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kai kurie žydai, bandė lėktuvu 
pabėgti iš Leningrado aerodro-

Saulėta ir šilta.
Saulė teka 7:05, leidžiasi 6:10
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PRAŠO NEATIDUOTI BRAŽINSKU RUSAMS
PLAČIAU APIE BRAŽINSKŲ PABĖGIMĄ 

Turkija nežada pabėgėlius grąžinti sovietams 

ISTANBULAS, Turkija. — Kaip vakar pranešta, tėvas ir
sūnus, ginkluoti šautuvais, pistoletais ir granatomis, privertė so
vietų iš Batumo į Suchumą skridusį dvimotorinį lėktuvą skristi 
per sieną ir nusileisti už-100 mylių Turkijos pusėje, Trabzon 
mieste. Susirėmime su lėktuvo pagrobikais tarnautoja -Nataša 
Kųrčenkp buvo nušauta ir trys įgulos nariai sužeisti.

Papildomomis žiniomis sovie
tų lėktuvą pagrobė Uzbekistane 
gyvenę lietuviai Bražinskas Ke
rėj e vo (atrodo, kad iškreiptas 
vardas Kazimieras) 46 metų am
žiaus ir jo sūnus Algirdas, 18 
m. Bražinskas turkų pareigū
nams pasisakė esąs sunkveži
mių šoferis, atidavė policijai du 
šautuvus, penkis pistoletus ir 
tris rankines granatas ir papra
šė politinių pabėgėlių globos.

Turkijos laikraščiai praneša, 
kad tėvas gimęs Lietuvoje, iš 
ko reikia spėti, kad Bražinskas 
yra arba vienas iš 1940 metais 
prievarta išgabentųjų tremtinių 
arba vėliau į Uzbekistaną išga
bentas ir kolonizuotas, o jo sū
nus Algirdas bus jau gimęs trem
tyje. į ;

Pranešimas iš Turkijos sa
ko, kad “tuo tarpu jokių moty
vų dėl lėktuvo pagrobimo ne
suteikta, tačiau Sovietų Sąjun
ga tūkstančiams žydų neleido 
išvažiuoti ir daugumas lietuvių 
tebeprotėstūoja prieš jų krašto 
1940 metais pajungimą”.

Tai jau penktas pasikėsinimas 
pągrobti sovietų kOuvus. Kefi

g . J w - 
vienas praeito birželio 15

B VISO PASAULIO

CINCINNATI. — Procter 
& Gamble firma, kuri gamina 
75 nuošimčius visų JAV-bėse 
vartojamų skalbimo miltelių ir 
skysčių (detergentų) -planuoja 
palaipsniui sumažinti savo pro
dukcijoje fosfatų panaudojimą. 
Jau 90 milijonų svarų per me
tus fosfatų būsią pašalinta iki 
1972 metų kovo mėnesio, vėliau 
500 milijonų svarų, kol tik- iš 
detergentų fosfatai būsią vi
sais 100 nuošimčių pašalinti.

REGGIO CALABRIA, Itali
ja. — Policija turėjo smarkų 
susišaudymą su pasalūnais išil
gai plento, kurį šio miesto su
kilėliai laiko užbarikadavę, kad 
niekas nepravažiuotų. Tarp po
licininkų ir abipus plento kalvo
se pasislėpusių pasalūnų buvo 
paleista mažiausiai 200 šūvių, 
bet niekas nesužeistas, šis virš 
100 tūkstančių gyventojų pajū
rio miestas tebeprotestuoj a, kam 
valdžia nutarė apskrities sostinę 
perkdti į mažesnį Catanzaro 
miestuką. v ■ _

LONDONAS. —‘- Anglijos mi

Lėktūvo piloto padėjėjas, Im
tuvą laimingai nutupdęs Trab- 
zono aerodrome, papasakojo, kad 
Bražinskas su sūnum, vos lėktu
vui iš Batumo psJdlus, įsilaužė 
į piloto kabiną ir ginklais gra
sindami įteikė raštelį, kur para
šyta buvo . “Nejudėti. Neliesti 
radiją ir skristi kryptimi, kur 
jums paliepsim”.

Kapitonas Valerij Adejev pra
dėjęs lėktuvu daryti įvairias oro 
akrobatikas, norėdamas kad gro
bikai netektų pusiausvyros, ta
čiau jie to nepaisydami šaudę. 
Viena kulka fatališkai pataikė 
tarnautojai, kita sužeidė pilotą 
Adejevą, radijo operatorių ča- 
prakovą ir vieną keleivį”. Su
žeistieji nugabenti į ligoninę.
Sovietai pareikalavo grąžinti

Sovietų Tass, šiaip tokių žinių 
neskelbdavo arba paskelbdavo 
dienomis ar net savaitėmis vė
liau. šį kartą nieko,, netrukus 
buvo paskelbtas toks Tass ko
munikatas:

“Sovietų vyriausybė paprašė 
Turkijos vyriausybę išduoti kri
minalistus SSSR teismui, taip 
pat grąžinti lėktuvą ir jame esan
čius sovietų piliečius”.

Turkijos užsienių reikalų mi
nisterija pranešė, kad Turkijos 
pareiga yra grąžinti lėktuvą ir 
personalą, tačiau ėkstradicija 
(kaltinamųjų grąžinimas) “yra 
daug komplikuotesnis reikalas.

Jei būtų grąžinti, abiem lėk
tuvo grobikams, grėstų mirties 
bausmė, nes mėginimą pabėgti 
iš Sovietų Sąjungos, jos įstaty
mai laiko valstybės išdavimu..

Turkijos pranešimas
INSTABULAS. — UPI žinio

mis, Turkija penktadienį pareiš
kė, kad dėl sovietų reikalavimo 
išduoti sunkvežimio šoferį ir jo 
sūnų, kurie pirmą kartą pagro-

WITHDRAWAL—Step by Step

f Planned Reductions

vieną prekybai ir pramonei, ant
rą — aplinkai. Aplinkos minis
trių paskirtas Peter Walker, 
38, skaitomas toms pareigoms 
tinkamiausiu. Dar būdamas 27

rinktas parlamento atstovu. 
Kaip aplinkos ministeris jis 
tvarkys namų, butų, darbo, vie
šųjų pastatų, viešųjų darbų, že
mės naudojimo, prezervacijos

Completed Reductions

Jan. 1969

Dee. 1969

Dec. 1970
< May 1971,

ši statistikos lentelė rodo prezidento Nixon© pianą atšaukti Amerikos karo jėgoms iš Piety Viet« 
namo. Praeity metų sausio mėnesį Vietname buvo 549,000 Amerikos karių, o praeity mėty 
gruodžio mėnesį ten įau buvo tik 472,000 kariy. šiy mėty balandžio mėnesį Vietname liko tik
tai 434,000 Amerikos karty. Prezidentas paskelbė, kad atšauktu visus Amerikos karius, jeigu 
pavykty Paryžiuje susitarti dėl taikos Vietname. Bet 'JAV yra pasiryžusias atšaukti savo karius 
net ir tuo atveju, jeigu Paryžiuje nepavykty susitarti. Ateinančiu mėty gegužės mėnesį Vietna
me Amerikos karty skaičius bus sumažintas pusiau. Vietnamiečių apmokymas eina gera spar- 

jie greitai pramoksta kartoti modernius ginkįps..J

reikalus ir ves kovą su visų rū- vo pasiūliusi paleisti 5 kalėjime 
šių teršimais.

SUSPENDAVO KANAD
T

Premjero Trudeau vyriausybė neleis 
sepa ralisto m s terorizuoti gyventoj y

• OTTAWA,'Ca.,,—Premjero Trudeau vyriausybė suspendavo 
Kanados gyventojų pilietines teises, kad galėtų išaiškinti nusi
kaltėlius ir neleisti separatistams terorizuoti gyventojų.

Quebecko provincijos premje
ras Borasa kelias dienas tarėsi 
su separatistų vadais, bet nesu
sitarė. Quebecko vyriausybė bu-

laikomus, ir tardomus separates-
.« ., . tus, kad paleistų Quebecko darWASHINGTONAS. —Atsto-; “

vų rūmų vidaus'saugumo komi
teto pranešimu, 69 radikalams 
už jų kurstančias prakalbai uni
versitetų ir kolegijų studentams 
buvo išmokėta $119,000. Dau-

bo ministrą Laporte ir britų di
plomatą Cross, bet pasiūlymas 
atmestas. . '
Policija krės kiekvieną namą

Kanados policija yra pasiruo- 
m šusizkrėsti kiekvieną Montrealiogiaūsia gavo Dr. benjamin!

Sp0Ck ck I nal”ą, ieškoti grobikų ir separa-
. tistų vadų. Kanados kanuome- 
1 nės dalinys jau yra užėmęs svar- 
beshės miesto gatves ir strategi
nius punktus.

Quebecko vyriausybė jaučia 
stiprios prancūzų grupės pasi
priešinimą. Be Kanados vyriau
sybės separatistų ji nepajėgs 
nuginkluoti.

Premjeras Trudeu, gavęs 
Borasos pranešimą, tuojau su
spendavo pilietines teises ir įsa
kė kariuomenei ir policijai su
valdyti separatistus. Premjeras 
Trudėau, pats būdamas prancū- 
cų kilmės kanadietis, yra pasi
ryžęs nugihkluoti separatistus 
ir grąžinti tvarką.

gavo $19,650, William Kunst- 
ler $6,000, Abbie Hoffman už 
5 kalbas gavo $5,393: Cassius 
Clay $4,850, Jerry Rubin už tris 
kalbas $2,024, Rap Brown $1,- 
540, David Dillinger $1,224 ir 
Angela Davis $300.

Mirė Peckauskaitė
Rugsėjo . 6 d. Židikuose, Ma

žeikių apskr., 92 metus eidama 
mirė Sofija Pečkauskaitė, rašy
tojos Šatrijos Raganos-Pečkaus- 
kaitės sesuo. ' , ę (E)

— Kanados vyriausybė neno
ri daryti jokių nuolaidų separa
tistams. Pasiuntus karo jėgas 
į 'Montrealį, policija, tęsia sepa
ratistų areštus ir. krečia namus, 
kuriuose galėtų būti pagrobtas 
britų diplomatas ir Quebecko 
darbo ministras.

2,000 demokratų 
neteks tarnybų

SPRINGFIELD, UI. — šeš
tadienį mirusio Ulinojaus valst. 
sekretoriaus demokrato Paul 
Powell vieton gubernatoriaus 
paskirtasis respublikonas John 
W. Lewis planuoja daugelį pro
tekcines tarnybas turinčių de
mokratų valdininkų pakeisti res
publikonais. Tokių valdininkų 
esą daugiau kaip du tūkstančiai, 
tačiau Lewis'žadąs masinius at
leidimus pradėti tik po lapkričio 
3 dienos rinkimų. Įstaigų “per
ėjimą iš demokratų į respubli
konų rankas nėra įmanoma pra
vesti per vieną nąktį”, pasakė 
gubernatorius Ogilvie.

.♦ Egipto užsienio ministras 
Riad patarė amerikiečiams ne
duoti karo lėktuvų Izraeliui. Jis 
pasakė kalbą Jungtinėse Tauto
se, kaltindamas Izraelį.

ANWAR SADAT - EGIPTO PREZIDENTAS

LIETUVIAI SIUNČIA TELEGRAMAS 
TURKU AMBASADORIUI

Sovietų valdžia reikalauja, kad turkai 
atiduotu abu Bražinskus fusams

Amerikos lietuvių organizacijos ir pavieni asmenys labai su
sidomėję Kazimiero ir Algirdo Bražinskų, pagrobusių sovietų 
keleivinį lėktuvą ir pabėgusių Turkijon likimu. Sovietų valdžia 
pareikalavo, kad turkai tuojau atiduotų jiems abu Bražinskus, 
grąžintų visus keleivius ir lėktuvą.

i

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Penktadienį turkų valdžia 
leido keleiviams, buvusiems pa
grobtame sovietų lėktuve, grįž
ti į Sovietų Sąjungą. Turkijoje 
tuo tarpu lieka abu Bražinskai 
ir tie keleiviai, kurie nenori 
grįžti į Sovietų Sąjungą. Tra- 
besono aerodrome tebestovi so
vietų lėktuvas, kurio ratai su- 
krypo.

♦ Premj. Trudeau paskelbė, 
kad pielietinės teisės bus suspen 
duotos bent 6 mėn. V Kanados 
separatistų judėjimas paskelb
tas nelegaliu, nes jis stengiasi 
nuversti vyriausybę. Tiktai Ka
nados parlamentas galės grąžin
ti suspenduotas teises, — pa
reiškė premjeras.

♦ Kanados policija suėmė 
Montrealio advokatą, kuris .tu
rėjo separatistų įgaliojimus ves
ti pasitarimus su Quebecko val
džia. \\ ,į t ■ '->7

De Gaulle laiškas ; ■? - * ' . ' >■ 
Prancūzijoje mirus pfof. J.

Baltrušaičio uošvei M. Faucil- 
lon, tarp daugelio užuojautų bu
vo ir ilgas, rugsėjo 3 d., buvusio 
Prancūzijos prezidento gėn. de 
Gaulle laiškas. Generolą, jo šei
mą su Faucillon (Baltrušaitie
nės tėvais) ilgus metus siejo 
labai geri ir gražūs kaimynys
tės ryšiai. Faucillon šeima visuo
met buvo artima ir jautri lietu
viams ir Lietuvos reikalams.
• Henri Faucillon, 1945 m. mi
ręs New HaVene, JAV, buvo 
didelis prancūzų meno istorikas, 
Sorbonos ir College de France 
profesorius, savo metu vienas 
ir Tautų Sąjungos Tarptautinių 
kultūrinių ryšių komisijos va
dovų. Jo rūpesčiu ir Prancūzi
jos tuometinei vyriausybei pa
vedus, Kaune turėjo būti 1939 
metais įsteigtas Prancūzų Insti
tutas šalia Vytauto D. Univer
siteto! Tai sutrukdė įvykdyti 
prasidėjęs antrasis pasaulinis 
karas, (E)

biant sovietų lėktuvą užmušė 
stiuvardę ir sužeidė tris kitus 
asmenis, jų tarpe vieną keleivi, 
Turkija pasielgs pagal humani
tarinius nuostatus.

Turkijos užsienių reik., minis
terija pranešė, kad turbo-spraus- 
minis lėktuvas ir likusieji kelei
viai bus grąžinti Sovietų Sąjun
gai greičiausia dar ši penktadie
ni-

Turkijos premjeras Suleyman 
Demirel pasakė: “Tas nėra pir- 
maš pagrobimas. Turkijos vy
riausybė šios oro piraterijos at
veju pasielgs pagal tarptauti
nius įstatymus ir vadovaudamo
si humanistiniais atsižvelgi
mais*’.

Turkija neturi su Sovietų Są
junga sutarties dėl nusikaltėlių 
išdavimo.

LONDONAS. — Apie 52,000- 
Anglijos atmatų vežikų sustrei
kavus, jau daugiau kaip 3 sa
vaitės jvairiose Anglijos ir Wales 
vietovėse atmatos pradeda pa
vojingai užteršti aplinkų. Nors 
žmonių sveikatai pavojaus dar 
nėsą, bet upių vanduo vietomis 
tiek jau užterštas, kad žuvys 
pradeda išmirti.

Pravestas referendumas rodo, kad jis 
’ surinko 6,432,587 balsų

BEIRUT, Libanas. — Oficialiai paskelbta^ kad Egipto pre
zidentu yra išrinktas Anwar Sadat. Išrinktas jis šešeriems me
tams. Pravestame referendume už jį pasisakė 90.4 nuoš. bal
suotojų. Kadangi jis buvo vienintelis kandidatas, tai buvo bal
suojama tik “už” arba “prieŠ’L Tokį tik pasirinkimą turėjo 
balsuotojai.

Sadat, kuris yra 51 metų, po 
mirties Gamai Abdai Nasserio 
buvo paskirtas laikinuoju pre
zidentu. Dominuojančios politi
nės partijos vadovybė jį pasi
rinko kandidatu prezidento pos
tui. Faktiškai tai reiškė jo iš
rinkimą. Tačiau nustatyta tvar
ka reikalavo pravesti referen
dumą, nežiūrint to, kad kito kan
didato nebuvo.

Kairo radijas paskelbė ir pra
vesto referendumo davinius. 
Balsavime-dalyvavo 85 nuošim
čiai turinčių teisę balsuoti žmo-

SAN SALVADOR. — Smar
kus žemės sudrebėsimas šimtus 
San Salvadoro miesto gyvento
ju paskubomis išvarė j gatves. 
Valdžios meteorologai nustatė, 
kad drebėjimo centras Pacifiko 
okeano viduryje. Apie žmonių 
aukas ar nuostolius žinių ne
gauta. , . ,.

nių. Už Sadatą balsavo 6,432,- 
587. Prieš balsavo 711,252. Su
gadintų balotų suskaityta 13,814.

Nežiūrint to, kad kito kandi
dato nebuvo už Sadatą buvo ve
dama labai smarki agitacija per 
radiją ir laikraščius.

Iki Nasserio mirties Anwar 
Sadat mažai kam tebuvo žino
mas. Vadinasi, tarp arabų ne
buvo populiarus. Todėl dabar 
keliamas klausimas, ar jam pa
vyks, taip sakant, eiti Nasserio 
pėdomis.

Turkų valdžia neskuba. Pra
nešama, kad turkai pirma nori 
ištirti, kurioje vietoje įvyko nu
sikaltimas. Jeigu jis įvyko tur- 
kų “erdvėje, tai patys turkai yra ' 
pasiryžę teisti nusikaltėlius, bet 
jeigu nusikaslta sovietų erdvė 
je, tai tada gal jie leis rusams 
klausimą spręsti.

Amerikos lietuviai siunčia te
legramas turkų ambasadoriui 
Washingtone ir prašo neišduo
ti Bražinskų, nes jiedu bėgo nuo 
sovietų priespaudos. Rusai oku
pavo nepriklausomą Lietuvą ir 
pavergė visą kraštą. Turkų am
basados Washingtone adresas 
yra toks: Mr. Melih Esenbel, 
Turkish ambassador, 1603 23rd 
St., NW, Washington 8, D. C. 

- • . ' - '
Galima paskambinti vietos 

turkų konsulams, kurių yra kiek- 
viename didesniame mieste. 
Chicagoj turki} konsulato adre
sas yhttoks: Mr. Unal Marasli, 
53 W. Jackson Blvd., Chicago 
60604, Illinois.
• Didesnės lietuvių organizaci-

prezidentui, kurio vardas ir ad
resas yra toks: Mr. Cevdet Su- 
nay, president, Ankara, Turkey. 
Chicago j e Alto valdyba rengia
si prašyti turkų vyriausybe pri
pažinti Bražinskams tremtinių 
teises ir neišduoti j u sovietų val
džiai. ./. v, ,

Kinai veržiasi j 
Artimuosius Rytus
Iki šio meto nebuvo aišku, 

iš kur Jordanijoje veikiantieji 
partizanai gauna ginklų ir pini
gų. Buvo neaišku, kaip vienas 
Palestinos gydytojas komunis
tas galėjo suorganizuoti 3 dide
lių lėktuvų pagrobimą. Dabar 
užsienio diplomatai patyrė, kad 
palestiniečiams labai aktyviai 
padėjo Kinijos komunistai. Jie. 

“teikė žinias apie skrendančius 
lėktuvus ir padėjo pagrobimus 
organizuoti. Pradžioje Maoce- 
tungas nesikišo į kitų valstybių 
reikalus, bet paskutiniais me
tais jo agentai veikia Brazilijoje, 
Čilėje, Argentinoje ir įvairiose 
Afrikos vietose.

— Kun. Anšas Trakis,. Tėviš
kės parapijos klebonas Chica- 
goje, dalyvavo Pasaulio Liutero
nų suvažiavime, Evian mieste, 
Prancūzijoje. Jis atstovavo Lie
tuvos Liuteronų bažnyčią trem
tyje. Jo dėka suvažiavimui bu
vo jteikta rezoliucija, kurioje 
buvo pasisakyta dėl Sovietų Ru
sijos atliktos okupacijos iPabal- 
tės kraštuose ir pagrindinių 
žmogaus teisių ir išpažinimo 
laisvių panaikinimo. Rezoliuci
ja reikalauja'visų pagrindinių 
teisių grąžinimo.

Be taikos sutarties 
Izraelis nesitrauks
ROMA, Italija. — Sovietų 

valdžia reikalauja, kad Izraelio 
karo jėgos pasitrauktų iš visų 
arabų teritorijų, o vėliau bū
tų pasirašyta taikos sutartis ir 
sunorfouotas susisiekimas Suezo 
kanalo srityje.

Izraelio vyriausybė ir klausy
ti nenori apie pasitraukimą, ne
susitarus dėl taikos Artimuose 
Rytuose. Izraelio karo jėgos jau 
vieną kartą pasitraukė iš ara
bų teritorijos, bet tas pasitrau
kimas taikos neatnešė.

Sovietų valdžia savo reikalavi
mus naujai paskelbė “Pravdoje”.



ką nebuvo nė vienos čia veikian
čios organizacijas, su kuriomis 
nebūtų turėjęs vienokių ar kiT 
tokių nesusiprąįimų.. Todėl vi-

Visų nuotaika šventadieniš
ka; pakili. Daugumas šaulių unį-

Removable 
oyęn door
Lrft-up 
cooktop

e na- 
idelės

venime padarytų.. klaidų pasi
mokytų ir jų ateity daugiau ne
bekartotų. Būtų geriau ir jam 
pačiam ir visiems tiems, su ku
riais jis susiduria.

GIRTI PAUKŠČIAI
Pasitaiko matyti paukštelius 

griuvinėjančius arba nenorma
liai skraidančius,' kartais atsi
trenkiant j duris. Būna toks 
paukščių nesusivaldymo stovis, 
kai jie užlesa uogų, kurios jų 
skilvyje pavirsta i alkoholi.

Jie pasigeria net nuo lauki
nių vyšnių uogų, kurios greit 
pradeda rūgti. Jie mėgsta puti
no. uogas, bet nuo šių uogų jie 
neapsvaigsta. *

nų ribas.
Tikėtina, gerb. J. Švoba pa

rengs daugiau vertingų straips
nių,’ studijų iš tos srities.

Alg. Gustaitis

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— SATURDAY, OCTOBER 17, ’19fo

J, Švoba Įsijungia Į kovo
tojus už lietuviškq Prūsiją

Jei džiaugiamasi kovotojais už 
Lietuvą, juo labiau reikia džiaug
tis atsiradus naujam kovotojui 
už lietuvišką Prūsiją, kuri dau
gelio mūsų istorikų pamiršta
ma.

Paskutiniame “Kario” žurna
lo nr. 7 (1464) atspausdintas 
straipsnis, pavadintas Aisčiai ir 
Baltijos pajūrys, kurio autorius

ST. CATHARINES, ONT.
Klebonų pasikeitimas

Pagaliau poištisų 12-os me
tų santkatariniečių dejonių bu
vo iš čia iškeltas tėv. B. Mika
lauskas ir į jo vietą atkeltas tėv. 
•Juvenalis Liauba. Tėv. B. Mi
kalauskas iš pat pirmųjų čią 
klebonavimo metų neturėjo lai
mės. Tuojau suėjo į konfliktus

skaitė eilėraštį jo paties para
šytą ir dedikuotą jubiliatui.
- Sveikino raštuSofija ir Alek
sandras Mantautai, 'dr. Vaidie- 
Yptis Manfaųtas, Jokubįękas, 
inž. J. Preikšaitis, P. Petrušai- 
tis, R. Bielkevičius, I. Petraus
kas.. S. Jokūbaitis, L. .Šulcas, M.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, HUnofc 60632 • 847-1140 

ASSETS OVER $145,000,000. RESERVE? OVER $12,900/10(1,
OFFICE HOURS: ’ ‘
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m.‘Tuesday & Friday, 9 a.m. tb 4 pm, 
Saturday, 9 a.rru to 12 Noon * Wednesday, no business transacted,

daug nusipelnęs šaulių Sąjun
gai.

Garbės nariui šauliui . Vladui 
Išganaičiui sukako 50 metų, kai 
jis priklauso šaulių Sąjungai. So- 
lenizantas Vladas Išganaitis ir 
iki šios diepos'nuoširdžiai atsi
davęs dirba šmdį^ SąjųngaivsiĮ’ 
jos idealams, šąulių eilėse to
kių sukaktuvininkų yra reta, Jis 
vienas pirmųjų ąą'ųjių Lįetuyo? 
je. Jis vienas pirmųjų šaulių ir 
išeivijoje. Jis ir paskutines dvi 
kadencijas pirmininkavo šaulių 
S-gos Centro Valdybai.

• ;' -J ’ • - i.

Paskutiniame šaulių S-gos su
važiavime, Detroite, nors ir la
bai buvo prašytas palikti ir to- 
liau vadovauti Sąjungai, bet gy
venimo slenksęiams pąsįdarius 
sunkesniems nuo tų" pareigų at
sisakė. Solenizahtui taip pat su
kako 70 metų amžiaus. Todėl 
šiandien čią susirinkome dvigu
bas -sukaktuves atšvęsti.

70 metų amžiaus sukaktis žmo- 
gaus gyvenime, tai nemažas lai
ko tarpas, bet 50 metų’ būti or
ganizaciniame darbe, taijTabai 
retąs įvykis. Qrgąnįžaeij 
rio amžius nevaidina- 
reikšmės. Bet daug svarbesnis 
įvykis,. kuris yra vertas’"dides
nio dėmesio, jei narys daug mė
tų prikląuso organizacijai ir per 
tą ilgą laiką yra daug nuveikęs.

Tokiu buvo ir iki šios dienos 
paliko šio vakaro solenizantas, 
šaulių S-gos garbės narys — 
veteranas Vladas Išganaitis.

Netenka man daugiau ką apie 
jį kalbėti, nes jo atlikti- darbai 
patys už save kalba. Gyvuok, 
Jubiliatė, ir lik toliau šauliams 
kelrodžiu dar ilgus metus?

Pirmas sveikino ir jubiliatui 
dovaną" įteikė š. S-gos pirm'. Vin
ies Tamošiūnas. Jis Įteikė š. 
S. CV adresą, š. S. moterų va
dovė Kunigunda Kodatienė įtei
kė š. S. moterų dovaną, jos pa
čios sukurtą paveikslą, š. S. gar
bės teismo ' narys "Marijonas 
šnapštys ’ įteikė- visuotinio na
rių'suvažiavimo prezidiumo ad
resą". Chičagos'" šaulių rinktinės 
pirm. Pranas'Tomkus įteikė Chi- 
cagos šaulių rinktinės dovaną, 
dali- IWUPP Pieštą jubiliato por
tretą. Jubiliato draugų dovaną 
įteikė sol. A. Sprindys.

Sveikino žodžiu: š. S. garbės 
pirm. adv. R. Skipitis, š. S. gar
bės narys gem K. Musteikis, š. 
Š? garbės nąrjrs gen. S. DĮrman- 
tąs, Ramo venų vardu A. Juške
vičius, Š. S. CV narys kųn. J. 
Boręvičiųs, Jurų skautų vado
vė* Ž. 'Juškevičienė, š. S. buy. 
pirm. ir. išeivijoje Sąjungos įkū
rėjas Ą. yal0kąUisr'į.ię|uvos 
Vyčių vardu L; ■ Sakalas, šauįė 
Dambrauskienė įš Toronto, Ka

nados, Liet, žurnalistų Š-gos 
Ch ieagos skyriaus pirm. A. Gin- 
tneris, 'Ūet? Teisininkų 'dr-jos

Pagerbimo vakarienės metu sėdi iš dešinės jubiliatas, Š. Š. buv. pirm, ir garbės narys Vladas Išganaitis, Š. 
S. pirmininkas Vincas Tamošiūnas ir Š. S. motery vadovė Kunigunda Kodaitienė. Stovi Rengimo Komitetas 
iš dešinės: š. S. CV vicepirm. Karolis Milkovaitis, S. CV narė ir Vytauto D. šauliu kuopos vadovė Stasė Ce- 

cevičienė įf Š. S. garbės teismo narys, adv. Algirdas Budreckas.
’ Foto P. Malėtos

Šauliu S-gos'garbės nario, iubiliato Vlado Išganaičio pa kerbi m o vakarienėje sėdi iš kairės Š. S. 
CV narys Vladas Mingėia, š. S. garbės teismo narys, adv. Algirdas' Budreckas, š. S. garbes teismo 
narys, teis. Marijonas šnapštys. Ra movė nu Chičagos skyriaus pirm. Andrius Juškevičius ir S.

Foto P. Malėtos

ka bei Eugenija’ Klupšienė ir 
Vaclovas čižiūnas, abu iš Peter
son, N. Jersey!- Sveikinimus per
skaitė A. Budreckas.

Po dovanų* įteikimo ir sveiki
nimų, jubiliatas padėkojo už do
vanas ir visiems’ atvykusioms 
bei jį sveikinusiems,’o taip pat 
rengimo komitetui ir visiems 
tįęĮųs, kurie kUft ftprs bUYQ prie 
to prisidėję, .

Meninėje dalyje gražiai padai
navo šaulė sol. Teodora Serapi
nienė, akompanuojant pianistui 
Manigirdui Motekaičiui. Ji pa
dainavo 3 liaudies dainas — “Už 
upelių, už girelių” (A. Mikuls
kio), “Lopšinė” — A. Kačanaus- 
ko ir “Lakštingalos giesmė” — 
V. Kuprevičiaus. Jai buvo ne
pagailėta katučių: Marytė Bili- 
tavičiūtė padeklamavo ‘ eilėraštį 

l “Ilgiuos”, L. šilelio. - šaulys Vy
tautas Ęįlitąvičiųs perskaitė jo 
.paties sukurtą humoristinę eilė
darą. . • .

Vėliau vyku vaišės.
Pagerbimo .vakaro šeiminin

kė buvo šaulė Stasė Cecęvičienė. 
Jai talkininkąyo sesės Šaulės. Už 
jų taip puikias.paruoštas.vaišes 
reiškiu sesėms šaulišką padėką.

Lai gyvuoja jubiliatas, Šaulių 
veteranas VĮacįas Išgapaitis, dar 
ilgus, ilgus mę^us ir būna mums 
pavyzdžiu kaip reikia aukotis ir 
dirbti šąulių idealams.

šaulių S-gos gąrbės narys ir 
buv. š. S. pirmininkas Vladas Iš
ganaitis, spalio 4 d. Vyčių sa
lėje Ojięągoje buvo iškilmingai 
pagerbtas.

Salė pilna, dalyvių: ojgąnizacį- 
jų'atstovai, draugai, svečiai ir 
šauliai. * '

Prezidiumo stalas ištiestas 
skersai per visą salę ir papuoš
tas ąukso. skaičiais — 50 metų, 
žvakidėmis ir gražiai sudėta 
raudonų rožių "puokšte. Visi sta
lai gražiai papuošti. Ant sienos 
prie prezidiumo stalo buyo dide
lėmis' raidėmis užrašas — “Pa
gerbkime pagarbos nušipelnu-

formuoti, o šaulės, neturinčios 
uniformų, dėvėjo puošnius tau
tinius rūbus.

Iškilmingam maršui grojant 
per salę su šaųjįų palyda — Al
girdu Budrecku ir Karolių Mil- 
kovaičiu —^ jubiliatas buvo at
lydėtas prie prezidiumo stalo.

Iškilmės pradėtos š. K, Milko- 
vaičio kalbą, kuris iškėlė soleni- 
zanto nuveiktus darbus. Pp to 
jis pristatė š. adv. Algirdą Ęu- 
drecką, kuris pravedė iškilmių 
programą, pasveikindamas jubi
liatą šiais žodžiais:

Sveikinu susirinkusius ir reiš? 
kią visiems šaulišką padėką. 
Džiugu ir malonu, kad susirin- 
kpipe pagerbti asmęnį, kuris yra

Jo įpėdinis tėv. Juvenalis Lįau- 
ba, kuris ir prieš daugelį metų 
čia klebonavo, yra didelis, jam 
kontrastas. Taktiškas. Su cha
rakteriu. Be jokios išimties su 
visais yrą tėviškas ir kartu 
draugiškas. Neskirsto žmonių 
į grupes, bet dar juos jungia ir 
vienija. Pas mus yra užsilikęs 
geras įspūdis apie jį dąr iš tų 
laikų, kai jis čia gyveno. Tiki
me ir dabar, kad jis nepasikeitė. 
Todėl nenuostabu, kad St. Ca
tharines ir viso Niagaros pusia
salio lietuviai su džiaugsmu ir 
išskėstomis rankomis jį čia ant
rą kartą sutinka.

Mūšų visų jam nuoširdžiausi 
linkėjimai — visokeriopos lai
mės ir pasisekimo šitame Cana- 
dos kampelyje.

St. Catharinietis

• Vent Hood optional of extra co$t
* **

Magic Chef Chateau adds leisure hours to your 
day with two level cooking. Bake in either oven. 
Plus lower roll-out broiler. Tinted glass window 
door let’s you cook conveniently, privately. Only 
30" wide. Cook top and even door remove fo’’ 
easy cleaning.* ' ’ ‘

- • Clock with 1-hour 
fimęf . -

• Bake burner
'iff upper oven

yrą Jęnas Švoba. Apžvelgęs mū
sų bočių senovę, kėlių puslapių 
straipąnį baigia “...męs, likusie
ji aisčiai, turime tarti bendrą, 
vieningą ir sutartiną vįsų ais
čių žodį, kad žemės nuo Vyslos 
ligi Dauguvos yra mūsų protėvių 
žemės, kad visi okupantai ir ko
lonistai (vokiškieji, rusiąkięji

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
So. Kedzie Ave. PRospect 6 -1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

•' it - * , ’ - * i L*. S Į. - 41971 Plymouth-Duster

tų if buvo skundžiąmąsi Centrui; 
kad jį iš čią įškdtų. y

' Jis neparodė nuosaikumo ir 
tąikingumo ir iš čia įšvažiuodą- 
mas." Paskutiniame šavo pa
moksle, skirtame' ątsįsvęįkini- 
mui, prisigyrė, kiek daug gero 
jis čia yrą padaręs, Būtų ir pe- 
į>Ūtų dalykų priskaičiavo. Paly
gino save ’sue kankiniu Bosko, 
kad jis čia ięgi, panašiai kentė
jo. Išvadinę-. rvdpiaiSj kurie než- 
giamai. — teisybę parašydavo 
apie jį spaudoje. Bet, kad jis 
čia visą laiką, jovalą maišė, to 
neužsiminė. Tai toks buvo jo 
“taikingas” ii* ‘’kultūringas” at
sisveikinimas — -pilnas pasigy
rimų ir pagiežos.

Mes jam už viską atleidžiame 
ir linkime, kad jis iš savo gy-

/-if?

Klaipėdos jūrų* šaulių kuopos 
pirm. S. Bernatavičius. Gen. T. 
Daukąųto jūrų-kuopos ^vąrdu M. 
Mąksvytiif,Vytauto, D. šaulių 
kuopos, meno vadovas.&Eętrau|-; 
kas ir ’yytauto D. šaulių kum
pos Vardu A. Budrėčkąs per-

CQSTS LESS 
THAW

YOH TH/NK
MAGIC CHEE

25 mylias.su vienu galionu. Garantija 5 metaj arba 50.Q0O myliv,
- . - Pigus leidimas^ ' - -

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER. ? *

I BALZEKAS MOTOR SALES INC.
- 4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 
xasKiKBiaiaaiiaxiiBaaaiiiBaaiaxaia■■■■■!

ONCE YOU HAVE DECIDED ON YOUR GOAL 

DECIDE ON STANDARD FEDERAL

' V.

■ji*

1 I

r

- T 1
■ ■■

mylias.su


STASYS JUŠKĖNAS CRANE SAVINGS and Loan Association

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 rytoKONOMINĖ RODYKLĖ - KURORTAI

1739 So. Halsted Street

Frank Zogas, President

'o PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM'0 PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

4 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

GINKLŲ ATĖMIMAS 
IR KRATOS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

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

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

on 
investment 

account

Kiekvienos valstybės polici
ja turi užverbavusi slaptus pra 
nešėjus. Taip ir mūsų policija 
tokių pranešėjų tūrėjo beveik 
kiekviename kaime.

^SARTYOF^ 
Y0U1 SAYINGS

on two 
years 

certificates

įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

nieko nežinojo ir pareigos tap 
davo neišpildytos.

Pagaliau seniūnas išaiškino, 
kad jo parėdymus sabotuojąs 
Karolis Knolis, jo raštus ki 
tiems neperduodamas ir juos 
ant vinies kabindamas.

Hongkongo vandens taksi stotis. Brity karūnos kolonija turi daug saly, tarp kuriu susisiekimas 
palaikomas paveiksle matomais irkliniais laiveliais.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings 
and Loin Anociation

jų tarpe darbo ieškantys inži
nieriai, elektrotechnikai, kitokį 
specialistai 
pramonės - 
bedarbių .dalį) 
bininkai. Miesto pareigūnai sa
ko, kad tokio “upturn” darbo 
ieškančių niekada nėra buvę... 
Tai didmiestyje — darbo rinko

ms aerospace 
kuri turi didžiausią 

eiliniai dar-

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, foantrajame 226?puBl; 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, - 

o kietuose viršeliuose už
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tok iu adreso:

UP TO 
$20,000. .

Pagėgių apskrities viršinin
kas Schlentner, kas tik prašė, 
tam ir išdavė ginklui laikyti 
leidimus. Pagal jo leidimus 
galėjo tik medžioklinius šau
tuvus laikyti. Stambesniems 
ginklams leidimai nebuvo iš
duodami. Vilkiškių miestely-

Pas mus taupomi jūsų pinigai atliekadu 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnį apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus harnams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo inė- 
uesio pirmos. ‘

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

mokama vieny 
mėty certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

. Seniūnas už tai iškėlė Kuo
liui Viešvilės teisme bylą. Teis 
me Knolis aiškinosi, kad jis 
gyvenąs Lietuvoje ir jam kaip 
nemokančiam vokiškai, pri
valėjo seniūnas lietuviškai ra
šyti. šiaip jis tų raštų nenaiki
nąs, tik laukiąs ateinančio 
žmogaus, abi kalbas mokan
čio, kad jam raštelius išverstų. 
Seniūno rašteliams vertėjo 
samdyti jis nesąs pajėgus.

Viešvilės autonominis teis
mas, išklausęs Kuolio paaiški
nimą, jį išteisino. Seniūnui 
įsakė rašyti raštelius abiem 
kalbom. Po šio teismo sprendi
mo seniūnas pradėjo ir “lietu
viškai” rašyti. Deja, to jo lietu 
visko” gotiškomis raidėmis 
rašyto, sudarkyta kalba, nie
kas negalėjo paskaityti.

Vargo Knolis .'bėgiodamas 
pas kaimynus raštelių turinį 
aiškindamasis. Bet vistiek di
džiavosi, kad seniūną priver
tė lietuviškai rašyti.

"LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT!
Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONĖ- 
DA Y reducing formula! Have your wholesome, yummy 
“Blitz”! (4 mystery meals) —- Go to bed! Wake up! — and 
you have lost.5 pounds. Unbelievable. Sure! But it works, 
Every time.. OR YOUR MONEY BACK! SPECIAL OFFER 
(limited period anly) : $3.00. . L-_

(Minimum $5.000) 
Certificate 

2 Years. Savings

naktinį gyvenimą. Kai užsukau 
į vieną šiaip jau labai žinomą 
ir gausiai lankomą naktinį ba
rą A— pustuštis. Sakau padavė
jui, /kas atsitiko, mažai svečių? 
Jis, t be jokio šypsnio veide, pro 
danus- “prakošė”: blogi metai, 
matai kokia pradžia (sezono), 
o kas bus toliau...

Tokia yra ekonominė rodyk
lė viename gražiausių ir turtin
giausių Amerikos kurortų.

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

įsteigta 1923 metate TtL 421-8070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS G0632 .

PHONE: 254-4470

prie sienos pastatytus dvira
čius, didelis juodas šuo prie 
būdos pradėjo loti ir su rete
žiu trankytis. Užkabino kibirą 
ir jį išvertė, iš kibiro išvirto 
didelis 9 kalibro pistaletas “Pa 
rabellum” ir keliolika dėžu
čių šovinių. Dabar jau reikėjo 
antras protokolas rašyti, kad 
ginklas surastas, šeimininkas 
gerokai apibarė žmoną už 
kvailumą.

Pagal kitą pranešimą darė
me kratą pas Vilkiškiuose gy
venantį ūkininką Canderį (Zan 
der). Nors turėjo vokišką pa
vardę, bet senoji Candarienė 
bei jos sūnus su marčia gražiai 
lietuviškai kalbėjo. Vėl su liu
dininkais darėme kratą. Nieko 
neradome. Įeidami į trobą 
protokolo rašyti, pastebėjome 
alkūnę į stalo kraštą atsirėmu
sią ir keistai kojas sukryžiavu
sią jaunąją Candarienę. Ne
kreipėme dėmesio. Moteris pa
silenkė ir po sijonu pradėjo 
grabaliotis. Staiga šūvis, ku
ris vos nekliudė priešakyje 
stovintį vieną liudininką.

Pasirodė, kad mums įeinant, 
moteris išėmė iš po stalu įtai
sytos dėžės pistoletą, bet pa
mačiusi mus paslėpė po sijonu 
ir suspaudė blauzdomis. Pisto
letui pradėjus iš tarp blauzdų 
šliaužti, ji pasilenkusi norėjo 
tvirčiau tarp blauzdų pataisy
ti. Pistoletas buvo užtaisytas 
o ji betaisydama palietė pisto
leto nuleidžiamąją šakelę 
Moteris tiek išsigando šūvio 
kad pistoletą pametusi išbėgo 
į lauką.

(Bus daugiau)

. Passbook Savings 
AU accounts com
pounded daily — 
į paid quarterly

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės.. . Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume’ būti Joins naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
S20.00C

Iš vieno pranešėjo buvo gau 
ta žinia, jog Lauksargių kai
me gyvenąs ūkininkas gyręsis, 
kad jis nusipirkęs Tilžėje ir 
slaptai laikąs pistoletą. Turįs 
ir didelį kiekį šovinių.

Na, jeigu taip tai reikia kra 
tą padaryti. Su .pasieniečiu 
Kaspučiu, pasikvietę kaimo 
seniūną ir dar vieną liudinin
ką, padarėme kratą. Kratos 
metu jokio pistoleto ir šovinių 
neradome. Radome tik tris iš
šautas tūteles. .Dėl rastų tūte
lių aiškinosi, kad jis jas kaž
kur .radęs.
Mums rašant kratos protokolą, 
šeimininkė triūsėsi apie pečių. 
Didelį kibirą' su 'paplavomis 
pastatė prie šunies būdos. Su
rašę protokolą, einame į na
mus. Išėjus į lauką ir imant

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto —. 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

je retas neturėjo ..leidimo iri VL. BAKŪNAS 
ginklo.

Pradėjus Vokietijoje na
ciams klaipėdiškius prieš Lie
tuvą kurstyti ir prasidėjus 
Neumano-Sasso bvlai, centro 
valdžiai pasidarė pavojus, kad 
tie ginklai gali būti pavartoti 
prieš lietuvius.

Buvo įsakyta pas turinčius 
ginklus padaryti kratas ir at
imti ginklus. Buvo prisiųstas 
ir ginklus turinčių sąrašas. Pas 
leidimus turinčius jokių kratų 
nedarėme. Visi nesipriešinda
mi ginklus atidavinėjo. Tik 
alinės savininkas Witte - atne
šęs pistoletą, šovinius, dvivamz 
dį medžioklinį ir su optiniu 
žiūronu didesniems žvėrims 
šautuvus, paprašė išduoti kvi 
tą, kad tokie ginklai iš jo pa
imti. Kiti ir to nereikalavo. 
Prinešėm į būstinę aibę gink-

Raginkite savo apylinkę 
augti ~ taupykite!

Yes I want to lose five pounds overnight. Please rush by mail 
CANADIAN BUTZ DIET. I enclose $3.00 cash, money order, 
or cheque (Sorry no C.O.D.’s).
If payment by cheque enclose $3.50 to-cover handling costs.
CANADIAN BLITZ DIET
203 -15104 Stony Plain Road,
EDMONTON, Alberta, Canada ' ' ‘
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VOKIŠKUS RAŠTUS 
“ANT VINIES”

Bet štai padėtis kurorte, Palm 
Springs, iš kur dabar rašau. Prie 
viešbučių niekur nemačiau “No 
vacancy”, kas kitais metais šiuo 
laiku būdavo paprastu reiškiniu. 
Tiesa, šeštadienį - ir sekmadie
nį turistų buvo nemažai, bet 
viešbučiai toli gražu nebuvo pri
pildyti.

Nežiūrint, kad vakar ir už
vakar čia viešėjo vicepreziden
tas Spiro Agnew, atvykęs'pail- 
sėti po rinkiminės kampanijos 
respublikonų kandidatams gel
bėti — ir ta aplinkybė nedaug

SKELBKIT E Si

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

ADDRESS

CITY __

Karolis Knolis, namuose 
kalbėjęs vokiškai ir lietuviš
kai, išvažiavo į Ameriką. Dir
bo su lietuviais anglių kasyk
lose^ Bedirbdamas su lietu
viais ir pats sulietuvėjo. Pa
miršo net vokiškai kalbėti. Su 
laukęs 60 metų amžiaus ir su
taupęs geroką pluoštą dolerių, 
grįžo į Lietuvą ir netoli Vilkiš
kių, Vartuli&kių kaime, nusi
pirko didelį ūkį. Pradėjo ūki
ninkauti. Tame kaime buvo 
įvesta tokia tvarka: kaimo se
niūnas parašydavo raštelį ir 
perduodavo jį sekančiam ūki
ninkui. Pastarasis perduoda
vo gretimam ūkininkui, ir se
niūno raštelis pereidavo per vi 
są kaimą. Tais rašteliais kai
mo : seniūnas kviesdavo ūki
ninkus į susirinkimus, aptarti 
Įvairius valdžios Įsakymus. 
Knolis iš karto bėgdavo pas 
kitus ūkininkus ir išsiaiškin- 
dava laiškelio turinį. Greičiau 
šiai kieno nors, pamokytas, 
kad jis gyvenąs Lietuvoje, tad 
autonominė krašto valdžia pri
valo rašyti abiem kalbom — 
lietuviškai ir vokiškai.

Tad gavęs tik vokiečių kal
ba rašytus raštelius, nieko ne
prašydamas išversti į lietuvių 
kalbą, tad kabindovo juos 
ant sienoje Įkaltos vinies. Tu
rėjo jis jų bent keliolika suka
binęs. Aišku, dalis kaimo gy
ventojų, pagal seniūno gautus 
potvarkius, pareigas atlikdavo. 
Bet kiti, raštelio neperskaitę,

Palm Springs, Cal., visoje 
Amerikoje žinonąas kaip “pra
šmatniausias” žiemos kurortas, 
kur suvažiuoja turtuoliai. Bet 
netrūksta čia ir eilinių piliečių, 
net ir vasaros metu, kai Čia bū
na pusėtinai karšta, Sezonas 
prasideda apie spalio mėn. 1 d., 
nes apie tą laiką oras būna la
bai švelnus (88*95°F), plaukiok 
jimo baseinuose galima plūdu
riuoti ir dieną ir naktį. Papras
tai nuo to laiko atvažiavusiam 
sunku gauti kambarį viešbutyje, 
jei neturi pasidaręs rezervaci
ją iš anksto. Ir ypačiai toks “įs
tatymas” galiodavo savaitga
liais, kai čia iš artimų ir toli
mų vietų suvažiuodavo net iki 
15,000 turistų...

Bet staiga vaizdas pasikeitė 
dabar, kai spaudoje beveik kas
dien skaitome respublikonų pro- 
pagandistų pranešimus, kad kra
što ekonominę padėtį Nixono ad
ministracija jau pakreipė ge
roj on pusėn — .“upturn”.

Tą respublikonų ekonominį 
“upturn” mes ypačiai gerai ma
tome čia Kalifornijoje, kur be
darbių įkaičius pasiekė net 7 % 
(didžiausias visoje Amerikoj)... 
Pvz. nesenai Los’ Angeles mies
tui reikėjo 4 tarnautojų, paly
ginamai menkoms pareigoms: 
“parking-meter” tikrinimui — 
skaičiavimui. Egzaminų dieną 
toms keturioms vietoms užimti 
išsirikiavo net 700 kandidatu...

B. B. PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
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Juozas Mikuckis “atėjo pas mus”
Chicago je leidžiama maskvinė “Vilnis” vakarykš

čiame numeryje pranešė, kad Kaune mėnesį pasirgęs 
mirė Juozas Mikuckis, o pranešimą baigia tvirtinimu, 
kad velionis “atėjo pas mus”. S. J. Jokubka, nepramokęs 
lietuviškai dėstyti savo minčių, savo skaitytojams ne vie
ną kartą yra paleidęs panašių nesąmonių. Jeigu Mikuc
kis mirė ir “atėjo pas mus”, tai reiškia, kad Jokubka ir 
visi jo bendradarbiai yra išmirę.

Kiek tai liečia lietuvių tautą, josios gerbūvį, Lietu
vos darbininkus, kolchozininkais paverstus ’ Lietuvos 
valstiečius, Jokubka yra miręs. 0 poetas Juozas Mikuc
kis pas juos nuėjo ne miręs, bet dar gyvas būdamas.- Grei
čiausiai, kad pirmą žingsnį komunistų link Juozas Mi- 

, kuckis yra žengęs, kai jis pirmos rusų okupacijos metu 
buvo suimtas ir ilgiausiom valandom tardytas. Pradžioje 
jis dar spyrėsi, bet vėliau jis pradėjo okupantui pasakoti 
apie visus nepriklausomos Lietuvos valstybininkus, žy
mesnius visuomenininkus, karius, saugumo pareigūnus 
ir kitus žmones. Pradžioje čekistams jis tiktai pasakojo, 
o vėliau jis jiems rašė. Rašė ir rašė, ilgiausius pareiški

amus. Čekistai jį klausinėj o, o jis pasakojo ir rašė. Nevie
nas lietuvis, pradėjęs sovietų policijai rašyti lietuvių 
valstybininkų ir kultūrininkų charekteristikas, įsirašė į 
sovietinio imperializmo šalininkų eiles.

Pradžioje Juozas Mikuckis okupanto bijojo. Jis buvo 
' įsitikinęs, kad iš sovietų policijos gyvas neištrūks. Nie

kam ne paslaptis, kad Mikuckis, būdamas Kauno karo 
t komendantas ir policijos vadas, komunistų nesigailėjo. 

Ne vieną Kaune suimtą komunistėlį savo špicrutu jis yra 
palietęs, ne vieną gėrokai. apkoliojęs. Jis manė, kad ši- 

/ tos jo elgsenos komunistai jam nedovanos Bet jis apsi- 
- riko. Tos senos istorijos čekistams buvo nei šiltos, nei 
J šaltos. Pačioje Rusijoje, -Maskvoje, didžiausiame komu

nizmo centre, čekistai komunistus ne tik bizūnais kapo 
jo, bet dešimtims kulkas į pakaušį suvarė. Stalinas buvo 
įsakęs išnaikinti visą senąją gvardiją, o čekistai be pasi
gailėjimo juos naikino.

Juozas Mikuckis čekistams daug apie lietuvius pri
rašė, bet kai karo pabaigoje jam pasitaikė -proga bėgti, 
tai jis pabėgo į Vokietiją, o vėliau dar toliau patraukė, 

; atvažiavo į Ameriką. Jis manė, kad jam jau pavyko at
sikratyti rusų, bet jis apsiriko. Sovietų valdžios agentai 
dažnai lankydavo jį Vokietijos stovyklose, J)as jį svečiuoda
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Mes, vilniečiai, nereiškiame 
pretenzijos į Vilnių, kaip į sa
vąją nuosavybę, nes Vilnius yra 
visos tautos sostinė. Bet taip 
pat mes netoleruojame ir lengva 
būdiškumo Vilnijos požiūriu, 
šiandien yra penkių dešimčių 
metų sukaktis. 1920 m. spalio 
9 d. lenkai sulaužė Suvalkų su
tartį ir generolo Želigovskio ve
dama lenkų kariuomenė smur
tu ir jėga pagrobė Lietuvos sos
tinę Vilnių. Ir dar Želigovskis 
nepasitenkino Vilniaus pagrobi
mu, bet žygiavo Kauno link. Ta
čiau lapkričio vidury Lietuvos 
kariuomenė sumušė Želigovskio 
dalinius ties širvintais ir Gied
raičiais ir jau ruošėsi žygiui be 
didelio pasipriešinimo atiimti 
Vilnių. Bet čia įsikišo Alijantų 
karinė misija, kuri pažadėjo pri
versti lenkus Vilnių atiduoti Lie
tuvai be karo, ir lapkričio 29 d. 
privertė Lietuvos vyriausybę 
pasirašyti paliaubų sutartį. O 
ta paliaubij sutartis, kaip jau ži

vosi ir Amerikoje. Rusams teko daug dirbti, kol jie įtikino 
Mikuckį, kad už komunistų persekiojimą ir daužymą nie
kas jo nebaus, rusams tai esąs menkniekis. Jie vis dėlto Mi 
kuckį prikalbino grįžti į okupuotą Lietuvą ir ten mirti.

Juozas Mikuckis, norėdamas atsilyginti okupan
tams, pradėjo niekinti ne tik senus Amerikos lietuvius, 
jų sudarytas organizacijas, bet ir pačius tremtinius, ku
rių tarpe jis veikė. Jis pradėjo niekinti visą nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį, šmeiždamas to meto atsakomin- 
gus valstybės pareigūnus ir net savo bendradarbius, Vie
nus Mikuckio straipsnius rusai paleisdavo Lietuvoje lei
džiamoje komunistų spaudoje, o kitus atsiųsdavo į Ame
riką ir liepdavo spausdinti Vilnyje arba Laisvėje. Prieš 
mirtį jis nesitenkindavo vien lietuviška spauda. Jis rašy
davo rusiškai ir siųsdavo į komunistų leidžiamą rusišką 
spaudą. Prieš nepriklausomą Lietuvą ir prieš lietuvius 
tremtinius jis ir rusams melus rašė.

Juozas Mikuckis 1891 metais gimė caro valdytoje 
Lietuvoje, Vilkijos vis., Zauniškių kaime. Jis mokėsi 
Kaune, Petrapilio realinėje gimnazijoje, 1916 metais 
įstojo į rusų karo mokyklą. Fronte jam neteko būti, bet, 
sumišimui prasidėjusį Rusijoje jis pradėjo organizuoti 
lietuvius’dragūnus. Netvarkingai viską metęs, jis grįžo į 
Lietuvąlir savanoriu įstojo į Lietuvos khriūomehę. Kūlį 
laiką jis buvo Kauno karo komendantas, o vėliau ir poli
cijos vadas. Jis buvo žiaurus policininkas, vartojo senus 
administracijos metodus. Bet jis mėgo poeziją ir rašinė
jo eilėraščius. Jis parašė ir išleido keliš9eilėraščių rinki
nėlius.

Mikuckis buvo labai aistringas žmogus. Jis mėgo 
degtinę, tabaką, moteris ir kitus dalykus. Savo aistrų, 
jis negalėjo suvaldyti. Jis ėjo atsakomingas pareigas Lie
tuvos kariuomenėje ir vidaus reikalų ministerijoje, bet 
niekur vyriausybė juo negalėjo pasitikėti. Kiekvienas 
darbas buvo skandalo lydimas. Lietuvos jis niekad ne
mylėjo, lietuvių reikalais nesirūpino, todėl senatvėje nu
ėjo lietuvių tautos priešų tarnybom| | ■.

nome, ir pasiliko iki antrojo pa
saulinio karo pradžios nepaju
dinta. Tos nelemtos sutarties 
pasirašymas ir yra viena iš di
džiausių klaidų mūsų jaunos vy
riausybės. 0 vienok Lietuvai 
padarytos skriaudos penkiasde
šimtmečio sukaktį turėtų pami
nėti ir visa mūsų tauta ir pri
minti lenkams, kad jie užsitar
navo lietuvių tautos neapykan
tos prieš save.

Esame neatskiriama tautos 
kūno-dalis. Taip reikalą supra
to mūsų tėvai, taip ši mintis bu
vo įskiepyta ir mums iš pat vai
kystės dienu. Todėl mūsų pa
sąmonėje ir pasiliko gyvas ne
apykantos jausmas okupantui, 
atskyrusiam mus nuo tautos ka
mieno. Mūsų vienoks ar kitoks 
anų laikų viešas ar slaptas pasi
priešinimas okupantui ir šian
dien pasiliko simboliniu pasižy
mėjimo ženklu. Nors tas pasi
priešinimas ir padidino mūsų 
kančias, bet mes išlaikėme lietu

vybės egzaminus ir išlikome kaip 
nemari tautos kūno dalis.

Kalbant apie savąją organi
zaciją, tenka prisiminti gyveni
mo dėsnį, kuris sako: Kaip pa
skiras žmogus, taip ir organiza
cija yra pati savo vertybių kū
rėja. Kraujas ir žemė, prignn- 
tis ir paveldėjimas, priespauda 
ir panieka žmogui sucementavo 
mūsų vilnietiško gyvenimo idė
jas ir atsparumą. Iš čia ir iš
plaukia pavadinimas, kad esame 
sesės ir broliai vilniečiai, čia aš 
ir siūlau pagerbti visus žuvu
sius ir mirusius Vilnijos lais
vės kovotojus, jų tarpe ir šią 
vasarą mirusį Marceliną šikšnį, 
tylos susikaupimu...

Esame rezistencinės kovos or
ganizacija ir savo įsitikinimais 
nereiškiame partiškumo. Įsijun
gėme į bendrą Lietuvos laisvini
mo veiksnį — Vliką kaip Rytų 
Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis; 
ir atstovaujame visą Vilniją, 
nes Vilniaus krašte ideologinės 
partijos dar nebuvo organizuo
tos. Todėl ir Lietuvos laisvini-: 
mo kovoje mes, vilniečiai, ne
svarstome būsimos išlaisvintos 
Lietuvos santvarkos. Kaip re
zistencinės kovos tęsinys, esa
me teisūs tarti vienokį ar kito
kį žodį savojo krašto vardu. Nors 
esame ir nepartinė organizaci
ja, tačiau dalyvaudami Lietuvos 
laisvinimo kovoje tam tikra da
limi esame surišti ir su-politi
niu atspalviu. O organizacijos 
politinė kryptis, kaip jau žino
te, nėra dėkinga, kadangi jos 
našta yra sunki ir reikalaujanti 
tam tikros išminties, nes politi
koje silpnumas pažadina apeti
tą ir visuomet pralaimi tas, ku
ris nesugeba apginti savųjų prin
cipų. Ir už tai yra sakoma, kad 
politiniai tikslai yra aukšti ir 
giliai prasmingi.

Pažinimas ir tvirtas žinoji
mas yra pelitinių argumentų 
pagrindas. Kas kas iš mūsų net 
diplomuotų politikų buvo pradė
ję galvoti, kad Vilniaus proble
ma jau. pati savaime yra išsi- 
sprendusi lietuvių naudai ir 
mums nėra reikalo dėl Vil
niaus sielotis atskarai; esą, mū
sų pareiga kovoti už bendrą Lie
tuvos laisvinimą iš komunistinio 
pragaro. Tiesa, gal diplomatiniu 
požiūrių paskutinis laikmetis dėl 
Vilniaus kai ką yra padaręs mū
sų naudai. Betgi ir prieš dau
gelį šimtų metų pasauliui buvo 
žinoma lietuvių teisė į Vilnių, 
kaip į savąją sostinę, o vienok 
blogieji kaimynai lenkai 1920 
m. spalio 9 d. mūsų teisę sumin
džiojo. Taip pat reikia neišleis
ti iš akių padėties, kad ir šian
dien stipriai veikia paskutinio
jo karo metų Prancūzijoje su
siorganizavusi pilsudskininkų 
karių pogrindžio organizacija, 
pasivadinusi “Polška Organizaci-

Ilgus metus apašiy giminės Amerikos indėnai 
mito tiktai iš valdžios duodamų pinigy, bet 
dabar jie turi įsisteigę 9®ru$ pinigus nesantį 
biznį. Meksikos dykumoje jie pasistatė mo
dernius namus, kuriuose gyvena 1,800 apašip. 
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ja Walki o Niepodleglosc”. šį 
organizacija turi karinį štabą, 
kuris sudarė planus Vilniui ir 
Lvovui grobti, o tiems planams 
vykdyti ruųšia jaunų karininkų 
kadrus, nes pilsudskininkai kaž
kaip nepasitiki gomulkinės ka
riuomenės karininkų veržlumu 
į svetimas žemes; gi čia išeivijoj 
entuziastų jaunuolių, kurie 
mėgsta karinių laipsnių'blizgu
čius, pilsudskininkai nestokoja. 
Pats karinio štabo viršininkas 
Zigmund Czarnecki yra buvęs 
lenkų kariuom’enės majoras, o 
šiandien jau generolu vadina
mas.

Tai va ir ši priežastis įparei
goja mus, vilniečius, Lietuvos 
laisvinimo veiksny — Vlike vis 
akcentuoti etnografines sienas, 
kaip pasakyta Lietuvos Nepri
klausomybės Akte ir Steigiamo
jo Seimo deklaracijoj. Nors et
nografinės sienos nebuvo aiš
kios kaip nepriklausomybės at
statymo laiku, taip jos nėra vi
siškai aiškios ir šiandien, nes et
nografinių sienų atveju laikas 
dirba mūsų nenaudai. • Tačiau 
šiandien reikia gelbėti tas ri
bas, kurių Lietuvai priklausomu
mą galima moksliškai ir teisiš
kai įrodyti. Yra išleisti keli že
mėlapiai ir yra daugybė kritiš
kų atsiliepimų, bet mokslinių 
studijų apie etnografines ribas 
vis dar stokojame. Buvo suda
ryta irdš vilniečių mokslinei me
džiagai rinkti apie pietryčių Lie
tuvos etnografines ribas komi- 
sija,.kųri ^surinktą medžiagą su 
savo rekomendacija perdavė su
darytam prie Vliko Lietuvos Ty
rimo Institutui. Vilnietiška nuo
monė buvo ir pasiliko ta, kad 
etnografinės ribos turi būt nu
statytos valstybingumo keliu — 
per Vliką, nes priešingu atveju 
būtų privatus darbas ir priva
čiai nustatytos sienos nebūtų 
privalomos mūsų diplomatams 
ginti busimoj, taikos konferenci
joj. Etnografines ribas Tyrimo 
Institutas kaip ir nustatė, bet 

mokslinės studijos reikalas vis 
dar nejuda iš vietos. Tiesa, stu- | 
dijos ir dar anglų kalba išleidi
mas yra milžiniškos apimties 
darbas, kuris reikalauja ir lėšų, 
ir pasiaukojimo. Bet tai ir būtų 
išeivijos lietuvių didysis nuopel
nas Lietuvai.

- -i
Paskutiniame Vliko Seime ga- I 

vau pritarimą ir reziumavau 
mintį, kad Vliko Valdyba savo . 
darbų apimty išleistų Lietuvos 
etnografinių sienų mokslinę stu
diją. Bet ir čia kažkaip visai 
netikėtai atsirado kliūtis — pa
skelbtoji rezoliuciją sako: “Vii- i 
ko Seimas pritaria .pastangoms, 
siekiančioms išleisti mokslinę' 
studiją apie etnografines Lietu
vos sienas ir prašo Vliko Val
dybą paremti tokios studijos lei
dimą”. Juk čia ir savaime aiš
kų, kad etnografinė Lietuva nė
ra privataus asmens ar vienos 
vilkinės grupės reikalas, bet Lie
tuvos Nepriklausomybės Akto 
išdava. Todėl ir Vliko Seimui 
priklauso'pačios pastangos, o ne 
pritarimas pastangoms.

šiandieninėmis vilnietiškomis 
akimis žiūrint į praeitį, tenka 
daryti išvadą, kad nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimas ir Vil
nijos okupacinė našta sucemen
tavo tautinę vienybę, sutvirti
no tautos atsparumą, išugdė tau
tinę^sąmonę ir subrandino jos 
kovingumą, -i šiandien jau nė
ra problema, kad lenkas yra iš- . 
kilesnė asmenybė; šiandien lie
tuvis net laiko savęs įžeidimu, 
jei kas nors pavadina jį lenku.'' 
Ta prasme ir mūšų tiesos žodis 
apie prievarta bruktą mums po
lonizaciją turi tam tikrą svorį 
išeivijos lietuvių gyvenime, žiū
rint Į lietuviškojo jaunimo pasi
taikančių mišrių vedybų nege
rovę, reikia pasidžiaugti, kad vis 
dėlto nepastebima lenkiškoji 
tautybė, kai prieš Lietuvos ne
priklausomybę tas buvo laiko
ma net pasididžiavimu.

Kazys Veikutis

JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
%

Vienos knygos kilmės istorija

3

Tai labai plati pokalbiams ir diskusi
joms tema, bet tokiame los temos nušvie
time, kaip padarė gerb. Meškauskienė, 
yra biauriais melo dygsniais prismaigstytų 
lopinių:

a) krikščionims demokratams valdant, 
1922. IV. 3. įstatymu buvo įvykdyta žemės 
reforma — išdalintos nusavintos dvarų že
mės bežemiams ir mažažemiams, kurių 
dauguma tuose iš dvarų žemės gautuose 
sklypuose pavyzdingai įsikūrė ir gražiai 
gyveno bei šeimas augino ir mokslino. Ar 
tai buvo “nesirūpinimas” kaimo varguo
menės reikalais?

b) 1926 metų vasarą, valdant valstie
čių liaudininkų — socialdemokratų parti
joms, aš pats dirbau prie tos valdžios su
organizuotų darbininkams viešąją darbų 
----- dirbau prie Apaščios upės vagos išly
ginimo. Dirbome keli šimtai darbininkų, 
susirinkusių ne tik iš Biržų ir jų apylin
kės, bet atvykusių iš Utenos ir Ukmergės 
vietovių. Ir kitose vietose plačiu inastu 
tuomet tos valdžios buvo organizuojami 
viešieji darbai.

Ar tai buvo nesirūpinimas darbininkų 
reikalais?

(Kurjozinis atsitikimas: pradėjus dirb
ti prie Apaščios upės vagos išlyginimo, 
kelintą darbo dieną grupelė komunistuo-1 valdžią parėmus komunistams, nuo mo-

j ančių “revoliucionierių” bandė sukelti 
čia darbininkų streiką. Tačiau be pasek
mių. Kultūrtechnikas, jaunas vyras, ne
seniai baigęs tos srities mokslus, pasiūlė 
“streikininkams” . arba dirbti nustatytomis 
sąlygomis, arba savanoriškai pasišalinti iš 
darbo. “Revoliucionieriai” nutilo, vienas 
kitas ambicingai pasitraukė; o kiti likę — 
dirbo kartu su kitais. Bet tie “streikinin
kai’’, vargšai, tada nė sapnuote nesapna
vo, kad darbus tvarkęs ir vedęs kultūr
technikas tuo pat laiku buvo komunistų 
partijos narys. Pavarde, berods, Monke
vičius. Komunistai prieš komunistą.,.)

c) Nuo 1936 metų ėjau mokytojo parei
gas mokytojų seminarijoje, aukštesniojo
je technikos mokykloje (dabar vadina
mame Technikume). (čia, 1940-41 m. ma 
no auklėtiniu buvo ir “prezidento” J. Pa
leckio sūnus vardu Vilnius. Rodos, II-jo 
pasaulinio karo metu žuvęs fronte. Sim
patiškas, tylus, į tėvą išvaizda panašus, ra
mus, niekuo mokslo pažangume neišsis- 
kyręs jaunuolis (komjaunuolis).

Tuos kelis metus bedirbdamas mokvk- 
lose, turėjau progos Įsitikinti, jog ir “fa
šistinė” — smetoninė valdžia dėjo nuošir
džių pastangų padėti kilti kultūriniam Lie
tuvos lygiui. Pvz. mokytojų seminarijose 
susirinkdavo iš įvairiausiu Lietuvos vieto
vių berniukų ir mergaičių, daugiausia ne
pasiturinčių tėvų vaikai, čia, mokydamie
si ir ruošdamiesi mokytojo profesijai, dau 

j guma gaudavo pilnas arba dalines stipen- 
I dijas. Panašiai buvo ir Aukštesniojoje 
I technikos mokykloje. Bet čia, Lietuvos 

kesčio už mokslą atleidimu ir nuolatinė
mis pašalinėmis pareigomis (naktimis bu
dėjimas mokyklos patalpose, Įvairūs mi
tingai, paradams ruošimasis) mokytojai 
buvo tiesiog terorizuojami ir begaliniai 
varginanii.

Ogi prie tiėugelro tuomet (1926 - 39 m.) 
nemėgiamos tautininkų valdžios buvo įsteig 
ti “Darbo Rūmai” kurie organizuodavo 
įvairius profesinius ir bendro lavinimosi 
kursus darbininkajųis. Prie tų “Darbo Rū
mų” ir jų skyrių buvo gausios bibliotekos, 
kurias pirmoje eilėje 1940 metais vasarą 
komunistai išvalė, palikdami tik komuniz
mui tinkamus veikalus.

Kaip Jums, gerb. Meškauskiene, visa 
tai atrodo ir kiek titesos esama Jūsų teigi
muose, jog “jokia nepriklausomos Lietu
vos valdžia visai nesirūpino kaimo bied- 
nuomenės įr darbininkų bei kultūros rei
kalais?

Tiesa ir melasr
a)- “Męs ūepamiršpme, kad per visą 

buržuazijos valdymo laikotarpį miestų dar
bininkai streikais ir kitomis priemonėmis 
kovoja dėl būvio pagerinimo... “Taip, tas 
tiesa! Darbininkai visame pasaulyje strei
kais ir kitokiomis priemonėmis kovoja dėl 
būvio pagerinimo. Jie tą teisę turi ir ja 
naudojasi. Bet... toji teisė yra lik kapita
listiniuose krantuose. Jos neturi darbinin
kai komunistinės diktatūros apsėstuose 
kraštuose. Gal būtumėt, gerb. Meškaus
kiene, gera paaiškinti visokiems “pažan
giečiams*’, kas ištinka darbininkus ir kur 
jie atsiduria, VietOh gavę geresnes darbo 
ir atlvginimo sąlygas, komunistiniuose 
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kraštuose, jeigu tie darbininkai pabando 
pašinaudotį visame kultūringame pasauly
je jiems, pripažinta teise — streikuoti ar 
kitaip pakovoti už savo būvio pagerinimą?
Ar išdrįsite, Ponia?

b) tiesa: “... nesiliovė valstiečių varžy 
tinės (rišo išvaržyta daugiau kaip 40 tūks
tančių ūkiu...”

c) Melas: “...Tik kolūkinės santvar
kos dėka mūsų kaime išnyko “terbos” apie 
kurias rašo Naujienos, šiandien nėra kai
me samdinių - bernų, mergų ir piemenų, 
nėra kumečių ir mažažemių. Tai tik todėl, 
kad žemė nustojo būti pirkimo - pardavi
mo bei spekuliacijos objektas. Dabar že
mė priklauso tiems, kurie ją dirba, o ją 
dirba laisvi kolūkiečiai, pasitelkę žemės 
ūkio techniką,, apsiginklavę mokslo pasie
kimais.

Gerbiamoji piliete Michalina* Meškaus
kiene, kaip Jums nedrebėjo ranka šitokį 
melų melą rašant? Kaip ir kodėl?

Kas dedasi kolūkiuose? Turistas, buvo
jęs Lietuvoje, liudija:

“Teko kai kuriems kad ir “neoficia
liai” pabuvoti ir kolchozuose arba kaip ten 
vadina “kolūkiuose”. Įvestas grynai rusiš
kas metodas — visuotinis vogimas. Val
džia vagia nuo žmonių žemę, žemės vai
sius ir žmonių triūsą, o žmonės vagia iš 
valdžios savo žemės ir darbo vaisius, kad 
galėtų nuogą gyvybę pavilkti... ” (Nau
jienos, liepos mėn. 22 d. 1970 m.)

Meškauskienė tvirtina, kad visu nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo laikotarpiu 
būro iš varžytinių parduota 40,000 ūkių. 
Patikėkime, kad tai tiesa. Varžytinės bu

vo viešas dalykas, ir jeigu jų metu par
duoto ūkio pinigai padengdavo esamas to 
ūkio skolas ir dar kiek likdavo, tai tą su
mą gaudavo buvęs ūkio savininkas. Be to, 
jo niekas nepersekiodavo, niekas nebaus
davo ir palikdavb laisvę savaip tvarkyti 
savo gyvenimą. Tai, žinoma, buvo nepa
girtina priemonė ir būdas. Ir gan skaudi 
priemonė išvaržytajam, dėl vienokių ar 
kitokių bėdų patekusiam tokion būklėm 
40.000 per visą nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo 1918 - 1940 m. laikotarpį.

O ką padarė ir kaip pasielgė su visais, 
net ir pavyzdingiausiai žemę, dirbusiais ir sa 
vo ūkius tvarkiusiais Lietuvos žemdirbiais 
komunistinės — Rusijos raudonosios im
perijos valdžia, talkininkaujant lietuviams 
komunistams, jų tarpe ir gerb. Michalinai 
Meškauskienei? Ką padarė ir kaip pasiel
gė su žemdirbiais lietuviais nuo amžių am
žių jų protėvių, tėvų ir jų pačių kantriai 
purenta dirva, sodybomis, sodais, žaliuo
jančiomis ir prižiūrimomis pievomis? Ką 
padarė: pardavė iš varžytinių?.O, kad 
taip būtų .buvę... Dėl ryškumo, truputį 
statistikos:

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“N A U J I E N A |*

J oš visad rašo
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Laidotuviy direktoriai:

GERALD AS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDASt

antrai
A, & U INSURANCE & REALTY

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SPECIALŪS ŠVENČIŲ

Šu^ripkįiftlĮ:'h

BUTKUS - VASAITIS

L

z Mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis

iD4

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, . 

Chicago, l|l, 60632. Tol. YA 7-5980

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Apdraustas porkrsustymas 
ii įvairiu atst'un'V. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Piece 

Tala Frontier t-l 882

Call: Frank Zepolls 
820814 W. 95th St, 

GA 4-8654

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 

(.Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

Didolis pasirlnkims* [vairiy pro
tely. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
EXPRESS CORP. ' ’
125 East 23-rd Street 

New York, N/Y. 10010

Reikalaukite mūsų naujo 
’ nemokamo katalogo.

Vakarv Vokietija skubiai stato 1972 
mėty Olimpiados įrenęimus.' Paveiks* 
le matomas 960 pėd^ aukščio olimpi
nis bokštas* šalia jo —* Uschi Bachu> 

berg, "Miss Muenchenas".

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

HICAGO,' ILL. TEL. VI 7’9327

1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-10C?

uAlKROOtlAi m BfUM«»et«Y88> 
'rardavunąą ų raiiyma* 
ZMė WbST «9Įk STREET 

•• RBpyMic 74941

DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosį ei 
|R GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telefu PRospoct 8-3229 

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

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree uždaryk 
Ligonius priima tik susitarus.

' 1 '"•,l ji

tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical Building). TeL LU 5-644Ė 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

p. Šileikis, o. p
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - ProtezaL Med. Bai> 
dažai. Sp^iali pagalb. keloma 
(Arch Supports) Įr L t

VaL: 9—4 ir 6—8. Seštadieiuais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LA B.

2850 w**t 63rd Chicago, UI. 50625 
TalaL- PRosp«ct 6-5084

New Yorke ruošiama aemoiĮstracija
Spalio 18 protesto demon

stracija prie JT nebus atšaukta 
Ji įvyks, nežiūrint- lietaus. Kiek 
vieno lietuvio pareiga — da
lyvauti šioje demonstracijoj, 
parodyti meilę savo 
kraštui ir pareikšti 
dėl jo okupacijos bei 
mo.

gimtam 
protestų 
naikini-

cijos dieną. Labai reikalingi 
tiems lapeliam! dalintojai. Kas 
galėtų pasiaukoti tam kilniam 
darbui, dalinį lapelius bet 
kurią dieną aij valandą, pra
šomi skambintu į BATUNo 

arba
Juta Virkmaa j(212) 799-4933.

įstai
Mrs.

M
ira

(PUTRAMENTAS) ■
Linksmumo arba UfideMo valandoje 
gražiausios gėlės Ir vainikai, antks 

pių papuošimai ir sezoninei

DR. S. BIEZIS
Teieta PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

*«•: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERRNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Informaciniai lapeliai, ku
rie išleisti spalio 18 manifesta
cijos proga, pradėti dalinti 
prie Jungtinių Tautų būstinės 
ir įvairiose kitose New Yorko 
miesto vietovėse nuo spalio 14 
d. Tie lapeliai bus dalinami 
kasdien, įskaitant ir nianifesta-

Tautiniai rūįbai yra mūsų 
grožis ir pasididžiavimas. Vi
si, kas juos ti ri, prašomi da
lyvauti spalio manifestacijoj 
prie JT jais pasipuošus.

NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

DR. HIIR BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 46849 

Razida 388-2233 
OFISO VALANDOS.*

antracū, penktadienį nuo 1—5, tree, 
—■ ir šestąd. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoke kabinetą parėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA
'zJyv w. s i st street

Tel.: GR 6-2400
44^/pą^al susitarimą; Pirm., ketv. 

—a, autrau., penki. 10—4, ir 
šęštąd. 16—2 vaL ę

Rez. Gi 8-0873

• OR. W. m. EbIN - EISINAS

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Organizacijcs, kurios turi 
Lietuvos trispslves ir savo or
ganizacijos vėl avas, prašomos 
su jomis dalyvauti spalio 18 d. 
demonstra'cij oį e prie JT. Atvy
kite bent pusvilandį prieš ma
nifestacijos pr 
bus specialiai 
tos prie tribūnos. <

įdžią. Vėliavoms 
rezervuotos vie-

HOME INSURANCE
WAUKBGAN. ILL

Tradicinis LB rude:

Kitą šeštadienį, ' spalio 24 d. 
Lietuvių Audito- 
Lincoln Street, 
Apskrities Lietu-

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kodzie Avo^ WA 5-267Q
Valandos pagal susitarimą. Jei neat: 

sitiepią, skambinti Mi 3-0001.* į

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio ~ 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. -

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Telu HEmlock 4-2413
7159 So. AAAPLEWQOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

rijoje, 901 
įvyksta Lake •

JUOZAS (JOE) JURAIT1S Įvjų Bendruomenės ruošiamas 
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage-Į tradicinis rudens vakaras su 
nūs, Volvus, Mercedes, Porschus Ir gardžiais namie gamintais vai- 
kitas uis. ir vietines gamybos imasi-
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę Igiais ir linksria Adolfo Ramo- 

mechanikah vilkikas. nio muzika šdkiams. LB Apy-
RICHMOND AUTO SERVICE pjnkės Valdyta maloniai kvie

čia wąukeganiečius dalyvauti 
ir paraginti gimines, draugus 
bei kaimynus

Î; ■

2934 West 63rd St.
1'el. GR 6-3134 arba GR 6-3353

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

DR. A. JENKINS
GYUYTQJAS IR CHIKURGAS 

3844 WEST 63rd fTREET ' 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
-A Treč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7^000 
Rebid. teieta GArden 3-7273

Tel. ofiso: P R 8-7773; rez.: P R 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H i R U R G A S 
'Priima tik susitarus.

—■
Skubiai sutvarkome visus kelionės 

reikalus ir narname brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina;- Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. .

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

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

•• Kreipkitės *'• - - • a
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

SIUNTINIAI L LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

30?000 MYLIŲ KELIAS

Kai JAV bus'baigta tiesti tarp- 
valstiniai vieškeliai, tai bend- 

ijsistemos ilgis su- 
mylių. Tai bus

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
’ ' UPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

' ’ “contact lenses”'
VaL pagal susitarimą. Uždarytą, tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PCSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST.

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

Ofiso teieta 776-2880
Nauja* rez. telef.; 448-5545

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

Ofisą* 2750 West 71*t St. 
Tai. 925-8296

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

uždaryta.
Roz. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
Dr V. Tauras išvyko atostogų 

iki XI. 2 d. 
Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr. P. Strimaiti.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef GI 8-6185

SKAITYK -NAUJIENAS’ - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

teisingiausias ZINIAS

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

ras tų plentų 
darys 30,000 
30 kartų ilgesnė negu Kinijos 
siena.

Apskaičiuoji^mą, kad visas ke
lių tiesimo darbas kainuosiąs 
ąpię 60,000,000,000 dolerių. O 
jeigu infliacija nebus pažabota, 
tai išlaidos bus dar didesnės.

U . - ■ • . :
JAV DAUGIAU KAIP 

200,000,000 GYVENTOJŲ

1970 metų ; gyventojų sura
šinėjimas parodė, kąd JAV turi 

Į jau daugiau kaip 200 milijonų 
į gyventojų.

. Daugiausia gyventojų skai
čius pašoko Kalifornijoje, be
veik 4 milijonais. Antroje vie
toje gyventojų .padaugėjimu sto
vi New Yorko valstija.

COMPLETE REMODELING 
Porches * Roofing & Siding. 

Bldg, violations corrected. 
Free Est.

Ask for AL 465-1517

DAŽAU ĮSI AMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi- 

\lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

J Patogiom i U i mokė 
|imo Mlygo*.

j. BACEVIČIUS 
6455 So Kocfrio Ave. PR S-2233 
-------w. - -- - -

Viskas apmokėta.
Gavėjui nieko nereikia 

primokėti.
ŠVENTIŠKAS ' ’ $3550
4% svaro kvietinių miltų, 2%- 
sv. ryžių, 2Vi sv. cukraus, 1 sv. 
marmelado, 1 sv. makaronų, 1 
plyta šokolado, 1 maišelis sal
dainių, % sv, salami, 1 sv. mai
šytų vaisių, 100 gr. Nescafe, 2 
mais. pudingo miltu, 2V4 sv. avi
žinių dribsnių ir 23^ sv. manų.

10 SKEPETŲ $46.80
5 vilnonės skepetos su mažimos 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų. Siun
čiant oro paštu, reikia pridėti 
S8.50.
Pati vertingiausia dovana, ku

rią Jūs galite pasiųsti, yra 
IMITUOTI KAILINIAI

Nuostabaus vertingumo, plataus 
pasirinkimo Minkos (lygūs ar 
drižijioti), Mouton ar Persijos 

ėriukų.
Pilna kaina tik $99.00.

KOMBINACIJOS SIUNTINYS
-$126.00

3 yąrdai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 1(X)% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiu! paltui, 
3x/4 yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
viln. .medžiagos žiemipei. sukne
lei* 2 dvigubo dydžio paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Yra ir daugiau specialių šven

tėms pakefų,"

Reikalaukite mūšy naujo 
nemokamo katalogo. ‘

UŽSAKYKITE DABAR.
UŽSAKYKITE TIK PER-

NAKTĮ VAŽIUOTI LABAI 
PAVOJINGA

Nelaimių statistika rodo, kad 
53% ' visų keliuose nelaimių 

1 įvyksta naktie^ metu. Vadina
si, beveik tris kart daugiau ne
laimių įvyksta naktį, negu die
nos metu.

Naįctį pasidaro sunkiau ma
tyti, kartais nuovargis ar lie
tingas oras esti nelaimių prie
žastimi.

nius mokėjimus iš Komisaro 
Fondo. Tai liečia persekiotus- 
nacionalistus, laikytus kalėji
muose, buvusius kacetininkus, 
baudžiamose stovyklose ir ki
tose kalinimo vietose, jei bu
vo jose virš 30 dienų ir nustojo 
darbingumo. Informacijas ir 
blankus užpildo - A. Čepulis, 
3548 So. Emerald Ave.,' Chica
go, Ill. 60609. Tel. LA3-1387.

' (Pr.)
— LB Chicago^ Apug^rdos 

valdybos aplinkraštyje apylių- 
kėms siūloma skirti daugiaįi 
dėmesio organizaciniams rei
kalams. Sakoma taip: “’Kiek
vienos idėjos Įgyvendinimui ir 
didesnių darbų atlikimui labai 
didelę reikšmę turi organiza
ciją. įTodėl LB organizaci
niams reikalams turime skirti 
daugiau dėmesio”, Taip pat 
prie aplinkraščio pridėtas Li- 
tuąnistinių mokyklų žinių lą- 
pa^, pągęitįąųjąnL kad jis bū
tų užpildytas ir jg*ąžįijtąs kvie
timo vadovui vicepirm. A. Juš
kevičiui, 1616 So.;49thT Ct., C^. 
cero, till., 60650.

-t- Decffųus Paroda
Navy .Pier rūpinasi LB Chica
gos apygardos valdyba, kaip 
ir kiekvienais metais. Parodą 
Įvyks spalio 31 — lapkričio 1 
dienomis. Lietuviu skyrių pr- 
gąnįzųpti ąpyg. v-bą. posėdyje 
spalio 13 dieną pasiūlė vice- 
pirmĮninkųĮ A. JųskęvĮęiųį. I£į- 
ti valdybos nariai jąm talkinin
kaus. Kąįp kasmet,, bus du 
slęyrįąi: pavijjonas šiį tauto
dailės kampeliu ir kavos sta
las, .kur bus pardavinėjama 
lietuviški kepsniai.’ Laetuviąi 
kviečiami parodon atsilankyti.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

— Gautas ribotas kiekis (an
glų ir vokiečių kalbomis) for
muliarų pašalpoms iš Jung. 
Tautų Pabėgėlių Komisaro 
Fondo esančio Genevoje, Švei
carijoje. Bus mokamą ti|< 
tiems, kurie jau gavo avąnsi-

’NAUJIENOS? -KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS' IR’BIČIULIS

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG4

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE ,., — . ......, „ ;, _ , ..
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 
JR NAKTJ

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laido|uvių
Direktorių
Associacijos

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

— Amerikos Lietuvjy Pijiečiy Pa
šalpos' Klubo mėnesinis' susirinkimas 
įvyks sekmadieni, spalio 18 dieną 1:00 , 
vai. po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti, nes reikia pasiruošti prie 
metinio parengimo, kuris įvyks spa
lio mėn. 31 dieną. Aptepsite klubo 
reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė rast.

— Krakiškiu Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks sekmadienį, spalio 18 
d. 2 vai. p.‘ p. B. Bartkaus namuose, 
6919 So. Artesian Ave. Nariai prašo
mi susirinkti, nes yra svarbių reikalų 
aptartu

Eugene Strungys, not. rašt

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

-----------------------------c:— - ■ - - 

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

PETRAS KUPSTYS
mirė 1970 m. rugsėjo mėn. 23 d. Palaidotas rugsėjo mėn. 26 • dieną 
Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse, 30-me bloke. '

Mes norime padėkoti visiems, kurie mums padėjo sunkioje valan
doje ir pareiškė Užuojautą žodžiu, raštu, ir spaudoje.

Dėkojame už šv. Mišių aukas, gėles ir velionies lankymą koply
čioje,

Ačiū kun. V. Zakarauskui už šv. Mišias, pamokslą ir palydėjimą 
i kapus, kun. V. Mažrimuo, kun. Kuzmickui, tam. Sugintųi už maldas 
kaplyčioje, velionies seseriai J. Norbctas ir jos dukrai Laimai, atvyku
sioms iš Kanados. ‘

Taipogi dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems ir grabne- 
šiams. Ačiū Laidotuvių Direktoriui Donald PetkuL r

Nuliūdę: žmona Ona, sūnus Algi*, marti'Nijolę, anūkai
Jonas ir Rita.' ’ ■ ’ ' -

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

$ — HAUJ IENOS, CHICAGO % ILL,— SATURDAY, OCTOBER 17, 1970



1
I

-New Meksikos dykumoje įrengtoje dirbtuvėje dirba didokas indėnu apašiu
* skaičius, prie įvairiausiu elektronikos gaminiu.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky Ir Darbininkiy

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia DarMninky Ir Darblnlnkly

OUTSTANDING MEDICAL OPPORTUNITIES!
EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS! ..

REGISTERED NURSE-
to supervise extended care unit of accredited ^hospital. New modern 
structure located in the lake country of northwestern Wisconsin, 1% 
hours from the Twin Cities. General duty RN’s also needed.

Salary negotiable.

PHYSICAL THERAPIST
to establish new department. New building, accredited hospital and 

extended care unit. Recent graduate will be acceptable. 
Salary $10,000. Permanent Position.

Write or Call 715 — 463-5353

GRANTSBURG HOSPITAL
Grantsburg, Wisconsin 54840

C — Balys Pupalaigis šiuo me
čiu tikrina sveikatą šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Šauliai prašomi ji 
^aplankyti.
t — St. Barzdukas, L. Damb- 
•riūnas, dr. P. Jonikas, dr. A. Sa 
3ys ir dr. Pr. Skardžius įeina į 
komisiją tikrinių pavadinimtj 
Sašvbai tvarkvti. Dr. A. Salvs ’Va' w
įrengia projektą. Komisiją su- 
Įdarė JAV LB švietimo .Taryba.
? — LB Chicagos apijg. v-bos 
posėdyje spalio 13 dieną buvo 
aptarta LB apylinkių valdybų 
atstovų pasitarimo darbotvar- 
kė. Galutinai darbotvarkę pa
puoš pirm. J. Jasaitis.

—Zuzana Juškevičienė, LB 
čikagiškės apygardos valdybos 
pakviesta, rūpinasi lietuvių 
paviljono vidaus įruošimu 
Derliaus šventės Parodoje.

— Jonas Vaičiūnas, JAV LB 
Chicagos apygardos valdybos 
vicepirmininkas Spaudos — 
Informacijos reikalams, kar
tu su Spaudos — Informacijos 
komisijos nariais, jau pradėjo 
paruošiamuosius darbus Span 
dos (lapkričio) mėnesiui gar
sinti. Vaičiūnui tenka pareiga 
pasirūpinti ir literatūros vaka
ro, Įvykstančio lapkričio 27 d., 
Įgyvendinimu.

— Donatas ir Fraukė Uogin
tai, gyv. 6344 S. California Ave. 
spalio 3 d. savo namuose su
rengė vaišes. Tai buvo jų isi-

RENTING IN GENERAL
Nuomos t.

IŠNUOMOJAMAS šviesus kamba
rys su visais. patogumais bungalow 
name geroje apylinkėje.

Tel. WA 54161.

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS dirbančiam vyrui. Gali pasi

gaminti maista. Privatus įėjimas. 
Tel. 476-5014.

NEBRANGIAI IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS vyresnio amžiaus asmeniui 

geroje apylinkėje. 
LU 2-2136.

IŠNUOMOJAMI 4 ŠVIESŪS, SAULĖ
TI KAMBARIAI. Teirautis 

4717 So. MAPPLEWOOD AVE.

Kas tik turi gerą skonį,
x Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS 

pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

C SIUNTINIAI Į LIETUVA ’ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) - 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2543320 _

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
1

t—................................ ................................................................. ' ~

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

ĮrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

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

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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kūrimo ir žmonos tėvų, atvy
kusių iš Vokietijos, pagerbi
mas. Vaišėse dalyvavo apie 30 
asmenų. Dauguma buvo sin- 
tautiečiai ir šakiečiai. Tėvai 
buvo patenkinti pagerbimu ir 
gėrėjosi, lietuviškomis daino
mis.

— Leonas Vasilevas, lietu
vių suvalkiečių draugijos pir
mininkas, gyv. 7020 So. Rock
well St., turi naują telefoną 
737 — 2684.

— Balfo rudens vajus visoje 
Chicago j e ir apylinkėse jau 
vyksta visu smarkumu ir pasi
sekimu. Atidarius vajų pasi
taikė geras oras, tai visi bėga 
Į darbą. Ir kol ilgesnės dienos 
iki spalio pabaigos..

— Balfo vajaus Marquette 
Parke — 5 skyriuje pirmieji 
aukų rinkėjai pensininkai: 
Izidorius Straukas ir Kazimie
ras Bielskis jau Įteikė kasinin
kui stambokas sumas surinktų 
auku. Panašiai vra ir kituose 
skyriuose. Marquette Parko 
skyriuje darbuojasi apie 50 au
kų rinkėjų. Balfo vadovybė 
džiaugiasi tokia tvarka ir rin
kėjų dideliu pasišventimu dar
buotis šalpos srityje. Skyrius 
turi apie 10 seniūnijų, kurios 
sudaro lyg atskirus Balfo sky
rius.

— Seniūno Antano Gintnerio 
ribose, nuo 59tos Kedzie Avė. 
iki 74 i pietus ir nuo Kedzie iki 
Cicero Avė. darbuojasi šie au
kų rinkėjai: Irena Rimavičie- 
nė, Monika Bubnienė, Edvar
das Bubnys, Stasys Žilevičius, 
Jadvyga Sasnauskienė, And
rius Daugirdas ir Petras Anų- v • ZIS.

— Lietuvių Suvalkiečių su
sirinkimas Įvyks spalio 23 d. 
Hailyvoodo salėje, penktadie

New Yorke yr» Hellmark Galerija, 
kurioje yra apie 2,000 įvairiy keiity 
dalykų. Toje galerijoje buvo patfaty- 

buvusio prezidento Johnson© kar
navalinė kaukė.

ta

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

REAL ESTATE‘ • PAINTING
• DECORATING
• INTERIOR & EXTERIOR

If you can’t afford high prices 
but still want first quality 

worje,

Call 631-3663
‘T DO MY OWN WORK”

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALI
Darbinirkiy Reikia

STEKO
- LIGHT BOOKKEEPING

Light dictation md general office 
work. Congenial, attractive small 
air-conditioned office. Good salary 

and benefits.
THE MATCHLESS ' ♦ • .

METAL POLISH CO.
840 West 49th Place 

924-1515 v'

RECEPTIONIST FOR 
NORTHFIELD BEAUTY SHOP 

Full time'or part time. 
No experience necessary. 

Res. 945-8143 - 
Bus. 446-7450

GENERAL OFFICE 
Must be good at figures. 

Some typing.
6255 So. Wabash

T>TT C OOOO t

HOUSEKEEPER
5-day week, cleaning and laundry. No 
Children. Good jay. Age under 55 

years. Northwest Lincolwood, 
Must Speak English.

.225-2130 ,■ i ’
- ' Weekdays Only. .

nį, 8val. vakarę, o pobūvis — 
spalio 24 d. teij pat. Dabar na
rių susirinkimai yra nukelti Į 
ketvirtą penktadieni. - .

— Lietuvių žurnalistų sąjuh 
gos Chicagos skyriaus valdy
bos posėdis Įvyko spalio 10 i 
Jz. Kapačinsko^-bute. Buvo pa
tvirtintas darbo planas, išklau 
sytas pranešimas apie, žurna
listų konferenciją, aptarti or
ganizaciniai reikalai.

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos,- auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik . pas Tverą.

(Pr.)

♦. Lietuvos Dukterų Draugi
jos Rudens balius įvyks spalio 
31 d. 7:30 vai. vak. Jaunimo 
Centre. Meninę programą at
liks sol. J. šalnienė, akompa
nuojant prof. ,V. Jakubėnui ir 
trio — P. Armonas, P. Matiukas 
ir M. Motiekaitis. Pranešėja Jū
ratė Jakštytė. Bus ‘‘Laimės šu
linys”, kuriame galima laimėti 
A. Petrikonio ir V. Vaitiekūno 
dovanoti paveikslai. Visi kvie
čiami paremti Lietuvos Dukterų 
darbą, dalyvaujant šioje vaka
rienėje. Staliukai užsakomi pas 
p. N. Vengriene, tel. 233-4345.

j V..' (Pr).

Kristijono Donelaičio mo‘ 
kyklos tėvų komitetas ruošia va
karą - balių, kuHs Įvyks š. m. 
lapkričio mėn. 7 d., 7 vai. va
kare Inn-Motion salėje, 5820 So. 
Kedzie Avė. Trumpą vakaro 
programą Išpildys solistė Janina 
Šalnienė ir pianistė Gintarą Na- 
rienė. Šokiams gros J. Biknevi- 
čiaus orkestras. Staliukus pra
šome užsisakyti ligi spalio mėn. 
31 d. pas V. Kosmonięnę, tel. 
434-7843. arba pas A. Dirkienę, 
tel. 471-2395. Įėjimo auka, įs
kaitant šiltą vakarienę, yra 
$7.50 asmeniui. Visas vakaro 
pelnas skiriamas K. Donelaičio 
mokyklos išlaikymui. Tėvai ir 
visuomenė kviečiama savo gau
siu atsilankymu paremti litu
anistinio švietimo darbą. (Pr).

• RE-ROOFING .'• RECOATING r ,
• HOT asphalt • TAR & GRAVEL1 2212 w- Cermak Road

BONDED and INSURED
.ROOFING CO.
A-ACCURATE

Industrial-Residential-Commercial.
“Repairing Roofs Our Specialty”

FREE ESTIMATES
Call 345-0880

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, Ill. -Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

■ J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

8900 REGULATION 
POOL TABLE

Selling for 8600. 
Excellent buy!
Call 343-6488 .

PAINTING
• Decorating • Carpentry 

Interior & Exterior
Free Estimates. Guaranteed.

Also carpentry, Plastering & Plumbing 
and general maintenance.

Call for app’t
784-4028

GUTTERS, ROOFING ' ’ ■ ■ ■ "-4?
Bonded, Insured 
No job too small 

772-5449

GENERAL CARPENTERY 
Recreation rooms. 
Room additions. 

Offices. Free estimate.
; Call PATRICK 

728-5276

& NEW ROOFING
Kelpsas Roofing & Siding

DAY OR NIGHT r
652-9381

Aluminuri siding - Soffit & Fascia 
Chimneys Repaired-Rebuilt

PAINTING
AND PAPER HANGING, 

finest workmanship, no job 
'too small.

544-7788

SHAMROCK DECORATING

Don’t waste your money! 
Get sensible prices — 
And.get a profesional.

863-0672

SYVORY REMODELING

Painting & Carpentery.

Cement — Brick.

FL 2-1410 arba 735-5517

All

INDUSTRIAL JOBS _ 

outside & inside. 6 
(Tool crib & stock areas). 

537-3590 . 
Call anytime.

types of fences, repairs, dog runs 
kennels, free estimates.

PERFECTION REMODELING 
Virtuvės, vonios, beisnvmtat poilsio 
ir svečiu kambariai, kabinetinės spin
telės, barai ir barų bei stalų viršūs 

yra musu spėri ahrbė.Plukite BFVxiy 
Tel. 548-2743

RUMMAGE SALE 
OUR SAVIORS ENGLISH 

LUTHERAN CHURCH 
4159 No. LARAMIE 

Tuesday, October 20th 
9 A. M. til 8 P. M.

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIR7INTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI 4- INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb^ įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil

vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

MŪRO NAMAS, 2 mašinų garažas 
2 akrų ąžuolyne. §29,000.

GRAŽŪS SKLYPAI no $2,500.
4 NAUJI MŪRO NAMAI ir 3 senes

ni laukia Jūsų.
ABROMAITIS REAL ESTATE 

1005 PORTER STREET 
LEMONT. ILLINOIS 

Tel. 257-6675

• ; BY OWNER
10 yę, old 5% rm., brk. home. 3 
bedrms. New Custom drapes. Full 
base. Excellent cond. Nr. 55th & 
Hoyne.

Call 436-0962

BY BUILDER
z

2 new homes. 3 bedrms. -1^ baths.
Oak trim. Oak cab. Many extras.

Nr. 65th Keating.
'■ ' Call 582-8860.
...... Open houre Sun. 1-5 PM.

RUDENS TURTAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

• Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
> švarus, iš gerų rankų. Marquette Par

ke. $44.000.
2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras, 

3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 

. yra rūsys apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka nėr 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — £95.000.
2 AUKŠTU MŪRAS. 2 po 5. Navia 

gazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$27 SAf)

MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
kambariai. 2 vonios, kabinetu vir
tuvės. prie “Paramos”.- Su nuolaida 
$14.900.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai, garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800. /

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

DEERFIELD — LINCOLNSHIRE . 
BY OWNER

5 Bedrooms. 2% Baths; fam. room;
den.; frplc. Air conditioned, 

acrea; wooded lot.
$62.500. 

Assume 6% Mortgage.
Tel. 945-7757

%

OPEN HOUSE. BENSENVILLE 
-SAT. & SUN. 1—6 PM 

BY OWNER
Luxurious bi-level. 3 large bedrooms, 
“L” shaped living & dining room. 
-Cathedral ceilings, w/w. carpeting, 
modern kitchen. Recreation room 
with bar & complete kitchen. 2 
baths, 2 car garage. All dranes and 
many extras, beautifully landscaoed, 
close to schools & shooing. Upper 

30’s. Call 7664256.

OAK LAWN geroje apylinkėje sa
vininkas parduoda 6 miegamųjų mū
rini namą tik 6 metų senumo. 2% 
vonios. įrengtas pramogoms ir po
ilsiui kambarys. 2% auto garažas. 
Kaina $45.000. Susitarimui apžiūrėti 

' skambinkite 423-4775.

ATDARAS SEKMADIENI 1—5 VAL.
5719 W. BYRON (3800 North) 

Gražus 9 kamb. namas su 3 miegamais 
oirmam ir tiek pat antram aukšte. 
1% vonios, daug rūbiniu, nanias sto
gas, pilnas rūsvs. naujas šildvmas 

gazu. Skambinkit, savininkui 
625-7935

SAVININKAS PARDUODA 3 BUTU 
no 5 kamb. su 3 miegamais mūra prie 
34-tos ir Love Aye. Gazo Šilima, rū

sys, pastogė, nlahis sklypas. 
Tel. 927-6651.

PARDUODAMAS 5 KAMB. KATE- 
DŽIUS. sklypas 30 pėdu. 4035 W. 69 St. 

Kreiptis pas savininkę JOE.

TTK PAŽTŪRĖKTTE! Už S17 900 nn- 
nirHite 6 kambarin su 3 miegamais

* Cicero Jūrų šaulių kuopa
“Klaipėda” lapkričio 7 d. ruošia SVORotva 9134 So. 6ist et. Cicero 
švyturio balių B. Pakšto salėje,! BT 2-2162 arba LA 1-7038 
grojant jo paties orkestrui. Pra-'MAROTIRrTE parke 2 liuksusai 

dzia 7:30 vai. vakaro. Įėjimo au- po 3 Narnas 3 Tin-
ka 5 dol. asmeniui. Bus trumpai ka dv^
programa, šilta ir šalta vakarie-.---------------- 2____ 1__ *________
nė bei dovanų. Rezervacijoms ..>»
skambinti St. Bernatavičiui, telJ

BT 2-2162 arba LA 1-7038

863-2703 arba K. Milkovaičiui, SKAITYK IR KITAM PATARK 
.^5įečia visus pra- SKAITYTI DEMOKRATINĮ

Valdyba ir Parimo komttja DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS' 
(Pr). ‘I------- JI-—sO------- A—-A-

leisti linksmai laiką su šauliais.

naujam Marquette Par-

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopa ap
draudę, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59tb STREET 

PRospect 8-5454

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23.500 '

2 PO’ 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, nlatus sklv- 
nas. graži nuosavybė Gage Parke. 
S44.500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.
4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin. langai, šildvmas gazu. gara
žas. Marouette Parke. £52.000

6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai. .2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. 821.000.

GRAŽUS 4 BUTŲ MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo ajžildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

A. ABAJUL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rlnaj Ir nute
kamuosius vamzdžiui sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir patalao- 
me. Nudažome namus Iš lauko ir at
liekame "tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Ikalnavlma* veltui. kretpHtėg bet kada


