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KATALIKŲ PADĖTIS OK. LIETUVOJE
Britas Mark Potter, lankęsis okup. Lietuvoje, neseniai pa

skelbė savo Įspūdžius Londone leidžiamame FCI biuleteny (lais
vosios vid. Europos žinių agentūros). Autorius savo straipsny 
atkreipė dėmesį į Lietuvos katalikų kovą. Jis pirmoje eilėje pa
žymėjo, kad Lietuva, vienintelis katalikų kraštas — respublika 
Sovietų Rusijos sudėty, atrodo, negali turėti naudos iš ryšių, 
kuriuos per pastaruosius metus Vatikanas yra aiškiai plėtęs su 
komunistiniais Rytų Europos režimais. Nurodęs, kad valstybės 
ir Bažnyčios santykiai pagerėję Lenkijoje, Vengrijoje ir Čekos
lovakijoje, Potter toliau aprašo Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

ARABAI NEGAUS KAI KURIŲ ŽEMIŲ
JERUZALĖ. — Izraelio premjerė Goldą Meir ilgame pasikal

bėjime su “New York Times” viehu iš redaktorių Sulzbergeriu 
pirmą kartą visai aiškiai išdėstė savo pažiūras i būsimas Izraelio 
valstybės sienas. Premjerė nurodė, kad senų sienų, buvusių 
prieš šešių dienų karą, Izraelis nebepriims. Sienos turėsiančios 
būti tokios, kad arabai negalėtų taip lengvai Izraelio pulti, o jei 
pultų — Izraelis turi galėti naujas sienas ginti su kuo mažiau

Autorius palygino Vilnių, Lie
tuvos sostinę su Lenkijos mies
tais. Esą, Vilnius lenkų miestus 
teprimena tik savo puikiomis 
barokinėmis bažnyčiomis. Ta
čiau, jei Lenkijoje bažnyčios, 
palyginti, nelabai varžomos, jei 
jos atdaros, tai Vilniuje daugu
ma bažnyčių uždaryta, kai ku
rios paverstos muziejais ar net 
sandėliais. Buvusioji katedra 
paversta Paveikslų galerija, kita 
gi bažnyčia (šv. Kazimiero — 
Red.) virto ateistiniu muziejum. 
Potter teigia, kad, atrodo, baž
nyčias Vilniuje daugiau lanko 
vyresnio amžiaus žmonės. Vis 
dėlto, jis pažymi, Vilniuje vei
kia daugiau bažnyčių kaip įvai
riuose Sovietų Rusijos miestuo
se. Jau tai liudija — tikėjimas 
lietuvių tarpe pakankamai stip
rus.

Autoriaus nuomone, katalikų 
Bažnyčios padėtis šiuo metu So
vietuose turi būti siejama su 
tautybe. Priminęs Stalino laik
mečiu įvykdytą Lietuvos (ir ki
tų Baltijos valstybių) - okupaci
ją, rusų pastangas tuos kraštus 
surusinti, apgyvendinti rusais 
kolonistais, jis pridūrė, kad ru
sų skaičius Lietuvoje siekia 8%, 
tuo tarpu Estijoje ir Latvijoje
— per 30%. Rusai Lietuvoje 
daugiausia telkiasi Vilniuje ir 
Klapiėdoje.

Vis dėlto, padėtis aštrinama 
dėl to, kad rusams Lietuvoje tei
kiamos geresnės tarnybos. Dėl 
to lietuviai skatinami įsijungti 
į komunistų partijos eiles ir jie 
tai vykdo tautiniais sumetimais.

Pasak Porterio, rusifikacijos 
vyksmas Lietuvoje aiškus. Nors 
lietuvių kalba Lietuvoje yra ofi
cialia kalba, tačiau Vilniuje gy
veną rusai jos nesimoko. Priešin
gai, laukiama, kad lietuviai kal
bėtų rusiškai. Tad ir lietuviai 
su rusais, išskyrus darbovietes, 
nedaug tepalaiko ryšių.

Lietuviai labiausia priešingi
— pažymėjo britas autorius •— 
jų tautinės kultūros bei tradici
jų rusinimui, šalia neišvengia
mų Lenino paminklų, gatvės, pa
vadintos Lenino prospektu, Gor
kio ar Dzeržinskio vardais nuo
lat primena apie rusų buvimą. 
Vis dėlto, pagrindinė Vilniaus 
aikštė tebevadinama Gedimino 
vardu. Rusams vis prisibijant 
tautinių nuotaikų augimo, so
vietų įstaigos yra pašalinusios 
daugelį lietuviškų paminklų.

Autorius daro išvadą, kad ka
talikų Bažnyčia Lietuvoje gali 
būti laikoma šventove, kurioje 
dar rusena tautinio sąmoningu
mo ugnis. Esą, jei Vilniuje vei
kia šešios bažnyčios, jau tai ga
lima laikyti nemenku pasieki
mu. Tačiau bažnyčių išlaikymo 
išlaidos nemažos, ii valstybė ne
teikia bažnyčioms jokios para
mos.

Pateikiami ir pavyzdžiai. Baž
nyčių apšvietimo išlaidos yra ke
turis kartus aukštesnės, palygi
nus su privačiais namais. Be to, 
jei Paminklų apsaugos komite
tas nusprendžia, bažnyčia gali 
būti paversta istoriniu pamink
lu. Tuo atveju reikalaujama skir-

IŠ VISO PASAULIO

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje sprogo automobilyje pa
slėpta bomba, sužeidusi septy
nis asmenis pačiame Belfasto 
miesto centre.

WASHINGTONAS. —-Sena
torius Mansfieldas pareiškė, 
kad, nežiūrint prezidento Nixo- 
no paskelbto taikos Vietname 
plano, jis toliau kovosiąs dėl sa
vo pasiūlymo išvežti visus ka
reivius iš Vietnamo per 6 mėne
sius. Senatoriaus manymu, Viet
name reikia ątskirti karinę ir 
politinę problemą. Svarbiausia ‘ 
esą išvežti amerikiečius ir at- i 
gauti karo belaisvius. Vėliau bū- Į 
šią galima išspręsti politinius; 
klausimus.

WASHINGTONAS. — Mais-' 
to ir vaistų administracijos įs
taiga paskelbė, kad ji veda tyri
nėjimus apie sachariną maisto 
produktuose. Darant bandymus 
su žiurkėmis, buvo pastebėta, 
kad didelius sacharino kiekius 
gavusios žiurkės susirgo pūs
lės vėžiu. Kol kas sacharinas nė
ra uždraustas, tačiau pataria
ma nedidinti jo sunaudojamo 
kiekio įvairiuose gėrimuose.

PHILADELPHIA. — šio 
miesto meras Rizzo davė vieną 
savaitę laiko visiems jaunuo
liams atnešti į policiją turimus 
ginklus. Philadelphijos jauni
mo gaujų kautynėse pernai buvo 
nušauti 43 asmenys. Praėjus tai i 
savaitei, policija pradės griež
tai gaudyti’ginkluotus gaujų na
rius.

— Londone praėj. metų gruo
džio mėn. išleistame “1972 me
tų fotografijos albume” esama 
ir lietuvių fotografų nuotrau
kų. Tar V. Uznevičiaus, “Šim
tametės džiaugsmas”, A. Sut-, 
kaus “Bobutė”, R. Rakausko ■ 
“Takas per rugius”, A. Maci-j 
jausko “Girininkas”, A. Pilvelio 
“šokis”, ‘^Vestuvės” ir “Paršiu
kai”. (E) .
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ti tam tikras pinigu sumas baž
nyčiai išlaikyti.

Parapijoms neturint pakanka
mai lėšų, bažnyčios neišgali su
rinkti pinigų, Komitetas peri
ma bažnyčią, ir ji, dažnu atve
ju, paverčiama muziejum.

Tačiau, pabrėžia autorius, juo-. 
dai apsirengusios moterys klū- i 
pančios prieš Aušros Vartų ko
plyčią, esančią virš senųjų mies
to vartų, aiškiai liudija, jog lie
tuviškasis. Vilniaus pobūdis te
bėra išlikęs.

šis Londono biuletenis skel
bia pastoviai žinias iš šių pa
vergtų kraštų: Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Korėjos, Kinijos, Kubos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumu
nijos, Sovietų Sąjungos ir Tibe
to. Jo adresas: 4 Holland Road, 
Kensington, London, W 14 8Az. 
Mark Porterio straipsnis apie 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje įdė
tas biuletenio nr. 1 (1098), 1^72 
m sausio mėn. 5 d. (E)

Čikaga sukaustyta šalčių, ši nuotrauka yra iš Buenos Aires, Argentinos, kur temperatūra šiuo 
metų laiku dažnai siekia 100 laipsnių.

Lengvai Įsikuria 
žydai iš Lietuvos 
„The Toronto Star” dienraš

tis šių metų sausio 8 d. laidoje 
paskelbė du būdingus straips
nius apie žydų imigraciją į Iz
raelį ir apie tai, kodėl sovietai 
pastaruoju metu didesniam žy
dų skaičiui leidžia išvykti bei 
emigruoti į Izraelį. Pastarąja 
tema pasisakė prieš mėnesį emi
gravęs Michail Ząnd, rašytojas 
ir orientalihių kalbų žinovas. Jis 
šiuo metu dėsto žydų universi
tete Jeruzalėje.

Jo nuomone, žydams emigruo
ti daug reiškusi pasaulio viešo
ji nuomonė. Sovietai esą tai nuo
monei labai jautrūs. Antroji 
priežastis, tai noras spausti ara
bus, trečioji — sovietų siekimas 
pakenkti Izraelio ūkiui. Pasak 
Žando, pvz. praėj. metų rugsė
jo mėn. į Izraelį daugiausia emi
gravo Gruzijos ir Baltijos res
publikų žydai ir jie daugiausia 
buvę be profesijų ir netinkami 
krašto ūkiniams interesams. Au
toriaus nuomone, turi reikšmės 
ir vidiniai nesutarimai Krem
liuje.

Svarstydamas klausimą, kodėl 
rusai varžo, trukdo (šalina iš 
tarnybų — Red.) tiems žydams, 
kurie prašo vizų emigruoti, prof. 
Zand mano, kad sovietinių žydų 
noras repatrijuoti į Izraelį esąs 
pavojingas Rusijai. Svarbiausia, 
kad žydų kova reiškianti didžiu
lį sovietų ideologinį pralaimėji
mą, nes ji liudija — komunis
tų pasigyrimai jiems sukūrus 
geriausią pasauly bendruomenę 
pasirodę esą klaidingi.

Antra, žydų kova gali žymiai 
prisidėti ir prie kitų tautinių 
judėjimų Sovietuose.

Tai judėjimai mažumų (tautų 
— Red.) ,l turinčių savas terito
rijas Sovietų Rusijoje. Jie sie
kia juk tikros nepriklausomy
bės Rusijos sienų ribose, gi vė
liau — virsti nepriklausomomis 
valstybėmis.

Geriausi pavyzdžiai, tai 
ukrainiečiai, lietuviai ir armėnai

Kita mažumų rūšis, tai tos, 
kurios neturi savų teritorijų So
vietuose, kaip Krymo totoriai, 
vokiečiai, graikai ir smulkioji 
turkų grupė.

Dar vienas veiksnys, turįs ry
šio su sovietiniais trukdymais, 
esąs ne ideologinio, bet prag
matinio pobūdžio. Didžiąją žy
dų Sovietų Rusijoje daugumą 
sudaro vidurinės klasės, aukšto 
išsilavinimo, įvairių profesijų 
asmenys. Sovietų režimui rei-

Sen. Stevenson 
Bengalijoje

DACCA. — Illinois senatorius 
Adlai Stevensonas lankosi Ben
galijoje. Jis atvykęs kritikavo 
Amerikos vyriausybės laikyse
ną ir paramą Pakistanui, nors 
tas vykdęs istorijoje didžiausias 
žmonių skerdynes. Senatorius 
pareiškė, kad prezidento Nixono 
palankumas Pakistanui yra ver
tas paniekos. Amerika turinti 
kuo greičiausiai pripažinti nau- 
ją Bengalijos Valstybę.'"

Sen. Stevensonas pasiūlė se
nato užsienio reikalų komitetui 
ištirti JAV ambasados Pakis
tane veiklą ir išaiškinti, iš kur 
kilo tokia nesuprantama Ameri
kos politika.

Vokiečių knyga 
apie skyrybas

Lietuvoj išleista verstinė kny
ga, vokiečio Neybert “Nauja 
knyga apie vedybinį gyvenimą”. 
Rytų Vokietijoje per aštuone
rius metus jos išleista astuonios 
laidos. Į lietuvių kalbą vertė A. 
Klimka, B. štaplerienė ir V. Cem- 
nolonskis.

Adv. T. Stungurys “Komj. 
Tiesoje” (239 nr.) nusiskundžia, 
kad Lietuvoje išleistos knygos 
per mažas tiražas, tad ji greit 
išpirkta. Jo nuomone, Lietuvo
je gyventojai išsiskiria, daugiau
sia, dėl šių priežasčių: girtuoklia
vimo bei jo padarinių (muštynės 
ir kt.), nesirūpinimo buitiniais 
reikalais, neištikimybės, nepa
grįsto pavydo ir kitų priežasčių. 
Tuo tarpu vokiečio autoriaus 
knygoje pateiktos visai kitos 
skyrybų (Vokietijoje) priežas
tys. (E)

— Kaune šiuo metu veikia 14 
kino teatrų. Juos 1971 metais 
aplankė šeši milijonai žiūrovų, 
šiais metais pradedamas staty
ti naujas kino teatras, 400 vie
tų, “Vilnis”, Vilijampolėje. (E) 

kalingi specialistai ūkiui, gyny
bos reikalams ir pan. Dėl to ra
šams ir netikslinga skatinti žy
dų emigravimą. Bėję, kitame 
straipsnyje Jeruzalės rabino dr. 
S. Rosenbergo nurodyta, kad pa
gal hebrajų mokyklos Jeruzalė
je duomenis, lengviausia pa
vyksta įliedinti į Izraelio ūkį 
žydus, atvykusius iš ne rusiš
kųjų Sovietų Sąjungos sričių, 
pavyzdžiui, iš Lietuvos. (E)

/

Moteris - Baltųjų
Rūmų patarėja

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixonas paskyrė į savo eko
nominių patarėjų tarybą pirmą 
moterį Marina Whitman, 36 me
tų. Ji užims pasitraukusio iš ta
rybos Paul McCracken vietą. 
Naujoji tarybos narė yra Kai
nų komisijoje ir iki šiol dėstė 
ekonomiką Pittsburgho univer
sitete.

— “El Mundo”, Caracas mies
te, Venecueloje, leidžiamas dien
raštis paskelbė Felix Martinez 
Suarez straipsnį apie religiją 
Sovietų Rusijoje. Autorius nu
rodo Į dr. J. Savojo knygą apie 
kovą prieš Bažnyčią Lietuvoj. 
Esą, knygoj iškeliama ne tik tau
tos tragedija nacių okupacijos 
metu, bet ir sovietams įsiveržus 
bei užėmus tris Baltijos vals
tybes. (E)

— Vilniuje išleistos tapytojos 
Marijos Cvirkienės (Račkaus
kaitės, gim. 1912 m.) darbų “Re
produkcijos” — pateikta 16 dar
bų. Dailės leidiny “Aldona Lič- 
kutė” supažindinama su žino
mos keramikės, Aldonos Ličku- 
tės-Jusionienės kūryba. (E)

—. Švedijoje leidžiamo biulete
nio “žinios iš anapus geležinės 
uždangos” (nr. 471) žiniomis, 
švedų spauda paskelbė, jog Klai
pėdoje esama 16 prieplaukų pre
kėms. Iš Klaipėdos išvežama 
metalai, javai, medis ir įvairios 
kitos prekės. Metinė uosto pre
kių apyvarta siekianti 7 milijo
nus tonų. 1969 m. į Klaipėdos 
uostą buvo atplaukę 2,215 lai
vų, iš jų 915 turėję užsienio 
kraštų vėliavas. (E)

Ambicinga mergina Valeria Shoen. Ji 
stengiasi patekti j JAV Jūrų Akade
miją. šiuo metu ji studijuoja rusų 
kalbą ir tikisi ateityje gauti tarnyba 

valstybės departamente.

siais nuostoliais.

Peršovė lėktuvo 
pagrobėją

NEW YORKAS. — Lėktuvo 
piratas, jau n’e kartą už įvairius 
nusikaltimus baustas ir kurį lai
ką gyvenęs bepročių ligoninėje, 
Kennedy aerodrome buvo FBI 
detektyvo peršautas ir suimtas. 
Jis, grasindamas ginklu, priver
tė lėktuvo įgulą septynias valan
das skraidyti iš vienos vietos į 
kitą, reikalaudamas 306,800 dol. 
Iš Los Angeles lėktuvas atskri
do į New Yorką, kur piratas lei
do išlipti 93 keleiviams. Vėliau 
jis reikalavo, kad pilotas skris
tų į Texas.

Lėktuvo įgula įtikino piktada
rį, kad jai laikas būti pakeistai 
kita įgula. Naujų lakūnų tarpe 
i lėktuvą įlipo ir FBI detektyvas,
kuris, radęs progą, peršovė pi
ratą ir jį nuginklavo.

Derybos su Malta
ROMA.---- Derybos tarp Bri

tanijos ir Maltos vėl buvo per
trauktos, tačiau šią savaitę bus 
tęsiamos. Maltos premjeras vis 
dar reikalauja daugiau pinigų 
už Maltos karinius uostus, negu 
Britanija ir kitos Nato valsty
bės yra pasirengusios mokėti. 
Sakoma, kad tos šalys siūlo per 
metus 34 milijonus dol., o Maltos 
premjeras Mintoff nori gauti 
46.8 mil. dol.

Britų delegacijai šiose dery
bose vadovauja gynybos minis- 
teris lordas Carrington.

G. Wallace Čikagoje
ČIKAGA. — Alabamos gu

bernatorius irkandidatas į pre
zidentus George Wallace buvo 
atvykęs i Čikagą, kur Palmer 
House jo šalininkai surengė pie
tus, kuriuose kiekvienas sumo
kėjo po 25 dol. Gubernatorių pa
sitiko gatvėje ir dr’ ■ • cija 
prieš jo politines i a::: 'r.'; ir 
skelbiamą programą. v

George Wallace pasigyrė, kad 
paskutiniuose prezidento rinki
muose jo kandidatūra davusi 
progą laimėti Nixonui, nes jis 
atėmęs daug balsų iš kito kar .'i- 
dato — Humphrey.

Wallace kampanijos pietuo
se dalyvavo 1,500 žmonių.

Išvežė i Pekiną 
televizijos stoti

LOS ANGELES. — šeštadie
nį iš New Yorko ir iš Los Ange
les į Kiniją išskrido du lėktuvai 
su televizijos stoties įrengimais 
ir technikais. Pekine bus įreng
ti visi televizijos transliacijoms 
reikalingi aparatai, besiruošiant 
prezidento Nixono vizitui. Įvai
rių elektroninių aparatų išvežta 
42 tonos.

Planuojama prezidento vizitą 
transliuoti spalvotoje TV per 
erdvėje esantį komunikacijų sa
telitą.

Premjerė Meir nurodė, kad 
Jeruzalė niekada nebebus pada
linta į dvi dalis, kaip anksčiau, 
kada Jordanas valdė vieną mies
to dalį, o Izraelis — kitą. Izrae
lis pasilaikys ir Golano aukštu
mas, atimtas iš Sirijos. Sina
jaus pusiasalio gale esanti Sharm 
EI Shiek tvirtovė irgi turės lik
ti Izraelio rankose. Be to, Izrae
lis turi turėti su ta tvirtove su
sisiekimą, todėl turės pasikeisti 
ir sienos su Egiptu. Buvusios 
sienos — negeros, pabrėžė Izrae
lio premjerė Goldą Meir.

Ji pareiškė, kad Izraelis yr,a 
pasirengęs derėtis su arabais, ta
čiau tos derybos nesančios su
rištos su Amerikos pažadais duo
ti daugiau Phantom Ektuvų, 
kaip kartais skelbiama Ameri
kos spaudoj. Jokio ryšio tarp 
lėktuvų ir derybų nesą.

Pasaulio sionistų 28-tame kon
grese buvo plačiai nagrinėjamas 
žydų švietimo klausimas. Kal
bėtojai nusiskundė, kad didžiau- 
sfhsjžydų priešas esąs jaunų žy
dų nutautėjimas, asimiliavima- 
siš su kitomis tautomis, kurių 
'tarpe žydai gyvena. Sionistų or
ganizacija visame pasaulyje tu
ri 1,900 žydiškų mokyklų, ta
čiau jų negana. Trūksta vadovė
lių ir ypač mokytojų. Tik du iš 
kiekvienų 10 žydų vaikų pasau
lyje gauna žydišką auklėjimą. 
Per paskutinius ketveris metus 
Izraelis išspausdinęs pusę mili
jono vadovėlių, iš kurių moko
si žydų vaikai. Izraelio moky
tojai, nors jų trūksta pačiam Iz
raeliui, siunčiami į kitas valsty
bes', šviesti žydų jaunimo. Per
nai 400 Izraelio mokytojų dir
bo užsienio žydų mokyklose.

Keli vaizdai
iš Vilniaus

štai keli vaizdai iš Vilniaus 
— apie juos “Komj. Tiesos” 
laikraščiui (245 nr.) pranešė 
skaitytojai. Pirmasis.jų: skai
tytojų kaimynystėje Vilniuje, 
Gorkio (buv. Didžioji) gatvėje 
46 nr. gyvena alkoholikų Gu- 
sevų šeima. Nuolatinės išger
tuvės, barniai, muštynės nelei
džia ramiai gyventi. Prašoma 
juos sudrausti. Ištyrus paaiš
kėjo. kad Gusevas 1970 m. Ka
zachijoje buvo nuteistas 3 me
tams laisvės atėmimu, pabėgo 
ir atvykęs į Vilnių apsigyveno 
pas savo tėvą. Niekur nedirbo, 
girtuokliavo. Dabar jis suimtas 
ir išsiųstas atgal į Kazachiją. 
Tačiau ir jo tėvas Gusevas gir
tuokliauja ir triukšmauja. Nu
matyta jį išsiųsti priverstinai 
gydytis.

Antras vaizdas; Vilniaus gy
ventojas P. Zaremba, Ozeržins- 
kio (buv. Kalvarijos) gatvėje 
susistabdė taksi, pasakė, kur 
vežt ir gavęs atsakymą: ką čia 
reiškia, porą kilometrų gali eiti 
pėsčiomis. Pilietis užsirašė taksi 
numerį ir paaiškėjus, kad fak
tas teisingas, taksi vairuotojas 
Tomaševskis buvęs nubaustas 

perkeltas dirbti į ma/iau ap
mokamą darbą. (E)



A. VTLAINIS ŠIDLAUSKAS

Juliui Kuzui Sn amžinybėn iškeliavus
Negailestinga mirtis Juliui 

Kuzui Sr. nebeleido nė per Nau 
jųjų Metų slenksti peržengti. 
Jis mirė Naujųjų Metų išvaka
rėse, 1971 metais, gruodžio 31 
dienų. Ta nelemtoji įnirtis, 
kada visi pasitinka su džiaugs
mu Naujuosius Metus, jo žmo
nų Teodorą Stoėkutę-Kuzienę 
paskandino beribio skausmo 
ašarose. Tokios karčios skaus
mo valandos jai dar neteko iš
gyventi, tur būt visame jos gy
venime. Nelengviau išg>'veno 
ir jų tunus Julius Robertas su 
šeima ir duktė Joana Kuzaitė- 
Jankauskienė, taipgi su visa 
šeima, Liūdesys apgaubė ir vi
sus šeimos artimuosius bičiu
lius ir visus", kurie pažino švie
saus atminimo velionį Julių 
Ruzą Sr.. Tą mirties angelo 
paskelbtąją žinią liūdnai suti
ko ir visa lietuviškoji visuome
nė. Velionis savo gyvenimo 
darbais daug buvo pasitarnar 
vęs Lietuvos laisvės atgavimo 
reikalui ir visai čia mūsų tauti
nei kultūrinei veiklai.

Julius Kuzas Sr. mirė dar, 
palyginti, nesenas, vos tik su
laukęs 61 Tnetų amžiaus. Jis 
buvo gimęs 1910 metais SL 
Charles mieste, III., Ameriko
je. Bet jo tėvai Elena ir Adol
fas Ruzai, kurie buvo kilę iš 
Skapiškio kaimo, Ariogalos 
valsčiaus, negalėdami pamirš
ti savo gimtojo krašto, grįžo į 
Lietuvą, išsiveždami ir savo 
sūnų Julių, tesulaukusi vos 
dviejų metų amžiaus. Savo grį
žimu tėvai buvo patenkint ir 
gyveno gražiai. Bet ta jų laimę 
sugriovė greit prasidėjęs pir
masis pasaulinis karas. Jų ir 
šeima tame laikotarpyje buvo 
gausiai padidėjusi. Julius susi

fi--------- --------- ------- - ------- --------- . ------------- T
RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA i

Naujienose galima gauti puikių, knygų, kurios papuoš bet kokią ! 
knygų spintą ar lentyną: ’

K. Bielinis, PENKTIEJI METĄ!/ gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi.  -------.— $6,00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pusi. ,............   — $7.50
Prof.’ Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusk įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pust, įrišta -— $3,00, 
minkštais viršeliais — ...—;--------------------------------- $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— $530 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi, ------------------------ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., ____________________________________  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — ------------------ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik ___ ., —.....   — $10.00

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

I Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
į intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose, 
i Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautoj ų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianų komunizmą. 158 psL, kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybes kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 

į rių elgesys tragiškose dienose.
Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS J LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsl- , 

I minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- I 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kurmiams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- : 
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas/ SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- * 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- , 
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobes viršeliais, kaina 4 dol.

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta i 
Į paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 

išryskejęs nesikeiciąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir > 
į asmenų. 270 psl., $4,00.

CIKAGIETėS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
| Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu- 
| vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

O. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
į tonaus «pastabumą neapgauna mturisto ir agitpropo propaganda bei 

užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
1 V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 43 

psl.. $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu-
I rini gyvenimą. Skurdi tremtis jf nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<>- I 
f kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
I 52 psl.. $1,00.

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

i čekį ar piniginę perlaidą

laukė trijų sesučių ir tiek pat 
broliukų. To karo metu žuvo 
Juliaus tėvas, sudegė namai ir 
dingo visos santaupos, kurias 
buvo atsivežęs iš J. A. Valsty
bių. šeima pateko Į skurdžias 
sąlygas taip, kad kartais trū
ko net ir tos juodos kasdieni
nės duonos. Varge talkino Ju
lius, bet ir jis tebuvo tos nelai
mus metais vos tik aštuonerių 
metų. Jam ir pradžios mokyk
lą teteko baigti su trimis sky
riais. Bet darbšti motina, pa
dedama augančių vaikų, sten 
gėsi kaip galėdama susidaryti 
geresnes sąlygas. Pradėjo nuo
moti stambesnius ūkius, au
ginti geriausius žirgus visoje 
apylinkėje.

Kai velionis Julius Kuzas Sr., 
sulaukęs 21 metus amžiaus ap
sisprendė grįžti į J. A- Valsty
bes, tai atvykęs 1931 metais 
pateko kaip tik į tuos depresi
jos laikus, kada darbai visai 
nebuvo įmanoma gauti. Dėdė 
Liaudanskas jam tik tiek tega
lėjo padėti, kad nuvežė į vieną 
lietuvių ūkį Wisconsino valsti
joje. Teko dirbti beveik už pa
valgymą, nes už savo mėnesinį 
darbą jis pinigais negaudavo 
nė dešimties dolerių. Tik jau 
daug vėliau, padedamas A. M. 
Varanavičių, jis gavo darbą 
pas vieną mėsos prekybininką 
už pagalbininką, čia jis dirbo 
11 metų, Įsigydamas nemažai 
patyrimo toje rityje. Paskui jis 
pats ėmė verstis šiuo bizniu. 
Pasiskolinęs pradžiai keletą 
šimtu doleriu iš Žakienės, nu
pirko sunkvežimį ir pradėjo 
pristatinėti į krautuves mėsos 
gaminius. Dėl gerų savo būdo 
savybių, . rūpestingo, sąžinin
go patarnavimo jis visų buvo

Velionis Julius Kuzas savo šeimos ir anūku tarpe. Iš kairės:. Robertas, Julius R. Kuzas Jr., Richardas, Ma
rytė, motina Hiidė, Tina, Teodora Julius Kuzai Sr., Joana Jankauskas, Antanas, Tred Jankauskas. Trūksta: 

Aleksandro Jankausko 14 mėnesiu amžiaus.

mėgiamas, ir šiame vtrsle jam 
visai gerai sekėsi.*

Vien ‘tik praktiška gyveni
mo mokykla Julius Kuzas ne
sitenkino. Laikė būtinu daly
ku gerai išmokti anglų kalbą ir 
dagiau matematikos , kas pre
kyboje yra ypač svarbu. Tuo 
tikslu jis pradėjo lankyti su
augusių ateiviams skirtą vidu
rinę Engelwood mokyklą, ši 
mokykla jam davė ne tik rei
kiamų žinių, bet buvo jam lai
mingas žingsnis ir į vedybinį 
gyvenimą. Toje mokykloje 
jam buvo lemta susitikti Teo
dorą Stočkutę, atvykusią iš 
Lietuvos 1932 metais. Jo busi
moji žmona, kuri buvo gimusi 
Kauksnųjų kaime, Stačiūnų 
valsčiuje, Šiaulių apskrityje, 
dar prieš išvykdama į J. A. Vai 
stybes jau buvo spėjusi baigti 
Radviliškio vidurinę mokyklą 
net pirmąja mokine. Ji, atvy
kusi į šį kraštą, irgi laikė svar
biu reikalu pirmiausia išmokti 
gerai anglų kalbą, pažinti jos 
istoriją, teisinę demokratinę 
santvarką, ir tuo tikslu ji įsto
jo į Engelwood vidurinę suau
gusiems mokyklą. Ir čia jos 
gabumai ir įgytos žinios dar 
Lietuvoje greit buvo mokytojų 
pastebėti, ir ji iš pirmo sky
riaus. buvo perkalta iŠ karto 
net Į penktąjį skyrių, gi sekan
tį semestrą į paskutinę klasę 
High School. Baigusi Engel
wood vakarinę mokyklą Teo
dora dirbo porą, metų Conti
nental National banke, gi 1939 
metais juodu sukūrė šeimą.

Nuo vedybų Juliaus Ruzo gy
venimas pakrypo Į gerąjį ir 
laimingąjį laikotarpį. Abu ge
rai sutarė, ne tik šeimoje, bet 
ir pradėtame lietuviškame 
tautiniame kultūriniame dar
bo bare. Vienas antram talki
ninkavo, skatino, ir tas dar
bas buvo našus. Savo gyvą 
veiklą organizaciniame darbe 
paremdavo visada ir apčiuo
piama materialine parama. 
To laimingo vedybinio gyveni
mo metu juodu susilaukė sū
naus Juliaus Roberto, gimusio 
1942 metų gruodžio 3 dieną, 
ir dukters Joanos Teodoros, 
gimusios 1946 metų lapkričio 
15 dieną.

Nepaprastai juodu buvo rū
pestingi savo vaikų išmokslini
me ir gerame jų išauklėjime 
lietuviškoje dvasioje. Tos pa
stangos pilnai pavyko. Sūnus 
Julius Jr., baigęs aukštesniąją 
mokyklą lankė Morgan parko 
karinę mokyklą ir sekdamas 
tėvo pėdomis, paskui pasuko į 
platų prekybos verslą. Duktė 
Joan, baigusi Marijos aukštes
niąją mokyklą, vėliau studi
javo pedagogiką De Paul uni
versitete ir. įsigijusi diplomą 
mokytojauja. Abu sukūrė lie
tuviškas šeimas. Julius Rober
tas 1961 metų, sausio 7-tą die
ną vedė Hildą Kiaupaitę ir au
gina gražų atžalyną: sūnus Ro
bertą ir Ričardą ir dukras Ma
rytę ir Tiną. Duktė Joan Teo
dora ištekėjo už Fredo Jan
kausko ir augina du sūnus, An
taną ir Aleksandrą. Pastebė
tina, kad ir jaunasis atžalynas 
moka lietuviškai kalbėti., o 
Juliaus Roberto vaikai lanko 
net Lituanistinę Kristijono Do
nelaičio mokyklą.

Taip, rodos, jų rūpesčiu ir

J. VLKS. KA KITI RAŠO
Kas turi žemaitės portretą
Praeitų metų lapkričio 22 d. 

Švyturio savaitraštyje (Vilniu
je spausdinamame) buvo įdėtas 
Augustino Savickio pranešimas, 
kuris vertas dėmesio ir atsilie
pimo. .

Čia jis ištisai perspausdina
mas:

Mažai žinomas žemaitės 
portretas

Ne kartą Kaune teko aplanky
ti Joną Šileiką, žinomą lietuvių 
tapytoją, kuomet jis gyveno vie
nišą atsiskyrėlio gyvenimą. Su
rinkau Įdomias jo gyvenimo ir 
kūrybos žinias. Minėjo jis ir ra
šytojos Žemaitės portretą, ku
rio mažai žinomą reprodukciją 
pateikiame “švyturio” skaityto
jų dėmesiui. Ji. buvo atspausdin
ta JAV (“išleidę:aptiekorius F. 
A. JozapaitiSr-aptieka, 3601 So.

pastangomis gražiai bei laimin 
gai susitvarkius Julių Ruzą Sr. 
ėmė vėl persekioti skaudžios 
nelaimės. Jad prieš dešimtme
tį, pačiame amžiaus stiprume, 
jį užklupo netikėtai sunkios li
gos. Reikėjo ^ulti j ligoninę, 
pakelti sunkias* operacijas, po 
kurių grižo j4u 'Su palaužtą 
sveikatą ir, nors vėl ėmėsi 
savo perkybos darbo, bet visą 
laiką buvo tų ligų persekioja
mas , ir nuolat reikalingas gy
dytojų pagalbos, iki toji nelem 
toji nenugalima liga jo visai 
nepaguldė į lovą. Joje jam te
ko praleisti paskutines dienas, 
užtrukusias daroilgiau nei vie
nerius metus. Ir visų tų metų 
bėgyje jį supo rūpestinga, pa
siaukojanti jo žmonos Teodo
ros globa. Pavadavo jį, kai jis 
gulėjo ligoninėje, ir jo darbe, 
o paskum diena iš dienos, kol 
jis pats dar bent kiek įstengė, 
kartu su juo važinėjo ir atlik
davo tiesiogiai pagrindinę to 
didžiojo darbo-dalį. O reikia 
pasakyti, jog Julius Ruzas Sr. 
dar ir su palaužta sveikata ne
norėjo trauktis pei iš savo pa
mėgto verslo, nei iš visuomeni
nio plataus veikimo.

Ir tas visuomeninis lietuviš
kas darbas mūsų tautos.laisvės 
ir lietuvybės reikalui buvo pla
tus ir neeilinis^ Netrumpą lai
ko tarpą dirbo ALTos taryboje, 
kaip Tautinės Sandaras srovės 
išrinktas atstovas. Daug pa
stangų padėdavo Sandaros 
laikraščio geresnėms leidinio 
sąlygoms sudaryti. Nesveti
mas jis buvo savo talka ir pa
rama Margučiui bei Naujie
noms. Ilgą metų eilę jis buvo 
Lietuvių prekybos rūmų renka
mas direktorium, Amerikos 
lietuvių labdaros draugijos 
pirmininku, Crane Savings, 
and Loan bendrovės direkto
rium. Ir daug kur kitur. Jų 
šeimos talka ir' parama siekė 
daug platesnį ratą, nei čia esa
me suminėję. Nebuvo pamirš
tos šv. šeimos vilos, Marijos 
aukštesniosios mokyklos, vie
nuolynų Ijci parapijų statybos 
ir kiti jų reikalai. Visas tas 
darbas dar buvo su žmonos 
talka jam pajėgiamas tęsti 
veik iki pat jo išsiskyrimo iš 
gyvųjų tarpo.

(Bus daugiau)

Halsted Street, Chicago, Ill.) su 
anglų ir lietuvių kalbų tekstu. 
Šią atvirutę Jonas Šileika 1958 
m. padovanojo LTSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo pir
mininkui J. Paleckiui.

Savo archyve apie šį portretą 
radau papildomų žinių. Šileika 
savo “Curiculum vitae” rašė:

1920 metais Čikagoje už Lie
tuvos rašytojos “žemaitės” por
tretą Čikagos ir apylinkės dai
lininkų kūrinių parodoje Meno 
Instituto muziejuje tuometinės 
dailininkų jūrės (komisijos — 
A. S.) man buvo pripažinta 200 
dolerių dovana. Tai nepaprastai 
pakėlė mano ūpą, ir Lietuvos 
vardas plačiai praskambėjo po 
visą Ameriką. Vėliau" Žemaitės 
portretas keliavo su Amerikos 
dailininkų geriausiais paveiks
lais po plačios Amerikos did
miesčius. Paskui buvo j tarptau
tinę dailininkų tarybos kūrinių 
parodą Carnegie’o (Karnedžio — 
A. S.) institute, Pittsburgh’e. 
Šioje parodoje dalyvavo (...) 
kaip John Sargent (J. Sardžen- 
tas, žinomas amerikiečių tapy
tojas — Zorn (Cornas, garsus 

Dreams 
forsale.

Svfflybody’s got a drwrm hrrirmgirrncTnd 
in the bade of his mind. A dresm vaca
tion. A dream cottage. A dream car.

Dreams can be a lot more fun if you 
Joxrw you’re doing something to make 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is aH about. When you sign up an 
amount you. specify is set aside from 
each paycheck and used to buy.UA 
Savings Bonds.

Now Bonds mature in les® than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save far dreams you want to 
come true while you’re still yonng 
enough to enjoy them.

See the folks in the payroll office 
where you work. They’ve got dreams 
for sale.

X Bcodf PRy interest vtai Mi te 
maiority of 5 ymn, K monthu firtt
ywL Bonds are rvpUcpcI if kiat, or 

When needed Ifaqr m far cMad 
at 7*wrr bank. Istarest w net iubwvt tr aMb* 
or local incoma taxm^and Martel tax 
be deferred until redemptiocL

Take stock in America.
Now Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608

švedų tapytoja* — A. S.), Zullo- 
aga (populiarus ispanų tapyto
jas, juo buvo susižavėjęs Šileika 
A. S.), Laszlo (vengrų tapyto
jas — A. S.) ir daugelis kitų 
(...). Visose recenzijose ang
lų spaudoje buvo pažymėta: “Že
maitės” Lietuvos rašytojos port
retas, laimėjęs 200 dolerių ver
tės Chicagos Art institute, Či
kagos dailininkų ir apylinkės kū
rinių parodoje. St. Louis (Lu
iso — A. S.) muziejus pareika
lavo iš manęs, kad prisiųsčiau 
visus Žemaitės raštus, bet, deja, 
dar jie nebuvo išleisti ir nega
lėjau St. Louiso muziejaus noro 
patenkinti.

Po pasisekimo su Žemaitės 
portretu Amerikos dailininkų 
federacijos pirmininkas Mr. Ro
bert W. de Forest su savp ir 
savo sekretoriaus parašais pri
siuntė man iš Vašingtono doku
mentą, pripažindamas ir duoda
mas man dailininko vardą”.

Toliau J. Šileika (skyriuje 
“žymesnieji mano kūriniai, likę 
Amerikoje”) rašo: “Žemaitės 
portretas mano nuosavybė, bet 
yra globoje Chicagos Daktarų 
Draugijos, Chicago, Ill.”

Šis portretas nutapytas cha
rakteringa Šileikos tapybos ma
niera, prisilaikant tikslaus, aka
demiško piešinio, skulptūriškos 
formos lipdybos, sujungiant pla
čias dekoratyvines dėmes su 
meile smulkioms daiktų deta
lėms.

Būtų gerai (jei tai dar įmano
ma) surasti portretą Čikagoje 
ir pagaminti iš .jo gerą repro
dukciją,- kuri papildytų lietuvių 
rašytojų portretų galeriją.
Buvusio Vliko Seimo Detroite 

atgarsiai
Dirvos Nr. 4. sausio 14 d. str. 

Jaunimo problemų šešėlis, Vli
ko seime, ryškiai vienas tokių 
šešėlių buvo sučiuptas ir teisin
gai jis jaunimui skirtiem me
tam parodytas savoj šviesoj, štai 
kas to straipsnio pabaigoje pa
sakyta:

Tokios jaunimo konfederaci-1 tho žmona.

NAUJIEM OS 

jos atstovai butų atpalaiduotas 
nuo deklaravimų, esą, mano at
stovaujamieji nieko nežiną apie 
Vliką ir Nepriklausomą Lietuvą. 
Dingtų jr “problema”, atremta 
į politinį analfabetizmą ir ideo
loginį žlibumą. Būtų sutaupy
tas seimo laikas, kuris čia netie
siogiai nuskambėjo kaip kaltina
mas aktas šeštadieninėms mo
kykloms, nesuteikusioms pagrin
dinio .istorinio paruošimo savo 
auklėtiniams ir šeimoms kurios 
privalėtų savo paugliams suteik
ti bent minimumą žinių apie 
idealogines išeivijos diferenciaci
jas. Juk niekas neatstovavo “se
nimo” politiškai žlibo, ideologi
niai kurtaus.

šiame seime, kaip ir kiekvie
noje konfederacijoje, atstovau
jama tegali būti tiktai organi
zuota visuomenės grupė. Ši gru
pė turi ateiti dirbti ne nusiskun
dimams reikšti. Reikia tikėti, 
kad ideologiniai jaunimo sam
būriai, apjungti bendru savo 
centru, būtų našus partneris Vli
ko darbui. Tiktai tokį vienetą 
tenka kviesti Vlikan. Ir čia yra 
“jaunimo problemos” sprendi
mas. Jeigu tokios jaunimo gru
pės, arba konfederacijos, kol kas 
nėra, apie kokį jaunimo daly
vavimą kalbama? Vliko posė
džiai juk nėra skirti politinio ir 
patriotiniai istorinio auklėjimo 
problemoms.

Prieš celibatą
Pranešimu iš South Benfleet, 

Anglijoje, pilietis Tom Smith 
savo žmonai jos gimimo dienos 
proga nupirko iš antikvariato 
senoviška metaline skaistybės 
juostą. Ji pamanė, kad tai tik 
žaislas ir juostą užsidėjusi užra
kino, bet jos džiaugsmas virto 
išgąsčiu, kai jos 3 metų amžiaus 
vaikas juostos raktelį pastvėręs 
išmetė pro langą ir teko ugnia
gesius šaukti juostai nuimti.

“Ugniagesiai turėjo gardaus 
juoko, bet man tai buvo maži 
juokai”, prisipažino Tomo Smi-
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A. ZUJUS . . . .. .. . . v 2PROPOGANDA IR PAMIDORAI
Būdamas — laimei! — ne kal

bininkas, o tik šiok toks mate
matikas, ir pretenduodamas i 
lietuvių kalbos mokėjimą tik 
tiek, kiek turi teisės pretenduo
ti buvęs profesoriaus Juozo 
Žiugždos mokinys, aš visdėlto 
drįstu skirti šį rašinėlį ne tik 
mūsų- laikraščių koresponden
tams, bet taip pat net rašyto
jams -t- premijuotiems 'ir ne
premijuotiems — o ir lietuvių 
kalbos mokytojams tremtyje.

žodį propOgandą užtikau maž
daug dešimt kai'tų straipsnyje 
“Lietuviai' Televizijoje’’ pasisa
kymai, atspausdintame viename 
mūsų perdėtai tautiškos min
ties laikraštyje. Dešimt kartų 
— tad aišku, kad tai ne korek
tūros klaida. Manau, be to, kad 
daug geriau skamba ne “Lietu
viai Televizijoje” pasisakymai, 
o “Lietuvių Televizijoje” pasi
sakymai...

žinoma, turi būti propAgan- 
da.

O pAmidorus galite užtikti 
bet kuriame mūsų laikraštyje, 
deja... Itališkai pOmidoras va
dinasi pomidoro. Iš kurgi atsi
rado tasai nelemtas pAmidoras? 
Nežinau...

PAmidoro likimo susilaukė, 
deja, ir kAlorija, virtusi kažko
dėl kOlorija, taigi skirtumas 
tik tas, kad pirmuoju atveju O,

O T A SUSIVIENIJIMAS
J I j LIETUVIŲ

W AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoie pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitala, 
tad io apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16.000.00. x

SLA — jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrauda • Endowment In- 
surance, kad jaunuolis- gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už Sl.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA. — AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. J

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

Gausit spausdintas informacijas/ jeigu parašysit:

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

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

MEMBER

PER ANNUM
$1000 pr more 

certificates
1 year min. 

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

deja, virto Ą, o antruoju prie
šingai, A virto netikusiu O.

Kasdien klausausi labai žino
mos radijo — transliacijos, ku
ri kažkodėl vadinama laida... Ir 
kasdien girdžiu pranešimą apie 
vėjo greitį, pavyzdžiui šitokį: 
Vėjas penkios mylios greičiu per 
valandą. Jei pranešėjas saky
tų: vėjo greitis penkios mylios 
per valandą, tai viskas būtų 
tvarkoje. Kitas teisingas pasa
kymas: vėjas penkių mylių grei
čiu per valandą.

Beveik kasdien girdžiu pra
nešimus apie karą Vietname, na, 
pavyzdžiui: )<ovos lauke priešas 
paliko virš du tūkstančius pen
kis šimtus užmuštų. Ne virš, o 
daugiau, kaip (juk ne viršgl- 
vosl), o, jei jau virš, tai su 
kilmininku: virš dviejų tūkstan
čių penkių šimtų.

Iš viso, skaitvardžių linksnia
vimas tikrai “skandalingas”, 
kaip kad sako kai kurie mūsų 
inteligentai (kuriuo būdu skan
dalas virto skandalu — nežinau). 
Štai dar pavyzdys iš oro prane
šimų: vėjas tarp dvylika ir aš
tuoniolika mylių greičiu. Iki 
šiol būdavo “tarp ko”, o ne “tarp 
kas”, o, gal, “tarp kuo”! Taigi, 
tarp dvylikos ir aštuoniolikos...

Kepurė kaštuoja penki dole
riai. A. A. B. Babrauskas pasa
kė panašia proga, kai aš, su
abejojęs ir nepasitikėdamas sa-

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
PER ANNUM 

$5000 or mere 
certificates 

2 year min.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL
(WEST OF .CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates

San Francisco elektriniai vagonai — "konkės" ne tik nepanaikinamos, bet vis statomos naujos. 
Čia matomas vienas vago įas savo pirmoje kelionėje.

dide-

vimi, paklausiau jo: na, aišku, 
tai bloga gramątika! .Turi būti: 
kaštuoja penkis dolerius.

Kažkoks M. B. parašė šiaip 
jau neblogą straipsnį “Iš
lio rašto... išeinama iš krašto”... 
Jis duoda vėjo kalbininkams, o 
pats rašo: “Gi rašant “Lietuvių 
Namai”, kaip įprasta, jau aiš
kiai matosi, kad čia yra kaž
kas tai daugiau pasakyta*’. Čia 
“tai” — aiškus rusicizmas

Lietuvos gimnazijose buvo 
dėstomas taip vadinamas kari
nis parengimas, čia, JAV, pa
rengimais vadina balius, vaka
rus, pobūvius, vaidinimus. Da
bar jau pradeda “įsipilietinti’’ 
kitas žodis: renginys! Pagal su
darymą renginys skamba maž
daug, kaip mezginys, rezginys, 
rentinys ar marginys. Nežinau, 
ką apie tai kiti galvoja, bet man 
šis naujadaras atrodo visiškai 
netikęs esąs.

Nuotraukose nuolat ko nors 
“trūksta”. Manau, kad gali pri
trūkti pinigų, kantrybės, paga
liau, sveikatos, t. y. visa to, ko 
nors truputi dar turima! Todėl 
po ^.nuotraukomis reiktų rašyti, 
pvz., ne “trūksta K. Jonaičio”, 
o “pasigendama K. Jonaičio”, 
arba net paprastai “nėra K. Jo
naičio”. --

Mūsų jaunimas labai.dažnai 
sako “aiškina’-' ten, kur turi bū
ti “pasakoja” arba “Sako”. Mat, 
angliškas to explain dažnai var
tojamas prasme papasakoti arba 
aprašyti.

Dar iš radijo pranešimų. Kny
ga graži, penki šimtai astuonių 
puslapių su du šimtai penkias
dešimt nuotraukų. Turi būti: 
knyga graži, penkių šimtų as
tuonių puslapių su dviem šim
tais penkiasdešimt nuotraukų.

■' Trys šimtai šeimų jau evakuo
tos. Čia žodis evakuotas (arba 
evakuota) turi būti derinamas 
su “šimtais”,- o ne “šeimomis”, 
todėl ne evakuotos, o evakuoti. 
Jei būtų, pavyzdžiui, trys gru
pės nukentėjusių, tai tada turė
tų būti “evakuotos”.

Iš vieno mūsų daktaro prane
šimo apie Lituanistikos Insti
tutą : Lituanistikos Institutas 
egzistuoja, jau virš... metų... Ori
ginaliai (??) jis buvo... ir t. t. 
Vienas iš žymiausių Instituto 
pastangų buvo Aleksandryno iš
leidimas... ir t. t. Apie “virš” 
jau pašnekėjome. “Originaliai” 
tokia prasme, kaip čia, lietuviš
kai nesakoma. Paskutiniame sa
kinyje “vienas” derinamas su 
išleidimu, o turi būti derinamas 
su pastangomis, todėl: Viena iš 
žymiausių Instituto pastangų... 
ir 1.1.

Iš vienos premijuotos “nove
lės”. Rašau kabutėse, nes įta
riu, kad tas lietuviškos minties 
laikraštis, kuriame ši “novelė” 
buvo atspausdinta, .ždrpdamas 
amerikietiškame “melting pot’e” 
pakeitė iki šiol įprastą žodį “ro
manas” (jei ilgesnis) žodžiu 
“novelė”. O juk, išskyrus, tur 
būt, anglų kalbą, visomis kal
bomis novelė — tai neperilgas 
rašinys. Taigi, štai kokį pri
trenkiantį sakini radau premi
juotoje “novelėje” Raudonas Au
tomobilis: “Jis jau kuris laikas 
skundėsi savo dviejų metų se
numo mašina...” Turėtų būti 
dvejų, o ne dviejų... Be to, ang
liškas posakis riVo years old jo
kiu būdu negali pavirsti lietu
višku “dvejų metų senumo!” O 
juk lengva išversti, kad būtų 
tikrai lietuviška: jis skundėsi 
savo prieš dvejus metus pirkta 
mašina, ar kaip nors panašiai. 
Dar gražiau! Sykį radau šito- 

Įkį posakį: dvejų metų senumo 
mergytė! Pasibaisėtina!

Be “senumo” (labai dažnai 
vietoje senumo tiktų amžius) 
yra dar vienas “klastingas” žo
dis: siekti. Suplakamas, tur būt, 
su anglišku “to seek” — gal dėl 
panašaus skambėjimo — žodis 
siekti ( tikrai piknaudojamas. 
Žmonės siekia ne tik lubų, ne tik 
knygos kur nors aukštai lenty
noje, bet taip mokslo, laimės, 
pinigų, gero gyvenimo, mokslo 
laipsnio ir t. t.!

Parašas po paveiksliuku: Pa
skutinis rūpestis — kaip grei
tai, tvarkingai ir skaniai pamai
tinti repeticijos metu 1700 cho
ristų. Manau, kad turėtų būti 
ne pamaitinti, o... pavalgydinti. 
O gal pašerti, papenėti, palesin
ti?

Neskiriam žodžių ypač ir ypa
tingai. Pavyzdžiui: Jai (moti
nai) padėdavo vyresni vaikai, 
ypatingai Petras... ir t. t. ir to
liau — šiandien ypatingai džiau
giasi motina, taipogi broliai ir 
seserys drauge su Petru. Abiem 
atvejais turi būti ypač, o ne ypa
tingai, nes ypatingai reiškia sa
votiškai! Sunki ir paini ta lie
tuvių kalba!

“Svarbiausia, gydytojai nega
rantuoti (? nėra tikri!), ar jo 
(? jų) pacientai galės gero me
daus įsigyti”. Manau, kad me
daus, kaip ir duonos arba mė
sos, įsigyti negalima, o gali
ma nusipirkti, pagaliau gauti. 
Įsigyti galima knygą, namą, 
automobilį. Komentarai nerei
kalingi.

Iš Lietuvių Bendruomenės rai
to: Siekdami (ir vėl!) artimee- 

nio ryšio su apylinkės lietuviais, 
(kodėl kablelis?) ir norėdami 
palaikyti lietuviškos veiklos gy
vybę mūsų apylinkėje, valdyba 
ėmėsi sau pareigos išleisti šį pir
mą. biuletenį”. Sakinys buvo pa
rašytas, bet nebuvo perskaity
tas! Jei jis būtų buvęs paties 
autoriaus perskaitytas, tai vie
toje “siekdami” (kas? mes, jūs, 
jie?) būtų buvę parašyta “siek
dama”, nes juk tas žodis derina
mas su valdyba! čia net nėra 
kito žodžio, su kuriuo galima bu
vo derinti!

Toliau: “Būtinoms išlaidoms 
padengti yra renkamas keletos 
dolerių mokestis”, žodžio “ke
letą” nėra, kaip kad nėra žo
džių dvejetą, trejetą, ketvertą 
ir t. t., o yra keletas, dvejetas 
ir t. t.

Vėl iš radijo: “Popiežius kal
bėjo penkiems tūkstančiams 
lenkų piligrimams”, žinoma, pi
ligrimų!

Iš garsiojo “Gimtojo Krašto”: 
Žiemiškas rytas, V. Ylevičiaus 
nuotrauka, žinoma, turi būti 
“Žiemos rytas”. Parašas išvers
tas be atodairos iš rusiško “Zim- 
nieje utro”.

“Poilsio dienomis ir kauniečiai 
specialiu Snaigės traukiniu sku
ba į vaizdingąsias Ignalinos apy
linkes”. Kodėl ne paprastai: į 
gražiąsias ?

Labai piktnaudojamas žodis 
turėti! Turėjo susirinkimą, tu
rėjo atostogas, turėjau net pie
tus ar vakarienę, turėjau jau 
kavos, turėjau operaciją ir t. t. 
Taigi ir sėdime, kaip sako mū
sų šachmatininkai, dviejuose 
katiluose — meltingpotuose (ar 
ne gražu?) —l amerikietiškame 

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Apdrausti iki $20,000.

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

įsteigta 1923 metate TeL 421-3070
Istalgo* pietnoM kiemas automobiliams pastatyti

UNIV
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Į ir sovietiškame, tirpytume ir 
net nepastebime, kad tirpstame!

“Knygą galite užsisakyti, pa
siųsdami du dolerius”. Taigi, 
čia visi tie sending, calling ir 
t. t. Ypač įdomi kombinacija: 
“Užsisakykite staliukui, pa
skambindami telefonu”. Dau
geliu atvejų turėtų būti vietoje 
“damas” “darni” “ęs”, “ę”, pvz., 
pasiuntę, paskambinę., Aš ka
daise buvau pasiūlęs panagri
nėti klausimą: Koks skirtumas 
tarp posakių; “žaisdamas šach
matais gavau į kailį ir žaidžiau 
šachmatais, gaudamas į kailį?

Ir pabaigai keletas “perlų” iš 
viepo žinomo, daug kartų lai
mėjusio visokių literatūrinių 
premijų, rašytojo romano!

— Ir kas čia skaito rusiškas 
istorijas? — jis paklausė (turi 
būti paklausė jis!), čia neatsi
tiktinai įsibrovė šitoks angliciz- 
mas, nes;

— Tai viskas (turi būti, na, 
sakykime, visa tai) tol, kel iš
tekėsi — jis užtikrino (t. b. 
užtikrino jis).

— O kodėl tu nevedi ir negy
veni, kaip žmogus? — ji kirto 
jaunuoliui (t. b. kirto ji jau
nuoliui).

— Iš gražių dairausi gražiau
sios, — jis pasakė (t. b. pasakė 
jis).

Toje pačioje laikraščio atkar
poje radau dar maždaug pus
tuzinį šitokių nusidėjimų lietu
viškajai žodžių tvarkai.

Kitoje (to paties romano) iš
traukoje: — Gražu — paklausė 
ji profesiškai (?) neutraliu, bal
su. Pasakysiu, kad tai yra “pro
fesiškai” baisu!

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

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

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

Pammė?ru dar krietą visiškai 
neįtikėtinų, negalimų kirčių 
(girdėjau per radiją) ; langUs, 
darbUs (skamba, lyg būtų dar 
bus), žalčiUs, daiktUs, vyrUs, 
gąlvAs, r Ankas, arkliUs.

Ir užsigardavimui:
“Visi dalykai, kurie yra (ga

lima išsiversti — ir net reikia 
— be šito “yra”) privalomi vo
kiečių gimnazijose, mokomi 
(manau, kad dėstomi, o moki
niai — mokomi) ir čia (t. y. Va
sario Šešioliktosios Gimnazijo
je). Vyresnėse klasėse yra (ir 
vėl!) mokoma ( t. y. dėstoma!) 
lietuvių kalba, literatūra ir Lie
tuvos ihtorija”. Ir, deja, t. t.

Taigi, turime dar ir trečią ka
tilą! žodžiu, kaip sakoma (sa
koma, nes girdėjau, o ne skai
čiau) viename skelbime, patar
navimas geras ir skubus! šia 
proga pastebėsiu, kad skubus 
darbas — tai darbas, kurį reikia 
atlikti pirmiau už kitus arba iš 
viso terminuotai! Šiuo atveju 
turėtų būti: patarnavimas ge
ras ir greitas. Senas pedagogi
kos dėsnis: geras darbas papras
tai būna ir gretas, t, y. tas, kas 
moka savo darbą geriau, tai ir 
atlieka jį ne tik geriau, bet ir 
greičiau už nemokantį, 
atvirkštinė “teorema” 
veju kartais gali būti 
ga!

žinoma, 
šiuo at- 
neteisin-

MEŠKERIOTOJŲ JUOKAI
— Ką čia jūs pasakojate apie 

dideles žuvis. Vienas Juokas! 
Aš pernai sugavau tokią lydeką, 
kad vien jos nuotrauka svėrė 
keturis kilogramus!
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Pavyzdingai tvarkoma įstaiga
Šiomis dienomis skaitėme Naujienose kelis reporta

žus apie Chicagoje veikiančių Lietuvių Tautinių kapinių 
tvarkymą. Buvo aprašytas minėtų kapinių metinis skly
pų savininkų susirinkimas, iš kurio kaip ant delno matėsi 
pavyzdinga kapinių tvarka, jų augimas ir didelė kapinių 
vadovybės tolerancija ir taktas.

Iš susirinkimo eigos, svarstytų problemų ir vienin
gų nutarimų aiškiai matėsi, kad Tautines kapines tvar
ko tiktai lietuviai, sklypų savininkai. Į kapinių reikalų 
tvarkymą nesikiša jokios tikybinės ar politinės organi
zacijos atstovai, nei čia veikiantieji, nei iš užsienio. Ka
pines administruoja sklypų savininkai, jų rinkti direk
toriai/jų sudaryta valdyba neturi teisės įsakinėti, kaip 
jie turi tvarkyti savo reikalus. Patarti visi gali, bet skly
pų savininkams įsakyti niekas negali

Iš susirinkimo aprašymo matyti, kad Lietuvių Tau
tinių kapinių steigėjai buvo protingi žmonės. Ilgus me
tus gyvenę netolerantų tarpe, jie ryžosi įsteigti tokią 
amžinos ramybės vietą, kurioje būtų gerbiamas kiekvie
nas mūsų tautietis ir toleruodami jo įsitikinimai. Keliais 
atvejais keli gudragalviai'ir net organizuotos grupės 
bandė įsibrauti į Lietuvių Tautinių kapinių vadovybę, 
bet sklypų savininkai nepanoro leisti netolerantams įsi
galėti. • . i \ ■ /

Įdomiausia, kad kapinių atskaitomybė yra vieša. Už 
kiekvieną atėjusį centą išrašomas pakvitavimas, kiek
vienas atsiųstas čekis nešamas į banke esančią kapinių 
sąskaitą. Atskaitomybę prižiūri kapinių iždininkas, ti
krina direktoriai, o vėliau dar samdo mokslus baigusius 
ir leidimus turinčius auditorius pajamoms ir išlaidoms 
patikrinti. Šiais metais auditoriai spėjo paruošti praeitų 
metų atskaitą, ją atspausdinti ir kiekvienam sklypo sa
vininkui įteikti. Kiekvienas sklypo savininkas gali tik
rinti ir paklausti vadovybės dėl kiekvieno ateinančio ir 
išeinančio dolerio. Niekas neturi teisės kapinių pinigų 
pervesti į kitas • sąskaitas arba naudoti kitiems tikslams. ■ 
Kapinių pinigai turi būti naudojami tiktai kapinių rei
kalams. '

Gražu, kad Lietuvių Tautinių kapinių turtas, kaip 
rodo auditorių raportas, praeitais metais jau pasiekė 
milijono dolerių vertės. Turint galvoje, kad kapinės ke
lių pasiryžėlių buvo įsteigtos be nieko, kad patiems stei
gėjams teko dėti pinigus, pirkti žemę, gauti reikalingus 
dokumentus ir užtraukti paskolas reikalingiems pageri- ,

VI. Bakūnas, 1972 m. sausio 
19 d. Naujienose rašydamas 
“Dykas pastabas Kalifornijos 
dykumose”, ten įmaišė poskyrį 
“Jau tik ‘žurnalistėliai...*” Tas 
poskyris — ištisa buvusios de- 
troitiškės LŽS centro valdybos 
ir ypač mano, buvusio tos v-bos 
sekretoriaus, insinuacija Jei
gu VI. B. mano, kad apie “bu
vusius” galima ką tik užsima
no sapalioti, tai jis labai klysta. 
Čia aš jam ir dienraščio skaity
tojui šį tą paaiškinsiu.

Kai detroitiškė LŽS c. v-ba 
1967 m. gruodžio 1 d. pasiskirs
tėme pareigomis, tai, pasitarę, 
įnikome kaip kas mokame į LŽS 
spaudos darbuotojus telkti. Ma
nydamas, kad tokiam dalykui 
geriausia spaudos puslapiai tin
ka, parašiau propagandinį straip
snelį Naujienoms. Jis tilpo 1967. 
XII. 11 laidoje ir vadinosi “Žur
nalistų sąjunga turi gražius

planus”. Į jį atsiliepė xStasys 
Juškėnas, 1968.1.4 Naujienose

daug Čikagoje žurnalistų?”. Ne 
tiek S. J. kalbėjo apie Čikagos 
spaudos bendradarbius, kiek ma
ne kritikavo, gan logiškais pa
vyzdžiais ramstydamas aiškino, 
jog, nebūdami profesionalai, ne
turime žurnalistais vadintis, ne
turime skambaus vardo orga
nizacijos steigti.

S. Juškėnui atsakiau 1968JI.2 
Naujienose jau ilgoku straips
niu (“Kai žurnalistai kratosi žur
nalisto vardo”) ir ramiai, logiš
kai bandžiau j j Įtikinti, savęsp 
patraukti, čia turiu pacituoti 
ilgesnę ano savo straipsnio iš
trauką, kurią laikau labai svar
bia, nes ji išreiškia mano nuo
monę, dėl žurnalistų vardo. Ta 
nuomonė ir šiandien, kai rašau 
šias eilutes, nėra pasikeitusi, 
štai:

nimams, išaugimas iki milijono dolerių yra dėmesio ver
tas dalykas.

Kapinių turtas siekia virš milijono dolerių, bet j ka
pines yra sudėta žymiai daugiau pinigų. Prie turto pri- 
skaitoma kapinių žemė — padalinta Į sklypus ir nepada
linta, — kapinių namai, įrankiai ir įvairiausios priemo
nės, reikaligos kapinėms tvarkyti ir administruoti 
Į milijono dolerių apskaičiavimą neįeina privačių žmonių 
ar organizacijų pastatyti įvairiausi paminklai ir sudary
ti fondai. Kapinėse yra paminklų ir mauzoliejų^ kurių 
vertė prašoka dešimtis tūkstančių dolerių.

Savarankišką kapinių administravimą pagražina 
dar ir tas faktas, kad praeitame metiniame sklypų savi
ninkų susirinkime buvo priimta nauja kapinių konstitu
cija. Sena konstitucija buvo paruošta prieš 60 metų. Kon
stitucijos paruošiamieji darbai buvo tęsiami trejis metus. 
Buvo surinktos kitų Chicagos apylinkėje įsiteigtų ir vei
kiančių kapinių konstitucijos, gauti kapinių reikalus tvar
kantieji Illinois valstijos įstatymai ir paruoštas naujos 
konstitucijos projektas. Išnagrinėti ir tie atvejai, kuriais 
sklypų savininkai, prieš kurį laiką įsteigę ir išmokėję sa
vas kapines — tų kapinių neteko. Vienų " kapinės buvo 
parduotos pasipelnymo tikslais, o kitų brangiai įgytas 
turtas buvo perleistas kitiems asmenims.

Tautinių kapinių sklypų savininkai ištisą metą svar
stė ir nagrinėjo naujai paruoštos konstitucijos kiekvie
ną -sakinį,, susirinkime siūlė pataisymus ir patikslinimus, 
o vėliau ją priėmė vienbalsiai. Patvirtintoji konstitucija 
įsigaliojo nuo priėmimo dienos. x

Jeigu turėsime galvoje tą neapykantą, kuri buvo sė
jama prieš Lietuvių Tautines kapines jų steigimo metu; 
jeigu prisiminsime netolerantų skelbtus šmeižtus ir kur
stymą atitraukti šeimos narius nuo šių lietuviškų kapi
nių; jeigu pažiūrėsime į sklypų savininkų atlikta didelį 
darbą ir parodytą toleranciją, tai tenka džiaugtis tiktai 
steigėjų pasiryžimu žingsniuoti lietuvišku keliu ir paro
dyta didele pakanta.

Daugelis amerikiečių norėtų, kad ir jų kapinės būtų 
taip gražiai tvarkomos, kaip šiandien yra tvarkomos lie
tuvių tautinės. Tautinės kapinės visiems lietuviams gali 
būti tvarkingos ir padorios administracijos pavyzdžiu,.

“Dėl vardo štai ką atsakysiu. [ ką, bet tegu palieka ramybėje 
Kai prieš septynerius-šešeriižs Detroitą. Kas jau kas, bet Vla- 
metus Detroite baisiai sunkiai ■ das Selenis Drauge ir šių eilučių 
lipdėme LŽS skyrių, tai tuose; autorius Naujienose, tuomet De- 
‘steigiamuosiuose’ susirinkimuo- \troito lietuvių gyvenimą apraši- 
se kaip tik ir buvo pasivadinimo 
reikalas pats opiausias. Buvau 
vienas iŠ tų, kurie galvoja labai 
panašiai į St. Juškėną. Su ma
žiausia dviem kitais, kurių pa
vardžių, neatsiklausęs, čia ne
noriu minėti, protestavome ir 
siūlėme “kuklesnius” pavadini
mus. Ne kartą spaudoje (Nau* 
j ienose) ‘žurnalisto* vardui ne
pritarimą esu pareiškęs (pa
braukta cituojant, A. N.). Rei
kalas buvo atiduotas balsavi
mui. Laimėjo ‘žurnalistininkai’, 
įtikinę daugumą, kad tai laisvo
sios Lietuvos tradicijų tęsimas 
ir 1.1. Mums, kurie vardu, bodė- 
jomės, liko du pasirinkimai: į 
LŽS skyrių nestoti; arba, įsto
jus paklusti daugumos valiai.
Vienas iš protestantų ir neįsto
jo. Kitas, vėliau, dėl kitų prie
žasčių, pasitraukė. Apdūmojęs 
ir konstatavęs, kad visa širdis 
priklauso rašinėjimui, ir kad 
priklausymas LŽS sąjungai ne
žada nieko blogo, bet, galbūt, 
gali šį tą gero duoti, aš pasili
kau”.

S. Juškėnas, žinoma, nenusilei
do. 1968.11.23 Naujienose jis vėl 
mane paakėjo (“žurnalistiniai 
aiškinimai ir išsiaiškinimai”), 
bet kadangi mačiau Juškėno ne
palenksiąs, į jo straipsnį nebe
atsakiau ir tariausi šia tema po
lemiką baigęs. Gerokai nuste- 
bausj kai po dviejų su viršum mė
nesių nuo paskutinio S. Juškėno 
straipsnio, 1968.V.3 Naujieno
se, “Savi ir svetimi — iš arti 
ir iš toli” skiltyje, užmirštą gin
čą atnaujino V. Bakūnas. La
bai sujauktai, su daugeliu žodžių 
tarp kabučių, jis neva gynė S. 
Juškėną, bet kartu ir save no
rėjo kažkokiu kankiniu padary
ti. Dejavo, jog Juškėną ir jį kaž
kokie žurnalisto vardo mėgėjai 
nutildę, apkurtinę. Įrodinėjo, 
kaip ir Juškėnas, jog žurnalis
tais galį vadintis tik profesiona
lai. Kadangi prieš tai niekada 
gyvenime VI. Bakūno nebuvau 
matęs, niekada jo kad ir gal la
bai nepaprastais raštais nesido
mėjau, niekada su juo Į polemi
kas nėjau,, juoba niekada netil
džiau,, neglušinau, nekurtinau, 
tai ir dabar būčiau į jo išpuolį 
ranka numojęs. Tik mane čia 
užkaitino VI. B. insinuacija. 
Esą, ir Čikagoje, ir Niujorke, 
ir Los Angelėse ir Detroite tu
rime perdaug žurnalistų (tarp 
kabučių, žinoma). Toliau cituo
ju: “...bet permažai ten yra lie
tuviškos spaudos bendradarbių, 
kurie pastoviai ir bešališkai in
formuotų lietuviškąją spaudą 
apie savo kolonijos lietuvių gy
venimą (m. p., A. N.). Po vel
nių, pagalvojau, tegu jis sau kal
ba apie L. A., Čikagą ir Niujor-

nėdavom kruopščiausiai, išsa
miausiai, bešališkiausiai. (VI. 
Selenis tatai tebedaro Jr šian
dien, kai aš bandau trauktis nuo 
šio savaitgalių naktis ryjančio 
darbo ir daugiau jungiuosi Į pu
blicistiką). Keli kiti korespon
dentai pastoviai rašo į savait
raščius. Ne, šito V. Bakūnui 
negalėjau nutylėti! Atsakiau 
jam 1968. V. 28 Naujienose, 
straipsniu “Kankinių ieškojimas, 
kur jų ntėra”. Ten kategoriš
kai pareiškiau, jog Detroito lie
tuviškos spaudos bendradarbiai 
apie savo kolonijos gyvenimą 
inofrmuoja pastoviai, bešališkai, 
sąžiningai, pilnai. Paprašiau, 
kad VI. Bakūnas arba savo tei
gimą įrodytų, arba atšauktų. O 
grįžęs prie jau iki gyvo kaulo 
įgrįsusios, dešimtis kartų spau
doje valkiotos ir vis iš užburto 
rato neištrauktos žurnalisto var
do temos, straipsnį šitaip užbai
giau:

“Kadangi šį kartą gerb. VI. 
Bakūno esu dar kartą verčiamas 
grįžti prie organizacijos, į ku
rią bandoma suburti spaudos ben 
drabarbius, pavadinimo klausi
mo, tai štai ką pasakysiu. Dėl 
to nelemto vardo triukšmą ke
lia dviejų rūšių žmonės: iš vie
nos pusės tie, kurie rašinėja "ma
žai, kurie jaučia išsilavinimo ir 
talento ribotumą, kurie bendrai 
yra labai kuklūs; ir iš kitos pu
sės tai tie, kurie tariasi, kad žur
nalisto vardas tetinka tik bu
vusiems bilietų nešiotojams, ku
rie bijo, kad dalyvavimas su ‘ma
žesniais’ juos gali raupais ap
krėsti, jų prieš ketvirtį šimtme
čio susidarytai aureolei pakenk
ti. Pirmieji manęs nepykina, nes 
jų laikymasis atokiai yra pama
tuotas. Antrieji'gi yra snobai, 
pilni paiko išdidumo ir neapy
kantos, Amen”.

Dabar grįžkime prie VI. Ba
kūno rašinio “Jau tik “žurnalis
tėliai!...4” Atsiliepė, žmogus, po 
pusketvirtų metų. Gal manote, 
kad atšaukė prašytą atšaukti in
sinuaciją? Gal manote, kad įro
dė Detroito laikraštininkų netin
kamumą? Ai, ne. Netoli 60-ties 
eilučių skirta mus dar labiau su
dirbti. Pradeda, cituoju: “Per
vertu (korektūros klaida?, A. 
N.) senesnes ‘Dirvos’ laidas, ku
rių vienoje, ‘Šis bei Tas’ “kolum- 
noje’, lietuviai žurnalistai pava
dinti jau tik “žurnalistėliais...’ 
Sveikinu...” Prie šios citatos 
grįšiu vėliau. Pasiskundęs, kad 
kai prieš kelerius metus pakėlęs 
balsą, dėl žurnalistų vardo pikt- 
naudojimo, tai buvęs norinčių 
žurnalistais titjiluotis užpultas. 
Ir čia jau pirštu duria į patį di
džiausia kaltininką:

“’storiausiu’ ir... vulgariausiu

balsu prieš tuos, kurie būdami 
tik atsitiktiniais spaudos bendra- ■ 
darbiais, nenori vadintis žurna
listais, prabilo buvusios (kodėl 
buvusios? kai prabilo, buvo esst- 
mos, A. N.) Lietuvių žurnalistų 
S-gos Centro valdybos (rodos) 
(kodėl gi vėl rodos?, A. N.) se
kretorius: tokius išvadino sno
bais.-”

Matote, kur šuva pakastas? 
Matote, kur pašinas letenoj pus
ketvirtų metų laikytas? Ir ste
bisi VI. B., kodėl dėl tokios vul
garybės niekas neprotestavo. Ir 
stebisi, kodėl naujoji, čikagiškė 

-T ž-S c. v-ba dėkoja buvusiai už 
nuopelnus. “Už kokius ?”, klau
sia VI. B. “Ar dėlto, kad jos 
vienas aktyviausių narių sukom
promitavo tuos, kurie nesutinka 
su jo pažiūromis (žurnalisto 
vardo atveju)?...” Ir> sugalvoja 
VI. B. dar vieną kaltinimą bu
vusiai LŽS c. v-bai: ogi ji numa
rinusi labai pajėgų ir skaitlin
gą Los Angeles skyrių (čia man 
jau nebeaišku, skautų, pavasari
ninkų, tretininkų, ar, ką gali ži
noti, gal net žurnalistų ?) ; ogi 
ji nessiuntusi (tam skyriui) 
“Pranešimų” (jei žurnalistams, 
tai, tur būt, Pranešėjo?). Ir 
užbaigia, siūlymu paskirti buvu
siai LŽS c. v-bai pensiją, kad ji 
niekada į valdžią nebegrįžtų ir 
pažada, cituoju: “’Token’ grašį 
pridėsiu (pensijai, A. N.) ir aš 
iš savo skurdžios kišenės... buvu
sios C-ro V-bos ‘žurnalistė- 
Iiams‘”.

Kadangi kažkokio Los Ange
les skyriaus žudynėse nei aš, nei 
kiti mano kolegos (bent jau vie- > 
šai, LŽS c. v-bos vardu) tikrai 
nedalyvavome.ir net neplanavo
me tokio kriminalo (tatai bet- 
kas gali įsitikinti, paskaitęs ma
no rašytus, naujajai LŽS c. v-bai 
perduotus, posėdžių protokolus), 
tai apie šį kaltinimą nei nebe
kalbėsiu. Mano jausmai žurna
listų vardo nešiojimui jau bu
vo išreikšti S. Juškėnui rašyto 
straipsnio citatoje, tad irgi ne
beturiu daugiau ko pasakyti. 
Tik noriu ponui VI. Bakūnui 
bent; dvejopai aįbsiliepti dėl tų 
‘žurįialistėlių‘. 1. Polemikon su 
vulgarais žkrnalistėliais, kaip 
šių eilučių autorius, einant, rei
kia'turėti bent vieną nesugriau
namą, nenugalimą, nesunaikina
mą, neįkandamą argumentą. VI. 
Bakūno ‘žurnalistėlių’ argumen
tas yra lygus Vaižganto, regis, 
“Pragiedruliuose”, bobelių nau
dotam argumentui sijoną atsi
plėšus. čia VI. Bakūną turiu 
Įspėti, kad Detroito pusėn tą. 
apnuogintą argumentą atgręžti 
yra pavojinga: žiemą pas mus 
dideli šalčiai siaučia,' o vasarą 
spiečiai uodų laukia...2. Kitaip 
prie Detroito “žurnalistėlių’ šlie- 
jantis paaiškėja, jog jie iš vi
so jau yra parašę po kelius tūks
tančius stiaipsneliukų Į Drau-

(Nukelta Į 5 psl.)

z- - P. KLIMASfe. *
Istorine Lietuvos Valstybes 

apžvalga

TIESIOGINIŲ DERYBŲ PASIŪLYMAS

T. S. Taryba tiesioginėms deryboms nu
skyrė uždavinį išrišti visą lietuvių lenkų 
ginčą su jo teritorijos, ekonomijos, ir mi- 
litariniais klausimais. Laukiant tų derybų 
ir rezultatų turėjo palikti esamoji padėtis 
Vilniuje, tik Želigovskio kariuomenė su
mažinta ligi 15,000 žmonių.

Nors ta rezoliucija neatitaisė nelegalaus 
Želigovskio žygio, tačiau Lietuvos Vyriau
sybė priėmė ir ta pasiūlymą, pažymėdama 
betgi, kad jis nieku būdu neprivalo patei
sinti lenkų kariuomenės buvimo teritori
joj, okupuotoj laužant Suvalkų sutartį.

Lenkų Vyriausybė, atsakydama į tą pa
siūlymą teigiamai, pažymėjo betgi, kad 
ji nemato reikalo mažinti savo kariuome
nės Vilniaus srity, nes plebiscitas nebebus 
vykdomas.

Dėl tokio Lenkų atsakymo P. Hyman- 
sas prašė, prieš einant prie galutinos sutar
ties, pakelti klausimą dėl provizoriumo 
Vilniuje. Lietuvos Vyriausybė, vadovavo
si taikos siekimu sutiko padaryti ir tą kom
promisą, nors tuo atžvilgiu kovo 3 d. rezo
liucija ir be to jau buvo išspaudusi iš Lie
tuvos didelį kompromisą.

DERYBOS BRIUSELYJE
Derybos turėjo prasidėti balandžio 18 

d. tačiau lenkų delegacija savo laiku neat
vyko, nes jai, turint savo rankose Vilnių, 
nebuvo reikalo skubėti. Lenkai čionai vėl 
siūlė apeiti provizoriumo klausimą, kitaip 
sakant, ilgiau tęsti nelegalinę padėtį ir to
liau nepabaigiamai vesti pačias derybas 
dėl galutinio ginčo išrišimo. Lietuvos De
legacija, rezervuodama iš anksto sau teisę 
pakelti provizoriumo klausimą, jeigu de
rybos neprieitų rezultatų arba perdaug už
sitęstų, ir tikėdamasi , jog paties ginčo iš
rišimas išrištų ir provizoriumo klausimą, 
sutiko tuojau pradėti derybas pamatiniais 
ginčo klausimais.

P. Hymansas derybų pradžioj pareiškė, 
jog jis nesąs nei tarpininkas nei arbitras, 
o tik paprastas derybų tvarkytojas. Abiejų 
šalių susitaikinimui P. Hymansas siūlė to
kią išeitį: pripažinti pilną abiejų šalių su
verenitetą ir nepriklausomybę, atiduoti 
Vilnių Lietuvai, garantuojant tai sričiai 
plačias autonomines teises, ir už tai suvesti 
Lietuvą su Lenkija į kiek galima artimus 
santykius karo, ekonomijos ir politikos 
srityse, šie santykiai neturėtų būti dviejų 
valstybių federacija, bet prisiartinti prie 
jos. Po ilgų diskusijų visais tais klausi
mais. P. Hymnasas gegužės 20 d. pasiūlė 
savo avanprojektą. kaipo diskusijų bazę. 
To projekto turinys buvo toksai: Nepri
klausoma suverene Lietuvos V . t^ ^5e 
sidarytų iš dviejų Vilniaus ir Kauno kan-

tonų, padalytų maždaug daibartine neitra- 
le zona tarp Lietuvos ir Želigdvskio kariuo
menės; Lietuvos sienos apimtų mūsų su
tarties su sovietais plotą ir lenkų korido
rių,, bet Gardinas būtų paliktas Lenkijai; 
Lietuvos Valstybė apsiimtų padaryti su 
Lenkija miiitarinę apsigynimo konvenci
ją; koordinuoti užsienių politiką nuolati 
nio ryšio organo įsteigimu ir periodinėmis 
konferencijomis; įsileisti laisvai savo pro
duktus, įsteigiant ekonominiams klausi
mams tam tikrą Tarybą ir pagaliau leisti 
Lenkijai laisvą tranzitą Nemunu per Klai
pėdą. Be to, (visoj Lietuvoj turėtų būti 
įvestos lietuvių ir lenkų kaipo oficialinės 
kalbos.

Lietuvos Delegacija tame projekte at
rado punktų kurie grėsė savarankiškai 
Lietuvos būsenai; ji sutiko tą projektą 
priimti kaipo tolesnių diskusijų bazę, bet 
pažymėjo, kad tas priėmimas nereiškia 
nei kurio atskiro straipsnio, nei apskritai 
viso projekto priėmimo. Tas pareiškimas, 
be to. turėjo galios tik. lenkams lyginai tą 
projektą priėmus tolesniems diskusijoms.

Lenkų Delegacija savo atsakyme pasta
tė naują sąlygą, kad tolimesnėse diskusi
jose ant tos bazės lygiomis teisėmis daly
vautų Vilniaus gyventojų atstovybė. Atsi
žvelgiant į juridinius motyvus ir į tai, kad 
pati Vilniaus atstovybė iš Želigovskio lai
komos teritorijos negalėjo būti Lietuvos 
priimta, derybos turėjo būti pertrauktos. 
Drauge lenkai atsisakė svarstyti provizori-

umo klausimą. Tuo būdu jie dar kartą, pa
sinaudojo savo obstrukcija pratęsti nele- 
galei Želigovskio okupacijai.

NAUJAS T. S. TARYBOS PASIŪLYMAS 
TĘSTI DERYBAS

Savo posėdyje birželio 28 d. Genevoj, 
T. S. Taryba, išklausiusi P. Hymanso pra
nešimą dėl Briuselio derybų nutarė pasiū
lyti abiem šalim tęsti toliau derybas ta pa
čia baze, prileidžiant prie jų Vilniaus gy
ventojų! atstovus ir pačią sutarti pravedant 
būsimam Vilniaus Seimui ratifikuoti. Lie
tuvos Vyriausybė tokios rezoliucijos nega
lėjo priimti, kaip ji nepriėmė tolygaus 
lenkų reikalavimo Briuselyje ir atsižvelg
dama Į amžinai tęsiamą nelegalią padėtį 
Vilniaus teritorijoje, griežtai pareikalavo 
Suvalkų sutarties vykdymo.

Tuomet. P. Hymansas paprašė dar kar
tą atvykti abiejų šalių delegacijas Gene- 
von. kai kuriems paaiškinimams ir po ke
leto privačių pasikalbėjimų, rugsėjo 3 d., 
pasiūlė naują savo projekto redakciją, bet 
jau nebe kaip diskusijų bazę, bet kaip ga
lutinos sutarties projektą. Jisai pažymėjo, 
kad visa ta byla perdaug užsitęsusi ir kad 
atėjęs laikas ją pabaigti Europos taikos 
reikalui.

NAUJAS HYMANSO PROJEKTAS
Naujas Hymanso projektas davė" šio

kių atmainų. Pats Hymansas savo prane
šime Tautų Sąjungos plenume tas atmai
nas taip paaiškino:
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Pirmam projekte Lietuvos Vyriausybė 
turėjo apsiimti savo konstitucijos įstatymu 
suorganizuoti Lietuvą iš dviejų sufederuo- 
tų kantonų (Kauno ir Vilniaus). Aš pama
čiau, kad čia yra sunkumų ir gal net netei
sybės sakyti valstybei: tu turi šia sutar
tim keisti savo vidaus konstituciją: aš pa
mačiau nenaudingumą keisti vidaus orga
nizaciją Kauno sričiai. Tai, kas mus do
mino, tai buvo Vilniaus sritis. Uždavinys 
buvo tik Vilniui duoti visišką autonomiją 
— politinę, religinę, kultūrinę. Todėl aš 
pakeičiau to straipsnio redakciją.

(Bus daugiau>

Skaitykite ir platinkite

Jau pasirodė knygų rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
336 puslapiai. — Kaina $3.00

Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 
gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į ,rNau- 
j ienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS



■*. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOJUS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofi*o P Rot m et 8-32^

Razid. talaf^ WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

■ao 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta

TYLUS PASIKALBĖJDIAS SU VĖLE |
Gavęs stiprų širdies smūgį Į Pirm ateidama į aną ūkininką' negalėjau susivokti, kad

R-z. tol. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8UI2

Tolof^ PRotpact 8-1717

DR. S. Bi£2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai* 
Trečiad. ir sekmari. ofisas uždarytas. 

Raz.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublie 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR 

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR JLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
, Telof. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

KOUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

apalpau. Rodosi, sutemo, nors | buvau pas tūlą kumetį, toje pat 
buvo 10 valanda ryto. Sąmonė 
paliovė veikusi. “Laikykis! Lai
kykis!” kažkas kugžda juslės 
centre.

Bandžiau prašnekėti — pasi
klausti kas kugžda, bet nesida
vė — burnoje nebuvo garso. O 
kugždesys vėl pasikartojo ir dar 
stipriau veikė juslės centrą. Pa
galiau greta ano kugždesio atsi
rado manasis ir paklausė: “Kas 
kugžda?”

“Aš tavo vėlė”, atsakė.. “Aš 
nenoriu, kad tu dabar mirtum. 
Negeras laikas. Kapinėse ne
gražu ir šalta. Tau gal vištide, 
bet man negerai. Ir tavo paly
dovams negerai. Man ypatingai 
nepatiks. Niekam nepatiks kęs
ti šaltį ir klausytis šaltų vėjų 
švilpavimo. Man gal teks laukti 
keletą metų, kol dievaitė Veliuo
na kokį kūną man tesuras. Vė
lių perviršis dabar didelis”.

“Ar tai tu, mano vėle, eisi į 
kitą kūną?” -— paklausiau.

“"žinoma”, — ji atsakė. “Tu 
man ne pirmas ir ne paskutinis”. 
Ir po to mano vėlė pradėjo savo

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

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 
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

“Prieš ateidama j tave bu
vau kūne tūlo ūkininko, kuris 
gyveno apie tris mylios į va
karus nuo Šiaulių. Jo kūne iš
buvau 100 metų. Kai jis mirė, 
aš prisilaikiau jo sode. Dvejus 
metus teko laukti.

(MINSKAS
Ištaigingas kabinetas 
23” SPALVOTA TV

DR. A. JENKINS'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tolu Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.; GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454<WEST 71st STREET

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

Išpardavimo kaina.
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJl

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Apdraustas psrkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontiar 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71$t St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’"
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisai 2750 West 71 st St. 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rax, ta!.: WA 5-3099

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tol.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
tr penkt 2-4 ir 6-8 vai vak. Seštadie- 
alala 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

TeL: HEmlock 4-2413 
7IJ9 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL. 60629

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio' iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 val[ 
ryto.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 71«t STREET 

Ofise telef.- HEmlock 4-2123 
Rezid. tolo,'.. Glbson 8-6195

Priims ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
)ei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
4R ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 
at Aparatai - Protezai. Med. Bap- 

dažai. Spoclall pagalba kojom.
1 (Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
ttSO West 63 rd St., Chicago, III. 6^*29 

Tslefj PRospoct 6-5084

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

apylinkėje. Jis ėjo lažą dvarui 
ir vargingai gyveno. Vargšas mi
rė vos keturias dešimtis metų 
sulaukęs. Ilgai klajojau dvaro 
laukuose ir miške, kol dievaitė 
Veliuona mane pasiuntė į tūlos 
mergaitės kūną. Nuėjau.

Mergaitės kūne man patiko. 
Ji buvo linksma ir švelni. Beau
gant jos asmenyje įvyko koks 
tai lūžis: pradėjo nerimti ir per
daug rūpintis manim. Jai vaidi
nosi kažkokios svetimos dvasios 
Ji bijojo, kad šėtonas manęs ne
pagautų. Ji įstojo į vienuolyną, 
pasišventino, pašventintais rū
bais apsivilko, bet ramybės ne
rado. Bandžiau kugždėti per 
sapnus, kad aš ne šėtonui sutver
ta, kad niekas manęs nepagaus, 
bet mano kugždesiai ją dar dau
giau baugino. Mano kugždėsiąs 
ji priskyrė šėtonui. Nelaiminga 
mergelė mirė nei pusės amžiaus 
neišgyvenusi. Aš vėl likau “Vė
le bastūne”.

Pirm ėjimo į vienuolės kūną, 
buvau perleista tūlam berniukui, 
kuris gimė pamiškės ūkininko 
šeimoje. Ramybės tame kūne 
neturėjau. Jis buvo išdykęs iš 
mažens, o kai paaugo į berną, 
tapo plėšiku. Plėšiko kūne ne
norėjau būti — išėjau, o jis liko 
be vėlės — “bedušninkas”. t

Prieš tai buvau kūne katali
kų bažnyčios kunigo. Septynias 
dešimtis metų išbuvau, su juo. 
Tai buvo geras žmogus. Mane 
jis geriau mylėjo negu save. Va
landų valandas klūpojo ir pote
riavo, kad man Dievas duotų ge
resnę vietą danguje ir kad jo
kia kūno dėmė manęs nesuteptų. 
Dažnai užmigdavo bepoteriau- 
damas, o pabudęs pradėdavo iš 
naujo. Ir vis tai mano gerovei, 
mano ateičiai. Vargšas! Jis ne
žinojo, kad aš ne tos rūšies vėlė.

' (Pastaba. Senovės lietu
viai tikėjo, kad jų vėlė yra lais
va ir neatsakominga už kūno 
darbus. Kūnui mirus, vėlė gali 
eiti į tam tikrą vėlių buveinę, 
“Anapus gyvenimo”, gali likti 
tarp žmonių ir laukti progos pa
tekti į kitą kūną, gali tapti “vė
le bastūne” ir apsibūti laukuo
se ar miške, arba gali grįžti į 
kūrėją, nes ji yra kūrėjo asmens 
dalelė. Vėlė būdama kūrėjo as
mens dalele, negali būti kankina
ma. Lietuviai taipgi tikėjo, kad 
vėlė negimsta drauge su kūnu, 
bet ateina vėliau, dažnai tik po 
keleto dienų. Jei žmogus nesilai
ko visuomenės priimtų dorovės 
dėsniu, vėlė iš tokio žmogaus 
gali išeiti, “prapulti” ir tasai 
žmogus lieka be vėlės. — J. š.).

Pirm buvimo gerojo kunigo 
kūne, — toliau pasakoja vėlė, 
buvau atiduota išdykusiai bajo
raitei. Kol ji buvo maža, dar ga
lėjau pakęsti, o kai paaugo į 
mergą, tapo tikra palaidliežuve. 
Pagaliau išsikarsti į svetimą 
kraštą ir drauge su "ano krašto 
palaidliežuviais įžeidinėjo že
maičius. -Negalėdama pakęsti — 
pabėgau. Bajoraitė tapo “beduš- 
ninke”.

Įdomiausią būtį turėjau vai
dilos kūne. Dar prieš žemaičių 
krikštą, dievaitės Veliuonos pa
siųsta, nuėjau į kūdikį, gimusį 
Alsėdžiuose prieš keletą dienų. 
Jis gavęs mane, gražiai nusišyp
sojo. Jo mama sakė, kad tai bu
vusi pirmoji šypsena. Kada vai
kas paaugo į berniuką, tada sto
jo pas žynių ir mokėsi, o kai 
išmoko, tapo vaidila ir tarnavo 
Alsėdžių Alkoje.

Kada Lietuvos valdžia pradėjo 
žemaičius krikštyti, vaidila pa
bėgo į mišką ir slapstėsi. Tame 
miške ir prasidėjo mano gra
žiausioji būtis. Miške aplink 
vaidilą rinkosi “vėlės bastūnės” 
ir žemaičių dievai bei dievaitės. 
Ir vietos žemaičiui, ieškodami pa
guodos, ateidavo, vaidilai mais
to atnešdavo. Miške niekas ne
gadino ramybės nei linksmybės.

Kai vaidila paseno, sumenkė
jo, — jis rinko sausas medžių 
šakas ir krovė laužą. Kai laužas 
buvo sukrautas ir kai priartėjo 
lemtoji valanda, dievaitė Gabija 
įžiebė ugnį ir vaidila susidegino, j 
Aš...”. 1

aš tikrai esu aš.
ą . Juozas šmotelis

ST. CATHARINES, ONT.
Minėsime Lietuvos 

Nepriklausomybės šventę 
š. m. vasario 12 d. 6:30 Slo

vakų salėje Page ir Welland 
gatvių sankryžoje B-nė ruošiasi 
paminėti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 54-tą sukaktį. 
Minėjime kalbės Dr. Antanas 
Klimas iš Rochester, New York. 
Meninę dalį išpildys Niagaros 
Pusiasalio jaunieji menininkai, 
vadovaujant St. Verbickaitei- 
Zubrickienei. Po programos gros 
geras orkestras, bus bufetas ir 
laimės šulinys.

Vasario 13 d. 10 vai. iškilmin
gos pamaldos, dalyvaujant or
ganizacijoms su vėliavomis vie
nuolyno koplyčioje. Tuojau po 
pamaldų bus pagerbti žuvę už 
Lietuvos laisvę ir dabartinio 
Lietuvos okupanto — sovietų 
nužudytus ir tebežudomus oku
puotoje Lietuvoje lietuvius. Jų 
garbei, vieneuolyno sodelyje prie 
tautinio paminklo bus padėtas 
gėlių vainikas.

St. Catharinėje ši šventė vi
suomet yra iškilmingai minima, 
ir šiais metais ruošiasi iškil
mingai ■ minėti. Dalyvaukime 
visi Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime. J. š.

Upytės Draugiško klubo su
sirinkimas įvyko sausio mėn. 
7 d. Hollywood salėje. Susirin
kime dalyvavo gausus narių 
skaičius.

Pirmininkė Anna Condux 
pranešė, kad yra mirę du klu
bo nariai: Jonas Shepelis ir 
August Ziginont.

Komisija raportavo, kad ne
seniai įvykęs Upytės klubo pa
rengimas sutraukė daug publi
kos. Svečiai su nariais links
mai praleido laiką ir pašoko 
prie smagios George Joniko 
orkestro muzikos. Buvo vertin 
gų dovanų laimėjimui. Klubas 
padarė gražaus pelno.

Revizijos komisija, susidedan
ti iš Alphonse Macaitis, Julia 
Sadauskas ir Beimice Vilkas, 
pranešė, kad klubo knygos už| 
1971 metus yra tvarkoje.

Į klubą įstojo dvi naujos na
rės: Victoria Cenka ir Anna 
Jacobs.

PLEASE! (PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba IMkJeaig valandų*! 
gražiausioa gėlės ir vainilal anot*- 

piu papuoiimui ir 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/ U
5525 Sc. Karlam Ava. — 546-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefone!; PR 8-0833 Ir PR 8-0834

■
Ji?b I PUV MilCHU.

PILKITE JAV TAUPYMO BONUS I

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Teler.: GRovehill 6-2345-S

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros klubo susirinkime 
įvyks antradieni, vasario 1 d. 
Hollywood 'salėje, 2417 W. 
43rd St. Pradžia, kaip visuo
met, 8 vai. vakaro. Nariai ir 
narės prašomi gausiai susi
rinkti bei užsimokėti mokes
čius , kad nebūtumėt suspen
duoti ir reikalui esant klubas A
galėtij jums patarnauti. Taip
gi reikės gerai pasiruošti šokių 
vakarui, kuris iyyks sekma
dienį, vasario 27 d., Holh-wood 
selėje. reikės išrinkti komisiją 
su svečių patarnautojais bei 
aptarti kitus reikalus, surištus 
su šokiij vakaru. Be to bus ir 
kitų svarbių reikalų. Po susi- 
■rinkimo vyks draugiškos vai
šės, kurių metu turėsime sma
gu pasisvečiavimą. Praeitą 
metinį" klubo susirinkimą pir
mininkė Julija Sadauskas ge
rai pravedė. Visos valdybos 
svarbūs pranešimai, įskaitant 
ir raštininkės Antoinette Kalys 
jjrotokolą. buvo vienbalsiai 
priimti. Knygų patikrinimo, 
revizijos komisijos veikli narė 
Emilija Survill perskaitė tinka 
mai sutvarkytą raportą, iš ku
rio visiems buvo aišku, kad 
Joniškiečių klubas turi arti 17 
tūkstančių dolerių kapitalo bei 
nemažai narių. Praeiti metai 
klubui buvo geri, nes iš paren 
girnų — piknikų padaryta pel
no. Nutarta turėti pasilinksmi
nimo šokių vakarą vasario 27 
d. ir porą piknikų Onos Bruz- 
gulienės sode, 82/4 So. Kean 
Ave. Dienos 'piknikams dar 
nepaskirtos. Pirmininkė žadė
jo tuo reikalu pasirūpinti.

šiaip visi klubo reikalai ge
roj tvarkoj. Susirinkimą užbai
gus su daina Ilgiausių melų, 
atšventėme tris gimtadienius: 
Elenos Vengeliauskas, Juliaus 
Klimo ir mano. Buvo gardžių 
vaišių. Malonus pobūvis nusi
tęsė iki vėlumos. A. Jusas

Eilinis klubo narių susirin
kimas įvyks penktadienį, va
sario mėn. 4 d., 8 v. v. Holly
wood salėje. Dabar yra narių 
mokesčiiĮ užsimokėjimo lai
kas, todėl nariai prašomi su
mokėti savo mokesčius vasario 
ir kovo mėnesių laikotarpyje.

Įvykusio susirinkimo metu 
buvo pasveikinti gimtadienių 
proga šie klubo nariai: Anna 
Klimanskis, Antanas Jusas ir 
Julius Klimas. Jiems buvo su
dainuota “Ilgiausių metų”.

Po susirinkimo pasivaišinta 
skania vakariene ir gėrimais. 
Vakaras praėjo darnioje ir 
linkinoje nuotaikoje. A. K.

ŽURNALISTĖLIO
ŽODELIUKAS
VL. BAKŪNUI

(Atkelta iš 4 psl.)

geli ir Naujienėles, Į |V1. Bakūno 
cituotą Dirvelytėlę, Į Keleivei; ir 
Laisvąją Lietuvėlę, i Tėviškėlės 
žiburiukus ir Nepriklausomą 
Lietuvytę, j KarelĮ, Lietuviukų 
Dienelytes, ir kas čia tuos visus 
laikraštėlyčius beišskaičiuos. O 
toks Vytukas Alantėlis, iš dyko 
buvimo prie Fordo konvejerių 
bežaisdamas, dar ir keliolika 
knygelyčių į pasaulį paleido.

Šiuomi žurnalistėlio žodelytį 
VI. Bakūnui (ne, mažybiniai ne
išdrįstu rašyti jo vardą ir tiek!) 
baigiu.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo nariu susirinkimas Įvyks 
antradienį, vasario 1 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd Street. 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti, nes turim svarbių reikalų ap
tarti. 
1972 
kimo

Jau laikas nario mokesčiai už 
metus užsimokėti. Po susirin- 
b’us vaišės. A. Ka lys

— Bridgeport© Lietuvių Namu Sa
vininku dr-jos metinis narių susirinki
mas Įvyks vasario mėn. 1 dieną Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vakaro. Visi 
nariai kviečiami į susirinkimą. Bus 
knygų patikrinimo pranešimas ir yra 
daug kitų svarbių reikalų aptarti.

..A. Kaulakis, rast.

— Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo susirinkimas Įvyks vasario mėn. 
3 d.. 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nares prašome atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, koresp.

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks trečiadieni, vasario 
mėn. 2 dieną Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 7:30 vai. 
kav. Visi nariai ir narės kviečiami Į 
susirinkimą.

A. Kaulakis, fin. rast.

KAPITONUI 

JUOZUI PUŠNERAIČIUI 
mirus, 

liūdime ir nuoširdžią užuojautą reiškiame 
Emai Pušneraitienei.

Ona ir Jonas Liorentai

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

6845 SO. WESTERN AVE.

4

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

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

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

UI DO TUVIŲ DIREKTORIAI;

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: Y Ards 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VARIAI:

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 

IR NA KT)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArns 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YAros 7-11W-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubljc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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JAUNIMO DARBAI IR RŪPESČIAI
Bėga dienos ir savaitės. Jau 

;liko tik apie 5 mėn. ligi labai 
•svarbaus lietuviškame gyveni 
me Įvykio — Jaunium kongre
so. Paruošiamuose darbuose 
'ne viskas atsispindi mūsų spau 
ydoje ir radijo pranešimuose. 
Ir negali, nes ten jaunųjų kon
greso organizatorių Įvairiose 

^komisijose darbas, paprastai 
{■tariant, kunkuliuoja. Nuolat 
vyksta posėdžiai, pasitarimai, 

^telefoniniai kontaktai tarp ko
misijų, pakomisijų, Vyriausios 
-kongreso vadovybės ir centri
nių organizacijų.

* Pripuolamai teko sutikti vic- 
:ną, kitų kongreso rengimo ko
misijų narį. Apie niekų kitą ir 
neklausk. Jų visas dėmesys — 

’•Kongresas. Visi susirūpinę, kad 
neliktų kas nors užmiršta, 

Tcad tik viskas gerai praeitų. 
Stebiesi tų jaunų žmonių entu
ziazmu, pareigingumu pasiim
tam darbui, įsigalinimu i visas 
jpramatomas net smulkmenas

susirūpinimą, kad tik viskas 
.gerai praeitų. Tik taip dirbant 
“galima laukti, kad ir darbo re
zultatai bus puikūs.
• Daug kas iš jų Lietuvos nėra 
matę ir neprisimena. Bet kiek
vienas žino, kad dirba Lietu- 
yai ir išlikimui išeivijoje. Į or
ganizacini kongreso darbų yra 
įsitraukę daug aktyviojo gra
žaus jaunini o. Vien tik atida
rymo komisijoj dirba apie 60 
jaunų mergaičių ir vyrų. Tai 
busimieji vadai ir darbininkai 
ateities lietuviškuose baruose. 
T Darbo daug reikia ir mūsų 
plačiosios visuomenės stiprios 
paramos, kurios tikimasi su
laukti. Neužtenka tik kartas

nuo karto padejuoti - kas 
mus pavaduos, bet reikia ir pa
dėti tiems, kurie ateina:..

Pinigai.,. Dirbama savanoriš
kai, be jokio atlyginimo, bet 
visi žinome, kad šiais laikais 
be pinigų niekur nepajudėsi ir 
nieko nenuveiksi. Jaunimo 
kongresui reikia apie 150 tūks 
tančių dolerių. Tokia suma rei 
kalinga viską ekonomiškai 
tvarkant. Dalį jau sudėjo pir
mieji stambieji kongreso rė
mėjai. Pasitikint duosniųja 
mūsų visuomene, tikimasi, 
kad reikalinga suma bus sudė
ta. Juo labiau, kad Jaunimo 
Kongresas yra ne kokia nors 
eilinė pramoga, bet viena iš 
stambiųjų išlikimui priemo
nių. C

Antrasis Jaunimo Kongreso 
organizatorių didelis rūpestis 
yra nakvynės. Iš viso laisvojo 
pasaulio suvažiuos šimtai jau
nimo. Ne visi čia turi giminių, 
draugų ar pažįstamų. Juos 
reikia aprūpinti nakvynėmis ir 
jaukia lietuviška aplinka. Nak
vynių komisija, su pirmininke 
Daiva Vaitkevičiūte, deda vi
sas pastangas, kad atvykę sve
čiai Chicagoje pasijustų savų
jų nuoširdžioje globoje. Ko
misija su laiškais kreipsis i lie
tuvius, kurių tik turi adresus, 
prašydama atvykusiems jau
niesiems svečiams suteikti nak 
vynes. Tikimasi, kad Chicagos 
lietuviai ir šiam reikalui neliks 
abejingi.

Jaunimui linkėtina sėkmės 
jų darbuose, o plačiajai visuo
menei — ateiti su parama.

P. Venclova

Storu amerikiečiu herojus Bill Conrad, kuris vaidina detektyvą 
"Cannon7’ programoje, tvirtina, kad jo svoris svyruoja tarp 170 ir 

• 270 svarų.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkty

FULL TIME 7 A. M. TO 3:30 P. M. 
EXPERIENCE NOT NECESSARY.

Excellent starting wage ($2.65 per, 
hour) and employee benefit program.

APPLY IN PERSON — 
PERSONNEL OFFICE

HOLY FAMILY 
HOSPITAL

100 No. RIVER RD.
DES PLAINES, ILL.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

OPERATOR 
B & S SET-UP MAN 

Good working conditions. Paid holy- 
days and insurances. Excellent op

portunity.
APPLY

A A METAL PRODUCTS 
1930 No. LE CLAIRE 

NA 2-0100

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYJL4S — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

70 East Congress Street
Lietuvių tautos laisvės kovų sukakti paminės Akademija ir kon

certu.
Akademijos pranešėjus šiomis dienomis paskelbsime, o koncerte 

giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
čapkauskienė ir Aldona Stempuzienė. Diriguos ir akompanuos ma
estro Aleksandras Kučiūnas.

Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, S3.50 iki $4.00.
Chicagoje iš anksto juos galima gauti Marginiuose.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

ruošia vasario 20 dieną, sekmadienį, 
2 vai. po pietų 

AUDITORIUM THEATRE

“Amžiaus vakaras 
senojoj tėvynėj”

Tai yra šūkis Lenkijos komu
nistinės valdžios pradėjus plačią 
kampaniją iš Amerikos seno 
amžiaus piliečius pensininkus 
vilioti j Lenkiją ten amžių baig
ti, žinoma su savimi nusigabe
nant savo sutaupąs ir mėnesi
nius senatvės pensijos (Social 
Security) čekius. Raudonosios 
lenkų valdžios anglų kalba lei
džiamame savaitraštyje “Polish- 
American Journal” skelbiama, 
kad jau 4,000 lenkų kilmės ame
rikiečių nutarę kai sulauks pen
sijos amžiaus keltis į Lenkiją. 
Skelbiami pavyzdžiai, kaip vie
na pensininkė už savo Social 
Security $77 čeki Lenkijoje ga
vusi 5,654 zlotus ir galinti gy
venti “kaip ponia”; taip pat “už
tikrinama”, kad sugrjžusiems 
seniams jokių politinių sunku
mų nebūsią daroma, net jei ku
rie būtų Vakarų kariuomenėse 
tarnavę.

“Amžiaus vakaro senojoj tė
vynėj” programos tikrasis tiks
las yra per tuos senius pasigauti 
daugiau Amerikos dolerių.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOK 
2608 West 69th SU Chicago, UL 60629. • TeL WA 5-2787 

Dideli* pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Ml

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikitiL

V. VALANTINAS

Kas yra tiesa?
Vieni teisia, kiti garbina

Amerikoje prasidedant teis
mui prieš du brolius katalikų 
kunigus Daniel ir Philip Berri- 
han, kaltinamus suokalbiu pa
grobti prezidento Nixono asme
ninį patarėją Kissingerį, Stock- 
holme, Švedijoje, du švedų par
lamento atstovai abu brolius no
minavo Nobelio premijai gauti.

Atst. Erick Wikstrem ir David 
Virkman pareiškė Nobelio pre
mijų komitetui, kad šių kunigų 
žygis prieš Amerikos karinį da
lyvavimą Indokinijoje “garsiai 
nuaidėjo pasaulyje ir prisidėjo 
prie žmogaus moralinio integra
lumo išlaikymo šiais tamsiais 
laikais”.

Vandalams bus darbo

! ■■ ■■■■ ■ i. i i —

I TRUMPAI^ 
Es---------------------------

♦

— Dr. J. Šalna, d r. J. Valaitis 
inž. A. Tumosa ir V. Uznis pir
mieji Įsigijo ložes Vasario 16 
-tos minėjimui Auditorium 
Theater.

Iškilmingame Vasario 16-tos 
minėjime Maria aukštesniosios 
mokyklos “Rūtos” būrelio 50 
mergaičių nurodinės atsilankiu
siems vietas.

— Vasario 16-tos globos ko- 
mitetan Įeina prof. Juozas Ži
levičius, prof. Adomas Var
nas, Dr. Juazas Meškauskas, ir 
kiti.

— Dailininkas Jurgis Daug
aila ir Česlovas Rukuiža rūpi
nasi Auditorium Theatre sce
nos papuošimu ir apšvietimu 
Vasario 16-tos minėjime.

— Paul Sadauskas išrinktas 
Marquette Park Terrace Namų 
savininku draugijos pirminin
ku. , .

— Brockton, Mass., ir apy
linkės lietuviai minės Nepri- 
klausomvbės švente vasario 
27 d. 3 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Programoje da
lyvaus parapijos choras, vado 
vaujamas kompoz. Juliaus 
Gaidelio.

— Akt. Anthony Mockus da
lyvaus Ednos Ferberd komedi
jos “The Royal Family’’ pasta
tyme. Gilbert Marshall vaid
menyje. Veikalas parašytas 
1927 m. Pastatymai pradedami 
šį antradieni Goodman teatre.

— Klemas Jurgelei, St. Pe
tersburg. Fla. išrinktas Lietu
vių klubo pirmininku. Klubas 
yra veiklus ir turi chorą, ku
riam vadovauja muz. Lingis. 
Taip pat puikiai dainuoja Vy
rų kvartetas, kurį sudaro Juo
zas Baškys, Povilas Karaliū- 
nas.Stasys Milaučius ir Myko
las Stanis.

koje jis sėkmingai dirbo namų 
statybos versle. Dabar laiko 
didelę maisto ir gėrimų krau
tuvę naujai išaugusioje apylin
kėje.

— S. Rudys, Beverly Shores, 
Ind., išrinktas Lietuviu klubo 
pirmininku, T. Mildažienė — 
sekr. ir J. Eigelis — ižd. Klu
bas yra veiklus ne tik vietiniuo
se reikaluose, bet remia ir ben 
druosius švietimo, kultūrinius 
ir politinius darbus savo auko
mis bei pastangomis. Veiklos
pasėkoje lietuvių Įtaka didėja 
vietos administracijoje ir or
ganizacijose.

— Chicago TV Kolegija pra
deda pavasario semestrą per 
11 ir 20-tą stotis. Bus dėstomi 
nustatytu laiku 7 dalykai. In
formacijai ir registracijai tel. 
588 - 2000.

— Kelly aukšt. mokykla 
Brighton parke sausio 31 d. 
6:30 v. v. pradeda vakarinių 
kursų registraciją suaugu
siems. Tokie kursai bus Hub
bard mokykloje, 6200 So. Ham
lin Ave. ir daugely kitų mo
kyklų. Mokoma Įvairios spe
cialybės.

— Urtė Jankutė, gyv. Mar
quette parko apylinkėj, gavo 
Amerikos pilietybę. U. S. dist- 
rikto teisėjas James B. Parson 
priėmė priesaiką. \ •

— Stepas Juška, Laima Mez- 
ginis, Henry Aleliūnas, Bonald 
Sakai, Anthony Simaitis, Jo
seph Soparas ir Theodore Klio- 
ris baigė Illinois universitetą 
Girele campus Bakalauro 
laipsniais. Jie yra iš Marquette 
Parko apylinkės.

— Joanne Chaplis išrinkta 
delegacijos kandidate 3-me 
rinkimų distrikte į Demokratų 
partijos konvenciją. Ji nepa
reiškė Įsipareigojimo dabar 
minimiems prezdentiniams kan 
didatams.

— Tomas Černius, McKay 
mokyklos mokinys, laimėjo

M. A . š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.
S 4

Federalinty Ir valstijos pajamę 
mokesčty apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas ■ 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

SIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

LAIMINGI NAMAI
10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 

nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. S44.900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marauette Parke. $22,500.

8 KAMBARIU mūras, liuksus įreng
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. .Priims rimta pasiūlyma.

2 BUTŲ MŪRAS.arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. S29,000.

ŽEMĖS — 30 nėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina S 1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisinjįau- 

giai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti •'Naujienose" darbo valandomis 
Kas negali užeiti į “Naujienas", tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Chicagos Tranzito Adminis
tracija (CTA) išsiuntinėjo spau
dai dideles foto nuotraukas vie
no naujai užsakytųjų CTA auto
busų. Paaiškinime rašoma, kad 
“publikos pageidavimu, pareikš
tu atsakymais į atsiklausimus, 
užsakytieji autobusai turės tam
sokos spalvos riešutines sienas 
ir auksiniais taškais pašlaksty
tas baltas lubas. Lenktos, pa
muštos sėdynės su atkaltimis 
bus tangerinų arba auksiniai 
rudos spalvos. Vietoje prie kiek
vienos sėdynės metalinių stiebų 
ir karčių bus viršum kiekvienos 
sėdynės padidintos rankenos sto
vintiems keleiviam^ įsitverti.

Autobuse yra dvi eilės po 10 
dviviečių sėdynių ir dar 4 sėdy
nės gale, ir po 2 dvigubus lan
gus abiejose pusėse. Autobusas 
atrodo solidus ir patogus, bet 
kiek ilgai truks, kai jų sėdynės 
bus supjaustytos, priterliotos ir 
langai išmušti ar iššaudyti, kaip 
dabar kai kuriose CTA linijose 
yra nemažiau “suvandalinti” 
buvę solidūs ir patogūs neper
seniai pirktieji.

— Su. Kryžiaus, ligoninėje 
bus 6 savaičių Raudonojo Kry
žiaus kursai apie motinų ir 
naujagimių higieną. Registra
cijos tek 434 - 67000. Kursai 
yra nemokami.

— Antanas Kizlauskas, Ci
cero, II. yra Jaunimo Kongre
so Peticijų komisijos pirminin
kas. Peticijos iš Įvairių kraštų 
bus įteiktos Jungtinėms tau 
toms laike Jaunimo kongreso. 
Komisija tariasi su kongreso 
prezidiumu ir veiksniais dėl 
galutinio tekto.

— Worcester, Mass, ir apy 
linkės lietuviai minės Nepri
klausomybės šventę vasario 13 
d. Vysk A. Deksnys laikys iškil
mingas pamaldas 10:30 vai. 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje. 2 vai. Lietuvių piliečių 
klubo salėje, 67 Vernon St., bus 
minėjimas ir 5:30 vai. Mairo
nio salėje bendra vakarienė.

— Marius P. Kiela, Burbank, 
Ill., išvyko atostogų į Holly
wood, la. Kanadoje irAmeri-

Strausas nėra labai gražus paukitis, 
kaip galima pastebėti šioje nuotrau
koje. čia matoma strauso galva ir 

kaklas.

1-mą vietą mokslo populiari- 
‘zacijos varžybose. Geizerių 
susidarymą ir veikimą vaizduo
ja jo modelis, kuris bus išsta
tytas tolimesnėse varžybose. 
Thomas Vieraitis gavo geriau
sią įvertinimą vyresnių klasių 
darbuose.

— Prof, dr. P. Joniko kalbo
tyros mokslo veikalas “Lietu
vių bendrinės rašomosios kal
bos kūrimasis” jau išspausdin
tas ir baigiamas Įrišti. Leidžia 
Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas. Mecenatas — Lietu
vių Fondas, šio stambaus moks 
linio darbo vertei iškelti, o 
tuo pačiu jo autoriui ir mece
natui pagerbti P. L. Institutas 
ruošia atitinkamą to veikalo 
paminėjimą, kuris numatytas 
vasario 26 . Jaunimo Centre. 
Trumpo pranešimo forma šis 
veikalas numatytas paminėti ir 
Lietuvių Fondo pokylyje, ku
ris bus Inn Motion salėje, 
5820 S. Kedzie Ave., Chicago, 
Ill., vasario 26 d.

APWAU.TTS 2-iu hutu gražus mūr.. 
oo 3 .mieg:, alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum. langai, karštu vandeniu 
šild. eazu. Marauette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. -Marquette Par
ke. $36:1500.

GRAŽUS 4 “BUTŲ mūr.. alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000. >

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus karn
omis sklvpas. 2-iu butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LAB AT GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
■Darke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

“ BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi- 
sų rūsių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai. '
Turiu, leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
: DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL

4444 So. WESTERN AVE.
CHICAGO. ILL. 60609 

TEL: VI 7-3447
«

1 ■ '■■■»
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAUR AITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilty draudimil.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoli* 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

•*■ 1972 m. — L. Fondo dešimt
metis. Užbaikime milijoną! š. 
m. vasario mėn. 26 d. Čikagos 
LF vajaus k-tas rengia vakarą- 
balių Inn Motion salėje, 5820 S. 
Kedzie Avė., Chicagoje. K-tas 
kviečia Čikagos ir apylinkės lie
tuvius ir liet, organizacijas da
lyvauti ir ta proga įstoti į LF na
rius, o narius — savo įnašus pa
didinti. Vietas rezervuoti skam
binti : iki 4 vai. p. p. 927-9672, pt> 
4 vai. — 233-4345. Įnašus siųsti 
arba asmeniškai įteikti: LF būs
tinė, 2422 West Marquette Rd., 
Chicago, ID. 60629, tel. 925-6897.

(Pr).

Mjr Farrri f»re wc CiswaNv Company

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEI____ 776-5888
Anlcota* Garbačiauskas, *a/
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