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parlamentą, jog tai kas dabar 
vyksta Quebecke, yra patys nie
kai palyginant su tuo, kas bus 
kai raudonoji Kinija čia įsteigs 
savo ambasadą. “Visame pasau
lyje Kanada jau turi juodą akį”,
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WASHINGTONAS 
sportacijos departamentas per
spėjo, kad apie 4 milijonai Ford 
ir Mercury automobilių, paga
mintų tarp 1965 ir 1969 metų, 
turi trūkumus priešakiniuose 
ratuose. Pirmame tos rūšies 
biuletenyje naudotojams apsau
goti transportaci jos sekretorius 
John A. Volpe perspėja, kad 
Fordo automobilių pirmieji ra
tai važiuojant virš normos grei
čiu gali sugriūti, dėlto Fordų 
savininkams patariama savo au
tomobilius patikrinti.

STOKHOLMAS. —. 1970 me
tų Nobelio premija (78,400 dol.) 
už mediciną laimėjo anglas, šve
das it amerikietis. Royl Caro
line institutas, kuris skiria pre
mijas už mediciną, paskelbė, jog 
tais laimėtojais yra Sir Eder- 
nard Katz (anglas), profesorius 
Ulf Von Euler (švedas) ir ame
rikietis profesorius Julius Axel
rod, dirbąs Naciontliniame in
stitute, Bethesda, Md.

Jie visi trys pasižymėjo ner
vų sistemos tyrimais ir svar
biais atradimais.

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

Iš 2,600 tik 86 mokslo institu
cijos ėmėsi tokios ar kitokios 
akcijos nutraukti fondus daly
vavusiems didesnės apimties 
riaušėse, pasakė Mrs. Green. 
Daugeliu atvejų labiausiai nu
kentėję universitetai kuo ma
žiau pašalpos tenutraukė.

Carol Earp jstojo į JAV karo aviaciją, kartu su kita North Carolina Universiteto studenty grupe. Studentė Earp 
yra pirmoji moteris, pasiryžusi tarnauti Amerikos karo lakūnu eilėse.

muose, “o ką dabar vyriausybė 
daro? Ji pripažino komunistinę 
Kiniją”.

“Aš galiu tik įsivaizduoti, koks 
potvynis užplūs komunistų šni
pų, kurie bus priskirti prie Ki
nijos ambasados. Jie visi bus už
maskuoti įvairių diplomatinių 
reprezentantų pareigomis”, pa
sakė Diefenbakeris. “Mes ir ša
lia mūsų Jungtinės Valstybės 
dar nieko nematėme lyginant su 
tuo, ką pamatysime, kai tos (šni
pų) grupės atvyks į Kanadą ir 
pradės griauti Kanadą ir ardyti 
Jungtines Valstybes”.

Komunistinės Kinijos pripa
žinimas suteikė (Pekinui pirmą 
diplomatinę bazę šiaurės Ame
rikoje ir Vakarų pusrutulyje, 
kur jie galės plėsti subversijos 
ir špionažo veiklą.

Pripažinimo paskelbimas įvy
ko lygiai tą savaitę, kada gink
luota Kanados kariuomenė sto
vėjo paruošta kautynėms prie 
parlamento rūmų, gindama mi- 
nisterio pirmininko Trudeau ir 
parlamento narių gyvybes nuo 
Kvebeko teroristų revoliucionie
rių, kurių ideologinis dievas yra 
komunistinės Kinijos pirminin
kas Mao Tse tungąs.

Prekyba buvo ko mažiausios 
reikšmės dalykas kinams sie
kiant pripažinimo. Ekonomistai 
mažai pakitimų tenumato preky
boje su raudonąja Kinija, išski
riant tai, kad kinai apeidami 
Amerikos embargo galės pykinti 
Kanados - Amerikos santykius 
pirkdami Kanadoje sunkveži
mius, mašineriją ir strateginę 
medžiagą, kurią Kanadoje ga
mina amerikiečiai.

Raudonoji Kinija daugiau yra 
suinteresuota turėti šiaurės 
Amerikoj nuklausymo postą ne-

Brazinskai nebūtų- atiduoti so
vietų valdžiai. LaiškiM^g^nifu 
siusti tokiu adresu: Mr. . Melih 
Esehbel, Turkish Ambassador, 
1606 23rd St., N. W., Washing
ton 8, D. C..

Laiškus rašyti ir telefonais 
-šaukti galima ir angliškų laik
raščių redakcijas. Reikia aiš
kinti, kad Karolis Bražinskas 
šu sūnumi pabėgo nuo sovietų 
prievartos. Rusai nuskriaudė ir 
tebeskriaudžia ne tik Bražinskų 
šeimą, bet visą lietuvių tautą, 
okupuodami kraštą ir prievar
taudami gyventojus.

Frank Savicko įstaigoje, esan
čioje 2621 West 71 St, nuo pir
madienio ryto iki vakaro bus 
priimamos telegramos ir renka
mi parašai atsakomingoms įstai
goms, kad turkai neatiduotų ru
sams Karoliaus Bražinsko ir jo 
sūnaus Algirdo. Visi gali užeiti 
į Savicko įstaigą ir savo pa
rašu prisidėti prie drąsių lietu
vių saugumo.

gu kad Kanada liktų nepriklau
soma valstybė, pasakė Azijos 
reikalų žinovas Toronto univer
siteto profesorius.

Kanados karališkoji saugumo 
komisija jau praeitais metais 
pareiškė, kad Kanada galės būti 
panaudota baze , subversyvinei 
veiklai prieš Jungtines Valsty-

Dabar turkai nori išaiškinti, 
kur pabėgėliai galės apsigyventi, 
šis klausimas bus išaiškintas ir 
išspręstas. Teismas taip pat tu
rės spręsti apie žuvusią lėktuvo 
tarnautoją bei sužeistus sovietų 
lakūnus. Ukrainietei nebuvo jo
kio reikalo eiti policininkės pa
reigų. Tarnautoja žuvo tarptau
tinėje erdvėje, o ne sovietų te
ritorijoje, kaip, atvykę agentai 
bandė Įrodinėti. Peršautas lėk
tuvo kapitonas ir radijo prane
šėjas.

Turkus - paveikė šimtai tele
gramų ir laiškų iš visų pasaulio 
kampų. .Turkų ambasada Ame
rikoje gavo daug telegramų ir 
pašaukimų telefonu, kuriais pra
šė neišduoti pabėgusių lietuvių. 
Daug panašių telegramų gavo ir 
kitose valstybėse esantieji turkų 
ambasadoriai. Lietuvių drąsa 
susižavėjusieji užsieniečiai taip 
pat prašė turkus neišduoti atbė
gusių lietuvių. Bet Įabįąusia 
turkus pavaiko tėvo' ir sūnaus 
pasakojimas apie bėgimo prie
žastis. 5? - j

ANKARA, Turkija. — Turkų 
spauda praneša, kad Karolis Bra
žinskas ir jo sūnus Algirdas, ku
rie pagrobę sovietų lėktuvą su 
keleiviais pabėgo į Turkiją, pa
reiškė tardytojams, kad “geriau 
yra mirtis negu gyvenimas So
vietų Sąjungoje”. “Mes mieliau 
sutinkame mirti negu grįžti į 
Rusiją”, jiedu pasakė Turkijos 
valdininkams. “Aš norėjau sa
vo sūnui parūpinti išauklėjimą 
laisvame krašte”, aiškinęs tėvas.

Likimas šių dviejų dabar yra 
Trabzono provincijos teismo tei
sėjų rankose. Teisingumo mi
nisterijos kriminalinių reikalų 
departamento viršininkas Melih 
Ezgu pareiškė, kad užsienių rei
kalų miųisterija rusų reikalavi
mą jiems grąžinti lėktuvo pa- 
grobikus perduos teisingumo mi
nisterijai.

Teisingumo ministerija tą rei
kalavimą persiųs Trabzono pro
vincijos teismui. Jei teismas 
nuspręs, kai tas nusikaltimas 
yra politinio pobūdžio, tuomet 
pagrobikai pasiliks Turkijoje ir 
bus teisiami.

Jei Trabzono teismas atsisa
kys pripažinti politinį motyvą 
ir nuspręs, kad nusikaltimas yra 
bendro pobūdžio, tuomet jiedu 
bus grąžinti Sovietų Sąjungai.
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Lėktuvas, kurį pagrobė Bra
žinskai, turėjo skristi iš Satu
rno į Sochi. Apsiginklavę šau
tuvais, pistoletais ir granato
mis, Bražinskai įsiveržė į pilotų 
kabiną ir pareikalavo skristi į 
Turkiją. Pasipriešinus lėktuvo 
tarnautojai Nadezdai Kurcenko, 
prasidėjo šaudymas. Kurcenko 
buvo nušauta, o kiti trys įgu
los nariai sužeisti.

Siūlo dvivaikių 
šeimų įstatymą

CARBONDALE, UI. — Sena
torius Charles Percy (R., III.) 
pasakė, kad Kongresui vėl su
sirinkus jis ruošiasi Įteikti bi- 
lių, kuriuo mokesčių išimtys bū
tų daromos tik šeimoms, turin
čioms iki dviejų vaikų. Percy 
dedasi prie tų, kurie reikalauja 
šeimų skaičių apriboti iki dviejų 
vaikų.

Kalbėdamas gyventojų dau
gėjimo, ir aplinkos klausimais 
konferencijoje, Percy pasakė, 
kad du vaikai Šeimoje turėtų pa
sidaryti Amerikos Šeimų norma. 
Jo nuomone, toks įstatymas pa
skatintų amerikiečius tenkintis 
mažesnėmis šeimomis ir tuo bū
du prisidėtų prie gyventojų per
viršio sumažėjimo.-

. TREMTINIU TEISES
Specialiems sovietų agentams turkai 

liepė greičiau išsikraustyti '
ANKARA, Turkija. — Paskutinės telegrafo žinios iš turkų 

sostinės sako, kad turkų'apygardos teismas, išklausęs Karolio 
ir Algirdo Bražinskų pareiškimus, jų pastangose pabėgti iš So
vietų Sąjungos įžiūrėjo politinį motyvą ir pripažino jiems tremti
nių teises. Turkų valdžia pabėgusių lietuvių neišduos sovietų val
džiai. Turkai įsakė specialiems sovietų agentams, atvykusioms 
parsivežti pabėgusius Bražinskus, tuojau išvykti.

Kanadoje didelis susirūpinimas dėl 
komunistinės Kinijos pripažinimo

OTTAWA, Kanada. — Quebecko separatistai nužudė 
becko provincijos darbo ministrą Pierre Laportę. Kanados vy
riausybė yra labai susirūpinusi britų diplomato likimu. Premje
ras Trudeau sekmadienio ryte pasakė per radij 
metu prižadėjo , ieškoti nusikaltėlių ir atiduoti j ui

Pratęs paliaubas
NEW YORKAS. — Valstybės 

sekretorius William P. Rogers 
konferavo dvi valandas su Egip
to užsienio reikalų ministeriu 
Mahmoud Riad. Svarbiausia jų 
pokalbio tema buvo pažeidimas 
paliaubų sutarties.

Konferencija buvusi naudinga. 
Sutarta, kad kitą savaitę ir vėl 
Rogers susitiks su Riad ir dis
kutuos Vidurio Rytų problemą.

Kiek žinoma, Riad pasisakęs 
už paliaubų pratęsimą Vidurio 
Rytuose ir po lapkričio 5 dienos, 
jeigu Izraelis nebeignoruos tai
kos derybų, kurioms vadovauti 
yra paskirtas švedas Gunnar V. 
Jarrings.

Sovietų valdžia pasiuntė į Tur
kiją tris specialius atstovus, 
kuriems įsakė priversti turkų 
valdžią atiduoti^-Karolį ir Algir
dą Bražinskus rusams; Sovietų 
valdžia Bražinskus skaito nu
sikaltėliais ir reikalauja, kad 
turkai leistų rusams Bražinskus 
“teisti” ir nužudyti.

Šori etų valdžia jau buvo “nu- 
teisusi” Karolį Bražinską 25 me
tams kalėjimo. Vievio srityje 
gyvenęs Bražinskas čekistų bu
vo nuteistas už nepildymą so
vietų įsakymų ir neklausymą 
valdžios atstovu. Rusai dabar

♦ Vlikas vakar išsiuntė savo
sekr. Romą Kezį į Turkiją susi
tikti su Bražinskais. Vilkas sam
dys geriausius advokatus ginti 
Bražinskų bylą, jei tokia bylanori jį nužudyti. Reikia siųsti 
būtų Turkijoje. Vliko pirm. J. laiškus ir telegramas turkų am- 
K. Valiūnas pasiuntė telegramą! basadoriui Washingtone 
Turkijos prezidentui pripažinti, kalanti, kad Karolis ir Algirdas 
Bražinskams politines pabėgėlių 
teises. Tokią panašią telegra-' 
'mą pasiuntė Batonas. • • «

♦ Separatistai pranešę Que
becko radijo stočiai, patardami 
policijai apžiūrėti vienoje prie
miesčio gatvėje stovinti automo
bilį. Policija tuojau surado au
tomobilį ir pastebėjo iš bagaži
nės tekantį kraują. Automobi
lyje rastas nužudyto Quebecko 
darbo ministro Pierre Laporte 
lavonas.

♦ Kanados vyriausybė pasiū-
.. - ' gro

bikams laisvai išvažiuoti iš Ka
nados. Vyriausybė neprižadėjo 
jokių pinigų ir nežadėjo iš
leisti iš kalėjimo kitų nusikal
tėlių. Yra pagrindo manyti, kad 
britų diplomatas dar nenužudy
tas, nes kanadiečiai veda pasita
rimus su separatistais.

♦ Darbo ministras Pierre La
porte buvo nušautas keliais šū
viais į galvą. Separatistai skel
bia, kad Kanados valdžia nieko 
nesiūlė už ministrą Laporte, to
dėl jis ir buvo nušautas. Atro
do, kad Quebecke veikia kelios 
separatistų grupės.

♦ Quebecko meras labai pasi
piktinęs darbo ministro Pierre 
Laporte nužudymu. Laporte bu
vo geras asmeniškas mero drau
gas. Meras patarė separatistam 
baigti teroro veiksmus, nes di
dele Quebecko gyventojų daugu
ma nepritaria žmonių grobikam 
ir žudynėms.

♦ Izraelio premjerė Goldą 
Meier šią savaitę dar kartą skris 
į JAV ir tarsis įvairiais Arti
mųjų Rytų ir Izraelio reikalais.

♦ šeštadienio vakare nepa
žįstami asmenys kėsinosi nužu
dyti P. Afrikos premjerą.

♦ Quebecko gyventojai labai 
šiltai priėmė atvykusius Kana
dos kariuomenės dalinius. Kariai 
saugo valstybines įstaigas, ban
kus ir didesnius ir svarbesnius 
biznius. Gyventojai kviečia ka
rius pusryčiams, Siūlo šiltos ka
vos. Quebecke bus krečiamas 
kiekvienas namas ir suimamas 
įtariamas separatistas.

palikimo vertė
GETTYSBURG, Pa. — Penn- l sylvanijos paveldėjimo mokesčių 

įstaiga-paskelbė, jog prezidento 
Dwight D. Eisenhowerio paliki
mo vertė siekė $2,870,004.90. 
Atėmus administracijos ir kito
kias išlaidas, palikimas sumažė
jo iki $2,730.013.81. S __  ___________ __ _ r

Po pasaulinio karo parašyta I Kusi leisti britų diplomato 
knyga turėjo nepaprastą pasise
kimą. Tiek daug tos knygos eg
zempliorių buvo išparduota, kad 
knygos leidykla jam sumokė
jo pusę milijono dolerių su vir
šum.

sius vidutinė depreciacijos ra
ta laikėsi 5.7%, kai 1969 me
tais buvo 5.1%.

VATIKANO MIESTAS. — 
Popiežius Paulius VI praeitą šeš
tadienį privačioj audiencijoj kar
dinolą Stefaną Wyszihskj su j pasakė Diefenbakeris atstovų rū. 
kuriuo aptarė bendras Romos 
katalikų bažnyčios problemas ir 
buvusių vokiškų diocezijų Len
kijoje statusą. Tuo pačiu me
tu Varšuvos komunistai pradėjo 
naują ataką prieš kard. Wyszins- 
kį, vengdami tačiau kritikuoti 
Vatikaną, kuriam neseniai tei
kė kreditą dėl skatinimo geres
nių bažnyčios santykių su ko
munistinėmis valstybėmis.

KALAMAZOO, Mich. — Va
karų Michigan© universiteto stu
dentai su 3,700 parašais įteikė 
universiteto patikėtinių tarybai 
peticiją prašydami palaikyti 
ginkluotą sargybą “mūsų gyvy
bei ir nuosavybei apginti”. Pe
ticija buvo beveik pusės visų 
studentų pasirašyta po to, kai 
universiteto vadovybė, nusileis
dama “Juodžiu Akcijos Sąjū
džio” reikalavimui, sutiko uni
versiteto sargybą paleisti Juo
džių akcijos sąjūdžio reikalavi
mas buyo iškeltas po to, kai vie
nas ginkluotas sargas sužeidė 
17-metį juoduką studentą be
vagiant automobilį.

VATIKANO MIESTAS. — 
Popiežius Paulius VI paskyrė sa
vo valstybės sekretorių ir savo 
artimiausią patikėtinį kardinolą 
Jean Villot bažnyčios čamber- 
lenu, kad galėtų eiti popiežiaus 
pareigas kai Paulius mirs kol ki
tas popiežius bus išrinktas, čam- 
berleno pareigos būsiančios: 
tvarkyti popiežiaus Pauliaus lai
dotuves, sušaukti kardinolų 
konklavą naujam popiežiui rink
ti, priimti užuojautų pareiški
mus dėl popiežiaus mirties, už
antspauduoti Pauliaus apartmen- 
tus ir tvarkyti bažnyčią kol bus 
paskelbtas naujas popiežius.

Kai lėktuvas nusileido Tur
kijos teritorijoje, Trabzon aero
drome, tuoj sovietai pradėjo 
spausti Turkiją, kad grąžintų 
lėktuvą ir išduotų Bražinskus, 
kurie vadinami kriminalistais.

Dėl lėktuvo grąžinimo nebus 
jokių ginčų. Visai kas kita yra 
su išdavimu Bražinskų. Turkija 
neturi su Sovietų Sąjunga sutar
ties dėl nusikaltėlių išdavimo. 
Vadinasi, ji nėra įsipareigojusi 
vienokios ar kitokios rūšies nu
sikaltėlius sovietams išduoti. Ką 
ji padarys, šiuo tarpu sunku pa
sakyti. Iki šiol tik tiek tepa- 
reiškė, jog nori tinkamai visą 
rėikalą ištirti.

LOS ANGELES. — Chicago 
Tribune praneša, jpg Los An
geles mieste gyvenantis "Walter 
Jasiulionis pareiškęs; kad jis 
yrą gal vienintelė grandis, kuri’ 
jungia Karolį Bražinską ir jo 
sūnų Algirdą su Amerika ir iš 
viso su laisvuoju pasauliu.

Walter Jasiulionis teigiąs, kad 
jo sūnus yra vedęs Karolio Bra
žinsko dukterį.

Jasiulionis jau susižinojęs su 
Lietuvos atstovybe Washingto
ne. ir patyręs, kad atstovybė da
ranti viską, kad Turkija neišduo
tų Bražinskų Rusijai.

Jasiulionis pareiškęs, jog jis 
gal yrą vienatinis asmuo, į ku
rį galėtų Bražinskai kreiptis ir 
prašyti pagalbos. O tokią pagal
bą jis pasiryžęs suteikti ir no
rįs, kad jie atvyktų į Ameriką. 
Esą, iš dukters jis patyręs, kad 
jie yra sumanūs vyrai.

Jasiulionis atvyko į Ameriką 
po karo. Atvyko jis vienas. Prieš 
keturius metus iš Lietuvos at
vyko (buvo išleista) jo žmona. 
Pernai buvo atvykusi ir svečia
vosi duktė. Ji gyvena Vilniuje. 
Taip pat Vilniuje gyvena ir sū
nus, kuris yra inžinierius ir ku
ris 1968 m. vedė Bražinsko duk
terį. Iš to galima spręsti, kad 
sulaikyti Turkijoje Bražinskai 
taip pat gyveno Vilniuje. Ko
kiu būdu jie atsidūrė Batume, 
kol kas neaišku.

TURKIJA NĖRA ĮSIPAREIGOJUSI
IŠDUOTI RUSAMS NUSIKALTĖLIUS 

t - J .

Kalifornijoje gyvenančio Jasiulionio duktė 
yra ištekėjusi už Bražinsko sūnaus

ISTANBUL, Turkija. — Karolis Bražinskas, kuris kartu su 
sūnum pagrobė sovietų lėktuvą, pareiškė Turkijos valdžios at
stovams, kad jis jau seniai planavęs tai padaryti. To plano įvyk
dyti negalėjęs, nes žmona ir duktė priešinosi. Kai dabar pasi
taikiusi proga, tai jis jąja pasinaudojęs. Ir tai padaręs dėl to, 
kad norėjęs sūnui Algirdui suteikti progą siekti mokslo laisvame 
krašte. '

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius William Ro
gers ir Sovietų užs. reik, minis- 
teris Andrei Gromyko praeitą 
penktadienį kalbėjosi keturias 
valandas, bet nesusitarė dėl ter
mino pradėti derybas Viduri
nių Rytų klausimais. Buvę dis
kutuojami nuomonių skirtumai 
dėl Berlyno bei Indokinijos. 
Valst. dep-tas praneša, kad pa
sikalbėjimas buvęs “draugiškas, 
bizniškas ir naudingas”.

WASHINGTONAS. — Pir
masis National. Miesto bankas. 
New Yorke paskelbė valiutos 
depreciacijos apžvalgos duome
nis, kurie rodo, kad dolerio per
kamoji galia per paskutinius du 
mėnesius mažėjo po mažiau kaip 
keturis nuošimčius, kas reiškia 
pagerėjimą lyginant su praei
tais metais. Tačiau per pirmuo-

1570 met, Die(enbaker;s petįp4j(t
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klaipėdietis rašo. Be to, pata
rė ir savo bendradarbiams ne
sigirti.

Parašęs, neprisimenu kokią 
žinutę, pasiunčiau “Lietuvos 
Keleiviui” ir paprašiau priim 
ti į bendradarbius. “Lietuvos 
Keleivis” įdėjo tą žinutę ir da
vė man slapyvardį: skliauste
liuose j. Ir dar pažadėjo mo
kėti, berods, po tris centus už 
eilutę.. Tokiu būdu tapau “Lie 
tuvos Keleivio” bendradar
biu. Daugiausia lašinėdavau 
įvairių žinučių. Kartais sulip- 
dydavau ir vieną kitą straip
snelį.

(Tęsinys)
Ir čia biivo surastas pistole

tas tik per moters kvailumą. 
Dar buvo rastas kariškas, vi
sai surūdijęs šautuvas pas ūki
ninką Mejerį. Buvo gautas pra 
nešimas, 'kad ūkininkas Kal
vaitis turįs šiauduose paslėpęs 
sunkųjį kulkosvaidį, bet šiau
dus išvertus radome tik surū
dijusį sunkiojo kulkosvaidžio 
stovą. Pastarojo visai ir neė- 
mėmęc Tie visi ginklai sunk
vežimiu buvo išgabenti į Klai
pėdą

RAGINAMAS RAŠYTI Į 
“LIETUVOS KELEIVĮ”

. Klaipėdoje buvo -leidžiamas 
klaipėdiečiams lietuviams skir
tas laikraštis, spausdirfamas' 
gotiškomis raidėmis ir pava
dintas * “Lietuvos keleiviu”. 

' Antrąkart būdamas Klaipėdos 
7 krašte išmokau gotiškomis rai-
* dėmįs skaityti ir šį laikraštį
^pąniėgau. Buvau jo nuolatiniu 
t skaitytoju. 4

Kartą atvykęs Pagėgių sek-
* tariaus viršininkas Bobelis, 
' pamatęs “Lietuvos keleivį”, iš 
1 sivedė mane į lauką. Girdi, ra- 
■; šinėji į “Policiją’’, “Trimitą”,
* -- parašyk ir į “Lietuvos kelei

vį? įvairių iš lietuvių veiklos
? žinučių. Tik nepasirašinėk. 
’ Tegul, esą, galvoja, kad koks

ŠUO SURADO 
KONTRABANDĄ

Buvo gauta žinia, kad Di
džiojoje Lietuvoje, Dauglau- 
kių kaime, pas vieną ūkinin
ką esą didelis kiekis kontra
bandos — atgabentos anodijos. 
Nuvykstame su pasieniečiu Liu 
tiku kratos daryti. Trobesiuo
se nieko neradome. Bet toliau 
nuo namų kalnelyje .Liutikas 
pastebėjo draskantį žemę ir 
piktai lojantį šunį. Taip įnir
tusiai šuo kasė žemę ir vis lo
jo, kad Liutikas, manydamas, 
kad jis kasa iš urvo lapę ar ko
kį kitokį žvėrelį, nuėjo pasi
žiūrėti.

Pasirodė, kad šuo, suuodęs

Pinto, Ford Divislan’i frisky new little car, kicks up its heels with two engines, a 1600-ee.. 
base powerplant and a 2000-cc. option. Wth “Pintopower” to spare, It excels at turnpike 
speeds and in tight passing situations. Small and light, Pinto gallops through flte heaviest 
Waffle and can wiggle into the tightest parking place. Ford dealers will introduce the *n,<

Rajono viršininkas norėda
mas pasirodyti labai drausnun 
gu, išlydėjęs sektoriaus vir
šininką ir grįžęs i raštinę, iš
drožė man didelį pamokslą ir 
įsakė nuo tos dienos jokio ra
šinėlio jam neperžiūrėjus, ne
išsiųsti.

Su viršininku nesiginčysi. 
Teko tik “klausau, pone virši
ninke”, pasakyti. Tą pačią 
dieną parašęs gana kvailoką 
Radviliškyje gyvenančiai mer
ginai meilėm laišką, nunešęs 
padėjau viršininkui ant stalo. 
Viršininkas perskaitęs laišką, 
paraudonavęs pradėjo rėkauti, 
kad esu kvailiausias koks tik 
gali būti kvailys. Girdi, jis 
mano tokių kvailų merginoms 
rašomų laiškų nenorįs skaityti. 
Jam reikią duoti tik į laikraš
čius rašomus rašinius skaityti.

(Sus daugiau)

Paragvajuje akušerės pareigas eina 
dideli patyrimą turinčios senutės. Val
džia surašė visas tokias "daktares" ir 
nurodė, kokiu bodu reikia prisilaikyti 

didesnės švaros.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

J

Su dideliu, susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

i ; Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
f • vos kraštas,-miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

*4T kit- ;-į

-

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

fl KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte,

- Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės

’ Skrajojo po laukus.
p r .: S. Petersonienė y

Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar
• .krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie-
- stems bei jaunimui:
T - ,1.- Antanas Baranauskasr ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus-
* dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei- 
< dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 doL

2* Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
f mažiejipms. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra

žus leidinys. $1,50.
3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 

kevieiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.
4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys,
• didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64

psL, kaina 5 dol. .
5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psL
' Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ-DIEVAI, mitologijos posmai
* Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai

čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.
Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba- 

' ranauskas . parašė Anykščių Šilelį; įrodyti nutautę j usiai šviesuomenei lie- 
>tuvių.kalbos lankstumą poezijoje/./ Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 

pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po- 

Z etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vairdus 

' bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.
NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

anodijos kvapą, atkasinėjo pa
slėptas žemėje skardines. Pap 
rastai anodiją buvo supilama 
į šimt-Iitrines skardines ir skar 
dinių kaklas užliejamas ce
mentu. Bet anodijos dujos vis 
dėlto prasiskverbdavo ir tiek.

Liutikas, nuėjęs prie šunies, 
rado jau atkastas kelias skar
dines su anodija. Be to, ten 
kastuvu pakasinėjus buvo ras
ta dar kelios skardinės. Eida
mi prūdo krantu, pastebėjome 
vandens paviršiuje plūduriuo
jančias lenteles. Paėmę me
džio šaką ir užkabinę lentelę, 
pradėjome traukti į krantą. Ir 
ką gi? Pasirodė, kad prie kiek
vienos plūduriuojančios lente
lės buvo užrišta virvutė ir ak
menį pririšus paskandintas su 
anodija skardinės.. Pririnko
me apie 20 tokių su anodija 
skardinių. ; ‘ ‘

Apie šį įvykį parašiau į “Po
licijos” žurnalą korespondenci
ją, kurią užvardinau “Šuo su
rado kontrabandą.” Kaune 
ėjęs sensacijas mėgstąs “10 
centų” laikraštis šią mano ko
respondencijąsavaip perdir
bo ir, gerokai .pajuokęs pasie
niečius, pareiškė savo nuomo
nę ar nebūtų .geriau vieton vy
rų samdyti kontrabandai gau
dyti šunis. ‘Atvažiavęs tas pats 
sektoriaus viršininkas Bobe
lis pradėjo mane barti, kam, 
girdi, tokią viršininkus pašie
piančią korespondenciją rašęs 
į “10 centų” laikraštį.

Išsiaiškinome, kad jie patys 
parašę.

RAPINES IR 
NEMALONUMAS

Bendrai Klaipėdos krašte 
visos kapinės buvo gražiai už
laikomos. Bevaikščiodamas po 
Vilkiškių kapines susižavėjau 
jų tvarka. Takeliai tarp ant
kapių švariai užlaikomi. Smul 
kiai akmenėliais ir smėliu- iš
barstyti. Antkapiai gėlėmis ap 
sodinti. Viename antkapyje 
buvo gėlėmis apsodintas pa
minklėlis su užrašu “Zwei un- 
bekannte russische soldaten” 
— du nežinomi rusu kareiviai. 
Šalia evangeliko palaidotas ka 
talikas, baptistas, graikų kata
likas ir kitokių tikybų žmonės. 
Skirtingesni negu katalikiško
se kapinėse kryžiai, klaipėdie
čių ne kryžiais bet krikštais va 
dinami- Senesniuose pamink
luose daug lietuviškų užrašų, 
bet vėlesniuose jau tik vokiš
kai. Kapines prižiūrėjo mies

telio lėšomis išlaikomas kapi
nių sargas — prižiūrėtojas.

Susižavėjęs kapinių tvarka 
parašiau į ‘Lietuvos Keleivį” 
korespondenciją .ir joje papei
kiau kataliką kapinėse įvestą 
tvarką. Aprašiau vieną atsiti
kimą su visomis pavardėmis ir 
pažymėjau vietovę, kur kata-' 
likų klebonas nesutiko leisti 
palaidoti biržiečio evangelikp- 
reformata trijų metų amžiaus 
vaiko, motyvuodamas, kad 
“eretikas’’ ižteršiąs katalikiš
kas kapines. Nieko nepadėjo 
nei apskrities, viršininko nei 
ministerijos* spaudimas. <

Tėvai dėl gilaus sniego ir1 
siaučiančių7 pūgų, negalėdanii 
vaiko lavonėlio nuvežti į Bir
žų apskritį';’ gavo leidimą ir j 
palaidojo yaką Latvijoje evaįi.korespondenciją 
gelikų kapifiėšėl i

Redakcija' gerokai tą mano 
rašinėlį pertaisiusi, išbraukiu
si pavardes iei ’vietovę, įdėjo 
tik patį faktą paminėdama. .

Tas mano rašinėlis baisiai 
nepatiko Pagėgių katalikų ku-z 
nigui Bajercįai. jis savų nępa- 
sitenkinimą jpasąkė. mano vir
šininkui Bobeliui. Bobelis pa
sikvietęs pąą savĄ į raštinę jge- 
rokai: apibareir įsakė takių ti
kybas '' *‘kn^fnahči^”-' rašinėlių 
nerašyti. Prižadėjau.

MUŠTYNES į IR VIRŠININKO
r ■_ ULTIMATUMAS

Persikėlęs iš Vilkiškių į Bi
tėnus ' apsigyvenau Martyno 
Jankaus bute. ’ Ten pat talpi
nos! ir pasienio policijos rajo
no raštinė? Rašinėjau įvairias 
korespondencijas? Rajono vir
šininkas (pavardės nenoriu 
minėti) į mano f ašinius, visai 
nesikišdavo ir-galėjau ką tik 
norėjau rašyti. Kartais juokais 
pasakydavo,- kad vieną ar kitą 
perdaug ar permažai paginda
vau, ir tuo viskas baigdavosi.

Vieną dieną atvykęs į rajo-

%

no būstinę tuo laiku jau buvęs 
Pagėgių sektoriaus viršinin
kas Juozas Nasvytis, paklau
sęs ar esu buvęs sekmadienį 
Natkiškiuose. Pasakiau, kad 
esu buvęs. Tuomet jis papasa
kojo, kad iš Didžiosios Lietu
vos iš Sartininkų ar nuo Sarti
ninkų atvykęs vi enaš lietuvis į 
Natkiškes (Klaipėdos krašte) 
pasigėręs ir gerokai apkūlęs 
vieną klaipėdiškį. Girdi, aš 
parašęs korespondenciją, o 
vokiečiai visą tą reikalą išpū
tę ir savuose laikraščiuose per
spausdinę. Aiškinausi, kad 
apie tai pirmą kartą girdžiu ir 
jokių apie muštynes korespon 
dencijų nesu Tašęs. Ir tikrai 
nebuyaii rašęs ir vėliau net 
nesužinojau, kur ir kas tokią 

t buvo rašęs. 
Vistik išeidamas sektoriaus 
viršininkas, atrodė, pasiliko 
prie savo nuomonės. Patarė 
rašant korespondencijas būti 
atsargesniam.

O T A susivjenudi
S . i\ LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLa — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 

gįau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. -

SLĄ — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bės apdęaudą ir ligoje pašaipą, kuri yra pigi, neš SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. -

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerip kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo ?100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdraudą • Endowment to- • 
surance, kad jaunuolis gautų.pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai v

.SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigįą'TERY apdraudą. 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

' '' ~ ' -

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišką KLUBŲ ir draugijų na-, 
riatns. Už $1,000.00 akcidentalės- apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. I. 10001

Most of qb know abort the

invert nv

'■ Bitų valyti atėfvti moteris palaukė, 
batus paliko ir nebegrįžo. Ji atė|o, kad 
nuvalytų batus, kol ji palauks.^ Matyt, 
kad buvo labai nekantri, jeigu nega

lėjo trumpo laiko palaukti.

A better way to lira.

Where amen can own hb 
own home. Maybe with abed;

’? For. another dsag, Bonds

to do?

everyone can boast that.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00. 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 e. egzemplioriui.

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

- .. Knygą galima gauti Naujienose arba pašiursiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu: ■ -

Take stock in America
E

1739 S. Halsted St, Chicago,’ HL 60608 į -
~iir' i ' Fi. T "T T~r ' ll' J8*jįm

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
JT Č A ' < - * " > * * » *
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f Vilnis meluodama skundžiasi Naujienomis 
vaidmuo ginant Lietuvą nuo im
perialistinės agresijos 1920— 
1940 metais”, parašytą 1966 me
tais, taip pat gavo sovietinio is-

Spalio 10 d. Naujienų veda
majame duota iš “Vilnies” š. m. 
spalio 8 d. 2 psl. citata. Sovie
tams tarnaujanti “Vilnis” skun
džiasi, kad Naujienas skaitant 
nežinoma, kur prasideda ir kur 
baigiasi melas.

šis “Vilnies” pareiškimas įro
do, kad jos redaktoriai ir leidė
jai arba nenori tiesos matyti 
arba jiems uždrausta tiesą ra
šyti. Nors “Vilnis” išleidžiama 
Amerikoje, - tačiau jos turinys 
visiškai analogiškas So vi et i j o- 
je išleidžiamai spaudai. Naujie
nose randi tiesą, ypač kas liečia 
susovietintoje Lietuvoje lietu
vių gyvenimą, nes žinios gauna
mos iš sovietinės spaudos ir ten 
apsilankiusiųjų, o “Vilnyje” daž
niausiai tą pat} melą, kaip ir so
vietinėje “Tiesoje”.

Meluoja “Vilnis”, meluoja ir 
“Laisvė”, lygiai kaip ir sovie
tinė “Tiesa”, “Komunistas”, 
“Pergalė” ir net jų mokslinis 
žurnalas “Mokslas ir gyveni
mas”. Meluojama todėl, kad Sd-. 
vietijoje už melą duodami moks
liniai daktarų laipsniai. Už Lie
tuvos istorijos klastojimą sovie
tinio istorijos mokslo daktaro 
laipsnį gavo, net be disertacijos, 
Juozas Žiugžda. Kostas Navic
kas už melu pagrįstą ir faktų 
iškraipytą desertaciją “TSRS

torijos mokslo daktaro laipsnį.
Sovietinis daktaras Kostas Na

vickas jau pačiame pirmame 
pratarmės puslapyje paskelbė 
melą:

“Imperialistinė antitarybinė 
propaganda ypač pasidarė reikš
minga ir įžūli po antrojo pasau
linio karo... imta leisti įvairių 
pavadinimų knygas ir brošiū
ras... falsifikuoti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos istoriją...” (3 
psl.). Bet kas sufalsifikuota — 
nenurodyta.

“Dar 1936 m. Kaune išėjo A. 
Šapoko redaguota “Lietuvos is
torija”. šioje knygoje, kaip ir 
kituose panašiuose lietuviškųjų 
buržuazinių nacionalistų leidi
niuose, buvo falsifikuojama lie
tuvių tautos istorija...” (6 psl.).

Kas tų K. Navicko primintų 
knygų ir bročiūrų neskaitė, nie- 
kef negali atsakyti, o kas skaitė 
ir nepersisunkęs sovietiniu mok
slu, tegul pasako, ar Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos istorija su
klastota? Juk dar daug kas tu
rime A. Šapokos redaguotą Lie
tuvos istoriją ar ten, kaip so v. 
dr. K. Navickas tvirtina, yra 
kas falsifikuota?

Didžiausias ir galingiausias keltuvas, pats i ūdas ant guminiu raty, 
dirba Philadelphijos uoste. Keltuvas sveria 355 tonas, yra 159 pėdy 
aukščio ir gali vienu kartu pakelti 75 tonas, pasiekdamas 75 pėdas 

į šalį. Kranas varomas 775 arklio jėgy dyzelinio motoro.

kyti tam tikrą skaičių sausumos 
ir oro pajėgų...” (278 psl.).

Lietuvos vyriausybei neliko 
kito kelio kaip derėtis. Dery
boms vykstant, Sovietų Sąjun
gos liaudies komisarų tarybos 
pirmininkas ponas draugas Mo
lotovas 1939.X.8 Vokietijos am
basadoriui Schulenburgui para
šė tokį raštą :

“Pone Ambasadoriau,
Turiu garbę patvirtinti, kad 

ryšium su slaptu papildomu pro
tokolu Lietuvos reikalu, pasira
šytu tarp SSSR ir Vokietijos 
1939 m. rugsėjo 29 d. (28 d.), 
tarp mūsų esama šio susiprati
mo;

1. Protokole paminėta ir prie 
jo pridėtame žemėlapyje pažy-
mėta Lietuvos teritorija nebus

Vadovo Biržiškos'"

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

\ o kietuose viršeliuose už $6.00.
AM knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

N A U JIEN 0 S
1739 Sd. Halsted Street . Chicago 8, IllinoisL—----- ------- - -—-.- - _ _ - . ---- -

• HoM opHoeol ef »xfnj tott
'*■ * '• - - '

Magfc Chef Chateau adds leisure hours to your 
day withtwo level cooking. Bake in either oven. 
Plus lower roll-out broiler. Tinted glass window 
door lets you cook conveniently, privately* Only 
30” wide. Cook top and oven door remove for 
easy cleaning.

■: •Clock with 1-hour • Removable 
timer oven door

* Bake burner « Lift-up
' In upper oven cook top

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
. I

5115-5123 So. Kedzie Ave. PRospect 6 -1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Sov dr. Navickas laiko tas 
istorijas suklastotomis ar fal
sifikuotomis, kurios parašytos 
ne sovietiniais metodais, žinoma, 
“Bet tai galima pasiekti, tik 
visapusiškai ir moksliškai tei
singai nušvietus lietuvių tau
tos praeitį, remiantis marksiz
mo-leninizmo metodologija, lai
kantis lenininių partiškumo prin
cipų...” (8 psl.). Štai kur glūdi 
“tikrasis” mokslas, metodai ir 
mokslo principai; štai kodėl kny
gų, brošiūrų leidėjai ir A. Ša
pokos redaguota Lietuvos isto
rija “falsifikuota”!

Dabar bent trumpai susipa
žinkime su sov. dr. K. Navicko 
ne “fasifikuota” istorija. Jo. pa
sakyta: . .

“Tarybų Rusijos ir Lietuvos 
taikos sutartis buvo pasirašy
ta Maskvoje 1920 m. liepos 12 d. 
Tarybinė vyriausybė, remdamo
si lenininės nacionalinės politikos 
principais^ vėl pripažino Lietu
vos savarankiškumą ir nepri
klausomybę, taip pat Vilnių ir 
Vilniaus kraštą Lietuvai. Ji taip 
pat negrąžinamai davė Lietuvos 
vyriausybei 3 milijonus aukso 
rublių. Tai buvo esminė parama 
Lietuvai...” (13 ir 14 psl.). «

Taip, Sovietų Rusija pripažino 
Lietuvai savarankiškumą ir ne
priklausomybę, kai jos raudono
ji armija buvo išguita iš Lietu
vos ir net lenkų atskirta nuo 
Lietuvos teritorijos. Vilnių ir 
Vilniaus kraštą pripažino Lietu
vai todėl, kad aš, o ne kas kitas, 
Sovietų Rusijai pripažinau Mas
kvą. Ar ne juokinga?

Tuos 3 milijonus aukso rub
lių Sovietų Rusijos vyriausy
bė nedavė negrąžinamai, nes pri
valėjo sumokėti pagal taikos su
tarties XH str. 3 p. karo metu 
padarytiems nuostoliams atly
ginti ir Rusijos pensininkams 
pensijas mokėti. Kodėl sov. dr. 
K. Navickas nieko nepaminėjo 
apie taikos sutarties XH str. 
2 p. paminėtą mišką? Ten aiš
kiai pasakyta:

“2. Artimiausiose prie Lietu
vos sienų vietose ir, kiek gali
ma, arčiau prie plukdamųjų upių 
ir geležinkelių duoti Lietuvos 
Vyriausybei teisę kirsti miško 
iš šimto tūkstančių dešimtinių 
ploto...” Kas priėjus jam prie 
šios vietos užrišo burną ir su
laikė ranką parašyti? Kiek bu
vo girdėti, sovietai davė Lietu
vai miško, netgi daugiau... Si
bire. Kodėl šis faktas nutylėtas?

“Lietuvos ir Tarybų Sąjun
gos 1926 m. nepuolimo sutartis 
buvo pratęsta iki 1945 m. gruo
džio 31 d.; protokolas pasirašy
tas Maskvoje 1934 m. balandžio 
4 d. TSRS užsienio reikalų liau
dies komisaro M. Litvinovo ir 
Lietuvos pasiuntinio Maskvoje 
J. Baltrušaičio. Tarybų vyriau
sybė vėl pažymėjo lietuvių tei
ses į Vilnių ir Vilniaus kraštą” 
(112 psl.). O kas atsitiko 1939 
ir 1940 metais? Kodėl tik dalis 
to krašto buvo grąžinta?

“1939 m. kovo mėn. Maskvo
je įvyko TSKP XVIII suvažiavi
mas. Jis demaskavo Vakarų val
stybių “nesikišimo” politiką at
skleidė Miuncheno sandėrio

antitarybinę esmę... Didelę reik
šmę tuometinėje tarptautinėje' 
situacijoje turėjo tvirtas Tary
bų šalies ryžtas ginti nuo agre
sijos Pabaltijo rėspublikas” (253 
psl.).

Kodėl Tarybų šalis, pasida
rė tokia gera? Juk jos niekas 
neprašė tas respublikas ginti? 
Todėl, kad ji -buvo numačiusi Pa
baltijo respublikas sau inkorpo
ruoti. šį faktą šov. dr. Navic
kas taip pat nutylėjo.

“...Hitlerio vyriausybė pasiū
lė Tarybinei, vyriausybei suda
ryti TSRS-Vokietijos nepuoli
mo sutartį... TSRS ir Vokietijos 
nepuolimo sutartis buvo pasira
šyta Maskvoje 1939 m. rugpiū- 
čio 23 d.” (266 psl.). Kad bu
vo pasirašytas dar Slaptas pa
pildomas protokolas, sov. dr. K. 
Navickas visiškai neužsiminė. O 
jame pasakyta:

“1. Tuo atveju, jeigu srityse,, 
priklausančiose Baltijos valsty
bėms (Suomijai, Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai), įvyktų teritori
nių bei politinių pertvarkymų, 
šiaurinė Lietuvos siena b us Vo- 
kietijos ir SSSR interesų sferos 
siena. Tuo atžvilgiu abi šalys 
pripažįsta Lietuvos interesus 
Vilniaus krašte”.

Tačiau to sovietams neužte
ko: “1939 m. rugsėjo 28 d. Mas
kvoje buvo pasirašyta TSRS ir 
Vokietijos sutartis, nustačiusi 
Tarybų Sąjungos vakarų sieną 
po to, kai buvo išvaduotos Va
karų Ukrainos ir Vakarų Balta
rusijos sritys...” (274 psl.). Ir 
vėl nutylėtas slaptas papildo
mas protokolas, kuriame pasa
kyta:

1939 m. rugpjūčio 23 d. slap
tas papildomas protokolas pa
taisomas (1 punktas) tuo būdu, 
kad Lietuvos valstybės teritori
ja atitenka SSSR įtakos sfe
rai... Kai tik SSSR vyriausybė 
imsis ypatingų priemonių Lie
tuvos teritorijoje savo intere
sams apsaugoti, dabartinė Vo- 
kietijbs-Lietuvos siena bus iš
taisyta sienos natūralumo ir pa
prastumo sumetimais tokiu bū
du,, kad Lietuvos teritoriją esan
ti į pietvakarius nuo linijos, pa
žymėtos prijungiamame žemėla
pyje, atitenka Vokietijai”.

Kaip matome, Pabaltijo respu
blikomis TSRS su Vokietija jau 
pasidalino, Sovietų Rusija ruo
šiasi jas okupuoti ir tuo pat me
tu:: “1939 m. rugsėjo 29 d. Ta
rybinė vyriausybė per Lietu
vos pasiuntinį L Natkevičių pa
kvietė deryboms ir Lietuvos mi
nistrą pirmininką J. Černių... In
formuodamas apie tai Kauną, 
Natkevičius pranešė, kad Ta
rybinė vyriausybė, kaip ir anks
čiau, yra pasirengusi perduoti 
Lietuvai Vilniaus kraštą”... (275 
psl.). Bet kai spalio 3 d. 22 vai. 
30 min. į Maskvą atvyko Lie
tuvos užsienių reikalų ministras 
Urbšys, paaiškėjo, jog sovietams 
rūpėjo ne tiek perdavimas Lie
tuvai Vilniaus krašto, bet “Lie
tuvai būtina sudaryti su TSRS 
savitarpo pagalbos sutartį, su
teikiant Tarybų Sąjungai teisę 
pastarosios lėšomis kai kuriose 

: Lietuvos respublikos vietose lai

vo sovietų mokslinį daktaro 
laipsnį. Iš tikrųjų Hitleris gi 
nebuvo Smetonos nei globėjas 
nei protektorius, bet sovietų 
draugas ir brolis. Prezidentas 
A. Smetona ne perdavė A. Mer
kiui pareigų, tik prašė jį pava
duoti. K. Navickas neabejoti
nai turėjo prieš akis Vyriausy
bės Žinias Nr. 709 ir skaitė til
pusi aktą Nr. 751, kuriame pa
sakyta : “Man sunegalavus, rem
damasis Lietuvos Konstitucijos 
(71 str.), prašau Tamstą pa
vaduoti mane Respublikos Pre
zidento pareigose”, bet ne “su
tinkamai 72 straipsniu”, kaip 
Navicko pažymėta, žinoma, jam 
pro raudonus akinius vistiek 
matosi 72.

čia suminėta tik maža dalely
tė melagystės faktų, bet jų už
tenka, kad matytume už ką &£* 
vietijoje duodami daktaro laips
niai. J. Maceika

Raud. Armijos okupuota tuo at
veju, kad ji žygiuos į Lietuvą;

2. Paliekama Vokietijai nusta
tyti datą kada ji įvykdys su
sitarimą dėl anksčiau paminėtos 
Lietuvos teritorijos perleidimo 
Vokietijai.

Prašau priimti, pone ambasa
doriau, mano augščiausios pagar
bos pareiškimą, V. Molotov”.

Spalio 10 d. Maskvoje pasi
rašoma su TSRS savitarpinės pa
galbos sutartis, kurios VII 
straipsnyje užakcentuota; “šios 
sutarties įgyvendinimas jokiu 
būdu neliečia pasirašusiųjų ša
lių suvereninių teisių, o ypatin
gai valstybinės santvarkos, eko
nominės, socialinės, karinės sis
temos ir bendrai nesikišimo į 
vidaus reikalus principo”. Maž
daug tas pat pasakyta ir sov. 
dr. K Navicko disertacijoje 
(280 ir 281 psl.).

Tai tokia sovietų “tiesa”, nuo 
kurios' neatsilieka ir “Vilnis”; 
Tai biauri niekšybė!

1940 m. vasario 4 d. prasidėjo 
sovietų provokacija su raudon
armiečiu G. Butajevu ir kitais, 
kareiviais. Nevardinant įvai
riausio melo, pažvelkime tik f

' J
“...Lietuvos fašistų vadeiva 

A. Smetona 1940 m. birželio 15 
d. apie 17 vai. automobiliu bė- 
go iš Kauno į Vakarus, pas sa
vo globėją ir protektorių (o so
vietų brolį. JM) Hitlerį, sutin
kamai su Lietuvos konstitucijos > 
72 straipsniu perdavęs preziden-' 
to pareigas ministrui pirminin
kui Merkiui. “Man sunegalavus, 
— pareiškė j is Merkiui... — pra
šau Tamstą mane pavaduoti”. 
(317 psl.).

Tai taip pasakyta sov. dr., K. 
Navicko disertacijoje, už ką ga-

DĖDĖS ŠERNO GYYENDIO BRUOŽAI '
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl-, 
kaina 2 dol.
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NEW CANADIAN BLITZ DIET
LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT1

Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
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 1 SPECIAL OFFER 
(limited period anly); $3.00. '. J .

INSURED

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $54X». OR MORE, 
2 YEAR JWATUR1TY

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prie!
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- ■ 
nėšio pirmos.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo IndiHol
Apdr«u«H IH SHAD,

UNIVERSAL
4

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais T«L 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti *
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KAIP BUVO OKUPUOTA LIETUVA
Justo Paleckio vaidmuo okupavimo metu 

Rašo SUVALKIJOS SŪNUS
1940 m. birželio 16 d. min. 

pirm. A. Merkio pasakyta kal
ba buvo gana trumpa ir ji užsi
tęsė apie 3-4 minutes. Atskira
me kambaryje Radiofono tar
nautojai paklausė minister}, ko
kių artimiausiomis valandomis 
laukiame sprendimų? — Spren
dimai yra padaryti seniai ir be 
mūsų valios. Įvykių eigos su
stabdyti ar pristabdyti nebe; 
galime. Rytojus miglotas, nes 

Pasiryžęs lietuvis yra pavojingas
Tikslių žinių dar neturime ir gal ne taip greitai tu- 

' rėsime, kas praeitų ketvirtadieni, spalio 15 dienų, dėjosi 
Juodosios jūros padangėse, kai keleivinis sovietų lėktu
vas, pakilęs iš Bochumo aerodromo, pasiekė skridimui 
reikalingų aukštumų ir pradėjo sukti į Šiaurę. Pirmi ra
dijo pranešimai buvo labai neaiškūs, tarptautinės žinių 
agentūros mažesniuose sovietų miestuose neturi savo at
stovų, o Amerikos laikraščiai netikslias žinias dar labiau 
iškraipė.

Reikalų dar pasunkino sovietų propagandos agen
tūros, sąmoningai bandžiusios pakreipti visa reikalų kita 
kryptimi. Iki šio meto sovietų valdžia neskelbdavo so
vietų spaudoje tarptautinių rusų nelaimių, bet šį kartų 
apie keleivinio lėktuvo dingima pranešė, Sovietų valdžia, 
pradžioje nežinodama, kas atsitiko, bandė sudaryti įspū
dį, kad lėktuvų pagrobė žydai, šių vasarų žydai bandė 
pagrobti vienų lėktuvų Leningrado aerodrome, bet jiems 
nepavyko, ' o dabar vis dėlto grobikams pavyko nukreipti 
lėktuvų kita kryptimi.

Sovietų lėktuvų pasuko į Turkija ne sovietų imperi
joj gyvenantieji žydai, bet rusų pavergti lietuviai. Nau
jienų tarptautinių žinių redaktorius greitai susiorientavo 
tarptautinių radijo ir agentūrų painiavoje ir penktadie
nio laidoje jau paskelbė, kad keleivinį sovietų lėktuvų pri
vertė skristi į Turki jų išsilaisvinti norėjusieji lietuviai. 
Šeštadienio numeryje jau pasakyti ir pasiryžusių išsilais
vinti žmonių vardai Tai Karolis Bražinskas ir jo sū- 
hus Algirdas. ... .., L v.

Tikimės šiomis dienomis gauti dar tikslesnių žinių ir 
| skaitytojams paskelbti .paties Karolio Bražinsko pa

reiškimus. Manome, kad niekas taip tiksliai negalės pa
pasakoti, kas dėjosi Kaukazo kalnų papėdėje, kaip to 
žygdarbio dalyviai. Tuo tarpu tiek težinome, kad Ka 
rolis Bražinskas yra 48 metų, gimęs Lietuvoje ir gyve
nęs sovietiniame Uzbekistane. Pirmos sovietų okupaci
jos metu, vykusios prieš 30 metų, Karolis Bražins
kas buvo tiktai 18 metų berniukas. Dabar jį lydėjo tokio 
paties amžiaus sūnus Algirdas.

Yra pagrindo manyti, kad visa Bražinskų šeima bai
siomis birželio dienomis ’buvo susodinta į gyvulinius va
gonus ir išvežta prievartos darbams, kaip buvo išvežti 
tūkstančiai lietuvių. Iš Bražinskų buvo atimtas visas tur- 

' tas, o po kelių savaičių vargingos kelionės šeima buvo

išmesta į tyrlaukius ir labai retai apgyventas sritis. 
Greičiausiai, -kad Karolis Bražinskas palaidojo savo 
tėvus kurioje nors Sibiro tyrumoje, kaip vyresniuosius 
ten palaidojo tūkstančiai lietuvių. Galimas daiktas, kad 
K. Bražinską ištiko nelaimės, ir jis liko vienas su savo 
sūnumi. Prisiminęs laisvą gyvenimą nepriklausomoje 
Lietuvoje, Bražinskas ryžosi siekti laisvės. Gal kelis me
tus jis šį klausimą planavo, studijavo, kol atėjo tinkamą 
valanda.

Kiekvienas pasiryžęs žmogus yra pavojingas. Daug 
pavojingesnis yra pasiryžęs lietuvis. Reikalas pasunkėja, 
kai ryžtasi tėvas su sūnumi, ir kai abu yra lietuviai. Mo- 
derniškiausiais ginklais ginkluoti sovietų imperijos pa
reigūnai nepajėgė įveikti pasiryžusių lietuvių. Sovietų 
lėktuvą valdė sovietų kompartijos nariai, jį aptarnavo 
komjaunimo rinktinės moterys. Valdovų rankose buvo 
šautuvai ir granatos, o lietuviai buvo ginkluoti tiktai sti
priu pasiryžimu. Protingesnieji senovės karo vadai grai
kams sakydavo, kad ne ginklas kovas laimi, bet žmogaus 
pasiryžimas.

Visi žinome, kad sovietų imperijoje ginklą laikyti gali 
tiktai ištikimas partijos žmogus. Už nelegalų ginklo lai
kymą rusai baudžia sunkiausiomis bausmėmis. O vis dėl
to Bražinskai iš sovietų lėktuvo išlipo su dviem automa
tiškais šautuvais, penkiais revolveriais, ir trim rankinėm 
granatom. Kiekvienam juk turi būti aišku, kad su šito
kiu arsenalu į lėktuvą jie neįlipo. Reikia manyti, kad tė
vas su sūnumi buvo ginkluoti tiktai paprastais revolve
riais. ’

Gaila, kad ta žiopla ukrainietė bandė pastoti lietu
viams kelią. Ji galėjo pasakyti Bražinskams, kad į lakū
nų kabiną uždrausta įeiti ir pasitraukti, bėt ji ryžosi ne
leisti atidaryti, durų. Kabiiion įžengę lietuviai 3 rusų te
kūnams tarę: — Neševelites! (nejudėkite) ir nebandykite 
naudoti radijo! Lėktuvo kapitonas nejudėjo, bet kojomis 
pradėjo kraipyti lėktuvą. Jis gavo kulką į kojas. Lėktu
vo nepajėgė išlyginti ir antrasis lakūnas.' Jis gavo kulką į 
rankas.^ Trečias lakūnas lėktuvą išlygino, pasuko į kairę 
ir nusileido Turkijoje, Trabzono aerodrome. Bražinskai 
pasiėmė visų trijų sovietų karininkų revolverius, pasiėmė 
kiekvienam duotą rankinę granatą, ir pasiėmė lakūnų 
kabinoje laikomus du automatiškus šautuvus; kuriais so
vietų lakūnams įsakyta gintis ir ginti lėktuvą.

Žinome, kad komunistai yra kėrštirigi; Žinome, kad 
nukentės kiekvienas Lietuvoje dar gyvas Bražinskų gi
minės narys. Taip pat žinome, kad sovietų imperijos val
dovai keršys visai lietuvių tautai ūž • Bražinskų atliktą 
žygdarbį. Bet mes negalime smerkti Bražinskų, pasiry
žusių siekti laisvės; negalime nesididžiuoti jų pasiryžimu, 
pavertusiu molinių kojų milžiną.

visus sprendimus daro Dekano
zovas ir Maskva, šių nelemtų 
valandų akivaizdoje, aš linkiu 
jums išsilaikyti tvirtais lietu
viais. — Taip jiems atsakė A. 
Merkys, ašarodamas atsisveiki
no ir išėjo.

Lietuvą pradėjo slopinti rau
donasis amaras., Užsienių ra
dijo stotys Lietuvos vardą su
mini tik vienu sakiniu. Konsta
tuoja tik įvykusį faktą’ ir dau

giau nieko. Ką rašė pasaulio 
spauda, šiuo metu sunku pasaky
ti. šiandien, bevartydamas ang
lų karišką žurnalą apie Pabalti
jo tautų okupaciją, radau se
kančią žinutę:

“...Saturday, June 15. Lithua
nia occupied by Soviet troops 
after expiration of ultimatum”.

“Monday, .June 17. Russian 
forces occupied Latvia and Es
tonia, Governments of both con- 
tries having resigned”. The War 
Illustration”, Nr. 43, 1940, June 
28). šitame žurnale visi kiti 
įvykiai yra gana plačiai ir smulk
meniškai aprašyti. Bet Lietu
vos ir kitų Pabaltijo tautų tik 
pažymėtas pats okupacijos fak
tas ir nėra'jokių komentarų bei 
išvadų.

Birželio 17 d. ankstyvą rytą 
pradėjo žmonės rikiuotis prie 
bankų ir taupomųjų kasų, norė
dami atsiimti savo indėlius. Ry-. 
tinėje radijo programoje pra
nešama, kad užsienin išvykęs 
Respublikos Prezidentas A. Sme
tona skelbiamas atsistatydinu
siu; jo pareigas pradėjo eiti 
min. pirm. A. Merkys. Toliau, 
klausytojai migdomi plokštelių 
muzika ir kas dvi valandos kar
tojama vakarykščia A. Merkio 
kalba. Popietinėmis valando
mis paskelbia, kad jau yra su
daryta šios sudėties vyriausy
bė: einąs Respublikos Preziden
to pareigas min. pirm. J. Pa
leckis, min. pirm, pavaduotojas 
ir Užsienių reikalų ministeris 
prof. V. Krėvė-Mickevičius, Vi
daus reikalų min. M. Gedvilą, 
Teisingumo min. P. Pakarklis, 
Krašto apsaugos min. gen. V. 
Vitkauskas, švietimo; min. A 
Venclova, Finansų min. inž. E. 
Galvanauskas,- žemės ūkio min. 
M. Mickis, Sveikatos ir sociali
nės apsaugos min. dr. Leo Ko
gan. Naujoji vyriausybė laiky
sis 1938 m. Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos. Paskelbus nau
jės vyriausybėssudėtį, neoficia
liai paaiškėjo, kad vyriausybes 
sudarymo akte yra įrašyta nau
ja žinyba -— Darbo ministerija. 
Ministeriu paskirtas M. Junčas- 
Kučinskas, kuris sėdi kalėjime 
ir laukia amnestijos. Jis 1931 
hi. už komunistinę veiklą biivo 
į&rięs 12 m. kalėjimų. Pasku
tiniu laiku sėdėjo Šiaulių sunkių
jų darbų kalėjime, 49 kamero
je.

Dar susipažinkime kaip buvo 
paskirti kai kurie ministerial. 
Ūžėjus bolševikam Paleckis visą 
laiką tupėjo rusų pasiuntinybė- 
je. Paskirtas “prezidentu” jis 
tik ką buvo baigęs rusų pasiun
tinybės pagreitintą dresiravimo 
kursą. Tai todėl ir jis tik tai 

1 tiek suprato prezidento parei
gas, kiek degloji nusimano apie 
žvaigždes. Junčas - Kučinskas 
sėdėjo kalėjime ir dar prieš 

’amnestiją buvo paskirtas Dar- 
— ----- ' „n.... .i , 

bo ministeriu. A. Venclova 
švietimo ministeriu buvo paskir
tas be jo sutikimo ir žinios. Jis 
tuo laiku buvo išvykęs į Estiją 
susipažinti su estų rašytojais. 
Grįždamas į Lietuvą, Rygos sto
tyje nusipirko laikraštį ir tik iš 
jo sužinojo, kad yra paskirtas 
švietimo ministeriu. A. Venclo
va savo atsiminimuose rašo se
kančiai:

“...Staiga į kupę įeina kelios 
Lietuvos operos artistės, grįž
tančios iš Rygos, jų tarpe pa
žįstama solistė Vincė Jonuškai- 
tė. Jos baisiai susijaudinusios. 
Pamačiusios mane šoka sveikin
ti : — Pone ministre, leiskit pa
linkėti... Jūs dabar mūsų virši
ninkas... Tik jau neskriauski
te artistų... Pasirodo, jos anks
čiau už mane perskaitė laikraš
čių naujienas. (“Jaunystės at
radimas”, psl. 504). Po to A. 
Venclova mėgdavo pasigirti, gir
di : — išvykau mokytoju, bet grį
žau švietimo ministeriu. Todėl 
ir vyko toki nesklandumai, kad 
vyriausybės sudarymo aktą su
rašė S; Rusijos pasiuntinybė, 
o A. Merkys tą aktą tik pasira
šė.

Pirmasis valstybės “galvą” J. 
Paleckį pasveikino V. Teatro 
dramos artistas V. S. Artinan
tis vakarinių žinių transliaci
jai, tokių sveikinimų Radiofonan 
suplaukė apie šimtą. Tarp ki
tų J. Paleckį sveikino buvę Di
mitravo kaliniai, katiušų kul
tūrai pažinti šutvė, tavorščių pa
siuntinybės šlavikai, degtinės 
naikintojai; denatūrato ragauto
jai ir panašūs “kultūrininkai”. 
Įsakyta laiko nesigailėti ir skelb
ti visus sveikinimus. Ir tos die
nos vėlyvas vakaras užbaigiamas 
pranešimu, kad rytoj, popiečio 
valandomis, per Kauno ir Vil
niaus radiją kalbės einąs respu
blikos prezidento pareigas min. 
pirm. Justas Paleckis. _ ■

Birželio 18 d; jau prasidėjo 
centrinių Įstaigų valymas “nuo 
nepatikimo ir nepageidaujamo 
elemento”. Kauno ir Vilniaus 
radiofonams vadovauti paskiria
mas J. Banaitis, Eltai — K. Kor
sakas, Visuomeninio darbo, va
dybai — P. Kežinaitis. Pakeiti
mai vyksta ir kitose įstaigose 
bei spaudos leidyklose. Naujai' 
paskirtieji žinybas perima 

triukšmingai ir su niekur negir
dėtu skandalu. Senieji tarnau
tojai jėga mėtomi iš įstaigų, 
iškoneveikiami ir palydimi keik
smažodžiais; Bolševikai jau pra
deda viešai kalbėti apie atsi
skaitymą ir sąskaitų suvedimą 
su idėjiniais priešais.

Kauną pasiekia žinia, kad šios 
dienos rytą Kybartuose buvo 
areštuotas prof. A Voldemaras. 
Buvo daryta žygių jį sulaikyti 
nuo grįžimo; bet A. Voldemaras 
įspėjimo nepaklausė.

Finansų ministerija paskel

bė indėlių išmokėjimo suvaržy
mus Lietuvos bankuose ir kre
dito įstaiogse. Teisingumo mi- 
nistėrija paruošė politinių kali
nių, kovojusių už “liaudies lais
vę”, paleidimo sąrašus. Sveika
tos ir Soc. apsaugos min. Leo 
Kogan pasirašė sutikimą atleisti 
ligoninių ir kitų gydymo įstaigų 
vedėjus ir jų vieton paskyrė ki
tus, daugumoj su nelietuviško
mis pavardėmis. Krašto apsau
gos min. gen. Vitkauskas pri
statė J. Paleckį kariuomenės 
vadovybei, ruošiami bendradar
biavimo planai ir padėkos rau
donajai armijai už tautos “išlais
vinimą”.

Popiečio metu Radiofonan at
vyksta “prezidentas” J. Palec
kis, lydimas dviejų asmens ap
saugos sargybinių. Pagal iš 
anksto paskelbtą pranešimą, tai 
turėjo būti J. Paleckio lūpomis 
tartas naujos vyriausybės de
klaracinis žodis. Per tą laiką 
jau buvo susirinkę daug neaišku
mų, tai ir visi laukė vyriausy
bės viešojo žodžio. Bet J. Pa
leckis pirmoj eilėj įtempto ir 
nenatūralaus balso tonu tik iš
koneveikė Lietuvą ir pradėjo 
garbinti S. Rusiją, su kuria mes 
privalome palaikyti glaudžius 
santykius. Dėl vidaus tvarkos 
priminė, kad bus paleistas esa
masis seimas, panaikinti seimo 
ir savivaldybių cenzinė rinki
mų sistema, bus uždarytos par
tijos ir sąjungos ir teikiama pa
rama raudonajai armijai. Bet 
apie Lietuvos valstybinį likimą 
ir Maskvoje paruoštus Lietuvos 
sovietizacijos planus, nė vienu 
žodžiu neužsiminė. Lauktoji kal
ba baigėsi labai greitai (kalbėjo 
tik 3 minutes) ir ji įnešė į Lie
tuvos gyvenimą dar daugiau 
ateities neaiškumų. Be to, J. 
Paleckio pasakytoji kalba da
vė signalą pradėti kampaniją 
prieš buvusią santvarką ir lie
tuvių tautinį elementą. -Tuoj 
spaudoje ir pėt tadijąįsivyrhu- 
ja nauja terminologija: buržua
zija, smetonininkai, fašistai, 
liaudies kraujo siurbėlės, ken
kėjai, liaudies priešai ir p. Kar
tu su lietuvių tautos pasmerki
mu prasideda raudonosios armi
jos garbinimas^ if pasakojimai 
apie jos didvyriškus žygius.

S. Rusijos pasiuntinybėje vi
są laiką dirbama be pertraukos. 
Maskvb'š budeliai skraido lėk
tuvais ir ruošia galutinus Lietu
vos okupacijos planus. Kur 
trūksta savų žmonių^ ten už
kemšama pinigais, kad viskas 
eitų greitai ir be sutrikimų. Tai 
ir naujasis Radiofono vadovas 
radijo pagalba pradėjo visuome
nę mokyti sovietiškų dainų. Pa
sipylė raginimai rašyti kupletus, 
dainuškas, humorą apie buvusią 
Lietuvos vyriausybę. Negabių

(Nukelta į 5 psl.)

JURGIS JAŠINSKAS
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Vienos knygos kilmės istorija
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“Nepriklausomoje Lietuvoje vyravo 

, smulkūs ūkiai. Daug jų sukūrė žemės re
forma. Lietuvos vidutinis ir smulkus ūkis 
pasižymėjo dideliu gamybiniu pajėgumu. 
Ūkių, pagal dydi, skaičius:

1 — 5 ha (hektarų) — 53,463
5 —10 „ „ — 78,237

10 —20 „ „ — 92,808
20 —30 „ „ — 34,197
30 —50 „ M — 20,597
per 50 „ „ — 8,078

Iš tų palyginamųjų skaičių matyti, jog 
Lietuvoje vyravo 10 — 20 ha ūkiai. Tokio 
dydžio ūkiui nereikėjo samdomųjų darbi
ninkų. JĮ lengvai (ij)dirbo ūkininkas su sa
vo šeima". (L. Enciklopedija XV tomas, 
182 psl.)

Taigij iŠ 287,380 nepriklausomoje Lie- 
tuvoję buvusių ūkių dalinai 31,197 ir 
20,597, o 8,078 stamboki ūkiai, kuriems 
būdavo reikalingi samdiniai — lauko dar- 
binfhkai. O absoliuti dauguma ūkininkų 
patys savo rankomis ir išmone apdirbdavo 
siuvo nuosavus ūkius. Tai ko vertas yra M. 
Meškauskienės vozgurojimas:

“Dabar žemė priklauso tiems, kurie ją 
dirba, o ją dirba laisvi kolūkiečiai... ”

Nepriklausomoje Lietuvoje dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių bėdon patekęs 

ūkis būdavo išvaržomas, o komunistinėje 
santvarkoje visi ūkiai iš juos dirbančiųjų 
be niekur nieko, be jokio atlyginimo, be 
jokių varžytinių, be jokio pasigailėjimo 
buvo išplėšti iš jų savininkų. Ir dar tau
riausiomis priemonėmis.

Antrosios sovietinės okupacijos metu iš 
Lietuvos (1945-57 m.) būro ištremta apie 
275,000 lietuvių. Jų dauguma buvo ūkinin
kai, ((170,000) nesutikę dėtis į komunisti
nės baudžiavos dvarus.- O kurie liko neiš
tremti į Sibirą ir kitas “plačiosios tėvynės” 
šalis, buvo apdėti takiais nežmoniškai di
deliais žemės ūkių mokesčiais^ kad noro
mis nenoromis turėjo eiti į kolūkius arba 
į... kalėjimą už “valdiškų prievolių” ne
atlikimą. Ar taip buvo, gerb M. Meškaus
kiene? Atsakykite!

Ir kaip gali pakilti ranka rašyti melą, 
jog: “... žemę dabar dirba laisvi kolflkie- 
čiai... ”

Ką supranta pasakymu “laisvi kolū
kiečiai” laiško autorė Meškauskienė? Ką? 
Nejaugi ji nežino, kad tie “laisvi kolūkie
čiai” neturi jokios laisvės nė pasirinkti gy
venamąją vietą (laisvųjų Lietuvės ūkinin
kų sodybos baigiamos išnaikinti.), nė pa
keisti darbo vietą. Dabar Lietuvos kolū
kiuose žmonės suraišioti ir prismaigstyti 
prie kolūkinės darbovietės, kaip kolekci
niai gyvi drugeliai prie kardoninio popie
riaus lakšto.

Todėl ir Meškauskienės čiulbėjimas, 
jog “... šiandien kaime nėra samdinių - 
bernų, mergų ir piemenų, nėra kumečių ir 
mažažemių”... yra biauriausias pasityč

iojimas iš baudžiavą nešančių lietuvių 
žemdirbių! l t

Esu buvęs pas .‘.‘buožes”- piemeniu, esu 
dirbęs įvairiausius ūkio darbus, esu rovęs 
kelmus ir vartęs akmenis iš buvusio dvaro 
žemėje besikuriančio naujakurio sklypo. 
Žinau visą visų samdinių darbo, vargo ir 
pareigų bei teisių skonį. Ir nė vieno dabar 
nesutikčiau keisti- į “laisvo” kolūkiečio 
gyvenimą. Dėl to, kad dabar kolūkiečiai 
yra vergų vergai: jie nieko be savo ponų 
leidimo negali savarankiškai padaryti: nė 
atsisakyti, jeigu jam nepatinka, savo dar
bo, nė persikelti į kitą kolūkį ar darbovie
tę, nė gyventi nuosavuosė, savo rankomis 
pasistatytuose namuose. Tai yra vergų 
vergai, baudžiaunirikai, kurie turi misti ir 
gy venti iš jų ponų teikiamų atlyginimų — 
malonių.

O “Žvelgiu i tolius” autorė, tarytum 
nežinodama visos padėties ir kolūkiečių 
darbo apyslovų, kaip vidurnaktyje lakštin
gala (kuri kumeles piauna) gieda:

“Dabar Lietuvos'žemdirbiams nereikia 
nuo tamsos ligi tainsos susilenkus laikyti 
rankose arklinį plūgą. (Ponia, mieloji, 
plūgo artojas rankose nelaikydavo jis lai
kydavo rankose tiktai plūgo rankenas...), 
dalgį, spragilą ar piautuvą... *’ Apie kokį 
laikotarpį čia kalbama: ar carinį, arpo 
I-jo karo, tuojau Lietuvai atsikovojns ne
priklausomybę aY pastaruosius (1939-40 
m.) Lietuvos nepriklausomo gyvenimo me
tus? Jeigu apie jtoš galvojama, tai toks 
galvojimas irgi yra negražiai šviečiantis 
melas...

Na, gerai, ar negalima būtų paaiškinti 
paslapties: kolūkiečiai iš kurių atimta ar
ba tiesiog pavogta jų žemė, turi, per ko
munistinės valdžius malonę, po 40 arų (kai 
kas sako 60 arų) dydžio daržus. Ir iš tų 
darželių derliaus valdžia gauna bene 80 ar 
90 % kolchozinės produkcijos žemės vai
sių pavidale. Kokia šventa dvasia tuos as
meniškus darželius apžiūri, apdirba, pa
tręšia, ravi, sėja, derlių nuima ir tt, jei
gu kolūkiečiai kasdien yra užimti savo 
diehdarbio pareigomis kolūkyje? Nejaugi 
dabar Lietuvoje nebėra sutemų, nebėra va
karų ir naktų? Yrd Vien skaisti diena, ku
rios metu kolūkiečiai atidirba baudžiavini 
darbą kolūkio dvare, susitvarko savo visus 
asmeniškus reikalus ir darželio rūpesčus, o 
Visą laiką , — švenčia, dykinėja, ilsisi, pra
mogauja ir džiaugias, džiaugiasi, kad ko
munistinė valdžia išplėšė iš jų nuosavą že
mę ir suteikė malonę būti gyvam neištrem
tam į'Sibiro Sniegų neapmatomus plotus?

Kada tas ūkininkų apiplėšimas vyko, 
jau prabėgo daugelis metų. Tie apiplėštieji 
ūkininkai dabar jau dauguma yra mirę, o 
likę gyvi, džiaugiasi laiminga senatve gau
dami iš malonių valdžios rankų pensiją 12 
rublių mėnesiui. Druskai ir duonutei gal ir 
užtenka, o drabužiai nereikalingi: juk ro
juje gyvena...

Ir kaip tert bebūtų su tais laimingaisiais 
Sovietų Rusijos ^kolūkių?’ gyventojais, ku
rių skaičitin ir mūsų tėvai, broliai, seserys 
ir kaimynai bėi artimieji “savanoriškai” 
įjungti, tis dar, pu keleto dešimčių metų 
turi klausyti komuhištinės taldžios botago 

smūgių pliauškėjimų: “greičiau, greičiau, 
pirmyn, vergai nepaklusnieji”:

“Tarybų Sąjungos žemės ūkio gamyba 
dar vis nedaro tiek pažangos, kiek pramo
ninė gamyba. Penkių metų plūdas žemės 
ūkyje pilnai neužpildytas, o pramonėje už
pildytas dar ir su kaupu.

Kompartijos generalinis sekretorius Brež 
nevas ir visa TSRS vadovybė nutarė toliau 
tokios padėties netoleruoti (pabraukta ma
no J.) Buvo pasiūlyta žemės ūkiui pakelti 
programa, Jkad valstybė primokėtų už aukš
tesnes mėsos ir pierio produktų kainas, 
taipgi teiktų premijas kolūkiams, valstybi
niams ūkiams.”

Kas šitą žinią, reiškiančią, jog iki šio 
laiko kolūkiuosna prievarta suvarytus ūki
ninkus — žemdirbius komunistinė valdžia 
apvogdavo, mokėdama žemas kainas už jų 
pagamintus produktus, paskelbė? Ar, pa
gal M. Meškauskienės ir kitų patiksiu rašėjų, 
išsireiškimus, “buržuaziniai-nacionalistinė” 
išeivių spauda (sakysime, Naujienos), ar 
kuris kitas, dabartinei Lietuvai priešingas 
asmuo ir laikraštis? (Liėtttvai priešingų iš
eivių iš viso nėra! - Yra priešingai pasisa
kančių ir su jaLovojančių — su okupacine 
valdžia ir jos pakalikais, — lietuviška lais
vame pasaulyje esanti spauda ir lietuviai, 
bet ne prieš Lietuvą ir lietuvius).

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858'W. 63 rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 83229

R«id. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

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

R*z. tol. 2394683

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

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Pnixna ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. B1EZ1S
tale f.; PRospact 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL; kas dieną po pietų 1-3; rak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais, 
ireėiad. ir seknad. ofisas uždarytas.

ta.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rodda 388-2233
OFISO VALANDOS, 

r’limad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—8. 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė i 
optotoetriatas į

DR. EDMUND L CLARA
27U9 W. 5ist STREET

Toto GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketvd 
i—4, '<—a, antrad., penkti 10—4, ir’ 

sestacL 10—2 vai.

Rot GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N ■ EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tol.: Portsmouth 7-6000 
Robid. tolefu GArdon 3-7278

KAIP BUVO 
OKUPUOTA LIETUVA

(Atkelta iš 4-to psl.) 
menininkų būrys griebėsi teplio
ti Lietuvai nusipelnusių žmonių 
šlykščias karikatūras ir taip 
prasidėjo “naujos dvasios” me
nas;

Birželio 19 d. “prezidento” J. 
Paleckio malonės aktu paleidžia
mi politiniai kaliniai. Pasigai
lėjimą gauna tik komunistai, vi
sų kitų politinių kalinių “malo
nės aktas” neliečia, ir jie negau
na jokių J. Paleckio pasigailė
jimų. “Liaudies laisvės kovoto
jų” titulu iš Kauno kalėjmo pa- 
ledžiami 104 kaliniai, Šiaulių —

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 West 63rd St, Chicago, liL 60629 

Toiofu PRospact 6-5084

MOVING 
Apdraustas parkraustymas 

H įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place 
TeL: FRontier 8-1882

PERKRAUSTYMAl ’

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA 
R.ŽERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

/?

SRADINSKA'
STALINIS j

RADIJAS -PATEFONAS 
TIK 26 INC. PLAT.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
■ -- - —>

44, Raseinių — 65, Panevėžio — 
7, Ukmergės — 24, Kalnaberžės 
nepilnamečių nusikaltėlių namų 
— 1. Viso 245 “kovotojai”. Pa
leistų kalinių tik keletas lietu
vių, visi kiti svetimi. Paleidi
mas vyksta su didžiausiu triukš
mu, kurį kelia komunistų patai
kūnai. Prie Kauno kalėjimo dau
giausia šūkaliojo nesusitupėjėlis 
Liudas Gira. Jis su žydelaitė
mis šoko, seilėjo jų žandus, ru
siškai ir žydiškai sveikino pa
leistuosius “kovotojus”.

Komunistai amnestavo 245 
vadinamuosius politinius kali
nius, kurie buvo nubausti už ko
munistinę veiklą. Bet palygini
mui žvilgterėkime kiek komu
nistai tik per vienus metus iš 
mūsų tautos išreikalavo gyvybi
nių aukų: 40,000 tremtinių, 12,- 
000 kalinių ir 5,000 nužudytųjų. 
O materialiniai nuostoliai siekė 
milijardus litų.

Kalbant apie amnestiją, ten
ka paminėti, kad kartu su politi
niais kaliniais iš Šiaulių kalėji
mo buvo kartu paleistas ir kri
minalinis nusikaltėlis Pranas Zi- 
bertas. Jis kaip kriminalinis 
nusikaltėlis nebuvo J. Paleckio 
įrašytas į amnestuojamų politi
nių kalinių sąrašą. Tai privertė 
padaryti Šiaulių kalėjime sėdin
tieji komunistai, kurie sukėlė di
džiuli triukšmą. Jie pareiškė, 
kad tol neis iš kalėjimo, kol ne
bus amnestuotas ir kartu paleis
tas P. Zibertas. Ir silpnavalis 
J. Paleckis, užuot taręs griežtą 
žodį, kad tik vienas pasirinki
mas: naudokitės amnestija ar
ba sėdėkite kalėjime, išsigandęs 
paleido kriminalinį nusikaltėlį. 
Iš to matome, kad kaliniai pri
vertė J. Paleckį paleisti iš ka
lėjimo tokį žmogų, kurio nelie
tė amnestija. Vėliau komunis
tai P. Zibertą su didele pompa

Apašių indėnė moka ne vien kilimus austi, 
bet ir elektroniškas dalis gamintu Paveiksle j
matome moteriškę, jungiančią dvi modernios 

mašinos dalią >
• - ■ -

pristatydavo žmonėms, primin
dami, kad jis buržuazinės Lie
tuvos kalėjime išsėdėjo 20 me
tų. Bet už kokį nusikaltimą jis 
tiek laiko sėdėjo kalėjime, tai 
to neskelbė. liepos 30 d. P. Zi-
bertas kartu su kitais delegaci
jos nariais išvyko į Maskvą par
vežti Lietuvai ■ “Stalino saulės”. 
Pardavusieji Lietuvą delegacijos 
nariai Kremliuje, buvo apdova
noti šukomis, veidrodėliais ir ki
tokiais blizgučiais. Tik P. Zi- 
bertui Stalinas padarė išimtį ir 
įteikė lazdą. Kaip kriminalistui 
tai Stalinas specialiai parinko 
tokį įrankį, kad ir toliau galėtų 
mušti savus tautiečius.

JUNGTINES TAUTOS PASIDARĖ

dėlto nestebėtina, kad mirti
ni ginklai buvę mirtinais gink
lais pasitikti. i

POPIEŽIUS PAKELĖJ NORI 
APSILANKYTI HONG KONGE

rfrrrrr-ž ? rrt t t-; x ttrw-yrt

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS 
CXXXXXXXXXUXXXXXXXXXXXXXX

Linkmimo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninė* 
kapams gėlės.

ROY JL PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So, Harlem Ave, — 535-122^

BEVERLY HILLS GČLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 t -- -

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

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 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ToL ofise: PR 8-7773; reza PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R G A S
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—-8, 
antrai'2—<>.

Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos; PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.\ 
2454 WEST 71 st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktai 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
UPTOMETRiSTAŠ .

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA .
2656 WEST 63rd ST.

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

Ofiso teief.: 776-2880
Naujės rtz. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
x GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71 st St.

Tel. 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8 ■ 1223
Dr. V. Tauras išvyko atostogų 

iki XI. 2 d.
Ligoniai gali kreiptis pas

Dr. P. Strimaitį._________

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Raxid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu Tffi 4-213 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6196

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame 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 į
WALTER RASK • RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

NEVERTOS SAVO PAVADINIMO
. . ■ ■ ‘ ~ ■ 'v .

Estijos konsulo pareiškimas JT 25 m. sukakties proga
Einantis Estijos atstovo pa

reigas general, konsulas Ernst 
Jaakson laiške iš New Yorko 

^“A Cry for Freedom” rašo:
Jungtinių Tautų 25 metų su

kaktuvių proga daug plokštybių 
ir komplimentų tai organizaci
jai girdėjome pripasakota ir pri
rašyta. Tikrumoje gi J. T. yra 
susitraukusios savo kiaute, ne
bepajėgiančios atlikti net savo 
pačių čarteryje nustatytų obli
gacijų.

čarterio preamble deklaruo-
ja, kad Jungtinių Tautų žmo
nės yra pasiryžę “„.patvirtinti 
savo tikėjimą fundamentalinė- 
miš žmogaus teisėmis ir žmo
gaus asmens vertybe, vyrų ir 
moterų ir tautų, didelių ir mažų, 
lygiomis teisėmis ir įvesti sąly
gas, kuriose teisingumas ir iš 
sutarčių bei kitokių tarptauti
nio įstatymo versmių kilantys 
įsipareigojimai gali būti palai
komu..

K. ANDRĖJAUSKO
.... • ’* ;

iTUVĖS
Senoji karta palaipsniui re

tėja ir nyksta. Senas čikagietis 
Kostantas Andrėjauskas daly
vaudavo lietuvių .pobūviuose, 
priklausė įvairioms organiza
cijoms ir klubams. Per eilę me. 
tų buvo legionierius, priklau
sė Dariaus ir Girėno 271 pos
tui,' minusiems to posto na
riams visados patarnaudavo ir 
dalyvaudavo mirusių narių
laidotuvėse. Andrėjauską nu
kankino nelabasis vėžys. Jis 
buvo pašarvotas Petkaus kop
lyčioje. Spalio 12 d. 9 vai. įvy
ko laidotuvių apeigos, kurioms 
legionieriai gražiai patarnavo. 
Po visų apeigų koplyčioje ir 
bažnyčioje velionio Andrė- 
jausko palaikai apie 30 auto
mobilių buvo palydėti Į Lietu
vių šv. Kazimiero kapines, kur

(buvo labai gražiai senovišku

SKAITYK •NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

'-Air AU the Way
30-lb. Limit

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro pastų. Vė
liau išsiuntus, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

čarteris taip pat reikalauųa 
“respekto tautų lygioms teisėms 
ir apsisprendimui”.

Lygios teisės ir tautų apsi- 
šprendimas negali būti ignoruo
jami arba panaikinami bet kur 
pasaulyje valdžioje atsidūrusios 
totalitarinės partijos. J. T., jei 
jos nori pasidaryti efektinga 
organizacija, turi nukreipti sa
vo dėmesį į apsaugą tu tautų, 
kurios yra patapusios agresijos 
aukomis”.

Toliau nusakęs, kaip buvusios 
nepriklausomos Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos valstybės, visos 
Jungtinių Tautų nariai ir turė
jusios taikos bei nepuolimo su
tartis su SSSR, buvo tos pačios 
SSSR 1940 ir 1944 metais oku
puotos ir smurtu pasiglemžtos.

“Kol Jungtinės Tautos nepa
jėgia ar nenori susirūpinti rim
tais tarptautinės teisės ir mo
ralės pažeidimais, jos negali pre
tenduoti kad “patvirtina savo ti
kėjimą fundamentalinėmis žmo
gaus teisėmis” arba proklamuo
ti “respektą tautų apsisprendi
mui”.

būdu palaidotas. Dalyvis

ROMA (RNS). — Vatikanas 
paskubomis daro žygius dėl po
piežiaus sustojimo Hong Konge 
kai ateinantį mėnesį jis pradės 
kelionę į Tolimuosius Rytus.

Cicero, III., gimęs popiežiaus 
pagelbininkas vysk. Paul Mar- 
tinkus, kurs šiuo metu yra To
limuose Rytuose, gavo britų vi
zą į Hong Kongą. Vatikanas pa
aiškina, kad skrisdamas į Fili
pinus ir Australiją popiežius no
rėsiąs pakelėj sustoti pasilsėti 
ir ta proga atsišaukti į komu
nistinę Kiniją, skatindamas pa
dėti įgyvendinti pastovią taiką 
pasaulyje. Tačiau tikrai dėl su
stojimo Hong Konge paaiškė- 
sią, kai po poros savaičių į Va
tikaną sugrįš vyskupas Martin- 
kus. < ..

VARŠUVOS ANEKDOTAS
Kas yra Komekon? .'

Komekon, sutrumpintai ko
munistinė ekonomija yra Tar- 
pusavės ūkinės Pagalbos Tary
ba, tai yra serija prekybinių 
tąrp taiką mylinčių valstybių su
darytų sutarčių, su visoms su
sitariančioms šalims visapusiš
ka nauda. (

Pavyzdžiui, tų sutarčių rė
muose Lenkija gamina molinius 
gaidelius ir juos teikia Rytų Vo
kietijos vokiečiams. Rytų Vo
kietijos vokiečiai mainais už ma
lonius gaidelius eksportuoja į 
Čekoslovakiją mažus paršelius ; 
ir į Vengriją kiaušinius. Če- j 
koslovakija peni paršiukus Tr 
juos siunčia į Sovietų Sąjun
gą, o vengrai ten pat eksportuo
ja užaugintus gaidukus ir viš- 
taites, o Sovietų Sąjunga mai
nais Lenkijai stato molį moli
niams gaideliams gaminti.

EUDEIKIS 
' - į

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG 4

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

' r . y- .

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___e——m.!
NARIAI:

Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

Akmenimis galima užmušti
Prezidento komisija riau

šėms universitetuose ištirti nu
statė, kad Kent State College, 
kur nacional. gvardijos kariai 
nušovė 4 studentus, tie studen
tai Į gvardijos karius numetė 
340 akmenų iki 7^4 svarų sun
kumo, tačiau komisija parašė, 
kad “gvardijos nariai nors ir 
būdavo pavojuj, tačiau tas pa
vojus nebuvo toks didelis, kad 
pareikalautų letalės jėgos”.

Tūlas Harold Gregory iš 
Worcester, Mass., laiške “Kas 
yra letali jėga?” paaiškinama:

“Leviticus (biblijoje) 24: 
16 skaitome: “Kas piktžodžiau 
ja prieš Dievo vardą, turi būti 
užmuštas; visa kongregacija 
turi jį akmenimis užmušti; 
svetimas lygiai' kaip savasis, 
kurs piktžodžiauja prieš Var
dą, turi būti užmuštas”, šven
tas Steponas buvęs akmenimis 
užmuštas. Taigi, akmenys 
yra letalūs (mirtini) ginklai,

Susirinkimų Ir parengimų

PRANEŠIMAI

— žemttčiv Kvftvroi Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spalio 
21 diena, 7:30 vai. vakare, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43 gatvė. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug. Be to, turi
me pasiruošti metiniam parengimui.

Rožė Didžpa Ivionė, rast,

~ Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, spalio 21 d., 1:00 vai. po pietų, 
Almera Simons svetainėje, 1640 No. 
Drake Ave., pirmam aukšte 103 kam
baryje. , Nariai ir narės prašomi at
vykti ir naujų kandidatu įstojimui į 
klubą atsivesti. Po susinnkimo kuk
tos vaišės su kavute ir užkanda.

. W. V. Menkus, nut rast

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

-- ----------------------------------- --- ------ - - < - —

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITES naujienose
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HELP WANTED — MAL E-F EMALI 
Raitei* Darbininku ir Darbininkių

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

Jordanijos kariuomenei nuginkluojant partizanus, Amane buvo išdaužyta daug langy ir išgriauta 
* namu. Paveiksle matome kirpėją, dirbantį prie išdaužyto lango.

Į ŽIOVAUTI SVEIKA 
Geriausia 

plaučių ventiliacija
Dr. Robert H. Bartlett iš Kali

fornijos universiteto, Irvine, da
lyvaudamas Amerikos chirurgų 
konvencijoje Chicagoje savo pra
nešime pareiškė, kad žiovauti 
yra sveika. Nors žiovavimas 
skaitomas nemandagumu, ta
čiau kur reikalas liečia sveika
tų, etiketą reikia mesti pro 
langą.

► Operacijas turėję pacientai 
esą skatinami žiovauti, kadangi 
žiovulys yra geriausia plaučių 
ventiliacija, pasakė Dr. Bartlett. 
Jis su savo kolegomis pagaminę

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

net tam tikrą aparatą, pavadin
tą spirometru arba “žiovavimo 
dėže”, kuri padedanti pacientui 
atlikti žiovavimo mankštą. Tu
rėję vidurių operacijas pacientai 
paprastai jaučia pro stoką. To
kie bent syki per valandą turi iš- 
ventiliuoti plaučius, kitaip jų 
plaučiai darosi mažiau atsparūs 
komplikacijoms. Monotoniškas 
negilus kvėpavimas neduoda ga
limybės deguoniui (oxygenui) 
pasiekti gilesnes plaučių celes, 
štai dėk ko pacientai ligoninėse 
tiek dažnai gauna pneumoniją 
(plaučių uždegimą). Apie 15 iki 
25 nuošimčių vidurių operacijas 
turėjusių pacientų turi tokią ar 
kitokią plaučių problemą, pa
reiškė Dr. Bartlett. Viso to ga
lima būtų išvengti giliu kvėpa
vimu.

žiovulys yra gamtos priemo
nė duoti plaučiams, o per plau
čius smegenims, daugiau deguo- 
nio, kai žmogus pasidaro mie
guistas arba ima nuobodžiauti. 
Žiovulys, trunkantis nuo 4 iki 7

sekundžių, spėja duoti plau
čiams didelį oro kiekį ir iš plau
čių išvaryti taip pat didelį an
glies dvideginio (carbon dioxi
de) kiekį. Dr. Bartlett pats Har
vardo universiteto medicinos 
mokykloje darė bandymus su 
dešimtimi operacijas turėjusių 
pacientų, kurių plaučiai buvo 
nusilpę dėl emfizemos ar kito
kių ligų. Jų kvėpavimas buvo 
60 laipsnių žemesnis negu bu
vęs prieš operaciją. Juos skati
nant žiovauti, panaudojant spi- 
ronietrą, deguonio lygis plau
čiuose vėl pakilo iki prieš opera' 
ci j as buvusio lygio.

flŠ CH1CAGOS IlT 

APYLINKIŲ

------- AGENTŪRA:
namu, automobi
liu, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
Jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

g DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO 

f Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L BUDIS Tek CL 4-1050

T. Į. t I I I 1 .t. t-l

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

Cukrinės ligos savaitės
Diabetes asociacija, 620 N. Mi

chigan Ave., Chicago, skelbia 
cukrinės ligas (diabetes) suse
kimo savaitę nuo lapkričio 5 iki 
21 dienos. Tomis dienomis bus 
nemokamai daromi diabetes li
gos patikrinimai, o lapkričio 22 
d. bus diabetes fondui rinkliava 
ir bazaras 6122 N. California
Avenue. v

OUTSTANDING MEDICAL OPPORTUNITIES!
EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS!

to supervise extended care unit of accredited hospital. New modem 
structure located in the lake country of northwestern Wisconsin, 1% 
hours from the Twin Cities. General duty RN’s are 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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .
PETRAS KAZANAUSKĄS, Prezidentas

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

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. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320 __

Įvairiu prekiq pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS —*

- ------------------------------------------------- --- --------- '
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

i AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
L;—.— ----------------------------------------------- ■" z

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 siuntimus Į.Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderj tokiu adresu:

NA U JIE NO S,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Kur dygsta radikalai?
Dr. Charles Wahl, Los Ange

les universiteto psichiatrijos pro
fesorius, atlikęs nuodugnius re
voliucingai nusistačiusių asme
nų tyrimus, sako, kad vėliausio
ji bombų sprogdinimų epidemi
ja yra vykdoma “nelaimingą 
vaikystę turėjusių neurotikų”.

Jiems daug kur gyvenime ne
siseka ir dabar jie stengiasi kad 
ir kaip pagarsėti, sako profeso
rius.

“Revoliucionierius tikrumoje 
tik reaguoja Į savo vaikystę. Jei 
jo tėvas buvo žiaurus, šaltas, ne
mylintis ir silpnas, tai revoliu
cionierius vėliau savo jausmus 
apie savo tėvą arba savo motiną 
“išlieja” prieš savo bosą, prieš 
organizaciją, kapitalizmą, prieš 
esamą santvarką ir t. t. Daugu
mui jaunųjų žmonių revoliuci
jos bendradarbiai atstoja šeimą.

DDT apnuodyti geniai
Gyvulių globos Audubon drau

gija praneša, kad geniai Jungti
nėse Valstybėse tiek yra apsikrė
tė DDT nuodais, kad žmogui bū
tų gana pavojinga tokio paukš
čio mėsą valgyti. Dėlto draugi
ja rekomendavo sveikatos ir vir 
daus departamentams, kad už
draustų genius medžioti. Kana
da tokį uždraudimą jau seniau 
įvedusi.

Chicagos aldermanai John 
Hoellen ir William Singer per
spėja, kad Chicaga turinti akylai 
žiūrėti, kad uždraudus muilo 
milteliuose (detergentuose) var
toti fosfatus, industrija juos 
gali pakeisti dar nuodingesniais, 
kaip antai nitriolotriacetine rūg
štimi (NTA), kuri, kaip tyrimai 
rodo, gali sukelti vėžį.

Marijuana ir moterys
Dr. Vincent Depaul Lynch iš 

Johns universiteto New Yorke 
pareiškė, kad darant bandymus
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su marijuana ir žiurkėmis, nu
statyta, jog tą žolę rūkančių žiur^ 
kių vaikai 20 nuošimčių apsigi
mę su rimtais defektais, kaip tai 
su nenormaliais “veidais”. Nors 
nuo nėščių žiurkių iki nėščių 
moterų yra gana toli, tačiau dak
taras rimtai perspėja norinčias 
būti motinomis merginas, laiky
tis ko toliau nuo tos piktžolės. .

Palaipsniui1 į uždraus 
vartoti detergentus

Chicagos miesto taryba 44 
balsais prieš 0 nubalsavo pa
laipsniui pašalinti fosforą 
skalbimo milteliuose ir skys
čiuose bebus lėidžiaama iki 8.7 
nuošimčio, tačiau indams plau 
ti, pieninėms ir maisto gamy
bos patalpoms valyti detergen 
tuose fosforo nuošimčio šis 
potvarkis neliesiąs.

Iki 1972 metų birželio 30 die
nos visi detergentai, turintieji 
bent kiek fosforo, bus išimti iš 
apyvartos. Po to potvarkiui 
nusikaltę bus baudžiami pini
gais ir kaalėjimu.

Amerikos šautuvų kultūra
“Stačiai tragiška”, pasakė 

senatorius . Joseph Tydings (D., 
Mich.), “kad visoje Vakarų ci
vilizacijoje jungtinės Valsty
bės vra vienintelis kraštas, be
silaikantis ibėprotiškos šautu
vų politikos.” it

Richard Hoffstadter, Pulitz 
premijos laimėtojas, rašo 
American Herritage žurnale, 
kad visa Amerika šiandien yra 
šautuvuose “paskendusi”. Apie 
50 milijonų šaunamų ginklų 
šiuo metu vra civilinėse ran-
koše. . • - į

šiame; šimtmetyje daugiau 
amerikiečių mirė nuo šauna
mų ginklų žmogžudžiui ir plė
šikų rankose, nelaiminguose 
atsitikimuose ir nusižudau t, 
negu yra žuvę visuose karuose 
visoje JAV istorijoje.

Amerikos ginklams kontro
liuoti Įstatymai tebėra labai 
nepakankami ir nežiūrint Įsak
miai aiškaus reikalo Įvesti 
ginklų kontrolę, nesimato ta 
kryptimi rimtų pastangų.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

RECEPTIONIST FOR 
NORTHFIELD BEAUTY SHOP 

Full time or part time. 
No experience necessary.

Res. 945-8143 
Bus. 446-/^450

CLERK —TYPIST
Answering phones.

Loop area. .
MR. MERRELL

944-5230

SECRETARY.

Typing, shorthand, 
General office work

For interview:

842-8200

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ JR BIZNIŲ'PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71 st 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 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd .STREET

RUDENS TURTAI

DEERFIELD — LINCOLNSHIRE 
BY OWNER

5 Bedrooms. 2% Baths; fam. room;
. Air conditioned. % 

acrea; wooded lot.
$62,500.

Assume 6% Mortgage.
Tel. 945-7757 •

den.; frplc.

— Dr. Leonas Seibutis perkė
lė savo kabinetą į naujas patal
pas — 2656 W. 63rd Street.

— Stepas Vainis yra aktyvus _
Lituanicos sporto klubo narys ir ?4-tos ir Love Ave.
Jaunųjų futbolo komandos va
dovas nuo 1966 metų. Koman
da turi 18 žaidėjų. G. Bielskus 
yra treneris... . . ,. . . Ik . . -■ . . -r . r r-,-. : .. J

— Paulina Kubaitis, Willow 
Springs, III., dalyvavo iškilmėse 
įvedant į pareigas Amerikos le
giono E. A. Boreck 1109 posto 
pagelbinio moterų vieneto val
dybą. Visa Kubaičių šeima yra 
veikli Amerikos legione ir iš
renkami savo posto ir 4-to dis- 
trikto pareigūnais.

SAVININKAS PARDUODA 3 BUTŲ 
po 5 kamb. su 3 miegamais mūrą prie 

Gazo šilima, rū
sys, pastogė, platus sklypas.

Tel. 927-6651.

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

• 4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru rankų, Marquette Par
ke. $44,000.

2 BUTU. 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

BEVĖRLY WOODS 14 metu gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka dpt 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina, tin
ka — $25.000.
2 AUKŠTU MŪRAS. 2 po 5. Nauia 

gazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$27.500.

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, kabinetu virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildymai, garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas fvalrty pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopa ap
drauda, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

— Antanas Giedraitis yra Chi
cagos Parkų Districto muzikos 
instruktorius. Marquette. Parko 
valdiniame name pirmadieniais 
ir trečiadieniais, 3:30 — 5 :00 vai. 
bus nemokamos piano pamokos 
vaikams iki 13 m. amžiaus. 
Gage Parke tokios pamokos bus 
antradieniais ir ketvirtadieniais. 
Piano pamokos yra taip pat ir 
suaugusiems. Beto, yra sudary
tos choristų grupės, kurios da
bar mokosi kalėdines giesmes 
bei choralus.

""i '■ i’1—■<
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 1 

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, 111. 60632. Tai. YA 7-5980

iiiiiEiiriniioiaEis

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 

Pardavimu Ir Talaymaa 
2646 WEST 69th STREET 

T»U RE^ublk 7-1941
4■■■■■■

Vakary Vokietijoj* esantieji Amerikos kariai nenorėjo eiti j kirpyk
las ir laiku tinkamai apsivalyti. Karo vadovybė kirpyklon pastatė 
jauną kirpėją Christą Engei. Dabar aviatoriai laukia eilės, kad 

jiems plaukus nukirptu.

A. A L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-1775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolla 
3201% W. 95fh St.

GA 4-8654

U' r JT ♦’ft tftC »

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai Ir greitai taiso Volkswage- 
nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas uis. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

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. laneai, ulatus skly
pas. -graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui 
geroie Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.
4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin. langai, šildymas gazu. gara
žas. Marouette Parke. $52,000

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW, šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai. 2 automobilių mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000. - "

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

IjŪ’ll^ERŠ^AND’ČbNTiAČfORS ~ 
N«mv Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
alr-conditionlng f naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (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. 80609 

TeL: VI 7-3447

A. ABALU ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tudcpolnting” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuota*.

Skam blnkit 
LA 1-3047■' 

tkalnavlma* veltui, kretokltA* bet kada


