve
tur tėvų kalbos, savaime mirš
tama ii’ tėvų tautai. Todėl pir
masis tautinio auklėjimo būti
nasis įsakymas yra iš mokyti 
vaikus tėvų kalbos kaip gimto
sios kalbos. Tai būtina ir tai ga
lima.

N A U J 1 X 1 A S

MODERNUS STEREO
FONOGRAFAS

TIK 59.95

Housebreaking Your Puppy
the kitchen/ is gradually re
duced after the second or third 
day. This exposes a- little more 
bare floor each time. Replace 
soiled papers promptly.

• Dachshund: 4th ’Highest. 
AKC Repstratiorrs

Pietiniai amerikiefiai 
apie savo draugijai

Straipsny “Draugškumo svar
ba mūsų draugjose” P. Baraus
kas rašo:

Kalbant ape draugijas, pra
vartu susipažinti su prof. Vaclo- 

Ivo Biržiškos tos sąvokos apibū
dinimu Lietuvių Enciklopedijo
je: Draugija — laisvas dides
nio ar mažesnio žmonių skai
čiaus susibūrimas, kad, ilgesnį 
laiką bendromis pajėgomis vei-

Jei neatsiliepiąs skambinti 774^012 

T»Uf.j PRwap^cr 8-1717

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas nedarytas' 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-7868 '

nuoširdžiai kviečiami 
laidotavėeė ir suteikti 
kutini patarnavimą ir 
kūrimą. / ,

Nuliūdę lieka:

Pusseserė ir kiti giminės
Laidotuviv 

Zefran. Tei
- ------—-------------- -

Phone: Y Arda 7-191)
BHM

GRADINSKAS



Motinos pareigos kus auklėja svetimi. Kur sun
ki materialinė padėtis verčia 

Dažnai yra keliamas klau-'motinas dirbti, ten priežastys 
simas: Ar dirbate? Labai klai- yra pateisinamos. Tačiau Va
rlinamai jis skamba, ir į jį rei- karuose didesnė dalis moterų 
ketų atsakyti: Aš neinu į dar- dirba ne dėl duonos, bet iš ša
bų! Ar galima apie motinų,1 votiško egoizmo,, nesuprasda- 
Įiors ir su vienu vaiku (nekal-įma savo pareigų svarbos ir at
bant apie daugiavaikes), pa
sakyti, kad ji nedirba? Tai yra 
didelė skriauda toms moti
noms, kurios atsisako savo 
profesijos ir pajamų, kad tik

sakomybės.

biausias yra jam teikiamoji 
motinos meilė. Jeigu' vaikas 
kūdikystėje nepažins tos mei
lės, niekad nesupras jos vaid
mens nei vertės žmonių san
tykiuose. Dėl to ir svarbu, kad 
motina būtų su vaiku. Tad ver 
tinkime auklėjimo darbą. E. V.

HELP WANTED L MALE FEMALE HELP WANTED — MA L E-f EMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių Reikia Darbininkų ir Darbininkių

AUTOMATIC GHUCKER — SETUP
WARNER — SW ASE Y & GISHOLT

Up to $5.00 per hour — First or 2nd Shift
TURĖT LATHE - SETUP OPERATORS REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė —. Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

liktus! su vaikais. Toks nusis
tatymas dažnai pareikalauja 
didelio pasiaukojimo ne tik 
materialinio1, bet ir kitokio, ne- 
visuomet suprantamo net ir 
savoje šeimoje;

Atsisakydama apmokamo 
darbo, fizinio ar protinio, mo
teris kartu atsisako ir kontak
to su pasauliu, savanoriškai 
pasmerkdama save ilgiems me
tams sunkiam darbui bei rū
pesčiams. Nors kartais ji susi
laukia ir džiaugsmingų mo
mentų, matydama gražų vai
ko vystymąsi, bet vistiek tas 
džiaugsmas, nors ir didelis, 
negali patenkinti visų moters 
pareikalavimų.

\ Iš to galima būtų padaryti iš
vadą, kad motinos viela yra 
darbe, tarp žmonių. Bet, de
ja, taip nėra. Supratus ir Įver
tinus visus sunkumus bei rū
pesčius, su kuriais ji susidu
ria kasdieną, reikia vis dėlto 
manyti, kad tikroji motinos 
vieta yra namuose, tarp vai
kų. Susidaro Įspūdis, kad šiais 
laikais daugelis moteni sten
giasi nusikratyti šių sunkių

Namų darbai jai atsibodę, 
daugiau nebedomina, vaikai 
kenčia palikti savo likimui.

Klausimas, ar motina turi 
uždarbiauti, nėra naujas. Vi
saip buvo sprendžiamas, ta
čiau šiuo metu yra tapęs labai 
aktualiu, nes vis daugiau ir 
daugiau moterų palieka na
mus.

Tam ir sąlygos susidarė pa
lankesnės. šeimos yra mažes
nės, ir vienam vaikui leng
viau globų surasti negu ke
liems.

Taip pat visokios “Libera
tion Movement” organizacijos, 
skelbdamos lygybės ir kito- 

j kius viliojančius šūkius, pa
braukia moteris uždarbiauti ir 
tuo būdu apriboja motinos ro
lę vaiko auklėjimo procese.

Juk pirmas ir svarbiausias 
moters uždavinys yra auklėti 
naują generaciją ir šalinti vi
sas tai trukdančias priežastis. 
Reikia ginti namų židinį ir mo
tinai suteikti pagrindini vaid
menį šeimoje.

Sutiksime, tur būt, visi, kad 
nei bendruomenė, nei jokia in
stitucija, nei svetimas nepa
keis motinos ir kad jos rūpes
tingumas ir meilė lygiai taip 
pat jam reikalingi, kaip ir ma-

ŽEMAIČIŲ VELNIAI
Šio šimtmečio_ pradžioje man 

pasisekė gauti iš šiaurės Lietu
vos bene iš kokios koplytėlės 
“žemaičių .velnią”. Jis, kaip tin-j 
ka, baisias išvaizdos, išsižiojęs, 
ilgą barzdą atkišęs, trumpus 
sparnelius išskėtęs, kanapinę i 
uodegą parietęs, ilgomis šakėmis 
taiko “dūšią” durti. Man labai 
jis patiko. Vėliau gavau ir dau
giau velnių. Maniau, surinksiu 
jų 13 ir atiduosiu muziejum Bet, 
neilgai trukus, gavau ne tik try
liktą, bet ir keturioliktą ir pen
kioliktą. O surinkus "26, teko 
jau rinkti ir trečią velnio tuziną. 
Dabar jau turiu 103, taigi trūk
sta tik vieno iki 8 tuzinų.

RReikia pažymėti, kad kai ku
rie mano velniai — tai tikros įžy
mybės.

Štai kad ir J. Tumo-Vaižgan
to dovanotas velnias. Jis buvo 
paimtas iš senos Laižuvos baž
nyčios Mykolo arkaniolo alto
riaus. čia arkaniolas, Dievo Įsa
kymu, trypia sukilusį prieš Die
vą velnią ir nutraukia jį į peklą. 
Deja, toje puikioje grupėje My
kolo išliko tik kojos. Vaižgantas 
arkaniolą piūklu nupiovė, nes jis 
labai aukštas ir nepatogu buvo 
tokį didelį daiktą vežti vagone 
į Kauną. “Juk tau — aiškinosi 
Vaižgantas — buvo reikalingas

AND OPERATORS ' , -
AUTOMATIC SCREW MACHINE — SETUP 

BROWN & SHARPE
Up to $5.20 per hour — 1st or 2nd shift 

ELECTRICIANS
Up to $5.82 per hour — 1st shift

Powers offers an outstanding benefits program which includes company 
paid medical & life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal 
vacation and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern, 

air conditioned work facilities.
FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN:

POWERS REGULATOR
3400 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

< OR 3-6700 or CO 7-6300
<■*;: An Equal Opportunity Employer

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

I

pareigų, užkraudamos jas lop
šeliams, vaikų darželiams, 
auklėms ar net kaimynams. 
Dabartiniu pasauliu maža kas 
žavisi ir, gal būt, dėl to, kad

terialinės gėrybės. Motina vai
ką ne tik globoja, bet ir jo 
dvasinius pradus formuoja. 
Moko ir savo vaikn mylėti, nes 
kūdikis susipažįsta su pašau

namuose trūksta motinos, vai-jliu per jausmus, kurių svar-

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. ® TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

ne šventasis, bet velnias, o man 
taip daug patogiau buvo vežti”. 
Tasai Tumo velnias tai tikras 
mano šedevras. Mykolas arka
niolas čia laiko viena koja pri
spaudęs jo kaklą, kita giliai Įmy- 
nęs jam į pilvą. Velnias, liežuvį 
iškišęs, rankomis ir kojomis ta
baluoja, mėšlungiškai raitosi, 
nori dar atsilaikyti, bet veltui — 
apačioje jo laukia ugnis ir ver
danti smala, kuria jis jau ir ap
taškytas. A. Žmuidzinavičius

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP*
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254^320

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymt 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9203

LIETUVOS VARDO KILMĖ

STELLA GORMAN 
LANKO GIMINES

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas. . *

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvien’o 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina S2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
"LL1

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti nuikiu knygų, kurios papuoš bet 

knygų spinta ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, zražiai Įrišta. 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta. 464 pusi......... .........
Prof. Vecl. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusL ________________ __
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIfKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. įrišta — S3.00. minkštais 
viršeliais — $2.00: U dalis, 225 pusi., įrišta — 53,00, 
minkštais viršeliais — ________ __ _______ __ ’

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 misi. ___________________
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ___________ __ _____ ___ __ ______ __
S. Michdsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

Įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ______ ____
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusL, dabar tik

kokią

$«.oo
$6.00

8730

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$10.00

1739 So. Halsted SL, Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

Čikagietė Stella Grakauskaitė 
Gorman išvažiavo i Vilnių, kad 
galėtų aplankyti savo tetą Tek
lę Mažeikienę, gyvenančią Vil
niuje, Partizanų gatvėje 16—10. 
Ji jau pasiekė Ispanijos sostinę 
— Madridą ir spėjo iš ten para
šyti laišką ir pirmus savo ke
lionės įspūdžius.

Stella Gorman yra sena 18-tos 
apylinkės gyventoja. Čia gyve
no jos tėvai, čia ji užaugo, čia 
ir ji savo šeimą išaugino. Prieš 
porą metų mirė jos tėvas Gra
kauskas, kuris visu lietuviu bu
vo mėgiamas ir mylimas. Jis 
čia turėjo kelis namus, jis noriai 
padėdavo ir kaimynams prižiū
rėti savo namus.

Pati Stella yra gera biznio 
žinovė. Ji prižiūri 20 namų, vie
ną fabriką ir įrengtą mašine
riją.

Kartu su Stella išvažiavo ir 
jos sesutė Julija ir jos vyras 
Pranas Ališauskas, šio mėnesio 
pradžioje jie išvyko ilgon kelio
nėn. Re Lietuvos, jie tikisi ap
lankyti ir kitus Europos kraštus, 
pamatyti, kaip žmonės ten gy
vena. Namie liko sesuo Fran
ces, brolis Edward ir mamytė.

Stella gyvena 732 W. 19 St. 
Kaimynai linki jai ir palydo
vams laimingos kelionės. O kai 
sugrįš, tai turės ką papasakoti.

Stanley Dargužis
f — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL— MONDAY, OCTOBER 30, 1972

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van 
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60809. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing — mūro su 
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS TEL. 238-8656

— Nemokamos piano pamo
kos bus duodamos antradieniais 
ir ketvirtadieniais Ashburn par
ko namuose, 2929 W, 83 St. 
Vaikams nuo 8 metų amžiaus ir 
jaunuoliams pamokos bus 4— 
5:30 vai. vak. ir suaugusiems 
nuo 7:15 iki 8:45 vai. vak. In
formacijas teikia ir registruo
ja parko prižiūrėtojas G. E. 
Everett, tel. 776-4441.

Š i :
— Southwest Junior Achive- 

ment — Jaunųjų verslininkų 
centras praneša,, kad Chicagos 
pietvakarių 90 jaunuolių įstei
gė 8 gamybos bendroves. Apie 
tą organizaciją informacijas 

of
5 No. Wabash Ave., 
Ill. 60602, tel. FI 

Organizacijoje daly- 
aukštesniųjų mokyklų

organizaciją 
teikia Junior Achievement 
Chicago, 
Chicago, 
6-1350. 
vau j a 
mokiniai tikslu praktiškai su
sipažinti su gamybos ir verslo 
procesu savose bendrovėse. 
Mike Savickas, sen. Frank D. 
Savicko sūnus, yra veiklus šio- 

Ije organizacijoje ir praeitais 
metais gamybos parodoje lai
mėjo 1-mą vietą.

— Ina S. Stravinskytė, Ma
ria aukšt. mokyklos senjore, 
gavo pagyrimą iš National Me
rit Egzaminų komisijos.

— Sol. Lilija šukytė grįžo iš 
Vokietijos į New Yorko Metro
politan teatrą. Dalyvaus W. C. 
Cluck “Orfėjaus ir Euridikės” 
taip pat W. A. ,Mozarto “Už
burtos fleitos” operų pastaty
muose pa grindinėse rolėse.

— Pijus Pažėriūnas, Melro
se Park, Ill., užsisakė viene- 
riems metams Naujienas. Ta 
proga jis pareiškė, kad Nau
jienos dabar yra visų mėgia
mas laikraštis.

— Jurgis J. Breivė, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas - sa
vanoris, yra Cicero lietuvių 
respublikonų org-jos vykd. pir
mininkas, Edvardas (Šumanas 
ir Viktoras Motiišis — vice
pirmininkai, Bronė Motušienė
— sekr., Aldona Brusokienė
— ižd. ir Kazys P. Deveikis — 
informacijai. Garbės pirm, 
yra Jonas F. Kimbarkas, Cice
ro miesto valdybos aukštas 
pareigūnas. Organizacija iš
leido atsišaukimą, pasisakyda
ma už tvirtą Amęriką ir Lietu
vos išlaisvinimą, ragindama 
visus lietuvius dalyvauti rin-

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

MACHINISTS
FOR MACHINE REPAIR WORK.

ELECTRICIANS
FOR CONSTRUCTION AND 

MAINTENANCE WORK.

DIE MAKERS .
MUST HAVE DIE REPAIR 

EXPERIENCE.

STEAM FITTERS
FACTORY EXPERIENCE PREFERED

Permanent positions. ' Company 
benefits include:

PAID GROUP INSURANCE 
HOSPITALIZATION 

PENSION - VACATION - HOLIDAYS 
COMPANY CAFETERIA

AMERICAN CAN CO.
6017 So. WESTERN AVE.

. MECHANIC
Cummings and Detroit fleet. Must 
have min. 4 yrs. diesel exp. Union 
shop. Shift allowance and Co. bene

fits. Tel. 927-6060. 
MURPHY - MILES 

DIV. AMERICAN OIL CO. 
3052 So. PITNEY CT. 

An Equal Opportunity Employer

JOURNEYMAN MACHINIST
— _ *Experienced only. — Must be

_ able to work sample or an 
engine lathe.

GR 5-1003

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28,200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir 4 kambarius mūro namas, 2 ma
šinų muro garažas. Tik $33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių, pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2. po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. $26,000.

PRIE 56' IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. $18,500.

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. $32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 mašinų garažas. $31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tų senumo baltų -plytų .mūras prie pat 
Marquette Parko. $35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.m

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.
> BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpubBc 7-1941

T E R R A 7
Bringsnybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WIST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 |
HELP W4NTID - FEMALE 

Darbininkių R»ikia

FOR GENERAL CLEANING
Laundry, in organized, uptown home, 
one or 2 days per week or will con
sider live in, must work without 

supervision.
Profesional couple with teen age son 

271-4054

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto metorii, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL -c- TEL< VI
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos

TAVERN & BUILDING
Near 2 funeral homes. 1st floor ta
vern & 4 Room Flat. 2nd floor 5% 

rooms & 3 room flat in rear.
Bv owner 

4358 So. CALIFORNIA AVE.
VI 7-8289

A. A L. INSURANCE & REALTY
A. LAUKAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-3775
(Currency, ttchange Iftalgoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

TAVERNA
HARVEY APYLINKĖJE

NAMAS SU 3 BUTAIS IR BIZNIS 
SU PATALPOMIS GYVENTI 
SAVININKAS FINANSUOJA.

FRANK E. ROBINSON CO.
Tel. (312) 331-5040

M. A.ŠIMKUS
Real Sstato, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 2S4-745G 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.
v ____ ____ —

MOTEL — 23 UNITS
PT US 5 RM. — 2 BDRM. HOME

N. W Suburb of Chicago. 1% Acres 
beautifully landscaned. S75.000 down 
or will trade for Farm or large apt. 

building.
SAVOY REAL ESTATE 

455-5750

LIQUOR STORE 
Marquette Manor Area.

Good Day Business with 
Gross of $125,000 annually. 

Call 737-5600
McKEY & POAGUE, INC.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

CICERO APYLINKĖJE
Išnuomojamas 6 kambarių butas, 
3 miegami, pirmame aukšte iš kiemo 

pusės. Suaugusiems 
1410 So. 49th AVENUE.

Galima apžiūrėti nuo 8:00 vai. ryto 
iki 4:00 vai. popiet.

Po 4:00 vai. skambinti tel. TO 3-0609.

kimuose ir balsuoti už dabar
tinį JAV prezidentą Richard 
Nixon.

HOMJ IKSUJ *CE

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer 
Chlojto, III. 6*631. T»L Y A 7-59W

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

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

TEL. — 776-588$
Anketas Garbažlavakas, mv.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“N AU J I ENO SF

NAMAI PRAŠO
6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš

kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4'mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

5 KAMBARIŲ apie 25 metų didelis 
mūras. Aukšta pastogė, garažas. Arti 
parko ir mokyklų. Vertas 24,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už $29,500.

3 BUTŲ mūras ir 2 auto mūro ga
ražas. Gazo šildymas. Prie Paramos. 
$36,000.

5^ KAMBARIU 15 metų mūras. 
Centralinis bro vėsinimas. Karpetai, 
užuolaidos. Marquette Parke.' Tuoj 
galima užimti. $25.000.

NAUJAS 2 AUKŠTŲ' MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop, 
vonia ir 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte prie parko. $37,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-m'e aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai. gazu šįldvmas. garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.noo,

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikūs 
butai dnnda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metu pajamos.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 2 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoi galima matvti. $36.300. v

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2^vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32 000

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS; pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22 000

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900. x '

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.'

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja , šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000. -

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. $36.500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
nlytelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. 5150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTU MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildrmas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIU — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25.500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

'• PRIE PARKO
5 KAMBARIŲ BUNGALOW

3 miegamieji, centralinis oro šaldy
mas ir šildymas, įrengtas skiepas, 

’ patio. Vieta prie 71 ir Troy.
Savininko telefonas 

776-5927

SOUTH BERWYN savininkas par
duoda 5 miegamųjų pajamų namą su 
2 mašinų garažu ant 50 pėdu sklypo. 

Virt $30,000. 
TeL 749-4157.




