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KRIMINALISTUS REIKIA BAUSTI KALĖJIMU GREIT IR EFEKTINGAI DERWINSKIS AIŠKINO LIETUVIAMSTARPTAUTINE PADĖTI
Vyriausiojo JAV prokuroro ir mero Daley 

pareiškimai atidarant naują kalėjimą
WASHINGTONAS. — JAV vyriausias prokuroras Edward H. 

Levi praeitą trečiadienį pasakė, kad jis visiškai pritaria presiden- 
to Fordo planui, kad kai kurie kriminalistai garantuotai būtų bau
džiami kalėjimu.

Kalbėdamas naujo federalinio 
pataisų centro prie 71 W. Van 
Buren st. įsteigimo ceremonijo
je, gen. prokuroras pareiškęs kad 
nusikaltimams sumažinti JAV 
kriminalinių įstatymų sistema 
turi tikrai ir greitai veikti, bet 
dabar to nėra.

“Ir niekuomet neveiks, jei nu
sikaltimus neseks greitas ir ati-
tinkanias nubaudimas”.

Prezidentas Fordas pareiškė, 
kad reikia pakeisti kai kuriuos 
federalinius įstatymus, kurie 
numatytu priverstinas kalėjimo 
bausmes — kad ir trumpam lai
kui, dedant visas pastangas su
mažinti visame krašte krimina
lo išbu jojimą.

“Dėl Įstatymų -nepaisymo vi
same mūsų krašte yiešpatatija 
didelė baimė ir dėlto svarbiau
sia pareiga, kurią mes turime, 
jei galime padaryti, tai pirmų 
pirmiausiai piktadariams įvary
ti baimės.

Rugsėjo mėnesį atidarytasis 
modernus, 26 aukštų, $10.2 mi
lijonus kaštavęs federalinis pa
taisų centras (Correction Cen
ter) galės talpinti 400 trum
piems terminams teismo lau
kiančius nusikaltėlius. Tokį ka
lėjimą pačiame miesto centre 
pastatyti federalinę valdžią Įti
kino buvęs Federalinio Distrik- 
to vyr. teisėjas William J. Camp
bell.

Miesto meras Daley pasidžiau
gė, kad jauki, ko ne šeimyniška 
atmosfera naujajame kalėjime 
bus tinkama “apsaugoti čia pa
tekusiųjų asmenų individualybę 
ir savigarbą. Gerasis Viešpats 
mums sako, kad mes turime lan
kyti žmones kalėjimuose. Kali
niai niekuomet neturėtų būti pa
miršti”, kalbėjo Chicagos miesto 
galvą.

WASHINGTONAS. — JAV- 
bių general, prokuroras Edward 
H. Levi pranešė, kad jis pasky
rė Teisingumo departamente 
specialų komitetą, kurio užduo
tis bus išdirbti procedūrą “balt- 
kalnierių” nusikaltimams tirti 
ir nusikaltėliams bausti, šiuo 
metu daugiau -kaip 11 stambių 
korporacijų tardomos dėl sukčia
vimų su pelno mokesčiais.

.PINE RIDGE, S. D. — Pine 
Ridge Indėnų Reservacijoje dve
juose namuose sprogo keturios 
dinamito bombos. Nuostolių 
sprogimai padarė apie $45,000. 
Daugiausiai nukentėjo rezerva
cijoje esanti Indėnų Reikalų Biu
ro vyriausioji būstinė. Super
intendento įstaigai padaryta apie 
$20,000 nuostolių.

Vėsiau.
Saulė teka 7:04, leidžiasi 6:07.
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OTTAWA, Kanada. JAV valst. 
sekretorius Henry Kissinger pir
mą kartą oficialiai vizituodamas 
Kanadą savo kalboje pasakė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra priešingos naujiems “tre- 
čiojo pasaulio blokams, tačiau 
pripažįsta tebesivystančių vals
tybių “teisėtas aspiracijas”. Jis 
pabrėžė, kad “išsivysčiusios”
valstybės turi skaitytis su ma
žiau išsivysčiusiomis “be senti
mentų, bet ir be arogancijos”.

MICHIGAN CITY, Ind. — In
dianos valstybinio kalėjimo Mi- 
chigan City administracija melo 
detektoriaus pagalba ieško kal
tininko, kas parūpino kaliniams 
revolverį, kurio pagalba šeši ka
liniai praeitą sekmadieni buvo 
pabėgę iš kalėjimo. Tyrimą de
tektorių pagalba praves India
nos valst. policijos technikai. Vi
si šeši pabėgėliai buvo tą pačią 
dieną sugauti.

MIAMI, Fla. — Meksikos Įlan
koje nuo praeito antradienio pra
dėjo blogėti oras ir didėti vėjas, 
kurs tolyn šiaurėn Įgauna tro- 
pikinės audros charakteri. Mek
sikos Uraganų Centro praneši
mais, audros užuomazga prasi
dėjo apie 200 mylių nuo Meksi
kos Yukatano pusiasalio šiaur
vakarių.

ANN LANDERS, visoje Ame
rikoje pagarsėjusi kaip šeimų 
patarėja, per daugiau kaip 20 
metų visoje eilėje laikraščių ra
šiusi patarimus skyrybų ir kito
kiomis problemomis, pagaliau 
pati Chicagos apygardos teisme 
paprašė perskyrų nuo savo vy
ro Jules Lederer, kaltindama jį 
“proto žiaurumu”. Su savo vy
ru ji išgyveno 36 metus.

CANBERRA. — Australijos 
mineralų ir energijos ministeris 

IRex Connor atsistatydino po to, 
kai vyriausybė atmetė jo planą 
sukelti paskolomis 16 bilijonų 
dolerių naftos fondą.Neramumai Karibų jūros pakraštyje

MEKSIKA, sostinė. — Iš Be- 
lizės ateinančios žinios sako, kad 
krašto gyventojai yra labai, su
sirūpinę artėjančia nauja nelai
me. Pietinėje Meksikos dalyje, 
Karibų jūros pakraštyje, tarp 
Guatemalos ir Meksikos buvo va
dinamas Britų Honduras, kurią 
Guatemalos valdžia dabar nori 
pavergti.

Belizės teritorijoje dabartiniu 
metu yra tiktai 132,000 gyvento
jų. Iš vakarų ir pietų Belizę su
pa Guatemalos žemės.

Meksikon atvykęs Belizes 
premjeras George Price bijo, kad

Jau dvi moterys kėsinosi nužudyti prezidentą Fordą. Prezidento sargai reikalauja, kad jis būty 
atsargesnis ir su nepažįstamais žmonėmis nesusitikinėtu, bet prezidentas nenori sargy patvarky
mu klausyti. Paveiksle matome prezidentą, Kalifornijoje, Moffett laivyno aviacijos bazėje, besi
kalbantį su bazėje gyvenančiais žmonėmis. Prezidentas yra įsitikinęs, kad su žmonėmis reikia 

susitikti ir pasikalbėti.REKALAUJA IŠVARYTI IŠ [LIBANOGINKLUOTUS PALESTINIEČIUS
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. , BEIRUTAS,. Libanas. — B 
- kados, - bet ^ienaiesči uose- vi s ds 
rėmimų, kurie užmuša žmonių 
bizniui. \ •

Pasitarimų metu paaiškėjo, 
kad didžiausiais teroro veiksmų 
kaltininkais yra ginkluoti pales
tiniečiai, kurie jau yra išardę 
kelias paliaubas. ŠĮ kartą susi
rinkusieji Libano politikai nuta
rė pareikalauti, kad palestinie
čiai dingtų iš krašto.

Kol ginklus nešiojautieji pa
lestiniečiai galės siausti krašte, 
tai bus neramu, nes jie mažiau
siai lauktu momentu gali pra
dėti karo veiksmus.

Arabų Lyga nepajėgia 
įvesti taikos

Trečiadienį čia buvo susirinku
si posėdžio Arabų Lyga, bet jo
sios atstovai nepajėgė sutvarky
ti ginkluotų palestiniečių. Pasta
rųjų vadai visais nesitaria su 
arabais,'bet klauso tiktai Sirijos 
štabo įsakymų. Arabų Lygos po
sėdžiuose turėjo dalyvauti Libi
jos ir Sirijos valdžių atstovai, bet 
jie Į šį pasitarimą nesiteikė at
vykti.

Vyrauja įsitikinimas, kad Li
bano kariuomenė bus priversta 
nuginkluoti palestiniečius ir iš
siųsti juos iš Libano, kaip savo 
laiku jie buvo išsiųsti iš Jorda
nijos.

♦ Pinigų stoka verčia New 
Yorko administraciją atleisti dar 
8,000 miesto tarnautojų.

neprasidėtų kraujo praliejimas. 
Guatemalos vyriausybė sutrau
kė savo 12,000 kariuomenę prie 
Belizės sienos, o Guatemalos lai
vynas plaukioja Belizės pakraš
čiuose.

Belizė savo kariuomenės nebe
turi, bet josios sienas saugo ir 
tvarką prižiūri 900 policininkų. 
Belizės gyventojai geriau gy
vena, negu guatemaliečiai, todėl 
ir planuoja invaziją. Premjeras 
nori atkreipti meksikiečių dėme
sį į artėjantį pavojų.

Britų Honduras pavadintas 
Belize nuo krašte esančios di
džiausios tokio vardo upės.

riruto centre jau išardytos bari- 
r kartas nuo kžrto" Jvyksta'sūsi- 
ir padaro nuostolių namams bei

ygLIAUSIOS žinios
o

Argentinos maištininkai 
montaneros paskelbė, kad jie šau
dys Izabelės Peronienės šalinin
kus, kurie leido kariuomenei juos 
persekioti. Argentinos aviaci
ja nušovė geroką Į kalnus bėgan
čių montanerų skaičių, bet jų 
dar liko. Montaneros yra kairie
ji peronistai, su kuriais Peronie- 
nė nenorėjo kalbėtis.

-®- Atstovų rūmų komiteto pir
mininkas Otis Pike labai nepa
tenkintas sekretoriaus Kissin- 
gerio nutarimu neduoti komiteto 
nariams Kipro salos įvykius lie
čiančių dokumentų.

♦ Sekretorius Kissingeris ne
žinojo, kad privatus jo pasikal
bėjimas su Kanados užsienio mi- 
nisteriu Allen MacEachen buvo 
rekorduojamas. Sekretorius pa
žeminančiai atsiliepęs apie buvu
sį prezidentą Niksoną. Dabar re- 
korduoto pasikalbėjimo dalis pa
teko į Amerikos spaudą.

♦ Sovietų valdžia buvo susita
rusi su Prancūzijos ambasado
rium dėl prezidento Valery' Gis- 
card d’Estaing pasimatymo su 
partijos pirmuoju sekretorium 
Brežnevu. Kai Prancūzijos pre
zidentas atvyko į Maskvą, tai 
Brežnevas atsisakė jį priimti. 
Jiedu turėjo pasirašyti informa
cijų pasikeitimo sutartį, bet vi
sas reikalas atidėtas. Manoma, 
kad Brežnevas priims preziden
tą tikti už poros dienų. Kalba
ma, kad Brežnevas blogai pasi
jutęs.

WASHINGTONAS. — Baltųjų 
Rūmų pranešimu, sekmadienio 
vakarą, lapkričio 9 d. prezidentas 
Fordas per NBC TV duos spau
dai visą valandą pasikalbėjimą, 
kurs prasidės nuo 10:30 vai. va
karo Chicagos laiku. Tokie pa
sikalbėjimai, pavadinti “Meet 
the Press” pradėti praktikuoti 
nuo 1947 metų.

Kongr. Edward DerwinskiNegaus pinigų už pagrobtą dirbtuvę
Chicagoje gyvenantis Chai

mas Kalmič norėjo gauti pinigų 
iš Karlo Bruno už 1942 metais 
Belgrade buvusią jo audimo dirb
tuvėlę. Kalmičas bėgo nuo na
cių, užėmusiu Belgradą.

Naciai konfiskavo jo dirbtu
vėlę ir pardavė Karlui Brunui, 
kuris tuo metu veikė su naciais, 
bet dabar jau gyvena Chicagoje.

Teisėjas Joel Plaum svarstė 
Kalmičo bylą ir nutarė jam nie
ko nepriteisti. Jis jau gavo da
lį pinigų tuojau po karo, kai bu
vo mokami karo meto nuosto
liai, o dabar veikiąs įstatymas 
jau negalioja, todėl jis negalėjo 
nieko daugiau gauti.

CHICAGO. — Jungt. Valsty
bių distrikto teismas išmetė lauk 
vieno Kanados žydo Hayim Kai
mieti iš Toronto skundą prieš vo
kietį, buvusį nacių SS korpuso 
narį. Kari Bruno, kurs 1941 me
tais sukonfiskavęs Kalmicho 
nuosavybę — Jugoslavijoje tu
rėtą tekstilės fabriką. Kalmich 
prašė teismo priteisti jam iš 
Bruno milijoną dolerių. Pasi
rodo, kad Kalmich dar 1946 me
tais gavęs $103,000 atlyginimo 
iš Jugoslavijos karo nusikaltė
lių aukoms atlyginti komisijos.

♦ Vokietijos karo ministras 
Georg Leber nuvyko į Portugal! 
ją, kad galėtų pasitarti su demo
kratinės Portugalijos karo va
dais.

Dr. Bobelis paprašė konąreso atstovą Derwinski 
papasakoti apie Helsinkio akto reikšmę

Prezidentas Gerald Fordas lietuvių neapgavo, — susirinku
siems lietuvių spaudos ir radijo atstovams trečiadienio vakarą 
pareiškė kongreso atstovas ir glaudus prezidento bendradarbis 
Edward Derwinski— Ką prezidentas Fordas lietuviams, pakvies
tiems Į Baltuosius Rūmus yra pasakęs, tą jis sakė nuoširdžiai 
pagal savo Įsitikinimus.

Prezidento' Fordo perskaity
tas pareiškimas Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininko, kongre
so vadų, sekretoriaus Kissinge- 
rio, vengrų, lenkų, vokiečių ir 
kitų etninių grupių atstovams 
buvo nuoširdus, — aiškino kon
greso atstovas Derwinskis. Pre
zidentas Fordas turėjo pareiški
mą pasirašęs, bet jis tuo nesiten
kino. Kad reikalas būtų oficia- -vais. Ten buvo lenkai, vengrai 
lūs, pats prezidentas visiems 
Baltųjų Rūmų konferencijos da
lyviams jo paties buvo perskai
tytas. Prezidentas pats norėjo 
tą padaryti, kad visi žinotų, ko- lietuvius taip ryškiai ir išsky

rė. Jis lietuviams pareiškė, kad 
JAV sovietų aneksijos nepripa
žino iki šio meto, nesirengia jos

, pripažinti ir Helsinkio, konferen
cijos metu.- Prezidentas Fordas 
ir dabar laikosi tos pačios po
zicijos. Tuo tarpu prieš išskri
dimą Į Helsinkio konferenciją,

• prezidentas turėjo galvoje pačius 
į svarbiausius Helsinkio konfe
rencijos tikslus. Tame pareiš- 

Lietuvos aneksijos reikalu pre- kalbėjo apie principus,
zidentas padarė oficalų pareiški
mą ir JAV tuo reikalu nesirengia 
keisti savo pozicijos. Fordas ne-1 . .;. , ,, . . , . , . . I skridimą padarytas pareiškimassako vienaip, o paskui daro ki- 1 
taip, kaip neteisingai jis kalti
namas.

Amerikos Lietuvių Taryba pa
darė didelį darbą, pakviesdama 
lietuvių draugą kongreso atsto
vą Edwarda Derwinski, kad pa
aiškintų dabartinę, padėti apie 
visą Helsinkio reikalą. Kelias 
įžangines pastabas padarė Alto 
pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, 
o vėliau kalbėjo kongreso atsto
vas Derwinskis. Susirinkusiems 
spaudos ir radijo atstovams jis 
trumpai išdėstė Helsinkio akto 
reikšmę, o vėliau leido susirin
kusiems klausti bet kurį klausi
mą, kad jis galėtų pagal turimas 
žinias paaiškinti. Buvo susirin
kę apie 40 žmonių, kurie atidžiai 
klausė pradžioje kun. Prunskio, 
Dr. Bobelio, inž. Antano Rudžio 
pranešimų, o vėliau išklausė kon
greso atstovo Derwinskio atsa
kymus.

Įdomu, kad marijonų leidžia
mas Draugas, labai netiksliai ra
šęs apie Helsinkio akto reikš
mę, nesiteikė atsiųsti savo atsto
vo į šią Alto spaudos konferent- 
ciją. Draugo redaktorius buvo 
informuotas apie Derwinskio at
vykimą, ir prašytas atvykti, bet 
nei vieno atstovo neatsiuntė.

Aldona Daukienė paklausė 
Derwinski, kodėl prezidentas G. 
Fordas pakalbėjęs Baltųjų Rū
mų konferencijoje, Amerikos lie
tuvių didžiųjų organizacijų at
stovų akivaizdoje, o vėliau, prieš 
skrisdamas į Vokietiją, Pabal
tijį liečiantį paragrafą iš savo 
pareiškimo išbraukė, šis prezi
dento elgesys sukėlė labai plačių 
komentarų ne tik Amerikos spau
doje, bet ir lietuvių tarpe.

— Man yra žinomas šis inci
dentas, — pareiškė kongreso at
stovas Derwinskis. :— Preziden
to pareiškimai kai kam gali at
rodyti skirtingi, bet jie nėra 
skirtingi. Reikia turėti galvoje, 
kuriems tikslams tie pareiški
mai buvo padaryti. Baltuose Rū
muose prezidentas kalbėjo su Ry
tų Europos etninių grupių ?tsto-

— ? 
rumunai, vokiečiai, lietuviai ir 
kiti. Prezidentas buvo informuo
tas apie lietuvių susirūpinimą 
Helsinkio konferencija, todėl jis 

kia yra krašto prezidento ir ofi
cialioji JAV vyriausybės pozi
cija Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos.klausimais—. ... ....

Pasakoti, kad prezidentas For
das pakviestai lietuvių delegaci
jai pasakojo vieną dalyką, o vė
liau nuvažiavęs Helsinkiu pasi-•! 
elgę visai kitaip — yra neteisy- į 
bė, sąmoningas prezidento min
čių, norų ir tikslų iškraipymas

neliesdamas ne tik lietuvių, bet 
jokios kitos sovietų pavergtos 

.Rytų Europos tautos. Prieš iš

buvo bendras Helsinkio konfe
rencijos pareiškimas, o Baltuo
se Rūmuose prezidentas norėjo 
užtikrinti lietuvius, kad JAV ne
sirengia pripažinti sovietų karo 
jėgų padarytų prievartos veiks
mų.

Kongreso atstovas plačiai pa
aiškino ir kitus lietuviams rūpi
mus klausimus. Jis kalbėjo ir 
apie jo paruoštą rezoliuciją, ku
rią rengiasi priimti JAV kongre
sas. Pirmiausia ją norėtų pri
imti atstovų rūmai, o vėliau ban
dys įtikinti ir senatorius. Re
zoliucija sako, kad JAV kongre
sas nepripažins Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos. Visos admi
nistracijos tos sovietų aneksijos 
nepripažino, bet būtų geriau, 
kad ir pats kongresas patartų 
sovietų valdžios prievartos veiks
mų nepateisinti. Kongreso Der- 
minskio revoliuciją Nr. 401 jau 
patvirtino pakomitetis ir princi
pe pritarė visas atstovų rūmų 
užsienio komitetas. Laiškai ko
miteto nariams galėtų pagreitin
ti visą reikalą, todėl atstovas 

Į Derwinskis ir norėtų gauti lie
tuvių paramą.

Kongreso atstovas Derwinski 
trečiadienio vakarą sakė kalbą 
pietų Chicagoje, todėl pavėlavo 
atvykti į Alto sukviestą spaudos 
konferenciją. Pradžioje manyta, 
kad jis atvyks pusę devynių, bet 
jis atsirado tiktai po devynių. 
Tuo tarpu kun. Prunskis, Dr. Bo
belis ir inž. Rudis suteikė nau
dingų žinių apie Alto vedamus 
darbus ir kongreso komitetų dar
bo metodus. Konferencija baigė
si po 11-tos vai. vakaro.
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Žvilgsnis iš tolimos Australijos
Australijos lietuviai, nusivylę savo krašto vyriausybės veiks

mais Pabaltijo valstybių atžtolgiu, ir į kitus politinius įvykius 
dažnai žiūri nelabai šviesiomis akimis. Tačiau, nepasisekimai 
turėtų dar daugiau padidinti pasiryžimą kovai už Lietuvos išlais
vinimu.

Rankų nuleidimas, susilaikymas nuo veiklos, nutylimas ir 
nejudrumas kenkia šiai svarbiai kovai. O pavergtoji Tėvynė iš 
laisvėje gyvenančių daug ko tikisi. Gerai dar, kad lietuviuose ku
dirkiška dvasia nors ir sunkiausiais laikais niekad neišblėsta, ir 
visa tat prives prie mūsų tautos siekiamų laimėjimų.

V. Saudargas “Mūsų Pastogės” nr. 37, s. m. rugsėjo 22 d. įžan
giniame straipsnyje “Po Helsinkio konferencijos” iškelia minčių, 
vertų, sutinkant ar ne, kiekvienam kritiškai panagrinėti.

Be tuo laiku turimų informacijų ir kitų išvedžiojimų, autorius 
dėl konferencijos pažymi:

1

I'm back, Comrades, and I've brought you some wallpaper to decorate your living room".

‘ (Kojelio karikatūra, kurią daugelis laikraščių persispaudino)

I Sint Imi u paskelbia naują kous 
tituciją, nęa reikėjo pasiruošti 
prezidento perrinkimui. Pagal 
tą naują konstituciją paskelb
tas 1931 m. lapkričio 25 d. Pre
zidento rinkimų įstaymas, ku
rį paruošė Smetonos įsteigta 
Valstybės Taryba su St. šilingu 
priešakyje. Pagal tą įstatymą, 
prezidentą renka ypatingi tau
tos atstovai, kuriuos parenka 
apskričių viršininkai ir tauti
ninkų apylinkių pirmininkai.

Pulk. Vaclovas Šliogeris kny
goje “Antanas Smetona”, 1966 
m., buvęs Smetonos adjutaptas, 
paskyrė visą tos knygos skyirų 
“Ketvirtasis Lietuvos seimas”, 
psl. 146 — 156, kur atidengia 
svarbius liaudies valiai klasto
ti užkulisius. Šliogeris vienoje 
vietoje taip rašo: “A. Smetona 
puikiai suprato ir be tų viso
kių įrodinėjimų, kad seimas 
reikalingas, bet tam žygiui il
gai nesiryžo. Pagaliau, atrodo, 
nulėmė du argumentai seimui 
šaukti: 1. atsakomybės pasi
dalijimas tarp Prezidento ir

želio 5 d., dėti į laikraščių pir
muosius puslapiu* skalbimus, 
raginančiu* piliečius dalyvau
ti rinkimuose. Rinkimams pra
ėjus, jų rezultatai buvo su
klastoti.

Senasis seimas buvo paleis
tas 1927 m. balandžio 12 d., o 
□aujas susirinko 1936 tų. rug
sėjo 1 d. Tai tiek laiko Smeto
nai užtruko fašistinio seimo 
paruošimas. Grįžtant iš to sei
mo atidarymo, anot Šliogerio, 
Smetona patenkintas pastebė
jo: “dabar žmonės nebegalės 
priekaištauti nei jam, nei yy- 
riausybei”...

Tai tokia šio seimo istorija. 
Negaliu suprasti, ’ iš kur kam 
nors galėjo ateiti į galvą min
tis, jog Smetona galėjo būti už 
demokratinį seimą?

“Seimas”, atsidėkodamas 
tautos vadui, priėmė 1938 m. 
gegužės 12 d. naują konstitu
ciją, pagal kurią Smetona vėl 
buvo perrinktas prezidentu. 
Toji konstitucija vadpvaujasi 
fašizmo principu: autpritari-

“Iš tikrųjų daug dalykų įrašytų konferencijos nutarimuose 
yra pakartojimai įvairiomis progomis paskelbtų ankstesnių nu
tarimų. Keista, kam tas viskas kartojama, jei tų principų nebuvo 
laikomasi anksčiau, ir jei palikti plyšiai pateisinti nutarimų ne
silaikymą ir Ateityje.

Svarbiausias punktas Sov. S-gai yra pripažinimas rytų Euro
pos valstybių sienų ir pripažinimas Sov. S-gos hegemonijos Rytu 
Europoje. - j

Kitas' Vakarų svarbus įsipareigojimas yra bendradarbiavi
mas su Sov. S-ga ūkio, jųokslo, technikos ir kultūros srityse. Gal, 
aiškiau kalbant, galima pasakyti — Vakarai įsipareigojo atida
ryki Sov. S-gaį visas duris susipažinti su vakarų pasaulio pasie
kimais įvairiausiose gyvenimo srityse. Ką duos konferencijos 
susitarimai Vakarų Pasauliui, pasilieka mįslė kiekvienam spėlioti”.

ijįLiėtųvos laisvinimo reikalu pasisako taip:
‘4jietuviams Lietuvoje tikriausiai nepadidės laisvė kgip kon

ferencijos išdava".
‘C.ietuviiį emigrantų politinė veikla yra teigiama tuo, kad 

dėka jų Lietuvos vardas ir jos bėdos išlaikyta viešojoj opinijoj ir

ei j a, kur ir Vatikanas pasira
šė kaip skelbia Kai kuri spau
da “Lietuvos inkorporacijos į 
Sov. S-gą pripažinimą”. Tu
rint dėmesyje Vatikano įsipa
reigojimus Helsinkyje, lietu
viai kunigai Lietuvoje turės 
pataikauti Maskvos politikai, 
norėdami toliau tęsti savo reli
ginį gyvenimą, kuris bus prieš 
lietuvių tautinius interesus. Kas 
dabar galėtų sutapatinti reli
ginį gyvenimą su tautišku?

Vatikano taisyklė, kaip pa
sakyta -Švento Povilo laiške ro

PASTABOS DĖL PASTABŲ
Su dideliu malonumu per

skaičiau P. Stravinsko pasta
bas dėl Smetonos kaltinimų, su 
platesniais komentarais, kas 
praplečia ir dalinai papildo 
mano straipsnį. Nenorėčiau su
tikti tik su dviem punktais: 1. 
kad gruodžio 17 d. perversmas 
užklupęs Smetoną netikėtai ir 
2. kad Smetona negalėjęs pa
skelbti naujų seimo rinkinių, 
nes prieš tat buvę perversmi
ninkai karininkai.

pasaulio spaudoje tarp .kitų aktualijų. Svarbu neleisti pasauliui, šienams yr-a sekanti: Kiek- 
tt’Hiitšti Lietuvos bylos ir virsti mirusia problema. Juokinga vienas -turi paklusti valstybės- 
emigrantams svajoti ir planuoti sudaryti ateityje vyriausybe ląis- autoritetui, nes jokia valdžia 
voję Lietuvoje. Įvykiai po Helsinkio konferencijos gali iškelti: neegzistuoja be Dievo valios ir- 
reikalą persvarstyti mūsų nusistatymų tikslumą. Iki šiol mes gal-;esamoji valdžia yra atsiradusi 
vojome, kad esame labai svarbūs ar net pagrindinis veiksnys Lie- iš Dievo”, Vatikano žodžiais, 
tuvos laisvinimo byloje. Įš tikrųjų taip nėra, nes mūsų įtaka lemta lietuvių tautai paklusti 
pasirodė neužtenkamai stiprį paveikti įvykių eigą. Jei visi lietu- Sov. S-gos valdžiai. Katras pat-

nes jokia valdžia

viai būtų taip galvoję ir elgęsi kaip mes, tai lietuvių Lietuvoje rijotas lietuvis jsu tuo sutiks?

1. Taip, aš gruodžio 17 d. 
perversme nedalyvavau ir ne
turėjau garbės kalbėtis su te 
perversmo dalyviais, bet dau
gelis istorinių pasaulio įvykių 
yra aprašoma ne tiesioginių 
dalyvių, bet visai kitų asme
nų, kartais net po kelių šimtų

nebebfitų, visi būtų pabėgu ir^šiandien nebebūtų Lietuvos bylos.'čia i0i§|^ri# kę^Įai tarp Vati-'ftietų’ svarbu, kad jie
Iš tikrųjų Lietuvos ĮikimaSgkaip atrodo dabar, bus sprendžiamas kano ir Lietuvos. 
Lietuvoje, o ne emigracijoj”.

atitiktų tiesą. įGi, įvykių daly-

. _ i Labai įdomus Klausimas, ko-
Taip pat “Mūsų Pastogė” ta proga įsidėjo Kojelio, Washing- ’ 4ėl Va(tikanas daiyvavo Heisin. 

ton, D: C., karikatūrą, vaizduojamą Pabalti jų valstybių padėtį Uio koBferencijo^5 kurios pa_ 
sovietų vergijoje. * . . . ’grindinis tikslas buvo Antrojo

Be to, čia dedame atsiųstą. V. Saudargo kitą straipsnį “Quo .. . . - .
vadis, Domine?

1 viai dažnai turi šališką nuo-

QUO VADUS, DOMINE?
“Dar liepto galo nepriėjome. 

dar yra laiko apsispręsti. Rei
kėtų mesti tas visas suvargu
sias politikas ir nuteikti jauni
mą, kad religinis gyvenimas, 
vra tautiškas, vra mūsų tautos 
kraujas ir gyvybė”. (Tėviškės 
Aidai, No. 36. 1975).

Šitoks pareiškimas atspaus
dintas, kaip išvadą,'vedamojo 
straipsnio pabaigoje — 23. 9. 
1975. Pareiškimas atspausdin
tas pojiagrinėjhno minties, kad 
lietuvių religiniam gyvenimui 
gresia pavojus visiško sunyki
mo.

Teko kalbėtis su eile žmonių 
dėl virš minėto pareiškimo ir 
visi sutikome, kad tat panašu 
į panikos šauksmą.

Tikiuosi, kad kiti galės pa- 
pildyti ar pataisyti mano že
miau dėstomas mintis.

Pirmoje eilėje noriu sustoti 
ties tvirtinimu, “kad religinis 
gyvenimas vra tautiškas”, čia 
aš turiu dėmesyje Romos Ka
talikų bažnyčią. Katalikų reli
gija yra tarptautinė organiza
cija su jos centru Vatikane — 
Romoje. Gal teisingiau — tai 
yra tarptautinė valstybė, kuri 
turi savo padalinius įvairių 
valstvinų viduje, tarytum vals- 
tyl>ė v«tlstyb4je ir ji aiškiai nė
ra Itflltinė. Istorijos bėgyje ka
talikų bažnyčia kišosi į atskirų 
tautinių valstybių vidaus gyve
nimo reikalus, vis kreipdama 
juofc savo naudai, o ne tauti- 
niattis interesams pagelbėti.

Dabar žvilgterėkime, kaip

pasaulinio karo rezultatų poli
tinis patvirtinimas, nors Vati
kanas kare nedalyvavo. Helsin 
kio konferencijos nutarimuo
se yra visiems dalyviams bend 
ras įsipareigojimas — suteikti 
tikėjimo ir galvojimo (bet ne 
kalbėjimo — V. S.) laisvę sa
vo žmonėms, Iš tikrųjų tai tuš
čias ir bevertis burbulas, nes 
kitoje vietoje tos pačios konfe
rencijos nutarimuose yra pa
sakyta, kad visi kraštai “turi 
teisę visiškos laisvės sąlygomis 
nustątyti, kada ir kaip nori, 
savo vidaus ir užsienio politinį, 
ekonominį, socialinį ir kultū
rinį vystymąsi”. Tat reiškia, 
kad religinės laisvės tiek, kiek 
Sov. S-ga norės duotL

1 Vatikanas aiškiai suprato, 
* kad Helsinkio sutartis nieko 

gero nežada katalikų bažny
čios ateičiai Lietuvoje. Todėl 
Vatikanui atrodė logiška gel
bėti tai, ką dar galima. Kata
likų bažnyčios turtai Lietuvo
je buvo nusavinti taip, kaip 
belgų elektrinė Kaune ir kitos 
užsieniečių nuosavybės. Jei 
belgai ir kiti gavo atlyginimą 
už savo turtus, tai kodėl Vati- 

Iš tikrųjų būtų didelis jauni- kanas negalėti! gauti atlygini
mo klaidinimas aiškinant, kad mą už bažnyčios Vatikano ir 
religinis gyvenimas yra tautiš- Sov. S-gos deryboms tat buvo 
kas. Negalima pakeisti tautiš- labai “svarbus punktas, gi Sov. 
kurną religiniu gyvenimu, nes S-ga reikalavo Vatikano para- 
lai yra du skirtingi dalykai ir $o 
pasitaiko, kad tarp jų atsiran- Lukas parodys, 
da konfliktas. Buvo laikas, vo. 
kada Lietuvos bažnyčiose bu
vo naudojama lenkų kalba gry
nai prieš lietuvių tautiškus in
teresus ir tikslu sunaikinti lie
tuvių tautą. Per istorijos bėgį 
nies matome, kad Vatikanas 
visados vedė politiką.

nimas ten tautiškas. Pagrindi
nės bažnyčios apeigos : mišios, 
išpažintys, krikštas, jungtuvės, 
laidotuvės ir k t. yra tarptau ti
nės formos ir turinio atžvilgiu. 
Iš esmės, visumoje vertinant 
katalikų religinį gyvenimą, jis 
yra tarptautinis savo forma ir 
turiniu ir, atmetus vieną ar 
kitą smulkmeną, jis savyje tau
tiškumo neturi. Faktinai kata
likų religijos atėjimas į Lietu
vą sunaikino lietuvių 
religiją per prievartą, 
niai pradėta plačiau 
tautinė kalba, vietoje 
kalbos, bažnytinėse ;
pirmoje eilėje turėjo pasitar
nauti Vatikano politikai pripil-' 
dyti tuštėjančias bažnyčias, gi 
antraeilis dalykas, tam pačiam 
tikslui siekti, buvo meškerės 
metimas į tautines ambicijas. 
Jei nueina į bažnyčią lietuvis 
— jis nepadaro jos tautiška sa
vo atėjimu.

inonę arba matė perversmą tik 
iš jam pavesto vaidmens, neži
nant visų perversmo užkulisių. 
Sąmokslininkai nėra linkę ati
dengti visų paslapčių kitiems 
bendradarbiams,- ■ kurių vaid
muo tėra ribotas.

1926 m. gruodžio ir d. per-, 
versmo organizavimas ir jo 
įvykdymas dabar nėra jokia 
paslaptis. PerVėrsmą kariškai 
organizuoti A. Smetona pave-

dė A. Merkiui, kuris įpareigo
jo pulk. Vladą Skorupskį pa
ruošti perversmo planą. Su 
paruoštu, anot Skorupskio — 
‘-poebodo”, planu Skorupskis 
ir Merkys atsilankė pas Smeto
ną, kuris tą planą, teisingiau 
— Lenkijos perversmo kopiją, 
patvirtino. Perversmo techniš
kas vykdymas buvo pavestas 
P. Plechavičiui, bet jam, pa
tekus daboklėn, tą planą pra
vedė A. Mačiuika su karininkų 
penkiuke.

Apie tą perversmą rašo VL 
Skorapskas, K. Žukas, R. Ski
pitis, J. Šarūnas — brošiūroje 
“Gruodžio 17 d. perversmas”, 
išleistas 1927 m., Purickis, Ba
lutis, Kairys, Krupavičius, Po
žėla, Škirpa, Raštikis. Taip pat 
tuo klausimu davė pasikalbė
jimus M. Sleževičius ir K. Gri
nius. Kad minimas perversmo 
dalyvis nežinojo apie Smeto
nos tikrąjį vaidmenį, tai tik to
dėl, jog toks buvo Smetonos 
noras. Perversmui nepavykus, 
jis vaidino, jog tiktai iš didelio 
atsidavimo ir pasiaukojimo 
Lietuvai jisai paėmė tą didelę 
naštą. . .

A. Smetonos asmeniškos 
ambicijos buvo atvirkščiai pro
porcingos gaunamų per rinki
mus balsų skaičiui. Smetona 
nusprendė, jog Lietuva nepri
brendusi demokratijai, nes

neteisingas ir 
nei paramos,

mes visi išei
i tautinę 

Nese- 
naudoti 
lotynų 

apeigose

Etikas ir nuteikti jaunimą, kad 
religinis gyvenimas yra tautiš
kas” — yra panikos šauksmas, 
nereikalingas, 
negali sulaukti 
nei užuojautos.

Pirmiausiai,
vijoje pažįstame savo kunigus 
ir juos vertiname kaip patrio
tus lietuvius ir mes jų neiden
tifikuojame su Vatikano poli
tika ir jų nekaltiname dėl Va
tikano politikos. Jei Vatikano 
politika pakenks katalikų baž-

Helsinkio konferencijoje, 
kas ką apga- 

kas juoksis paskutinis.
žinoma, jei Lietuva atgaus

nepriklausomybę, 
kanas 
turėti, 
tuvojc 
kanas

kam Vati- 
mažiausiai įtakos gali 
ir jei dar egzistuos Lie- 
katalikų religija. Vati- 
likisi dovanom atgauti 

neatsi-j bažnyčios turtus, .Neabejotinai 
Žvelgiančią į žmonių tautinius logiškas biznieriškas galvoji- 

katalrkų bažnyčios veikla pa-1 interesus, 
sireiškė pariferijose. atskirose 
tautose ir kiek religinis gyve-’viains yrą Helsinkio konferen- mesli las visas suvargusias po

Paskutinis pavyzdys lielu-

biznieriškas galvoji-
ni as.

Pareiškimas, kad “reikėtų

tikano diplomatijos istorijoje 
užregistruota klaida. Išeivijo
je lietuvių tautinis ar religinis 
gyvenimas neturėtų būti 
sytas į Vatikano ir Sov. ; 
santykius.

Mes žinome, kas yra 
vių — “suvargusi politika 
yra Lietuvos 
stangos. D r. 
Basanavičius 
irgi panašios
Ii tikos” laikotarpį, bet jie ne
puolė į paniką. Ir Šiandien ne
reikėtų siūlyti atsisakyti tos 
“suvargusios politikos”, kurios 
rėmėju tu dar vakar buvai.

Valstybių gyvenimas yra po
litika, laimėjimai, pralaimė
jimai ir vėl laimėjimai ir t. t. 
Politinėje veikloje negali būti 
sustojimo. Politika yra per is
toriją vesi tęsiau t is procesas su 
besikaitaliojančiais rezultatais.

V. Saudargas 
<Al>Mralija)

įmai-

lietu* 
”, tai 

išlaisvinimo pa- 
V. Kudirka, Dr. 
ir kiti ■— turėjo 

“suvargusios po-

ne valdžia korporatyvinė vals
tybė, vado principas. Tai aiš
kus tolimesnis revoliucijos gi
linimas ten jau nėra žodžių — 
“demokratinė respublika”, bet 
tiktai, be turinio, respublika. 
Valdžios padalinimas į seimų, 
teismą ir vyriausybę taip pat 
išleistas. Seimas -nėra suvere
ninis, jis tėra labai aprėžtos 
kompetencijos organas, prezi
dentas gali jį paleisti kada no
ri ir kito nešaukti, kpl jam pa
tiks,

Ir tas fašizmo gilinimas vyko 
kaip tik tuo laikų, kada pasau
linė padėtis darėsi tikrai nera
mi. P. Stravinskas bando aiš- 
.kinti, kad buvo ir kitų žmonių 
kurie neįvertina diktatorinių 
kėslų. Taip, bet tai ne pasileisi 
nimas asmeniui, kuris save 
•laikė vadu, atseit protinges
niu ir toliau numatančiu atei
tim kaip visi kiti piliečiai kar
tu paėmus. Be to, jis turėjo sa
vo žinioje užsienio pasiuntiny
bes, Lietuvos atstovus, kariš
kus ir ^civilinius, šiaip infor
maciją. Jį pakartotinai įspė- 

Atseit, ^norėta -turėp° buV£ demokratinių partijų 
vadovai, žodžiu ir memoran
dumu, bet jis į tai nekreipė dė
mesio.

Tos mano trumpos ir kuk
lios pastabos tebuvo padarytos, 
kaip pažymėjau savo straips
nio pradžioje, tik todėl, kad 
išsklaidyti melagingas pasa
kas apie būk tai didvyriškus 
Smetonos žygius, neva pasiau
kojimus ir taip vadinamą 
“švelnią” diktatūrą, kuri te
siskyrė n\ip kitų diktatūrų tik
tai mažesne apimtimi., bet ne 
principų. Taip pat ta diktatū
ra. sužalojo daugelio jaunimo 
galvoseną taip, kad jie net de
mokratiniame krašte neįstengia 
atsikratyti tos ligos. Tas nę- 
pąsitarnauja nei Lietuvos var
dui, nei kovoms už Lietuvos 
laisvę. Andrius Joniškis

Seimo ir 2. reikalas atidaryti 
“langą” dušniam ' politiniam 
orui pravėdinti”. Toliau jis taip 
sako: “Anuometinė tautininkų 
vyriausybė nenorėjo pasinau
doti buvusiu seimo rinkimų 
įstatymu, nes nesitikėjo, kad 
bus išrinktas tautininkams pa
lankios sudėties seimas. Todėl 
A. Smetona davė nurodymų 
teisingumo ministeriui Stasiui 
Šilingui paruošti naują seimo 
rinkimų įstatymą. Prezidentas 
A. Smetona tuo įstatymo rųo- 

i Šimu labai domėjosi. Tą spren
džiu iš to, kad daug kartų va
karais, pačiam A. Smetonai 
vadovaujant, prezidentūroje tas 
įstatymo projektas būdavo 
svarstomas ir taisomas kartu 
su ministru pirmininku J. Tū
belių ir teisingumo ministru 
St. šilingu.

Ruošiant naują seimo rinki
mų įstatymo projektą, norėtą, 
kad jis būtų toks, kad į seimą 
būtų išrinkta daugiausia tauti
ninkai arba ir ne tautininkai, 
bet didžiąja dalimi visokiais- 
klausimais pritarią tautininkų 
krypčiai. .
ti seime aiškią tautininkų kryp
ties žmonių daugumą”. Tas 
įstatymas buvo paskelbtas 1936 
m. gegužės 9 d. Vyriausybės" 
Žiniose, Nr. 533. Jis buvo toks 
geras Lietuvos valiai klastoti,' 
kad, užėmus kraštą bolševi-" 
kams, jis buvo paliktas ir liau
dies' seimui rinkti, tik pakei
čiant kandidatų statymo tvar- 

' ką ir panaikinant mokslo ir 
turto cenzus.

Taip pat karo komendantai
nesusipranta vėl išrinkti jo pre- galėjo uždaryti draugijas, bea-

droves ar sąjungas, uždarytų 
draugijų nariai negali rinkti ir 
būti renkamais, o 1936 m. va
sario 6 d. vidaus reikalų mi
nistras uždaro Lietuvos politi
nes partijas, Lietuvos jaunimo

zidentu, nors faktiškai jisai 
pats nebuvo pribrendęs demo
kratijai. Pirmų seimų rinkimai 
parodė aiškų tautininkų ban
krotą. Jiems vienitelis išsigel
bėjimas ir išganymas tebuvo. .
fašizme. A. Smetona jau 1923' sąjungą ir Lietuvos ūkininkų 
m. tautininkų spaudoje pasi- vienybę. Spaudai įsakyta, bir- 
sako prieš demokratiją ir už 
fašizmą. Tuo būdu ne karinin
kai užkrėtė Smetoną fašizmu, 
bet A. Smetona apkrėtė Lietu
vos karininkus fašizmo vėžiu. I 
Antidemokratiški karininkai' 
sukūrė slaptą organizaciją 
“Vytis” ir telaukė įsakymo žy
giui. Tautininkų vadai tuo me
tu pokalbiuose dažnai išsireikš
davo, kad kariuomenė yra jų 
rankose ir paklausys bet ko
kio jų įsakymo.

2. Skelbti naujų seimo rinki
mų Smetona ne negalėjo, bet 
nenorėjo. Prieš demokratinį i 
seimą Smetona kalbėjo ir rašė! 
metų metais. Tuoj po pervers-į 
mo buvo kalbama, kad seimo 1 
rinkimai bus, jeigu ne rudenį, 
tai pavasarį, — jeigu ne pava
sarį, tai rudenį. Tautininkui 
spauda tuo metu aiškiai pasi
sakė, kad vyriausybė turi ne 
seimo, bet kariuomenės pasi
tikėjimą. Jeigu ateityje būtų 
koks seimas, tai jis turės vy
riausybės pasitikėjimą.

Rinkikų valiai falsifikuoti,' 
reikėjo pakeisti konstituciją. 
Todėl 1928 m. gegužės 15 d.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirm»j«m« tome yra 208 puslapiai-, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4.00, o kietuose 

viršeliuose ui $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresut

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
''Jl ■-'-'■Iju,

---- ------------ -------------------------------------------------- r---------- --

Nieko nėra gražesnio apie namus, krip ^ra£ai žaliuojanti pie- I 
relė. Kiekvienas lietuvis aidžiuoįasi savo pievele. Amerikoje ne I 
visur galima gražias sodybų pieneles Išauginti. Reikia patyrimo, i 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, J 
kuri vadinasi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pievele#. Aprašyta kaip 
iolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šių knygelę 
pardavinėja. Užvadavusieji gati knygelę įsigyti už >1.25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba i-------’ - ............................... -
arba Money Orderį, o mes knygelę Jam pasiusima 
siųsti tokiu adresu: ’ r 1 > ■ J i

nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį
1 ’7 4 7 r X Piniguit prašome

M w
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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PETR. TARULIS

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS į
Jo gimimo 100 metų jubiliejui. Biografijos duomenys.

Jo kūrybos momentu apybraižos.

(Tęsinys)

Taip drąsiai, galima sakyti 
tais laikais maištingai, galėjo 
kalbėti tik toks naujų idėjų me
ne skelbėjas, kaip Čiurlionis. Juk 
jis aiškiai kritiškai vertino me
no reiškinius ne tik tarp lietuvių, 
bet lygiai nepritardamas atsiliep
davo apie lenkų, daugumos rusų 
paveikslus ir parodas. O svar
biausia, kad tokią pat kalbą gir
dėjome vėlesnių laikų meno no
vatorių lūpose. “Antrasis pa
saulis” mene, tai paties Čiurlio
nio idėja. Tąja kryptim randa
me jo pasisakymus ne tik vie
šai paskelbtuose straipsniuose, 
bet ir jo. literatūriniuose užra
šuose.

Jeigu Vilniuje jam buvo lyg ir 
ankšta, tai nuvykęs į Petrapilį, 
jis irgi nerado, ko troško. Jį su
prasti pajėgė tik keletas šiek 
tiek labiau prasisiekusių daili
ninkų. Visa gi jų minia buvo šal
ta ir priešiška Čiurlioniui ir jo 
naujiems ieškojimams.

Atsiminkim, jog tada buvo pa
tys kūrybingiausi Čiurlionio me
tai. Jis Petrapilyje iškilo iki to 
laiko nė vienam lietuviui daili
ninkui į nepasiekiamas aukštu
mas. Kada apie jį buvo pasaky

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS J- • -

Juozo Liūdžiaus Raštai
Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina §3.00.

PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

88 puslapiai. Kaina SI.00.
Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus

pinigus tokiu adresu:
“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL. 

b , ... . ------- JJ

Passbook Savings. 
All accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly.

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$20,000.
SAVINGS
AMD LOAN

** ARCHES AYEMUt 
CHICAGO, ILLINOIS

PHONE: 254-M2I

4 Years Savings 
Certificate ” 

(Minimum $5,000).

1 -------------------------------------------------------------------------"Y

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psk, daug paveikslų. Kaina 12.00.

Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, užsakiusios 10 ar dsugbra egsempliorių, 

nemoka pašte persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adrera:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

ta “genialiai apdovanotas me
dininkas”, tai nebuvo šiaip sau i 
nanegirikas ar tuščias skambiais Į 
’odžiais švaistymasis, bet pilno i 
‘vertinimo pažymys.

Vėl Druskininkai

Žiemą praleidę Petrapilyje, 
Čiurlioniai pavasarėjant grįžo Į 
Lietuvą. Pradžioje jie gyveno 
Druskininkuose viename tėvų 
namelyje, o vėliau Čiurlionienės , 
dėdės Plungės klebono Jarulaičio 
nakviesti viešėjo tenai. Bet daž
nai jie pasiskirdavo, Čiurlionis 
gyveno Druskininkuose, o Sofi
ja Plugėje. Tada vėl vykdavo 
tarp jų susirašinėjimas, iš ku
rio galime spręsti kokios buvo 
tuo metu Čiurlionio nuotaikos.

Gal verta atkreipti dėmesį į 
tai, kad Čiurlionis savo laiškuose 
nepasikeitė, o liko toks pat ro
mantiškas, jautrus, pilnas tos 
“varšavinės” gražbylystės, su
žavėtas žmona, kaip buvo suža
vėtas savo sužadėtine:

“Tu žinai, kaip ilgu ? Na, duok 
rankas, delnus mieliausius ir kal
bėk, ir nepyk už nieką, nekal
tink... Pagalvok tik, kaip aš ga
liu čia pats vienas vargšas lozo- 
rius pasauly apleistas, ištisas 
dvi savaites būti be Tavęs Zo
se?”

Čiurlionis jau žinojo, kad žmo
na yra nėščia ir laiškuose vis 
rūpinos jos sveikata.

čia dar vienas Čiurlionio bū
dingas laiškas:' — “Zulink ma
no Vienintelis šviesusis mano! 
Matau dabar aiškiai, kad tai, 
kas buvo anksčiau, tas ilgesys 
ir liūdesys, tai nieks, palyginus 
su tuo, ką dabar pergyvenu. Ži
nai, Zosele, tiesiog negaliu gy
venti be Tavęs — visur man lūd-

na ir sunku, niekas nedomina, 
nieko negaliu imtis. Nuolat gal
voju apie Tave, apie Tavo min
tis, apie Tavo sveikatą, apie švie
sias akis, apie saldžias lūpytes ir 
visus Tavo lobius, kuriais bu
vau laimingas...”

Kasdienybė įsipina į poetiš
kas nuotaikas: — “Tu gerai ži
nai, jog aš trokštu, kad viskas 
būtų kuo geriausia — o kad mes 
neturime pinigų, tai irgi ne ma
no ir ne Tavo kaltė... Pinigų daug 
išleidau, bet dar turiu 26 rublius 
— tai visas mūsų turtas... tik 
jaučia mano siela, kad tie pini
gai kažko baisiai cypia ir sunku 
bus juos išlaikyti...”

Dvi dienas vėliau jis rašo: — 
“Matai, Vaikeli mano mieliau
sias, man taip buvo liūdna ir 
sunku, kai Tu pykai ir šaukei 
.ant manęs. Saulė atrodė man 
juoda, viskas manyje stingo, o 
širdis buvo kaip riešutas spaus
tukuose.

.Praėjo dar pora dienų ir jis 
vėl rašo: — “O apie supykimą ir 
panašius dalykus tai nė nera
šyk !... kaip aš galėčiau pykti ant 
Tavęs arba apleisti Tave? Juk 
Tu rašei kažką panašaus?”...

Kada Čiurlionis viešėjo Kū
liuose, pas žmonos tėvus, jis sa
vo broliui Povilui parašė spalvin
gą laišką, iš kurio daugiau ma
tosi jų abiejų nuotaikos.

“...Kūliuose viešime jau antrą 
savaitę. Zosės tėvas baisiai sim
patingas; originalus ir įdomus 
žmogus. Nedidelio ūgio, drūtas 
ir su didžiuliais ūsais. Kalba vi
suomet garsiai ir mėgsta pasa
koti tiktai apie karalius, impe
ratorius, didžiuosius kunigaikš
čius ir popiežius. Mokyklinės is
torijos beveik nepažįsta, bet tu
ri savo fantastinę ir šimtą kartų 
įdomesnę istoriją. Dažniausia 
pasakoja dialogais, ir jei ką sa
ko “karalius”, tai jau taip gar
siai ir kategoriškai, kad net Zo
sė užsikemša ausis... Su didele 
meile iš kadagių išdrožinėja keis
čiausias lazdas, kurias dalija į 
kairę ir dešinę. Aš gavau lazdą 
iš bambuko su misinginiu bum
bulu, be to senis padarė man 
molbertą — labai stiprų ir pato

M. K. ČIURLIONIS AUKA

gų tapyti. Mane vadina ne ki
taip, tik kaip “monsieur le com- 
te”, o Zosę “madame la cpm- 
tesse”, ir bamba ir šaukia, kad 
net malonu darosi.

Vėliau grįšime į Druskinin
kus, o paskui į Petrapilį. Dirbau, 
o iš tikrųjų mėgavaus tuo laiku 
puikiai, nutapiau apie 20 pa
veikslų, kuriais kartais esu labai 
nepatenkintas, o kartais pasista
tau, žiūriu ir džiaugiuos.

Plungėje gyvename klebonijo
je, turėjome du didelius patogius 
kambarius, o aš savo žinioje dar 
turėjau milžinišką salioną, kur 
įsitaisiau dirbtuvę. Dirbau daž
niausia nuo 9-tos ryto iki 6-7 
vakaro. Beveik kasdien vakare 
su Zose eidavome pasivaikščio
ti, pro kapines, per tiltą pasuk
davome į dešinę, kur eina kelias 
Į 'Šateikius. ’Kartą toks įvykis. 
Nei iš šio, nei iš to, kaip perkū
nas išlekia karvė su dideliais ra
gais ir, baisiai mosuodama uode
ga stačiai puola Zosę. Aš, žino
ma, kaip vyras, be to, apsigink
lavęs bambukine lazda su mi
singiniu bumbulu, vyriškai pasi
priešinau įsiutusiai karvei, na, 
ir įtūžęs galvijas per keletą se
kundžių liko nugalėtas. Paskui 
pasirodė, kąip mums pareiškė 
savininkė, kad tai nuostabi kar
vė, kone socialistinių pažiūrų, 
nes puola tik tokias ponias, ku
rios pasipuošusios skrybėlėmis. 
Taigi... Zosė po to įsitaisė kepu
rę. Aš taip pat vaikštau su plokš
čia kepure ir pelerina. Ir kas
dien surūkau nuo 20 iki 25 pa
pirosų. Zosei atrodo, kad tai per
daug, ir būtinai ji nori mane vi
sai atpratinti, bet aš laikausi, 
ir iš to ne kartą kyla šeimyninės 
scenos...

Tais laikais Lietuvoje, Lenki
joje ir dalinai Rusijoj buvo ma
doje indų fakyrų ir jogų moks
las. Apie tai buvo rašomos kny
gos ir kalbama jaunimo tarpe. 
Nežinia, kaip giliai buvo Čiurlio
nis tuo jogų mokslu susidomė
jęs, bet vis tik vertas dėmesio 
jo pasisakymas tame pačiame 
laiške broliui Povilui:

“Tik Tu, Broleli, per daug ne
pasiduok pesimistinėms mintims. 
Man ne kartą taip pat būna la
bai sunku, ir vien tikėjimas, kad 
kada nors bus geriau, padrąsi
na, ir dažnai būnu labai laimin
gas dėl to, kas yra. Labai man 
patinka pažiūra indų fakyrų ir 
jogų, kurie tvirtina, kad mintys, 
ar kaip jie vadina “elementalės”, 
tai gyvos būtybės, bekūnės ir 
beformės, kurios yra tartum ka
riuomenė, veikliai suorganizuo
ta stiprios valios žmogui, kuris 
su jų pagalba viską nugali, ar
ba, antra vertus, yra neribotas 
priešas, kuris slegia ir ne kartą 
gabų, bet silpnos valios žmogų 
sunaikina moraliai ir fiziškai. 
Taigi, atrodo, nuo mūsų pačių 
priklauso mūsų minčių pasirin
kimas, o paskui ir veiksmų, bet

I ’emtinga to atsilankymo detalė, 
j Negavęs nuo žmonos laiško, jis 
prisipažįsta vėliau, kad turėjęs 
tokią nuotaiką, “jog jau niekas 

! manęs negalėjo paguosti. Taigi 
j nuėjau į Pilies kalną ir ten ilgai 
sėdėjau ir galvojau...”

Prieš pat išvažiavimą jis pa
galiau susitiko su Antanu Žmui
dzinavičium, kuris apie šį susi
tikimą paliko atskirus ir reikš
mingus atsiminimus. Betgi ten
ka pripažinti, jog tie atsimini
mai skamba keistai, jie nedasa- 
kyti, neaiškūs ir vietomis kelia 
kai kurias abejones. Ten sako
ma:

“Važiuodamas iš Druskininkų 
į Petrapilį, Čiurlionis sustojo 
Vilniuje. Ilgai vaikščiojome su 
juo Neries pakrantėmis ir kal
bėjome įvairiais lietuvių atgimu- 

i šio meno reikalais. Buvo nervin- 
j gas, karščiavosi. Projektavo Vil
niuje puikiausius dailės rūmus, 
didžiulį teatrą, filharmoniją. 
Džiaugėsi, kad viskas puikiai se
kasi ir turi sektis. Man nusis
tačiusiam tuo metu rimtai apie 
šiuos dalykus kalbėti ir turin
čiam kasdien prieš akis milžiniš
kus sunkumus, su kuriais tekda
vo grumtis, jo kalba pirmą kar
tą atrodė taip keista ir ne laiku. 
Čiurlionis tais reikalais visada 
kalbėjo, tiesa, optimistiškai, bet 
visada išmintingai ir objekty
viai, numatydamas kliūtis ir bū-ne to, kas veda į susigraužimą, 

išsekimą,- nuovargį”.
Čia verta priminti, jog kaip 

tik tais mėnesiais, kai Čiurlionis 
1909 vasarą gyveno Lietuvoje, 
iš jo laiškų ir 'pasisakymų bu
vo dingę įvairūs tamsūs “nujau
timai” ir be jokios paaiškina
mos priežasties atsiradusi baimė. 
Kaip matome, jo laiškai pasida
rė giedresni, turėjo daugiau hu
moro. Nors, tiesą pasakius, jis 
ir tada nepamiršdavo, jog pini
gų jam nepaprastai trūksta, kad 
jis turi tenkintis tik tais tru
piniais, kokius jis vargais nega
lais surankiodavo. Bet ir tie pri
minimai dažniausia pasibaigda
vo optimistiniu įsitikinimu, kad 
“ateityje bus geriau”.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savuegulariyl 
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Keistas pokalbis su Antanu 
Žmuidzinavičium

Prieš išvažiuodamas į Petrapi
lį Čiurlionis lankėsi. Vilnių j e. Jis 
aplankė artimesnius žmones, ro
dos matėsi su F. Bortkevičiene. 
Tai buvo paskutinis jo apsilan
kymas Vilniuje. Yra įsidėmėtina

Taupykite dabar.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

TeL 421-3071

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-
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dus jas nugalėti. Atsisveikinda
mas aprimo, kaip - \ isada tarė 
savo paprastą “nepyk” ir nema
lonus įspūdis buvo išlygintas.

— Klausyk, visuose meno rei
kaluose ir Dailės draugijos dar
be aš tau duodu “kart blanš”. 
Valdyboje geriausia mane pa
keiskite kitu nariu. Aš važiuoju 
ir daugiau tur būt; nebegrįšiu, 
— kalbėjo Čiurlionis, kai jį ly
dėjau iš Vilniaus išvystantį. Ban
džiau protestuoti, įtikinėti,: bet 
jis keistai susijaudinęs, tįk ?rkn- 
komis pamojo ir pranykĮ trjau- 
kinio vagone.

Nebegrįžo.
■ Tiesa, grįžo karste”.

Paskutinis posakis skarhba 
žiauriai sarkastiškai. žmuidžĮna- 
viuius tai sakydamas, nenushėpė 
savo priešiškumo Čiurlioniui Ir 
aplamai tai buvo išimtinai lem
tingas laikotarpis čiurlionid gy
venime.

Kalbėjo du labai skirtingi vy
rai. Žmuidzinavičius, gyvenimo 
praktikas žinojęs kaip sau pa
siekti daugiau realių naudų ir 
idealistas Čiurlionis, apie kurį bu
vo pasakyta, kad jis atiduoda 
viską kitiems ir nieko sau”.

(Bus daugiau) 
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Nenorintis klausyti yra pats kurčiausias
Visi žinome, kad sunku Susikalbėti su kurčiu žmo

gumi, bet kiekvienam yra aišku, kad iš viso negalima su
sikalbėti su tuo, kuris nenori klausyti. Nenorintis klau
syti yra pats kurčiausias, nes svariausieji argumentai 
jo negali įtikinti, jis nekreipia jokio dėmesio į gyveni
mo faktus, nesidomi sprendimui padaryti reikalingais 
duomenimis ir nesistengia arbitrariškai padaryto savo 
sprendimo klausantiems išaiškinti. Klausyti nenorintis 
žmogus pats vienas gali gyventi kiekvienam gyventi tei
sę pripažįstančioje visuomenėje, bet kitiems su kurčiais 
žmonėmis labai sunku gyventi. O su kurčiausiais joks 
bendras darbas neįmanomas.

Amerikos Lietuvių Taryba, patyrusi, kad kongre
so atstovas Edward Derwinskis bus Chicagoje, su juo su
sižinojo ir paprašė, kad jis papasakotų Amerikos lietu
vių spaudos ir radijo atstovams apie Helsinkio konferen
cijos reikšmę ir tos konferencijos deklaracijos svarbą 
pavergtos lietuvių tautos laisvinimo kovoje. Niekam ne- 
paslaptis, kad Helsinkio deklaracija sukėlė nerimo lie
tuvių tarpe. Vieniems atrodė, kad Helsinkio konferen- 
cijon suvažiavusios 35 valstybių galvos rusų pavergtą 
Lietuvą pardavė ir garantavo dabartines Sovietų Sąjun
gos sienas. Jiems atrodė, kad stipriausieji lietuvių lais
vės gynėjai Lietuvą pardavė, Washingtonan važinėju
sius lietuvių atstovus apgavo ir už .pavergtų tautų par
davimą dar Judo sidabrinių-gavo. Jiems taip atrodė ne 
tik Helsinkio konferencijos metu, bet jiems dar ir šian
dien atrodo, kad prezidentas Fordas vienaip sako, o vė
liau visai kitaip padaro.

Niekas neabejoja, kad kongreso atstovas Derwins
kis yra pavergtos Lietuvos draugas. Kongresan jis buvo 
išrinktas Amerikoje gyvenančių lenkų kilmės piliečių bal
sais, bet šiandiena jau pasakojama, kad jo protėviai yra 
kilę iš pavergtos Lietuvos. Dar ir šiandien yra plati lie
tuvių Dervinskių giminė, gilion senovėn šaknis įleidusi 
Žaslių valsčiuje. Galimas daiktas, kad Derwinskis yra 
Žaslių Dervinskių ainis. Gal tuo galima pateisinti jo su
sidomėjimą Lietuvos laisvės klausimu ir jo pasiruošimą 
visuomet pabendrauti su lietuviais, Kongreso atstovas 
ne vieną kartą yra padėjęs Amerikos lietuviams Wa- 
shingtone ir tarptautinėje arenoje, jis neatsisakė ir šį 
kartą padėti iki šio meto faktus nustatyti nepajėgiau-*

lietuviams, bet ir kitoms tautinėms grupėms.
Lietuviams nori padėti ne tik JAV prezidentas, bet 

ir kongresas. Tas pats kongreso atstovas Derwinskis, 
gerai susipažinęs su Lietuvos pavergimo eiga ir sovietų 
valdžios pravesta prievartine aneksija, siūlo kongresui 
priimti rezoliuciją, kuri patvirtins aneksijos nepripaži
nimą. Visi žino, kad visos JAV administracijos Lietuvos 
prijungimo prie Sovietų Sąjungos nepripažino, bet kad 
kam nors ir ateityje tokia mintis nekiltų, tai JAV kon
greso rezoliucija būtų savo vietoje.

Spaudos konferencijos metu paaiškėjo, kad neapdai
ri Amerikos spauda kartojo brežnevinę Helsinkio konfe
rencijos interpretaciją ir kėlė susirūpinimą lietuvių tar
pe ir nepasitikėjimą aukštais JAV pareigūnais. Paaiškė
jo, kad ir neapdairūs Draugo redaktoriai brežnevinę Hel
sinkio aktų interpretaciją skleidė savo skaitytojų tarpe. 
Laimė, kad Naujienos, komunistus gerai pažindamos, 
brežnevinės kirmėlės nekando. U

Draugo politikams buvo proga nustatyti faktus ir 
pažinti prezidento Fordo poziciją, bet į kongreso atsto
vo Derwinskio spaudos konferenciją savo atstovo jie 
neatsiuntė. Matyti, kad jie yra pasiryžę ir toliau tęsti 
brežnevinę Helsinkio aktų interpretaciją. Jie buvo kvie
sti, bet nesiteikė pasiklausyti. Jie yra patys kurčiausi, 
nes nenori klausyti

KLAIDINANTI nrvj AM A

Naujienos eina kasdien. ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608, Telef, HAymarker 14100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trinu njėnesianu , 
vienam mėnesiui _

_______ $7.50
_______ $2J50

Kanadoje: 
metamą _
pusei metų ______

_______  $30.00
_______ $16.00

vienam mėnesiui ________ $3.00

Užsieniuose:
Metamg _________
pusei metu ______
vienam mėnesiui —

_______  $31.00
_______  $18.00
_________ $4.00

Draugas jau kelintą kartą at
spausdina tok} skelbimą: “Kas 
teisybė, tai ne melas!”. Juo jis 
įtaigoja skaitytojus įsigyti “Pa
ramoje” ar pas Balį Brazdžionį, 
rugsėjo mėnesio “Pasaulio lie
tuvį”. Ragina jame pasiskaity
ti garbės teismo “sprendimą”

tiems arba nenorintiems lietuviams. Mes visi žinome, kad 
kongreso atstovas Derwinskis yra prezidento Fordo pa
tarėjas. Jis turi progos su prezidentu išsikalbėti įvai
riais klausimais ir padeda prezidentui susiorientuoti 
tarptautinėje painiavoje.

X

Atstavas Dervinskis turėjo progos išsikalbėti su pre
zidentu Fordu prieš liepos 25 dienos audienciją Baltuose 
Rūmuose, jis kalbėjosi su galingiausios valstybės galva 
ir po Helsinkio konferencijos. Derwinskis susirinku
siems spaudos atstovams pareiškė, kad prezidentas For
das Lietuvos rusams nepardavė ir lietuvių neapgavo. Jis 
neprižadėjo to, ko jis nesitikėjo padaryti, bet jis pareiš
kė, kad jo vadovaujama administracija Lietuvos, Latvi
jos ir Eestijos aneksijos nepateisins. Spaudos konferen
cijos dalyviai patyrė, kad prezidentas Fordas, kelionėje 
į Vokietiją patyręs apie kreivą jo pareiškimų interpre
taciją buvo susijaudinęs ir tą savo nepasitenkinimą pa
reiškęs kartu su juo vykusiems žmonėms.

Spaudos konferencijoje išaiškinta, kad lietuvių tar
pe paskleisti nepamatuoti gandai apie tariamą krašto 
prezidento Lietuvos atžvilgiu nepadorų elgesį neturi jo
kio pagrindo, nes JAV prezidentas, gerai pažįstąs pa
vergtos Lietuvos bylą, ne tiktai pats nori pavergtiesiems 
padėti, bet jis neleis JAV pareigūnams pavergtoms val
stybėms pakenkti, jų teisėms susiaurinti arba okupantą 
pateisinti. Pavergtos Lietuvos reikalu prezidentas sakė, 
ką galvojo ir darė, ką sakė. Tvirtinimas, kad preziden
tas vienaip pasakojo, o kitaip elgiasi yra pats didžiau
sias melas ir įžeidimas. Tas įžeidimas yra. nepaprastai 
skaudus, nes jis be pagrindo metamas žmogui, kuris 
visą laiką norėjo ir dabar nori padėti ne vien pavergtiems

apie LB ardytojus, šį kart ne
tiesiu šio “sprendimo”, manau, 
kad pakankamai apie jį mūsą 
spaudoje buvo pasisakyta. Jei 
kam dėl jo kritiški pasisaky
mai nėra žinomi, tai tik dėl to, 
kad trūko geros valios ir ob
jektyvumo su jais susipažinti.

' O be to, tekiu ų^oravinm paro
dytas ir didelis šališkumas, ypač 
tą, kurie tokį “sprendimą” 
“sukombinavo”.

Man rūpi atkreipti dėmesį 
lietuviškos spaudos skaitytojų į 
mane giliai nustebinusį šioje 
“Pasaulio lietuvio” laidoje 47-8 
puslapiuose atspausdintą pro
komunistinės propagandos re
portažą, pavadintą: “Lietuva 
šiandien, dainų šventė”..'

Reikia tikrai nustebti, kaip ir 
kokiu keliu šitoks reportažas 
pateko į minėtą biuletenį. Juk 
savo turiniu jis geriausiai tiktų 
grynai komunistinės propagan
dos spaudai.

Reportažo autorius, jau tuo 
parodo savo veidą, kad jis ne
berašo: okupuota, ar pavergta 
Lietuva, o tik Lietuva.

Rašo jis apie tūkstančius šo
kėjų, dainininkų, instrumenta
listų, kurie suplaukia į sostinę 
dalyvauti dainų, šokių šventėje. 
Ir tai yra gilus Lietuvos (nerašo 
okupuotos) gyventojų pasidi
džiavimas savo kultūra, liaudies 
daina bei šokiais.

Taigi, skaitant šį reportažą, 
atrodo, kad šiandien okupuotos 
Lietuvos choreografams, kom
pozitoriams, kur kas puikesnės 
sąlygos kūrybinei veiklai, ir jie 
jaučiasi daug laisvesni, negu, 
kad buvo Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Ar šitoks reportažas nekvepia 
maskvine propaganda, skiriama 
mulkinti laisvame pasaulyje 
gyvenančius lietuvius? Ar gi, 
iš tikrųjų, choreografai bei kom- 
pobitoriai, teatrų režisoriai yra 
ten laisvi? Ar jie gali laisvai 
kurti, mokyti kokių tik nori 
dainų bei himnų?
Deja, faktai visai (ką kitą liu

dija. Kas dar nežino, kad už 
jų nugaros stovi okupanto po- 
litrukai ir jiems įsakinėja, ką 
turi daryti ir ko ne. Pagaliau, 
jei jie ten 'taip laisvi ir turi pui
kias sąlygas savo veiklai, tai ko 
gi hėga iš okupuotos Lietuvos 
režisoriai, dirigentai Į laisvuo
sius Vakarus ? Ką rašo apie kū
rybos laisvę tie, kuriems pavyko 
pasprukti iš Lietuvos, sakysim, 
tokie Jurašai, Jurgučiai ir kiti.

Pagaliau ar tie tūkstančiai 
dainininkų, bei šokėjų, kuriuos 
mini reporteris, yra laisvi ir 
gali dainuoti ir šokti, tai ką jie 
nori? Ar jų repertuarai nėra 
okupanto stropiai išcenzūruoti? 
Ar tie dainininkai bei šokėjai 
laisva valia suplaukia Vilniun? 
Juk jie visi vergai! Tik okupan
to botagu suvaromi.

Reikia tik stebėtis, kaip galė
jo Maskvos propagandistas su
rasti būdą su tokiu reportažu 
patekti į laisvųjų lietuvių spau
dą, į taip vadinamą “Pasaulio 
lietuvių organą”, kurį taip įky
riai reklamuoja Draugo dien
raštis. Ar gi, šitoks nelemtas 

’faktas neverčia taip vadinamą 
garbės teismą, jei jam iš tikrųjų 
rūpi, garbė ir tiesa, susirūpinti 
ir patraukti šio biuletenio redak
torių į garbės teismą ir paskelbti 
lietuviškai visuomenei sprendi
mą? Ar neturėtų šio biuletenio 
redaktorius visuomenei paskelb
ti pasiaiškinimą, kas ir kokiu 
keliu šis propagandinis reporta
žas pateko į “Pasaulio lietuvį”?

Būdinga, kad toks reportažas 
spausdinamas “Pasaulio lietu
vyje” tada, kai mus pasiekia pa
tikimiausios žinios, koks šian- 
dian vyksta smurtas, teroras ir 
prievarta prieš lietuvius okupuo
toje ietuvoje. JJžtenka pasiskai
tyti Nijolės Sadūnaitės jos teis
me padarytą pareiškimą apie 
okupuotoje Lietuvoje esamą bai
sią vergiją. O tokių pareiški
mų ir be jos, jau “Kronikos” ne 
vieną jų paskelbė. Juk tai 'tei
sybė, ne melas!

Ko norėta šiuo reportažu at
siekti? Reikia manyti, kad su
silpninti “Kronikų” pranešimus. 
Kad laisvame pasaulyje gyveną 
lietuviai imtų galvoti, o vis tik 
Lietuvoje okupacija jau nėra 
tokia baisi, juk ten šimtai cho
reografų, bei kompozitorių yra 
išvystę labai plačiu mąstn kul
tūrinę veiklą, ten bujoja kultū
ra, kadangi, liudija tūkstančiai 
dainininkų, šokėjų, kurie ruo
šia festivalius ir niekas jiems to 
netrukdo.

Man rodos, kad Draugas savo 
skelbimu būtų daugiau patarna
vęs, jei jis lietuvišką, patriotiš
ką visuomenę būtų įspėjęs, kad 
vieton skaityti garbės teismo 
“sprendimą”, kuriuo išniekina
mi patriotai lietuviai, kurie 
prieš tokias ir panašias išdaigas 
pakelia viešai balsą, o skaitytų 
ką rašo “Pasaulio lietuvis”.

Ir tikrai, jei garbės teismui 
tikrai rūpėtų vieningas ir tvir
tos gretos kovai prieš Lietuvos 
pavergėją, tai turėtų nedelsiant

Vietnamo aviacijos maršalas Ngyuen 
Cao Ky Amerikoje yra tremtinis. Dau
gelis mano, kad jis išsivežė iš Viet
namo stambią sumą pinigy, bet jis 
nieko neišsiverė. Jis gyvena kaip’ir 
daugelis tremtiniu. Jis šiek tiek už
dirba iš paskaitą, kuriose dėsto karo 

pralaimėjimo priežastis.

pakelti aliarmą, dėl tokių ir pa
našių lietuviškoje spaudoje 
spausdinamų reportažų. Ka
dangi, tokia ružava prokomu
nistinė propaganda pridengta 
kultūros skraiste, silpnina mū
sų laisvės kovos gretas ir tai, 
dar kas, o gi net “Pasaulio lie
tuvis”.

Mano supratimu, kad “Pa
saulio lietuvio” redaktorius daug 
daugiau pasitarnautų, jei jis 
laisvame pasaulyje gyvenan
tiems tietuviams parašytų ko
mentarų apie baisią vergijos 
būklę, kurioje šiandien yra 
okupuotoje Lietuvoje pavergtie
ji broliai. Daugiau pakomen
tuotų tų faktų, kuriuos skelbia 
“Kronikos”, kad šalia mūsų tau
tos didvyrių: partizanų, Romo 
Kalantos, Simo Kudirkos įsiri
kiuoja į jų eiles nauji Tautos 
herojai, kaip antai Nijolė Sadū- 
naitė, visa eilė kunigu ir dau
gelis kitų bevardžių lietuvių ...

A. Svįlonis

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

Kai jis atsivedė prie sklypo pir
kėją turėjusį sumanymą atidaryti gazolino 
stotį, pamatęs tą milžiniškąjį akmenį nu
stebęs paklausė.

— O čia, kas per akmeninis kalnas, už
gulęs pusę sklypo? Ką aš su juo darysiu?

— Čia labai geras ir brangus daiktas, — 
atsakęs jis.

. — Tai indėnu bankas. Sudaužysi ir 
pats gryną auksą pasiimsi. Degtinės stik
liuką išgėręs ir alaus stiklu užgėręs, pasa
kodavo toliau.

— Aš nežinau, ar jis patikėjo, bet skly
pą nupirko nesiderėdamas. Ar jis ten at
rado indėnų banką, nežinau, bet akmenį 
suskaldė ir stotį pasistatė, kurią ir dabar 
tebelaiko. Ak, kad jis čia dabar pasimai
šytų — tai už indėnų auksą mus visus pa
vaišintų iki dainos...

Blogai buvę tuo laiku su namų parda
vimu, ypač su senais. Jie Čikagoje anks
čiau priemiesčiuose buvę daugiausia me
diniai ir be pamatų. Namus kaip ir tiltus 
statydavo ant įkaltų kampuose stulpų. Kai 
tie stulpai papūdavo, vėjai pučiant, svy
ruodavęs visas namas. Bet jis tokius na
mus sugebėdavęs parduoti. Atvedęs pir
kėją apžiūrėti namą, pats pečiu parengda
vęs papuvusį stulpą, kad namas nesiūbuo

tų. Paskui suradęs namus už pigią kainą, 
pats nupirkdavęs už savus pinigus, o par
duodamas vėliau kartais kitą tiek uždirb
davęs. Kartą buvęs vis dėl to apsipirkęs. 
Pigiai mokėjęs, bet pirkėjai, pamatę na
mą, nė pusės kainos nesiūlydavę, ką 
jis pats buvo mokėjęs. Kitas dar tekinas 
bėgdavo, kad iš to namo išlindęs plėšikas 
neiškraustytų jo kišenių.. Nebuvę ką su to
kiu namu daryti, ir jis atidaręs smuklę. 
Biznis ėjo taip gerai ir pasidariusi tokia 
gera vieta, kad parduodamas ją gavęs 
trigubai, nei už tą patį namą buvo mo
kėjęs. . 1:

Tada jis pamatė, koks puikus biznis 
smuklė ir pats pasidaręs smuklininku. Pui
kiai vertėsi ir taip vadinamos prohibicijos 
laikais. Tada nereikėdavę nė degtinės 
pirkti, pats gamino smuklės rūsyje.. Nie
kas neklausė, nė kiek paimsi, kad tik iki 
valiai gaudavo gerti. Cždavo pas jį užci-. 
goję, kaip bitės avilyje. Pinigo buvę kaip 
šieno. Nesunku tuomet buvo tvarkyti rei
kalus ir su policija. Boboms įskundus, 
kad vyrai pas jį ne tik pasigeria, bet ir pi
nigus prageria, policija pirma pranešda
vo, o paskui padarydavo kratą ir, žino
ma, nieko nerasdavo, bet išeidavusi ne 
tuščiomis — dešimkę ar dvidešims penkinę 
dolerukų tekdavę įbrukti už sugaištą laiką, 
bet ką tai reiškė — šieno sauja iš pilno ve
žimo.

Kita jo svitos garsenybė buvo geležin
kelietis pensininkas Tony Tupikovas — Tu- 

pikevičius. Jis buvo mažiukas, žilas ir vei
das raudonai nugairintas vėjų, net lyg 
vietomis veržtųsi kraujas pro veido odą, 
Jo nosis dėl senumo ar gėrimo jau buvo pa
mėlynavusi. Tupikovas — Tupikevičius bu
vo nekalbus, ir jo lūpos prasiversdavo tik 
tada, kai -paprašydavo smuklininko įpilti 
degtinės ar alaus. Atrodė visuomet rimtas, 
susikaupęs ir lyg a lydžiai besiklausąs, ką 
kiti pasakoja. Plepiai, kaip tokiam uo
liam klausovui, niekuomet nešykštėdavo 
nupirkti stiklą kitą išsigerti. Dar viena jo 
ypatinga savybė buvo, kad jam visuomet 
būdavo karšta ar šalta» Jei bent vienas 
laipsnis būdavo virš aštuoniasdešimt laips
nių prašydavo, kad tuojau uždarytų lan
gus ir duris, kad jo veido nesukandžiotų 
uodai, o kuomet laipsnis žemiau, jis jau 
pravėręs duris sakydavo, nors ir vidurva
saryje:

— Mery Christmas.. i.\5.
Trečiojo niekas net tikrojo vardo ne

žinojo. Savo kilme buvo vokietis ir dažnai 
išsigėrusiems sakydavo' “Dummkopf”. 
Taip nežinodami jo nė vardo, nė pavardės 
ir kiti pradėjo jį vadinti Dummkopf. Dėl 
tokio pravardžiavimo jis nepyko, ir jei kas 
paklausdavo vardo ar pavardės, atsaky
davo su apvalaus veido šypsena primerk
damas juodas akis: v
• — Mano vardas ir pavardė pasakoma
išvien — Dummkopf...

Rytą Jonas Kanne atidarydamas smuk
lę, jį jau rasdavo prie durų. Grįždamas iš 

naktinio darbo, jis visuomet sustodavo po 
keletą stikliukų išmauti. Sakydavo, kad 
be išgėrimo visai negalįs .užmigti. Dar 
prieš pietus sugrįždavo į smuklę ir prasė
dėdavo iki pat pat to laiko, kol reikėdavo 
eiti į darbą. Mėgdavo išgerti už svetimą 
pinigą, ir jei kas pirkdavo, klausydavo 
pasakojimų kantriai, o jei nesuprasdavo 
pasakojimo, tai jis trumpai pasakęs Dum
mkopf, nusigręždavo į kitą pusę. Kiti “svi
tos” nariai buvo mažiau originalūs ir kai 
mažiau turėjo pinigo, tai smuklininkas 
juos mažiau gerbė.

Tarp tų visų vyrų lankytojų buvo tik 
viena, kaip gėlė, moteris Valerija. Ją tik 
tuo vardu tešaukdavo, nes ji buvo ištekė
jusi už prancūzo ar portugalų kilmės bu
vusio bajoro ir gal, kad ji tardavo bendrai 
su kilmingumo priedeliais, išeidavo kaž
kaip keistai nuskambant deladumbum. Ji 
mėgo gėles, prie namų turėjo jomis apso
dintą daržą ir kasdien, ateidama į smuk
lę, atnešdavo puokštę gėlių. Jos manymu, 
tai labai tiko ant baro, prie išrikiuotų bon- 
kų. ir smuklininkas jos tomis kasdieninė
mis dovanomis labai džiaugdavosi. Kai 
pritrūkdavo gėlių savo darže, ji pirkdavo 
jas pas gėlininkus, pasidarydama dėlto ne
mažų išlaidų. Jos ir kalbos visuomet suk
davosi apie gėles ir valgių gaminimą. Ji 
skųsdavosi nuovargiu nuo darbo darže ir 
virtuvėje. Dėl valgių gaminimo ji klaidin
davo savo klausytojus. Ji pati jų negami
no, ir tur būt, ir nemokėjo jų pagaminti.

Jos vyras iš profesijos buvo virėjas ir vis
tų pagamindavo. Valerijai buvo už tai 
lengva pasikviesti svečių ir juos gardžiai 
vaišinti, pasigiriant, kaip ji moka valgį 
pagaminti. Darže gal ji ir padirbėdavo. 
Visuomet į smuklę ateidavo purvinąją, mo
linais batais ir turėjo paprotį kojomis atsi
remti į baro papėdę. Jai išėjus, smukli
ninkas su skuduru skubėdavo tą vietą nu
valyti, kad negadintų jo smuklės vaizdo.

Sieninam laikrodžiui garsiai skaičiuo
jant vidudienio dvyliktąją, visa ši smuklės 
dvaro svita jau buvo prasėdėjusi jau kele
tą valandų, gerai įkaitusi, linksmoje nuo
taikoje, neišskiriant nė paties smuklinin
ko Jono Kannės, kuris lygiai su kitais ne
atsitikdamas tuštino stikliukus. Dar laik
rodžio paskutiniam dūžiui nenuaidėjus, 
plačiai prasivėrė smuklės durys. Visų 
žvilgsniai atsikreipė. Įėjo aukštas nepa
žįstamas juodai apsirengęs vyras, nepri
dengta galva, juodais plaukais, asketiškai 
liesokas, ir, sprendžiant iš veido galima 
buvo manyti jį esant rytietiškos rasės. Jis 
nesidairydamas, priėjo prie baro ir oriai 
atsisėdo ant kėdės. Nepažįstamo pasiro
dymas Jono Kanės smuklėje nebuvo kokia 
staigmena. Jo smuklė buvo dviejų judrių 
gatvių sankryžoje šiaurrytiniame kampe. 
Į ją užsukdavo nemažai pravažiuojančių 
nepažįstamų, užsinorėjusių kelionės metu 
atsigerti.

(Bus daugiau)
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DR. ANŲ BALIONAS
IŠ “GIMTOJO KRAŠTO”

Ok. Lietuvoje spausdinamas 
ir Vacio Keimerio redaguoja
mas propagandinis laikraštė
lis “Gimtasis kraštas*’, siunti- 

, nėjamas užsieniuose gy venan- 
J tiems lietuviams. Dabar šiame 

QB v RAIIIIfAC laikraštyje karts nuo karto 
e VlUw Jpradėjo reikštis ir “dypukai”.

Šio laikraštėlio 28 nr. rašo
ma, kad staigiai mirė raudo- 

• nosios vėliavos ordeno nešio- 
J<d'’^t^epursiuimrinT"»45oT2 ,tojas, buvęs 16 divizijos vadas 

pulkininkas Vladas Motieka. 
Anot jų pulk. Motieka jau tar
naudamas Lietuvos kariuome- 

.nėje buvęs pažangių pažiūrų. 
į Chicagoje gyvenąs vienas ka
rininkas teigia, kad pulk. Mo- 

; tieka buvęs prof. Voldemaro 
garbintojas ir net buvęs teisia
mas byloje puskarininkų no
rėjusių nuversti valdžią. Ištei
sintas.

-AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGU A 

6449 Su. Peltakį RA (Cr«wterd 
Medical Building). TeL LU 5-6444

DR. C K. BOBELIS 
-INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 69541533 

Fox Volloy Modkal Center 
860 SUMMIT STREIT 

ROUTE 54, ALGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71N STREET 
Qfl*w: HEmlock 4-5849 

Ratid.: 338-2233
OFISO VALANDOS;

STREET,

kiekvieną. Bet kur yra ml- 
pc mirtie*", kurią gausite

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

ir ieštgd. tiktai susitariu.

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Cemmuntty (dlnlkss 
Atedirines dlrtkterlus.

itt* $, MsnWrn JUL Westehuster, HL 
VALANDOS: 8—S dirbo dienomii ir

TtL 562-Z7S' - 562-272$,

GI 8-0873

DR. W. E1S1N - E1S1NAS
AKUiERIJA i R MOTERŲ LIGOS 

GIHEKOLOGINi CHIRURGIJA 
•U2 Se, Kedzl® Avt., WA 5-2470 
landom pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West W3rd Straat 
pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tol 4 561-4605 ir 489-4441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI:

1002 N. WESTERN AYE.
(Prie Western'Ave. kampo)
5214 No. WESTERN AVE.-
Valandos pagal susitarimą.

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sek m. ir tree, uždaryta

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMSBeverly Hills
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Ofise tek HE 4-1818
Roidsnciios: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VAT,ANDOS: Pirmadieniais. antradie-Tj 
nt*is. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet.: 
Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS h
; '>> OPTOMETRISTAS
i z V KALBA LIETUVIŠKAI 
«1t W. 71st St. — Tel. 737-5149 J 
THrrint akis Pritaiko akinius ir !

■ V ~ ‘‘contact lenses”.
y»l pagal susi tarimą Uždaryta treč.

z

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA^KAINA, 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

TeL: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš VVOPA, 
1490 kil. A. M.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2456 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų.

Ofise tetef.: 776-2880
Naujas rex. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Aendrs ^roktik*, »p*«. MOTERŲ ligos 
8652 WEST 59th STREET 

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAI*: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
al«is 3-4 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V* Tumosotus, WL D., S. G 
CHIRURGAS 

>454 WEST 71rt STREET 
Ofiso telef.i HEmlock 4-2123 
JUBid. telef-: Gfoton 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
relendne skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei oeateiliepia. tai telef. GI 8-6195.

Lietuvio kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715° So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ILL. 60629

JOrtEST FERES HURT 
OUX TOREST FRIENBf

Praneša, kad mirė ir J. Stim
burys buvęs pirmosios rusų oku
pacijos laikais socialinio aprū
pinimo ministras. j

Džiaugiasi, kad gerai seka
si rugiapiūtė. Būsiąs geras der
lius. Bet nutyli, kad tas geras 
derlius nudardės į “broliškas** 
respublikas Lietuviams liks 
tik pasturlakos.

Ne tik kunigas Balch — Bal- 
čj’s, prel. Pijus Ragažinskas, 
muzikas Vytautas Marijošius, 
bet ir muzikas Petras Armonas 
būdamas ok. Lietuvoje baisiai 
žavėjosi Lietuvos buzikų gyve
nimu ir net pavydėjo: “Ste
bėdamas Dainų dieną pavy
dėjau Lietuvos choristams ir 
muzikantams sąlygų, kurios 
čia jiems sudarytos valstybės 
globos ir dėmesio”. Taigi mu
zikas Petras Armonas pavydi, 
kad ir jis negali pagal komunis
tų ir okupantų nurodytas natas 
groti.

Marija Dambriūnaitė iš Va
šingtono, ^Mindaugas Bielskus 
iš Chicagos, Vytautas Kručas, 
Kęstutis Slotkus, Algis šeškus, 
Violeta Jonaitė, Rūta Kviklytė
- Kulikauskienė ir kiti šiais me
tais lavinosi lietuvių kalboje,
— lankė Vilniuje kursus. Ten 
jiems visiems patikę. Labai 
patiko Marijai Dambriūnaitei, 
nes praeitais metais ir jos bro- 
Isi buvęs tų kursų dalyviu. At
rodo, labiausiai patiko Rūtai 
Kviklytei - Kulikauskienei, nes 
be kursų dar buvusi kolūkiečių 
nuvesta į pirtį. Ten ji gerai iš- 
simaudžiusi.

Vėl iš Bostono nuvykęs į ok. 
Lietuvą Guga su žmona Birute, 
pasakoja Nijolei Logminienei, 
kad jie Lietuvoje nematę jo
kių lūšnelių, nei trobesių deng
tų šiaudais (Aišku iš Gintaro krūtinės išsiuvinėtos ar ištep- 
svetainės, mažai ką pamatysi). 
Bet jie gerai pažįsta Ameriką: 
teigia, kad miestuose statomi 
dangoraižiai, bet laukuose — 
kaimuose esą visai nuskurę 
ūkiai ir šiaudais dengti stogai.

Propaganda lieka propagan
da. Bet jau tokiai kvailai pri- 
pagandai nei vienas gyvenąs 
Amerikoje ir pažįstąs Ameri
kos gyvenimą nepatikės

Pyksta', kad kunigas F. Ju
cevičius pabuvojęs ok. Lietu
voje, apie ją blogai atsiliepęs. 
Gi iš Paryžiaus atvykusi vie
nuolė G. Galdupaitė, priešingai 
kunigui Jucevičiui, žavėjosi 
ok. Lietuvos gyvenimu.

MMWWVVWVIWVVWVVVWVWWVWVVWWMWVWVVWWt*

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ MENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
"Tie»iu» darykit, takus savo kojoms, kad kas iluboedomas ne- 

klysty*. — Ebr. 12:11

O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 
Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščionimis, turi būti sveiki ir 

stiprūs ūkėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini
mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes turime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai. 
Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Vhi tinę, kad mirtis yra žiauri ir paliečia 
rvsIaĮI? | tą klausimą atsako knygute "Viltis 
nemokamai. Rašykite:

Solistės STASĖS KLIMAITĖS - PAUTIENIENĖS
dainę vakarą - koncertą rengia Santa Monikos Amerikos 
Lietuvię Klubas ateinantį šeštadienį spalio 18 dieną 
Santa Monikoje. Ten bus išstatyti .ir paskutinieji dali.

Geštautienės tapybos darbai.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4330-34 So. CALIFORNIA A VENT TEFresh from harvest and delectably ripe, cranberries are boantfc 
folly back to bring delight to fall and holiday menus* At their peak 
©f perfection, h's a good idea to buy all you need now and freeze 
some for your holiday cooking ahead. Cranberries are a snap ta 
freeze and keep. Just pop unopened boxes into your freezer. Wbea 
jeady to use, simply rinse, drgin and use as your recipe cfirectSr

To perk up an every day menu, or to serve traditional sIgU*

Čia vėl giriasi, kad lietuvis 
imtininkas Česlovas Jezerskas 
nugalėjęs Japonijos čempioną 
Jusi jų Mecenagą, Korėjos im- 
tininką Kan Jan šiką, Mango- 
lijos Diagramą Miagmarą ir an 
glą Ričardą Baraklafą. Sako
si, kad jis kovojo už Lietuvos 
garbę. Bet ant jo krūtinės di
delės šios raidės CCCP. — Ru
sija. Dėdami foto nuotrauką, 
turėjo nors tas rusiškas raides 
nuimti. Rašyti, kad pasaulinė 
sportinė spauda reiškia simpa
tijas Lietuvos imtininkui— me
las. Pasaulinė sportinė spau
da sprendžia ne iš žmogaus iš
vaizdos af kitko, bet iš ant atsilankyti, nes yra daug svarbiu fei-

liotos etiketės raidžių. Taigi 
tas mūsų lietuviukas Česlovas 
kovojo ne už savo tėvynės, bet 
už okupanto ruso garbę.

Stasys Juškėnas

"NAUJIEN0F’ KIEKVIENO
L ’ £ T U V I 0 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 19 d. 1:00 

| vaL popiet Vaičaičio salėje. 4258 So. 
Maplewood Ave. Nariai kviečiami

! kalų, aptarti. jPp susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didžgalvienė. rast.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
“IIKŠTe AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: Y Ards 7-1741 - 1742

i

MM W*«t 63rd St., Chicago, III. 60629 
Tolof.: PRotpoct 6-5084

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OATHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko jonu 
(Arch Support*) ir L t

Prie “Pažangiųjų” priskiria
ma ir Salomėja Narkeliūnaitė. 
Tęn rašoma, kad aplankę ok. 
Lietuvą pažangieji grįžo į Ame
riką. Tame skaičiuje ir pažan
gi Salomėja Narkeliūnaitė.

Vytautas Alseika per kelis 
numerius aprašinėja apie lie
tuvius gyvenančius Amerikoje 
ir Chicagoje. Ten jis pastebi, 
kad jam būnant Draugo redak
toriumi (1 puslapio redakto
rius) Draugo patalpose lanky
davosi iš ok. Lietuvos atvažia
vę svečiai (įvairūs politrukai 
ir okupanto pakalikai) Su jais 
visi redaktoriai pasikalbėdavo 
apie Lietuvoje vykstančią pažan 
gą ir kitką. Tik redaktorius A. 
Baronas pokalbiuose nedaly
vaudavo ir redakcijoje atsiras
davo svečiams, išėjus.

Atrodo, kad iš visų redakto
rių tik A. Baronui suvokiami 
atsilankiusiųjų “svečių’’ tiks
lai. Bravo A. Baronui.

Anicetas Paliulis iš Chica
gos, susižavėjęs dabartiniu ok. 
Lietuvos gyveniniu, Nijolei 
Logminienei paįiasakojo, kad 
jį vargšę, artinantis Lietuvos 
išvadavimo frontui, fašistų 
kareiviai su šeima išvarė į Va
karus.

Jeigu jau tikrai Lietuvos, 
universitete buvojęs Anicetas; 
Paliulis, artinantis>Lietuvos iš 
vadavimo frontui, buvo fašis
tų kareivių su šeima išvarytas 
į Vakarus, tai juk “Lietuvą iš
vadavus“ galėjo laisvai grįžti.' 
UNNRA bulų ir kraičio pridė
jus maisto paketėlių.

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

scaabeiries add color flair and fabulous flavor.
~ CRANBERRY BREAD STUFFING
y (Makes 2-quart casserole or 9 x 5 x 3-inch losf) .

1 teaspoon salt
1 teaspoon poutby , 

seasoning
cup butter, melted 
eggs, well beaten < 
can (10% ounce*) 
condensed chicken 
OR 1(4 cups rich 
chicken stock

3

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

8 eups %-inch bread cubes,
lightly toasted

1 cup Ocean Spray fresh
cranberries, halved, rinsed

/ and drained
K cup pitted chopped prunes
^4 cup finely chopped celery
14 cup finely chopped onion 
\ (1 medium)

Mix together toasted bread cubes, cranberries prunes, cel
ery, aniom salt and poultry seasoning. Sprinkle with, melted 
butter ana toss to blend. Spoon mixture into heavily greswed 
2-quart casserole or 9 x 5 x 3-inch loaf pan. Beat eggs and 
Sicken broth until well blended. Pour mixture over bread.

Jce in a preheated moderate oven (350°F.) for 1 hour or until 
firm. Loosen edges and unmold. Cut into slices* and aevw with

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose salima gauti puikiu knYSlV, kurios papuoi bet 

knysv »P«nt< er lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJA NT, gražiai įrišta, 464 psL ,_______
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.60. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl.. įrišta — $3,00. minkš- 

. Uis virželiais___ ____ _________________
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 410 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. _ ___________________________________
Juozas Lipdžius, RAŠTAI, 250 psl. ..... .... .................. ...........
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDIMJ,

koki«

SA00 
$6.00 
Gra- 

$5.00

(1.00
$530

$5.00
$3.00

S1JOO
Janina MarOnt, TRYS IR VIENA, jaunystės atriminimaJ 

v 170 psl. ...
M. Idalia, POVILAS MILERIS, biografijos brpoUi ' 2^2 

puslapiai __ _____ ___ _______________________ _
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. palto išlaidoms. _ -

$3.60

$3.00

1739 S. Halsted SU, Chicago, IIL 60608. — TeL HA 1*6100

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 11L PLone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds M138-J13S

STEPONAS C. LACK Hi SŪNŪS
<LACKAWICZ)

2424 WEST 65th STREET Kbpuune 7-1214
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

» 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 8*. BASTED STREET Phene; Y Arda 7-1 tll

—--------- —_—
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Juozas šmotelis NOTARIATAS

gara-

laisvas.

GARSINKITeS naujienose

/ PLEASE! 
F )W ctfl 
' PREVENT
FOREST FIRES

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 
Chicago, III. 606D8

Call Frank Zapolis 
3208’/į W. 95th St. 

GA 4-8654

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ 
BUTAS BRIGHTON PARKE. 

Skambinti 376-5440.

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pašiau- 
daryti Įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

puikūs 2x5 
sausam beis- 

Geras

M1SCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

WANTED TO RENT 
Ieško buty

Ir tėvelį prisiminiau. Tėve
lis skanėsių neduodavo ir niekuo
met nepaglamonėjo. Kartais jis, 
pareidamas nuo statybos darbų 
iš tolimos parapijos, barankų 
parnešdavo. Barankos tada bu
vo didelis skanėsis.

Tėveli geriau prisiminu su ber

ti 6.00,
JAV vietos# metami 
— 2-50. Užslenluo- 
iavaltę nemokamai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeleL: REpublk 7-1*41

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public. 
' INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

S32.000.
MŪRO REZIDENCIJA.

2 auto
Mar-

SUNLAND REALTY
45114th Street North, 

St. Petersburg, Florida 33703 
Tel. 813-527-0696. Lietuvis Realtor

ANTON L. MAURAGAS.
Jis maloniai patarnaus lietuviams, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.

Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas^ Naujausi kraustymo

BRIGHTON PARKE savinnikas par
duoda labai gerai užlaikytą 2 butų 
mūrinį namą, po 5 kahbariūs kiek

viena. Po 5 vai. vakaro skambinti 
927-1131.

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA, 50 
pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5, MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par-
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HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel. VI 7-3447

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. -
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608.

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifika’tal.

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progoms.

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

REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7--7200

vertimą, tai kun. Praną Mažeiką, 
Kazimierą Vainauską ir Zigman
tą Svilą.

Taip su tokiomis nuotaikomis 
praėjo mano devynios dešimt me
tų sukakties minėjimas.

' Juozas šmotelis

VYRAS IEŠKO 3 KAMBARIŲ BUTO 
pirmame aukšte. Marquette Parke.

Skambinti RE 4-3202.

Kai priešingoji dvasia išgara
vo, pasijutau alkanas ir alkis 
nedavė ramybės, šiaip taip iš
drįsau nueiti į Smilgevičių ma
lūną ir prašyti ponios “Melnin- 
kienės”, kad paskolintų duonos 
riekutę, aš vėliau atsimokėsiu žu
vim. O ta ponia buvo labai ge
ros širdies, kilusi Prūsuose ir ki
tokio tikėjimo. “Melninkienė”, 
išklausiusi mane pasakė, kad aš 
teisingai pasielgiau, nes poteriai 
išgauti prievartos būdu, dūše
lėms negyliuoja. Ji mane pavai
šino baltos duonos bandute ir pie
nu.

Pietus turėjau Smilgevičių na
muose. Tada jau turėjau pažin
tis su Pranu ir Petronėle, nors 
anie buvo trimis ir penkiais me
tais vyresni, bet man buvo geri. 
Ir Smilgevičienė buvo geros šir
dies ponia, davė kopūstų ir duo
nos. Ten prisisotinau geriau ne
gu pas mamą. Nuo tos dienos 
ėmiau galvoti, jog ir be mamos 
nepražūčiau.

Mamytės ištvermė greičiau 
sunyko: netrukus po pietų ji atė
jo manęs ieškoti, žodis po žo
džio, pasisakė tokių didelių po- 
terų daugiau neduosinti.

Prisiminiau ir tuos spindulius, 
kurie apšvietė mano ūkanotą gy-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

— Marija Konapeckienė, gyv. 
prie Brighton Parko kolonijos, 
praeito penktadienio vakare, 
ties Kedzie ir 35 gatve buvo už
pulta trijų maskuotų jaunuolių. 
Atėmė rankinuką, kuriame bu
vo apie 20 dolerių. Rūpinasi 
dėl pavogtų namo bei kambarių 
raktų. Sakosi reikia naujus 
užraktus įtaisyti, nes ją tie pa
tys plėšikai gali ir namuose ap
lankyti.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. „Virginia 7-7747

— Dail. Miko šileikio apžval
ginė paroda gausiai publikai 
atsilankius buvo atidaryta spa
lio mėn. 4 d. ir vyksta kasdien 
nuo 11 vai. ryto-iki 4 vai. po
piet Inkorporuoto] Čiurlionio 
Galerijoje, 8929 So: Harlem 
Ave.,. (Midland.’.;Savings and 
Loan Assn, naujuose rūmuose). 
Parodos atidarymo išvakarėse 
M. Šileikis nesijautė gerai, o po 
atidarymo ištiko smūgis. Grei
toji pagalba nugabeno į Palos 
Heights Community ligoninę, 
kur išbuvo 7 dienas' Intensive 
Care Cordiac Unit. Namo sugrį
žo spalio 11d. Dail.'M. Šileikis 
dėkoja visiems, kurie parūpino 
greitą pagalbą, lankė ligoninėje 
ir atsiuntė gėlių. Paroda pasi
baigs spalio 19 -d., sekmadienį.- 
Patartina šią parodą ir gražias 
naujas patalpas pamatyti.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
VERTIMAI.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

Motiejaus Valančiaus 
minėjimas

Sekmadienį, spalio 19 d. 3.30 
vai. p. p., liet. taut, namuose, 
6422 S. Kedzie Avė., Chicagoje 
rengiama popietė — didžio lie
tuvio vyskupo Motiejaus Valan
čiaus minėjimas.

Minėjime kun. dr. J. Prunskis 
skaitys .paskaitą apie vysk. M. 
Valančiaus asmenį ir jo darbuo
tę; aktoriai Eglė Vilutienė ir 
Juozas Raudonis paskaitys iš
traukų iš M. Valančiaus raštų. 
Programos vedėja Zita Kevalai- 
tytė-Visockienė. Lietuviškoji vi
suomenė kviečiama minėjime da
lyvauti.
Rengėjai: LMF Chicagos klubas 

ir Liet. Taut. Namai

— SLA 6-tos Apskrities kon- 
feerncija įvyks sekmadienį, lap
kričio 2 dieną, 2:30 vai. popiet, 
Chicago Savings and Loan As
sociation patalpose, 6245 S. Wes
tern Ave., Chicagoje. Kviečia
me Chicagos ir apylinkių SLA 
kuopų valdybas ir delegatus bū
tinai atvykti, nes bus renkamos 
įvairios komisijos, surengti SLA 
90 veiklos metų seimą, kuris 
įvyks 1976 im. liepos 2 dieną 
Chicagoje. Taipgi bus ir kiti 
svarbūs SLA reikalai aptarti. 
Laukiame. Valdyba

1975 m. spalio mėn. 6 d., man 
sukako 90 metų ir ta proga ga
vau daug sveikinimų laiškais ir 
telefonu. Būtų mandagiau padė
koti už sveikinimus laiškais, bet 
paštas dabar brangiai kainuoja, 
o aš einu šykštyn, manydamas, 
kad iki amžiaus galo neužteks 
dešimtukų, tai naudojosi Nau
jienų paslauga. Dėkoti per Nau
jienas man meiliau, nes žinau,

— Namų savininkams svarbu. 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks spalio 
17 dieną 7:3 vai. vak. parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw Ave. 
Susidarė daug svarbių reikalų 
aptarti. Philomena Pakel, Chi
cago Savings and Loan Associa
tion prezidentė praneš tikras ži
nias apie paskolų išdavimą Mar
quette Parko apylinkės pietryti
nėje dalyje. Išgirsite daug nau- 
dnigų žinių. Prašome visus 
gausiai dalyvauti.

St Patlaba, sekt.

PARDUODAMI KETURIŲ KAMBA
RIŲ BALDAN — šaldytuvas, pečiai 
ir kitkas. Skambinti ryta ar vakare 

927-3154.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Knygos bus išsiųstos, jei 81-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 3 Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiv prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

o Cicero. Linksma vaidinimo 
popietė. Rengia JAV LB (Reg.) 
Cicero Apylinkės Valdyba, 
spalio mėn. 19 d. 3 vai. popiet, 
Šv. Antano parapijos mokyklos 
salėje, Cicero. Dalyvaus pro
gramoje solistė Jūratė Tautvi- 
laitė, o Vytauto Didžiojo šaulių 
Rinktinės vaidintojai suvaidins 
linksmą, Juozo Nemunėlio, 
dviejų veiksmų komediją “Pra
keiktas Raštelis”. Režisuoja 
Alfas Brinką. Bus kavutė ir 
vaišės. Veiks baras.

Kviečia visus linksmai pra
leisti popietę. Valdyba

— Antaninos Repšienės ir 
Adomo (mirusio prieš 10 metų) 
sūnus Algirdas Antanas Jaras, 
baigęs JIP Technologijos Insti
tutą Chicagoje diplomuoto elek
tros inžinieriaus laipsniu, dirba 
Commonwealth Edison Co. Pra
ėjusį mėnesį inž. A. Jaras buvo 
paaukštintas pareigose, paskir
tas bendrovės statybos įrengimų 
vyriausiu vadovu, šio mėnesio 
pradžioje bendrovė komandira
vo inž. A. Jarą švedijon inspek
tuoti ir patikrinti bendrovės 
įrengimų. Džiugu, kad inž. A. 
Jaras bendrovės vadovybės, kaip 
geras, sumanus ir energingas 
tarnautojas, yra paskirtas aukš
toms ir atsakingoms parei
goms.

Savininkai Ona Kunkulevičienė ir Bronius Zabukas atidarė Ramunę, naują restoraną, esantį 2547 
West 69 Street, didžiausiame Chicagos lietu v centre. Paveiksle matome įtakingiausius Chicagos 
lietuviu politikus, atvykusius į Ramunės atidarymą. Paveiksle iš kairės į dešinę stovi 154o war- 
do aldermanas Kenneth B. Jakšys; senatorius Frank D. Savickas, 15-to wardo demokratų par
tijos komiteto narys, ir Cook apskrities teisėjas Alphonse F. Wells. Restoranas sutalpina 72 sve
čius. Greta yra Konkūlevičienės delikatesų krautuvė, kurioje lietuviai randa lietuviškų, vokiškų 

’ ir amerikietiškų skanėstų.*' .

žine rykšte ir pirmąjį nuplaki
mą. Tasai nuplakimas buvo pats 
skaudžiausis, nes aš tada dėvė
jau ne kelnaites, o jupelę, tai kir
čiai per pliką užpakalį smigti 
smego į plonutę skūrą. Panašių 
nuplakimu gavau ir daugiau, nes 
buvau zbitnus, bet ne tiek daug, 
kiek vyresnysis brolis Leonas. 
Rykščių išvengdavau savo grei
tumu: buvau greitas, kaip že
benkštis ir slėpynės man buvo 
gerai žinomos.

Atsimenu dar ir anų laikų gal
voseną. Po kiekvieno nuplakimo 
aš pykdavau ir laukdavau pro
gos atmonyti (keršyti). Buvau 
apsipažinęs su pasakomis apie 
geniušus, kurie pašaukus atvyks
ta skriaudžiamajam į pagalbą ir 
skriaudėją nubaudžia. Bet aš 
nenorėjau tėvelio bausti ir ge- 
niušo nešaukiau.

Pagaliau pats sugalvojau tė
veliui atmonyti. Likęs troboje 
vienas, krėslų ir žibinto pagalba 
pasiekiau palubį ir rykštę sura
kinau. Tėvelis bandė pavartoti 
diržą, bet kelnės smuko ir te
ko save gelbėti. Hgainiui tėve
lio sveikata sumenkėjo ir mes, 
vaikai, buvom atsargesni, ven
gėme zbitkų. Po dviejų metų tė
velis mirė. Aš pats savyje su
dėjau prižadus, kad jei sulauk
siu vyro amžiaus ir turėsiu vai
kų, niekad jų neplaksiu.

Mamytė kitaip mumis baus
davo: liepdavo kalbėti poterius. 
Kartą man uždavė sukalbėti sep- 
tynerus poterius už “dūšeles čys- 
čiuje mūkas kentančias”. Tokia 
bausmė man nepatiko. Aš tų dū
šelių esančių čyščiuje nepažinau 
ir nevertinau, tai pasakiau, kad 
aš tokių didelių poterių nekalbė
siu. “Nekalbėsi, negausi pusry
čių”, tvirtai pasakė mamytė. Aš 
išėjau į ganyklas be pusryčių.

SAVI NAMAI — TVIRTOVĖ
LIUKSUS 17, M. MŪRAS. 2 auto 

mūro garažas. Šeimai gyventi arti 
California ir parko. S21.500.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45 500

1^4 AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18,000.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m? mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius.

7 KAMB.
2 vonios. Gražus beismantas.^ 
garažas. Tuoj galite užimti, 
quette Parke. $28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS Mūro 
žas. Nauji atskiri šildvmai. 
cond. Narnėtai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
S35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil- 
dvmas. nauia elektra, alumin. langai. 
*15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
»r 2 auto garažas. Marquette Parke. 
$23.900.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas; Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, 
kamb. butai ir 2 kamb 
mante. naujas gazu šildvmas. 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

kad anie sveikinusieji skaito šį i 
I dienraštį.

Sį pastarąjį mano gimtadie- 
! nio minėjimą suruošė duktė šmo- Į 
telytė-Burns ir susirinkę devyni 
artimieji, paskatino mane gyven-1 
ti ilgiau. Ryžtuosi gyventi dar 
penkis metus, o kas bus po to — 
nežinau. A

Svečiams išsiskirsčius, kilo 
i prisiminimai ir noras perkratinė
ti praeitį. Pirmas prisiminimas 
buvo mamytė ir brolis Zenonas. 
Mamytė, pasislėpusi nuo kitų 
vaikų padavė man gabalėlį deš
ros ir morką. Aš tų skanėsių 

j greit neprarijau, tai brolis Ze- 
nis, kapt — pagavo ir prarijo. 
Aš rėkiau, bet dešros neatgavau. 
Tada dar nesupratau, kad skanė
siai visiems yra skanūs, bet vi
siems neužteko...

JUBILIEJINIŲ METU
NAU.IŪ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet suėjo 60 metų. Minint ta sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir uesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto- 
rikos* ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo valu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
tuvSškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams —- 530.00, pusei metų

trims men. — S8-50, vienam men. S3.00. Kitose
— S26.0O, pusei metų — SI4.00, vienam min.
se — S31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Praloma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

1X18 vieninteli 
i lietuvj kailininką

Chicagoje —— 
^aLNORMANĄ 
JjRj^^BURŠTEINĄ 

263-5826
677-8489 

Njy ' (buto)

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALI 
INCOME TAX SERVICE

PTrnrr NTTOMAVTMAS. ĮVAIRŪS 
1RAUDB.TAT, NAAfŲ TR NEKILNO

JAMO TTTCTn PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

3UD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

■——"———" -- -------- ------------------ - - -----------------------

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

? HOME INSURA




